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W poprzednim arlykule przedstawiono wyniki badań
nad odpowiedzią immunogenną autoszczepionki Clovac
5 (8). Stwierdzono, że wywołuje ona bezsporny wzrost
odporności u wielu różnych gatunków zwterząt (bydło,
owce, kozy, świnie, kon ie). Przedyskuto w ano także przy -

datność tego preparatu w immunoprofilaktyce nalważ-
niejszych chorób wywołanych - jak wykazano w kraju
(7) - przez szereg laseczek z rodzajl Clostridium (C,
per/ringens A, C, D, C, septicum, C. chauvoel). Celem
niniejszej pracy jest prześledzenie czasu utrzymywania
się przeciwciał przeciwko wszystkim pięciu antygenom
wchodzącym w skład szczepionki Clovac 5,

Materiał i metody

Uodpornianezwierzęta. Do badań wykorzystano 11 jałó-
wek rasy n.c.b., o masię ciała około 200 kg, pochodzących z
gospodarstwa,,T" oraz24 owcę dorosłe, mieszańcę meryno-
sów, Ile-de-Ftance otaz Sufolk (po l2 z dwóch gospodarstw
GiK).

Immu n izacj a. Wszystkim zw teruętom p odawano auto sz-
czepionkę dwukrotnie, w dwutygodniowym odstępie, nato-
miast krew pobierano czterokrotnie od bydła (14,24, 42, 58,
105 dzień) i pięciokrotnie od owiec (.I4, 24, 42, 63, 87, 1 1 1

dzień). Dawki preparafuwynosiĘ dlajałówek 10 ml, a w przy-
padku owiec 5 ml (wstrzyknięcl,a szczepionki podskórne).

Oznaczanie przeciwciał. W cęlu określenia poziomu
wzbudzonych antytoksyn stosowano reakcję seroneutraliza-
cji przeprowadzonątestem letalnym na myszach, a dla usta-
lenia miana aglutynin wykorzystywano odczyn aglutynacji
probówkowej , zatemużyto metody identyczne jak w poprzed-
niej pracy (8), Wyniki przedstawiono jako średnią arytme-
tycznąkoncentracji przeciwciał u zwierz$ badanych w roż-
nych interwałach czasowych.

Wyniki iomówienie
Podawanie autoszczepionki Clovac 5, stymulowało u

owiec odporność (tab. l) manifestującą się wzrostem w

myrvania się przeciwc iń prze-
111 dniu od pierwszej immu-

h stopniowy spadek, tj. prze-
edn. antyt./ml(42 dzieh) oraz

3-4 jedn. antyt./ml (63 87 dzień). Jeszczę w 111 dniu

Tab. 1. Poziom przeciwciał u owiec uodpornionych anĘge-
nami autoszczepionki Clovac 5
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doświadczenia uodpornienie manifestowało się wyraź-
nązawatlościąw krwi przeciwciał wynoszącą lł,5 jedn.
antyt./ml. Jedynie w przypadku antytoksyny alfa C. septi-
cumnie wykazano jużwtymczasie jej obecności (tab. 1).

Ogólnie możnaprzyjąc, że po dwukrotnej immuniza-
cji czas trwania u owiec antytoksycznej odpowiedzi
utrzymuje się w sposób wyraźny przez około 9 tygodni.
W tym okresie oczekiwać można także efektu ochron-
nego, bowiem odporność pojawia się szybko, aprzeciw-
działanię zachorowaniom łączone np. przy bradsocie z
poziomem antytoksyny alfa Cs (24 jedn. antyt./ml, wg
4), wzblldzanę przez Closeptivac, jest uzyskiwane - w
analogicznym stopniu - takżę podaniem preparatu Clo-
vac 5. Również długi, 9-tygodniowy okres ttwania od-
powiedzi immunologicznej, w dodatku dostatecznie
wzbudzonej w swoim natężeniu, należy przyjąć zawy-
starczający do hamowania w tym okresie rozwoju bez-
tlenowcowej enterotoksemii, co jest istotne w przypad-
ku konieczności przedłużenia wpływu profi lakty cznego.
Stymulowany bowiem poziom antytoksyny epsilon Cp
sięgał wtedy jeszcze 3 jedn. antyt./ml (tab. 1). Podobną
konc entracj ę przeciwc iał gw ar antuj ąc ą o dporno ś ć (4
jedn. antyt./ml, miano aglutynin anty C. chauyoei 1/500)
przyjąć można równiez do innych, rzadziej występują-
cych beztlenowcowych chorób owiec (szelestnica - wg
3, ,,struck" wg9,Iż i ,,fatal hemolytic disease" zwią-
zana z toksyną alfa Cp - wg 11). Co więcej, taki stan
immunizacji wywołany przezClovac 5 wydaje się kore-
lować z przyjmowanąza ochronną zawartością antytok-
syn mianowanych w jednostkach międzynarodowych, a
wynoszącą 0,15 j.m./ml (1) 0,3 j,m./ml (cyt. wg 2).
Sh"rszno ś ć powyz szych r ozw ażań pośrednio potwierdza
uzyskane zahamow anie zachorow ań w zabezpieczonych
altoszczepionkąClovac 5 w trzech stadach owiec, wcze-
śniej nękanych corocznie enterotoksemią nadto brad-
sotem (trwające ż lata obserwacje grupy 550 zwierząt
zagrożonych chorob{.

Czas ltr zy mywania s ię stymulowan ej pr zez Clov ac 5
odpowiedzi u bydła ilustruj e tab. 2. Wynika z niej, że po
2 tygodniach od pierwszej iniekcji preparatu poziom an-
tytoksyn szybko wzrastał od wysokości sięgającej prze-
ciętnie 3,5 jedn, antyt./ml (przeciwko toksynie beta Cp)
do 5,0-6,5 jedn, antyt./ml (anty epsilon, alfa Cp oraz
alfa CS), Natomiast miano aglutynacyjne dla antygenu
C. chauvoei wyniosło w tym czasie 1/800. Zatemwzbu-
dzona odpornośó - już jednokrotną iniekcją wydaje
się osiągać poziom ochronny, w dodatku wobec wszyst-
kich antygenów tworzących skład preparatu. Popoff ( 1 0)
podaje, że przygotowane w podobny sposob szczepion-
ki francuskie indukująpoczątkowo, tj.po pierwszej in-
iekcji, słabąna ogół ÓdpomoŚe. Wynikae tó może z-roż-
nic immunogennych szczepów użytych w powyzszych
prep aratach. P o dkre ś lić należy, że szc zy t naj wyż s zej o d-
porności przypadał na 14 dzień po drugim podaniu au-
toszczepionki w odniesieniu do wszystkich antytoksyn,
tj. beta Cp (6 jedn. antyt./ml, alfa i epsilon Cp (około 9
jedn. antyt./ml), wreszcie anty alfa Cs (6,5 jedn. antyt.l
lml) orazaglutyninprzeciwko C. chauvoei (miano 1/900).
Na podobnąw swojej wysokości odpowiedź immunolo-
gicznąwskazują także inni altorzy (10, 13). Natomiast
w dalszej perspektywie czasowej zaznaczył się spadek
przeciwciał (tab. 2), ale jeszcze w 58 dniu od pierw-

Tab.2. Poziom przeciwciał u krów uodpornionych anĘgena-
mi autoszczepionki Clovac 5

Objaśnienia: jak w tab. 1.

szego podania preparatu - ich koncentracja wynosiła od
około 2,0 jedn. antyt./ml (antytoksyna beta Cp) do oko-
ło 4,0 jedn. antyt.lm7 (pozostałe antytoksyny; miano aglu-
tynacyjne 1/500). Zatem w odniesieniu do bydła osta-
teczny czas trwania odporności stymulowan ej przez CIo-
vac 5 należy bezwzględnte przyjąć zanielcotszy niż 6
7 tygodni. Co więcej, stymulowany tym preparatem po-
ziom ptzeclwciał osiągał koncentrację antytoksyn wzbu-
dzonych dwukompon entow ąszczepionką Perseptivac (u
większości zwierząt 2-8 jedn. antyt.lml, wg 6), a gwa-
rantującąw stadach zakażonychefekt ochronny (6). Poza
tym aktywność immunogenna 5. składnikowego prepa-
ratu Clovac 5 koreluje ze zdolnościąuodparniającądwu-
składnikow ej altoszczepionki Dipervac, gdy ż lmożli-
wia uzyskiwanie dolnego zasięgu indukowanej przez nią
odporności (4-8 jedn. antyt.lml, wg 5), w dodatku przy
identycznej dawce preparatu (w obu przypadkach 10 ml/
lzwierzę, iniekcja s.c.).

Reasumując można przyjąc, że Clovac 5 stymuluje u
owiec i bydła odpowiedz immunolo giczną trwaj ącą wo-
bec anatoksyn 7 9 tygodni, co więcej utrzymującą się
na poziomie korelującym z aktywnością stosowanych w
zakażonych stadach - a dających efekt ochronny - pre-
paratów jednoskładnikowych (Closeptivac) oraz dwu-
komponentowych (Perseptivac, Dipervac).
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