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Efficacy of goose convalescent serum in the immunoplophylaxis of Delzsy's disease

Summary

The objective of the study was to assess the suitability of goose convalescent serum for prophylaxis of
Derzsy's disease in gosling research in conditions of a significant epizootic threat. Research was conducted at
three fattening goose farms. Farm P had l7 goose sheds: 11 with 15 thousand geese and 6 with 5 thousand
birds. At farms K and S 3.6 to 7.2 thousand geese were reared in a single building. In the first production cycle
Derzsy's disease was reported at all three of the farms. From this moment on, passive-active immunoprophy|axis
was applied to one-day-old goslings for fattening by the hypodermic administration of convalescent serum of
virus neutralisation titre not less than l:160 in the amount of 0.5 m| or lml/bird and subsequently at ten-days-
-of-age Dervac vaccine was administered (PIW - Puławy). The scope of the research covered: weekly clinical
and anatomical patho|ogy tests as well as serologicaltests (test ELISA PIW - Puławy) in 1,3, 6,14,17,24 and
31-day-old goslings. Geese included in the research were observed until the l2th week of fattening. The obser-
vation at faim P was extended to the 16th week, i.e. to the end of the fattening process in order to determine
production indices (final body weight, index of feed consumption, mortaliĘ and defect rate).

Derzsy's disease was not reported in any llock immunized with serum and then with the vaccine. The death-
rate from Derzsy's disease at farm P was from20.79 to 29.29oń, while in flocks immunized passively-actively
the rate was at the level of 3.71.Ioń. A simi|ar beneficial effect of the passive-active immunization was ob-
served at farms K and S. At farm K 1161 goslings died from Derzsy's disease, that is 48.4"ń of the flock while
after immunization only 51 birds died (1.4o^ of the flock). At farm S the values were respectively:90.10ń of
the flock as against 1.2o/o after immunization. Immunized geese gained 1.07 kg higher body weight with the
feed consumption rate lower hy 1.35 kg.

The convalescent serum in a dose of 0.5 as well as lmV bird proved to be highly efficient in the prophylaxis
of Derzsy's disease in goslings reared in conditions of a significant epizootic threat. This was reflected both in
a decisive reduction of the mortality rate as well as in an improvement of production indices.
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W chowie gęsi obok tradycyjnych ferm llczących
od 1 do 5 tys. ptakow coraz częściej spotyka się fermy
o obsadzie 30-40 §s. ptakow odchowywanych w jed-
nym cyklu produkcyjnym. Tak duża komasacja gęsi
w jednym obiekcie stwarza realne zagrożenie epizo-
oĘ czne, w tym mozliwoś ci poj awienia się nowych j ed-
nostek chorobowych, które w hodowlach o niewiel-
kiej koncentracji ptaków nie występował w ogóle lub
teżmiały znaczentę marginalne. W praktyce najwięk-
sze straty ponoszone sąna tle choroby Derzsyego wy-
stępującej zarówno u gęsi, jak i u kaczekBarbart oraz
mullardów. Według Samorek-Salamonowicz i wsp.

Hodowla gęsi w Polsce ma długą i bogatą tradycję
Naj b ardziej znanym pol skim pro duktem drob iarskim
są gęsi. Produkcja drobiu wodnego (gęsi, kaczki) sta-
nowi około 40ń masy mięsa drobiowego produkowa-
nego na świecie, a ldział Polski w tej produkcji jest
znaczny. Krajowy eksport gęsi w latach 2000-2003
wyniósł 15,5-16,0 tys. ton rocznte. W roku ż0O2v,1l-
lężono 2638 tys. piskląt gęsich, a w roku 2003 -
3262Ęs. sztuk, co stanowiprawie 2{ońwzrost. Wtym
samym okresie skup zywca wzrósł z 32 086 ton
w 2002 r, do 37 998 ton w roku 2003 (I3,3oń wzrost)
(10).



( 1 1 ), w latach I99 4 - 19 9 6 choroba Derzsyego był a przry -
czynąpadnięć gęsi na poziomie I6,5-I9,5Yo.

Chorobę Derzsyego po razpierwszy opisano w Chi-
nach w 1956 (3, 14). Choroba ta wywoĘwana jest
ptzez wirus należący do rodziny Parvoviridae, a jej
przebteguzależniony jest od wieku ptakow. Na zaka-
żenie najbardziej wrażliwe są jednodniowe gąsięta.
Wraz z wiekiem wrażliwość na zakażęnie maleje (4,
7). Do zakażęnia możę dojśó drogą pionową i pozio-
mą. Przebieg choroby jest gwałtowny, padnięciapoja-
wiają się od 8. dnia życia, ze szczsltem śmiertelności
w I2.-I5. dobie. ZregllĘ choroba trwa3-4 tygodnie
a śmiertelność wlmosi od 80-100% ptaków w stadzie
(2,7 ,9, 13).

Zwalczantę choroby Derzsyego oparte jest na im-
munoprofilaktyce. Polega ona na stosowaniu szczę-
pionek produkowanych na atenuowany ch szczepach
parwowirusa choroby Derzsyego. Uodpornione nios-
ki pr zekanją p otom stwu pr ze ciw ctała, które c hroni ą
j e pr ze d zakażeniem w okre s i e naj wi ęks zej wrazliwo ś -
ci na chorobę. Gęsiom fuczowyrrr podaje się szcze-
pionkę jednokrotnie w pierwszych dwóch tygodniach
życia. W prak§ce dośc często jednak efektywnośó ta-
kiego szczepienia j e st niedo s tatęczna. S zcze gólnie
dotyczy to gąsiąt pochodzących od nieszczepionych
matek lub o niskim statusie immunologicznym, atra-
fraj ących do ferm o podwyzs zonym ry zyku zachoro -
wań (11).

Celem badań była ocena przydatności surowicy gęsi
ozdrowieńcow w immunprofilakĘce choroby D erzsy-
ego u gąsiąt utrzymywanych w warunkach dlżego za-
gr o żenia epizo oĘ czne go.

- Matetiał imetody
Gęsi. Badanie przeprowadzono w trzech fermach gęsi

tuczowych (K, S, P). Fermy K i S zlokalizowane były na
terenie woj. łódzkiego l tLlcz prowadzlły tylko w jednym
obiekcie. Natomiast ferma P zlokalizowana na terenie woj.
wielkopolskiego obejmowała IJ gęśnikow, w tym 1 l o ob-
sadzie 15 000 oraz 6 o obsadzie 5000 ptaków. Pisklęta do
fermy P dostarczane były z sześciu wylęgarni, ktore lęgły
jaja pochodząae z 4-5 ferm reprodukcyjnych o nieustalo-
nym status ie immunolo gi czny m nio s ek. Warunki ltr zyma-
nia i z}.wienia piskląt byĘ zgodne z przyjętąw kraju tech-
nologią chowu gęsi. W fermie P badania prowadzono
w 4 obiektach (2 stada poddano uodpornieniu i 2 stada kon-
trolne - nie uodpornione przeciwko chorobie Derzsyego).
Badane stada, zarówno w fermie K, S, jak i P obserwowa-
I^Io pTzęz 12 tygodni, oceniając w odstępach tygodniowych
stan kliniczny ptaków oraz liczbę gęsi wybrakowanych
i padĘch. Te ostatnie poddawano tez rutynowym badaniom
diagno stycznym c elem ustalenia przy czy ny padnięć.

Dodatkowo, celem określenia wskaźników produkcyj-
nych (końcowa masa ciała, wskażnik wykorzystania pa-
szy, wskażnik śmiertelności i wybrakowań), przedłużono
obserwację czteręch stad fermy P do 16 tyg.,tj. do końca
tuczu.

Szczepionka przeciwko chorobie Derzsyego. Użyto
żyw ą liofiizowaną szczepionkę D ervac pro dukcj i PIWet.

Puławy op artą na atenuowany m szczęple parwowirusa cho -

roby Derzsyego. Szczepionkę podawano 10-dniowym ga.-

siętom domięśniowo, jedna dawkazawiera 10a,3 TCID,. wi-
rusa w 0,5 ml,

Surowica odpornościowa. Do uodporniania biernego
gąsial wykorzystano surowicę gęsi, ktore przechorowały
chorobę Derzsyego. Surowicę pozyskiwano w czasie ubo-
juptaków, ajej miano neutralizacji SND50 wynosiło 1 : 160.

Surowicę podawano podskórnie 1-dniowym pisklętom
w dawce 0,5 ml/ptakaw dwu gęśnikach w ferrnie P oraz po
1 ml/pisklę w fermach K i S.

Surowice. Każdorazowo od23 gąsiąt pochodzapych ze
stad uodpornionych, w 1., 3., 6., 10., 1,7.,24. i 31. dniu
życiapobierano krew, a następnie określano poziom prze-
ciwciał przeciwko chorobie Derzsyego, wykonując test
ELISA.

Test ELISA. Stosowano test ELISA według metodyki
podanej przez Samorek-Salamonowicz i wsp. (11). Base-
niki polistyrenowych pb4ek (Nunclon) opłaszczano anty-
genem sporządzonym ze szczepu B-38. Surowice kontrol-
ne orazbadane uzyvano w rozcieńczeniu 1 : 100. Jako ko-
niugat stosowano immunoglobulinę królika przeciwko IgG
gęsi znakowaną peroksydaząchrzanową a substratem był
ABTS (Sigma). Wyniki zachodzącej reakcji barwnej od-
czytywano w spektrofotometrze przy długości fali 405 nm.
Za dodatnie uznawano próbki, których średnia wartość gęs-
tości optycznej (OD) była wyższa od 0,200, za wątpliwe
o warlości - 0,200 > OD > 0,150, natomiast w próbkach
ujemnych OD wynosiło ponizej 0,150. Wyniki podane
w tabelach przedstawiająśrednie aryĄmeĘczne wartości OD
oznaczonej dla grupy badanych próbek (l2).

An aliz a s t aty s ty czn a. S taty s ty c z ną analtzę ltzy s kanych
wyników serologicznych przeprowadzono przy uzyciu tes-
tu U Manna-Whitneya (nieparametry cznego odpowiedni-
ka testu t-Studenta). Porównano warlości OD otrzymane
w pierwszym dniu (przed podaniem surowicy) z ttzyska-
nymi w poszczególnych terminach ba dah, t1. 3 ., 6., I 0., I1 .,

24. i 31. dniu. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05.
Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano w programie
Statistica v. 6.0.

Wyniki i omówienie

Doświadczenie przeprowadzono w trzech fermach
gęsi tuczowych. Schemat doświadczenia przedstawio-
no w tab. 1.

Tab. 1. Schemat doświadczenia

Objaśnienia: * jednodniowym gąsiętom podano 0,5 ml surowicy
odpornościowej; ** jednodniowym gąsiętom podano 1,0 ml su-
rowicy odponrościowej

13 615
12 889
10108
12 350



Tab.2. Padnięcia i wybrakowania gęsi w l2-tygodniowym okresie tuczu w stadach zrozpoznaną chorobą Derzsyego (nieuod-
pornionych) oraz stad objętych swoistą immunoprofilaktyką

Objaśnienia: * jednodniowym gąsiętom podawano podskórnie surowicę w ilości 0,5 ml/ptaka orazw 10. dobie szczepionkę Dervac;
** jednodniowym gąsiętom podawano podskórnie surowicę w ilości l ml/ptaka otazw 10. dobie szczepionkę Dervac; **{< odchów
zakohczony przed rozpoczęciem badań

W fermie Ę w której w poprzednich latach notowa-
no chorobęDerzsyego, badaniami objęto cztęry stada.
Stado I liczyŁo 13 615 gąsiąt, stado 2 liczyło 12 889
gąsiąt, stado 3 - 10 108 gąsiąt i stado 4 - 12 350 pta-
ków. Stado I i 2 traktowano jako stada kontrolne i u
Ęch gęsi nie stosowano immunoprofilaktyki, natomiast
stado 3 i 4 poddano uodpornieniu bierno-czynnemu.

W stadzie 1 i 2 podkoniec pierwszego Ęgodniau gą-
s i ąt wy stąp IŁa zw iększona śmi erte lno ś ć. U tr zy myw a-
ła się ona na wysokim poziomie do 5. (stado 1)-6. ty-
godnia (stado 2), ze szczytem w 2, tygodnil życia
(tab. 2) . U ptaków padĘch sekcyj nie stwierdzono cho -
robę Derzsyego. Ogółem w okresie l6-tygodniowego
hlczuz powodu choroby Derzsyego padło i wybrako-
wano Łącznie 2831 sztuk, co stanowlło 20,79Yo gąsiąt
ze stada I oraz 3] 7 5 sztuk, czyli 29,290ń gąsiąt zę sta-
da 2 . P takt, któr e pr zeĘĘ bvĘ charłac zę o końc owej

Tab. 3. Wyniki produkcyjne fermy P otrzymane w 16-tygod-
niowym okresie tuczu

Objaśnienia: * jednodniowym gąsiętom podawano podskórrrie
surowicę w ilości 0,5 ml/ptaka oraz w 10. dobie szczepionkę
Dervac

masie ciaŁa 5,45-5,51 kg, a wskaźnik wykorzystania
paszy (kg/kg m. c.) był wysoki i wynosił 6,2-6,8 (tab. 3 ).,

W stadzie 3 i 4 fermy P jednodnio\\rym gąsiętom
podano podskornie 0,5 ml surowicy pochodzącej od
gęsi, które przechorowĄ chorobę Derzsyego, a na-
stępnie 10, dnia życia uodpornianoje czynnie szcze-
pionkąDervac. Uzyskane w Ęch stadach wyniki pro-
dukcyjne byĘ znacznie lepsze w porównaniu z wyni-
kami uzyskanymi w stadach 1 i2 (tab.3).Liczbapad-
Ęch i wybrakowanych ptakow w ciągu poszczegóI-
nych tygodnt tuczlt była niska, od 3. tygodnia życta
poniżej 0,5oń. W ciągu 16 tygodni tacnl padło lub
wybrakow ano 3,92-4,4 Ioń ptaków w stadzi e (tab. 2).
Końcowa masa ciała była o około l6,0ońwyższa,na-
tomiast wskaźnik wykorzystania paszy (kg paszylkg
masy ciała) był około l6%-25%niższy w porównaniu
zptakamt ze stad I lub 2 kontrolnych, nie uodparnia-
nychprzeciwko chorobie Derzsyego (tab. 2 i3).Róż-
nice te pomiędzy stadami kontrolnymi auodpomiany-
mi byĘ statystycznie istotne.

Pro gramem immunopro fiIakĘ cznym bierno -c zyn-
nym objęto równięż dwie inne fermy K i S. W fer-
mach tych, w odchowach, które miaĘ miejsce przed
rozpoczęciem badań (stada oznaczonejako 1K i 1 S),
notowano cięzki ptzebieg choroby Derzsyego. Nasi-
lone padnięcia występowĄ wcześnie, jlżw I.-2.Ę-
godniu odchowu (stado lK) i 2.-3. tygodniu (stado 1S),
Szczyt śmięrtelności w tych stadach, podobnie jak
w stadach I i 2 ferT ny Ę wystąpił w 2. tygodniu od-
chowu. Ogółem śmiertelność i wybrakowania przęz
12 -Ę go dniowy okre s odchowu o siągĄ odp owiednio
48,40ń oraz 90,IYo (tab, 2).
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W związku
z sytuacją epi-
demiologiczną
i występo-
waniem ostrej
formy choroby
Derzsyego
w analizowa-
nych fermach K
i S, wnastępnym
odchowie, poda-
no surowcę gęsl
ozdrowieńców
1-dniowym gą-
siętom w dawce
I mllptaka, zaś
w 10. dniu zycia
wszystkie ptaki
uodporniano
szczepionką
Dervac. Stada
uodpornione
oznaczono jako
2Ki23.

w badaniach
własnych doroz-
poznanla przy-
czyn wysokiej
śmiertelności gą-
siąt i jej ewenfu-
alnego zapobte-
gnięcia zastoso-
wano badania se-
rologiczne. Wia-
domo, że możli-
wość wystąpie-
nia choroby
Derzsyego połą-
czonej z wysoką
śmiertelnością
jest największa
po zakażentu
w pierws zych
dniach życia gą-
siąt o.niskim po-
Zlomle ptzeclw-
ciałmatczynych.
Okres półtrwa-
nia przeciw ciaŁ matczynych wynosi 1 0 dni, po czym mieściła się w dolnych granicach wyniku pozyĘwne-
następuje szybka ich eliminacja. Ztego powodu stwier- go (OD - 0,220-0,ż28 dla fermy P) lub znacznie poni-
dzanę niskie poziomy przeciwciał dająpodstawę do zej wartości podawanych ptzez Samorek-Salamono-
podejrzenia wystąpienia choroby Derzsego szczegól- wicziwsp. (12) jako dodatnie (OD - 0,124-0,126 dla
nie w fermach, gdzie choroba byŁa jń notowana, fermy K i S) (tab. Ą. Ryzyko wystąpienia choroby
WfermieĘpodobniejakiwfermachKi S, ujedno- Derzsyego było fubąrdzo duże. Podanie szczepionki
dniowych gąsiąt poziom przeciwciał matczynych takim gąsiętom nie dałoby pożądanych wyników. Jak
określany testem ELISA był bardzo zróżnicowany, podająKisary (6) orazBldzyk(1), gąsięta szczepione
wartoŚĆ OD wynoslła 0,146 do 0,304 (dla fermy P) wpierwszych dniach życia wlwarzająmniejsze iloś-
oraz 0,022-0,058 do 0,2I dla fermy K i S, a średnia ci przeciwciaŁntż szczepione w 10.-20. dniu. Wiąze

Tab.4. Poziom przeciwciałw surowicy krwi przeciwko wirusowi choroby Derzsyego u gąsiąt po uodpor-
nieniu bierno-czynnym oznaczonv metodą ELISA

Objaśnienia: * jednodniowlrrr gąsiętom podawano podskórrrie surowicę w ilości 0,5 ml/ptaka orazw 10. dobię
szczepionkę Dervac; ** jednodniowym gąsiętom podawano podskórnie surowicę w ilości I mllptaka oraz
w l0. dobie szczepionkęDervac; *** odchów zakończonyprzedrozpoczęciembadań; interpretacjawyników:
wynik dodatni - OD>0,200, wynik wątpliwy 0,200>OD>0,150, wynik ujemny OD<0,150
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Ryc. 1. Poziom przeciwciał w surowicy przeciwko chorobie Derzysyego określony w teście ELISA
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(0,022-0,21 0)

0,126
(0,058-0,208)

0,210
(0,1 85_0,239)

0,215
(0,1 78-0,242)

0,193
(0,1 78-0,204)

0,205
(0,1 75-0,225)

0,1 08
(0,025-0,1 96)

0,176
(0,1 45_0,205)

0,196
(0,1 88-0,207)

0,238
(0,1 95-0,285)

0,249
(0,1 98-0,273)

0,246
(0,1 98-0,31 8)

0,275
(0,376_0,341 )

0,295
(0,202-0,345)



się to prawdopodobnie z niedojrzaĘm układem im-
munologic znym oraz z obecnością pewnych ińibito-
rów we krwi gąsiąt hamujących powstawanie przeciw-
ciał (5), Z tego powodu podjęto próbę biernego ich
uodpomienia. Podane w surowicy odpornościowej eg-
zo g enne prz e c iwci ała zastqllĘ pr ze ciw ctała matczy -
ne. Dlatego wprowadza się je gąsiętom jak najwcześ-
niej, czyltjuz w wieku 1-3 dni. Surowicę odpornoś-
ciową zastosowano w dwóch różnych dawkach. Gą-
siętom z fermy P podawano po 0,5 ml, zaś gąsiętom
z fermy K i S po 1 ml/ptaka. Nie stwierdzono różntcy
pomiędzy stosowaniem 0,5 ml czy 1,0 ml. Niezalez-
nie od dawki podanej surowicy poziom przeciwciał
określany w 3., 6. i 10, dniu Ęciav,rykarywałtenden-
cje spadkowe, mniej vnryrażne u gąsiąt zfermy Ę które
miŃ ,,na starcie" wyższy poziom przectwciał mat-
czyny ch (tab. 4) . W iąze s ię to z faktem, że eltmtnacja
matcrynych przeciwciał z organizmu jest wolniejsza
niz wprowadzonych egzogennych immunoglobulin (2,
6). W 10. dniu życia średnia wartośó OD we wszyst-
kich badanych stadach była w granicach wyniku uj em-
nego bądź wątpliwego. Z tego powodu, w 10. dniu
iryciadrugie podanie surowicy odpornościowej lub ak-
tywna immunizacja wydają się niezbędne do dobrego
zabezpieczenia ptaków przedchorobą. Podanie gąsię-
tomszczepionki 10 dni po zastosowaniu surowicy od-
pornościowej spowodowało po 14 dniach wzrost po-
ziomu przeciwciał cnlnnych we wszystkich stadach,
W 3 1. dni:l życiaOD wynosiło od 0,27 5 (ferma K) do
0,303 (ferma P), (tab. 4).

Zasto s owanie immunopro frlaktyki b ierno -czynnej
w analizowanych fermach zapobiegło dalszemu utrzy-

mywaniu się zachorowań gęsi na chorobę Derzsyego.
Radykalnie uległ obniżeniu wskaźnik śmiertelności,
uzyskano też lepsze przyrosĘ masy ciała ptaków oraz
wskaźnik wykorzystania przez nie paszy.
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Częstotliwość łystępowania i współzależności po-
między b akteryj nymi izolatam i z zasuszone go gru-
czołu mlekowego krów mlecznych. (Prevalence and
associations between bacterial isolates from dry
mammary glands of dairy cows). Vet. Rec. 156,7I-
-77,2005 (3)

Badaniem objęto 480 krów w stanie zasuszenia z 6 stad krów mlecznych.

Posiewy mleka wykonywano począwszy od 14. dnia przed do 7. dnia po wycie-
leniu. Główne bakterie wywofujące zapalenie gruczołu mlekowego l'zolowano

przynajmniej z jednej ćwiartki od 220 (a5,8%) krów, a z więcej aniżeli jedna

ćwiartka od 90 (1 8,8%) krów. Do głównych patogenów wywołujących zapale-

nie gruczołu mlekowego należały,. S. agalactiae, S uberis, S. dysgalactiae subsp

dysgalactiae, S. aureus, koagulazo-dodatnie glonkowce, Escherichia coli, Kleb-
siella sp, Enterobacler sp., Citrobacter sp., Serratia sp., Arcanobacterium py-

ogenes. W końcowynr okresie zasuszenia z 236 (24,1%) ćwiartek izolowano
głównego patogena, Najczęściej izolowano E coli, następnte Str uberis iko-
agulazo-dodatnie gronkowce. W przypadku izolowania z gnlczołu mlekowego

Corynebacterium, prawdopodobieństwo izolacji koagulazo-dodatnich gronkow-

ców 1ub Slr uberis obniżało się rv sposób istotny. 
G.

MYINT A., JONES T.O., NYUNT H. H.: Bezpie-
czeństwo, skuteczno ś ć i kr zy żowe działanie ochron-
ne żywej donosowej szczepionki aerozolow ej prze-
ciwko posocznicy krwotocznej. (SafeĘ efficacy and
cross-protection of a live intranasal aerosol haemor-
rhagic septicaemia vaccine). Vet. Rec. 156, 4I-45,
2005 (2)

Najodpowiedniejszltn sposobern zapobiegania posocznicy krwotocznej jest

szczepienie zwierząt wrażliwych na zakażęnie. Bezpieczeństwo stosowania ży-

wej aerozolowej donosowej szczepionki oparlej o Pasteurella multocida serotyp

B:3,4, jej skuteczność i krzyżowe działanie ochronne oceniono szczepiąc 50

cieląt i 50 bawołów Szczepionka zawięrała 10' żyłr,ych komórek P multocida.

Po l2 miesiącach protekcję uzyskano u 3 z3, apo 12 miesiącach u 3 z 4 bawo-

łów zakażonych podskórnie 2 x 1 07 ż}r,vych komór ek P mu l t o c i da B :2 T en szczep

spowodował padnięcie wszystkich 4 nieszczepionych cieląt. Surowica szczepio-

nych zwierząt zawierała przeciwciała wykrywalne w teście protekcji biemej na

myszach, Wysokie miąuo przeciwciał wykrlwanych w teście hemaglutynacji

pośredniej występowało w surowicach bydła po 10 dniach i 5 tygodniach po

szczepieniu Surowica szczepionych cieląt chroniła myszkj przez zakażeniem

P. multocida serotyp E,:2; F:3,4 i A:3,4 
G.


