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1 onse of chickens stimulated with Propionibactelium ac

Immunomodulacja rozumiana jako postępowanie
zmierzające albo do zwiększenia efektywności po-
szczepiennej (immunoadiuwancj a), albo do przywró-
cenia właściwej funkcji układowi immunologicznemu
będącemu w stanie supresji (immunostymulacja zwa-
na r zadziej immunoko rekcj ą), j e st j uż trw Ńy m e 1 em en -

tem praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Do długiej li-
sty preparatów o wymienionym oddziaływaniu doda-
no ostatnio takżę szczepy bakteryjne jak np.: Propio-
nibacterium acnes, P. avidum, P. granulosum, Bacil-
lus subtilis i Bifidobacterium thermophilum (4,5, 10-
-I3, 19,25,2]). Skutecznośó ich testowano głównie
w leczeniu i zapobteganiu bronchopneumonii u cieląt
i prosiąt (3, 6, 9, 17, 18), a także listeriozie owiec i
szynszyli (6,7), a więc głównie w schorzeniach o zło-
żonej etiologii i trudnych w leczeniu. W piśmiennic-
twie brak natomiast danych na temat wpłyłvu takich
stymulatorów u drobiu, Sytuacja taka jest o tyle zasta-
nawiająca, że zwierzęta te narażone są na negatywne
oddziaĘwanie środowiska w nie mniejszym stopniu,
niz wymienione, a straty z tego tytułu są z uwagi na
wielkotowarowy charakter produkcji drobiarskiej,
większe niżw innych gałęziach hodowli.

Powyższe względy zadecydowaĘ o podjęciu badań
nad immuno stymulacj ą u drobiu przy uży ciuj edne go
z wymienionych stymulatorów Propionibacterium
acnes. Celem badań było określenie wpływu forrnali-
zowanej zawiesiny Propionibacterium acnes na reak-
tywność immunologicznąkurcząt w stosunku do żyr,ve-
go antygenu wlrusowego.

Mateilał imetody
Zwierzęta. Badania przeprowadzono na 40 czterotygo-

dniowych kurczętach typu ogólnouzytkowego obu płci.

Zakupione w wieku 4 dni były odchowane w pomieszcze-
niach klinicznych ze stałym dostępem do paszy (mieszan-
ka DKW-2) i wody. Ptaki byĘ szczepione w trzecim dniu
życia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu; w chwili
r ozpoczęcia eksperymentu średnie geometryczne miano
przeciwciał dla tego wirusa wynosiło unl,ch 7:7,2,

Prep araĘ. Jako immuno stymulator a użyto inakt}r,vo -

wanej formaldehydem zawiesiny szczepll Propionibacte,
rittm acnes PA (CN5936) o gęstości 2,4 x I09 bakterii/ml.

Fitohemaglutyninę (PHA) firmy Sigma, uźywano jako
nie swoiste go mito genu w teście transformacj i blastycznej
limfocytów. Preparat stosowano w dawce 7,5 p,glml.

Wirus. Do indukcji odpowiedzi immunologicznej pta-
ków uzyto szczepll Roakin wirusa ND, którego miano
EID,. - 1085/m1.

Bakterie. Szczepy Staphylococcus aureus 209 P oraz
Micrococcus lysodeicticus otrzymano z PIW w Puławach.
Pierwszego uzyto do odczynu fagocytamego, drugiego do

okreś len ia poziomu ltzozyml.
Przebieg doświadczenia. Ptaki podzielono losowo na

dwie równe liczbowo grupy,a następnie zwierzętom grupy
doświadczalnej (D) podano podskórnie 0,5 ml zawiesiny
Propionibacterium acnes, zaś osobnikom grupy kontrol-
nej (K) zaaplikowano po 0,5 mlplacebo -jałowego PBSu.
Po upłyrł,ie 5 dni kurczęta obu grup zaszczepiono domię-
śniowo dawką ] 05,5EID-0 witusa.

Krew do badań pobierano przed oraz po 3, 5, ],14,żI i
35 dniach po szczepieniu.

Poszczepienną odpowiedź humoralną określano rutyno-
wymi odczynami: zahamowania hemaglutynacji (HI) wg
Beacha (1) i seroneutralizacji (SN). Wyniki obu testów
wykonywanych mikrometodąprzedstawiono w postaci od-

wrotności średnich geometrycznych mian (sgm).
Odporność komórkową oznaczano dwoma testami: od-

czynem hamowania migracji leukocytów (LMD i testem



transformacji blasĘcznej (TB). Pierw-
szy przeprowadzono na pĘtkach agaro-
zowych, sposobem opisanym przez Am-
mricha i Felbera (2). Wystandaryzowa-
ny żywry antygen w dawce 103,5EID50/

/0,1 ml wprowadzono do zawiesiny leu-
kocytów i po 30 minutowej inkubacji
mieszaninę wprowadzano do basenika
w żelu. Po 48 godzinnej inkubacji do-
konywano pomiaru stref migracji. Za
wynik dodatni przyjmowano wartości
> z}ońhamowania pola migracj i leuko-
cytów.

Test transformacji blastycznej (TB)
wykonywano sposobem opisanym przez
Gocha (8). Hodowlę limfocytów z wi-
rusem (dawka j.w) i kontrolę prowadzo-
no przęz 72 godziny. Tymidynę doda-
wano na 18 godzin przed końcem inku-
bacji. Indeks stymulacji (IS) obliczano
ze stosunku liczby impulsów w hodow-
li limfocy.tów eksponowanych na dzia-
łanie antygenu do liczby impulsów w
kontroli. wartość > 2 oznacza dodatni
wynik badania.

Nieswoistą odporność komórkową
i humoralną oceniano przez określenie:
a) aktywności fagocytarnej leukocytów
wobec szczępul 209 P Staphylococcus
aureus) wyrazonej w postaci odsetka
komórek fagocytujących (%F) i indek-
su fagocytarnego (IF), wykonanych wg
standardowych metod,

b) zdolność pochłaniania i redukcji
błękitu nitrotetrazoliowego §BT) ozna-
czanych metodą mikroilościową wg
Ramana i Polanda (24) oraz Sychłowe-
go (26),

c) poziomu lizozymtlw surowicy krwi
obwodowej określanego metodą dyfu-
zliw żdru agarozowym (16).

Wyniki badań poddano analizie staĘsĘczrej testem t-Stu-
denta.

Wyniki i omówienie

Zawiesinę bakterii (stymulator) podano na pięć dni
przed indukcją
aktywność zwie
wskaźników ch
kową odporność swoistą i nieswoistą. Wyniki badań
wskaźników odporności nieswoistej zawarto w tab, 1,

swoistej odpowiedzi komórkowej w tab. 2,zaś humo-
ralnej naryc.I tż,

Z danychzawaĘch w tab. 1 wynika, żekurczęta
zar e agow Ńy j uż n a j e dn or azow ą apl ikacj ę stymulato -

ra staiystycznie istotnym wzrostem wszystkich bada-
nych wskaźników. Podkreślić należy też,że wzrost ten
wystąpił dość szybko - w 5 dniu po podaniu preparafu
bakterii i utrzymywał się do około 14 dnia po indukcji
odpowiedzi przeciwwirusowej. Podobną st aty sĘ czną

Tab. l. poziom wybranych wskaźników odporności nieswoistej kurcząt sĘmulo-
wanych Propionibacterium ac nes

Objaśnienie: *istotność statystycznap < 0,05.

Tab.Z.poziom wybranych wskaźników swoistej odporności komórkowej dla wi-
rusa ND i reakfiność limfocytów na fitohemagluĘninę

istotność stwierdzono również w odniesieniu do swo-
istej odpowiedzi komórkowej ztym, że wyższe war,
tości testu transformacji blasĘcznej limfocytów w sto-

sunku do mitogenu swoistego (wirusa) jak i nieswo-
istego (PHA) lttzymywała się krócej - do 5 lub 7 dnia,
zaś hamowani a mi gracj i leuko cytó w ty dziei dłużej .

Stymulujący wpływ Propionibacterium acnes na
swoistąreakcję humoralną wyrażał się ponad 2-krot-
nte wyższym mianem przeciwciał zarowno hamują-
cych hemaglutynację jak i seroneutralinĄących, mię-
dzy 7 a21 dniem po szczeptentl, czyli w szczytowej
fazie odpowiedzi.

Dla pizeprowadzonych badań trudno znaleźc w pi-
śmiennictwie punkt odniesienia. Z tego zakresu wy-
różnic można trzy r.odzaje prac. W jednyń wykaza-
no, o czym wspomniano we wstępie, stymuĘące wła-
ściwości Propionibacterium spp. w szeregu chorób
zakażnych, a w innych badano wpły.rńi tych drobno-
ustrojów na określone parametry odpornościowe ale u
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Ryc. 1. Średnie geometryczne mian przeciwciał hamujących
hemagluĘnację (HI) wirusa ND
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Ryc. 2. Srednie geometryczne mian przeciwciał (SN) neutra-
Iizujących wirus ND

z drowy c h, ni e ek sp onow anyc h na zakażen:'e zw ięr ząt
(I2, 19, żI). Trzeciąnielicznągrupę, stanowią nato-
miast typowe doświadczenia modelowe, w ktorych
klinicznie zdrowe zw terzęta ( świnie, myszy) naj p i erw
stymulowano tymi mikroorganlzmamt, a dopiero po-
tem indukowano ich odpowiedź immunologiczną na
antygeny takich wirusów jak choroby AujeszĘego (20,
22), herpeswirus - HSV- 1 ( 1 4, 1 5) i EMC - zapalenia
mięśnia sercowego (28), pleuropneumonit i rożycy
świń (23). I choć badania własne odpowiadają ukła-
dem ostatniemu typowi eksperymentów, także one nie
mogą stanowić bazy do porównań, a to z uwagi na
lżycie innych wirusów i gatunków zwierząt. W do-
stępnym piśmiennictwie brak ponadto danych na te-
mat wykorzystania propionibakterii do stymulacji ukła-
du odpornościowego ptaków, zarówno w przebiegu
naturalnych lub doświad czalny chinfekcji wirusowych.
Wspólną dla wszystkich opisanych badań, ntezalęż-
nie od typu, sąnatomiast płynące znich nieomal jed-
nozrraczne wnio ski o stymuluj ącym oddziaływaniu
badanych szczępow na układ odpornościowy.

Warto na koniec wspomnieó o mechanizmię działa-
nta P ro p i o ni b a c t er i um s p p. j ako immunomo dulatora.
Przyjmuje się, ze bakterie te działajągłównie na układ
monocf arno-makro fagowy MM, pobudzaj ąc rozp lem
makrofagów i wzmagając ich zdolności fagocytarne.
Ponadto stwierdzono, ze w podobnym stopniu akty-
wowany jest równieżd<ładkomórek PMN. Dalszym
skutkiem tej aktywacji jest syntezarożnych cytokin w

pobudzonych makrofagach i komórkach PMN, a one
z kolei aktywująkontrolowaneprzęz limfocyty T i B
procesy immunologiczne w stosunku do innych anty-
genów (w badaniach własnych był to wirus rzekome-
go pomonr drobiu).

Podsumowującotrzymanewynikimożnasfuvięrdzic,
że inakĘwowany formaldehydem szczep Prop ionib ac -

terium acnes zastosowany jednorazowo wzmaga re-
aktywność immunologicznąkutcząt na okres około 25
dni. Dodać teżnależy, że w doświadczenilnie wyka-
zano ujemnego wpływu użytej w badaniach zawiesi-
ny propionibakterium na zdrowotność i zachowanie
ptaków.
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