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Specific immunity patametels in turkeys vaccinated with NDV virus
aftet the administration of levamisole and isoprinozine

Summary

The aim of the research was to evaluate the stimulating effect of levamisole and isoprinozine on some para-
meters of specific cellular and humoral immunity in turkeys vaccinated with virus antigen. Levamisole was the
referred preparation used to compare the effect of isoprinozine.

The research was carried out on 30 turkeys (3 groups, 10 birds in each), which at the age of 29 days were given
one of the two immunity stimulators under study: |evamisole or isoprinozine. The birds that did not receive any of
the stimulators were the control group. After 7 days, and again after 100 days, all the birds received an active
mesogenic Roakin strain of ND virus. Cellular immunity in the blastic transformation test and humoral immunity
in the reaction of hemaglutination inhibition were determined in the blood collected from the wing vein of the
birds.

The obtained results demonstrate that both levamisole and isoprinozine stimulated specific immunity quite well,
although with much better huńoral immunity than cellular immunity. Following the first administration of the
antigen a better effect was noted from the application of isoprinozine, whereas after revaccination in the case of
levamisole. In both cases the level of antibodies was higher than in the control group. Isoprinozine had a more
significant effect on cellular immunity than levamisole in the course of the entire experiment.

Keywords: turkeys, isoprinozine, levamisole, specific immuniĘ parameters.

Prezentowane wyniki są kontynuacjąbadań poprzed-
nich, w ktorych wykazano pozytywny wpływ |zopry-
nozyny i lewamizolu na odporrrość nieswoistą u indy-
ków. Efektywna stymulacja odporności komórkowej,
a talźę n i ektórych wskaźn i ków bioch erlicznych stano-
wiła zachętę do oceny oddziaływania tych preparatow
(szczególnie nie stosowanej do tej pory u indykow izo-
prynozyny) na kształtowanie się swoistej odporności
humoralnej i kornórkowej po podaniu wirttsowego
bodżca antygenowego.

J ak wi adomo, n aj wazn i ej s z ą ro lę w zakażeniach r o ż-
nymi drobnousttojami, szczegolnie zaś w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych odgrywa odpomość swo-
lsta, z tym jednak, że przy tych ostatnich zarazkach,
ścisły ch pasożytach wewnątrzkom orkowych, odpomość
humoralna ma znaczenie przede wszystkim we wcze-
snej fazic zakażęnia. Wówczas to głównie białka kap-
sydu wirusa najwcześniej pobudzają układ immunolo-
giczny do powstawania jako pierwszych przeciwciał
I gM, które działająneutral izrrj apo, unieczynn i aj ąc wi -
rusy, nastQpnie ro|ę tę przejrnująprzeciwciała klasy IgG,
zaś na ś luz owkach se krecyj n e I gA. P rz e c i w ci ał a l<r ąza-
ce (IgM i IgG) zobojętniająwirus wówczas, kiedy znaj-
duje się on we kr-wi czasowo lub stale, np. w przypad-
ku wiremii. Nie neutra|izulą one natomiast witusów,
które wniknęły do kornórki i znajdują się w jej wnę-

ttzu, a zwłaszcza przenoszących się bezpośrednio z ko-
rnorki do komórki.

Na tyln etapie zakażenla decydujące znaczenie od-
gry/wa prawidłowo działający mechaniznl obronny
zwia7any z odpornością kolnórkową, W tego typu od-
powiedzi komórkowej głowne znaczenie mają przcde
wszystkirrr limfocyty T zarowno produkujące lilnfoki-
ny, j ak i cytotok sy czne, r o zp o znaj ące i ni szc ząc e zaka-
zone i zmicnione przez wirus komorki organizmu.

W hodowlach fennowyclr indyki znacznię bardziej
niż inne zwierzęta podlegają działaniu niekorzystnych
czynników środowiskowych, co w efekcie prowadzi do
immunosupresji ( l1 .żI), a tym sanrym do gorszej kon-
dycj i zdrowotn ej . Re gen eracj ę układu odpornościowe-
go umozliwia stosowanie immunostylnulatorów (2-6,
Z2),ktore u indyków stosowane sąbardzo rzadko (23').
Zewzględujednak nato,że przy dużej liczebności tych
ptakow w stadach każde zagrożenie zdrowotności pro-
wadzi do powaznych strat ekonomicznych, wzrasta
zainteresowanie hodowców stymulatorami odporności.
Zwielu istniejących na rynku tego typu preparatów na-
lezy dokonać wyboru najbardziej poządanego nie tylko
o duzej skutecznoś ci, lecz także z mozliwością stoso-
wania go w duzych stadach w formach minimalizuja.-
cych zarówno stres ptaków jak i pracochłonnośc za-
biegu.
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Badania przeprowadzono na indykach obu

płci, rasy mięsnej, typu cięzkiego Big 6, Dwu-
dniowe indyczęta odchowano w pomieszcze-
niach klinicznych sposobem tradycyjnym na
ściółce. Ptaki rniały stały dostęp do wody oraz
paszy przęz caĘ okres doświadczenia. Kannio-
no je pełnoporcjowyni mieszankami paszowy-
rni-R210, R2ll, R212, zgodnie zprzyjętymi
nolTnaml.

Układ doświadczenia. Badania przeprowa-
dzono na 3 grupach liczących po 10 indyków
- łącznie 30 ptakow, którym w 29. dnfu życia
podano jednorazowo jeden z dwóch badanych
stymulatorów odporności. Grupa I (L) otrzy-
mała lewamizol, II (l) - izoprynozynę, nato-
tniast w grupie III (kontrolnej - K) nie podano
zadnego ze stymulatorów odporności.

Wszystkim ptakom po 7 dniach od podania
stymulatorów odpomości zaaplikowano z}wy,
atenuowany szczep Roakin ,,R" wiruSa choro-
by Newcastle, a następnte zŃleg ten powtó-
rzono w I00, dniu po pierwszym podaniu.
W dniu aplikacji wirusa oraz poczalvszy od1 . aż
do l40. dnia p. i. NDV od 5 indyków zkażdej
grupy z żyĘ skrzydłowej pobierano krew do
badań w celu oznaczenia i porownania kształ-
towania się wskaźników odporności swoistej.

Im munostymulatory syntetyczne . Izopry -

nozyna - substancja czynna w stęzeniu 107o,
produkowana przez Grodziskie Zakłady Far-
maceutyczne, podawana domięśniowo w daw-
ce 50 mg/kg masy ciała. Lewamizol - preparat
handlowy firrny Sigma-Aldrich aplikowany domięśniowo
w dawce 0,25 mg/kg masy ciała.

Wirus rzekomego pomoru drobiu (NDV). Do badań
uzyto mezogenicznego szczepu Roakin ,,R" wirusa rzeko-
nego pollloru drobiu (NDV Newcastle Diseases Virus).
Jego miano zakażne dla zarodków kurzych wynosiło EID_n
: l096/mI, dla hodowli komórek zarodka kurzego l08,ó/ml
TCID 0. Szczep ten uzywany był do szczepienia indykow
przez domięśniową iniekcję w dawce l05,6/ml EID50.

Badania odporności swoistej humoralnej. Poziom
przeciwciał HI oznaczono w odczynie hamowania hema-
glutynacji (Hl) mikrometodąwg Beacha (1) w stosunku do
4 jednostek hemaglutynacyjnych wirusa ND. Wyniki obli-
czano metodąReeda i Muencha ( 19) i przedstawiono w pos-
taci średnich mian geometrycznych.

Badanie odporności swoistej komórkowej. Zdolność
do proliferowania limfocytów wobec rvirusa ND oznaczo-
no w teście transformacji blastycznej (TB) metodą Gocha
i wsp. (7), a wyniki przedstawiono w postaci indeksu reak-
tywności(RI).
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Ryc. l. Srednie geometryczne mian (śgm) przeciwciał HI dla wirusa ND
w surowicy krwi indykórv
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Ryc. 2. Współczynnik reaktywności RI (Reactivity Index) limfocytów sty-
mulowan_vch lvirusem ND oznaczany w teście transformacji blastycznej
u indykólv
Objaśnienia: * statystycznieistotneróznicep < 0,05, **p .0,0l, ***p < 0,00l

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

Wyniki iomówienie
W badaniach porównano i oceniono efekt stymula-

cyjnego działania dwóch wybranych syntetycznych
immunostymulatorów: lewamizolu i izoprynozyny na
wybrane wskaźniki swoistej odporności humoralnej
i komórkowej u indyków. Podobnie jak w poprzednich
badaniach własnych, równiez i w tych lewamizol sta-
nowił preparat referencyjny, do którego odnoszono efekt
uzyskany przy stosowaniu izoprynozyny.

Trudność stanowiło porownanie uzyskanych !\ryni-
ków własnych z danymi innych autorów, gdyz w do-
stępnym piśmiennictwie nie natrafiono na prace doty-
czące oddziałyłvania izoprynozyny u indykow w prze-
b i e gu naturalnyc h lub do św i ad czalny ch zakazeń wirus o -
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wych. Są natomiast, choć nieliczne, dane dotyczące
efektu podawania izoprynozyny w zakażeniach wiru-
sowych u innych zwierzaJ, a przede wszystkim u ludzi.
Dobry rezultat uzyskano po stosowaniu izoprynozyny
rr ludzi w leczeniu grypy, odry, ospy, opryszczki, ró-
życzky półpaśca, zapalenia wątroby, a także przy
stwardniajapym zapaleniu mózgu (13, l6, 18). Nato-
miast w weterynarii skuteczne dztałanie voprynozyny
stwierdzono w przebiegu zakażeń wirusowych u byd-
ła, świń orazklrczal (3,6, 10, 17),

W badarriach własnych wykazano, że zarówno lzo-
pry/nozyna. jak i lewamizol zdecydowanie lepiej sty-
rnulowały swoistą odpon-rość humoralną niz komorko-
wą. W przypadku odporności hurloralnej u ptaków
otrzyrnujących izoprynozynę pozioln przeciwciał HI
kształtował się na wyzszylll poziorrrie po pierwszyln
szczepienilt niz w grupie indyków traktowanej lewa-
trrizoletn oraz kontrolnej (ryc. I),zas po rewakcynacji
nieco wyzszę mjana przeciwciał stwierdzono w glupie
ptaków otrzymuj ącej lewanlizol.

Wyniki badań własnych stanowią potwierdzenie
wcześniejszyclr spostrzezeń niektórych autorów, stosu-
jących izoprynozynę u innych zwierzą| u ktorych row-
niez obserwowano zwiększoną syntezę swoistyclr im-
munoglobulin (4, 9,I2). W doświadczeniach in vitro
okazało się, ze izoprynozyna ma zdolność stytnulowa-
nia dojlzewania limfocytów B oraz różnicowania ko-
morek null w kornórki imlnunokompetentne o właści-
wościach limfocytów B (1 3).

Badane prepalaty, zwłaszcza lewanizol, znacznl,e sła-
biej wpływały naodporność komór,kową(ryc 2) niżna
swoi stą odporno ść h umoraln ą c o znalazło W r az w war-
tościach współczynnika RI określanego w teście trans-
forrnacji blastycznej lirnfocytów wobec antygenu wi-
rusowego. Dopiero po rewakcynacji najwyższe war-
tości współczynnlka RI stwierdzono w grupie ptakow
otrzyrnujących izoprynozynę (ż,3-5,9), podczas gdy
w grupach stymulowanych lewamizolem (2,1-2,7) od-
nośne wskazniki kształtowały się na tych samych po-
ziomach, co w grupie kontrolnej (2-2,1). Ten słaby efekt
uzyskany w odniesieniu do odporności kornorkowej
u ptaków otrzymujących lewamizol jest dość zaskaku-
jący, gdyż,jak podano w systetnatyce immunofarma-
kologicznej, lewamizol należy wedfug Haddena (20)
do grupy tzw. tymomimetykow klasy I, tj. substancji
syntetycznych modulującyclr dojrzewanie protymocy-
tów oraz funkcje efektorowe dojrzałych 1imfocytów T,
podobnie jak czyniąto hormony grasicy.

Na podstawie zaprezentowanych wyników można
stwierdzić, że to izoprynozyna, zarówno w przypadku
wcześniej badanych parametrów biochemicznych i od-
pornościnieswoistej, jak równiez ocenianej w tych ba-
dani ach o dporno ś c i swo i stej, w ykazyw ała znacznie sil-
niejsze właściwości stymulujące u indyków niż lewa-
mizol, szczególnte w odniesieniu do odporności komór-
kowej. Efekt skutecznej stymulacji przez izoprynozy-
nę, obok odporności humoralnej, równiez odporności
komórkowej swoistej i nieswoistej. wydaje się mieć
d:rże znaczenie w obronności organizmu przedzakaże-
niami drobnoustrojami wewnątrzkomorkowyrni (8).
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Podkreślić na\eży fakt. że to pozytywne działanie
izoprynozyny na oba typy odporności swoistej i nie-
swoistej obserwowano u indyków z prawidłowo dzia-
łaj apym układem immuno l o g i czny m. Podo bne zjaw i -
sko stwierdzl7irownież inni autorzy tr świń i koni (l2,
l 4, 1 5 ). M echani zrr działanta izoprynozyny p rowadzą-
cy do uzyskania tego efektu nie jest znany. przypusz-
cza się, żelnoże on być uwatunkowany działaniem ad-
juwancyjnym preparatu.

Dane te stanowią zachętę do dalszych badań nad ce-
lowością stosowania izoprynozyny w terenie, tym bar-
dzl ej, że wykazuj e ona znaczni e n i zszą toksyczn ość dla
organiztnu niz inne tego typu preparaty. Przed wpro-
wadzeni em izopry nozyny j ako stym u l atora odpomo śc i
u indyków na fennach hodowlanych konieczne jest
skontrolowanie jego działaniau Ęch ptaków poddanych
immunosupresji,
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