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Summary

In twenĘ broiler flocks the follorł,ing antibodies against common viruses were evaluated: chicken anaemia
(CAv), infection bursal disease 1rnoV), infection bronchitis (lBV) and reoviruses. The antibodies against

Mareii,s diseasevirus (MD\) were additionally examined. The presence of antibodies against CA{ IBDV and
IB was determined by comercial ELISA kits and against reoviruses by ELISA performed according to the

modifred method of Siaght. The antibodies against CAV occurred in 7 flocks, the percentage of Positive sera

was 57o to2Lnń.All theiera showed the presńce of IBDY antibodies. The antibodies against tłV Y919 found
in 5 flocks. In 7 flocks 80% of sera łvere positive. The antibodies against reoviruses were found in 90% of the

flocks examined. All sera were positive iń 8 flocks and negative in 2 flocks. In 6 flocks antibodies against MDV
were found in 5% to 40oń of the chickens.

Kel.rruords: serological monitoring, ELISA test, chickem anaemia virus (CAV), infection bursal disease vi-
rus 11-nDV), infectioń bronchitis virus (IB), reovirus, Marek's disease virus (MD\).

W wielkostadnej produkcji drobiarskiej ocena sta-

nu zdrowotnego stada ptaków ma istotne znaczęnie.
Znajomość sytuacji epizooĘcznej jest niezbędna do
prowadzenia właściwej immunoprofrlaktyki. W ostat-
nim okresie coraz częściej imporluje się ptaki zzagra-
nicy, nterzadko z obszarów o nieznanym statusie im-
muno lo gi c znyln, c o p o c iąga za s ob ąry zyko wystąpi e -

nia chorób zakaźnych, padnięć i strat gospodarczych.
Monitoring serologiczny czyli okresowe badanie

surowic ptaków danego stada w celu określenia obec-
ności swoistych przeciwciał przeciwko czynnikom
zakaźny m drob iu, p o zw ala o c eni ć p o zi om pr ze c iw c i ał
matczyny ch, okre ś l i ć skute c zno ś ć p o danej s zczep i on-
ki, ocenić stan zdrowotny danego stada, jak rowniez
ułożyc odpowiedni kalendarz szczepień i racjonalnie
skorygować programy profilaktyczne. Na podstawie
otrzymanych wyników mozna rozpoznać chorobę i
określić stan zagtożenia epidemiologicznego stada, a

nawet obszaru, na którym jest połozona ferma. Stoso-
wanie rnonitoringu serologicznęgo ma więc na celu
optymallzację produkcji i poprawę wyników ekono-
micznych, czyll zwiększenie opłacalności hodowli
drobiu.

W monitoringu stosowany jest test immunoenzyma-
tyczny ELISA. Charakteryzuje się on dużą swoisto-
ścią czułościąi powtarzalnością a ponadto jest łatwy

do wykonania. Dodatkowym plusem jest fakt,żeprzy
zastosowaniu odpowiedniego programu komputerowe-
go mozliwa jest szybka anallza uzyskanych wyników.

Celem badań była ocena sytuacji epizootycznej w
stadach brojlerów kurzych na terenie województwa
lubelskiego.

Matetiał i metody

Surowice. Badania przeprowadzono w 20 stadach broj-
lerów kurzych rasy Lolrman i Arbor Acres w wieku 5,5-8

tygodni dostarczonych do Lubelskich Zakładów Drobiar-
skich. Liczebność stad wynosiła od 7 do 26 tysięcy ptaków
w stadzie, Brojlery były szczepione przeciwko zakaźnemu
zapaleniu oskrzeli i zakaźnemtl zapaleniu torby Fabrycju-
sza.Zkażdego stadapobrano losowo 23 próbki krwi.Łącz-
nie pobrano 460 próbek. Krew wirowano, a uzyskane su-

rowice inaktywowano w 56oC przez 30 minut i następnie
przechowywano w temp. -20'C.

Odczyn immunodyfuzji w żelu agaro{Tm (AGID).
Odczyn wykonywano w celu wykrycia w surowicach pta-

ków precypityn przeciwko wirusowi choroby Mareka
(MDV). Przeprowadzono go mikrometodą stosując 1,5%

żel agarowy przygotowany w 8% rozIworze NaCl. W żelu
agarowym o grubości 0,5 mm wycinano rozetki o średnicy
baseników 4 mm. Do basenika centralnego nakraplano an-

tygen uzyskany poprzez oczyszczenl,e zjadliwego szczepu
wit-usa choroby Mareka, namnażającego się w fblikułach
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peroksydazą chrzanową. Jako substratu uzywano TMB
(chromogen) rozcieńczonego w stosunku 1:1 w buforze fos-
foranowym z dodatkiem nadtlenku wodoru, Reakcję barw-
nązatr zymyw ano 0,1,2%o roztworem kwasu fl uorowodoro-
wego. Wynik reakcji barwnej odczytywano w spektrofoto-
metrze przy długości fali 650 nm. Za wynik dodatni uzna-
wano war1o ś c 1lor azu S,N (surowica badana/surowica uj em-
na) w przypadku przeciwciałprzeciwko CAV poniże10,60,
natomiast w przypadku przeciwciał przeciwko IBV i IBDV
powyżej 0,2.

Wyniki iomówienie
Status immunologiczny i epidemiolo giczny u broj-

lerów ocenia się dwukrotnie: w pierwszych dniach
życia, a następnie przed ubojem. Określa się poziom
przeciwciał przeciwko wirusowi anemii zakaźnej
( C AV), wi rus o wi zakaźne go z ap al enia torby F abrycj u-
sza (IBDV), witusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli
(IBV) or az zakażęniom reowirusowym.

W ostatnim czasięwykazano w Polsce powszechne
zakażęnie stad brojlerów reowirusami (4, 6, 13). Ba-
danie w kierunku zakażenia re owirus ami przedstawio-
no na ryc. 1 . Obecność przeciw ciał stwierdzon o w 90oń
badanych stad. W ośmiu stadach wszystkie badane
surowice były seropozytywne. W dziesięciu stadach
odsetek dodatnich reakcji wynosił 80-90%. Warlości
OD były wysokie i wahały się w granicach od 0,400
do 0,650. Jedynie dwa stada były seronegatywne.

Zakażenia reowirusami mogą przebiegać bezobja-
wowo, mo gą być pr zy czynązahamowania przyro stów
i gorszego wykorzystania paszy, a takżę przyczyną
znaczny ch p adnię ć ( 8 ). P ierws ze b adania s ero lo gi cz-
ne przeprowadzonę pTzez Karczewskiego i wsp.
w 1 9 8 3 r. (3) wykazały obecność przeciwc iał przeciw -
ko reowirusom w 19,2oń stad reprodukcyjnych. W na-
stępnych latach Itczba seropozytywnych stad stopnio-
wo wzrastała. W 1998 r. liczba zakażonych stad wy-
nosiła prawie I00% (10, 13). Z przeprowadzonych
badań wynika, że w województwie lubelskim odsetek
zakażonych stad jest bardzo wysoki i nie odbiega od
sytuacji epizootycznej w kraju.
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Ryc. 1. Odsetek surowic dodatnich w kierunku Reo w teście ELISA

pior zakażonych ptaków. Do baseników położonych wokół
basenika centralnego nanoszono badane surowice. Kontrolę
stanowiła ro zetka z surowicami standardowymi: dodatniąi
ujemną. Zawynlk dodatni uznawano obecność linii precy-
pitacyj nych pomiędzy basenikiem centralnym z antygenem
a basenikiem z badaną surowicą po 24-48 h inkubacji w
temperaturze pokoj owej .

Test immunoenzymatyczny ELISA przeciwko reowi-
rusom. Test wykon}.wano według metody podanej przez
Slaghta i wsp. (9) w modyfikacji własnej. Antygen do te-
stu stanowił standardowy szczep S 1 133 reowirusa namno-
zony w hodowli fibroblastów zarodkaklrzego (CEF). Jego
miano wynosiło 105,83 TCID5. w 0, 1 ml. Test wykonywano
w 96 basenikowych pĘtkach Nunclon. Na powierzchnię
baseników nanoszono antygen wirusowy zawieszony w
wodzie dejonizowanej w ilości 0,3 pgbiałka,/basenik. Pbitki
pozostawiano do wyschnięcia w 37"C przez 18 h, po czym
lmieszczano je w temperatlrze -20"C. Bezpośrednio przed
uzyciem w celu redukcji reakcji niespecyficznych do base-
ników rozlewano roztwór albuminy surowicy bydlęcej (2,0
mg/basenik). Płytki inkubowano przez I h w 37"C. Po tym
czasie płytki płukano 4-krotnie roztworem PBST (PBS +

Tween 20) i dodawano inaktywowane surowice rozctęń-
czone l / 1 00 w PB ST. Na każdą surowicę przeznaczano po
3 baseniki. Płytki z surowicami inkubowano 1 h w 37"C 1

płukano jakpoprzednio. Następnie dodawano koniugat (IgG
królika anty IgG kury) znakowany peroksydazą chrzanową
(Sigma) irozcieńczony 1/8000 w PBST. Płytki inkubowa-
no i płukano jakpoprzednio. Jako substratu uĄ,ryrano ABTS.
Wyniki reakcji barwnej odczyĘwano w spektrofotometrze
przy długości fali 405 nm,uznając za wynik dodatni wańośc
OD (gę sto śc opĘ czna) powyżej 0,ż00. Te st ELI SA p rzepr o -
wadzano w objętości 100 pl poszczegó7nych reagentów.

Zestaw komercyjny ELISA (IDEEX). Zestawem tym
wykrywano przeciw ctała przeciwko wirusowi zakaźne go
zapa7enia oskrzeli, wirusowi anemii zakaźnej oraz wiruso-
wi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza, Zawierał on
gotowe opłaszczone odpowiednim antygenem 96 baseni-
kowe mikropb,.tki. Badane surowice rozcieńczano w roz-
cieńczalniku (bufor ze stabillzatorem białkowym w stosun-
ku 1:500). Koniugat stanowiła gamma globulina kozia skie-
r ow ana pr zeciwko gamma globulinom kurzym znakowana
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Ryc. 2. Odsetek surowic dodatnich w kierunku IBV w teście ELISA
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Ryc. 3. Odsetek surowic dodatnich w kierunku MDY w teście AGID
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Ryc. 4. Odsetek surowic dodatnich w kierunku CAV w teście ELISA

Ostatnio także coraz częściej notuje się przypadki tylko w trzęch stadach obecność przeciwciał stwier-
druno w 30-50% surowic. Uzyskane średnie wańości
OD surowic były wysokie i wahały się od 0,150 do

0,450. Należy pTzypuszczaó, że obecne w surowicach
ptaków pr ze ctw ctała są pr ze ciwc i ałami p o s zc zep i en-

nymi, prŻe ciwci a Ła matc zy ne zanikaj ą w drugim ty go -

dniu życia ptaków W badaniach terenowych Karczew-
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ski i wsp. (3) wykazalt, że 53,80ń stad reprodukcyj-
nych kur kierunku mięsnego było wolnych od zaka-
żeń tymwirusem. Natomiast w 3 0, 8 % stad stwierdzili
niskie mianaprzeciwciał, aw 15,4Yo stad średnie mia-
na przec iwc iał. W I 9 9 2 r, Konci cki (4) wykazał zaka-
zenie wirusem IBV w 4 stadach kurcząt brojlerów na
terenie województwa olsztyńskiego. Następnie Minta
i wsp. (6) w 1996 r. stwierdzili wysoki poziomprze-
ciwciał matczynych w stadach kurcząt brojlerów. Po-
dobne wysokie miana przeciwciał zanotowano w
trzęch stadach nie szczepionych przeciwko IBV. Dal-
sze badania Minty i wsp. (7) przeprowadzone w la-
tach I99]-1998 w sześciu stadach reprodukcyjnych,
wykazaĘ wy s oki p ozi om prz e c iwc iał matczy nych anty
IBV. Odsetek wyników dodatnich wynosił 95-100%.
P o zasto s owaniu p ełne go pro gramu pro filaktyc znę go
obserwowano 100% serokonwersję po szczepieniu
przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenla oskrzeli.
Dane te wskazująnaznacznę zakażenle ptaków wiru-
sem IBV. Z tego powodu notuj e się bardzo częste przy -

p adki występ owa nia tzw. IB - n ep hr i/ls, które sąprzy -

czyną znaazny ch strat ekonomicznych.
Badania serologiczne testem ELISA w kierunku

wirusa zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza wyka-
zało obecnośó przeciwciał we wszystkich stadach i
seropozytyłvne byĘ wszystkie surowice (ryc. 3). Kar-
czewski i wsp. (3) zanotowaliw 53,8oń nie szczepio-
nych stad wysoki stopień zakażenta stad wirusemza-
kaźne go z ap alenia torb y F ab ry cj us z a ( IB DV) . Z kolei
Koncicki (4) zakażenie rvirusem IBDV stwierdził w
dziesięciu stadach kurcząt brojlerów województwa
o 1 sztyński e go ; B adani a pr zepr ow adzonę pr zęz Mintę
i wsp. (6) w 1996 r. wykazaŁy wysoki poziom prze-
ciwciał matczynych u kurcząt brojlerów. Podobne
wyniki otrzymaŁ w latach 1997-1998badając serolo-
gicznie ptaki stad reprodukcyjnych (7). Niewątpliwie
wpływ na to mająprzeprowadzane szczepienia profi-
1aktyczne.

Na ryc. 4 przedstawiono występowanie przeciwciał
przeciwko wirusowi anemii zakaźnej (CAV) określo-
ne testem ELISA. WystępowaĘ one w siedmiu sta-
dach. Odsetek surowic dodatnich wahał się od 50ń do
22%. Więliczko i wsp. (12) badając siedęm ferm re-
produkcyjnych kierunku mięsnego oraz I7 ferm kur-
czątbrojlerów, obecność przeciwciał anty CAV wyka-
zaław surowicach kur we wszystkich stadach repro-
dukcyjnych , zaś tylko w dziewięciu fermach (53,0%)
u kurcząt rzeźnych. Odsetek wyników dodatnich był
wyższy w stadach reprodukucyjny ch (9 4,3%), podczas
gdy u brojlerów wynosił około 66oń,Minta i wsp. (6)
w 1996 r. wykazali wysoki poziom przeciwctaŁ anty
CAV w surowicy 1 dniowych piskląt. Stosując pro-
gram prolrlaktyczny w stadach reprodukcyjnych za-
pobiega się pionowemu przekazywanluwirusa na po-
tomstwo przęz nioski zakażonę w okresie produkcji.
U potomstwa obserwuje się 100% serokonwersję (11),
Dren i wsp. (1) badali 13 stad reprodukcyjnych kie-
runku mięsnego oraz9 stad brojlerów. We wszystkich

stadachwykazaliobecnośćswoistychprzeciwciaŁanĘ
CAV, natomiast86,40ń surowic pochodzących od broj-
lerów było dodatnich. Z kolei Mcllroy i wsp. (5) nie
wykaza|i obecności przeciwciał anty CAV w stadach
reprodukcyjnych ptaków do 20 tygodnia życia,nato-
miast w 15 stadach brojlerów od 17,3 do 19,60ń pta-
ków było zrożnicowanych wagowo w porównaniu do
stadnie zakażonychwirusem anemii zakaźnej. Hoop i
wsp. (2) stwierdzili w Szwajcarti zakażenie wirusem
anemii zakaźnej w 15 z 35 badanych stad brojlerów.
Smierlelnośc w tych stadach wynosiła 3,6-19,8Yo.

Brojlery nie sąw większości przypadków szczepio-
ne przeciwko chorobie Mareka. Pomimo to wykona-
ny odczyn immunodyfuzji w zelu agarowym,wykazał
obecność precypityn w sześciu stadach. Ich obecność
stwierdzono * S do 40% badanych surowic. Świad-
czy to o dużym zagrożeniui mozliwości wybuchu cho-
roby Mareka w tych stadach.

Reasumując ,należy stwierdzić, że na Lubelszczyź-
ni e nastąpi ło znaczne r o zpr ze str ze nieni e zakażęń w i-
rusowych u brojlerów. Uzyskane wyniki pozwolą na
modyfi kacj ę pro gramów profi lakty czny ch i dostoso-
wanie ich do aktualnej sytuacji epizootycznej.
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