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Proces przekarywania odporności biernej u ptaków
stanowi ziinteresowanie wielu ośrodków naukowych.
Prowadzone badania mają na celu określenie czynni-

niedoborem przeciwciał żółtkowych u ptaków mło-



Celem podjętych badań było określenie stopnia prze-
kazywanta przeciwciał matczynych do żoŁtka po im-
munizacji niosek antygenami otrzymanymt z Sa]mo-
ne]]a Enteritidis w postaci caĘch komórek bakteryj-
ny ch oraz lipopolisacharydem.

Materiał imetody
Badaniami objęto 30 kur niosek reprodukcyjnych ras

Arbor Acres oraz Isa 215 w wieku 32 i 50 tygodni oraz
1145 pochodzących od nich jaj. Ptaki pochodziĘ z ferm
zlokalizowanych w okolicach Lublina. Podczas doświad-
czeh zwięrzęta przebywaĘ w pomieszczeniach o tempera-

irze 2I"C-23.C, w 12 godzinnym cyklu oświetleniowym,
ze swobodnym dostępem do wody i paszy. Każdąnioskę
przetrzymywano w oddzielnej klatce. Ptaki były klinicz-
nie zdrowe, wolne od pasozytow oraz wolne od zakażei
pałeczkami Sa]mone]]a. W tym celu przed rozpoczęciem
doświadczeń wykonano badania bakteriologiczne kału.
Zastosowano przednamnażanie nieselektywne w zbufo-
rowanej wodzie peptonowej i namnażanie selekt},wne w
dwóch płynnych pożywkach: Rappaporta-Vassiliadisa
(RV) oraz Mtiller-Kauffmanna (MK) Kolonie bakteryj-
ne izolowano na dwóch podłożach różnicująco-wybió-
czych: BGA i XLD. Uzyskane kolonie identyfikowano
biochemiczfię przy pomocy testu API 20E (bioMćrieux)
i serologicznte z użyclem surowic swoistych dla antyge-
nów somatycznych oraz rzęskowych. Wyniki badań bak-
teriologicznych byly ujemne.

Nioski wykorzystane w badaniach podzielono na 6 grup,

w tym 5 grup doświadczalnych i 1 kontrolną liczących po
5 sztuk. Do stymulacji odporności ptaków zastosowano
antygeny S. Enteritidis, W badaniach uzyto szczep tereno-

wy .9. Enteritidis typ fagowy 1 wyizolowany od kurcząt
brojlerów. W celu namnozenia bakterie z agatu skośnego
przenoszono do 10 ml bulionu odżywczego Oxoid CM 67.

Następnie hodowlę inkubowano przezl4 godziny w 37'C
w terrnostacie-wytrząsarce (100 wstrząśnięć na minutę)
(Elpan, Polska). Otrzymyłvano zawiesinę bakterii o gęsto-

ści optycznej odpowiadającej w przyblizeniu standardowi
1500x106 według skali McFarlanda (bioMćrieux). 10 ml
tak otrzymanej zawiesiny przenoszono do 1 litra podłoża
TSB (Sigma), po czym inkubowano I2 godzin w 37'C.
Bakterie odwirow}r,vano przy 5000xg przez 30 minut w
4'C i 3-krotnie przemywano w PBS.

lmmunizację kur przeprowadzono w następujący spo-
sób:

Antygen w postaci żywych komórek bakteryjnych (.ż.):

do immunizacji 1 kury przeznaczono 1 ml zawiesiny bak-
terii o gęstości optycznej odpowiadającej w przyblizeniu
standardowi 1500x106 według skali McFarlanda. Antygen
podawano bezpośrednio do wola.

An§gen w postaci komórek bakteryjnych inaktywowa-
nych formaliną (f.): po nalnnozeniu bakterie zawieszano w
Ioń roztworze formaliny i inaktywowano 12 godzin w 4oC.
W dalszej kolejności bakterie odwirowywano przy 5000xg
przez30 minut w 4oC. Do immunizacji 1 kury przygotowa-
no 1 ml zawiesiny bakteryjnej o gęstości optycznej odpo-
wiadającej w przybliżeniu standardowi 1500 x 106 według
skali McFarlanda. Każda nioska otrzymała antygen i.m. w
cztery różne miejsca (po 0,25 ml) mięśnia piersiowego.

Antygen w postaci komórek bakteryjnych inakłwowa-
nych formaliną podany z niekompletnym adiuwantem
Freunda (f. F.): do immunizacji 1 kury przeznaczano 1 ml
zawiesiny bakteryjnej o gęstości optycznej odpowiadają-
cej w przybliżeniu standardowi 1500x106 według skali
McFarlanda, którą odwirowl,wano przy 5000xg przez 30

minut w 4'C. Następnie uzyskaną masę bakteryjną zawie-
szano w 0,5 ml PBS oraz emulgowano z równąilościąnie-
kompletnego adiuwantu Freunda (Sigma) i podawano i.m.

Antygen lipopolisacharydowy (lip.) : przygotowl,wano w
oparciu o acetonowo-fenolowąmetodę Hassana i wsp. (11).

Do immunizacji 1 kury przeznaczano 400 pg antygenu za-

wieszonego w 1 ml PBS, który podawano i.m.

Antygen lipopolisacharydowy podany z niekompletnym
adiuwantem Freunda (lip. F.): na l kurę przeznaczano 400
pg antygenu zawieszonego w 0,5 ml PBS. Ilośó tę emulgo-
wano z rowną ilością niekompletnego adiuwantu Freunda
i podawano i.m.

Ocenę humoralnej odpowiedzi immunologicznej kur
wykonano odczynem aglutynacji płytowej ze świeżą kro-
pląkrwi z antygenemPullognost (Biowet, Puławy), odczy-
nem aglutynacji szkiełkowej z kroplą surowicy z antyge-

nem uzyskanym z S. Enteitidis wedfug metody Charta i
wsp. (6) tzw. Enterognost oraz zestawem ELISA. W,p.ry-
gotowanym zestawie, opracowanym we współpracy z Za-
kładem Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weteryna-

ryjnego w Puławach jako fazę stałą zastosowano płasko-

denne płytki z chlorku poliwinylowego (Nunc, Polysorp,
Dania). Opłaszczanie mikropĘtek wykonano antygenem li-
popolisacharydowym. Każde zagłębienie mikropłytki
opłaszczano 100 pl antygenu tozcięńczonego w buforze
węglanowym o pH 9,6 w stosunku 0,9 pg/ml. Powlekanie
wykonlłvano w temperafurze pokojowej przez 18 godzin,

a następnie zawanltość mikropĘtki wylewano i przepfuki-
wano 3-krotnie roztworem PBS-Tween 20 (0,05%) PBST,
używając do tego pŁrczki automaĘcznej (Stat Fax-2600,
AI, USA). Następnie mikropĘtki suszono w temperafurze
pokojowej, po czym szczelnie zalrlywano Paraltlmem M.
Każdą surowicę w rozcięńczeniu 1:l00 w buforze PBST
oraz żołtko przygotowywane według metody Bollen i wsp,
(4) w rozcieńczeniu 1:10 w buforze PBST wprowadzano
w ilości 100 pl do 2 dołków mikropłytki, Po 60 minutach
irrl<ubacj i w temperaturze pokoj owej zawartość mikropĘt-
ki wylewano, a następnie 3-krotnie przepłukiwano w PBST.
W kolejnym etapie do baseników mikropłyki wprowadza-
no skoniugowale z peroksydazą chrzanową przeciwciała
królicze przeciwko immunoglobulinom kurzym klasy IgY
(IgG) (H + L) (Jackson ImmunoResearch, USA) w roz-
cieńczeniu roboczym 1:5000, w ilości l00 pl na basenik
mikropĘtki, po czym inkubowano 60 minut w temperatu-

rze pokoj owej. Następnie rnikropĘtki 3 -krotnie przepłuki-
wano. W celu wywołania reakcji barwnej poszczególne
dołki wypełniano substratem enzymatycznym ABTS (Sig-
ma) z dodatkiem HrO, w llości 100 pl. Wyniki odczfly,wa-
no w czytniku do mikropłytek (Labsystems Multiskan Plus,
Finlandia) przy długości fali 405 nm w chwili gdy warlość
absorbancji (OD) kontroli dodatniej (S+) przekraczała
0,400.

Na kaźdej mikropĘtce umieszczano jako kontrolę suro-

wicę ujemną (S-) oraz surowicę dodatnią (S+) pochodzącą



od kury zakażonej pałeczkami S. Enteritjdis, dla której

wańość OD w ELISA pokrl,rvała się z OD surowicy kon-

trolnej zawartej w zestawie komercyjnym do badania su-

rowic i żołtekjaj kur na obecność przeciwciał anty-S. En-
teritidis (Dr Bommeli AG każdej suro-

wicy i żółtka nałożonych mikropłytki
obliczano średnią wańość kowano jako
dodatnie gdy średnia warlość OD przekraczŃa 0,200 przy

S + > 0,400. Na tej samej mikropłytce oznaczal7o absor-

bancję dla surowic pochodzących od jednej kury ze wszyst-
kich pobrań krwi. W przypadku badania żółtkarównież sto-

sowano taką zasadę.
Uzyskane wyniki opracowano staĘstycznie testem t-Stu-

denta z wykorzystaniem programu komputerowego Sta-

tistica 5.0.

Wyniki iomówienie

W badaniach własnych sĘmulacj ę odpornoś ci żóh-
kowej prowadzono w oparciu o antygeny otrzymanę z
S. Eńńritidis. Uzyskane efekty immunizacji wynika-

sie w żóhkach nastąpiŁ nteznaczny wzrost, a następ-
nie spadek poziomu przeciwclał. Około 8 tygodnia
zaobśerwowano, że średnim wartościom oD żóhek

przeciwciałmatczynych w surowicy i żóhku. Dadrast
i *.p. (7) v,rykazali, że w stadzię niosek zakażonych

Furrer i wsp. (9),którzy w badanym stadzie w kierun-
ka S. Enteritjdis stwierdzili około 60% wyników do-

datnich przy zastosowaniu ELISA zarówno dla suro-

Dni

Ryc. l. Wyniki testu ELISA (OD + SD) surowic i żółtek pta-

ków immunizowanvch S, Enteritidis (grupa I - ż,)
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Ryc, 2. Wyniki testu ELISA (OD + SD) surowic i żółtek pta-

ków immunizowanych bakteriami zabitymi formaliną (gru-

pa II - f.)



maliną zaobserwowano wolniejszy w czasie spadek
poziomu immunoglobulin w żohkach. Tak więc uzy-
skane wyniki wskazują nabardziej efektywną sĘmu-
lacj ę układu immunolo giczne go nio s ek pr zez b akterte
zabitę formaliną niż bakterie ż;ywe.Istotne znaczenle
mtŃa tutaj droga podania anĘgenu, gdyż bakterię za-
bite formaliną zostaĘ podane domięśniowo. Wyniki
te znaldująpotwierdzenie w badaniach Banowa (2).
WykazaŁ on, że u ptaków po i.m. podaniu antygenu §.
Tlphimuńum zanotowano vrryższy poziom IgY w su-
rowicy, niż po doustnym podaniu żywych bakterii.
Poziomy przeciwciał ulegĘ jednak wyrównaniu oko-
ło Iż Ęgodnia doświadczęnla.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najwyższy
poziom przeciwciałzarówno w surowicy, jakiw żóh-
kach jaj pojawił się po immunizacji niosek anĘgenem
lipopolisacharydowym otrzymanym z S. Enteritidis.
AnĘgen tęn Wkazał wysoką aktywnośó, wielokrot-
nie zwiększaj ąc odpowiedź immuno 1o giczną ptaków,
wyrńonąw poziomie ptzeciwciał żóhkowych.

Właściwości immunostymuluj ące lipo-
polisacharydu będącego podstawowym 1

składnikiem błony komórkowej bakterii
gram-ujemnych są 7wllązanę z lipidem A, 0,8

który jest najbogatszą w determinan§ an-

§genoweczęściąlipopolidacharydu.Lipid 0,6A aktywuje makrofagi i monocyty oraz o
komórki śródbłonka i mięśni gładkich, a o
także w mniejszym stopniu inne komórki 0,4

(20). Stosowanie endotoksyny lub samego
lipidu A jest jednak ograntczonę zę wzglę- 0,2

du na ich dużątoksyczność i pirogenność.
Ponadto działanietego anĘgenujest zalęż- 0

ne od jego dawki. Zarówno zbyt niska, jak
i zbl1l, wysoka dawka dziaŁa hamująco. W
badaniach własnych zastosowano dawkę
400 pglml PBS, która zapewntŁaprawidło-
wą stymulację niosek. Zbltżonądawkę li-
popolisacharydu otrzymanego z S. rphi-
murium oraz E. co]i zastosowali w swoich
badaniach Sunwoo i wsp. (22). Po domię-
śniowej immunizacji niosek uzyskali oni
efektywną stymulację odpomości Zółtko-
WeJ.

Oceniając dynamikę kształtowania się
immunoglobulin w badaniach własnych
naleĘ stwierdzic, że u ptaków z grup IV -
lip. oraz V lip. F. poziom IgY w surowi-
cy narastał szybko i był najwyższy w 5 Ę-
godniu po doświa dczalnej immunizacji
(ryc, 5). W żóhkach poziom ten osiągnął
wartości maksymalne w ostatnim §godniu
doświadczenia (ryc. 6). Elementem zasłu-
guj ącym na podkreślenie j est fakt, że u nio-
sek z obydwu grup zaobserwowano bardzo
zbltżone średnie wartości OD żółtek, w sto-
sunku do średnich wartości OD surowicy,
Świadczy to o silnej odpowiedzi układu im-

munologicznego na zastosowany anĘgen, a takżę o
sprawnym i efektywnym transporcie przeciwciał mat-
czynych do żóhek"

Zbltżone b adani a doĘ cząc e wpŁyw.u lip op o li s acha-

rydu otrzymanego z pałeczek Sa]mone]]a na przeka-
rywanie przeciwciał matczynych z surowicy do żoł-
tek jaj przeprowadzili Sunwoo i wsp. (22).Uzyskane
przez nich w teście ELISA wyniki wykazały szybkie
narastanie poziomu przeciwctał w surowicy, osiągają-
cych wartość maksymalną około 4 tygodnia po sty-
mulacj i oczy szczonymlipopolisacharydem z S. Ęphi -
muńum. Najwyższy poziom IgY w żohkach mierzo-
ny wartością gęstości opĘ cznej Sunwoo i wsp. stwier-
dzlliw 6 tygodniu po immunizacji niosek. Po tym okre-
s i e p oz i omy pr ze ciw ciał w surowi c y t żohkach j aj bvĘ
b ar dzo zbliżone ot az zaob s ęrwow ano p o dobny stop i eń
ich zanlkania w czasie. Dodatkowo altorzy określili
stężenie IgY w surowicy i żóhku. W surowicy wyno-
siło około 6 mglml, natomiast w żółtku 10 mg/ml.

Dni

Ryc.3. Wyniki testu ELISA (OD + SD) surowic ptaków immunizowanych
bakteriami zabitymi formaliną (grupa Il - f.), bakteriami zabitymi forma-
liną z niekompletnym adiuwantem Freunda (grupa III - f. F.) oraz grupy
kontrolnej (k.)

clo
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Ryc. 4. Wyniki testu ELISA (OD + SD) żółtek ptaków immunizowanych
bakteriami zabitymi formaliną (grupa II - f.), bakteriami zabitymi forma-
liną z niekompletnym adiuwantem Freunda (grupa III - f. F.) oraz grupy
kontrolnej (k.)



Uzyskane w badaniach własnych poziomy immu-
noglobulin żółtkowych dla ptaków z wp otrzymują-
cych lipopolisacharyd, w kolejnych odstępach czasu
wykazaĘ znaczący wzrost średniej wartości OD, w
porównaniu z nioskami z grup immunizowanych Ę-
wymi oraz zabtĘmi bakteńami S. Enteritidis. Wyniki
te znajdująpotwierdzenie w badaniach prowadzonych
przez Shimizu i wsp. (21).

W przeprow adzony chdoświadczeniach bardzo istot-
ne znaczenie odegrał niekompletny adiuwant Freun-
da. Jest to substancja indukująca głównie odporność
typu humoralnego poptzez stymulację limfocytów B
do proliferacji t różnicowania. Słabiej zaś aktywuje
odpornośó typu komórkowego organlzmu (3, I2).
Działanię niekompletnego adiuwantu Freunda polega
na tworzeniu depot w miejscu iniekcji, skąd następuje
powolne uwalnianie anĘgenu (3,23). Ponadto chroni
on antygen przed jego szybkim rozpadem (23). W po-
równaniu z innymi substancjami o charakterze adiu-
wancyjnym niekompletny adiuwant Freunda charak-
terynje się niską toksycznością ( 1 5). Ponadto według
Bollen i Hau (5) nie wpływa negaĘwnie na częstość
składanych jaj, co jest bardzo istotnym elementem w
badaniach u niosek.

Eto
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Ryc. 5. Wyniki testu ELISA (OD + SD) surowic ptaków immunizowanych
lipopolisacharydem (grupa IV - tip.), lipopolisacharydem z niekomplet-
nym adiuwantem Freunda (grupa V - lip. F.) oraz grupy kontrolnej (k.)
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_}v". 6. Wyniki testu ELISA (OD + SD) żółtek ptaków immunizowanych
lipopolisacharydem (grupa IV - lip.), lipopolisacharydem z niekomplet-
nym adiuwantem Freunda (grupa V - lip. F.) oraz grupy kontrolnej (k.)

Uzyskane wyniki badań własnych wskazują żenie,
kompletny adiuwant Freunda zastosowany zarówno u
ptaków w grupie III - f, F. immunizowanej bakteriami
zabitymi formaliną jak i u niosek w grupie V - lip. F.

otrzymującej lipopolisacharyd znacząco wpĘnął na
p odwyż szeni e p o ziomu prze ciwc i ał żókkov,,ry ch, w p o -

równaniu do ptaków z grup kontrolnych (ryc. 3 i 5).

Ponadto po jego użyciu średnia wartość OD utrzymy-
wała się nabardzo wysokim poziomie, ń do zakoń-
częnia badań. U ptaków z obydwu grup, tj.: III i V
począwszy od 3 tygodnia po immunizacji poziomprzę-
Ćiwciał w żóhkach jaj zaczĄ narastać osiągając war-
to ś ć maksymalną około 6 tygodnia do świadc zenia (ry c.

4 i 6). Swiadczy to o bardzo sprawnym w czasie i efek-
tywnym transporcie przeciwciŃ do żółtek. Ponadto u
niosek z grqpy III - f, F. zaobserwowano długotrwałe
(do 7 7 dnia) utrzymyłvanie się przeciwciŃżóhkowych
na poziomie zbltżonym do wartości maksymalnej.

U niosek ze wszystkich grup doświadczalnych wy-
konano badania metodą aglutynacji z wykorzystaniem
antygenów Pullognost i Enterognost. Nie stwierdzono
reakcji dodatnich w surowicach ptaków przed rczpo-
częciem doświadczeń oraz w 3 dniu ich trwania. Wy-
niki dodatnie uzyskano natomiast w pozostaĘm okre-

sie badań w grupach I- ż,II - f. i III - f. F.
W grupie IV - lip, w 7 dniu doświadczenia
nie stwierdzono reakcji aglutynacji u 3 spo-
śród 5 badanych niosek, natomiast w gru-
pie V lip. F. nastąpiło to u 2 spośród 5
badanych niosek, Wyniki dodatnie uzyska-
no natomiast u wszystkich badanych kur z
obydwu grup w pozostaĘch dniach do-
świadczenia.

Spośród ptaków ze wszystkich grup do-
świadczalnych, u niosek z grqpy Y otrzy-
mujących lipopolisacharyd razem z nlę-
kompletnym adiuwantem Freunda zanoto-
wano najwyższy poziom IgY w surowicy.
Wynikiem tego było uzyskanie najwyż-
szych średnich wartości OD przeciwciał
matczynych w żołtkach. Można więc po-
wiedzteć, że w przeprowadzonych do-
świadczeniach anĘgen użfi u ptaków z
grupy V - f. F. okazŃ się najlepszym s§-
mulatorem odporności żóhkowej. Podob-
ne wyniki badań otrrymali Shimizu i wsp,
(21). U niosek doświadczalnie immunizo-
wanych bakteriami E. co]i oraz lipopolisa-
charydem zĘch bakterii stwierdzili naj-
bardziej efektywną sĘmulację układu im-
munologicmego u ptaków otrąrmujących
lipopolisacharyd podany domięśniowo ra-
zęm z niekompletnym adiuwantem Freun-
da. W tej grupie poziom przeciwciał żók-
kowych osiągnął najwyższe wartości ab-
sorbancji.

Analiza wyników przepr ow adzonych
badafi własnych wskazuje na występowa-
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nie istotnychrożnic (P < 0,05; P
zastosowanymi anĘgenami S, En
potwierdza ważnąrolę adiuwantu jako, elemenfu za-
pewniaj ące go prawidłową i silną sĘmulacj ę odpomo -

ści żóhkowej u niosek.
Reasumując, można stwierdzić że spośród anĘge-

nów §. Enteńtidis wykorzystanych w badaniach wła-

ptakow.
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STAN Z;AKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w kwietniu 2002 r,*l

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 4 wojewodztwach, a mianowicie: lubelskim

(1-1), podkarpackim (1-1), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (1-1). WŚciekliznę stwier-

dzono u 4 kotów.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 1,1 województwach: dolnoŚląskim (2-2), kujaw-

sko-pomorskim (2-2), lubelskim (15-45), małopolskim (2-2), mazowieckim (3-5), oPolskim

(1-1j, podkarpackim (8-13), podlaskim (8-24), warmińsko-mazurskim (4-5), wielkoPolskim

ilz-ll1,zachodniopomorskim (1-1).Zanotowano ją u 105lisow, 13 jenotÓw, 1 kuny, 1 tchorza

i 1 sarny.
3) Zgnilec amerykański _ wystąpił w województwie podkarpackim (1-10) i warmińsko-mazur-

skim (1-1),

t) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okesie sprawozdawczym,


