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Interpretacja wyników badań
serologicznych

PRAWDZIWA WIEDZA
WIARYGODNE WYNIKI
Dziesięć zasad interpretacji wyników
badania serologicznego

DZIESIĘĆ ZASAD INTERPRETACJI WYNIKÓW BADANIA SEROLOGICZNEGO

Interpretując wyniki badań serologicznych bierz pod uwagę miejscową sytuację
epidemiologiczną. Nie we wszystkich rejonach produkcji drobiarskiej istnieje dobra
komunikacja pomiędzy firmami produkującymi drób. Interpretując dane serologiczne bierz 
pod uwagę wszystkie dostępne i wiarygodne informacje, ponieważ może to pomóc
w ocenie sytuacji. Na przykład, jeśli firma nie miała dotychczas żadnych doświadczeń
związanych z zakażeniami wirusem grypy ptaków (AIV), nie wie, że w danym rejonie
wykrywano zakażenia wirusem AIV, a dodatkowo zwykle nie zwraca uwagi na poziomy 
przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV) ponieważ zazwyczaj 
nie wywołuje on problemów w terenie - może łatwo przeoczyć pojawienie się serokonwersji 
przeciwciał przeciwko NDV i nie uwzględnić przeprowadzenia badań w kierunku AIV.

Miej świadomość w jaki sposób i kiedy interpretować wyniki badań serologicznych
zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy. Wszyscy specjaliści zajmujący się
zdrowiem drobiu szukają „wysokich” mian przeciwciał jako wskaźnika dobrej
serokonwersji po szczepieniu lub jako wskaźnika zakażenia terenowego określonym
zarazkiem. Jest to ocena ilościowa. Ważne jest również, aby szukać wyrównanej
odpowiedzi immunologicznej wyrażanej zwykle w postaci współczynnika zmienności.
W produkcji drobiarskiej współczynnik zmienności (Coefficient of Variation - CV) wyrażany 
zwykle jako CV%, (wyliczany jest on poprzez podzielenie odchylenia standardowego przez 
średnią wartość miana i pomnożenie przez 100), wiążemy z wyrównaniem mian przeciwciał. 
CV jest miarą zmienności mian przeciwciał w grupie prób surowic. Im niższy CV - tym
bardziej wyrównana odpowiedź. Niski wskaźnik CV jest zwykle związany z prawidłowo 
przeprowadzonym szczepieniem lub wczesną (świeżą) odpowiedzią immunologiczną na
zakażenie określonym patogenem. Tak więc oceniając ilościowo – im wyższy poziom
przeciwciał - tym lepsza odpowiedź immunologiczna; im niższe CV - tym odpowiedź
bardziej wyrównana, bez względu na wysokość mian. Podsumowując, odpowiedź w postaci 
przeciwciał może być równocześnie niska ilościowo (niskie miana przeciwciał) i wyrównana, 
co nie jest tym czego zazwyczaj szukamy.

Ponieważ miano ELISA lub zakres mian ELISA odzwierciedlają po prostu odpowiedź
ilościową, powinny być wykorzystywane: 1) jako wartość referencyjna dla możliwych
trendów serokonwersji w firmie drobiarskiej w warunkach zakażeń terenowych; 2) do
wykrywania szybkiej serokonwersji przy badaniu par surowic pobranych od ptaków w ostrej 
fazie zakażenia oraz w okresie powrotu do zdrowia w sytuacji diagnostycznej; 3) do oceny 
szczepionek i przeprowadzanych procedur szczepienia lub 4) do udokumentowania braku 
przeciwciał przeciwko patogenom takim jak AIV, MG czy MS.

W pewnych rejonach świata standardowe dane uzyskiwane w badaniu czysto ilościowym
testem takim jak ELISA nie mogą być używane do oceny poziomu zabezpieczenia stad
przeciwko określonym patogenom bez uwzględnienia lokalnych uwarunkowań, możliwości 
wywoływania zakażeń terenowych przez różne warianty, szczepy lub serotypy patogenów, 
jak również bez uwzględnienia praktycznej wiedzy w zakresie występowania w danym
terenie jednostek chorobowych i działania systemów produkcji drobiarskiej.
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Używaj specyficznych, czułych, szybkich, wygodnych i opłacalnych metod
serologicznych. Nie ulega wątpliwości, że test immunoenzymatyczny (ELISA) jest
doskonałą metodą serologiczną. Setki, a nawet tysiące próbek surowic mogą zostać 
przebadane w ciągu jednego dnia, aby wykryć i określić poziomy przeciwciał
przeciwko wielu różnym patogenom występującym u drobiu. Chociaż inne rodzaje
testów również mogą być odpowiednio czułe i specyficzne, a możliwe, że ich cena 
przy zakupie będzie niższa, to jednak często ich wykonanie jest bardziej
czasochłonne, wymagają również większego nakładu pracy, co sprawia, że koszty ich 
używania są wyższe.

Badania serologiczne są podstawowym narzędziem używanym w diagnostyce zagrożeń zdrowotnych stad drobiu i do oceny
sytuacji epizootycznej. Są one szczególnie przydatne przy szczegółowej analizie badanej populacji, gdy ocenianych jest wiele 
różnych czynników mogących mieć wpływ na występującą sytuację. Podane poniżej wnioski i zalecenia zebraliśmy, aby zwrócić
uwagę, że do postawienia pełnej, wiarygodnej diagnozy niezbędne jest wzięcie pod uwagę wszystkich zmiennych i trendów
występujących w danym rejonie oraz ocena istotnych czynników. Zrobiliśmy to, ponieważ w firmie IDEXX uważamy, że pozostawienie
niewyjaśnionych wątpliwości nigdy nie jest dobrym rozwiazaniem.

Załóż bazę danych i opracuj własne wzorce referencyjne. W związku
z konsolidacją branży drobiarskiej, szybkim rozprzestrzenianiem się produkcji
w wielu obszarach geograficznych i szybką dynamiką systemów produkcji drobiu
niezwykle ważne jest tworzenie systemów, które umożliwiają specjalistom zajmującym 
się zdrowiem drobiu szybką i obiektywną analizę posiadanych wyników badań w celu 
identyfikacji pojawiających się problemów zdrowotnych jak i analizy trendów.

Posiadanie bazy danych wyników badania jest niezbędne do obiektywnej analizy
danych serologicznych. W żadnym wypadku specjaliści w zakresie zdrowia drobiu
nie powinni opierać się wyłącznie na referencyjnych poziomach przeciwciał
wygenerowanych w oparciu o dane pochodzące z regionów, systemów produkcji,
programów szczepień i przy presji terenowych czynników zakaźnych odmiennych
niż występują w przypadku analizowanej fermy. Na przykład wyższe niż normalnie
poziomy przeciwciał przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli (Infectious 
Bronchitis – IB) występujące u ptaków w analizowanym wieku mogą wskazywać
na potencjalne problemy takie, jak:
• Presja wirusa terenowego w środowisku fermy jest wyższa niż przeciętna
• Program szczepień stosowany w obiekcie wymaga korekty
•  Na terenie obiektu mogą występować inne czynniki chorobotwórcze 

predysponujące, nasilające lub komplikujące przebieg zakażenia wirusem IB

Do tworzenia własnych wzorców referencyjnych używanych do oceny sytuacji,
zalecamy używanie systemów wyliczających ich wartości w sposób automatyczny,
pozwalających na przechowywanie i elektroniczną obróbkę danych. Pozwoli to
poprawić dokładność i pozwoli oszczędzić czas.

W żadnym wypadku specjaliści
w zakresie zdrowia drobiu nie
powinni opierać się
wyłącznie na referencyjnych
poziomach przeciwciał
wygenerowanych w oparciu
o dane pochodzące
z regionów, systemów
produkcji, programów
szczepień i przy presji
terenowych czynników
zakaźnych odmiennych niż
występują w przypadku
analizowanej fermy.

Stosuj własne wzorce referencyjne do oceny wyników badań pochodzących
z twojego terenu. Własny, indywidualny, wzorzec serologiczny jest najważniejszą
wartością referencyjną, jaką możesz wygenerować i rutynowo używać w programie
zarządzania stadami drobiu, godne polecenia jest także porównywanie własnych
danych z danymi uzyskiwanymi w danym regionie. Porównując uzyskiwane przez
Ciebie miana poszczepienne z wartościami mian uzyskiwanymi w twoim regionie
możesz mieć szanse oceny i możliwość poprawy wysokości oraz wyrównania
poziomów przeciwciał uzyskiwanych po szczepieniu (zwykle odczytywane, jako 
współczynnik zmienności, czyli CV%). Jednakże porównywanie własnych wyników
z wzorcami wygenerowanymi w innych częściach świata może w konsekwencji
doprowadzić do wystąpienia w terenie zakażeń różnymi jednostkami chorobowymi
i jest z pewnością rozwiązaniem mniej skutecznym i ryzykownym.

Uwzględniaj sezonowe zmiany wartości wyników badań serologicznych. Nawet 
jeśli w terenie nie występują zakażenia daną jednostką chorobową, poziomy
przeciwciał przeciwko temu czynnikowi zakaźnemu nie pozostają na takim samym
poziomie w przeciągu całego roku. Jest to szczególnie widoczne w przypadku
regionów o szerokościach geograficznych, w których sezonowo występują znaczne 
zmiany pogody. Nawet w regionach, w których występują jedynie zmiany typu: pora 
sucha - pora wilgotna można obserwować wykrywalne zmiany poziomów
przeciwciał ELISA między poszczególnymi porami roku. Szczególnie w miesiącach
zimowych i wczesnowiosennych występuje w terenie wzrost ilości zakażeń układu
oddechowego, co może powodować podwyższenie średnich poziomów przeciwciał 
w tym okresie.

Ważne jest, aby uzyskiwane wyniki badania porównywać z własnymi wzorcami
referencyjnymi, które zostały wygenerowane przez system w oparciu o dane
pochodzące z tej samej pory roku. Właśnie z tego powodu ogólne branżowe wzorce 
wysokości mian przeciwciał wygenerowane w oparciu o dane pochodzące z wielu
regionów świata nie powinny być stosowane jako realne wartości odniesienia.

Znaj możliwości i ograniczenia każdego używanego testu. Test ELISA jest używany 
powszechnie na całym świecie w bardzo konkretnych celach. ELISA jest nieocenionym 
narzędziem do określania trendów serokonwersji przeciwko bardzo wielu czynnikom 
zakaźnym takim jak na przykład wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), wirus
zakaźnego zapalenia bursy Fabrycjusza (IBDV), reowirusy ptasie (REO) i wiele innych. 
Za pomocą testów ELISA można również wykrywać wszelkie istotne zmiany
w zakresie występowania zakażeń terenowych lub efektywności przeprowadzanych 
szczepień. Jednakże należy pamiętać, że test ELISA nie potrafi różnicować odpowiedzi 
immunologicznej przeciwko poszczególnym szczepom lub wariantom czynnika
zakaźnego. Na przykład test ELISA nie da odpowiedzi na pytanie czy zakażenie
wirusem IBV w stadzie zostało wywołane szczepem Massachusetts, 793B, QX,
Arkansas, D272, itd., nie pozwoli też na określenie serotypu czynnika zakaźnego.

Porównywanie własnych
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wygenerowanymi w innych
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Jedynym obiektywnym
sposobem szybkiego
wykrywania tego typu trendów 
jest porównanie uzyskiwanych 
wyników badania z własnymi 
wzorcami referencyjnymi,
wygenerowanymi przez system 
w oparciu o dane pochodzące
z tej samej pory roku.
Zrozumienie możliwości wpływu 
różnic terminów próbobrania
porównywanych wyników
i wzorców ma zasadnicze
znaczenie dla dokładności
stawianej diagnozy.

Za pomocą testów ELISA można 
wykrywać wszelkie istotne
zmiany w zakresie
występowania zakażeń
terenowych lub efektywności 
przeprowadzanych szczepień.

Unikaj stawiania ryzykownych interpretacji w oparciu o pojedyncze badanie.
W przypadku badania mającego na celu określenie sytuacji klinicznej stada podstawową 
zasadą jest badanie par surowic. Badanie par surowic powinno obejmować badanie prób 
pobranych od ptaków w ostrej fazie zakażenia oraz w okresie powrotu do zdrowia.
Wielu specjalistów zajmujących się zdrowiem drobiu ma trudności z zaakceptowaniem tej 
zasady uważając, że oczekiwanie na powtórne próbobranie w okresie powrotu
do zdrowia nie przyniesie żadnych wniosków czy informacji, które mogłyby pomóc
zakażonemu stadu.  W dzisiejszych ogromnych systemach produkcji znaczenie
podstawowe ma poszukiwanie trendów, których znajomość pozwoli na określenie działań 
korekcyjnych dla całej integracji – a nie dla pojedynczego stada.

Pobieranie par surowic od ptaków w ostrej fazie zakażenia oraz w okresie powrotu do 
zdrowia wymaga pobrania prób surowic natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów 
klinicznych choroby, a następnie pobrania kolejnych prób po upływie 2-3 tygodni. Takie
postępowanie pozwoli zidentyfikować serokonwersję przeciwko jednemu, konkretnemu 
czynnikowi zakaźnemu. Często nie jest możliwe tak długie przetrzymanie ptaków do
drugiego próbobrania, ponieważ stado jest już przekazywane do handlu. W takiej sytuacji
zaleca się pozostawienie kilku ptaków z fermy i przetrzymanie ich w izolacji przez kilka dni 
do czasu powtórnego próbobrania.

Prosty krok izolacji dla pobrania prób dostarczy cennych informacji, które pomogą uniknąć 
firmie drobiarskiej wielu strat.

Przestrzegaj oficjalnych przepisów. Do wykrywania jednostek chorobowych muszą być 
stosowane wszystkie metody badawcze wymagane przez oficjalne przepisy. Wiele
integracji drobiarskich posiada wewnętrzne programy próbobrania mające zapewnić
prawidłowy status zdrowotny ptaków, wykonuje również dodatkowo badania wynikające 
z oficjalnych przepisów oraz wypełniając wymagania związane z eksportem (wymagania 
eksportowe).

Bierz pod uwagę szczepy patogenne, wariantowe lub serotypy występujące lokalnie 
w terenie. Błędem jest określanie czy dany zakres wartości mian przeciwciał ma wartość 
zabezpieczającą lub niezabezpieczającą przed zakażeniem daną jednostką
chorobową jedynie w oparciu o uznawany wzorzec lub profil serologiczny, bez wzięcia 
pod uwagę typów szczepów patogennych, wariantów lub serotypów krążących
w danym środowisku. ELISA jest testem ilościowym nie dającym jednak możliwości
ustalenia przeciwko jakiemu szczepowi, serotypowi czy wariantowi patogenu są
skierowane wykrywane przeciwciała. Na przykład:
• Miano liczbowe 3000 może być mianem zabezpieczającym przeciwko
   szczepowi Lukert wirusa IBD, ale nie musi zabezpieczać przed zakażeniem szczepem
   DeIE wirusa IBD
• Miano przeciwciał przeciwko wirusowi IB o wartości 2000 w niektórych firmach
   drobiarskich może świadczyć o poważnym zakażeniu wirusem terenowym, podczas gdy
    w innych może być mianem rutynowo stwierdzanym u zdrowych ptaków
• Miano przeciwciał przeciwko reowirusom o wartości 1200 może być
    interpretowane przez niektórych jako świadczące o zakażeniu terenowym, podczas gdy
    stan zdrowia brojlerów będzie doskonały

Powyższe przykłady dobrze pokazują jak ważne jest zwracanie uwagi na występujące
w danym miejscu trendy w zakresie występowania danych jednostek chorobowych,
w zakresie skuteczności przeprowadzanych szczepień, poprawności pracy personelu 
szczepiącego itd., a więc czynników bardziej związanych z wewnętrznymi procedurami 
danej fermy niż występowanie zakażeń w odległych częściach świata.

DZIESIĘĆ ZASAD INTERPRETACJI WYNIKÓW BADANIA SEROLOGICZNEGO
Test With Confidence™ - Niewiarygodna wiarygodność

Rutynowe monitoringowe 
badania serologiczne mogą 
umożliwić natychmiastowe 
wykrycie zakażenia.
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