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Summary
The aim of the study was to compare the effect of levamisol and isoprinozine on the profile of some bio-

chemical and non-specific immunity parameters in turkeys immunised with virus antigen.
The research was carried out on 30 turkeys (3 groups, 10 birds in each), which at the age of29 days were

given one of the two immunity stimulators being studied: levamisol and isoprinozine. The control group did
not receive either of the stimulators. After 7 days, and once more after 100 days, all the birds received an
active mesogenic Roakin strain of ND virus. Blood was collected from the wing vein of the birds and selected
biochemical parameters were determined (the level of total protein, gammaglobu|ins and ceruloplasmin) as
well as non-specific immunity indicators (the level of lysozyme, intracellular killing capacity in NTB test,
phagocyte activity and ability to transform lymphocytes into blastic forms in relation to phytohemagglutin).

The obtained results show that both preparations turned out to be effective stimulators in relation to bio-
chemical and ńon-specific immunity parameters in turkeys. However, non-specific, cellular immuniĘ was
most effectively stimulated by both levamisol and isoprinozine and least of all by lysozyme. The biochemical
parameters of both stimulators were also higher compared to the control group, however, the high level of
gammaglobulins was noteworthy. When comparing the effect of the application of the two preparations,
isoprinozine turned out to be a slightly better stimulator of cellular immunity and gammaglobulins. As
isoprinosine is less toxic than levamisol, it seems to be safer in practice and is an incentive to carry out further
studies dealing with the influence of isoprinozine on the specific immunity of these birds.
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Praca oryginalna

Wiele stymulatorów odporności wykorzysfianych
jest z dobrym skutkiem w praktyce weterynaryjnej
m.in. u koni, krów, świń oraz psow, nadaljednak w ma-
łym zakresie u drobiu. Wynika to z faktu, ze u drobiu
w hodowlach wielkostadnych, duząrolę odgrywa pra-
coc hłonno ść wykonywanych zabie gów or az w zględy
ekonomiczne. A chow ptakow cechujący się duzą li-
czebnością zwierząt, ktorych cykl produkcyjny jest
intensywny i krótkotrwały, wymaga aby stymulator
char aktery zowała szc ze gó lni e duz a skutec zno ś ć, a za-
razem można go było podawać w formie najbardziej
wygodnej tzn.w paszach lub jednorazowej iniekcji.

Brak jest jednak danych jednoznacznie wskazują-
cych na najbardziej efektywne stymulatory dla tego
gatunku zwierząt, co obok kosztów, stanowi barierę
do wprowadzanta ich na większą skalę. A ponieważ
stale zwiększa się produkcja drobiu, która podobnie
jak innych zwierzą1 opiera się na sztukach genetycz-
nie wyselekcjonowanych o bardzo szybkim ternpie
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Original papeł

wzrostu, co czynije bardzo wrazliwymi na czynniki
środowiskowe, istni ej e uzasadnienie praktycznego sto-
sowania stymulatorów także u ptaków,

Jako pierwszy stymulator odporności w latach 70-

Ęchza sprawąG, Renoux i M. Renouxznalazłzasto-
sowanie lewamizol znany dotychczas w weterynarii,
jako lek przeciwrobaczy (l7). Stosowany w praktyce
klinicznej u ludzi i zwierząt działa on przede wszyst-
kim rekonstrukcyjnie na upośledzony układ immuno-
1o giczny, prawdopodobnie pobudzaj ąc syntezę czyn-
ników o właściwościach tymomimetycznych, a zara-
zem hamując wydzielanie cytokiny supresyjnej SIRS
(soluble immune response supressor). Natomiast przy
prawidłowo funkcj onuj ącym układzie immunologicz-
nym, wykazuje on działanię adiuwancyjne, zwiększa-
jąc elekt odpowiedzi na antygen.

Obecnie istnieje mozliwość zastosowania u drobiu
syntetycznego stymulatora odporności - izoprvnozy -

ny o niższej toksyczności (DL,o : 10 000 mglkg, p.o.)



niz lewami zol, przy równoczesnym wielo-
kierunkowym mechanizmie jej dziaŁania.
Sądzi się, ze przede wszystkim stymuluje
ona odporność komórkową - przyspiesza
dojrzewanie limfocytow T i B, zwiększa
proliferację limfocytów T, reaktywnośc lim-
focytów cytotoksyc znych oraz komórek
NK. Reguluj e równiez pośrednio aktywność
odporności humoralnej poprzez limfocyty
Tn i T.; pobudza swoistą syntezę immuno-
globulin. stymuluje makrofagi oraz prodŃ-
cjęniektorych limfokin m.in. IL-1, IL-2,in-
terferonu (3, 8). Wydaje się, ze lek o tak
szerokim spektrum działania, aprzy tym
bezpieczny, nawet po podaniu duzych da-
wek, mógłby znaleźć zastosowanie na fer-
mach drobiu. Wymaga to jednak szerszych
badań, co rozpoczęto w niniejszej pracy)
której celem była ocena parametrów bioche-
micznych oraz odporności nieswoistej u in-
dyków uodpornionych szczepem Roakin
wirusa NDV po podaniu lewamizolu lub
tzoprynozyny.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na indykach obu
płci, typu Big 6. Dwudniowe indyczęta odcho-
wano w pomieszczeniachklinicmych sposobem
tradycyjnym na ściółce.

Układ doświadczenia. Badania przeprowa-
dzono na 3 grupachliczącychpo l0 indyków,
którym w 29 dniu życiapodawano jednorazo-
wo jeden z dwóch badanych stymulatorów od-
porności: grupa I (L) otrzymyr,vałalewamizol,
II (D izoprynozynę, natomiast grupa III - kon-
trolna (K) nie otrzymywałażadnego ze stymu-
latorów. Wszystkimptakompo 7 dniach odpo-
dania stymulatorów odporności zaaplikowano
żywy, atenlowany szczęp Roakin ,,R" wirusa
choroby Newcastle, a następnie zabiegten po-
wtórzono 100 dnia po pierwszym podaniu.
W dniu szczepieniaorazpocząwszy od 7 ażdo
l40 dniap. i. NDV, od 5 indyków zkażdej gru-
py z żyŁy skrzydłowej pobierano krew do ba-
dań w celu oznaczenia i porównaniakształto-
wania się wskaźnikow odporności nieswoistej
or az p aT ametrów b iochemicznych.

Immunostymulatory syntetyczne . Izopry -
nozyna (Grodziskie ZaWady Fatmaceutyc zne) -
substancja czlnna wstęzeniu 107o, podawana
domięśniowo w dawce 50 mg/kg masy ciała.
Lewamizol -preparat handlowy firmy Sigma-
Aldrich aplikowany domięśniowo w dawce 0,25
mglkg masy ciała.

Wirus rzekomego pomoru drobiu. Mezo-
geniczny szczep Roakin ,,R" wirusa rzekome-
go pomoru drobiu §DV - Newcastle Diseases
Virus), uzyto do domięśniowego szczepienia

Ix[ (Lewamizol} l Nl (lzoprynozyna) + KK (KOntlola)

Ryc. 1. Aktywność NBT leukocytów w surowicy krwi indyków
Objaśnienia do rysuŃów: * statystycznie istotne różnicę p < 0,05, ** - p .
0,01,**x-p<0,001

r KL (Lewaniloll rKl (lzoprynozynal -+ KK (KOntlOla)

119 126 140

Ryc. 2. Fagocytoza - procent komórek fagocytujących w surowicy krwi
indyków

r NL (Lewamizol) l Kl (lzoprynozyna) + KK (Kontr0la)
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dni doświadczenia

=80o
€
E0oo
o

40

o
a80
G

Ęzoe
Pso
Eso\c
Ełoł
E30o
Ezo

.o 10
cEr-

Ryc. 3. Fagocytoza - indeks fagocytarny u indyków
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Ryc. 4. Współczynnik reaktywności RI limfocytórv stymulowanych fitohe-
magluĘniną oznuczlny w teście transformacji blasĘcznej u indyków

I (L (Lewamizol) l Kl (lzOprynozyna) + K[ (KOntlola)

Wyniki i omówienie

w badaniach oceniano efekt działania
dwoch wybranych immunostymulatorów:
izoprynozyny i lewamtzolu na wskaźniki
biochemiczne i parametry odporności nie-
swoistej u indyków. W doświadczenju za
preparat referencyjny uznano lewamizol, do
którego odnoszono wyniki uzyskane przy
stosowaniu izopr:ynoryny. Podstawę do tego
stanowi fakt, że poznano j e go wielokierun-
kowe, pozytywne dziaŁanie na organtzm
w tym ńwnieżptakow (6,ż3,24,26),

Dużym atutem lewamizolu jest to, że
wpływa on regenerująco zarówno na upo-
śledzony układ immunolo g iczny, j ak rów-
niez wspomaga prawidłowo działający, sty-
mulując w równym stopniu odporność swo-
istą i nieswoistą. Istniejące dane wskazują
że w zmaga on fagocytozą chemotaksj ę, ru-
chliwość makrofagów, cytotoksyczność
limfocy,tów i komórek NK, zwiększabez-
względną liczbę limfocytów T i ich proli-
ferację, a tym samym produkcję limfokin
co warunkuj e skuteczny przebteg immuno-
genezy i efektywność immunizacji (18,20),
Z dobrym wynikiem lewamizol stosowano
obok ludzi i innych zwierzątrówniez u kur-
cząt i indykow (6, 9,14,23-26),

I KL (Lewamizol) l Kl (lzoptynozyna}
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Wybór do badań drugiego preparatu,izo-
prynozyny, po
rze faktem,że
niz lewamizoli kach nie powoduje immunosupresji. Pozy-
tywny efekt j ej działania obserwowano np. :

u ludzi przy grypie, odrze,połpaścu, ospie,
opry szczcę, r óży czce, zapaleniu wątroby,

Ryc. 5. Poziom gammaglobulin w surowicy krwi indyków

indyków dawką 105,6/ml EID50. Jego miano zakaźne dla
zarodków kurzych wynosiło EIDro : l0 9,6/ml, dla hodowli
komórek zarodka kurzego 10 8,6/ml TCID...

Badanie odporności nieswoistej. Wewnątrzkomórko-
wą zdolność zabijania sfagocytowanych drobnoustroj ów
przez grarulocyĘ obojętnochłonne krwi obwodowej okreś-
lono w odczynie NBT (22), aktywność fagocytarną leuko-
cytów metodą standardową (26) w postaci odsetka komó-
rek fagocytujących (%F) i indeksu fagocytarnego (IF), ak-

łwność lizozymu (mg/l) metodą turbidymetryczną (15)
w modyfikacji Siwickiego i Andersona (21), zdolność do
proliferowania limfocytów wobec fitohemaglutyniny w te-
ście transformacji blastycmej (TB) metodąGocha i wsp. (4).

Ocena parametrów biochemicznych. Poziom białka
całkowitego (gll) oznaczono metodą spektrofotom etry cz-
ną (11), poziom gammaglobulin (g/1) metodą precypitacji
wg Siwickiego i Andersona(21), aktywność ceruloplazmi-
ny (mg%) metodą spektrofotometry czną (l9).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodąj ed-
noczynnikowej analizy wariancji (One-way ANOVA) te-
stem Bonferroni z wykorzystaniem programu komputero-
wego GraphPad Prism.

fr4787
dni doświadczonia

119 126 14l!

stwardniaj ąc ym zapaleniu mózgu i innych (l2, 13, l 6),
a w weterynarii u bydła, koni, prosiąt, atakżękurcząt
(I,2,6,7 ,9,I0,14). Generalnie wykazano, że izopry-
nozyna najlepiej stymuluje swoistą odporność humo-
ralną. Jednak na temat wpĘ^wu tego preparatu na układ
immunologiczny indykow brak jest danych w dostęp-
nym piśmiennictwie.

Wyniki badań własnych wskazuj ą że w grupach sty-
mulowanych prep aratami ws zystkie wskaźniki, opr ócz
poziomu |tzozymu, kształtowaĘ się na wyzszym po-
ziomie niż w grupie ptaków kontrolnych. Jednak po-
rownując efekt ich działania, obserwowano pewne
zr óżntcow anie między obu stymulatorami. Izopryno-
zy na w ykazy w ała znacznie wi ęks z ą aktywno ś ć niz l e -
wamizol w stosunku do parametrow nieswoistej od-
porności komórkowej, co znalazło wytaz w (NBT)
aktywności metabolicznej (ryc. 1) i fagocytarnej (%F)
(IF) leukocytów (ryc. 2,3) oraz zdolności (TB) trans-
formowania w formy blasĘczne limfocytów (ryc.4)
Podobne pozytywne wyniki w stosunku do tej odpor-
ności uzyskał Kowalski (8) u myszy otrzymujących

1 5 12 19 26 47 87 112 1l9 126 140



izoprynozynę. Efekt ten przypisuje fakto-
wi, że izoprynozyna potęguje wpĘw mito-
genów (PHA, Con A, PWM) na limfocyty
T (5, 8, 13), proliferację makrofagów oraz
zwiększa aktywność komórek NK i limfo-
cytów cytotoksyc zny ch.

Równiez silniej sze dziaŁanie izoprynozy -
ny niż lewamizolu znalazłowyrazw wyż-
szym poziomię oznaczanych wskaźników
biochemicznych w krwi indyków nimi trak-
towanych. Najefektywniej wyraża to po-
ziom gammaglobulin (ryc. 5), który w 14
dniu odpowiedzi pierwotnej Przy izopryno-
zynie był 1,5 razy, a28 dniapo rewakcyna-
cji prawie 2 razy wyższy, zaś przy lewami-
zolujedynię 28. dnia odpowiedzi wtómej 1,5
razy wyższy niżw grupie kontrolnej.

Ryc. 6. Poziom białka całkowitego w surowicy krwi indyków

-Kl (lzoprynozyna)

26 41 87

dni doświadczenia

Ryc. 7. Poziom ceruloplazminy w surowicy krwi indyków

_l(L(Lewamiz0ll 
-Kl(lzoprynozyna)
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Podkreślić należy równięż fakt, ze jedy-
nie w grupach stymulowa ny ch izoprynozy -
ną poziom ceruloplazminy (ryc. 7) wyka-
zywał znaczny wzrost wartości zwłaszcza
w trakcie odpowiedzi pierwotnej, podczas
gdy po lewamizolu zaznaczył się krotko-
trwale jedynie w 2 tygodniu po rewakcy-
nacJ1.

Znaczenię wskaźników biochemicznych,
szczegóInie gammaglobulin oraz białęk
ostrej fazy w obronności organizmu jest
bezsporne. Pierwsze stanowią jak wiado-
mo, podstawę do efektywnego wltworze-
nia odporności humoralnej, drugie zaś są
pierwszą barierą w zwalczaniu czynnika
zakaźnego, współpracuj ąc ściśle z innymt
nieswoistymi czynnikami odpomości np, :

dopełniaczem, fagocytami itp, Ta wzajem-
na relatywna zależność uruchamianych
w organizmie mechanizmów odpornościo-
wych ma decydujący wpĘv na zdolność
eliminacji czynnika zakażnego, a co zatym
idzie na status immunologiczny i kondycję
zdrowotną organizmu.

Nieco zaskakujące na tle badań innych Ryc.8. Aktywność lizozymu w surowicy krwi indyków
autorów (9, 10, 2}),wydająsię uzyskane w

Natomiast znacznie sŁabszy, niż przy
gammaglobulinach stwierdzono wpĘw obu
preparatów na poziom białka całkowitego
(maksymalny poziom białka po lewamizo-
lu wynosił - 35,8 gll, po izoprynozynie -
37 ,8 gll a w kontroli 38,5 g/1), ktory po
rewakcynacji był okresowo niższy w gru-
pach doświadczalnych (.yc. 6),

niniejszej pracy wyniki dotyczące aktywności lizozy-
mu (ryc. 8) oznaczanego we krwi indyków, gdyż za-
rowno w grupach stymulowanych lewamizolem jak
i izoprynozynąprzęz cały okres doświadczenia jego
wartości kształtowały sięponiżej lub napoziomie gru-
py kontrolnej. Nasuwa się przypus zczenie, że związa-
ne to być może z gatunkiem zwieruąt sĘmulowanych

]

tymi preparatami. U ptaków bowiem, jak wiadomo,
mechanizm procesów odpornościowych ma nieco inny
przebieg niz u ssaków

Na podstawie niniejszych badań można stwierdzić,
że tzoprynozyna wykazyw ała równie dobre, a niekie-
dy lepsze właściwości sĘmulujące niz lewamizol Izo-
prynozyna u ptaków najskuteczniej stymulowała od-
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porność komórkową nieswoistą (lepiej niz lewamizol),
n i eco słabiej aktywność biochem iczną (podobnie j ak
1 ewamizol), l ecz oproc z p ozioml 7izo zy ml, warto śc i
przeWaczały poziom grupy kontrolnej. Fakt ten jest
istotny, gdyż parametry te, a szczego|nie odporność
k omórkowa, o d grywaj ą i stotn ą ro l ę przy zakażęntach
drobnoustroj ami wewnątrzkomórkowymi m. in. wiru-
sami. To stwierdzenie zachęca do dalszych badań nad
stosowaniem izoprynozyny u ptaków.

Nalezy podkreślić, ze w tych badaniach izopryno-
zynai lewamizol stosowane były u indyków zprawi-
dłowo dziaŁającym układem odpornościowym i oba
preparaty wykazywały pozytywnę działante, co ma
istotne znaczęnie w ocenie mniej znanego preparatu
voprynozyny. U drobiu uzyskano podobny efekt dzia-
łaniaizoprynozyny)jaki miał miejsce u ludzi i innych
zwterząt. Poniewaz u tych ostatnich izoprynozyna
wzmaga nie tylko reaktywność prawidłowo funkcjo-
nującego, lęcz także osłabionego układu immunolo-
gicznego (6, 9), staje się to zachętą do dalszych prac
oceniających jej skutecznośc u indykow. Przy prepa-
racie tego typu co izoprynozyna dodatkowym atutem
jest fakt, ze stosowana nawet w wyższych dawkach
nie wykazuj e toksyczności ani immunosupresyj nego
dztałanta. Ęm zyskuje przewagę nad lewamizolem,
którypodanybyć musi w ściśle określonej dawce, prze-
kroczenie której prowadzić możę do zjawiska prze-
ciwnego niz się oczekuje tzn. immunosupresji. Dlate-
go też lzoprynozyna wydaje się być, mimo podobne-
go działania co lewamtzol, preparatem znaczniebez-
prccznleJszym.
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Badania )ristopatologiczl.e. inrnrunohistochclnicznc i rv rnikroskopie elek-
trono\\\,m przeprotradzono u 9l sztuk japońskiego czarnego bvdła. tl których
\vys tępotr ał!, rvac,ly tł,rodzotrc cech uj ące si ę dług i nli rac icami i n i ewydo Iności ą
nerck Uclc)a1 rr ri,icku1-2rlries nic\\ystępo\\,ałyznlianynlakloskopo§,c\\ 1,]cf-

kacb l]adalrialnikroskopouerrl,kazl,rłał1 jednakrriedojrzałoścrrabłolrkakana-
liki.lu ncrktluvch Konćlrl<i nabłorlka były nieregtrIanrjc roztrricszczollc irr częś-
ci blizszc,j kanalika llie pl,zvlcgaiv cio błon,r,podstau,ou,c,j U zrrierząt lr rliekrt
3-3(l llies ncrki były polllarszczol]e i pokrytc szarobiałyrni sl-trrtgatni \łystępo-
tł,alo ostlc śródnliązszorr c zu,lóklliclie i llacieczcnie korlórek oklągłych rł,zew-
nętrzr-rc_j strclie kclrv i rdzenia nerck oraz znlnie.jszelrie liczby kłębuszkórv ncrk<l-

rv_vclr \Ąi lnicjscach zwłóknicnia u,ystępowałl,niedojrzałc rT abklrrki, a błona pocl-
starrorrzrkana]ikórrblłazgltlbiała D;,sp)az.jakarlalikóu,nerkorł,),chjcsl zmianą
pielu,otlą. l]atoniast gc1; zrrłóknicllie śr(ldrniąższorrc i redukcja liczbr netio-
llórv są znlianami wtórul,nli
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