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limfocytom B przekształcanie się w plazmocyty oraz
uwalnianie immunoglobulin ( 1 9). Tak powstałe immu-

torba Fabrycjusza. W związku ztym torba Fabrycju-

dukcji przeciwciał ( 1 9).
Obecność w cząsteczce przeciwciał dwoch łańcu-
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ązanych wiązantaml,
echąwszystkich klas

ki śro dplaz maty cznej łączy się z btaŁktęm w tĘącym,
a lmmU-
n , gdzie
d 11).

U ptaków szc esującą grupą przeciw-
ciał są przeciwc Jest to element odpor-
ności matczynej. W polskim piśmiennictwie wetery-
naryj nym wiadomo ś c i doty czących prz ec iw ciał żółt-
kowych jest niewiele. Dlatego tez wydaje siępotrzeb-

kowych.
P r zekazywani e u ptaków prz e c iw ciał matczy ny ch z

niosek na pisklęta odbyłva się poprzez żóhko jaja.Prze-
ciwciała żółtkowe są podstawowym źródłem odpor-
ności przeciwzakażnej piskląt w początkowym okre-

sie ich zyci w iała są
przenoszon naj kur; w
mniejszym h g wtym
takżę uptakow ozdobnych (I7, 23, 26, 28).

Przeciwciała niosek są czynnie transpottowane z

Przeciwciała żołtkow ę przedostaj ą się do warstwy en-

wtaz z woreczkiem zołtkowym pozostaje wciągnięta

dni. Tak długc utrzymuje sięmatczyna odporność prze-

ctwzakażna. Po tym czasie przeciwciałażóŁtkowę za-

nikają.
Głownymi matczynymi immunoglobulinami prze-

kazyłvanymi na pisklęta sąimmunoglobuliny klasy G,
ktore u ptaków znanę sąjako IgY (2,12,I7,23,26,
32). Termin IgY
1969 r. przezLe
cząsteczkowej i



stabilne w temperafurze pasteryzacji (22). Shimizu i
wsp. (29) podają żercztwory cukru oraz glicerol mają
zdolnośó ochrony IgY przed działantem denaturują-
cym wysokich temperafur i znacznego zakwaszenta
środowiska. IgY nie dają interakcjt z czynnikiem reu-
matoidalnym RF. Oznacza to mniejsze prawdopodo-
bieństwo otrzymywan ia fałszywte dodatnich wyników
w prób ach immuno 1o g iczny ch (2 ). Ni e w tĘą się z btał-
kiem gronkowcowym A i białkiem paciorkowcowym
G (2, 8, I2). Przeciwciała żółtkowe nie wtĘąFc re-
ceptorów ssaków (2, 8, I2), Cząsteczkt zołtkowych
IgG inicjują drogę akty,wacji dopełniacza kurzego.
Dzięki temu immuno globuliny zapo czątkowuj ą pro-
c e s ni s zcze nia r ozp o znanych pr zęz s iebie mikro orga-
nizmów oraz zakażonychprzez wirusy komórek (11,
1 8, 2 8). Nie związuj ą natomiast komplementu s saków
(2,I2). Bollen i wsp. (2)podają ze w próbachwiąza-
nia komplementu ssaków musi on zostać specjalnie
zmodyfikowany. Ptasie IgG w porównaniu z IgG ssa-
kow mają niższy punkt izoelektryczny (2). Ponadto
cząsteczki IgG wiążą się z heterologicznymi komór-
kami skory. Dzięki temu biorą udziaŁw reakcji biernej
anafilaksji skory (28).

D l a kur immuno gl obul iną m at c zyną pr zekazyw aną
ptzez żółtko jest 75 IgG, natomiast u kaczękjest to
7.8S IgG (I7,28). Badanianad strukfurą75 IgG i 7.8S
IgG wykazały, że są one białkami podobnymi pod
względem budowy i funkcji (28, 36). Klrza żółtkowa
immunoglobulina to cząsteczka ciepłostała o stałej
sedymentacji 7S. Jest ona monomerem w kształcie li-
tery Y o masie cząsteczkowej 1 70- 1 80 kDa zbudowa-
nymz dwoch łańcuchów ciężkich i dwoch łańcuchów
lekkich (I4, 26,36). Łańcuchy cięzkie tej cząsteczki
mają masę cząsteczkową wynoszącą około 6] kDa
(36), Łańcllchy lekkie mają masę cząsteczkową wy-
noszącą około 22 W)a (36). Zawartość węglowoda-
nów wynosi 2-3%o (36). Według Liu i Higgins (17)
okres półtrwania pochodzącej od niosek IgY jest u
kv cząt dwukrotnie dfuższy niz u niosek. Phalen i wsp.
(23) okres półtrwania przeciwciał matczynych u pi-
skląt określili w przyblizeniu na około 3 dni.

Immun o g l obul ina żołtkow a u kac z ek to c ząste czka
ciepłostała IgG o stałej sedymentacji 7.8S. Jest ona
monomerem w kształcie litery Y o masie cząsteczko-
wej wynoszącej 178-200 kDa (I7,28,36), Łańcuchy
cięzkie mająmasę cząsteczkowąod1L kDa do 67 Ł.Ja.
Łahcluchy lekkie mają masę cząsteczkową od 22 kDa
do 25 kDa (17, 28,36). Zawartośc węglowodanów
wynosi 5oń, a okres połtrwania około 6 dni (I7,28,
3 6). Wśrod węglowodanów obserwuj e się wysoki po-
ziom heksoz orazN-acetyloglukozaminy (36). W po-
równaniu z ciężkimtłańcuchami ludzkiej immunoglo-
buliny IgG, 7. 8 S IgG wykazuj e pewne r ożnice (28, 3 6).
Immuno globulina żołtkow a kaczek p o s iada w łańcu-
chach ciężkich większą zawartośc glicyny i alaniny,
nato mi a st mntej szą zawarto ś ć lizyny (28, 3 6) . Zmiany
doty czątakże łańcuchów immunoglobulinowych lek-

kich (28). Odcinek końcowy łańcuchów lekkich ce-
chuje sięprzewagąlekkich łańcuchów kappa z sekwen-
cją seryna-glutamina-cysteina. Taka sekwencja ami-
nokwasów jest obserwowana u kur i indyków (28).

Wielu autorów wykazało, żę 7S IgG u kur i 7,8S
IgG u kaczek to główne matczyne immunoglobuliny
przekazywane na potomstwo (I7 ,23,26,28). Jednak
niektórzy z nich sugerują mozliwośó przekazywania
takżetnnychimmunoglobulindrogążóhkową(I7,26).
Liu i Higgins (17) włączająw ten proces oprócz 7.8S
IgGtakżeniewielkie ilości 5.7S IgG oraz śladowe ilo-
ści IgM. Badaczę ci podzielili proces przekazywanta
zołtkowego na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje
transport przeciwciał matczynych do żółtka. Daje to
w rezultacie wzbogacenie go w 7.8S IgG, niewielką
ilośó 5.7S IgG i śladowe ilości IgM, Drugi etaptoprze-
kazyłv ani e p rz e c iwc i ał zmagazy no wanych w wore c z -

ku żołtkowym do surowicy. W woreczku zołtkowym
wykryto tylko 7.8S IgG. Autorzy przypuszczają że
cząsteczki 7.8S IgG zawierająw swoim składzie pew-
ne inne elementy niż fragment Fc. Te elementy mogą
wchodzić w reakcję z receptorami na błonie woreczka
żohkowegoiinicjowaćprzekarywantematczynychim-
munoglobulin. Ponadto cząsteczki 7.8S IgG w odroż-
nieniu od 5.7S IgG sąmocno glikozylowane,

U kacząt maksymalne ilości zółtkowych 7.85 IgG
wykrywano między 3 a 7 dniem po wykluciu. Około
14 dnia ilości te spadŁy do minimum. W 20 dniu poja-
wiły się syntetyzowane przezkaczęta 5.7S IgG i 7.8S
IgG, które po 71 dniach osiągnęĘ poziomy takie jak u
osobników dorosłych.

Rose i wsp. (26) podają ze u kur żółtko jajazawte-
ra dwie związane antygenowo podklasy IgG, które po-
chodzązkurzej surowicy. Nie stwierdzili oni natomiast
obecności IgM i IgA w żółtku i surowicy świezo wy-
lęgniętych piskląt. W śladowych ilościach te dwie klasy
były jednak wykrywane w białku niezalężonych jaj,
pĘnie owodniowym zalężonych jaj i w przewodzie
pokarmowym 19 dniowych zarodkóq które zawięra-
Ę takżelgG.

Ilość zółtko!\ych IgG ksztahuje się na poziomie od
100 do 250 mgprzypadających na żółtkojaja (1, 8,
2I,22,29). Jensenius i wsp, (12) podająwartości po-
między 10 a 15 mg igG przypadające na 1 mIżoŁtka.
Według Rose i wsp. (26) zawartośc immunoglobulin
w zołtku wynosi 25 mglml. Mclaren i wsp. (2I) ozna-
czyli ilość IgG w surowym żółtku na poziomie 19,3
mglml. Całkowita ilość IgG w surowym żółtkuwyno-
slła37 I mg. Po poddaniu procesowi oazyszczenia ilość
IgG zmieniła się i wynosiła od 136 do 139 mg.

Zregliy w charakterysĘce żohkawyróżnta się dwie
składowe -.osad i supernatant. W skład osadu wcho-
dzą lipoproteidy w ilości około 70oń, a wśrod nich a i
B lipowitelina oraz lipowitelinina, fosfowityna w ilo-
ści około 16% i lipoproteiny w ilości około I2oń (I,
14,20). Supematant natomiast składa się z kulistych
białek, liwetyny i lipoprotein. Liwetyny występująw



3 frakcjach: są
przesyłane i e-
tyny (I,14, z-
mie szc zenie pr ze c iw ctał
dla uniknięcia błędów w
konywanych badaniach 1

U kur szczepionych lub u ozdrowieńców dochodzi
do wytwor zenta prze ciwci ał. Prze c iwci a ła te są pr ze -
kazywane pisklętom. Utrzymują się w surowicy piskląt
przez okres od 2 do 3 tygodni i wpływa to na termin
plerwszego szczepienia. Immunizacja ptaków w tym
okresie obniża odporność nabytą biernie (16, 30).

sa pomoru rzekomego, jak np. LaSota czy 81 Hitch-
ner a (3 2), Ni e maj ą natomi ast ne gatywne go działania

do wytworzenia odporności czynnej dopiero w 4 ty-
godniu życia (I0).Przy szczepieniach okazało się, Źe
szczep i onk i zaw ier aj ąc ę szc zępy b ar dzo s i lnie atenu-
owane nie są przydatne u potomstwa rodziców uod-

owymi. Jest to spowo-
wysokim stopniuneu-
(31),

U piskląt od niosek uodpornionych przeciwko ospie
ptaków przec iwci ała żołtkow e zanlkaj ąw 3 tygodniu
życia(I0).

Przy zakaźnymzapaleniu oskrzeli kur odporne nio-
ski pr zekazuj.ą p i sklętom przec iwc iała w zołtku chro -
ntące je w ciągu pierwszych dni życia. Nie zawsze
obrona ta całkowicie chroni przed zakażenięm, Przę-
ciwciała matczyne minimalizuj ą odczynposzczepien-
ny u piskląt (33). Mogą tęż obniżac efektywnoś ć szcze-
pień, jeżeli podana szczepionka zawiera ten sam typ
wirusa, jaki podano w stadzie reprodukcyjnym kur.
Młode pisklęta w pierwszym tygodniu życta sąnaj-
bardziej wrazliwe na uszkodzenie układu tozrodczę-
go. Występowanie przectwciał ma za zadanię zabęz-
pieczyć j
mlprZęZ
obniza si
kowicie zanikająone w 5 tygodniu życia (10).

U gąsiąt przeciwciała żołtkowe wykrywane są w
surowicach przęz około 2 tygodnie, a pod koniec 3
tygodnia ich miano gwałtownie spada (28).

zastosowali glikol polietylenowy, Liu i Higgins oraz
inni autorzy (13, I7 ,27) opisują ekstrakcję immuno-
globulin zółtkowych z wykorzystaniem chloroformu.
Jensenius i wsp, (12) opisują dwie proste i efektywne
metody izolacjii oczyszczania IgG zżółtka, Pierwsza

wytrącania przy użyciu
ej wykorzy stano przyłą-
pH t przy niskim stęze-

to gr aftczne, ftltr acj a w ze lu, ultrafi ltracj a, precyp ita-
cja alkoholowazużyciem etanolu, a takŹe wytrącanie
z użyciem siarczanu amonu (I, 14, 22). O'FateIIy i
wsp. (2 2 ) izo lowali i o czy szczal i przeciwc iała żółtko -
we przy wykorzystaniu metody wytrącania z udzia-
łem siarc
wadzone
konane p
azanu amonu dał oczyszczenie IgY
sięgające 93% (1 oczyszczone tgY
uzyskano w chro osowaniu DEAE-
-Sephacel kolumny jonowymiennej (1). Ponadto w
handlu dostępne są gotowe systemy służące do oczysz-
czanta żółtek (8).

Po izolacji i oczyszczeniu aktywność biologiczna
uzyskanych immunoglobulin moze być oznaczal7a z



sowanie do badania przeciwciał żółtkowych skiero-
wanych przeciwko pałeczkom Salmonella. Dadrast i
wsp. (4) stosowali ją do określenia immunoglobulin
zołtkowych przeciwko Salmonella enteritidis t Salmo-
nella Ęphimurium, Gast i wsp. (6, 7)wykorzystali tęch-
nikę ELISA do badania specyficznych przectwciał
zołtkowych przeciwko Salmonella enteritidis, Pilaszek
i wsp. (24) metodą ELISA określali obecność prze-
c iwc i ał anty - My c o p l a s m a ga l l i s ep t i cum, a mater iaŁem
do badań serologicznych był !\ryci€ z żoŁtka zarod-
kow lub surowica krwi kurcząt. Pochodztły one z ja1

kur po trzecim szczepieniu. Samorek-Salamonowicz i
wsp. (27) do wykrywaniaprzectwciał w żółtkach jaj
gęsi szczepionych przeciwko chorobie Derzsiego wy-
korzystali technikę ELISA i metodę seroneutralizacjt.
Zgodność tych metod określili na8Ioń. Brown i wsp.
(3) określali miana przeciwciał w surowicy i przeciw-
ciał żółtkowych kur szczepionych przeciwko choro-
bie Gumboro za pomocątechniki ELISA. Szeleszczuk
i wsp. (31) opisująmetodę Kouvenhovena stosowaną
przy szczepieniach przeciwko chorobie Gumboro.
Uzalężnia ona termin szczepieh w stadach brojlerow
od zaniku przęciwciałmatczynych. Poziom tych prze-
ciwciał określa się metodąELISA (31).

P rzeciw ciŃa zółtkowe mo gą mieć zasto sowanie j ako
tzw . pr ze ciw c i ała k s eno g eni c zn e . Ich działanie p ro fi -

Iaktyczne iIęcznicze znanęjest w zakaźnych choro-
bach przewodu pokarmowego prosiąt, krolikow, cie-
ląt i myszy (I,22,34,35). Ochronne działanie masy
zółtkowej, aw tymprzeciwciał żołtkowych jako prze-
ciwciał ksenogenicznych polega na neutralizacji wt-
rusów uczęstntczących w wywoływaniu biegunek.
Hamują one również przyleganie komórek E. coli do
nabłonka śluzowki jelit. Ęm samym utrudniona jest
kolonizacj a j eltt pr zez te b akteri e ot az o gr anic z on e i ch
działante toksyczne (22, 3 4, 3 5),

U ptaków istnieje mozliwość produkcji specyficz-
nych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom
s saków ( 1 2). Produkcja t utrzymywanie wysokich po-
ziomów specyficznych przeciwciał jest relatywnie
łatwiejsza niz u ssaków (26). Używaniejaj jest także
mniej kłopotliwe gdyz nie ma potrzeby pobierania
krwi. W związklztym nie wywołuje się stresu u pta-
ków związanego z tym zabtegiem. Jaj a od immunizo-
wanych kur stanowiątakże codzienne żrodło przeciw-
ciał. Ważnym elementem jest niższy koszt otrzymy-
wania przeciwciał u ptakow niz u ssaków. Cechą nie-
korzystną j e st natomiast ich p otrz eb a o czy szc zania.
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WOODWARD M. J., swALLoW C., KITCHI|{G
A., DALLEY C., SAYERS A. R.: Serodiagno§tyka
Leptospira hardjo: porównanie odczynu MAT, ELI-
SA i Immunocomb. (Leptospira hardjo serodiagno-
sis: a comparison of MAT, ELISA and Immuno-
comb.) Vet. Rec. 141, 603-605,1997 (23)

Dotychczas zidenĘfikowano ponad 200 sero§pów leptospią które zaliczo-
no do jednej z 23 grlp serologicznych. Leptospira interrogans serovar. hardjcl

typ haldjo-bovis wywołuje u bydła syrdrom spadku mleczności, ronienia a u
ludzi jest typową zooantroponozą. Człowiek zakaża się za pośrednictwem mo-

czu chorych zwierząt i rnateriałów pochodzących od poronionych płodów. Za-

każenie wykrywa się u zwierząt badaniem serolog:icznym na obecność w suro-

wicy swoistych przeciwciała w teście aglutynacji mikoskopowej (MAT), ELI-
SA względnie Immunocomb Leptospira kit 2144. Celem porównan.ia obydwu

testów przebadano surowice wybrane losowo z 40 tys. surowic bydła. Odsetek

wyników pozytyłvnych uzyskanych w teście Immunocomb wynosił 31 §%,ELL-
SA 31,3% i MAT 29,3%. ELISA była testem bardziej czuĘm i bardziej specy-

ficznym niżeli Immunocomb, Zarówno test ELISA jak i Immunocomb nie sta-

nowią zagrożenia dla osób wykonujących te testy w kierunku zakażenialepIo-
s']ramr' 

G.


