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Cholera drobiu (pastereloza) jest powszechnie wy-
stępuj ącą chorobą różnych gatunków ptakow. W wie-
lu krajach stanowi onaprzyczynę poważnych strat. W
Polsce wymieniona jednostka chorobowa jest równiez
istotnym problemem ekonomicznym i epizootio1o gicz-
nym.

Wiadomo, żę określanie budowy, anĘgenow ej szcze-
pów Pasteurella multocida ma znaczenie dla uzyska-
nia skutecznych szczepionek przeciw cholerze drobiu.
W badaniach prowadzonych w Zakładzie Mikrobio-
logii PIWet (16) antygeny otoczkowe szczepow P.
multocida wyosobnionych od drobiu określano meto-
dąCartera (4,5), a antygeny somatyczne przy pomocy
precypitacji dyfuzyjnej w żelu agarowym wg Heddle-
stona i wsp. (9). Zbadańtych wynikało,że w Polsce u
drobiu dominuj ą dr.va serotypy P" mult o c ida, a miano -
wicie A:1 i A:3 (l6). W latach poprzednich opraco-
wano szczepionkę przeciw pasterelozie gęsi, w skład
której wchodziły szczępy serotypu I, i przekazano ją
do wdrozenia w Puławskich Zakładach Przemysłu
Bioweterynaryjnego ,,Biowet" (19). W dalszych do-
świadczeniachwykazano, ze serotypy 1 i 3 sąrózny-
mi typami immunobiologicznymi. Wskazywało to na

p otrzeb ę oplac owan ia szczepionki zawieraj ącej oba
sero§py. Opracowano 2 wersje biwalentnej szczepion-
ki emulsyj nej . Poc zątk ow o, z bar dzo dobrym efektem,
do immunizacji gęsi stosowano wakcynę zawierającą
jako adiuwant olej mineralny z Arlacelem A (16). W
dalszych doświadczeniach w charakterze adiuwantu
użyto Emulsigen fi.my MVP Laboratories, Ralston,
USA (11). Reprezenfuje on nowągenerację adiuwan-
tow olejowych, stosowaną obecnie w weterynarii. W
porównaniu z dotychczas stosowanymi adiuwantami
olejolvymi składającymi się z oleju mineralnego i
emulgatora w składzie Emulsigenu, zgodnie z tnfor-
macją producenta, została znacznle ograniczona za-
wartość oleju (przy zachowanych w pełni właściwo-
ściach stymulowania układu immunologicznego),
przez co prakĘcznie nie występująniekorzystne zmia-
ny w miejscu iniekcji. ZaletąEmulsigenu jest łatwośc,
z jakąadiuwant i antygen łączą się tworząc jednorod-
ną emul sj ę wo dno - o lej ową ni e wykazuj ąc ątendencj i
do rozwarstwienia się nawet przy dłlglm przecho-
wywaniu szczepionek.

Przedmiotem badań była terenowa ocena biwalent-
rrej szczepionki przeciw pasterelozie gęsi z dodatkiem



adiuwantu olejowego (Emulsigenu) o proponowanej
namvię Pastivac E oraz zastosowanie testu ELISA do
określania j ej właściwości immuno gennych.

Mateilał imetody
Szczepy bakteryjne. Do badań lżyto 2 szczępy tereno-

we Pasteurellą multocidą: PI2'7 (serotyp A:I) oraz P203
(serotyp A:3).

Szczepionka. B iwalentn a szczepionka P astivac E zaw ie-
rała antygeny szazępow serotypu 1 i serotypu 3 z dodat-
kiem adiuwantu olejowego (Emulsigenu). Sprawdzono ja-
łowość szczepionki na standardowych podłożach bakterio-
logicznych oraz jej nieszkodliwość dla myszek białych,
świnek morskich i gęsi.

Przebieg doświadczenia. Badania przeprowadzono
w woj. kieleckim, na terenie, gdzie występowała pastere-
Ioza, na 2 stadach gęsi (K i P) w wieku 2lat, o masie ciała
5-7 kg. Ogółem zaszczeplono 750 ptaków Wobu gospo-
darstwach po 100 sztuk immunizowano dwukrotnie w od-
stępie 1 miesiąca, apozostałe jednorazowo. Szczepionkę
podawano domięśniowo w dawce 3 ml. U wszystkich szcze-
pionych ptaków obserwowano występowanie reakcji po-
szczepiennej, a następnie oceniano ich stan zdrowotny w
okresie 3 miesięcy po immunizacji.

Badania serologiczne. Krew do badań serologicznych
pobierano z żyły skrzydłowej od 30 gęsi zkażdego stada, z
których 10 szczepiono jednorazowo, 10 - dwukrotnie, a 10
stanowiło nie szczepioną gTllpę kontrolną. Surowice uzy-
skiwano przed szczepieniem oraz jeden i dwa miesiące od
1. immunizacji. Surowice do chwili badań przechowywa-
no w temperatllrze -20"C. Ogółem zgromadzono 160 pró-
bek.

Test ELISA. W badaniach zastosowano sporządzone we
własnym zakresie zestawy ELISA.

Antygeny całokomórkowe do opłaszczania mikropĘtek
przygotowano ze szczępow PI2] iP203 według zmodyfi-
kowanej metody Klaassen i wsp. (13). Antygeny te sporzą-
dzano z 1l -godzinnych hodowli wstrząsanych na podłożu
BHI w temperailrze 3'7"C. Hodowle inaktywowano 0,2oń
formaliną odwirowlłvano i 3-krotnie płukano PBS o pH
7,2. Osad bakteryjny za-wieszano w buforze węglanowym
o pH 9,6 i doprowadzano do gęstości odpowiadającej pro-
bówce nr 2 skali McFarlanda. Antygeny przechowyrvano
w temperaturze 4"C. W badaniach wstępnych określono
optymalne rozcieńczenia antygenów całokomórkowych
jako l:80.

AnĘgeny lipopolisacharydowe (LPS) uzyskano ze szcze-
pów serotypów A:1 i A:3 w drodze ekstrakcji metodąWe-
stphala i wsp. (2l) i przechowywano je w formie zliofili-
zowanej. Każda fiolka zawierała około 1,5 mg. LPS roz-
płuszczano w 0,5 ml buforu węglanowego o pH 9,6 i na-
stępnie mianowano. Jako najbardziej odpowiednie uznano
rozcieńczenia l:300, co odpowiadało koncentracji 10 pgl
1 ml (13).

Opłaszczanie mikropłytek anĘgenem. Każde zagłę-
bienie mikropłytki (PolySorp Nuńc) pokrywano 100 pl
antygenllrozcieńczonego w buforze węglanowym o pH 9,6,
Płytki inkubowano 18 godzin w temperaturze 4"C, a na-
stępnie 2 godziny w temperaturzę 37"C. Zawartośc płytek
wylewano i przemy.wano 2-krotnie PBST (PBS + 0,5%

Tweenu 20). Z kolei blokowano miejsca niespecyfl,czne
PBST z 0,0Ioń dodatkiem żelatyny. MikropĘtki inkubo-
wano 10 minut w 37oC. Następnie zawartośc wylewano i
przęmyw ano 2-krotnie PB ST.

Wykonanie testu. Każdą surowicę w rozcieńczeniu
1:100 nanoszono w ilości po l00 pl do 2 studzienek mi-
kropłytki. Płytkę inkubowano przez jednągodzinę w tem-
peratlrze 3]'C i przemywano ją 2-krotnie PBST. Do za-
głębień mikropłytki dodawano 100 pl koniugatu rozciei-
czonego 1:1000 i inkubowano jedną godzinę w tempera-
tlrze37oC. W charakterze koniugatu zastosowano immu-
noglobulinę królika przeciwko IgG gęsi znakowaną pe-
roksydazą chrzanow ą otrzymanąz Pracowni Diagnosty-
ki Chorób Wirusowych Drobiu (17). Płytki przemywano
2-krotnie PBST, po czym do każdego zagłębienia doda-
wano po 100 pl substratu OPD (O-Phenylenediamine Di-
hydrochloride, Sigma) i inkubowano 15 minut. Następ-
nie dodawano po l00 pl 1M kwasu siarkowego w celu
zablokowania reakcji. Absorbancję (OD) odczytywano na
czytniku Labsystems Multiskan Multisoft przy długości
fali 492 nm. Z dwóch pomiarów OD każdej surowicy ob-
Iiczano wartość średnią. Metoda ta umozliwiła porówna-
nie OD surowic przedszczepieniem i po immunizacji. Jako
dodatnią próbę kontrolną użyto surowicy gęsi 2-krotnie
immunizowanej w rozcięńczęniu 1:l00, natomiast ujem-
nąpróbę kontrolną stanowiła surowica tej samej gęsi przed
szczepienlem w takim samym rozcieńczeniu. Na tej sa-
mej mikropłytce badano surowice pochodzące od jednej
gęsi ze wszystkich pobrań krwi.

Analiza statysĘczna. Uzyskane wyniki poddano anali-
zte wariancji. Srednie wartości porównywano testem Tu-
keya i Kramera (Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test)
określając wartość q. Obliczenia wykonano przy poziomie
istotności a : 0,05.

Wyniki i omówienie

Po pierwszym jak i po drugim podaniu szczepionki
obserwowano występowanie słabej reakcji poszcze-
piennej w postaci utraty apetytu i lekkiego osowienia.
Po ż4 godzinach objawy te ustępowały. W okresie 3

mie się cy ob s erwacj i żadny ch zachorcw ań i upadków
u immunizowanych ptaków nie stwierdzarlo, zarów-
no po jednorazowym jak i po dwukrotnym szczepie-
niu, mimo występowania pastereloz! natercnie obję-
Ęm szczepieniami.

W dalszych badaniach zastosowano metodę ELISA
do określania immunogennych właściwości szczeplon-
ki. Test ELISA jest lżywany do wykrywania przeciw-
ciał anĘ-P. multocida w surowicach ptaków (2, 15,
20). Jest on, prakĘ czną metodą sfużącądo określania
odpowiedzi immunologicznej. drobiu po podaniu
szczepionek pr zy rcżny ch pro gramach wakcynacj i ( 1,

3, 7 , l0, 12, 14, 18). Uważa się, że występuje korela-
cja między mianami przeciwciałwykrywanymi testem
ELISA a odpornościąptaków na zakażenie (7, 8, 10,
14, 18). Dlatego test tenmoze być stosowany do ozna-
czania skuteczności szczeptonek. Większość prac do-
Ę czący ch omawiane g o zagadnienia wykon ano prz!
użyciu surowic loxcząt (I,2,3,7, I0, 18) i indyków



Tab. 1. ELISA. Poziom IgG anty_P multocida w surowicach gęsi szczepionych
przeciw pasterelozie w gospodarstwie K

Tab, 2. ELISA. Poziom IgG anty-P multocida w surowicach
przeciw pasterelozie w gospodarstwie P

szczepionych

todąbyŁy określane IgG anĘ-P. mul-
tocidaw surowicach gęsi. Do wyko-
nania badainiezbędne jest użycie w
char akterze koniugatu immuno g1o -

buliny królika przeciwko IgG gęsi
znakow anej p eroksydaz ącltrzanow ą
której nie mozna nabyć nawet w re-
nomowanych firmach. Koniugat taki
uzyskano z Pracowni Diagnostyki
Chorób Wirusowych Drobiu (17).

W pracy własnej testem ELISA
okręślano poziom IgG swoisĘch dla
P. multocidaw surowicach gęsi przed
immunizacją jeden miesiąc po 1.

szczepieniu i 2 miesiące po I. szcze-
pieniu lub, u ptaków immunizowa-
nych dwukrotnie, jeden miesiąc po
2. szczepieniu.

W pierwszej części badń do opłasz-
czania mikropĘtek zasto sowano an-
tygeny całokomórkowe, sporz ądzo-
ne ze szczepów serotypu l i 3.

Srednie wartości OD dla badanych
surowic pr zy opłaszczantu mikrop Ę-
tek antygenami całokomórkowymi i
LPS przedstawiono w tab. 1 i 2. War-
tośó OD dla kazdego pobrania sta-
nowiła średnia z wyników uzyska-
nych dla ptaków danej grupy do-
świadczalnej.

Przy pokrywaniu mikropĘtek an-

Ęgenami całokomórkowymi w obu
stadach uzyskano podobne r ezultaty
badań. W surowicach gęsi szczepio-
nych dwukrotnie stwierdzono staty-
stycznie istotny wzrost poziomu IgG
po upĘwie jednego miesiąca od 1.

oraz2, szczeptenta w porównaniu z
poziomem przed immunizacją. Sred-
nie OD osiągały nalwyższewartości
po 2. szczepieniu, jednak różntcę
między drugim t trzęctm pobraniem
krwi nie byĘ statysĘczntę znamięn-
ne. Natomiast surowice gęsi szczę-
pionych jednorazowo wykazywały
podwyzszony w sposób istotny po-
ziom IgG jeden miesiąc po immuni-
zacjt.Poziom ten uległ obnizeniu po
upływie 2 miesięcy, jedla\ wcię
jeszcze znaczflIę się różnił od warto-
ści wyjściowej. W tym samym cza-
sie średnie wartości OD wyrażające
poziom IgG anty-P multocida w su-
rowicach gęsi grup kontrolnych w

gęsi

(6, l 4, 1 5 ). W surowicach kaczęk p oziom pr zeciw ciał
anĘ - P. mul t o c i d a testem ELI SA oznaczafio w Chinach
(I2),naTajwanie (20) oruzwe Francji (8),W dostęp-
nym piśmiennictwie brak jest prac, w których tą me-

obu stadach nie ulegaĘ statystycznie istotnej zmianie,
Z go dnte z danyml p i śmiennictwa anty geny c ałoko -

mórkowe mają umozliwiać wykrywanie przeciwciał
wspólnych d\a r ożny ch s erotypów P mu l t o c i d a (6, 1 3 ),

Wańość średnia 0D

przed I miesiąc po 1. 
]

szczepieniem I szczepieniu

2 miesiące po 1

szczepieniu

Całokomórkowy P127

- selolyp 1

Całokomórkowy P203

- selotyp 3

LPS P127 - serotyp 1

LPS P203 - selotyp 3

2x

1x

Kontrola

2x

1x

Kontrola

2x

1x

Kontrola

2x

1x

Kontrola

0,368 t 0,051 9

0,432 t 0,0934

0,304 t 0,0474

0,270 ł 0,0282

0,304 t 0,0354

0,271 t 0,0537

0,378 t 0,0448

0,347 t 0,0470

0,604 t 0,0831

0,689 t 0,0986

0,422 ł 0,1255

0,437 t 0,0799

0,417 t 0,0577

0,315 t 0,0446

0,442 ł 0,1544

0,434 t 0,1153

0,340 t 0,0629

0,641 t 0,1071

0,702 t 0,1118

0,406 t 0,0869

0,621 t 0,0611

0,531 t 0,0725

0,391 t 0,0456

0,475 t 0,0894

0,338 t 0,0365

0,293 t 0,0236

0,583 t 0,2369

0,315 t 0,0862

0,376 t 0,0487

0,7Ą6 ł 0,1242

0,480 t 0,0694

0,392 t 0,0781



Przy opracowywaniu biwalentnej szczepionkt zaistnta-
ła koniecznośó sprawdzenta, czy wpŁywa ona na pro-
dukcję IgG swoistych dla obu seroĘpow. Opierając
się na danych Klaassen i wsp. (13), aby potwierdzić
testem ELISA obecność przeciwciał swoistych dla
poszczegó|nych serotypów P mult o c id a, należało do
opłaszczaniamikropłytekwcharakterzeantygenuza-
stosować LPS odpowiednich szczepów. Dlatego test
ten wykonywano równie ż przy p okrywaniu mikropĘ-
tek LPS sporządzonymi z obu serotypów użytych do
przygotow ania szczepionki.

Okazało się, że ptzy użycilltakich antygenów uzy-
skano podobne wyniki jak w przypadku antygenów
całokomórkowych, W obu stadach gęsi, w grupach
szczeplonych jednorazowo jak i dwukrotnie, po upĘ-
wie jednego miesiąca od L szczepienia, stwierdzono
statysĘcznie istotny wzrost poziomu IgG swoistych
dla odpowiednich seroĘpów. Po 2 miesiącach,w przy-
padku ptaków immunizowanych dwukrotnie, poziom
ten osiągał najwyższewartości, natomiast u gęsi szcze-
pionych jednorazowo średnie wartości OD ulegały
obniżeniu.

Nie stwierdzono statysĘcznie istotnych różnic mię-
dzy średnimi wartościami OD w surowicach gęsi grup
kontrolnych, uzyskanych w czaste trwania doświad-
czenta.

Reasumując , wykazano, że biwalentna szczepion-
ka emulsyjna Pastivac E nie jest szkodliwa dla gęsi
niosek immunizowanych w warunkach terenowych.
Szczepionka ta posiada dobre właściwości immuno-
genne i stymuluje wzrost przeciwciał IgG swoistych
dla serotypów 1 i 3 P. multocida, wyk,rywanych meto-
dąELISA.
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Syndrom hydropericardium opisany po raz pierwszy w Pakistanie w 1 98 8 r.

występuje u brojlerów w wieku 3-6 tygodni i jest przyczyną około 80% padnięć

Chorobę cechuje nagromadzenie pĘnu barwy słomkowej w worku osierdzio-
wym, bladość wątroby i powiększenie nęrek W celach profilaktycznych opra-

cowano szczepioŃę oparlą o wyciąg chloroformowy homogenatów wątrobybroj-
lerów zakażonych eksperymentalnie z dodatkiem fotmaliny i parafiny jako ad-

juwanfu. Efektywność szczepionki oceniono na 200 brojlerach pochodzących

ze stad, w których wystąpiły upadki na tle syndromu hydropericardium. Brojle-

ry w wieku 7 dli zaszczepiono szczepionką LaSota przeciwko chorobie Newca-
stle oraz w wieku 10 dni przeciwko slmdromowi hydropericardium Serokon-

wersję oceniano w odczynie immunodyfuzji w żelu. W testach laboratoryjnych

30 brojJerów w wieku 10 dni zaszczepiono 0,5 ml inak§,wowanej szczepionki

adjuwantem, 30 brojlerów otrzymało 1,0 m1 szczepionki inaktywowanejbezad-
juwantu podskómie w okolice szyi, a 30 ptaków nie poddanych szczepieniu

stanowiło kontrolę. Brojlery w wieku 3, 5 i 7 Ęgodni zakażono 2XIO]CID5.

zakażnego homogenatu wątroby brojlerów padĘch na syndrom hydropericar-

dium. Szczepionka inaktywowana z adjuwantem cechuje się bardzo dobrym

działaniem ochronnym.

G.


