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septicum alfaprowadzono w ściśle określonych
stosunkach objętościowych. Masę bakteryjną C.
chauvoei stanowił odwirowany osad komórko-
wy z 48 godzinnej hodowli w podłożu Wrzoska
(inaktywacja dodatkiem 0,6Yo formaliny w 37"C
w ciągu 2 tygodni). Na koniec wprowadzano ad-
juwant olejowy (Emulsigen, USA). Przygoto-
waną autoszczepionkę Clovac 5 kontrolowano
na jałowość (wysiewy na podłoze Wrzoska i
Zeisslera, inkubacja w atmosferze tlenowej
i beztlenowej metodą GasPak), a także na nie-
szkodliwość (podskórna inokulacja dawki 0,5
ml myszom i domięśniowaw objętości 1-1,5 ml
świnkom morskim).

Badane próby. Właściwości uodparniające
preparatu sprawdzano poprzez iniekcje pod-
skórne na jałówkach i maciorach (dawka 10
ml), owcach (5 ml), kozach(3 ml) oraz koniach
2 i 5 ml). Szczepionkę podawano jednokrotnie i
dwukrotnie (odstęp między iniekcjami 2 tygo-
dnie). Krew pobierano po 14 dniach od ostat-
niego uodpornienia. W przypadku porównywa-
nia aktyrvno ś ci immuno g ennej szczepionki Clo -
p ervac pt zestr ze gano zalęc ęń pro duc enta (B i o-
wet Drwalew).

Oznaczanie anĘtoksyn. Badanie przepro-
wadzono stosując odczyn seroneutralizacji SN
(wirowanie krwi przy 3000 obr./min. l5 rni-
nut, źródłem toksyn odwirowane hodowle C.
perJł ingens A, C, D (w przypadku serotypu D
trypsynowane), nadto C. septicum w pozywce
VF (czas wtązania reagentów w 37'C 1 go-
dztna). S topień uo dp orni eni a zw ier ząt w y r aża-
no 1 i czb ą j edno stek antytoksyc znych zaw arty ch
w 1 ml krwi (l jedn. antyt. : najwyższe roz-
cieńczenie surowicy zobojętniające J DLM..
toksyny dla myszy).

Określanie miana agluĘnin. Badanie prze-
prowadzono w sposób rutynowy odczynem
aglutynacji probówkowej (antygen: odwirowana, inakty-
wowana formaliną hodowla szczepu C. chąuvoei, ściślej
osad z komórek bakteryjnych zawleszonych w płynie fi- 16

zjologicznym; inkubacja reagentów w 37oC lB godzin).
Kontrola obecności naturalnych przeciwciał. W tym 8

celu pobierano krew każdorazowo od 2-3 zwierzątnieuod-
pomianych, zkażdej .grupy doświadczalnej, u który ch ozna- 4
czano p ozlom przeciwciał.

a antygen komorkowy-
L C .h.,,rn"i-)LC pertringen, I LC septicum)

Ryc. 1. Poziom sĘmulowanych przeciwciał u bydła
Objaśnienia: immunizacja jednokrotna, : immunizacja dwukrotna; ozna-
czenia cyfrowe - liczba zwierząI

16 jedn antyt /m|

Antytoksyna alfa C, pełlringens
! Antytoksyna epsi|on C. perfringens

Ryc.2. Procent reagujących macior przy poszczególnych poziomach ana-
toksyn

Miano aglUtynacyjne
(odWrotność)
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6

ll92

lll
34

2

I

4

2

ll
1

ll

ll
1

3

ll

lll
53lll
z1

62,5-

..]

,, .l

,u-]

12,5,|

n-1

! Antytoksyna beta C. petfringens
! Antytoksyna alfa C septicum
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Ryc.3. Poziom przeciwciał u macior stymulowanych toksyną
beta Cp
Objaśnienia: jak w ryc. 1.

alnych 1jedn./ml), apoziom
rzeclw C. chauvoei był rów-
miano



Jedn antyt /ml

LC perlringen" I LC septicum)

Ryc. 4. Poziom stymulowanych przeciwciał u owiec
Objaśnienia:jak w ryc. 1.

wysoki poziom przeciwciał przeciwko
wszystkim pięciu antygenom tego prepara-
tu. Wzbudzoną odpowiędź antytoksyczną
mozna porównaĆ Zę stymulacjąpreparatami
jedno/dwuskładnikowymi (10, 11), a w od-
niesieniu do aglutynin C. chauvoei uzyskt-
wano ich koncentrację zdecydowanie prze-
kł aczaj ącąwysoko ść miana o chronne go (po -

nad 1/500, wg16,I7).
Indukowany u macior - podaniem szczę-

pionki Clovac 5 - poziom przeciwciał ilu-

9truje ry" ?,Wynika z yie1, ze dwukrotna
immunizacj a p owo {ow ała znaczący wzro st
antytoksyn (2- I 6 j edn.antyt./m1). Wskaźnik
uodpornienia macioą char aktery zow any r óż-
ną zaw artością antytoksyn, o siągał przy p o -

ziomie przeciwctał anty alfa 8 jedn. antyt./
lml - 3] ,5oń i beta 4-8 jedn. 50% (ryc. 2).
Co więcej, 25oń zwięrząt reagowaŁo wzro-
stem wszystkich antytoksyn Cp (przeciwko
alfa, beta, epsilon) przy wysokiej ich kon-
centracji wynoszącej 16 jedn. antyt./ml (ryc.
ż). Zatem autoszczepionka Clovac 5 zapew -
niała większości macior odpornośc przeciw-
ko beztlenowcowym toksoinfekcj om pro siąt,
w tym na tle C. perfringens A, C, d. choro-
bom naj częściej spotykanym u trzody chlew-
nej (I2, 16, 22). Analizowany porównaw-
czo wzrost antytoksyny beta Cp łatwo osią-
gał poziom przeciw ctał stymulowanych j ed-
noskładnik ow ąszczępionką Clopervac pro-
dukcji Biowet-Drwalew (wg 6, po dwukrot-
nej iniekcji preparatu niemal regułąwarlość
4-32 jedn. antyt.lml, ryc. 3).
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Ryc.5. Poziom sĘmulowanych przeciwciał u kóz
Objaśnienia: jak w ryc. l.

Poziom przeciwciaŁ wzbudzonych preparatem Clo-
vac 5 wykazywałzróżntcowanie, tj. zalężał od gatun-
ku zwierzęcLa,Todzaju antytoksyn iliczby iniekcji pre-
paratu. Jednokrotne juz podante autoszczepionki po-
wodowało u zdecydowanej większości zwierząt wy-
raźnąodpowiedź immunologiczną(naj słabsza wobec
toksoidu beta u kóz). PodkreśIić należy że najsilniej
zar eagow Ę j ałówki, bowi em sto sunkowo wys oką o d-
pornościącharakteryzowanązakresemprzeciwciałod
2 do 32 jedn. anĘt. l ml (ryc. 1 ). Naj wyzsząj ednak kon-
centrację stwierdzono w stosunku do antytoksyny ep-
silon, która zwłaszczapo dwukrotnej iniekcji, sięgała
8-32 jedn. antyt.lml (u II z 12 jałówek). Niższa, ale
porównywalna w tych warunkach, reaktywność wy-
stąpiła w odniesieniu do antygenów alfa Cp i Cs (po-
ziom przeciwciał najczęściej 4-16 jedn. antyt./ml).
Natomiast naj słabiej wyr ażona była o dpowi edź immu-
nologiczna manifestująca antytoksynę beta (4-8 jedn.
antyt.lml, ryc. 1). Zkolęi uzyskane miano aglutynin
przeciwko antygenowj C. chauvoei,po końcowej im-
muni z acj i, pt zew ażnte char aktery zow aĘ warl o ś c i o d
11640 do 112560 (l II z 12 jałówek).

Zatemmożnauznaó, że autoszczepionka Clovac 5

indukuje u bydła, szczegóInie po 2-krotnej iniekcji,

antygen komorkowy
L C chauvoei)

Uodpornione dwukrotnie owce i kozy re-
agowaĘ w większości przypadków podob-

nym wzrostem przeciwciaŁ, za\edwie nieco wyższym
u tych pierwszych (2-32 jedn. antyt,lml, ryc. 4) niż
drugich zwierząt(2-16 jedn. anĘĄ.lml,ryc. 5). Stosun-
kowo naj słab szą odpowiedź immunolo g icznąstwier-
dzono - u wspomnianych przeżttwaczy na anatok-
synę beta Cp (kozy do 8 jedn. antyt.lml, ryc, 5). Osta-
teczniejednak nie potwierdzono obserwacji Greena i
wsp. ( 1 4) sugeruj ący ch znacznątrudnośó w o siąganiu
odporno ś ci an§,toksycznej u kóz. Niekorzystnym przę -
j awem prze dstawionych pr zez tych autoró w szczepień
było pojawienie się w ich miejscu znacznego obrzęku
(średnica 2-3 cm), co więcej długo nie ustępującego
(obecny jeszczę w 28 dniu po iniekcji). Natomiast ta-
kich odczynów nie rejestrowano nigdy w badaniach
własnych, w dodatku ltęzależ.ntę od gatunku yg{p.oT-
niane go zw ier zęcia, Wsp omni ec należy, że naj s ilniej -
szą odpowiedź immunologicznąuzyskano u 7 5oń-90Yo
owiec oraz 65oń-90ońkóz wobec anatoksyn alfa i ep-
silon C. perfringens, a także alfa C. septicum (regułą
koncentracja w zakresie 4-32jedn. antyt./ml). Posia-
da to praktyczne znaczetie, bowiem toksoinfekcje
wywo łane dziaŁanięm s zcze golnte toksyny ep s ilon ( s e -

rotyp D) najczęściej występująu tychprzeżlwaczy (I,
5,żI,22,25). Zatem sĘmulowana - podaniem dwu-



Ryc. 6. Zmiany uczuleniowe (2. dzień)

krotnym preparatu Clovac
wi epsilon Cp (, reguły 8-
średni poziom odporności
ną (wg 7, w obecnej ter-
ml o się tyczy antytoksy-
ny dochodziła ona nawet
do górn ści stymulowanej podaniem
monow ki Closeptivac, bardzo sku-
tecznej dsotu (4).

Konfron tuj ąc p owy ższe wy nlki z w cze śniej op ub li -
kowanymi danymi należy stwierdzić, że autoŚzczę-

Wnioski

Ryc.7. Ustąpienie zmian uczuleniowych (9. dzień)

WSZYS choro-
bomb C. per-
fringc ei.

3. Preparat Clovac 5 powinien znalęźc zastosowa-
nie w weterynaryjnej profilaktyce chorób beztlenow-
cowych, zwłaszcza przy braku mozliwości stawiania

waniu specyficz-
statnio wykorzy-
(Clopervac, Per-

vac, Closeptivac).
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