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M O N I T O R I N G S E R O L O G I C Z N Y

W odniesieniu do drobiarstwa oznacza okresowe badanie surowic ptaków w danym stadzie w celu okreÊlenia obecnoÊci przeciwcia∏ przeciw-
ko wa˝nym w praktyce zarazkom. Krew do badaƒ pobiera si´ w ÊciÊle okreÊlonych odst´pach i bada w kierunku obecnoÊci specyficznych prze-
ciwcia∏ przeciwko okreÊlonym zarazkom. Monitoring serologiczny jest nowoczesnà metodà diagnostycznà z du˝ym powodzeniem stosowanà
w najbardziej rozwini´tych krajach Êwiata. 

Prowadzenie Monitoringu serologicznego umo˝liwia

OkreÊlenie preciwcia∏ matczynych
ZnajomoÊç poziomu przeciwcia∏ u jednodniowych pisklàt ma nies∏ychanie

wa˝ne znaczenie praktyczne. Wiedza ta pozwala mi´dzy innymi oceniç program
szczepieƒ w stadach rodzicielskich, umo˝liwia tak˝e precyzyjne okreÊlenie termi-
nu szczepieƒ ptaków np. przeciwko chorobie Gumboro czy rzekomemu pomoro-
wi drobiu. Wydaje si´,˝e wzorem wielu paƒstw z rozwini´tà produkcjà drobiar-
skà nale˝y dà˝yç do sytuacji kiedy ka˝de stado pisklàt opuszczajàce zak∏ad wyl´-
gowy b´dzie zaopatrzone w wyniki badaƒ serologicznych. Korzystajàc z pomocy
programów komputerowych firmy Idexx mo˝na w sposób automatyczny wyliczyç
optymalny termin szczepienia przeciwko chorobie Gumboro dla ka˝dego stada. 

Ocen´ odpowiedzi serologicznej po szczepieniu 
Âledzenie odpornoÊci poszczepiennej pozwala na optymalizacj´ zu˝ycia szcze-

pionek. W przypadku gdy stopieƒ odpornoÊci poszczepiennej nie jest zadowala-
jàcy mo˝liwe jest skrócenie odst´pu czasowego pomi´dzy poszczególnymi szcze-

pieniami. Przy wysokim poziomie odpornoÊci poszczepiennej przerwy pomi´dzy poszczególnymi immunizacjami mogà byç natomiast d∏u˝sze. 

Ocen´ skutecznoÊci zastosowanej techniki podania szczepionki
W wielu przypadkach b∏´dy w technice szczepienia majà negatywny wp∏yw na powstanie odpornoÊci poszczepiennej. W takiej sytuacji moni-
torowanie serologiczne pozwala na bardzo szybkà reakcj´ i popraw´ techniki szczepienia. 

Rozpoznawanie chorób 
Regularne badania serologiczne pozwalajà równie˝ na bardzo szybkie i precyzyjne rozpoznanie wielu chorób. Dotyczy to zw∏aszcza cz´sto

spotykanych w praktyce jednostek chorobowych o przebiegu podklinicznym. Dobrym przyk∏adem mo˝liwoÊci diagnostycznych przy zastoso-
waniu monitorowania serologicznego jest szybkie zró˝nicowanie czy za wyst´pujàcy u niosek nag∏y spadek produkcji jest odpowiedzialny wi-
rus zakaênego zapalenia oskrzeli (IB) czy na przyk∏ad wirus zakaênego zapalenia mózgu i rdzenia kr´gowego (AE). Monitorowanie serologicz-
ne pozwala na obiektywnà ocen´ stanu zdrowia danego stada. Na podstawie wyników badaƒ wielu stad mo˝na sporzàdziç ocen´ stanu za-
gro˝enia chorobami zakaênymi na danym terenie. 

Najwa˝niejsze zasady, których nale˝y przestrzegaç przy pobieraniu krwi do badaƒ serologicznych.
• Krew do badaƒ powinna byç pobierana losowo. 
• Zalecana wielkoÊç próbek 

Jest oczywiste, ˝e zasadnicze znaczenie dla prawid∏owej interpretacji wyników badaƒ serologicznych jest badanie odpowiednio licznych
prób. Tylko badanie statystycznie wiarygodnej liczby surowic pozwala ˝ywiç nadziej´, ˝e decyzje podj´te na podstawie wyników b´dà wia-
rygodne.

Stado tym przypadku jest grupà ptaków utrzymywanych w jednym pomieszczeniu (kurniku).

• Krew do badaƒ nale˝y pobieraç poza halà produkcyjnà

• JeÊli jest to mo˝liwe krew do badaƒ serologicznych nale˝y pobieraç od ptaków b´dàcych na czczo

• Do badaƒ serologicznych nale˝y wybieraç osobniki przeci´tne (Êrednie) 

• Nie nale˝y w ˝adnym przypadku przeznaczaç do badaƒ serologicznych sztuk char∏aczych

CO TO JEST MONITORING SEROLOGICZNY

DLACZEGO NALE˚Y PROWADZIå 
MONITORING SEROLOGICZNY !?

Dzi´ki prowadzeniu monitoringu serologicznego mo˝na: 
•okreÊliç poziom przeciwcia∏ matczynych 
• oceniç technik´ szczepieƒ
• oceniç odpornoÊç poszczepiennà 
• sygnalizowaç pojawianie si´ problemów zdrowotnych 
• precyzyjnie i wczeÊnie rozpoznawaç choroby
•  porównywaç stada mi´dzy sobà 
•  obni˝yç wielkoÊç konfiskat rzeênych 
•  obni˝yç koszty produkcji poprzez popraw´ stanu
zdrowotnego Prowadzenie monitoringu serologicznego
umo˝liwia: 
•  OkreÊlanie poziomu przeciwcia∏ matczynych



M O N I T O R I N G S E R O L O G I C Z N Y
Przyk∏adowy harmonogram monitoringu serologicznego w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych

Przyk∏adowy harmonogram monitoringu serologicznego w stadach brojlerów kurzych

Jak odczytywaç wyniki uzyskane przy pomocy programu X chek
Laboratoria autoryzowane firmy Idexx przekazujà uzyskane wyniki badania w teÊcie ELISA w postaci typowego histogramu uzyskanego za

pomocà programu xChek Ta forma przedstawiania wyniku badaƒ - u∏atwia Êledzenie zmian w kszta∏towaniu poziomu przeciwcia∏ w trakcie
prowadzonego monitoringu serologicznego. 

Zamieszczony poni˝ej przyk∏ad zawiera typowy histogram i podaje
zasady odczytywania wyniku zobrazowanego tym sposobem.

Monitoring 
serologiczny: w tym miejscu drukowany jest opis identyfikujàcy

stado
IBD: kierunek badania – w tym punkcie podane jest

jaki antygen by∏ badany. (IBD- choroba Gumboro,
NDV- rzekomy pomór drobiu, IBV – zakaêne
zapalenie oskrzeli, REO – zaka˝enia reowirusowe,
itd.)

Count: liczba surowic o mianie nale˝àcym do danej grupy
Count: liczba badanych surowic
Mean: Êrednie (przeci´tne) miano ELISA badanych prób

surowic ptaków.
Gmean: Êrednie geometryczne miano ELISA badanych

prób surowic ptaków.
F. S D.: odchylenie standardowe

C.V.: %(Coefficient of Variation) Wspó∏czynnik
zmiennoÊci, który charakteryzuje zró˝nicowanie
wyniku. Je˝eli wskaênik C.V. jest mniejszy ni˝ (40
% przyjmuje si´, ˝e rozproszenie wyników czyli
zró˝nicowanie zmian pomi´dzy poszczególnymi
osobnikami jest zadowalajàce co oznacza, ˝e
wszystkie ptaki w stadzie reagowa∏y podobnie.
Wysoki wpó∏czynnik zmiennoÊci oznacza, ˝e
zró˝nicowanie mian pomi´dzy poszczególnymi
osobnikami w stadzie jest zbyt du˝e, co nie jest
korzystnym zjawiskiem. Ocena wartoÊci
wspó∏czynnika zmiennoÊci jest szczególnie istotna
przy okreÊlaniu terminu szczepienia przeciwko
chorobie Gumboro. Jest w zasadzie mo˝liwe
jedynie gdy ten wspó∏czynnik jest (40 %.

Min: Najni˝sze miano surowicy
Max: Najwy˝sze miano surowicy
Tech: Inicja∏y osoby wykonujàcej badanie

Dilution podaje rozcieƒczenie próbek (standardowo1: 500;
CAV ELISA 1: 10)

Titer Group: numer grupy mian
Code: kod danego stada
Assay kierunek badania – w tym punkcie podane jest

jaki antygen by∏ badany. (IBD- choroba Gumboro,
NDV- rzekomy pomór drobiu, IBV – zakaêne
zapalenie oskrzeli, REO – zaka˝enia reowirusowe,
itd.)

Age: wiek badanego stada
Case: w tym miejscu drukowany jest opis identyfikujàcy

stado
R: Comment: komentarze 
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CommentCase
MONITORING SEROLOGICZNY

Count: 23
Mean: 8556
GMean: 7765
SD: 3289
%CV: 38,4
Min: 2909
Max: 13269
Tech: PSZ
Dil: 1:500
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Podstawowe informacje o chorobie
Przyczyna: Bardzo oporny na niekorzystne dzia∏anie czynników Êro-
dowiska zewn´trznego, wirus nale˝àcy do rodziny Birnaviridae (Bi
RNA- czyli wirus zawierajàcy dwuniciowy RNA).
Objawy kliniczne: Choroba Gumboro wyst´puje najcz´Êciej w wie-
ku oko∏o 3-5 tyg. Wirus niszczy uk∏ad odpornoÊciowy ptaka, zw∏asz-
cza torb´ Fabrycjusza i Êledzion´. Mo˝e dojÊç tak˝e do uszkodzenia
nerek. Wynikiem uszkodzenia uk∏adu immunologicznego jest wysokie
ryzyko zaka˝eƒ innymi patogenami (np. IBV, NDV, MG, E. coli), kiedy
dojdzie do zaka˝enia w tyg. po wykluciu. Objawy kliniczne choroby
sà bardzo zró˝nicowane; od przebiegajàcych z wysokà ÊmiertelnoÊcià
(do 60 % stada) do subklinicznego przebiegu powodujàcego pogor-
szenie wyników produkcyjnych. Na przebieg choroby w najwi´kszym
stopniu majà wp∏yw zjadliwoÊç wirusa i stan immunologiczny orga-
nizmu ptaka w momencie zaka˝enia.
Zmiany sekcyjne: W ró˝nym stopniu nasilone zmiany w torbie Fa-
brycjusza. Równie˝ wybroczyny w mi´Êniach udowych i piersiowych
oraz zmianyw nerkach.
Diagnostyka: Wywiad, objawy kliniczne, serologia, histopatologia,
izolacja wirusa, IFT, test dyfuzji w ˝elu agarowym wykrywajàcy anty-
gen wirusowy.

Serologia zaka˝eƒ wirusem choroby Gumboro
Wirus IBD charakteryzuje si´ silnà immunogennoÊcià. Zaka˝enie

wirusem choroby Gumboro prowadzi do powstania specyficznych
przeciwcia∏, których obecnoÊç mo˝na wykazaç w teÊcie dyfuzji w ˝e-
lu agarowym, teÊcie seroneutralizacji (SN) lub w teÊcie immunoenzy-
matycznym (ELISA). Pierwsze przeciwcia∏a precipitujàce pojawiajà si´
mi´dzy 6 a 20 dniem po zaka˝eniu. Przeciwcia∏a te utrzymujà si´
przez okres oko∏o 3 miesi´cy. Nie znaleziono korelacji mi´dzy prze-
ciwcia∏ami SN a przeciwcia∏ami precypitujàcymi w przebiegu zaka˝e-
nia wirusem IBD. Ptaki z bardzo wysokim mianem przeciwcia∏ SN (16
000) nie mia∏y przeciwcia∏ precypitujàcych. Zdaniem wszystkich auto-
rów istnieje bardzo wysoka korelacja mi´dzy wynikami uzyskanymi
w teÊcie seroneutralizacji i immunoenzymatycznym. Najpraktyczniej-
szym testem serologicznym stosowanym w praktyce do oceny pozio-
mu odpornoÊci okaza∏ si´ test immunoenzymatyczny. ELISA jest czu-
∏ym, specyficznym i tanim testem stosowanym aktualnie jako test
z wyboru w diagnostyce IBD. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e przeciwcia-
∏a w tym teÊcie wykrywa si´ ju˝ po 5-7 dniach od zaka˝enia i ich po-
ziom stosunkowo szybko wzrasta. Poziom przeciwcia∏ seroneutralizu-
jàcych jest ÊciÊle zwiàzany z ochronà przed zaka˝eniem. Stada, które
nie by∏y szczepione i majà specyficzne przeciwcia∏a wykryte np. w te-
Êcie IDEXX IBD ELISA mia∏y kontakt z zarazkiem. Jest to s∏uszne tylko
w odniesieniu do ptaków, które ukoƒczy∏y 21 dni, bowiem do tego
czasu mogà byç wykrywane przeciwcia∏a matczyne. W szczepionych
stadach miano znacznie wy˝sze ni˝ stwierdzone zazwyczaj po szcze-
pieniach (miano wzorcowe) mo˝e byç wskaênikiem zaka˝enia wiru-
sem IBD. Jakkolwiek w szczepionych stadach ostateczna diagnoza se-
rologiczna nie jest mo˝liwa.

IBD wyst´puje najcz´Êciej u kurczàt w wieku poni˝ej 5 tyg. W pro-
filaktyce dà˝y si´ zatem do zapewnienia odpornoÊci kurcz´tom
w pierwszych tygodniach ˝ycia. W praktyce jest to realizowane przez
hyperimmunizacj´ niosek, które przekazujà przeciwcia∏a na swoje po-
tomstwo lub szczepienie tylko pisklàt, lub te˝ ∏àczne stosowanie obu
tych sposobów. W obu przypadkach monitoring serologiczny w sta-
dach rodzicielskich pozwala na okreÊlenie terminu szczepieƒ i ocen´

ich efektywnoÊci po stosowaniu szczepionek ˝ywych jak i inaktywo-
wanych. Wprowadzenie w ostatnich latach, do praktyki, szczepionek
inaktywowanych wymaga∏o zmiany zasad immunoprofilaktyki choro-
by Gumboro przy u˝yciu szczepionek ˝ywych. Okaza∏o si´, ˝e szcze-
pionki zawierajàce szczepy bardzo silnie atenuowane sà nieprzydat-
ne u potomstwa rodziców uodpornionych szczepionkami olejowymi.
Przeciwcia∏a matczyne w wysokim stopniu neutralizujà bowiem wirus
szczepionkowy.

Jednym z najwa˝niejszych problemów profilaktyki choroby Gum-
boro jest wi´c zagadnienie wyboru terminu szczepieƒ. Dla prowadze-
nia prawid∏owej immunoprofilaktyki tej choroby konieczne jest moni-
torowanie pisklàt w pierwszym tygodniu ˝ycia. Wydaje si´, ˝e stoso-
wane w Polsce coraz szerzej badania monitoringowe wykonywane za
pomocà testu ELISA, z zastosowaniem standardowych zestawów dia-
gnostycznych, stwarzajà wi´ksze mo˝liwoÊci prowadzenia racjonal-
nej polityki szczepieƒ przeciwko chorobie Gumboro. W praktyce ba-
dania majàce na celu okreÊlenie poziomu przeciwcia∏ przeciwko wi-
rusowi choroby Gumboro sà najcz´Êciej wykonywanymi badaniami
monitoringowymi u drobiu, a interpretacja uzyskanych wyników cz´-
sto napotyka na trudnoÊci w zwiàzku z brakiem kryteriów oceny. Po-
dane ni˝ej przyk∏ady majà u∏atwiç to zadanie.

Choroba Gumboro
wskazówki do interpretacji wyników badaƒ serologicznych

NAJWA˚NIEJSZA ZASADA MONITORINGU
SEROLOGICZNEGO

W diagnostyce serologicznej dominuje sta∏a regu∏a
w myÊl której wyk∏adnikiem Êwie˝ego zaka˝enia jest nie
bezwzgl´dna wysokoÊç poziomu przeciwcia∏,
ale ich wzrost – SEROKONWERSJA, w okresie mi´dzy
jednym a drugim badaniem.

TTaabb..11..  Wzorcowe miana specyficznych przeciwcia∏ u brojlerów kurzych
(Opracowano na podstawie badaƒ w∏asnych  wykonanych w 1998 roku, przy pomocy testu
immunoenzymatycznego Infectious Bursal Disease Virus Antibody Test - firmy Idexx).

II   SScchheemmaatt  sszzcczzeeppiieenniiaa – immunizacja szczepionkà poÊrednià – w 14 dniu ˝ycia.
II II   SScchheemmaatt  sszzcczzeeppiieenniiaa  – szczepionka poÊrednia mi´dzy 12-16 dniem ˝ycia i drugie

szczepienie szczepionkà poÊrednià 7-10 dni póêniej.
II II II   SScchheemmaatt  sszzcczzeeppiieenniiaa  – szczepionka poÊrednia plus mi´dzy 10-14 dniem ˝ycia 

i drugie szczepienie szczepionkà poÊrednià 10 dni póêniej.

UUWWAAGGAA::   Podane wy˝ej dane liczbowe nale˝y traktowaç jako orientacyjne. Na rzeczywisty dla danego terenu poziom przeciwcia∏
wp∏ywa aktualne zagro˝enie epizootyczne, stàd dla ka˝dego obiektu konieczne jest ustalenie indywidualnego wzorca.
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Praktyczne zasazdy 
zastosowania monitoringu serologicznego

UWAGA: Podane wy˝ej dane liczbowe nale˝y traktowaç jako orientacyjne. 
Na rzeczywisty dla danego terenu poziom przeciwcia∏ wp∏ywa aktualne
zagoro˝enie epizootyczne, stàd dla ka˝dego obiektu konieczne jest ustalenie
indywidualnego wzorca.

TTaabb..22..   Wzorcowe miana specyficznych przeciwcia∏ i wspó∏czynnik
zmiennoÊci u ptaków w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych
(Opracowano na podstawie badaƒ w∏asnych  wykonanych w 1998 roku, przy pomocy testu
immunoenzymatycznego Infectious Bursal Disease Virus Antibody Test - firmy Idexx).
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RRyycc..11..   RRyycciinnaa  ttaa  oobbrraazzuujjee  tteemmppoo  zzaanniikkaanniiaa  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   mmaattcczzyynnyycchh  uu  kkuurrcczzààtt
rrzzeeêênnyycchh..

RRyycc..     22..     PPrrzzyykk∏∏aadd  ddoobbrreeggoo  wwyynniikkuu  bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  ppiisskkllààtt  bbrroojj lleerroowwsskkiicchh..
BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  11  ddnniioowwyycchh  ppttaakkóóww..  PPrrooggrraamm  pprrooff ii llaakkttyykkii
ii jjeeggoo  rreeaall iizzaaccjj ´́ ,,ww ttyymm    ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm  bbrroojj lleerróóww  nnaallee˝̋yy  oocceenniiçç  jjaakkoo  bbaarr--ddzzoo
ddoobbrryy..   WWyyssookkiiee  ÊÊrreeddnniiee  mmiiaannoo  ((1100119944))     ii nniisskkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii ,,   wwyynnoosszzàà--
ccyy  1188  %%  ppoozzwwaallaajjàà  nnaa  uussttaalleenniiee  sskkuutteecczznneeggoo  pprrooggrraammuu  pprrooff ii llaakkttyykkii   pprrzzyy  zzaassttoossoo--
wwaanniiuu  nnaawweett  jjeeddnnookkrroottnneeggoo  sszzcczzeeppiieenniiaa..   WW ddaallsszzeejj   cczz´́ÊÊccii   ooppiissaannoo  sszzcczzeeggóó∏∏oowwoo  jjaakk
nnaallee˝̋yy  wwyyll iicczzyyçç  tteerrmmiinn  ooppttyymmaallnneeggoo  sszzcczzeeppiieenniiaa  ddllaa  tteeggoo  ssttaaddaa..   

Count: 23
Mean: 10194
GMean: 10013
SD: 1834
%CV: 18,0
Min: 6268
Max: 13297
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   33..   SSttaaddoo  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt   bbrroojj lleerróóww  zz nniiee  wwyyrróówwnnaannyymm  ppoozziioommeemm
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   mmaattcczzyynnyycchh..   ZZee  wwzzggll ´́dduu  nnaa  zzaaggrroo˝̋eenniiee  eeppiizzoooottyycczznnee  nnaa  ffeerrmmiiee,,
zzaapprrooppoonnoowwaannoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee  tteeggoo  wwyynniikkii   sszzcczzeeppiieenniiaa  ppttaakkóóww  ww 1111  ddnniiuu  ––
sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà  pplluuss  ii ww 2200  ddnniiuu  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà..   WW  ttrraakkcciiee
ooddcchhoowwuu  nniiee  oobbsseerrwwoowwaannoo  kkll iinniicczznnyycchh  oobbjjaawwóóww  cchhoorroobbyy  GGuummbboorroo..   KKrreeww  ddoo
kkoonnttrrooll ii   wwyynniikkuu  sszzcczzeeppiieenniiaa  ppoobbrraannoo  ww 3355  ddnniiuu,,   aa uuzzyysskkaannyy  wwyynniikk  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo
nnaa  rryycciinniiee  88..   

Count: 23
Mean: 7397
GMean: 6454
SD: 3515
%CV: 47,5
Min: 1177
Max: 13722
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   44..   WWyynniikk  uujjeemmnnyy  bbaaddaanniiaa  ww tteeÊÊcciiee  EELLIISSAA..   WWyynniikkóóww  ttaakkiicchh  nniiee  ssttwwiieerrddzzaa  ssii ´́
ww zzaassaaddzziiee  ww ssuurroowwiiccaacchh  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt ..   TTeeoorreettyycczznniiee  ttaakkii   wwyynniikk  mmóógg∏∏bbyy
bbyyÊÊ  oossiiààggnnii ´́ ttyy  uu ppttaakkóóww,,   uu kkttóórryycchh  zzaanniikknn´́∏∏yy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  mmaattcczzyynnee  ii nniiee  ddoosszz∏∏oo
uu nniicchh  ddoo  zzaakkaa˝̋eenniiaa  wwiirruusseemm  tteerreennoowwyymm..  WWyynniikk  tteenn  ppoottwwiieerrddzzaa,,   ˝̋ee  ppttaakkii   ww ttyymm  ssttaa--
ddzziiee  ssàà  ww ppee∏∏nnii   wwrraa˝̋ ll iiwwee  nnaa  iinnffeekkccjj ´́   wwiirruusseemm..  

Count: 23
Mean: 64
GMean: 8
SD: 98
%CV: 154,9
Min: 1
Max: 315
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..55..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  88  ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt  rrzzeeêê--
--nnyycchh..   JJeesstt   ttoo  ttyyppoowwyy  wwyynniikk  ddllaa  bbrroojj lleerróóww  nniiee  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroo--
bbiiee  GGuummbboorroo,,   ooddcchhoowwyywwaannyycchh  nnaa  ffeerrmmiiee  wwoollnneejj   oodd  zzaakkaa˝̋eenniiaa  ttyymm  wwiirruusseemm..
OObbeeccnnooÊÊçç  nniieewwiieellkkiicchh  mmiiaann  ssppeeccyyff iicczznnyycchh  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   uu ookk..   5566%%  ppttaakkóóww  jjeesstt
wwyynniikkiieemm  pprrzzeenniieessiieenniiaa  wwiirruussaa  sszzcczzeeppiioonnkkoowweeggoo  zz iinnnnyycchh  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzee--
cciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo  ssttaadd  uuttrrzzyymmyywwaannyycchh  nnaa  tteejj   ffeerrmmiiee..   

Count: 23
Mean: 439
GMean: 376
SD: 209
%CV: 47,6
Min: 70
Max: 973
Tech: PSZ
Dil: 1:500
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RRyycc..66..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  4422  ddnnii ..   BByy∏∏oo  ttoo  ssttaa--
ddoo  kkuurrcczzààtt  bbrroojj lleerróóww,,  nniieesszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo,,   ww kkttóórryymm  ww 22 55
ddnniiuu  wwyyssttààppii ∏∏yy  oobbjjaawwyy  kkll iinniicczznnee  tteejj   cchhoorroobbyy..   OObbsseerrwwoowwaannoo  ttyyppoowwee  zzmmiiaannyy  sseekkccyyjj--
nnee..   BBaaddaanniiee  hhiissttoollooggiicczznnee  ppoottwwiieerrddzzii ∏∏oo  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  zzmmiiaannyy  ww ttoorrbbiiee  FFaabbrryy--
cc jjuusszzaa..   WW ookkrreessiiee  ttrrwwaanniiaa  cchhoorroobbyy  ppaadd∏∏oo  ∏∏ààcczznniiee  88  %%  ppttaakkóóww..  ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́  wwyy--
ssookkiiee  ÊÊrreeddnniiee  mmiiaannoo  ii ssttoossuunnkkoowwoo  wwyyssookkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ((CCVV  --7755,,66  %%)) ..

Count: 18
Mean: 4030
GMean: 3237
SD: 3045
%CV: 75,6
Min: 816
Max: 13870
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   77..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  4444  ddnnii ..   SSttaaddoo  bbrroojj--
lleerróóww  iimmmmuunniizzoowwaannoo  ddwwuukkrroottnniiee,,   zzggooddnniiee  zzee  wwsskkaazzaanniiaammii  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczz--
nneeggoo  11  ddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt ,,   ppooddaajjààcc  sszzcczzeeppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  ww 1144  ii 2244  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ppttaa--
kkóóww..  WWsszzyyssttkkiiee  ppttaakkii   ppoossiiaaddaa∏∏yy  zzaaddoowwaallaajjààccee  ppoozziioommyy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏ ..   NNaajjnnii ˝̋sszzee  mmiiaa--
nnoo  wwyynnoossii ∏∏oo  11115544  ii bbyy∏∏oo  ww ppee∏∏nnii   wwyyssttaarrcczzaajjààccee  ddoo  zzaappeewwnniieenniiaa  oocchhrroonnyy  pprrzzeedd  ttee--
rreennoowwyymm  wwiirruusseemm  cchhoorroobbyy  GGuummbboorroo..   

Count: 23
Mean: 3060
GMean: 2770
SD: 1815
%CV: 59,3
Min: 1154
Max: 10857
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   88..     BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  3355    ddnnii ..   SSttaaddoo
bbrroojj lleerróóww  iimmmmuunniizzoowwaannoo  ddwwuukkrroottnniiee,,   zzggooddnniiee  zzee  wwsskkaazzaanniiaammii  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroo--
llooggiicczznneeggoo  11  ddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt   ((RRyycc..   33)) ,,   ppooddaajjààcc  sszzcczzee--ppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  pplluuss
ww 1111ddnniiuu    ii sszzcczzeeppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  ww 2200  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ppttaakkóóww..  WWsszzyyssttkkiiee  ppttaakkii   ppoo--
ssiiaaddaa∏∏yy  zzaaddoowwaallaajjààccee  ppoozziioommyy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏ ..   ZZaassttoossoowwaannyy  pprrooggrraamm  sszzcczzeeppiieeƒƒ  ookkaazzaa∏∏
ss ii ´́   ww ppee∏∏nnii   sskkuutteecczznnyy..   

Count: 23
Mean: 3957
GMean: 3412
SD: 2646
%CV: 66,9
Min: 1742
Max: 13989
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   99..   SSttaaddoo  rrooddzziicciieellsskkiiee  bbrroojj lleerróóww  iimmmmuunniizzoowwaannee  ddwwuukkrroottnniiee  sszzcczzeeppiioonnkkàà
ppooÊÊrreeddnniiàà  ww  1166  ii   2266  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaaƒƒ  ppoobbrraannoo  oodd  ppttaakkóóww  
ww  wwiieekkuu  1111  ttyyggooddnnii   ..   ZZggooddnniiee  zz  ddaannyymmii  wwzzoorrccoowwyymmii  ppooddaannyymmii  ww  ttaabbeell ii   II II
uuzzyysskkaannàà  ooddppoorrnnooÊÊçç  nnaallee˝̋yy  oocceenniiçç  jjaakkoo  zzaaddoowwaallaajjààccàà..   

Count: 23
Mean: 5336
GMean: 4704
SD: 2874
%CV: 53,9
Min: 1222
Max: 15931
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   1100..   SSttaaddoo  rrooddzziicciieellsskkiiee  bbrroojj lleerróóww  iimmmmuunniizzoowwaannee  ww 1166  ii 2266  ddnniiuu  oorraazz  ww 11 22
ttyygg..   ˝̋yycciiaa  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaaƒƒ  ppoobbrraannoo  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  
1166  ttyyggooddnnii   ..   ZZggooddnniiee  zz ddaannyymmii  wwzzoorrccoowwyymmii  ppooddaannyymmii  ww ttaabbeell ii   22  uuzzyysskkaannàà  oodd--
--ppoorrnnooÊÊçç  nnaallee˝̋yy  oocceenniiçç  jjaakkoo  zzaaddoowwaallaajjààccàà  ..   TTaakkii   wwyynniikk  ppoottwwiieerrddzzaa  pprraawwiidd∏∏oowwàà
tteecchhnniikk´́   sszzcczzeeppiieenniiaa  ii wwyyssookkàà  sspprraawwnnooÊÊçç  uukk∏∏aadduu  ooddppoorrnnooÊÊcciioowweeggoo  ppttaakkóóww..  

Count: 23
Mean: 7679
GMean: 7316
SD: 2247
%CV: 29,3
Min: 3236
Max: 12095
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..1111..   SSttaaddoo  rrooddzziicciieellsskkiiee  bbrroojj lleerróóww  iimmmmuunniizzoowwaannee  ww 1166  ii 2266  ddnniiuu  oorraazz
ww 1122  ttyygg..   ˝̋yycciiaa  ˝̋yywwàà  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà  oorraazz  ww 1188  ttyyggooddnniiuu  sszzcczzee--pp iioonn--
kkàà  iinnaakkttyywwoowwaannàà..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaaƒƒ  ppoobbrraannoo  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  3355  ttyyggooddnnii ..
SSttaaddoo  ddoobbrrzzee  uuooddppoorrnniioonnee  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo..   MMiiaannoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏
ii ssttoossuunnkkoowwoo  nniisskkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ddaajjàà  ggwwaarraannccjjee,, ˝̋ee  ppoottoommssttwwoo
ppoo  ttyycchh  rrooddzziiccaacchh  bb´́ddzziiee  ddoobbrrzzee  zzaabbeezzppiieecczzoonnee  pprrzzeedd  wwcczzeessnnyymmii  zzaakkaa˝̋eenniiaa--
mmii   wwiirruusseemm  cchhoorroobbyy  GGuummbboorroo,,   aa uu∏∏oo˝̋eenniiee  pprrooggrraammuu  sskkuutteecczznneeggoo  sszzcczzeeppiieenniiaa
nniiee  bb´́ddzziiee  rróówwnniiee˝̋   zzbbyytt   ttrruuddnnee..   

Count: 23
Mean: 10226
GMean: 10079
SD: 1711
%CV: 16,7
Min: 7232
Max: 13326
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..1122..   WWzzoorrccoowwyy  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  ww bbaarrddzzoo
ddoobbrrzzee  iimmmmuunniizzoowwaannyymm  ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm
bbrroojj lleerróóww..  KKrreeww  ddoo  bbaaddaaƒƒ  ppoobbrraannoo  oodd  ppttaakkóóww
ww wwiieekkuu  5522  ttyyggooddnnii ..   SSttaaddoo  bbyy∏∏oo  sszzcczzeeppiioonnee
ww 1144  ii 2222  ddnniiuu  oorraazz  ww 1122  ttyygg..   ˝̋yycciiaa  ˝̋yywwàà
sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà  oorraazz  ww 1199  ttyyggooddnniiuu
sszzcczzeeppiioonnkkàà  iinnaakkttyywwoowwaannàà..   

Count: 23
Mean: 16096
GMean: 15514
SD: 4649
%CV: 28,9
Min: 9803
Max: 29295
Tech: PSZ
Dil: 1:500
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Zasady ustalania optymalnego terminu 
szczepienia przeciwko chorobie Gumboro 
przy pomocy formu¸y Deventer

We wszystkich starszych formu∏ach podstawà do ustaleƒ jest Êred-
nia, liczona z mian ustalonych dla wszystkich prób. W stadzie, w któ-
rym miana przeciwcia∏ matczynych sà wyrównane, nie stanowi to
wi´kszego problemu. W praktyce stopieƒ zró˝nicowania mian jest
najcz´Êciej bardzo du˝y, na przyk∏ad z powodu pochodzenia kurczàt
z kilku ró˝nych stad rodzicielskich lub ze stad, które nie by∏y zaszcze-
pione szczepionkà inaktywowanà. W formule Deventer ustalenia nie
sà oparte na Êredniej z wszystkich mian, ale na wartoÊci okreÊlonej
dla jego cz´Êci (wyra˝onej w %). Parametrem standardowym jest 75
%. Generalnym za∏o˝eniem jest fakt, ˝e nie mo˝na zwlekaç ze szcze-
pieniem stada do momentu a˝ ostatni ptak mo˝e byç zaszczepiony.
Mo˝e to naraziç ca∏e stado na ryzyko zachorowania przez zbyt d∏ugi
okres. Poza tym nie jest niezb´dnym oczekiwanie, a˝ ostatni ptak
w stadzie b´dzie móg∏ byç skutecznie zaszczepiony, poniewa˝ szcze-
pionka prowadzi do powstania siewstwa trwajàcego przez kilkana-
Êcie dni. Tak wi´c jeÊli cz´Êç ptaków nie zostanie skutecznie uodpor-
niona w danym momencie (z powodu zbyt du˝ej iloÊci przeciwcia∏
matczynych) to zostanà one doszczepiane przez wirus szczepionkowy
znajdujàcy si´ w Êrodowisku (wydalany przez te 75 % stada, które zo-
sta∏o skutecznie zaszczepione). Dla ustalenia, jaki procent ptaków
musi byç zaszczepiony bezpoÊrednio (przez szczepionk´), wa˝ny jest
fakt, ˝e wirus szczepionkowy ∏atwiej rozprzestrzenia si´ (na inne kur-
cz´ta ze stada) kiedy ptaki sà utrzymywane na Êció∏ce ni˝ w klatkach.
Poza tym wirus zawarty w szczepionkach goràcych rozprzestrzenia si´
∏atwiej ni˝ bardziej atenuowany zarazek zawarty w szczepionkach po-
Êrednich. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e szczepionki poÊrednie nie dajà
wysokiego siewstwa w przypadku ptaków utrzymywanych w klat-
kach.

Je˝eli jest mo˝liwe oczekiwanie do momentu kiedy 90% stada b´-
dzie mog∏o byç zaszcze-pione, formu∏a Deventer mo˝e ustaliç i w tym
przypadku optymalny termin szczepienia. Je˝eli wyst´puje du˝e zró˝-
nicowanie mian lub wskazane jest dwukrotne lub wielokrotne szcze-
pienie to formu∏a mo˝e ustaliç optymalny termin szczepienia, w któ-
rym np. 40% i 90% lub 20% i 70% stada mo˝e byç skutecznie za-
szczepione. Szczepionki stosowane w immunoprofilaktyce choroby
Gumboro ró˝nià si´ mi´dzy innymi zdolnoÊcià do prze∏amywania ba-
riery przeciwcia∏ matczynych. Szczepionki goràce i poÊrednie plus mo-
gà skutecznie uodparniaç przy wy˝szych mianach przeciwcia∏ matczy-
nych ni˝ szczepionki poÊrednie. Dla szczepionek poÊrednich plus mia-
no, przy którym wirus prze∏amuje barier´ przeciwcia∏ matczynych, wy-
nosi 500 (IDEXX ELISA). Dla szczepionek poÊrednich miano, przy któ-
rym nast´puje prze∏amanie bariery tych przeciwcia∏ wynosi oko∏o 125
(IDEXX ELISA). Je˝eli u˝ywa si´ innych szczepionek nale˝y u˝ywaç in-

nych mian, zgodnie z zaleceniami podanymi
przez producenta szczepionki.

Dla zobrazowania zasad na jakich opiera si´
formu∏a Deventer podano poni˝szy przyk∏ad.

DwadzieÊcia trzy próby od 1 dniowych pi-
sklàt brojlerów zosta∏o przebadanych w celu
ustalenia poziomu przeciwcia∏ (IDEXX ELISA)
i ich wartoÊci wynoszà od 6268 do 13297 (tabe-
la 3). Szczepionka, której chce u˝yç lekarz wete-
rynarii opiekujàcy si´ stadem jest szczepionkà
poÊrednià, która skutecznie prze∏amuje barier´
przeciwcia∏ przy mianie 125.

Kurcz´ta z najni˝szym poziomem przeciwcia∏
mogà byç szczepione 17 dnia + 3 dni (kompen-
sacja wynikajàca z pobierania krwi w 1 dniu ˝y-
cia – patrz tabela 5), czyli w 20 dniu po pobra-
niu krwi do badania (patrz tabela 4). Ptaki z naj-
wy˝szym mianem mogà byç szczepione w 20+
3 dniu, czyli w 23 dniu od pobrania krwi. Ró˝ni-
ca wynosi tylko 3 dni. Âwiadczy to o du˝ym wy-
równaniu mian w stadzie. Do okreÊlenia kiedy
75% (parametr standardowy) stada mo˝e zostaç
skuteczne zaszczepione odrzucamy 5 surowic,
o najwy˝szych mianach. Najwy˝sze miano, któ-
re pozosta∏o reprezentuje 75 % stada. Próbka ta
ma miano 11031, nale˝y wi´c czekaç

RRyycc..1133..     RRaaccjjoonnaallnnaa  iimmmmuunnoopprrooff ii llaakkttyykkaa  ww pprrzzeeppiieerrzzaannyycchh  ssttaaddaacchh  rrooddzziicciieellsskkiicchh
bbrroojj lleerróóww  wwyymmaaggaa  zzaassttoossoowwaanniiaa  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczznneeggoo..   PPrrzzeeddssttaawwiioonnyy  wwyy--
nniikk  bbaaddaanniiaa  uuzzyysskkaannoo  bbaaddaajjààcc  kkrreeww  ppoobbrraannàà    oodd  kkuurr  ww wwiieekkuu  7777  ttyyggooddnnii ..   MMiimmoo
ppooddddaanniiaa  tteeggoo  ssttaaddaa  pprroocceessoowwii  pprrzzeeppiieerrzzaanniiaa  uuzzyysskkaannee  mmiiaannoo  ii wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk
zzmmiieennnnooÊÊccii   nnaallee˝̋yy  uuzznnaaçç  zzaa  zzaaddoowwaallaajjààccyy..   

Count: 14
Mean: 10879
GMean: 10418
SD: 3074
%CV: 28,3
Min: 5068
Max: 16718
Tech: PSZ
Dil: 1:500

TTaabb..44..     MMeettooddaa  DDEEVVEENNTTEERR  wwyyll iicczzaanniiee  ooppttyymmaallnneeggoo  tteerrmmiinnuu  sszzcczzee--
ppiieenniiaa  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rrooddzzaajjóóww  ssttaadd  --   ppooddaannoo  ddnnii   oocczzeekkiiwwaanniiaa
nnaa   oobbnn ii ˝̋ eenn iiee   ss ii ´́   mmiiaann  ddoo  ppoozz iioommuu,,   pprr zzyy   kk ttóórryymm  nnaass ttààpp ii   
sskkuutteecczznnaa  iimmmmuunniizzaaccjjaa..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6268
6848
7232
7752
8587
9364
9713
9713
9927
10178
10302
10426
10676
10792
10803
11031

11031
111281
11855
12038
12167
13182
13297

TTaabb..33..  PPrrzzyykk∏∏aadd  uussttaallaa--
nniiaa  ooppttyymmaallnneeggoo  tteerr--
mmiinnuu  sszzcczzeeppiieenniiaa  pprrzzee--
cciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuumm--
bboorroo  pprrzzyy  ppoommooccyy  ffoorr--
mmuu∏∏yy  DDeevveenntteerr..

256
294
329
372
423
481
545
617
699
798
904

1024
1160
1314
1499
1698
1924
2180
2469
2798
3269
3591
4096
4640
5257
5997
6794
7697

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dni

oczeki-

wania

Miano u brojlerów
T 0,5=3 dni

Miano prze∏amywania
bariery przeciw-

cia∏ matczynych 125

256
322
407
512
645
815

1024
1290
1629
2048
2580
3258
4096
5159
6502
8192

10319
13024
16384
20608
26048

256
289
327
369
417
471
532
602
679
768
868
981

1108
1253
1416
1600
1807
2042
2308
2608
2947
3330
3763
4552
4805
5430
6135
6933
7834

Miano u ptaków stad
reprodukcyjnych 
T 0,5=4,5 dnia

Miano prze∏amywania 
przeciwcia∏ matczynych 125

Miano u niosek 
T 0,5=5,5 dnia

Miano prze∏amywania
bariery przeciwcia∏
matczynych 125
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19+3=22 dni od pobrania krwi do szczepienia (patrz tabela 4). Je-
˝eli w∏aÊciciel kurczàt chcia∏by zaszczepiç szczepionkà poÊrednià plus
(z mianem prze∏amywanym przez wirus wynoszàcym 500) szczepie-
nie mo˝e byç wykonane 6 dni wczeÊniej.

Dokonywanie wszystkich tych obliczeƒ jest stosunkowo proste,
wygodniej jest jednak zastosowaç w tym celu program komputerowy
X Chek (TM) firmy IDEXX, który oblicza optymalnà dat´ immunizacji
automatycznie. 

TTaabb..55..   MMeettooddaa  DDEEVVEENNTTEERR  ––  wwyyll iicczzaanniiee
ooppttyymmaallnneeggoo  tteerrmmiinnuu  sszzcczzeeppiieenniiaa  ––  rree--

dduukkccjjaa  „„EEffeekkttuu  wwoorreecczzkkaa  ˝̋óó∏∏ ttkkoowweeggoo““
((oobbjjaaÊÊnniieenniiaa  ww tteekkÊÊcc iiee)) ..

PRZY OKREÂLENIU
OPTYMALNEGO TERMINU
SZCZEPIENIA 
(NIEZALE˚NIE OD U˚YWANEJ
FORMU¸Y)  
POWINNO SI¢ ROZPATRYWAå
KILKA CZYNNIKÓW:

1. LICZBA PRÓB.
Do uzyskania reprezentatywnej próby ze

stada nale˝y pobraç co najmniej 18 prób
z kurnika (optymalna liczba prób – 23). Usta-
lenia dokonane na podstawie iloÊci mniejszej
ni˝ 18 prób sà mniej wiarygodne. Wiele razy
producenci próbujà „oszcz´dzaç“ pieniàdze
badajàc 10 – 15 próbek, jest to jednak post´-
powanie ca∏kowicie pozbawione sensu!
2. JAKOÂå KURCZÑT OD KTÓRYCH
POBIERA SI¢ PRÓBY.

Nale˝y pobieraç próby od ptaków o naj-
wy˝szej jakoÊci. Nie nale˝y pobieraç do ba-
daƒ serologicznych krwi od kurczàt wybrako-
wanych (odwodnionych lub chorych), gdy˝
nie sà one reprezentatywne dla ca∏ego stada.
Je˝eli te warunki nie sà spe∏nione, ustalenie
optymalnego terminu szczepienia jest ma∏o
wiarygodne i nie mo˝na na nim polegaç.
Przewaga formu∏y Deventer nad
starszymi formu∏ami:
1. Odpowiednia dla wszystkich typów
ptaków: broilerów, niosek i stad
zarodowych.
2. Elastyczne daty pobierania krwi do

testów od  1 do10 dnia po wyl´gu.
3. Umo˝liwia okreÊlanie terminu immunizacji
dla stad zarówno z wyrównanym jak
i niejednorodnym poziomem przeciwcia∏ w
obr´bie stada.
4. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów
szczepionek przeciwko chorobie Gumboro.

UWAGA
1. Formu∏a Deventer jest oparta na okresie
pó∏trwania przeciwcia∏, który jest okreÊlony
przy pomocy testu z∏otego standardu czyli te-
stu neutralizacji wirusowej (VN). Okres pó∏tr-
wania mie-rzony przy u˝yciu testu immuno-
enzymatycznego IDEXX ELISA jest identyczny
z uzyskanym przy pomocy testu VN.

Podane powy˝ej, miana przy których
nast´puje prze∏amywanie poziomu
przeciwcia∏ matczynych przez wirus
szczepionkowy sà okreÊlone dla testów
firmy IDEXX i nie mogà byÊ u˝ywane
z innymi testami ELISA, chyba ˝e zosta-
nie spraw-dzone, ˝e mo˝na to robiç. Je-
˝eli ktoÊ u˝ywa Formu∏y Deventer do in-
nych ni˝ IDEXX ELISA testów ELISA bez
sprawdzenia, ˝e mo˝na to robiç (po-
równanie okresu pó∏trwania do testu
VN, porównanie miana przy którym na-
st´puje prze∏amywanie bariery prze-
ciwcia∏ matczynych) mo˝e dojÊç do
groênych w skutkach pomy∏ek.
2. OkreÊlenie daty szczepienia przeciwko
chorobie Gumboro (przy u˝yciu jakiejkolwiek

formu∏y) jest narz´dziem pomocnym, zwi´k-
szajàcym efektywnoÊç szczepienia. Nie ma
jednak gwarancji, ˝e jego stosowanie
w 100% b´dzie skuteczne. Nie mo˝e ono bo-
wiem zast´powaç niskiego stanu higieny, sil-
nego zagro˝enia epizootycznego (bardzo zja-
dliwe wirusy terenowe prze∏amujà barier´
przeciwcia∏ matczynych na poziomie znacznie
wy˝szym ni˝ jakakolwiek szczepionka) czy
z∏ego sposobu podania szczepionki.

Problemy w praktycznej diagnostyce bia∏aczek ptasich
Najwa˝niejsze choroby nowotworowe drobiu majà etiologi´ wirusowà i wywo∏ywane sà przez zarazki nale˝àce do rodziny
Herpesviridae (wirus choroby Mareka) i Retroviridae (wirus bia∏aczki ptasiej – Avian leucosis virus – ALV, wirus retikuloendoteliozy -
Reticuloendotheliosis virus – REV oraz wirus choroby limfoproliferacyjnej -Lymphoproliferative disease virus -LPDV).Wszystkie te wirusy
ró˝nià si´ od siebie budowà, strukturà antygenowà, znaczeniem epidemiologicznym, ale wszystkie one majà zdolnoÊç do
wywo∏ywania zmian rozrostowych i z tego wzgl´du powinny byç brane pod uwag´ w diagnozie ró˝nicowej. 

Najwa˝niejsze choroby nowotworowe drobiu majà etiologi´ wiruso-
wà i wywo∏ywane sà przez zarazki nale˝àce do rodziny Herpesviridae
(wirus choroby Mareka) i Retroviridae (wirus bia∏aczki ptasiej – Avian
leucosis virus – ALV, wirus retikuloendoteliozy -Reticuloendotheliosis
virus – REV oraz wirus choroby limfoproliferacyjnej -Lymphoprolifera-
tive disease virus -LPDV).Wszystkie te wirusy ró˝nià si´ od siebie bu-
dowà, strukturà antygenowà, znaczeniem epidemiologicznym, ale

wszystkie one majà zdolnoÊç do wywo∏ywania zmian rozrostowych
i z tego wzgl´du powinny byç brane pod uwag´ w diagnozie ró˝ni-
cowej.

Wprowadzenie do biologii retrowirusów
W praktyce u drobiu najwi´ksze znaczenie ma bia∏aczka limfoidal-

na w przebiegu, której tworzà si´ nacieki komórek zale˝nych od tor-

Wiek ptaków w chwili
pobierania krwi

Dodatkowe dni
oczekiwania

0

1

2

3

4 lub starsze

4

3

2

1

0

0 0 - 396
1 397 - 399
2 1000 - 1999
3 2000 - 2999
4 3000 - 3999
5 4000 - 4999
6 5000- 5999
7 6000 - 6999
8 8000 - 9999
9 10000 - 11999
10 12000 - 12999
11 14000 - 14999
12 16000 - 16999
13 18000 - 19999
14 20000 - 21999
15 22000 - 23999
16 24000 - 27999
17 28000 - 31999
18 32000

GRUPA MIAN ZAKRES MIAN  W GRUPIE
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by Fabrycjusza (limfocytów B) w wàtrobie,
Êledzionie i innych narzàdach wewn´trznych
oraz mielocytomatoza przy której dochodzi
do tworzenia nowotworów zbudowanych
z komórek mielocytarnych, która jak 
si´ przyjmuje, jest wywo∏ywana przez wirus
podtypu J.

Budowa wirusa
Genom wirusów bia∏aczkowych zbudo-

wany jest z kwasu rybonukleinowego – RNA
(Ryc.A). Poszczególne fragmenty nici RNA
tworzà geny kodujàce informacj´ o syntezie
struktur tworzàcych czàstk´ wirusowà
(Tab.1.). Najbardziej istotnà, z punktu widze-
nia diagnostyki, cechà w budowie retrowiru-
sów ptasich jest bia∏kowa otoczka zawierajà-
ca antygen swoisty dla poszczególnych pod-
typów wirusa. W diagnostyce wykorzystuje
si´ typowo swoistà glikoprotein´ oznaczonà
jako gp 85. Otoczka retrowirusów zawiera
tak˝e du˝o lipidów stàd du˝a ich wra˝liwoÊç
na rozpuszczalniki organiczne (eter, chloro-
form i detergenty). Równie wa˝ne znaczenie
diagnostyczne ma jedno z 5 bia∏ek struktural-
nych genomu okreÊlane jako p27 – b´dàce
proteinà grupowo swoistà (Ryc.A).

Biologia wirusów bia∏aczkowych jest bar-
dzo skomplikowana. Ich wspólnà cechà jest
posiadanie enzymu odwrotnej transkryptazy,
która pozwala na syntetyzowanie przez ko-
mórki gospodarza DNA komplementarnego
do RNA wirusa (prowirus).Wirusy nale˝àce
do tej grupy mogà byç u∏omne – defektywne
i nie posiadaç zdolnoÊci do wytwarzania
otoczki wirusowej, a wi´c kompletnej, w pe∏-
ni zakaênej czàstki wirusowej sà to tak zwa-
ne wirusy endogenne. ObecnoÊç endogen-

nych locii wirusowych
wykazano u wszystkich
obecnie hodowanych ras
kur. Badania filogene-
tyczne wykaza∏y,˝e sà
one zawarte ju˝ w mate-
riale genetycznym dzikie-
go kura domowego. Mi-
mo, i˝ wi´kszoÊç wspó∏-
czeÊnie hodowanych kur
jest nara˝onych na zaka-
˝enie i posiada zarówno
endogenny jak i egzo-
genny wirus w swoim
materiale genetycznym
to jednak tylko u niewiel-
kiego odsetka ptaków
dochodzi do rozwoju
zmian nowotworowych.

Wirusy egzogenne
posiadajà w swoim ge-
nomie gen env kodujàcy
syntez´ otoczki (Tab.1.).
Wirusy takie mogà dzi´ki
temu wyst´powaç bàdê
jako wirusy pozakomór-
kowe, bàdê jako prowi-
rusy w∏àczone do geno-
mu komórki gospodarza.
Wirusy u∏omne potrzebu-
jà do namna˝ania wiru-
sów pomocniczych.

Wirusy bia∏aczek pta-
sich sà dzielone na grupy
zale˝nie od budowy gli-
koprotein otoczki. Pod-
grupy A,B,C i D tworzà
egzogenne wirusy ataku-
jàce kury, z których nale-
˝àce do grup A i B majà
najwa˝niejsze znaczenie
(Tab.2.). Do podgrupy
E nale˝y rodzina endo-
gennych wirusów repre-
zentowanych przez pro-
wirusowe DNA zintegro-
wane z genomem ko-
mórki gospodarza.Nie-
które z tych genów wiru-
sowych w ogóle nie ule-
gajà ekspresji. 

Payne i wspó∏pracow-
nicy w 1991 opisali nowà podgrup´ J w ob-
r´bie wirusów bia∏aczkowych (Tab.2.). Wiru-
sy nale˝àce do nowej grupy izolowano w za-
sadzie w stadach rodzicielskich kierunku mi´-
snego. Nie stwierdzono, aby zaka˝enia nimi
mia∏y znaczenie u innych poza kurami gatun-
kami drobiu, marginalne znaczenie majà one
tak˝e u kur kierunku nieÊnego. Mimo,˝e wi-
rusy bia∏aczkowe sà w stanie wywo∏aç zmia-
ny nowotworowe w ró˝nych tkankach, to

najcz´Êciej wirusy z podgrupy A i B wywo∏u-
jà bia∏aczk´ limfoidalnà, natomiast wirus
podtypu J mielocytomatoz´ – czyli nowotwo-
rowy rozrost niedojrza∏ych bia∏ych krwinek
szpiku kostnego. 

Wyniki przeprowadzonych ostatnio ba-
daƒ na strukturà nowej podgrupy wykaza∏y,
˝e jest ona najprawdopodobniej efektem re-
kombinacji mi´dzy wirusami grup A i B z en-
dogennym wirusem podgrupy E.
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RRyycc..   AA..   SScchheemmaatt  bbuuddoowwyy  wwiirruussaa  bbiiaa∏∏aacczzeekk  
ppttaassiicchh  ((FFOOLLIIAA))

TTaabbeellaa  II ..   WWaaêênniieejjsszzee  ggeennyy  wwiirruussóóww  
bbiiaa∏∏aacczzeekk  ppttaassiicchh

TTaabbeellaa  II II ..     PPooddzziiaa∏∏   wwiirruussóóww  bbiiaa∏∏aacczzeekk  ppttaassiicchh  ((   wwgg..  PPAAYYNNAA  II   WWSSPP..   11999977))

RRyycc..BB..   DDiiaaggrraamm  oobbrraazzuujjààccyy  nnaattuurraallnnee  ddrrooggii   rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssii ´́   wwiirruussaa
bbiiaa∏∏aacczzeekk  ppttaassiicchh  ((FFOOLLIIAA))

RRyycc..CC..   PPrraakkttyycczznnaa  ddiiaaggnnoossttyykkaa  zzaakkaa˝̋eeƒƒ  bbiiaa∏∏aacczzkkoowwyycchh  ww    ssttaaddaacchh
rrooddzziicc iieellsskkiicchh  bbrroojj lleerróóww
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Epidemiologia zaka˝eƒ 
retrowirusami

Egzogenne wirusy bia∏aczkowe w tym
i nowo opisane nale˝àce do podgrupy J roz-
przestrzeniajà si´ na drodze pionowej, to jest
od zaka˝onych matek przez jajo na potom-
stwo, jak równie˝ na drodze zaka˝enia hory-
zontalnego od zaka˝onych osobników na
ptaki zdrowe. Z epizootycznego punktu wi-
dzenia pionowa droga zaka˝enia jest naj-
istotniejsza, bowiem przyczynia si´ ona do
przekazywania zarazka mi´dzy pokoleniami.
Wirusy endogenne sà przekazywane przez
komórki rozrodcze zgodnie z mendlowskimi
prawami dziedziczenia zarówno przez kury
jak i koguty. Wirusy egzogenne rozprzestrze-
niajà si´ na drodze zaka˝enia pionowego (od
zaka˝onej nioski przez jajo na potomstwo)
i horyzontalnego (przez kontakt osobnika
chorego z osobnikiem zdrowym). Przekazy-
wanie wirusa ma miejsce g∏ownie w jajowo-
dzie. Badania w mikroskopie elektronowym
wykaza∏y,˝e wirus intensywnie replikuje si´
w komórkach tworzàcych bia∏ko jaja zlokali-
zowanych w cz´Êci g∏ównej jajowodu (ma-
gnum). Wirus znajduje si´ równie˝ w jajniku,
ale zaka˝enie transowarialne odgrywa mniej
istotna rol´ w rozprzestrzenianiu si´ bia∏a-
czek. Nale˝y pami´taç o tym, i˝ kury sà
znacznie bardziej wra˝liwe na zaka˝enie wi-
rusami bia∏aczek ni˝ koguty, to jednak samce
ogrywajà istotnà rol´ w rozprzestrzenianiu
si´ infekcji. U zaka˝onych samców wirus na-
mna˝a si´ intensywnie w ca∏ym uk∏adzie roz-
rodczym za wyjàtkiem plemników, stàd wirus
jest obecny w nasieniu. Koguty te stajà si´
wa˝nym êród∏em zaka˝enia dla zdrowych

niosek a do infekcji dochodzi podczas krycia.
Zaka˝one pionowo zarodki kurze znajdu-

jà si´ w stanie tolerancji immunologicznej:
po wyl´gu wyklute z nich osobniki nie wy-
twarzajà przeciwcia∏ seroneutralizujacych
i przekazujà regularnie du˝e iloÊci wirusa do
jaj. W zale˝noÊci od stanu immunologiczne-
go w chorym stadzie wyró˝nia si´ 4 grupy
ptaków(Ryc.B).
Grupa 1 – U ptaków nale˝àcych do tej grupy
nie wyst´puje wiremia, nie wytwarzajà one
specyficznych przeciwcia∏, nie siejà tak˝e wi-
rusa do Êrodowiska sà to wi´c ptaki
wolne od zaka˝enia egzogennym wi-
rusem bia∏aczkowym (V -; A-).
Grupa 2 – Nale˝à tu ptaki z wiremià
(czyli posiadajàce wirus bia∏aczki
w krwi); nie produkujàce przeciwcia∏,
ale wydalajàce bardzo du˝à iloÊç wi-
rusa do Êrodowiska (siewstwo) to
grupa ptaków ma najwa˝niejsze zna-
czenie w rozprzestrzenianiu si´ infek-
cji wirusem bia∏aczki w stadzie.
Grupa 3 – nale˝àce tu nioski nie sà
wiremiczne,; wytwarzajà przeciwcia∏a
i nie sà siewcami wirusa. Ptaki nale˝à-
ce do tej grupy mo˝na wykryç za pomocà ba-
daƒ serologicznych.
Grupa 4 – nioski z tej grupy równie˝ wykry-
wa si´ w testach serologicznych, bowiem
wytwarzajà one specyficzne przeciwcia∏a,
wyst´puje u nich równie˝ wiremia i w spo-
sób nieregularny wydalajà one wirus do Êro-
dowiska (siewstwo).

Ptaki ze stad wolnych od zaka˝enia
i osobniki genetyczne oporne nale˝à do gru-
py 1. W zaka˝onym stadzie cz´Êç ptaków

(najcz´Êciej poni˝ej10
%) nale˝y do grupy 2
zdecydowana wi´k-
szoÊç do grupy 3 i tylko
niewielka cz´Êç grupy 4.
Zakaêny wirus znajduje
si´ w Êlinie i w kale sta-
nowiàc êród∏o infekcji
dla innych ptaków.

Diagnostyka zaka˝eƒ 
retrowirusowych
Diagnostyka kliniczna

Zaka˝enie wirusami bia∏aczek, w tym
równie˝ nale˝àcymi do podgrupy J, nie prze-
biega z ˝adnymi specyficznymi objawami kli-
nicznymi. Najcz´Êciej choroba rozpoczyna si´
oko∏o 16-18 tygodnia ˝ycia, choç bardzo zja-
dliwe izolaty mogà powodowaç upadki pta-
ków ju˝ w 4-9 tygodniu ˝ycia. Poczàtkowo
pojawiajà si´ sporadyczne padni´cia, które
wraz z wiekiem narastajà. W chorych sta-

dach stwierdza si´ ni˝szà nieÊnoÊç, obni˝onà
wyl´gowoÊç i sta∏e utrzymywanie si´ nie-
wielkich upadków. W typowym liczàcym 6
500 ptaków stadzie rodzicielskim brojlerów
z powodu bia∏aczki mo˝e padaç do 8-10
sztuk dziennie. Ma∏o specyficzne objawy cho-
robowe mogà wystàpiç równie˝ u kogutów,
które sà os∏abione, wyst´puje u nich atrofia
mi´sni i sporadyczny wzrost upadków.
Wszystkie te objawy kliniczne sà tak ma∏o
charakterystyczne, ˝e mogà byç one prze-
oczone, lub ∏àczone z innymi chorobami.

Diagnostyka sekcyjna
ObecnoÊç charakterystycznych zmian sek-

cyjnych mo˝e nasuwaç podejrzenie,˝e da-
nym stadzie wyst´puje bia∏aczka. W tabeli 3
zebrano wa˝niejsze dane ró˝nicujàce zmiany
sekcyjne w przebiegu bia∏aczek ptasich.
W histopatologicznej diagnozie ró˝nicowej
nale˝y uwzgl´dniç chorob´ Mareka (Tab.5).

TTaabb..   33..     SSeekkccyyjjnnaa  ddiiaaggnnoossttyykkaa  rróó˝̋nniiccoowwaa  bbiiaa∏∏aacczzeekk  ((wwgg..  PPaayynnee  ii   wwsspp.. ,,   11999900))

TTaabb..44..   ZZeessttaawwiieenniiee  ii   oocceennaa  zzmmiiaann  ppaattoommoorrffoollooggiicczznnyycchh  iissttoottnnyycchh  ww
ddiiaaggnnoossttyyccee  rróó˝̋nniiccoowweejj   cchhoorroobbyy  MMaarreekkaa  ii   bbiiaa∏∏aacczzkkii   ll iimmffooiiddaallnneejj   kkuurr  

((   KKoozzaacczzyyƒƒsskkii   ,,11999966))   

TTaabb..   55,,   OOddsseetteekk  pprróóbb  ffaa∏∏sszzyywwiiee  ddooddaattnniicchh  pprrzzyy  bbaaddaanniiuu
rróó˝̋nnyycchh  rrooddzzaajjóóww  mmaatteerr iiaa∏∏uu  ww  nniieezzaakkaa˝̋oonnyycchh  ssttaaddaacchh

rrooddzziicciieellsskkiicchh  bbrroojj lleerróóww  uuttrrzzyymmyywwaannyycchh  ww  nnoorrmmaallnnyycchh**
wwaarruunnkkaacchh  ÊÊrrooddoowwiisskkoowwyycchh  pprrzzyy  ppoommooccyy  tteessttuu  EELLIISSAA

wwyykkrryywwaajjààcceeggoo  aannttyyggeenn  pp2277..   ((wwgg..   VVoossaa  11999999))
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
I. BezpoÊrednie metody diagnostyki zaka˝eƒ bia∏aczkowych
(wykrywanie wirusa lub jego fragmentów)
I.A. Izolacja wirusa

Izolacja wirusów bia∏aczkowych jest stosunkowo skomplikowa-
na,droga i bardzo pracoch∏onna, a wi´c zasadniczo nieprzydatna do
praktycznej diagnostyki zaka˝eƒ wirusowych, winna byç ona jednak
podejmowana dla celów naukowych – identyfikacji i klasyfikacji izola-
tów wyst´pujàcych w kraju. Wirus najcz´Êciej izoluje si´ z krwi (pla-
zma i limfocyty) lub z bia∏ka jaja. Izolacji dokonuje si´ najcz´Êciej w ho-
dowli fibroblastów zarodka kurzego, a okres czasu potrzebny do na-
mno˝enia wirusa trwa przez 7-10 dni. Teoretycznie jest mo˝liwe, ale
tylko dla celów naukowych, ró˝nicowanie mi´dzy wirusami endogen-
nymi i egzogennymi, konieczne jest jednak posiadanie specjalnych li-
nii komórkowych opornych na zaka˝enie wirusem endogennym (C/E).
W piÊmiennictwie spotyka si´ dane o stosowaniu takich testów jak RIF
(Resistance Inducig Faktor), czy jego modyfikacji w postaci testu PM
(Phenotypic Mixing Test) sà bardzo czasoch∏onne i trwajà 2-3 tygo-

dnie. Zasadà tych testów jest wykorzystanie zjawiska interferencji –
hodowle tkankowe pochodzàce z zarodków zaka˝onych wirusem bia-
∏aczki sà odporne na zaka˝enie wirusem mi´saka Rousa.
I.B. Badanie histopatologiczne 
– mikroskopia elektronowa

W warunkach krajowych jest to najbardziej wiarygodny, ekono-
micznie uzasadniony i rozstrzygajàcy test do diagnozowania bia∏aczek
w tym i bia∏aczki wywo∏anej przez wirus podtypu J. Do badania nale-
˝y dostarczyç ˝ywe ptaki w liczbie adekwatnej do stopnia zagro˝enia,
im wi´ksze upadki tym wi´cej ptaków nale˝y zbadaç. W przypadkach
wàtpliwych badanie nale˝y powtórzyç. Rozpoznanie bia∏aczki nie wy-
klucza obecnoÊci w danym stadzie zaka˝enia wirusem choroby Mare-
ka. W tabeli IV podano najistotniejsze kryteria histologicznej diagno-
styki ró˝nicowej choroby Mareka i bia∏aczki limfoidalnej.
I.C. Odczyn wiàzania dope∏niacza

W diagnostyce laboratoryjnej bia∏aczek ptasich mo˝e byç tak˝e za-
stosowany test COFAL (Complement Fixation Avian Leucosis). Odczyn
ten polega na wiàzaniu dope∏niacza przeprowadzonego przy u˝yciu
surowicy chomika lub Êwinki morskiej, które by∏y zaka˝one szczepem
Schmidt-Ruppin wirusa mi´saka Rousa. Metodà tà mo˝na wykryç
obecnoÊç swoistego antygenu w komórkach zaka˝onych wirusami bia-
∏aczki. Test ten nie znajduje obecnie szerszego zastosowania.
I.D ELISA – Antygen

P∏ytki testowe przeznaczone do wykrywania antygenu wirusa bia-
∏aczek ptasich (Double Antibody Sandwich Enzyme –Linked Immuno-
sorbent assays -DAS-ELISA) sà op∏aszczone przeciwcia∏ami skierowa-
nymi przeciwko bia∏ku p27 (antygen grupowo swoisty) sà wi´c w sta-
nie wykazaç obecnoÊç w badanym materiale wszystkich podtypów wi-
rusa bia∏aczki (od A do J). Test wykrywajàcy antygen jest specyficzny,
czu∏y, tani, dost´pny w kraju i ∏atwy do wykonania, jednak interpreta-
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cja jego wyników powinna byç bardzo rozwa˝na. Test ten jest po-
wszechnie stosowany przez firmy hodowlane do prac selekcyjnych
i tylko i wy∏àcznie na tym poziomie, z rozrodu sà eliminowane wszyst-
kie sztuki reagujàce dodatnio. Jak wczeÊniej wspomniano skompliko-
wana biologia wirusów bia∏aczkowych powoduje,i˝ wynik ujemny
wcale nie oznacza, ˝e dana nioska nie przekazuje wirusa do jaj, rów-
nie˝ wynik dodatni nie przemawia za rozpoznaniem zaka˝enia, bo-
wiem test ten nie ró˝nicuje obecnoÊci antygenu wirusa endogennego
od antygenu zjadliwego wirusa egzogennego. Na podstawie wyników
uzyskanych w tym badaniu, na poziomie stada rodzicielskiego brojle-
rów nie eliminuje si´ ptaków z rozrodu! Jak wynika z danych zawar-
tych w tabeli 5 najbardziej polecanym materia∏em do badaƒ jest bia∏-
ko jaj, nast´pnie wymaz z kloaki i meconium. Nie poleca si´ natomiast
badania krwi niosek,ze wzgl´du na mo˝liwoÊç istnienia w du˝ym od-
setku reakcji fa∏szywie dodatnich (wirus endogenny). Badania przeglà-
dowe prowadzone w ramach monitoringu serologicznego zdrowych
stad rodzicielskich brojlerów w okresie odchowu mogà liczyç 23 pró-
by (wymazy z kloaki lub mekonium), natomiast przy badaniu stad
w okresie produkcji nale˝y w ramach monitoringu badaç 60 jaj.
W przypadku uzyskania wyników dodatnich nale˝y badaç liczb´ prób
adekwatnà do stopnia zagro˝enia.
Prowadzone w ostatnim okresie badania wymazów z kloaki pobranych
od jednodniowych pisklàt ze stad rodzicielskich brojlerów importowa-
nych z ró˝nych krajów europejskich wskazujà na znaczne zró˝nicowa-
nie wyników pomi´dzy poszczególnymi krzy˝ówkami, natomiast
w obr´bie poszczególnych linii produkcyjnych z regu∏y jest bardzo du-
˝a powtarzalnoÊç wyników. Innymi s∏owy,jeÊli krzy˝ówka produkcyjna
danej firmy jest ujemna, to z regu∏y w kolejnych badaniach, kolejne
stada tej firmy sà równie˝ ujemne. Celem zobrazowania wyników uzy-

skiwanych w badaniach w∏asnych na rycinach 4-7 przedstawiono kil-
ka typowych rezultatów.
I.E Western – blot

Jest bardzo u˝yteczna metoda do badaƒ naukowych umo˝liwiajà-
ca na analiz´ bia∏ek strukturalnych retrowirusów. Obecnie ta metoda
nie ma zastosowania w diagnostyce przypadków terenowych.
I.F. Wykrywanie wirusowego kodu nukleinowego 
– (RNA – DNA) – Hybrydyzacja, metody amplifikacyjne 
– np. PCR

Sà to nowoczesne metody diagnostyczne wprowadzane obecnie
w kraju do badaƒ naukowych,, stàd nie ma w praktyce mo˝liwoÊci ci
zastosowania do diagnostyki bia∏aczek.
II. PoÊrednie metody diagnostyki zaka˝eƒ wirusami bia∏aczek
(wykrywanie specyficznych przeciwcia∏)
II.A.SN

Do wykonania testu seroneutralizacji u˝ywa si´ specjalnych linii fi-
broblastów.Test ten nale˝y do metod, stosowanych do szczegó∏owych
badaƒ porównawczych w obr´bie retrowirusów. Jego znaczenie
w praktycznej diagnostyce zaka˝eƒ bia∏aczkowych jest niewielkie.

II.B. ELISA – przeciwcia∏a
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6 aktualnie dost´pne sà

testy wykrywajàce przeciwcia∏a przeciwko wirusom nale˝àcym do
podgrup A, B (D) i J.

WczeÊniej wspomniano, ˝e interpretacja wyników badaƒ serolo-
gicznych w kierunku wykrycia przeciwcia∏ przeciwko retrowirusom jest
nies∏ychanie skomplikowana. Wynik ujemny badaƒ jednodniowych pi-
sklàt nie musi Êwiadczyç,˝e dany ptak jest nie zaka˝ony wirusem bia-
∏aczki, bowiem mo˝e on pochodziç po niosce z grupy II, która nie wy-
twarza przeciwcia∏ przekazuje natomiast wirus do jaj. Mo˝emy teore-
tycznie za∏o˝yç, ˝e jeÊli nioski stada prarodzicielskiego (stada rodziciel-
skiego po którym pochodzi stado rodzicielskie brojlerów) nie mia∏y
kontaktu z wirusem bia∏aczki to nie powinny wytworzyç specyficznych
przeciwcia∏ i przekazaç ich swemu potomstwu,wi´c wynik badania
jednodniowych pisklàt ze stada rodzicielskiego brojlerów powinien byç
negatywny. Przeprowadzone badania w∏asne potwierdzajà ten po-
glàd, bowiem w stadach ze stwierdzonà bia∏aczkà mielocytarnà po-
ziom przeciwcia∏ u jednodniowych pisklàt by∏ stosunkowo wysoki
i w ekstremalnych przypadkach miana przekracza∏y 20 000. Na ryci-
nach 1-3 podano typowe wyniki badaƒ w kierunku wykrycia przeciw-
cia∏ przeciwko wirusowi podtypu J uzyskane w badaniach w∏asnych. 

TTaabb  ..66..   AAkkttuuaallnniiee  ddoosstt ´́ppnnee  tteessttyy  ddiiaaggnnoossttyycczznnee  ssttoossoowwaannee  ww  rroozzppoozznnaawwaanniiuu
zzaakkaa˝̋eeƒƒ  rreettrroowwiirruussaammii..   

Problemy w praktycznej diagnostyce mykoplazmozy kur
Mykoplazmozy kur to najcz´Êciej choroby o przebiegu przewlek∏ym, objawiajàce si´ zmianami patologicznymi ze strony uk∏adu oddechowego,
stawów i uk∏adu rozrodczego. Objawy towarzyszàce mykoplazmozom sà bardzo zró˝nicowane i stosunkowo ma∏o specyficzne, dlatego te˝
diagnoza zaka˝eƒ mykoplazmami wymaga badaƒ laboratoryjnych polegajàcych albo na wykrywaniu patogenu albo specyficznych przeciwcia∏.
Znaczenie zaka˝eƒ mykoplazmami jest tak du˝e, i˝ w wielu krajach przyjmowane sà programy zwalczania tych infekcji. W Unii Europejskiej
zasady walki z mykoplazmami u drobiu reguluje Dyrektywa 90/539/EEC.

Do patogennych dla kur gatunków mykoplazm nale˝à – Mycopla-
sma gallisepticum (MG). Mykoplazmy sà bardzo ma∏ymi bakteriami,
które podczas ewolucji utraci∏y wiele genów, co powoduje, ˝e ich ge-
nom jest najmniejszy z wszystkich znanych organizmów (Bradbury,
1999). Wa˝niejsze dane z biologii mykoplazm podano na ryc. A. Za-
dziwiajàce jest, ˝e mimo prostej budowy oraz bardzo du˝ej wra˝liwo-
Êci na dzia∏anie czynników Êrodowiskowych, walka z nimi w wielko-
towarowej produkcji drobiarskiej jest bardzo trudna i cz´sto niezbyt
skuteczna.

Epidemiologia zaka˝eƒ mykoplazmami
Przekazywanie mykoplazm do jaj jest najbardziej intensywne w 4-

-6. tygodniu po zaka˝eniu, po tym okresie mo˝e ono sporadycznie lub
ca∏kowicie wygasnàç. Do zaka˝enia mykoplazmami mo˝e dojÊç
w czasie wspólnego wyl´gu ptaków wra˝liwych z zaka˝onymi. Ró˝-
nice w rozprzestrzenianiu si´ infekcji sà w znacznym stopniu spowo-
dowane przez negatywny wp∏yw warunków Êrodowiskowych. Obser-
wuje si´, ˝e MS rozprzestrzenia si´ znacznie szybciej ni˝ MG. O mo˝-
liwoÊciach zaka˝enia w trakcie odchowu i produkcji w znacznym
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stopniu decyduje zabezpieczenie sanitarne
fermy. Mykoplazmy mogà byç przenoszone
zarówno przez czynniki o˝ywione (np. ptaki
dzikie) lub czynniki nieo˝ywione (np. odzie˝,
sprz´t). W praktyce istotnym êród∏em zaka˝e-
nie mo˝e byç Êció∏ka z poprzednich cykli pro-
dukcyjnych sk∏adowana w pobli˝u fermy. Za-
gro˝enie stanowià tak˝e bliskoÊç sàsiadujà-
cych ferm. Wyst´powaniu mykoplazmozy
u kur sprzyjajà liczne czynniki usposabiajàce,
których szczegó∏owà charakterystyk´ zawiera
ryc. B. Natomiast na ryc. C i D podano wy-
brane dane o mykoplazmozie uk∏adu odde-
chowego i stawowego.

Diagnostyka zaka˝eƒ mykopla-
zmozowych
Diagnostyka kliniczna

Zaka˝enie MG objawia si´ g∏ównie nie˝y-
tem b∏on Êluzowych uk∏adu oddechowego,
czemu towarzyszy cz´sto brak apetytu, obni-
˝enie masy cia∏a i gorsze wykorzystanie pa-
szy. W przebiegu choroby u ptaków w okre-
sie produkcji obserwuje si´ wynoszàcy 20-30
% spadek nieÊnoÊci. W przebiegu syndromu
CRD z regu∏y nie obserwuje si´ wzrostu
upadków. MS mo˝e wywo∏ywaç kulawizny
i zakaêne zapalenie torebki stawowej.

Diagnostyka sekcyjna
W ∏agodnych zaka˝eniach wywo∏anych

tylko przez Mycoplasma gallisepticum zmia-
ny mogà byç ograniczone do obecnoÊci nie-
wielkiej iloÊci Êluzu w tchawicy oraz zm´tnie-
nia Êcian worków powietrznych, które niekie-
dy mogà byç pokryte skàpà iloÊcià w∏óknika.
JeÊli czynnikiem wik∏ajàcym jest Escerichia
coli stwierdza si´ obecnoÊç serowatego wy-
si´ku zw∏aszcza w workach powietrznych.
Zmiany sekcyjne wywo∏ane przez MS majà
charakter wysi´ku w stawach oraz w b∏onach
torebek Êci´gnowych.

Diagnostyka laboratoryjna
Mo˝liwoÊci diagnostyki Mykoplazmy

u kur w kraju sà doÊç du˝e, choç ze wzgl´-

dów ekonomicznych niektóre z nich sà rzad-
ko stosowane. Z testów omówionych w ta-
beli I najcz´Êciej wykonywane sà: test agluty-
nacji p∏ytowej i testy immnoenzymatyczne.
Najwi´ksze osiàgni´cia w izolacji i charakte-
rystyce mykoplazm ma Zak∏ad Chorób Drobiu
Paƒstwowego w Pu∏awach.

I. BezpoÊrednie metody diagnostyki 
zaka˝eƒ mykoplazmowych 
(wykrywanie zarazka lub jego materia-
∏u genetycznego)
I. A. Izolacja mykoplazm

Izolacja mykoplazm jest stosunkowo
skomplikowana, droga i bardzo pracoch∏on-
na. Do izolacji potrzebne sà specjalistyczne
po˝ywki, zwykle zawierajàce produkty roz-
k∏adu bia∏ek oraz dodatek surowicy, ekstraktu
dro˝d˝owego glukozy lub argininy oraz inhi-
bitory wzrostu bakterii. Hodowle inkubuje si´
w 37 C, najlepiej przy zwi´kszonej zawarto-
Êci dwutlenku w´gla w Êrodowisku inkubacji.
PoÊmiertnie próbki pobiera si´ z jamy noso-
wej, zatok, tchawicy, worków powietrznych,
dróg rozrodczych lub stawów. Przy˝yciowo
próbki pobierane sà jako wymazy z tchawicy,
szczeliny podniebiennej, kloaki lub pràcia.
Wycinki narzàdów lub wymazy powinny byç
transportowane do laboratorium w odpo-
wiednim pod∏o˝u transportowym w jak naj-
krótszym czasie od ich pobrania. Rozwój ko-
lonii mykoplazm trwa zwykle kilka dni. Typo-
we kolonie majà wyglàd „jaj osadzonych”.

I.B. Wykrywanie kodu genetycznego
mykoplazm (hybrydyzacja, metody am-
plifikacyjne – np. PCR)

Nie wchodzàc w szczegó∏y techniczne
mo˝na stwierdziç, ˝e dzi´ki metodzie PCR
mo˝na amplifikowaç fragmenty DNA uzysku-
jàc miliony kopii. Wykrywanie tej amplifiko-
wanej sekwencji mo˝na wykonaç przy pomo-
cy elektroforezy w ˝elu agarowym lub hybry-
dyzacji z odpowiednià próbà (sonda gene-
tyczna). W praktyce sà dost´pne standardo-
we zestawy (Mycoplasmsma gallisepticum

DNA Probe Test, Mycoplasma synoviae DNA
Probe Test firmy Idexx), których mo˝na u˝y-
waç do wykrywania chorych stad i ró˝nico-
wania wyizolowanych szczepów bakterii.

II. PoÊrednie metody diagnostyki zaka-
˝eƒ mykoplazmami (wykrywanie spe-
cyficznych przeciwcia∏)

Ptaki, które przechorowa∏y klinicznà po-
staç Mykoplazmy wykazujà pewien poziom
odpornoÊci, jednak w stadzie infekcja utrzy-
muje si´ i stado takie jest êród∏em zaka˝enia
dla innych wra˝liwych stad, utrzymuje si´
równie˝ przekazywanie zarazków drogà pio-
nowà. Zasadnicze znaczenie majà przeciw-
cia∏a obecne w wydzielinie dróg oddecho-
wych. ObecnoÊç przeciwcia∏ nie jest skorelo-
wana ze stopniem odpornoÊci. Przeciwcia∏a
nie chronià przed zaka˝eniem, objawami kli-
nicznymi i nosicielstwem.

II.A. Szybka aglutynacja p∏ytowa
Test szybkiej aglutynacji p∏ytowej jest

szybki, wzgl´dnie tani i wra˝liwy, jest on sze-
roko stosowany do wst´pnych przeglàdo-
wych badaƒ serologicznych zarówno do mo-
nitoringu serologicznego, jak i do badaƒ dia-
gnostycznych. Przy badaniu w kierunku wy-
krycia przeciwcia∏ przeciwko M. gallisepti-
cum. Niekiedy obserwuje si´ niespecyficzne
reakcje dodatnie w stadach zaka˝onych M.
synoviae lub zaszczepionych. W Polsce test
ten przeprowadza si´ przy pomocy oficjalnie
dopuszczonych do stosowania antygenów
komercyjnych (charakterystyka w tabeli II).

Ryc. A. Podstawowe w∏aÊciwoÊci biologiczne mykoplazm kur

• Najmniejsze bakterie – tylko 125-500 nm, Gram-ujemne.
• Kszta∏t polimorficzny, najcz´Êciej ziarenkowaty.
• Brak sztywnej Êciany komórkowej.
• Niewiele genów – dlatego wykorzystujà komórki gospodarza.
• Paso˝yt wewnàtrz i zewnàtrz komórkowy.
• Rosnà na specjalnych po˝ywkach z dodatkiem cholesterolu.
• Zlepiajà krwinki czerwone ptaków i niektórych ssaków.
• Namna˝ajà si´ na zarodka kurzych.
• Bardzo s∏abo patogenne.
• Podst´pnie otwierajà wrota innym patogenom.
• Potrafià zmieniç struktur´ antygenowà powierzchni – „ukrywaç si´ przed uk∏adem

odpornoÊciowym organizmu”.

Ryc. B. Najwa˝niejsze czynniki
wp∏ywajàce na wyst´powanie 
i nasilenia zmian w przebiegu 
zaka˝eƒ mykoplazmami u kur

• System produkcji 
– mikroklimat kurnika (z∏a wentylacja 
– amoniak, przeciàgi, zapylenie, 
zimno – „choroba z oszcz´dnoÊci”).

• Zag´szczenie.
• Choroby uk∏adu oddechowego (ND, IB,

SHS, ospa, ILT, adenowirusy, reowirusy).
• Ka˝dy rodzaj stresu Êrodowiskowego.
• Choroby immunosupresyjne.

Zakaêna anemia kurczàt, choroba
Gumbro, choroba Mareka, zaka˝enia
reowirusowe, bia∏aczka limfoidalna,

retikloendotelioza
• Zbyt obcià˝ajàcy program

immunoprofilaktyki w okresie
piskl´cym.

• Szczepienia inhalacyjne, obcinanie
dziobów, palców, seksowanie.

• Niedobory witaminowe – witaminy A.
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Ryc. C. Podstawowe dane o mykoplazmie dróg oddechowych kur.

Mykoplazma dróg oddechowych kur
• Przyczyna

Najwa˝niejszà rol´ w wywo∏ywaniu zmian w uk∏adzie oddechowym odgrywa Mycoplasma gallisepticum (MG) oraz ostatnio równie˝ 
Mycoplasma synoviae. Czynnikami, które powodujà uaktywnienie si´ zaka˝enia sà cz´sto wirusy atakujàce uk∏ad oddechowy, takie jak 
wirus ND, czy wirus IB. Cz´sto dochodzi równie˝ do wtórnych powik∏aƒ bakteryjnych. Bakterià wik∏ajàcà jest najcz´Êciej E.coli. Stres 
wywo∏any przemieszczaniem ptaków, obcinaniem dziobów oraz niesprzyjajàce warunki Êrodowiskowe (zimno, z∏a wentylacja…) to 
czynniki usposabiajàce do wybuchu choroby.

• èród∏a i drogi zaka˝enia
Najwa˝niejszà i najgroêniejszà w praktyce drogà rozprzestrzeniania si´ jest mo˝liwoÊç pionowego przekazywania Mycoplasma gallisep-
ticus przez zaka˝one nioski na ich potomstwo. Ponadto choroba mo˝e przenosiç si´ drogà zaka˝enia poziomego, drogà aerogennà przez
bezpoÊredni kontakt z zaka˝onymi ptakami.

• Okres inkubacji
Okres inkubacji wynosi od 4 dni do 3 tygodni.

• Wra˝liwy gatunek
Kury i indyki.

• Objawy kliniczne
M∏ode kurcz´ta (brojlery lub kurcz´ta raz nieÊnych) wykazujà objawy ze strony uk∏adu oddechowego, którym towarzyszy cz´sto brak
apetytu, obni˝enie masy cia∏a i gorsze wykorzystanie paszy. U ptaków doros∏ych najcz´Êciej stwierdza si´ objawy zapalne ze strony uk∏a-
du oddechowego: kichanie, kaszel i dusznoÊç. W przebiegu choroby u ptaków w okresie produkcji obserwuje si´ wynoszàcy 20-30% 
spadek nieÊnoÊci. W przebiegu syndromu CRD z regu∏y nie obserwuje si´ gwa∏townego wzrostu upadków. Straty ekonomiczne spowo-
dowane przez ten zespó∏ chorobowy wynikajà z obni˝enia przyrostów, gorszego wykorzystania paszy, zw∏aszcza u brojlerów, choç ma 
to znaczenia tak˝e w stadach reprodukcyjnych niosek jaj konsumpcyjnych. Choroba mo˝e powodowaç bardzo du˝e straty ekonomicz-
ne w odchowie brojlerów, natomiast straty w stadach nieÊnych sà z regu∏y mniejsze.

• Zmiany sekcyjne
Stwierdza si´ przekrwienie i zmiany zapalne w b∏onie Êluzowej tchawicy, niekiedy z obecnoÊcià serowatego wysi´ku w orkach powietrz-
nych, zw∏aszcza jeÊli czynnikiem wik∏ajàcym jest Escherichia coli. W ∏agodnych zaka˝eniach wywo∏anych tylko przez Mycoplasma galli-
septicum zmiany mogà byç ograniczone do obecnoÊci niewielkiej iloÊci Êluzu w tchawicy oraz zm´tnienia Êcian worków powietrznych,
które niekiedy mogà byç pokryte niewielkà iloÊcià w∏óknika. U indyków przy infekcji MG dochodzi najcz´Êciej do przewlek∏ych zmian 
zapalnych w zatokach podoczodo∏owych.

• Rozpoznanie
Rozpoznanie zaka˝enia MG jest mo˝liwe przy pomocy badania serologicznego (odczyn aglutynacji p∏ytkowej z antygenem MG lub te-
sty ELISA), badaƒ sekcyjnych, a potwierdzeniem diagnozy jest izolacja MG z tchawicy lub worków powietrznych chorych ptaków.

• Diagnoza ró˝nicowa
Podobne objawy kliniczne ze strony uk∏adu oddechowego stwierdza si´ w przebiegu rzekomego pomoru drobiu, zakaênego zaplenia
oskrzeli jak równie˝ zaka˝enia E.coli.

• Leczenie
Leczenie zaka˝eƒ MG u kur i indyków przy pomocy odpowiednio dobranych chemioterapeutyków jest ekonomicznie uzasadnione 
i skuteczne. Mimo to w walce z chorobà stosowane sà równie˝ szczepienia i dzia∏ania majàce na celu przerwanie pionowej drogi 
zaka˝enia.
W praktyce ograniczenie pionowej drogi zaka˝enia uzyskuje si´ przez traktowanie jaj wyl´gowych antybiotykami. Chemioterapeutyk
wprowadza si´ do jaj metodà iniekcyjnà lub poprzez zanurzenie jaj w roztworze leku, w specjalnej komorze podciÊnieniowej (tzw. 
dipping). Aktualnie w tym celu stosuje si´ enrofloksacyn´ podawanà najwczeÊniej osiemnastodniowym zarodkom metodà in ovo. In-
iekcje wykonywane sà przy pomocy specjalnych, zautomatyzowanych urzàdzeƒ (Invoject © system).
Badania serologiczne majàce na celu wykrycie osobników zaka˝onych MG jest rutynowà metodà walki z tà chorobà w stadach repro-
dukcyjnych i pozwala na eliminacj´ z rozrodu zaka˝onych stad.

RRyycc..   11..   UUjjeemmnnyy  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm
tteess ttuu   wwyykkrryywwaajjààcceeggoo  pprr zzeecc iiwwcc iiaa ∏∏aa   pprr zzeecc iiwwkkoo  aannttyyggeennoomm
MMyyccooppllaassmmaa  ggaall ll ii sseepptt iiccuumm  ii   MMyyccooppllaassmmaa  ssyynnoovviiaaee  ((MMGG..MMSS))
((UUWWAAGGAA::   wwsszzyyssttkk iiee  bbaaddaanniiaa  wwyykkoonnaannoo  pprrzzyy  ppoommooccyy  tteessttuu
MMyyccooppllaassmmaa  ggaall ll ii sseepptt ii ccuumm//ssyynnoovv iiaaee  AAnntt iibbooddyy  MMGG//MMSS  ff ii rrmmyy
IIddeexxxx)) ..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt
ooddcchhoowwaannyycchh  oodd  nniioosskkii   jjaajj   kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh..



M O N I T O R I N G S E R O L O G I C Z N Y

Test aglutenacji jest szczególnie polecany do wykrywa-
nia „wczesnych” zaka˝eƒ w stadzie.

II.B. Test zahamowania hemagluteancji
Test zahamowania hemaglutenacji (HI) jest aktualnie

u˝ywany do potwierdzenia wyników pozytywnych uzyska-

Ryc. D. Podstawowe dane
o mykoplazmie stawów u kurczàt

Mykoplazma stawów u kurczàt
• Przyczyna

Choroba jest wywo∏ywana przez Mycopla-
sma synovie (MS)

• èród∏a i drogi zaka˝enia
G∏ównà drogà rozprzestrzeniania si´ myko-
plazmozy jest zaka˝enie pionowe (zaka˝enie
przez jaja sk∏adane przez zaka˝one nioski).
Zaka˝enie poziome ma miejsce poprzez kon-
takt z ptakami chorymi lub ska˝onym myko-
plazmami: sprz´tem, odzie˝à, butami,
skrzynkami na jaja itp.).

• Objawy kliniczne i zmiany sekcyjne
Objawy kliniczne sà bardzo zró˝nicowane
od zaka˝enia bezobjawowego, poprzez 
∏agodne zmiany ze strony uk∏adu oddecho-
wego, do procesów zapalnych w workach
powietrznych i zapalenia pochewek 
Êci´gnowych z obrz´kiem stawów nóg
i skrzyde∏ oraz zapalenia mostkowego wor-
ka powietrznego z tworzeniem p´cherzy
podskórnych na mostku. Najbardziej charak-
terystyczna jest obecnoÊç kremowego 
wysi´ku w torebkach stawowych, obejmujà-
cych równie˝ Êci´gno. Zapalenie worków
powietrznych z nalotami w∏óknika wyst´pu-
je zw∏aszcza przy do∏àczeniu si´ zaka˝enia
E.coli.

• Rozpoznanie
Obok opisanych zmian w postawieniu dia-
gnozy pomocne jest równie˝ badanie 
serologiczne z zastosowaniem antygenu 
M. synoviae. Decydujàce znaczenie ma jed-
nak izolacja zarazka z chorobowo zmienio-
nych stawów.

• Diagnoza ró˝nicowa
Podobne zmiany zapalne w pochewkach
Êci´gniowych i stawach obserwuje si´ przy
zaka˝eniu gronkowcami, a zbli˝one przy wi-
rusowym zapaleniu stawów i pochewek
Êci´gniowych. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e
mo˝liwe sà infekcje mieszane tymi patoge-
nami.

• Leczenie i zapobieganie
W leczeniu mykoplazmozy stawowej stosu-
je si´ wiele rodzajów antybiotyków (tetracy-
kliny, erytromycyna, tyloza, tiamulina, joza-
mycyna, fluorocholiny itp.). W profilaktyce
choroby najwi´ksze znaczenie powinna
mieç eliminacja z rozrodu zaka˝onych niosek
w oparciu o wyniki badaƒ serologicznych
z antygenem M.synoviae.

RRyycc ..   22 ..   DDooddaattnn ii   wwyynniikk   bbaaddaanniiaa   sseerroo llooggii cczznneeggoo  zz   zzaass ttoossoowwaanniieemm  tteess ttuu   wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt
ooddcchhoowwaannyycchh  oodd  nniioosskkii   jjaajj   kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh..   DDuu˝̋yy  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ii   dduu˝̋aa  rróó˝̋nniiccaa  mmii ´́ddzzyy
mmiinniimmaallnnyymm  ii   mmaakkssyymmaallnnyymm  mmiiaanneemm  mmooggàà  ssuuggeerroowwaaçç  „„ÊÊwwiiee˝̋ee””  ((aakkttuuaallnniiee  rroozzwwii jjaajjààccee  ssii ´́ ))
zzaakkaa˝̋eenniiee  mmyykkooppllaazzmmaammii..   WW  ssyyttuuaaccjj ii   ttaakkiieejj   pprraawwddooppooddoobbnnaa  jjeesstt   rróówwnniiee˝̋   ttrraannssmmiissjjaa  ppiioonnoowwaa
iinnffeekkccjj ii ..   WW  cceelluu  wwyykkrryycciiaa  nnaallee˝̋yy  wwyykkoonnaaçç  bbaaddaanniiee  ww  ttrrzzeecciimm  ttyyggooddnniiuu  ˝̋yycciiaa..   SSeerrookkoonnwweerrssjjaa  bb´́ddzziiee
ppoottwwiieerrddzzeenniiee  ttrraannssmmiissjj ii   ppiioonnoowweejj   zzaakkaa˝̋eenniiaa..

RRyycc ..   33 ..   DDooddaattnn ii   wwyynniikk   bbaaddaanniiaa   sseerroo llooggii cczznneeggoo  zz   zzaass ttoossoowwaanniieemm  tteess ttuu   wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  1177--ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurreekk
ooddcchhoowwaannyycchh  oodd  nniioosskkii   jjaajj   kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh..   WW  ssttaaddzziiee  zzaannoottoowwaannoo  zzaabbuurrzzeenniiaa  zzee  ssttrroonnyy  nnaarrzzààdduu
rruucchhuu..   CCeelleemm  ookkrreeÊÊlleenniiaa  ggaattuunnkkuu  MMyykkooppllaazzmm  kkoonniieecczznnee  jjeesstt   bbaaddaanniiee  zz  aannttyyggeenn  MMGG//MMSS..   nnaallee˝̋yy
mmiieeçç  nnaa  uuwwaaddzzee,,   ˝̋ee  ww  pprraakkttyyccee  jjeesstt   mmoo˝̋ll iiwwee  rróówwnnoocczzeessnnee  zzaakkaa˝̋eenniiee  oobbyyddwwoommaa  ggaattuunnkkaammii
mmyykkooppllaazzmm..  WWyynniikk  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  ppoossttaaccii   hhiissttooggrraammuu,,  nnaa  kkttóórryymm  zzoobbrraazzoowwaannoo  ll iicczzbbyy  ssuurroowwiicc
((CCoouunntt))   nnaallee˝̋ààccyycchh  ddoo  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ggrruupp  mmiiaann  ((TTii tteerr  GGrroouuppss)) ..

RRyycc..   44..   ZZaassttoossoowwaanniiee  pprrooggrraammuu  kkoommppuutteerroowweeggoo  XXcchheecckk  ppoozzwwaallaa  nnaa  rróó˝̋nnee  ffoorrmmyy  ggrraaff iicczznnee
pprreezzeennttaaccjj ii   wwyynniikkuu..   NNaa  tteejj   ii   nnaasstt ´́ppnneejj   rryycciinniiee  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  wwyybbrraannee  pprrzzyykk∏∏aaddyy..   WWyynniikk  tteeggoo
ssaammeeggoo  bbaaddaanniiaa,,   ccoo  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  RRyycc..   33  ttyymm  rraazzeemm  hhiissttooggrraamm  ookkrreeÊÊllaa  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  ((BBiinn
GGrraapphh--RReessuulltt )) ..   SSkkrróóttyy  oozznnaacczzaajjàà::   NNeegg  ––  ll iicczzbbaa  ssuurroowwiicc  uujjeemmnnyycchh,,   PPooss  ––  ll iicczzbbaa  ssuurroowwiicc  ddooddaattnniicchh,,
SSuuss  ––  ll iicczzbbaa  ssuurroowwiicc  wwààttppll iiwwyycchh..   WWyynniikk  ww  tteejj   ffoorrmmiiee  ppoozzwwaallaa  nnaa  ssttwwiieerrddzzeenniiee  ii llee  ppttaakkóóww  ppoossiiaaddaa
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa..

RRyycc..   55..   WWyynniikk  tteeggoo  ssaammeeggoo  bbaaddaanniiaa,,   kkttóórreeggoo  wwyynniikk  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  rryycc..   33..   TTyymm  rraazzeemm  hhiissttooggrraamm
pprrzzeeddssttaawwiiaa  iinnddyywwiidduuaallnnee  mmiiaannaa  ((TTii tteerr))   ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ssuurroowwiicc  ((SSaammppllee  nnuummbbeerr)) ..
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RRyycc ..   77 ..   DDooddaattnn ii   wwyynn ii kk   bbaaddaann iiaa   ssee rroo lloogg ii cczznneeggoo  zz   zzaass ttoossoowwaann iieemm  tteess ttuu
wwyykkrryywwaajjààcceeggoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  1111--
ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurreekk  zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicc iieellsskkiieeggoo  bbrroojj lleerróóww..   DDuu˝̋yy  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk
zzmmiieennnnooÊÊccii   ii   dduu˝̋aa  rróó˝̋nniiccaa  mmii ´́ddzzyy  mmiinniimmaallnnyymm  ii   mmaakkssyymmaallnnyymm  mmiiaanneemm  wwsskkaazzuujjàà
nnaa  „„ÊÊwwiiee˝̋ee””  ((aakkttuuaallnniiee  rroozzwwii jjaajjààccee  ssii ´́ ))   zzaakkaa˝̋eenniiee  mmyykkooppllaazzmmaammii..   SSttaaddoo  ttoo  bbaaddaannee
ww  ppiieerrwwsszzyymm  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  bbyy∏∏oo  sseerrooppoozzyyttyywwnnee..   WW  cchhwwii ll ii   bbaaddaanniiaa  ww  ssttaaddzziiee  wwyyssttààppii ∏∏yy
oobbjjaawwyy  kkll iinniicczznnee  mmyykkooppllaazzmmyy  uukk∏∏aadduu  ooddddeecchhoowweeggoo..   PPoo  uuzzyysskkaanniiuu  wwyynniikkuu  bbaaddaanniiaa
rroozzppoocczz´́ttoo  lleecczzeenniiee..

RRyycc ..   99 ..   DDooddaattnn ii   wwyynn ii kk   bbaaddaann iiaa   ssee rroo lloogg ii cczznneeggoo  zz   zzaass ttoossoowwaann iieemm  tteess ttuu
wwyykkrryywwaajjààcceeggoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  1111--
ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurreekk  zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicciieellsskkiieeggoo  bbrroojj lleerróóww..  JJeesstt   ttoo  ttyyppoowwyy  pprrzzyykk∏∏aadd
rroozzwwoojjuu  zzaakkaa˝̋eenniiaa  mmyykkooppllaazzmmaammii    ww  ookkrreessiiee  ooddcchhoowwuu..   BBaaddaannee  ssttaaddoo  bbyy∏∏oo
sseerroonneeggaattyywwnnee  ww  ppiieerrwwsszzyymm  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa..   BBaarrddzzoo  nniisskkiiee  ii   nniieell iicczznnee  mmiiaannaa  ddooddaattnniiee
wwsskkaazzuujjàà  nnaa  rroozzppoocczzyynnaajjààccyy  ssii ´́     pprroocceess  zzaakkaa˝̋eenniiaa..   WW  zzaallee˝̋nnooÊÊccii   oodd  ppoosstt ´́ppoowwaanniiaa
pprrooff ii llaakkttyycczznneeggoo  ii   wwaarruunnkkóóww  ÊÊrrooddoowwiisskkoowwyycchh  pprroocceess  bb´́ddzziiee  mmiiaa∏∏   cchhaarraakktteerr
ttyyppoowweejj   iinnffeekkccjj ii   bbeezzoobbjjaawwoowweejj   lluubb  pprrzzyybbiieerrzzee  ppoossttaaçç  kkll iinniicczznnàà..

RRyycc..   1111..   WWyynniikkii   bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  tteessttuu  wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaannii   ppoobbrraannoo  oodd  1177--
ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurreekk  zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicciieellsskkiieeggoo  bbrroojj lleerróóww..  ww  ssttaaddzziiee  oobbsseerrwwoowwaannoo
oodd  kkii llkkuu  ttyyggooddnnii   oobbjjaawwyy  kkll iinniicczznnee  mmyykkooppllaazzmmoozzyy..   ZZwwrraaccaajjàà  bbaarrddzzoo  wwyyssookkiiee  zzmmiiaannyy

RRyycc ..   66 ..   DDooddaattnn ii   wwyynn ii kk   bbaaddaann iiaa   ssee rroo lloogg ii cczznneeggoo  zz   zzaass ttoossoowwaann iieemm  tteess ttuu
wwyykkrryywwaajjààcceeggoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa
ppoobbrraannoo  zz   jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt   zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicc iieellsskkiieeggoo  bbrroojj lleerróóww..   DDuu˝̋yy
wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ii   dduu˝̋aa  rróó˝̋nniiccaa  mmii ´́ddzzyy  mmiinniimmaallnnyymm  ii   mmaakkssyymmaallnnyymm
mmiiaanneemm  mmooggàà  ssuuggeerroowwaaçç   „„ÊÊwwiiee ˝̋ee””   ((aakk ttuuaa llnn iiee   rroozzwwii jj aa jjààccee   ss ii ´́ ))   zzaakkaa ˝̋eenn iiee
mmyykkooppllaazzmmaammii..   WW  ssyyttuuaaccjj ii   ttaakkiieejj   pprraawwddooppooddoobbnnaa  jjeesstt   rróówwnniiee˝̋   ttrraannssmmiissjjaa  ppiioonnoowwaa
iinnffeekkccjj ii ..

RRyycc..   88..   DDooddaattnnii   wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniiee  tteessttuu  wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  oodd  2244--
ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurr  zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicciieellsskkiiggoo  bbrroojj lleerróóww,,  bbaaddaanneeggoo  wwcczzeeÊÊnniieejj   ww  11..
ttyyggooddnniiuu    (( rryycc..   77)) ..   JJeesstt   ttoo  ttyyppoowwyy  pprrzzyykk∏∏aadd  rroozzwwoojjuu  zzaakkaa˝̋eenniiaa  mmyykkooppllaazzmmaammii  ww
ookkrreessiiee  ooddcchhoowwuu..  WW  ookkrreessiiee  1133  ttyyggooddnnii   mmiiaannoo  ggeeoommttrryycczznnee  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   wwzzrrooss∏∏oo
ookkoo∏∏oo  1100  rraazzyy..   ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́  zznnaacczznnee  oobbnnii ˝̋eenniiee  wwssppóó∏∏cczzyynniikkaa  CCVV  ii   zzmmnniieejjsszzeenniiee
rróó˝̋nniicc  mmii ´́ddzzyy  mmiiaanneemm  mmiinniimmaallnnyymm  ii   mmaakkssyymmaallnnyymm..

RRyycc..   1100..   WWyynniikkii   bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  tteessttuu  wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaannii   ppoobbrraannoo  oodd  1177--
ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurreekk  zzee  ssttaaddaa  rrooddzziicciieellsskkiieeggoo  bbrroojj lleerróóww,,  bbaaddaanneeggoo  wwcczzeeÊÊnniieejj   ww  1111
ttyyggooddnniiuu  (( rryycc..   99)) ..   WWiiddoocczznnyy  jjeesstt   wwzzrroosstt   zzmmiiaann  mmiinniimmaallnnyycchh  ii   mmaakkssyymmaallnnyycchh..   WW
ssttaaddzziiee  nniiee  oobbsseerrwwoowwaannoo  oobbjjaawwóóww  kkll iinniicczznnyycchh  mmyykkooppllaazzmmyy..

RRyycc..   1122..   WWyynniikkii   bbaaddaanniiaa  sseerroollooggiicczznneeggoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  tteessttuu  wwyykkrryywwaajjààcceeggoo
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  pprrzzeecciiwwkkoo  aannttyyggeennoomm  MMGG//MMSS..   KKrreeww  ddoo  bbaaddaannii   ppoobbrraannoo  oodd  55--
ttyyggooddnniioowwyy  bbrroojj lleerróóww  zz  bbaarrddzzoo  dduu˝̋yymmii  uuppaaddkkaammii  ((1177%%))  ii   ssii llnnyymmii  zzaabbuurrzzeenniiaammii  zzee
ssttrroonnyy  uukk∏∏aadduu  ooddddeecchhoowweeggoo..
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nych w szybkiej aglutynacji p∏ytowej ELISA. Opracowanie antygenu mykoplazmowe-
go do tego testu jest trudne do przygotowania i standaryzacji i z tego wzgl´du jest
on niedost´pny komercyjnie/

II.C ELISA
W praktyce test immunoenzymatyczny jest najcz´Êciej stosowany do rozpoznawa-

nia zaka˝eƒ mykoplazmami u kur. Dost´pne sà komercyjne zestawy przeznaczone 
do wykrywania infekcji wywo∏anych przez MG (np. Mycoplasma gallisepticum Anti-
body Test – firmy Idexx) lub MS (Mycoplasma synoviae Antibody Test – firmy Idexx)
lub zestawy wykrywajàce przeciwcia∏a przeciwko MG i MS równoczeÊnie (Mycopla-
sma gallisepticum/synoviae Antibody Test). Zalecany aktualnie program monitoringu
serologicznego jest przedstawiony na ryc. E i F.

Przyk∏ady interpretacji wyników monitoringu serologicznego pokazano na ryc. 
1-12 i jak na nich widaç wyniki badaƒ serologicznych sà u˝yteczne zarówno w dia-
gnostyce jak i monitoringu mykoplazmozy kur.

Ryc. E. Praktyczna diagnostyka serologiczna
mykoplazmozy w stadach rodzicielskich

brojlerów

Piskl´ta jednodniowe
Przeglàdowe badanie surowic bezpoÊrednio po
wstawieniu:
Wynik dodatni – dalsze post´powanie ze stadem

w zale˝noÊci od stopnia zaka˝enia.
(W praktyce – Leczenie!
Szczepienie?)

Ptaki w trakcie odchowu i produkcji:
Badanie monitoringowe co 8-12 tygodni:
Wynik dodatni – dalsze post´powanie ze stadem

w zale˝noÊci od stopnia zaka˝enia.
(W praktyce – Leczenie!
Szczepienie?)

Ryc. F. Praktyczna diagnostyka serologiczna
mykoplazmozy w stadach brojlerów

Piskl´ta jednodniowe
Przeglàdowe badanie surowic bezpoÊrednio po
wstawieniu:
Wynik dodatni – dalsze post´powanie ze stadem

w zale˝noÊci od stopnia zaka˝enia.
(W praktyce – Leczenie!
Szczepienie?)

Ptaki w trakcie odchowu
Badanie serologiczne w 21 dniu:
Wynik dodatni – dalsze post´powanie ze stadem

w zale˝noÊci od stopnia zaka˝enia.
(W praktyce – Leczenie!
Szczepienie?)

• Badanie serologiczne w dniu zakoƒczenia
odchowu.

• Identyfikacja problemu dla nast´pnego
wstawienia.

Tabela I. Aktualnie dost´pne testy diagnostyczne stosowane 
w diagnostyce mykoplazm kur

Rodzaj testu

Izolacja zarazka

Test aglutynacji p∏ytowej 
(MG, MS)

Test zahamowania hemaglutynacji

ELISA – Przeciwcia∏a

PCR

Zastosowanie

Wszystkie gatunki – ograniczone – drogie,
pracoch∏onne, trudne

Diagnostyka gatunkowo swoista – szerokie
zastosowanie – metoda zawsze u˝yteczna!

Diagnostyka gatunkowo swoista – test
trudny technicznie

Diagnostyka gatunkowo swoista –
technika prosta, tania 
– mo˝liwe reakcje fa∏szywie dodatnie

Wszystkie gatunki – technika nieodleg∏ej
przysz∏oÊci

Rodzaj badanego materia∏u

Krew, tkanki zmienione, jaja

Pe∏na krew, surowica nie zamra˝ana

Surowica

Surowica

Hodowle zarazka, szczepionki, krew, tkanki
zmienione, jaja 

Tabela II. Krótka charakterystyka antygenów u˝ywanych do diagnostyki 
serologicznej mykoplazmy kur w teÊcie aglutynacji p∏ytowej

Nazwa preparatu

Producent 

Sk∏ad

Wskazania

Stosowanie

Opakowanie 

Mycoplasma gallsepticum 
Antigen Noblis

Intervet 

Szczep S-6 Adler Mycoplasma
Gallisepticum

Wykrywanie zaka˝enia MG

Aglutynacja ze Êwie˝à kroplà
krwi

Fiolka zawierajàca 10 ml

Mycognost

Biowet Pu∏awy

Szczep S-6  Mycoplasma
Gallisepticum

Wykrywanie nosicieli MG

Aglutynacja ze Êwie˝à kroplà
krwi

5 fiolek a 10 ml

Mycoplasma synoviae
Antigen Noblis

Intervet 

Szczep WVU-1853 Mycoplasma
synoviae

Wykrywanie zaka˝enia MS

Aglutynacja ze Êwie˝à kroplà
krwi

Fiolka zawierajàca 10 ml

Reowirusy ptasie – ukryte zagro˝enie
A. Kliniczne znaczenie zaka˝eƒ reowirusami

Pierwszej izolacji reowirusów ptasich dokonali w 1954 roku Fahey
i Crawley. Nazwa nadana tym patogenom jest angielskim akronimem
opisujàcym ich w∏aÊciwoÊci gdzie:

R – respiratory (oddechowe = wirusy izolowane z uk∏adu odde-
chowego)

E – enteric (pokarmowe = wirusy izolowane z przewodu pokar-
mowego)

O – orphan (sieroce = wirusy nie zwiàzane w chwili ich izolacji
z ˝adnà znanà jednostkà chorobowà)

W ciàgu 44 lat jakie up∏yn´∏y od pierwszej izolacji reowirusów
stwierdzono,˝e zarazki te mo˝na izolowaç z uk∏adu oddechowego,
przewodu pokarmowego, skóry,mózgu, szpiku kostnego, wàtroby,
krwi i nerek zarówno od ptaków z objawami klinicznymi jak i ptaków
nie wykazujàcych objawów chorobowych.

Reowirusy a uk∏ad oddechowy – Obecnie przyjmuje si´,˝e reowi-
rusy nie odgrywajà samodzielnie ˝adnej roli w wywo∏ywaniu chorób
uk∏adu oddechowego u drobiu. Wykazano,˝e zarazki te mogà wywo-
∏ywaç objawy ze strony tego uk∏adu, tylko jeÊli ptaki nie sà zaka˝one
mykoplazmami.
Reowirusy a uk∏ad mi´Êniowo-stawowy – Najbardziej znanà
i potwierdzonà rolà reowirusów w patologii drobiu jest ich udzia∏
w wywo∏ywaniu zaburzeƒ ze strony uk∏adu ruchu.

Wirusowe zapalenie stawów i pochewek Êci´gnowych
Czynnik etiologiczny: Ró˝ne patotypy reowirusów ptasich.
Objawy kliniczne: W stawie skokowym i innych zaatakowanych
stawach stwierdza si´ bolesnoÊç i obrz´k. W przebiegu choroby no-
tuje si´ znacznà, si´gajàcà kilkudziesi´ciu procent zachorowalnoÊç
przy bardzo niskiej (w przypadkach nie powik∏anych oko∏o 1%) Êmier-
telnoÊci.
Zmiany sekcyjne: Choroba wyst´puje w wieku 4-12 tygodni u kur-



M O N I T O R I N G S E R O L O G I C Z N Y
czàt brojlerów i m∏odzie˝y hodowlanej ci´˝kich linii kur. W obrazie 
klinicznym tej choroby dominuje charakterystyczna, z regu∏y jedno-
stronna kulawizna.
Reowirusy a przewód pokarmowy – Reowirusy cechujà si´ du˝ym
powinowactwem do przewodu pokarmowego. Zmiany w przebiegu
zaka˝eƒ reowirusowych lokalizujà si´ w ˝o∏àdku gruczo∏owym (Pro-
ventriculitis) i jelitach. Przyjmuje si´,˝e reowirusy majà swój udzia∏
w z∏o˝onej etiopatogenezie zespo∏u z∏ego wch∏aniania.

Zespó∏ z∏ego wch∏aniania
Czynnik etiologiczny: Mi´dzy innymi, tak˝e reowirusy ptasie!
Objawy kliniczne: Zespó∏ ten wyst´puje najcz´Êciej u kur kierunku
mi´snego i indyczàt. Obserwuje si´ zahamowanie wzrostu, bladoÊç
g∏owy i skoków, helikopterowe upierzenie.
Zmiany sekcyjne: Stwierdza si´ osteoporoz´, krzywic´, martwic´
g∏ówki koÊci udowej, zapalenie ˝o∏àdka gruczo∏owego, zapalenie jelit
oraz zmiany atroficzne w trzustce.

Reowirusy a immunosupresja – W ostatnich latach coraz cz´Êciej
podkreÊla si´ znaczenie reowirusów jako czynników wywo∏ujàcych
uszkodzenie uk∏adu odpornoÊciowego. Stwierdzono, ˝e zarazki te ma-
jà silne dzia∏anie immunosupresyjne. W trakcie infekcji dochodzi mi´-
dzy innymi do uszkodzenia torby Fabrycjusza oraz Êledziony. Obni˝ona
jest tak˝e reaktywnoÊç limfocytów B i monocytów. Ni˝sza jest równie˝
sprawnoÊç immunitetu komórkowego. Praktycznym skutkiem immu-
nosupresji jest wi´ksza podatnoÊç zaka˝onych ptaków na infekcje in-
nymi zarazkami oraz ni˝sza efektywnoÊç szczepieƒ profilaktycznych.

B. Serologia zaka˝eƒ reowirusowych
Kowenhoven i wsp. pierwsi wykazali, ˝e krà˝àce przeciwcia∏a od-

grywajà g∏ównà rol´ w zabezpieczeniu ptaków przed zaka˝eniem re-
owirusami. Wykazano równie˝, ˝e przeciw-cia∏a matczyne zabezpie-
czajà wyklute piskl´ta przed zaka˝eniem reowirusami drogà alimentar-
nà.

Jak obrazuje to ryc. 1 proporcjonalnie wi´ksza ÊmiertelnoÊç by∏a
stwierdzona u ptaków z grup nie posiadajàcych przeciwcia∏ lub posia-
dajàcych ich niewiele (grupa mian 0 do 2), ni˝ w grupach z wy˝szym
poziomem przeciwcia∏. Mi´dzy tymi parametrami obserwowano od-
wrotnà korelacj´.

Mimo, ˝e relacja mi´dzy zdolnoÊcià przeciw-cia∏ do neutralizacji wi-
rusa, a ich koncentracjà okreÊlonà w teÊcie ELISA jest nieznana, wyda-
je si´, ˝e test immunoenzymatyczny jest u˝yteczny do mierzenia stop-
nia odpornoÊci warunkowanej przez przeciwcia∏a matczyne. W chwili,
kiedy b´dzie wi´cej dost´pnych informacji na temat zale˝noÊci mi´dzy
koncentracjà przeciwcia∏ antyreowirusowych u rodziców a ich potom-
stwem, b´dzie móg∏ byç ustalony poziom przeciwcia∏ zapewniajàcy
protekcj´.

Jak równie˝ wynika z ryc. 1, istnieje ujemna korelacja mi´dzy mia-
nem ELISA (w chwili wyl´gu), a odsetkiem ptaków wykazujàcych zu-
pe∏nà immobilizacj´ spowodowanà zapaleniem stawów. Ró˝ny sto-
pieƒ zmian powodujàcych trudnoÊci w poruszaniu, a tym samym
w dost´pie do karmy i wody, powodowa∏ znaczne ró˝nice we wzro-
Êcie. Mas´ cia∏a wszystkich ptaków, które prze˝y∏y w 22 dniu, przyj´-
to jako kryterium do oceny stopnia uszkadzajàcego wp∏ywu zaka˝enia.

Jak obrazuje to ryc. 2 istnieje dodatnia korelacja mi´dzy mianem
ELISA w chwili wyl´gu, a Êrednià masà cia∏a w 22 dniu od zaka˝enia.

Uzyskane wyniki potwierdzajà, ˝e przeciwcia∏a matczyne chronià
wyklute piskl´ta przed patogennym wp∏ywem podanego im per os zja-
dliwego wirusa. Dzia∏anie ochronne jest lepsze, jeÊli miano przeciwcia∏
mierzone testem ELISA jest wy˝sze. Zale˝noÊci mi´dzy koncentracjà
przeciwcia∏, ÊmiertelnoÊcià, bezwzgl´dnà immobilizacjà a zw∏aszcza
masà cia∏a majà charakter liniowy.

C. Praktyczne zastosowanie monitoringu 
serologicznego w zaka˝eniach reowirusowych

OkreÊlenie poziomu przeciwcia∏ matczynych

RRyycc..   11..   ZZaallee˝̋nnooÊÊçç  mmii ´́ddzzyy  mmiiaanneemm  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   mmaattcczzyynnyycchh  aa ÊÊmmiieerrtteellnnooÊÊcciiàà  ii iimmmmoo--
bbii ll iizzaaccjjàà,,   ww cciiààgguu  33  ttyygg..   oobbsseerrwwaaccjj ii   ppoo  ppooddaanniiuu  ppeerr  ooss  jjeeddnnooddnniioowwyymm  bbrroojj lleerroomm
zzjjaaddll iiwweeggoo  rreeoowwiirruussaa..

GGrruuppaa  mmiiaann  EELLIISSAA

RRyycc..   22..   ZZaallee˝̋nnooÊÊçç  mmii ´́ddzzyy  mmiiaanneemm  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   mmaattcczzyynnyycchh  aa ÊÊrreeddnniiàà  mmaassàà  cciiaa∏∏aa  ww 22 22
ddnniiuu  ppoo  ppooddaanniiuu  ppeerr  ooss  jjeeddnnooddnniioowwyymm  bbrroojj lleerroomm  zzjjaaddll iiwweeggoo  rreeoowwiirruussaa

GGrruuppaa  mmiiaann  EELLIISSAA

RRyycc..   33..   PPrrzzeeddssttaawwiiaa  ttyyppoowwyy  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt  ppoocchhooddzzààccyycchh
ppoo  rrooddzziiccaacchh  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  zzaakkaa˝̋eenniioomm  rreeoowwiirruussoowwyymm  ww 66  ii 1122  ttyyggooddnniiuu
sszzcczzeeppiioonnkkàà  ˝̋yywwàà  ii ww 1188  ttyyggooddnniiuu  sszzcczzeeppiioonnkkàà  iinnaakkttyywwoowwaannàà..   DDoo  uussttaalleenniiaa  tteerrmmii--
nnuu  sszzcczzeeppiieenniiaa  ww ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm  ssttoossoowwaannoo  mmoonniittoorr iinngg  sseerroollooggiicczznnyy..

RRyycc..   44..   PPrrzzeeddssttaawwiiaa  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt  ppoo  ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm
sszzcczzeeppiioonnyymm  ttyyllkkoo  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ˝̋yywwàà  ww 1122  ttyyggooddnniiuu..   WWiiddoocczznnyy  jjeesstt   wwyyssookkii   wwssppóó∏∏--
cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ((%%  CCVV))..   ZZnnaacczznnyy  ooddsseetteekk  ppttaakkóóww  ww ttaakkiimm  ssttaaddzziiee  nniiee  bb´́ddzziiee
zzaabbeezzppiieecczzoonnyy  pprrzzeedd  sskkuuttkkaammii  zzaakkaa˝̋eenniiaa  rreeoowwiirruussaammii  ww ppiieerrwwsszzyycchh  ddnniiaacchh  ooddcchhoo--
wwuu..  OOddcchhóóww  ttaakkiicchh  ppiisskkllààtt  ww  oobbiieekkttaacchh,,   ww  kkttóórryycchh  wwyysstt ´́ppoowwaa∏∏yy  wwcczzeeÊÊnniieejj
zzaaggrroo˝̋eenniiaa  rreeoowwiirruussaammii  mmoo˝̋ee  bbyyçç  uuttrruuddnniioonnyy..

Count: 23
Mean: 4242
GMean: 2611
SD: 3280
%CV: 77,3
Min: 24
Max: 12865
Tech: PSZ
Dil: 1:500

Count: 23
Mean: 9545
GMean: 8581
SD: 4325
%CV: 45,3
Min: 3054
Max: 18669
Tech: PSZ
Dil: 1:500



RRyycc..   55..   TToo  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt  ppoo  ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm  bbrroojj llee--
rróóww  nniiee  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  zzaakkaa˝̋eenniioomm  rreeoowwiirruussoowwyymm..  SSttwwiieerrddzzoonnee  pprrzzeecciiww--
cciiaa∏∏aa  ppoowwssttaa∏∏yy  ww wwyynniikkuu  zzaakkaa˝̋eenniiaa  nnaattuurraallnneeggoo..   BBaaddaannee  ppiisskkll ´́ ttaa  ppoocchhooddzzii ∏∏yy  ppoo  rroo--
ddzziiccaacchh  zz mm∏∏ooddeeggoo  ssttaaddaa  (( II nnaakk∏∏aadd)) ..   JJeesstt   wwyyssooccee  pprraawwddooppooddoobbnnee,,   ˝̋ee  ww ttyymm  ssttaa--
ddzziiee  bbrroojj lleerróóww  ddoosszz∏∏oo  ddoo  zzaakkaa˝̋eenniiaa  ddrrooggàà  ppiioonnoowwàà,,   bboowwiieemm  nnaasstt ´́ppnnee  bbaaddaanniiee  wwyy--
kkoonnaannee  ww 33  ttyygg..   wwyykkaazzaa∏∏oo  zznnaacczzààccàà  sseerrookkoonnwweerrssjj ´́ ..   WWyynniikk  eekkoonnoommiicczznnyy  ooddcchhoowwuu
tteeggoo  ssttaaddaa  bbrroojj lleerróóww  bbyy∏∏   nniieezzaaddoowwaallaajjààccyy..

Count: 23
Mean: 2021
GMean: 1542
SD: 1657
%CV: 82,0
Min: 326
Max: 6876
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   66..   PPrrzzyykk∏∏aadd  wwyynniikkuu  ppoo  zzaasszzcczzeeppiieenniiuu  ppttaakkóóww  ww 77  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ˝̋yywwàà  sszzcczzeeppiioonn--
kkàà  pprrzzeecciiwwkkoo  zzaakkaa˝̋eenniioomm  rreeoowwiirruussoowwyymm..  PPoozziioomm  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   ookkrreeÊÊlloonnoo  ww 3399  ddnniiuu
˝̋yycciiaa..   DDeeccyyzzjjee  oo sszzcczzeeppiieenniiuu  ww ttyymm  ssttaaddzziiee  rrooddzziicciieellsskkiimm  bbrroojj lleerróóww  ppooddjj ´́ ttoo  zzee
wwzzggll ´́dduu  nnaa  nniisskkiiee  ((880000))   mmiiaannoo  ii wwyyssookkii   ((9922,,66%%))  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii ..   WWyynniikk
bbaaddaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaa,,   ˝̋ee  tteerrmmiinn  sszzcczzeeppiieenniiaa  zzoossttaa∏∏   wwyybbrraannyy  pprraawwiidd∏∏oowwoo..

Count: 23
Mean: 2021
GMean: 1542
SD: 1657
%CV: 82,0
Min: 326
Max: 6876
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..77..   PPrrzzyykk∏∏aadd  wwyynniikkuu  ppoo  sszzcczzeeppiieenniiuu  ppttaakkóóww  ww 66  ii 1122  ttyyggooddnniiuu  ˝̋yywwàà  sszzcczzeeppiioonn--
kkàà  pprrzzeecciiwwkkoo  zzaakkaa˝̋eenniioomm  rreeoowwiirruussoowwyymm..  KKrreeww  ddoo  bbaaddaanniiaa  ppoobbrraannoo  ww 66  ttyyggooddnniiuu
ppoo  ddrruuggiimm  sszzcczzeeppiieenniiuu..   TTyyppoowwyy  wwyynniikk  jjaakkii   uuzzyysskkuujjee  ssii ´́   ppoo  sszzcczzeeppiieenniiuu..   WWyyddaajjee  ssii ´́ ,,
˝̋ee  ppoo  zzaassttoossoowwaanniiuu  sszzcczzeeppiioonnkkii   iinnaakkttyywwoowwaanneejj ,,   nnaawweett  nnaajjnnii ˝̋sszzee  mmiiaannaa  wwzzrroossnnàà
ppoowwyy˝̋eejj   33000000  aa wwssppóó∏∏--cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ssppaaddnniiee  ppoonnii ˝̋eejj   4455%%..

Count: 23
Mean: 3719
GMean: 3074
SD: 1994
%CV: 53,6
Min: 748
Max: 7623
Tech: PSZ
Dil: 1:500

Ocena odpowiedzi serologicznej po szczepieniu

RRyycc..   88..   SSttaaddoo  bbrroojj lleerróóww  nniiee  zzaakkaa˝̋oonnee  rreeoowwiirruussaammii,,   bbaaddaannee  ww 33  ttyyggooddnniiuu  ˝̋yycciiaa..   JJee--
˝̋eell ii   ppiisskkll ´́ ttaa  nniiee  zzeettkknn´́∏∏yy  ssii ´́   ww ppiieerrwwsszzyymm  ookkrreessiiee  ooddcchhoo--wwuu  zz rreeoowwiirruussaammii   ((zzaakkaa--
˝̋eenniiee  ppiioonnoowwee  bbààddêê  hhoorryyzzoonnttaallnnee))   ttoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  mmaattcczzyynnee  zzaanniikkaajjàà  mmii ´́ddzzyy  1155
aa 2211  ddnniieemm  ˝̋yy--cc iiaa..   WW ttyyppoowwyycchh  pprrzzyyppaaddkkaacchh  ww ssttaaddzziiee  ttaakkiimm,,  bbaaddaannyymm  ww 66  ttyygg..
nniiee  ssttwwiieerrddzzaa  ssii ´́   sseerrookkoonnwweerrssjj ii ,,   bbààddêê  jjeesstt   oonnaa  nniieewwiieellkkaa  ((RRyycc..99)) ..

Count: 23
Mean: 257
GMean: 87
SD: 232
%CV: 90,3
Min: 1
Max: 837
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   1100..   SSttaaddoo  bbrroojj lleerróóww,,  ww kkttóórryymm  ssttwwiieerrddzzoonnoo  kkll iinniicczznnee  oobbjjaawwyy  zzeessppoo∏∏uu  zz∏∏eeggoo
wwcchh∏∏aanniiaanniiaa,,   bbaaddaanniiee  ww 66  ttyygg..   ˝̋yycciiaa..   PPee∏∏nnaa  ddiiaaggnnoossttyykkaa  zzaakkaa˝̋eeƒƒ  rreeoowwiirruussoowwyycchh
wwyymmaaggaa  bbaaddaanniiaa  ssttaaddaa  bbrroojj lleerróóww  ww 11,,   2211  ddnniiuu  ii ppoo  zzaakkooƒƒcczzeenniiuu  ooddcchhoowwuu..   WW pprrzzeedd--
ssttaawwiioonnyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  mmoo˝̋nnaa  wwiiààzzaaçç  oobbeeccnnooÊÊçç  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   pprrzzeecciiwwkkoo  rreeoowwiirruussoomm
zz pprroobblleemmaammii  jjaakkiiee  wwyyssttààppii ∏∏yy  ww cczzaassiiee  ooddcchhoowwuu..   BBaaddaanniiee  ww 2288  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  wwyykkaa--
zzaa∏∏oo,,   ˝̋ee  mmiiaannoo  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   wwyynnoossii ∏∏oo  11550000  aa CCVV  8855%%..  PPiieerrwwsszzee  oobbjjaawwyy  kkll iinniicczznnee  zzee--
ssppoo∏∏uu  zz∏∏eeggoo  wwcchh∏∏aanniiaanniiaa  ppoojjaawwii ∏∏yy  ssii ´́   ww ddrruuggiimm  ttyyggooddnniiuu  ooddcchhoowwuu..   GGeenneerraallnniiee
mmoo˝̋nnaa  pprrzzyyjjààçç,,   ˝̋ee  cceecchhàà  wwcczzeessnneeggoo  zzaakkaa˝̋eenniiaa  ssàà  dduu˝̋ee  zzrróó˝̋nniiccoowwaanniiaa  mmiiaann  ––  wwyy--
ssookkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ((RRyycc..   1100,,   1122)) ..

Count: 18
Mean: 8374
GMean: 6736
SD: 4668
%CV: 55,7
Min: 803
Max: 18206
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   1111..   SSttaaddoo  rrooddzziicciieellsskkiiee  bbrroojj lleerróóww  nniiee  zzaakkaa˝̋oonnee  rreeoowwiirruussaammii,,   bbaaddaanniiee  ww 55  ttyygg..
˝̋yycciiaa..   MMiimmoo,,   ˝̋ee  ww ttyymm  ssttaaddzziiee  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo  ˝̋aaddnnyycchh  oobbjjaawwóóww  kkll iinniicczznnyycchh  iinn--
ffeekkccjj ii   rreeoowwiirruussaammii,,   zzaalleeccoonnoo  jjeeddnnaakk  jjaakk  nnaajjsszzyybbsszzee  sszzcczzeeppiieenniiee,,   aabbyy  zzaappoobbiieecc  rroozz--
pprrzzeessttrrzzeenniiaanniiuu  ssii ´́   wwiirruussaa  tteerreennoowweeggoo  ww ssttaaddzziiee..

Count: 23
Mean: 184
GMean: 69
SD: 150
%CV: 81,4
Min: 1
Max: 481
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   99..   SSttaaddoo  bbrroojj lleerróóww  ww nniieewwiieellkkiimm  ssttooppnniiuu  zzaakkaa˝̋oonnee  rreeoowwiirruussaammii..   BBaaddaanniiee  wwyy--
kkoonnaannoo  ww 66  ttyyggooddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ppttaakkóóww..

Count: 10
Mean: 1382
GMean: 841
SD: 1274
%CV: 92,2
Min: 103
Max: 3918
Dil: 1:500

Rozpoznawanie chorób.  Zastosowanie testu ELISA do diagnostyki zaka˝eƒ reowirusowych wymaga badania par surowic.

Ocena stanu zdrowotnego stad
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RRyycc..   1122..   SSttaaddoo  rrooddzziicciieellsskkiiee  bbrroojj lleerróóww  zzaakkaa˝̋oonnee  rreeoowwiirruussaammii  bbaaddaanniiee  ww 55  ttyygg..   ˝̋yy--
cciiaa..   OObbsseerrwwaaccjjee  sseerroollooggiicczznnee  wwsskkaazzuujjàà,,   ˝̋ee  ddoo  zzaakkaa˝̋eenniiaa  rreeoowwiirruussaammii  ww ssttaaddaacchh  rroo--
ddzziicciieellsskkiicchh  bbrroojj lleerróóww  ddoocchhooddzzii   nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj   ww 33  ––  55  ttyygg..   ˝̋yycciiaa..   SSyyttuuaaccjjaa  pprrzzeeddssttaa--
wwiioonnaa  nnaa  tteejj   rryycciinniiee  mmoo˝̋ee  wwsskkaazzyywwaaçç  nnaa  wwyysstt ´́ppoowwaanniiee  zzaa--kkaa˝̋eenniiaa  ––  ssttààdd  kkoonniieecczz--
nnaa  jjeesstt   jjeeggoo  sszzyybbkkaa  iimmmmuunniizzaaccjjaa  ((sszzcczzeeppiioonnkkaa  ˝̋yywwaa))..

Count: 23
Mean: 2330
GMean: 1783
SD: 1960
%CV: 84,2
Min: 362
Max: 10121
Tech: PSZ
Dil: 1:500

Porównywanie stanu zdrowotnego stad.

RRyycc..   1133..   SSttaaddoo  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  uuooddppoorrnniioonnee..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ww wwiieekkuu  2266  ttyygg..
SSttoossoowwaanniiee  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczznneeggoo  uummoo˝̋ll iiwwiiaa  uuzzyysskkaanniiee  bbaarrddzzoo  ddoobbrryycchh  rree--
zzuullttaattóóww  ppoo  sszzcczzeeppiieenniiuu..   PPrreezzeennttoowwaannyy  ddoosskkoonnaa∏∏yy  wwyynniikk  ppoottwwiieerrddzzaa  bbaarrddzzoo  ddoobbrryy
pprrzzeebbiieegg  oodd--cchhoowwuu;;  jjeesstt   wwaa˝̋nnee,,   ˝̋ee  ww ssttaaddzziiee  ttyymm  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo  nnaattuurraallnneeggoo  zzaa--
kkaa˝̋eenniiaa  rreeoowwiirruussaammii..

Count: 23
Mean: 22589
GMean: 21670
SD: 6352
%CV: 28,1
Min: 12756
Max: 35866
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   1144..   SSttaaddoo  pprrzzeeppiieerrzzoonnee..   BBaaddaannee  ww 7722  ttyygg..   SSttaaddoo  ttoo  bbyy∏∏oo  sszzcczzeeppiioonnee  ww cczzaass iiee
ooddcchhoowwuu  ˝̋yywwàà  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ww 1100  ttyygg..   ii iinnaakkttyywwoowwaannàà  ww 1188  ttyygg..   PPooddaannee  nnaa  tteejj   ii nn aa
rryycc..1155  pprrzzyykk∏∏aaddyy  ddoottyycczzàà  ssttaadd  pprrzzeeppiieerrzzoonnyycchh  rróó˝̋nniiààccyycchh  ssii ´́   pprrooggrraammaammii  pprrooff ii llaakk--
ttyykkii   zzaakkaa˝̋eeƒƒ  rreeoowwiirruussoowwyycchh  ww ookkrreessiiee  ooddcchhoowwuu..  GGeenneerraallnniiee  mmoo˝̋nnaa  ssttwwiieerrddzziiçç,,   ˝̋ee
pprroobblleemm  ssttaadd  pprrzzeeppiieerrzzoonnyycchh  mmoo˝̋ee  bbyyçç  rraaccjjoonnaallnniiee  rroozzwwiiààzzaannyy  ttyyllkkoo  pprrzzyy  ppoommooccyy
mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczznneeggoo..

Count: 23
Mean: 5491
GMean: 4284
SD: 4310
%CV: 78,5
Min: 1230
Max: 17738
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   1155..   SSttaaddoo  pprrzzeeppiieerrzzoonnee..   BBaaddaannee  ww wwiieekkuu  7777  ttyygg..   SSttaaddoo  ttoo  bbyy∏∏oo  sszzcczzeeppiioonnee
ww cczzaassiiee  ooddcchhoowwuu  ˝̋yywwàà  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ww 66  ttyygg..   ii 1122  ttyygg..   oorraazz  sszzcczzeeppiioonnkkàà  iinnaakkttyy--
wwoowwaannàà  ww 1188  ttyygg..

Count: 23
Mean: 9617
GMean: 8816
SD: 4039
%CV: 42,0
Min: 4256
Max: 21575
Tech: PSZ
Dil: 1:500
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TESTY FIRMY IDEXX
• Avian Encephalomyelitis Antibody Test
• Avian Leukosis Virus Antigen Test
• Avian Leukosis Virus Antibody Test
• Avian Reovirus Antibody Test
• Chicken Anemia Antibody Test
• Infectious Bronchitis Virus Antibody Test
• Infectious Bursal Disease Virus Antibody Test
• Newcastle Disease Virus Antibody Test (Kury; Indyki)
• Pasteurella multocida Antibody Test (Kury; Indyki)
• Reticuloendoteliosis Virus Antibody Test
• Mycoplasma gallisepticum Antibody Test
• Mycoplasma gallisepticum / synoviae Antibody Test
• Salmonella enteritidis DNA Probe Test
• Mycoplasma gallisepticum DNA Probe Test
• Mycoplasma synoviae DNA Probe Test

MINI-S¸OWNCZEK NAJWA˚NIEJSZYCH TERMINÓW
Surowica – p∏ynna cz´Êç krwi po oddzieleniu od niej elementów morfotycznych, krwinek

i w∏óknika

Testy serologiczne – Testy wykrywajàce przeciwcia∏a

Przeciwcia∏a – specyficzne bia∏ka, które powsta∏y po kontakcie danego osobnika z konkretnym
zarazkiem. Uk∏ad odpornoÊciowy jest odpowiedzialny za powstanie przeciwcia∏
w organizmie Test ELISA Test immunoenzymatyczny test z wyboru do rutynowego
monitoringu serologicznego

Miano surowicy – jest to iloÊç przeciwcia∏ zawarta w okreÊlonej obj´toÊci surowicy

Miano ochronne surowicy – Miano przeciwcia∏ przy, którym w standartowych warunkach nie dochodzi 
do rozwoju choroby po kontakcie z czynnikiem zakaênym Miano przeciwcia∏ 
jest dodatnio skorelowane z odpornoÊcià przy: IBD, IB, ND, AE, REO.

Serokonwersja – Wzrost mian przeciwcia∏ w okresie mi´dzy jednym a drugim badaniem

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe 
ESKULAP Spó∏ka Jawna 
44-105 Gliwice, ul. Elsnera 6
tel.: 0-prefix-32 270 02 07, 270 06 28
tel./fax: 0-prefix-32 270 02 08
infolinia: 0 801 120 104
e-mail: eskulap@eskulap.gliwice.pl




