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Sumtnary

Cell-associated vaccines, containing HVT strain, Rispens strain or both strains (bivalent vaccine) were
used for the study. A drastic loss of the vaccine titres was discovered when ampoules containing the vaccines
were thawed and re-frozen. Thawing the ampoules for 30 min. in water before vaccine reconstitution resulted
in an approx. 30% loss of fhe vaccine titres. Storing the reconstituted vaccines for 3 hrs after nrixing with
diluents resulted in a 507o loss of vaccine titres independent of the temperature. Adding ceftiofur to the diluents
when mixing them with the vaccine decreased the vaccine titres from 3.5 to 17a/o, while adding gentamycin or
enrofloxacin caused over 40oń of a reduction in the live virus particles after storage. Infection with the viru-
lent strain of MD virus 14 days after being vaccinated with the bivalent vaccine resulted in Marekr<s disease
occurring in14.30/" of the exposed chickens. However, birds infected,24 and 36 days p.v. indicated a satisfac-
tory protection against Marek(s disease.

Keywords: MD vaccines, failure of vaccines, chickens

Choroba Mareka jest nowotworową chorobą kur o
etiologii wirusowej. W immunoprofi laktyce stosowa-
ne są mono lub biwalentne zywe szczepionki zawie-
rające apatogenny herpeswirus indyczy szczep HVT
lub/i atenuowany zjadliwy herpeswirus kurzy szczep
CVI988 Rispens. W szczepionkach wirusy występują
w postaci związanej z komórką (cell-associated), dla-
tego wyma gająprzechowywania w stanie zamrożonym
w ciekĘm azocle w temperaturze -l96oC. Wyjątek
stanowi szczepionka liofilizowana oparta na szczepie
HVT, ktory oprócz formy związanej z komórką wy-
stępuje także w formie uwolnionej od komórki (cell-
free) (13, 74,19,20), Szczepienie nie hamuje zakażę-
nia przez wirus terenowy, jednakże u szczepionych
ptaków po zakażeniu wirusem ,,dzikim" system im-
munologiczny pozostaje sprawny, limfocyty nie ule-
gajątransformacji, a cytotoksyczne komórki T, komór-
ki NK i limfokiny aktyrłujące komórki K ograniczają
namnażanie wirusa zjadliwego chroniąc ptaki przed
rozwojem choroby oraz ekspresją zmian nowotworo-
wych (1, 13, 15,20).

Skutęcznoś c szczepteń przeciwko chorobie Mare-
ka za\eży od wielu czynników, a między innymi od
właściwego przechowyw ania, przy gotowywania szczę-
pionki, przeprowadzanta zabtegl szczepienia oraz za-
bezpieczenia ptaków przed wczesnym zetknięciem z
wirusem terenowym (5,6,14, 19). Popełniane błędy
mogądoprowadzić do wybuchów tej groźnej choroby.

Przeprowadzone badania miaĘ na celu określenie

1pryr" wybranych czynników: takich jak rozmraża-
nie i ponownę zamrażanie szczeptonek, temperatura
i czas r o zmr ńania, prz e chowywani e roz c ie ńczony ch

szczepionek w różnych temperaturach, a takżę doda-
tek preparatów przeciwbakteryjnych na liczbę cząstek
wirusa zawartąw szczepionce. Ponadto określono sku-
teczność szczepienia w zalężności od upływu czasu
między szczepieniem ptaków a zakażeniem kontrol-
nym wirusem zjadliwym.

Mateliał imetody
Szczepionki. Do badań uĘto trzy mrożone, przechowy-

wane w ciekłym azocie, szczepionki przeciwko chorobie
Mareka: Cryolnarex HVT firrny Merial zawierającą szczep
HVT' Nobilis Rismavac finny Intervet oparląna szczepie Ri-
spens oraz biwalentną szczepioŃę Nobilis Rismavac + CA
126 firmy Intervet zawierającąszczepy Rispens i HVT. Do-
datkowo doświ adczen ia prowadzo no ze szczepionką Lyoma-
rex finny Merial opaftąna liofilizowanym szczepie HVT.

Preparaty przeciwbakteryjne. Stosowano komercyj-
ne antybiotyki: ceftiofur (Excenel firmy Pharmacja &
Upjohn) oraz gentarnycynę (Gentamicin firmy Lek Ani-
mal Health), a także chernioterapeutyk - enrofloksacynę
(Baytril firmy Bayer). Preparaty dodawano do szczepio-
nek w dawkach zalecanych przezptoducentów do stoso-
wania u drobiu.

Hodowla fibroblastów zarodka kurzego (CEF). Spo-
rządzano jąz I0-1l dniowych zarodków kurzych SPF fir-
my Lohmann wg ogólnie przyjętych zasad. Podłoze wzro-
stowe stanowiło podłoże Eagle'a z dodatkiem l07o suro-
wi cy c ie lęcej i antybiotyków (Antibiotic-Antirnycotic, fi r-
my GibcoBRL) w ilości 1 ml/100 ml podłoża. Podłoże
utrzymujące stanowiło samo podłoze Eagle'a z dodatkiem
antybiotyków.

Ptaki. Do badań użyto 50 jednodniowych piskląt SPF
lężonych w Pracowni Diagnostyki Chorób Wirusowych
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Drobiu z jaj firmy Lohmann. Pisklęta lęzono w aparacie
wylęgowym firmy Jamsway.

Określanie miana infekcyjnego w 1 dawce szczepion-
ki. Liczbę jednostek łysinkotwórczych (PFU) określano me-
todą podaną przez Cąkałę i wsp. (3). Sporządzano kolejne
dziesięciokrotne rozcieńczeniaod l0 | do l0 3, a następnie
czterokrotne od 10 3,6 do 10 5 a materiału wirusowego, Roz-
cieńczen i am t zakażan o 24 - go dzinnąwarstwę komorek fi -
broblastów zarodkakurzego (CEF) w 6-basenikowych płyt-
kach (Nunclon). Na kazde rozcieńczenie przeznaczano po
3 baseniki hodowli. Po trzech dniach inkubacji w tempera-
turze 3J"C przy wilgotności 85% z dodatkiem 5oń CO.
hodowle CEF pokrywano Ioń roztworem metylocelulozy
w płynie Eagle'a z dodatkiem l0oń surowicy cielęcej i in-
kubowano 3-4 dni w takich samych warunkacli jak uprzed-
nio. Po tym czasie warstwę metylocelulozy usuwano, a
warstwę komórek utrwalano 20ń roztworem formaliny. Po
wysuszeniu barwiono 20ń roztworem błękitu metylenowe-
go, a następnie wyliczano liczbę jednostek łysinkotwór-
czych (PFU) szczepow szczepionkowych zawartych w jed-
nej dawce szczepionki.

Do kazdego doświadczenia używano 3 ampułek szcze-
pionek indylvidualnie rekonstruowanych. Miana ich porów-
n}.vvano z 3 ampułkami kontrolnymi rozmrażanymi i re-
konstruowanymi wg zaleceń producentów,

Określanie skuteczności szczepień. Skuteczność prze-
prowadzonego szczepienia wyliczano wg wzoru Muelman-
sa (9):
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pułki ze szczepionkami umieszczano w łaźnt wodnej
o temperafu rze,. 17 ", 25", 30o lub 3 7"C, Rozmrozone
szczepionki po 5 min., 10 min. lub 30 min. łączono z
rozcięńczalnikami i określano miano wirusa szczepion-
kowego w l dawce szczepionki, Jako kontrole sŁużyĘ
szczepionki mi eszane z r ozcięńczalnikami naĘchmiast
po rozmrożeniu, ich miana przyjęto za I00oń.

Wyniki przedstawiono w tab.2 inaryc. 1, 2 i 3. We
wszystki ch przyp adkach ntezależni e o d temp erafu ry
przetrzymywanie szczepionek przed połączeniem z
rozcteńczalnikiem, powodowało spadki mian wyno-
szącę od 10% do ponad 30%. Spadek liczby PFU
szczepvHVT w szczępionce pozostawionej na 30 min.
w temperaturze 77"C wynosił 3I,8o^, szczępu Rispens
34,8'Yo, a szczepów CVI i HVT w szczepionce biwa-
lentnej 27,2oń w porównaniu do kontroli,

Wpływ temperafury i czasu przechowywaniaszcze-
pionki na miana wirusów szczepionkowych. Szcze-

Tab. 1. Przeżywalność wirusów szczepionkowych po rozmro-
żeniu i ponownym szybkim zamrożeniu szczepionek

Szczep
szcze p ionkowy

L czbt

po l rozmrożeniu

PFU w 1 dawce szczepionki

po ll rozmrożeniu ] spaOeł miana (%)

HVT

Rispens

cvl i HVT

2950

2g70

2140

198

0

37

93,3

100

98,3

7o śmiertelności ptaków kontrolnych - % śmierlelności ptaków szczepionych
lndex protekcji (PI): x 100

%o śmiertelności ptaków kontrolnych

Tab. 2. Wpływ temperatury i czasu rozmrażania szczepionek na miana infekcyjne wirusów szczepionkowych

Temp.

Szczep HVT

r I s | 10 l so

rru| * |lruI v" IlruI v" ]rru, v"

Szczep flĘens
czas lozmlażania (min.)

,l 5 10 30
l]PFu % |PFUl % PFu % |PFU| %

szczep fit§pens i HVT

1 5 ,l0 30

pFu % pFu 1" pFu o" I rru ] v"

,l7"c

25"c

30"c

37"c

3000 100

2620

2840

2580

2880

87,3

g4,7

86,0

96,0

21 60

2520

2380

2080

72,0

84,0

79,3

69,3

2040

2180

21Ą0

2080

68,0

72,6

71,3

69,3

2g70 100

2680

2580

2560

2770

90,2

86,9

85,3

92,3

2490

2540

2460

2480

83,8

85,5

82,8

83,5

,l890

2470

2070

2110

63,6

83,2

69,7

71 .0

1852 100

1 650

1714

1 668

1 674

89,,l

92,5

90,1

90,4

1470

1 576

1494

151 0

19,Ą

85,1

80,7

81,5

1 348

1 330

,t286

1272

72,8

71 ,8

69,4

68,7

Wyniki iomówienie
Wpływ rozmrożenia i ponownęgo zamrożenia

szczępionęk na miana wirusów szczepionkowych.
Ampułki ze szczepionkami po wyjęciu zkontenóraz
c iekĘm azotem, natychmiast po rozmrożeniu, ponow-
nle umleszczano w ciekłym azocię, celem szybkiego
zamrożenia. Po 4 dniach określano miana infekcyjne
(PFU) wirusów w jednej dawce szczepionki. W tab. 1

przedstawiono uzyskane wyniki. Niezaleznie od szczę-
pu użytego do sporządzenia szczępionki, rozmrożę-
nie i ponowne zamrożenie powodowało prawie cał-
kowitą inaktyłvację wirusów, spadek mian wynosił od
9 3,3o^ dla szczepu HVT do I 0 0% dla szczepll Ri sp en s.

Wpływ temperatury i czasu rozmrażania szczepio-
nek na |tczbę cząstek wirusa w jednej dawce szczę-
pionki. Po wyjęciu z kontęnera z ciekĘmazotemam-

pionki po wyjęciu z ciekłego azotltlrozmrażano,mie-
szano zrozcieiczalnikiem i umieszczano w lodówce
(4"C) bądź pozostawiano w temperaturze pokojowej
(25"C). Po I,2,3,6 i24 h przechowywania określano
miano wirusów w jednej dawce szczepionki. Wyniki
odnoszono do liczby PFU określonej w szczepionkach
bezpośrednio po połączeniu z rozcieńczalnikiem, ich
miano przyjęto za I00oń,

Wyniki przedstawiono w tab. 3 i na ryc. 4. Miana
PFU wirusow szczepionkowych, niezależnie od sto-
sowanej temperatury, w miarę przechowywania, ule-
gały obniżeniu. Inaktylvacja wirusów szczepionko-
wych po 3 h przechowywania wynosiła średnio około
50Yo, a po 24 h w badanych preparatach przeżywało
j edynie o d I 7,I%o cząstek wirusowych (szczep Rispens)
do I5,3oń (szczep HVT).
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Ryc. 1. Wpływ temperatury i czasu rozmrażania szczepionki
na miano infekcyjne szczepu HVT

m Smin
l10min,
il 30 min

30,c 37,c

rażania szczepionki

Wpływ preparatów antybakteryj ny ch na ptzeż;yw al-
ność wirusów szczepionkowych. Do badań oprocz
szczępionęk,,cell-associated", włączono szczepionkę
liofilizowaną. W momencie łączenia odmrożonych
szczepionek z rozcieńczalnikami dodawano ceftiofur
w ilości 0,I2 mglub gentamycynę - 0,15 mg albo
enrofloksacynę - 0,I mglI dawkę szczepionki. Kon-
trole stanowiĘ szczepionki bez dodatku leków. Pre-
paraĘ przetrzymywano przęz I hw łaźni z lodem, de-
likatnie mieszano i określano miana infekcyjne wiru-
sów szczepionkowych w jednej dawce szczepioŃi.
Wyniki przedstawiono w tab. 4. Dodatek ceftiofuru
powodował najmniejsze spadki mian. W szczepionce
biwalentnej miana szczepow CVI i HVT byĘ niższe
o 17 ,0%o, w porównaniu do kontroli. W szczepionkach
monowalentnych miano szczepuHYT związanego z
komórką było o 16,80/0, a szczepu Rispens o 9,60ń w
porównaniu do mian w szczepionkach kontrolnych. W
szczepionce liofilizowanej miano szczępu HVT wol-
nego od komórki uległo obnizeniu jedynie o 3,5oń.
Gentamycyna i enro fl oks acyna powo dowaĘ znaczną
redukcję liczby żywych cząstek wirusów. Gentamy-
cyna dodana do szczepionki biwalentnej spowodowa-
ła spadek liczby PFU o 40,7Yo, a w szczepionkach
monowalentnych spadek miana szczępu Rispens wy-
nosił 44,9Yo, a szczepów HVT zarówno związanego z
komórkąjak i wolnego od komórki o około 16%. Rów-
nież enrofloksacyna powodowała znaczny spadek licz-

Rispens

25,c

cvl i HvT

Ryc. 4, Wpływ temperatury i czasu przechowywania rozcień-
czonej szczepionki na miana infekcyjne wirusów

by PFU wirusów szczepionkowych
wynoszący ponad 40oń, zarówno w
szczepionkach biwalentnych jak i
monowalentnych. Jedynie w szcze-
pionce liofilizowanej był onniższy i
wynosił 9,4oń.

Wpływ okresu czasu pomiędzy
szc zep ieniem a zakażęni e m kontro l -
nym ptaków szczepionych na sku-
teczność szczepień. 40 jednodnio-
wym pisklętom SPF podano szczę-
pionkę biwalentną opartą na szcze-
pach CVI i HVT. Ptaki szczepiono
domięśniowo dawką zawierającą
około 1890 PFU w 0,ż ml. Kontrolę
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Ryc. 3. Wpływ temperatury i czasu rozmrażania szczepionki
biwalentnej na miano infekcyjne szczepów CVI i HVT

Tab.3. Wpływ temperatury i czasu przechowywania na miana infekcyjne wiru-
sów szczepionkowych

1 min.

1h

2h

3h

6h

?4h

3000

2600

2120

1 520

1 340

460

100

86,7

70,7

50,7

44,7

1 5,3

3000

2080

1 940

1 540

1240

360

100

69,3

6Ą,7

51,3

41,3

12,0

2970

2560

21 90

1 890

1 230

280

100

86,2

73,7

63,6

41,4

9,4

2970

2000

2110

1770

,l170

330

100

67,3

l1,0

59,6

39,4

11,1

1 852

1642

1282

748

636

212

100

88,7

69,3

40,4

34,3

,l1,4

1 852

1 400

1 338

900

548

25Ą

100

75,6

l2,3

48,6

29,6

1 3,7

lI

r: 10 min

_l 30 min



,lą4 ,ll ,;,.,l ],;.., i,:, ,.,,,l,,l, ,l ]l;.::, .:,.,,,.,,,.

stanowiło 10 piskląt nie szczepionych. Pisklęta szcze-
pione podzielono na cztery grupy po 10 ptaków i w
rożnym czasie po szczepieniu poddawano je kontrol-
nemu zakażeniu zj adl iwym szczep ęm HPRS 

l 6 
wiru s a

choroby Mareka. Szczep ten wprowadzano dootrzew-
nowo w dawce 104,5 TCID../0,1 ml. G-pę pierwszą
zakażono w 5 dniu, drugąw 14 dniu, trzeciąw 24 dntu,
a czwartąw 36 dniu po szczepieniu. Pisklęta z grupy
kontrolnej zakażono szczepem zjadliwym w piątym
dniu zycia (tab. 5).

Ptaki obserwowano przęz 3 miesiące. Notowano
występowanie objawów klinicznych i padnięć. Wszyst-
kie ptaki padłe lub skrwawione pod koniec doświad-
czenia poddawano badaniu anatomopatologicznemu,
W czasie trwania obserwacji u 3 ptaków r,ł,grupie I i 1

ptaka w grupie II w 6 tygodniu po zakażeniu wystąpi-
ły porażenia nóg i skrzydeł, ptaki były wychudzone,
padły w 9 i 10 tyg. życia (tab.5). Badaniem sekcyj-
nym stwierdzono w wątrobie, nerkach, żołądku gru-
czołowym i nerwach kulszowych zmiany charaktery-
styczne dla choroby Mareka. Wątroba była znacznie
powiększona z obecnością ogniskowych rozrostów no-
wotworowych, U ptaków z grupy III i IV nie obserwo-
wano objawów klinicznych ani padnięć. Po okresie
obserwacji ptaki poddano ubojowi, nie stwierdzano
zmian anatomopatologicznych w ich narządach we-
wnętrznych. Natomiast u ptaków z grlJpy kontrolnej
nie szczepionych, a zakażonych zjadliwym winrsem
MD, padnięcia notowano od 6 tyg.p.i. W ciągu 72-
tygodniowej obserwacji u większości z nich obsetwo-
wano wychudzenie oraz por ażenie kończyn. S mi ertel-
nośc wynosiła]OYo. U padĘch ptaków sekcyjnie po-
twierdzono chorobę Mareka.

Stopień zabezpieczenia ptaków przedwystąpieniem
choroby Mareka wyliczony wg wzoru Muelmansa
u kurcząt zakażonych w 5 dniu p.v. wynosi 57,14Yo,
w 14 dniu p.v. - 85,7Ioń, a u ptaków zakażonychw 24
i 36 dniu p.v. wynosił on 100%,

Pomimo stosowanie wysoce skutecznych szczepio-
nek zakażenia wirusem choroby Mareka są nadal bar-
dzo powszechne. Ocenia się, że sffaty sięgają po\\ry-
żej20% ogólnych strat w produkcji drobiarskiej. Spo-
wodowane są one wzrostem śmierlelności, wzrostem
brakowania fuszek, spadkiem produkcji nieśnej oraz
wzro stem ko s ztów pro dukcj i. P r zy czy nąwystęp owa-
nia choroby Mareka u szczepionych ptaków może być
np. nieprawidłowe przechowylv anie szczepi onek, wa-
dliwa technika szczepień, występowanie w terenie bar-
dzo zjadliwych, zmutowanych szczępow wirusa choro-
by Mareka, zakażenla wirusami wyrvołuj ącymi immu-
nosupresję, zła dezynfekcja kurników itp. (6,I1, l7).

Efektywność szczepienia przeciwko chorobię Ma-
reka jest związanaz ltczbącząstek wirusa zawartych
w podanej dawce szczepionki. Wprowadzony do or-
ganizmu piskląt wirus szczepionkowy musi pokonać
barierę przeciwciałmatczynych, namnozyc się i spo-
wodować stałą wiremię (2, 5, 22,23). Wówczas w
organizmie ptaka może odbyć się swoisty ,,wyścig"

Medycyna,Wet. 2m3, 59 {5l

Tab. 4. Wpływ preparatólr, an§,bakteryjnl,ch na miana in-
fekcyj ne wirusólv szczepionkowl,ch

Objaśnienia: * liczba PFU w 1 dawcc szczepionki, ** 7u w pcl-
rórvll a ll i t L do ko rrtroli bez clodatkr,r preparattl antybaktcryj n ego

Tab. 5. Wpłl,rr okresu czasu pomiędz1 szczepieniem a zaka-
żeniem kontrolnym na skuteczność szczepienia przeciu,ko
chorobie Mareka

GlUpa
ptakóW

Dzień
zakażen a

Liczba
ptaków

Liczba ptaków

z obiawami

Upadki na skulek MD

liczba l y"

plaków | śmiertelnOści

lndeks
plOtekcji

(%)

I

ll

lll

lV

K

5

14

24

36

5

10

10

10

10

10

3

1

0

0

7

330
1 10

00
00
170

57,1Ą

85,7,1

100

100

pomiędzy szczepem szczepionkowym a zjadliwym
terenowym. Od jego wyniku zależy czy nastąpi roz-
wój chorob y, czy też ptak będ zie zab ezpieczony przed
skutkami takiego zakażenta. Szczepienie nie zapobie-
ga zakażeniu wirusem zjadliwym, jedynie ogranicza
p i erw s z ą cy tolity c znąf azę zakażenla, h amuj e p oj aw i e -

nie się okresu latencji i rozwój guzow nowotworowych
wnarządach (8, 13, 16).

Wirus szczepionkowy żyje tylko w żywej komórce,
co oznacza, że w przypadku obumierania komórki gi-
nie również wirus szczepionkowy (1, 6,1,9,ż4). Stwa-
r za to koni e c zno ś c b ezw zględne go pr ze str ze gani a re -

żimu podczas przygotowania szczepionek i podczas
przeprowadzania szczepień. Wielu autorów (4, 8, 13,
19,22) zwraca uwagę, iż prawidłowe zabezpieczenie
ptaków przed zakażęniem zjadliwym wirusem jest
mozliwe tylko pod warunkiem prawidłowego stoso-
wania i eliminowania błędów popełnianych w czasie
przechowy,wanta szczepionek i w czasie szczepienia.
Voss i Vielitz (|9) zalecaj3lTtępują:e postępowanie
pr Zy szc Zępren l u : r o Zmt azac 1 T o Zclenczac S Zc Zep lon-
kę w ciągu 60 sek., nie mieszać szczepionkt z anty-
biotykami, zużyc szczepionkę w ciągu l h po rozcteń-
czeniu, r o zmr o żonej szczepionki ni e wo lno ponownie
zamrażać ani przechowyłvać w temperatvze -|4"C.
W przeprowadzonych doświ adczeniach wykazano, że
jeżeli głęboko zamrożona szczepionka zostanje roz-
mrozona i ponownie gwałtownie zamrożona, nastę-
puje drastyczny spadek miana wirusa, a nawet wirus
szczepionkowy ulega kompletnemu zniszczęniu. Po-
zo stawieni e r ozmr ożonej sz c zep ionki, przed p ołącze -
njem z rozcieńczalnikiem, powoduje straty mian in-
fekcyjnych wirusów szczepionkowych sięgające od
10% do 30oń.Także pozostawienie ponad 1 h rozcień-
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czonej szczepionki powoduje znalzne spadki mian, po
24hpozostaje jedynie około 10% wirusa szczepion-
kowego.

Problem oporności drobnoustroj ów na antybiotyki
i chemioterapeutyki został zaltczony przez Swiatową
Or ganizacj ę Z dr ow ta (WHO) do naj wi ęks zych zagr o -
żęń w dztedzinię zdrowia publicznego. Nadmierne
i nieodpowiednie stosowanie antybiotyków powodu-
je staĘ wzrost lekooporności u terenowych szczępow
chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt (18).
W praktyce terenowej jednodniowym pisklętom po-
dawane sąpreparaty antybakteryjne o szerokim spek-
trum działania j ako p o stęp owani e zap obi ę gaw czę
przed wczesną śmiertelnością powodowaną infekcj a-
mi bakteryjnymi. Profilaktyczne podawanie leków
przeciwbakteryjnych przeprowa dzane j est również
przez dodawanie ich do szczepionki przeciwko cho-
robie Mareka (4,] ,I0). W badaniach własnych uzyte
pr eparaty powodowaĘ obniżenie mian infekcyj nych
wirusów szczepionkowych. Ni9 maj ą9 działania prze -
ciwwirusowego nie wpływaĘ bezpośrednio na wiru-
sy sz cz epi onkowe, zmieniĘ natomiast o d czy n pH r oz-
cieńczonych szczepionek oraz działaĘ cytotoksycz-
nie na komórki, z którymi zwlązanę sąwirusy szczę-
pionkowe. Niekorzystne działanie antybiotyków na
przeżywalność szczep ow szczepionkowych wirusa
choroby Mareka wykazali równiez Nervi i wsp. (10),
stwierdzili oni, że dodatek ceftiofuru do rozcieńczo-
nych szczepionek w czasie 1 h obniżał miana infek-
cyjne szczepu Rispens o od l2,5 6%o do 1 8, 1 

oń, a szczę-
pu HVT od2,0oń do I1,32Yo. Natomiast gentamycyna
powodowała redukcj ę miana szczepu Ri sp ens o I 6,0Yo
do 33 ,92oń, a szczepu HVT od 20%, do 6I ,8IYo. Rów-
nież Eidson i wsp. (4) stwierdzlli, żę tetracykliny do-
dane do rozcieiczalntka szczepionki znacząco redu-
kowaĘ miano szczepionkowego szczepu HVT zwią-
zanego z komórką. Ponadto Panigrahy i wsp. (12)
wykazal| ze podanie in ovo lub w pierwszych dniach
ży cia antybi o Ęków taki ch j ak gentamyc y na czy tetr a-
cykliny powoduje immunosupresję i gorsze przyrosty
masy ciała.

Następnym wńnymczynnikiem rzufującym na sku-
teczność szczepień przeciwko chorobie Mareka są
warunki zoohigieniczne i hodowlane ferm, do których
wprowadzane są szczępione pisklęta. Właściw a deryn-
fekcja i ścisła tzolacja piskląt zapęwnla wyelimino-
wanie wczesnej infekcji wirusem zjadliwym bytują-
cym w środowisku przęz długi okres czas:u, Ochrona
ptaków w pierwszych dniach życia jest konieczna, gdyż
pomimo prawidłowo przeprowadzonych szczepień
wczesne zetknięcie się z wirusem zjadliwym choroby
Mareka może wywołać zachorowania i padnięcia (8,
11, 16, 2I,24). W badaniach własnych wykazano ob-
niżonąskuteczność immunizacji w ciągu 2 §godni po
szczepieniu. Okazaki i Burmester (II) orazWitter i Lee
(23) vłykazali, że nięzależnie od użytej szczepionki,
challange fuż po szczepieniu Iub ż-3 dni potem, po-
woduje śmiertelnośc sięgającą od 80 do 100%. Do-

piero po 8 dniach po szczepieniu pisklęta stopniowo
stają się zabezpteczone przeciwko chorobie Mareka.

Należy pamiętać, żę nte ma szczepionek w I00%
skutecznych i szczepionki przeciwko chorobie Mare-
ka nie sąwyjątkiem. Wyeliminowanie choroby Mare-
kajest trudne, a nawet nie jest możliwe. Jednakże pra-
widłowe stosowanie szczepionek, właściwe przepro-
wadzeni e zabie gl szczepienią eliminacj a możliwo śc i
wczesnego zetknięcia się ptaków ze szczepami tere-
nowymi zjadliwymi pozwala w poważnym stopniu
zw tększy ó skute c zn o ś c szczepien, o gr anic zy ć zacho -
rowania wśródszczepionych ptaków i zmniejszyć stra-
ty z powodu choroby Mareka.
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