
Piotr Szeleszczuk

Praktyczna interpretacja 
wyników monitoringu 

serologicznego 
w stadach 

brojlerów kurzych

Cz´Êç I

■ Przedmowa

■ Wprowadzenie

■ Zakaêne zapalenie mózgu i rdzenia kr´gowego

■ Zakaêna anemia kurczàt

■ Bia∏aczka Typ J 

■ Choroba Gumboro

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe 
ESKULAP Spó∏ka Jawna Gliwice 2003



Wprowadzenie
MONITORING SEROLOGICZNY W STADZIE

BROJLERÓW oznacza okresowe badanie surowic
ptaków w celu okreÊlenia obecnoÊci przeciwcia∏
przeciwko wa˝nym w praktyce zarazkom.

Krew do badaƒ pobiera si´ w ÊciÊle okreÊlonych
odst´pach i bada w kierunku obecnoÊci specyficznych
przeciwcia∏ przeciwko okreÊlonym patogenom.

Monitoring serologiczny jest nowoczesnà metodà
diagnostycznà z du˝ym powodzeniem stosowanà
w najbardziej rozwini´tych krajach Êwiata

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 zw∏aszcza:

• OkreÊlanie poziomu przeciwcia∏ 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 terminu szczepieƒ ptaków np.
przeciwko chorobie Gumboro czy rzekomemu
pomorowi drobiu. Wydaje si´,˝e wzorem wielu paƒstw
z rozwini´tà produkcjà drobiarskà 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 szczepionek. W przypadku, 
gdy stopieƒ odpornoÊci poszczepiennej nie jest
zadowalajàcy mo˝liwe jest skrócenie odst´pu
czasowego pomi´dzy poszczególnymi szczepieniami.
Przy wysokim poziomie odpornoÊci poszczepiennej
przerwy pomi´dzy poszczególnymi immunizacjami
mogà byç natomiast d∏u˝sze.

Przedmowa
Krajowa praktyka drobiarska w ciàgu ostatnich kilku lat przekona∏a si´, ˝e monitoring serologiczny 

jest bardzo nowoczesnà metodà uzyskania wiarygodnych informacji s∏u˝àcych podejmowaniu optymalnych
decyzji, pozwalajàcych zwi´kszyç produkcj´ i osiàgnàç dochody.

Zasady monitoringu serologicznego sà ju˝ dobrze znane du˝ej grupie lekarzy patologów drobiu, jednak liczba
zainteresowanych tà metodà diagnostycznà wcià˝ si´ zwi´ksza. Pierwsza w krajowym piÊmiennictwie zwarta
publikacja poÊwi´cona monitoringowi serologicznemu w praktyce drobiarskiej ukaza∏a si´ w 1997 r. Nast´pne
ogólne opracowanie w roku 2003. Wydawcà tych pozycji jak i niniejszego przewodnika jest firma PPH Eskulap
Gliwice wy∏àczny przedstawiciel firmy Idexx Laboratories – USA w Polsce.

Niniejszy poradnik skierowany jest do lekarzy weterynarii pragnàcych stosowaç monitoring serologiczny
w stadach brojlerów kurzych. Ze wzgl´du na jego dydaktyczny charakter zainteresujà si´ nim z pewnoÊcià tak˝e
studenci Wydzia∏ów Medycyny Weterynaryjnej. Podane w przewodniku liczne przyk∏ady majà za zadanie u∏atwiç
interpretacj´ wyników monitoringu.

Materia∏ wykorzystany do opracowania niniejszej publikacji zosta∏ zebrany w oparciu o badania prowadzone
w ostatnich 5 latach przez Oddzia∏ Chorób Ptaków Katedry Nauk Klinicznych Wydzia∏u Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie.

W pierwszej cz´Êci opracowania omówiono szczegó∏owo zasady interpretacji wyników monitoringu
serologicznego w kierunku: zakaênego zapalenia mózgu i rdzenia kr´gowego kurczàt, zakaênej anemii kurczàt,
bia∏aczki typ J oraz choroby Gumboro.

Mam nadziej´, ˝e niniejszy przewodnik b´dzie pomocny lekarzom weterynarii w ich codziennej pracy nad
zapobieganiem i zwalczaniem chorób kurczàt brojlerów.

Piotr Szeleszczuk
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• 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 monitorowanie
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. Monitorowanie serologiczne pozwala
na obiektywnà ocen´ stanu zdrowia danego stada. Na
podstawie wyników badaƒ wielu stad mo˝na
sporzàdziç ocen´ stanu zagro˝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.
Jest oczywiste, ˝e zasadnicze znaczenie dla prawi-

d∏owej interpretacji wyników badaƒ serologicz-
nych jest badanie odpowiednio licznych prób.
Tylko badanie statystycznie wiarygodnej liczby
surowic pozwala ˝ywiç nadziej´,˝e decyzje podj´te
na podstawie wyników b´dà wiarygodne.

• Zalecana technika pobierania krwi i wielkoÊç prób

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

• Krew do badaƒ nale˝y pobieraç poza halà pro-
dukcyjnà

• 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

• Jednodniowe piskl´ta powinny mieç: mas´ cia∏a
mi´dzy 35 a 40 gramów, bez zmian zapalnych 
w miejscu p´pka i temperatur´ cia∏a 37,7°C. 
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Wiek ptaków (dni) Sposób pobrania krwi WielkoÊç próbki
0-7 Dekapitacja, serce 23 próby na stado*
7-14 ˚y∏a skrzyd∏owa, serce 23 próby na stado
> 14 ˚y∏a skrzyd∏owa 23 próby na stado

Przyk∏adowy harmonogram monitoringu serologicznego w stadach brojlerów kurzych 
Wiek ptakówKierunek badania 

0-3 dzieƒ 21 dzieƒ Badanie w ubojni
Choroba Gumboro + + +
Zak. zapalenie oskrzeli + + +
Zaka˝enia reowirusowe + + +
Rzekomy pomór drobiu + + +
Zakaêna anemia kurczàt + + +
Zaka˝enia Mycoplasma spp + + +
Zakaêne zapalenie mózgu i rdzenia kr´gowego + + +
Ornitobakterioza + + +
Pastereloza + + +
Salmoneloza + + +
Zaka˝enia pneumowirusowe + + +
Zaka˝enia adenowirusowe + + +
Bia∏aczka +

Jak odczytywaç wyniki uzyskane 
przy pomocy programu xChek

Laboratoria autoryzowane firmy Idexx
przekazujà uzyskane wyniki badania
w teÊcie ELISA w postaci typowego histogra-
mu uzyskanego za pomocà programu xChek.
Ta forma przedstawiania wyniku badaƒ
u∏atwia Êledzenie zmian w kszta∏towaniu
poziomu przeciwcia∏ w trakcie prowadzo-
nego monitoringu serologicznego.

Zamieszczony obok przyk∏ad zawiera
typowy histogram i podaje zasady odczy-
tywania wyniku zobrazowanego tym
sposobem. 
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Titer Groups

MONITORING SEROLOGICZNY 2003 – IBD

Code
A

Assay
IBD

Count
23

GMean
7765

CV
38,4

Age
0-1

CommentCase
MONITORING SEROLOGICZNY

Count: 23
Mean: 8556
GMean: 7765
SD: 3289
%CV: 38,4
Min: 2909
Max: 13269
Tech: PSZ
Dil: 1:500



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 miano ELISA badanych prób

surowic ptaków.
GMean: Êrednie geometryczne miano ELISA

badanych prób surowic ptaków.
SD.: odchylenie standardowe

C.V.%: wspó∏czynnik zmiennoÊci (Coefficient of
Variation), który charakteryzuje zró˝ni-
cowanie wyniku. Je˝eli wskaênik C.V.
jest mniejszy ni˝ 40% przyjmuje si´, ˝e
rozproszenie wyników czyli zró˝nico-
wanie zmian pomi´dzy poszczególnymi
osobnikami jest zadowalajàce co ozna-
cza, ˝e wszystkie ptaki w stadzie reago-
wa∏y podobnie. Wysoki wspó∏czynnik
zmiennoÊci oznacza, ˝e zró˝nicowanie
mian pomi´dzy poszczególnymi osob-
nikami w stadzie jest zbyt du˝e, co nie
jest korzystnym zjawiskiem. Ocena
wartoÊci wspó∏czynnika zmiennoÊci jest
szczególnie istotna przy okreÊlaniu ter-
minu szczepienia przeciwko chorobie
Gumboro. Jest w zasadzie mo˝liwe je-
dynie 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
(standardowo1:50; CAV ELISA 1:10)

Titer Group: numer grupy mian (patrz tabela)
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
Comment: komentarze

Do poszczególnych grup nale˝à surowice o mianach:

Mg – Mycoplasma synoviae
Ms – Mycoplasma synoviae
REV – wirus retikuloendoteliozy

Monitoring serologiczny w ubojni drobiu
Najbardziej praktycznà metodà (ze wzgl´du na

ponoszone koszty) jest prowadzenie monitoringu
w oparciu o ubojnie drobiu jako integratora produkcji
mi´sa drobiowego.

Nale˝y badaç szeÊç losowo wybranych stad w ciàgu
tygodnia pobierajàc z ka˝dego stada po 15 prób krwi.

Przy koƒcu ka˝dego tygodnia zgromadzona liczba
prób wystarczy do wykorzystania 1 p∏ytki mikro-
tetracyjnej (90 surowic).

Prowadzenie monitoringu przez pierwsze dwa, trzy
miesiàce pozwoli na ustalenie wzorca dla danego
rejonu, który to wzorzec stanowiç b´dzie punkt
odniesienia dla interpretacji wyników dalszych badaƒ.

Po ustaleniu wzorca nale˝y kontynuowaç
monitorowanie serologiczne zwracajàc uwag´ na
wszelkie odchylenia od standardowego poziomu
specyficznych przeciwcia∏. Zaobserwowane ró˝nice
mogà byç wczesnym wskaênikiem zmian
prowadzàcych do pogorszenia si´ jakoÊci ˝ywca, jesz-
cze przed ich rzeczywistym wystàpieniem. Przyk∏adowo
jeÊli stwierdzi si´ obni˝enie poziomu mian
specyficznych przeciwcia∏ mo˝na podjàç nast´pujàce
dzia∏ania:
1. Zwi´kszyç cz´stotliwoÊç szczepieƒ.
2. Zmieniç szczepionk´ (rodzaj, producent)
3. Przesunàç kolejne szczepienia o 1 lub 2 dni.
4. JeÊli brak jest reakcji booster (szybkiego i wysokiego

wzrostu poziomu przeciwcia∏ po drugiej immunizacji)
ponowiç szczepienie.
W oparciu o znajomoÊç wzorcowego statusu

serologicznego stada uzupe∏nionà informacjà
o producentach, wynikach ekonomicznych, warunkach
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GRUPA MIAN ZAKRES MIAN W GRUPIE
0 0-396 (0-1076 Ms/Mg, Mg, REV, 0-844 LLAB)
1 397-399 (1097-1499 Ms/Mg, Mg, REV; 845-999 LLAB)
2 1 000-1 999  (1500-1999 Ms/Mg, Mg, REV)
3 2 000-2 999
4 3 000-3 999
5 4 000-4 999
6 5 000-5 999
7 6 000-7 999
8 8 000-9 999
9 10 000-11 999

10 12 000-13 999
11 14 000-15 999
12 16 000-17 999
13 18 000-19 999
14 20 000-21 999
15 22 000-23 999
16 24 000-27 999
17 28 000-31 999
18 32 000



odchowu i zmianach sezonowych itp. nale˝y podjàç
prawid∏owà decyzj´ o strategii profilaktyki wetery-
naryjnej.

Programy komputerowe firmy IDEXX pozwalajà
zebraç te dane, ale od doÊwiadczenia i wiedzy lekarza
weterynarii zale˝y czy z zebranych danych zostanà
wyciàgni´te prawid∏owe wnioski. Po wczesnym
wykryciu przyczyn mogàcych prowadziç do obni˝enia
si´ jakoÊci zostaje oko∏o 3 tygodni, aby staraç si´
zminimalizowaç straty jakie mogà ewentualnie
wystàpiç.

JakoÊç nades∏anych próbek
Nale˝y mieç na uwadze, ˝e jakoÊç prób krwi

(surowic) dostarczonych do laboratorium ma du˝y
wp∏yw na osiàgni´te wyniki. Im lepszy jest stan
nades∏anych do laboratorium prób krwi, tym bardziej
wiarygodne sà uzyskane wyniki. W zasadzie niewielka
lub wyst´pujàca w Êrednim stopniu hemoliza. nie ma
wielkiego wp∏ywu na wynik badania, z powodu
stosowania wysokiego stopnia rozcieƒczenia próbki 
(1:500). Natomiast bakteryjne lub grzybicze zaka˝enie
próby mo˝e znaczàco wp∏ywaç na osiàgni´te wyniki. 
Z tego wzgl´du jeÊli surowica ma byç transportowana
w niesprzyjajàcych warunkach przez d∏u˝szy okres
czasu (np. wysy∏ka pocztà w czasie upa∏ów) nale˝y
dodaç do niej 0,05 ml (1 kropla) 1% roztworu
mertiolatu. JeÊli jakoÊç nades∏anych prób budzi du˝e
zastrze˝enia laboratorium odstàpi od badaƒ i poprosi
o nades∏anie nowych surowic.

Przesy∏anie prób na bibule filtracyjnej
Do przesy∏ania prób do badania w teÊcie ELISA

stosuje si´ zazwyczaj probówki lub inne nadajàce si´
do transportu pojemniki. Zastosowanie tego sposobu
przesy∏ania prób do laboratorium stwarza niekiedy
problemy techniczne (uszkodzenie prób, zepsucie si´
itp.). Z tego wzgl´du firma IDEXX proponuje mo˝liwoÊç
przesy∏ania prób surowic, po zaadsorbowaniu ich na
bibule filtracyjnej, w zwyk∏ych kopertach. Przepro-
wadzone przez firm´ IDEXX szeroko zakrojone badania
wskazujà,˝e stosowanie metody transportu surowic na
bibule filtracyjnej mo˝e byç wygodnà w praktyce
alternatywà dla tradycyjnego sposobu przesy∏ania prób
do badaƒ serologicznych.

Sposób post´powania:
Z ka˝dej próby nale˝y pobraç 1 mikrolitr surowicy

i nanieÊç na bibu∏´ filtracyjnà (mo˝na jà otrzymaç
w laboratoriach wykonujàcych monitoring serolo-
giczny), nast´pnie paski suszy si´ przez noc
w temperaturze pokojowej. Nast´pnego dnia tak
przygotowane próbki przesy∏a si´ do laboratorium
serologicznego.

Ogólne zasady oceny wyników monitoringu
serologicznego w stadach brojlerów kurzych

Interpretujàc wyniki monitoringu w stadach kurczàt
rzeênych mamy najogólniej dwa scenariusze: jeden
obejmuje stada szczepione, drugi stada nieszczepione.

Jak wynika ze schematu pierwszego (Ryc. W-1)
w stadach nieszczepionych, niezaka˝onych uzyskuje si´
wyniki, które umownie uk∏adajà si´ w kszta∏t „równi
pochy∏ej” w kierunku koƒca cyklu produkcyjnego.
Natomiast w stadach nieszczepionych, zaka˝onych
transowarialnie miana uk∏adajà si´ wed∏ug schematu
„równi pochy∏ej” w przeciwnym kierunku (Ryc. W-2).

Na rycinie W-3 podano schematycznie kszta∏towanie
si´ mian w stadzie nieszczepionym zaka˝onym po
wyl´gu.

Celem profilaktyki chorób wirusowych w stadach
brojlerów jest jak najwczeÊniejsze wytworzenie wyso-
kich poziomów specyficznych przeciwcia∏, zatem wynik
badania wykonanego pod koniec cyklu produkcyjnego
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powinien byç odpowiednio wysoki (Ryc. W-4). Przy
nadka˝eniu zjadliwym wirusem poziom specyficznych
przeciwcia∏ wzrasta w stopniu wi´kszym ni˝ po
zastosowaniu szczepionki (Ryc. W-5).

ZAKAèNE ZAPALENIE
MÓZGU I RDZENIA
KR¢GOWEGO KURCZÑT
(Avian Encephalomyelitis)

Zakaêne zapalenie mózgu i rdzenia kr´gowego
wywo∏ywane jest przez enterowirusy nale˝àce do
rodzaju Picornavirus.

G∏ównà rol´ w rozprzestrzenianiu si´ wirusa zakaê-
nego zapalenia mózgu i rdzenia kr´gowego odgrywa
pionowa droga zaka˝enia. Zaka˝one nioski przez kilka
tygodni przekazujà wirus do jaj, co powoduje spadek
wyl´gowoÊci. Zaka˝one transowarialnie piskl´ta po
wykluciu siejà wirus do Êrodowiska zaka˝ajàc zdrowe
piskl´ta ju˝ w inkubatorze. Przyjmuje si´, ˝e je˝eli
zaka˝enie nastàpi∏o na drodze pionowej to ptaki
chorujà w pierwszych 5-14 dniach. JeÊli do zaka˝enia
dosz∏o po wykluciu, to objawy chorobowe pojawiajà
si´ zwykle po 10 dniach. 

W zale˝noÊci od drogi zaka˝enia okres inkubacji
choroby wynosi od 5 do 14 dni. Na zaka˝enie
naturalne najbardziej wra˝liwe sà kury, choç mogà
równie˝ chorowaç indyki i ba˝anty. Choroba wyst´puje

najcz´Êciej u ptaków w wieku mi´dzy 1 a 3 tygodniem
˝ycia. Chore ptaki siedzà na skokach, ca∏e stado jest
bardzo ma∏o ruchliwe, wiele osobników le˝y na boku.
U cz´Êci ptaków wyczuwalne sà bardzo charak-
terystyczne dr˝enia g∏owy i szyi (tremor epidemiczny)
o du˝ej cz´stotliwoÊci i ma∏ej amplitudzie, najlepiej
wyczuwalne po uchwyceniu g∏owy ptaka w r´k´.
ÂmiertelnoÊç u naturalnie zaka˝onych kurczàt waha si´
i mo˝e niekiedy si´gaç nawet 75%.

Typowe dr˝enie u kurczàt, mo˝e sugerowaç zakaêne
zapalenie mózgu i rdzenia kr´gowego. Pad∏e kurcz´ta
z regu∏y nie wykazujà ˝adnych makroskopowych zmian
patologicznych. Badaniem histopatologicznym mo˝na
stwierdziç typowe dla tej choroby zmiany zapalne
w mózgu, ˝o∏àdku gruczo∏owym i trzustce. W diagno-
zie ró˝nicowej nale˝y równie˝ uwzgl´dniç spowo-
dowane niedoborem witaminy E rozmi´kczenie mózgu
(choroba szalonego kurcz´cia). Laboratoryjne badanie
surowic w stadach rodzicielskich lub test jajowy mogà
mieç du˝e znaczenie diagnostyczne.

Najskuteczniejszà metodà profilaktyki AE jest szcze-
pienie stad rodzicielskich ˝ywà szczepionkà przed
okresem nieÊnoÊci. JeÊli choroba wystàpi w stadzie nie
szczepionym lub êle zaszczepionym to nale˝y na okres
kilku tygodni zatrzymaç l´gi, aby przerwaç pionowà
drog´ zaka˝enia. Po nabraniu odpornoÊci przez nioski
mo˝liwe jest ponowne rozpocz´cie l´gów.

Monitoring serologiczny
Zakaêne zapalenie mózgu i rdzenia kr´gowego

pisklàt stosunkowo rzadko jest obejmowane badaniem
monitoringowym. Stada rodzicielskie brojlerów sà
szczepione przeciwko tej chorobie stàd pe∏ne zabezpie-
czenie brojlerów przed skutkami infekcji. Prowadzone
od wielu lat badania monitoringowe stad rodzicielskich
wskazujà na bardzo du˝e zró˝nicowanie w zakresie
zabezpieczenia tych stad.

Wyjàtkowo rzadko spotyka si´ stada brojlerów,
w których 100% badanych prób pobranych od 1 dnio-
wych pisklàt by∏oby dodatnie (Ryc. AE-1). Z regu∏y za
bardzo dobry nale˝y uznaç wynik przedstawiony na
rycinie AE-2. Cz´sto wyniki sà znacznie gorsze (Ryc.
AE-3). Brak jest szczegó∏owych danych na temat tempa
zanikania przeciwcia∏ matczynych. Ich poziom w 3 tyg.
˝ycia jest oczywiÊcie zale˝ny od wartoÊci stwierdzanych
u jednodniowych pisklàt. Z regu∏y u 6 tyg. kurczàt
miana sà ujemne (Ryc. AE-4).

Niekiedy stwierdza si´ du˝e zró˝nicowanie mian
u jednodniowych pisklàt b´dàce wynikiem ∏àczenia jaj
wyl´gowych pochodzàcych z ró˝nych stad rodziciel-
skich (Ryc. AE-5).

Wyjàtkowo rzadko spotka si´ stada, u których Êred-
nie miano geometryczne przeciwcia∏ matczynych prze-
kracza 7 000 u jednodniowych pisklàt a wspó∏czynnik
zmiennoÊci zbli˝a si´ do 30% (Ryc. AE-6). 

5

Praktyczna interpretacja wyników monitoringu serologicznego…

1 2 3
0

2 000

4 000

6 000

8 000

Numer badania

Miano ELISA

RRyycc..   WW--44  ZZaacchhoowwaanniiee  mmiiaann  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   ––  IIBBDD  ––  ssttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee

1 2 3
0

2 000

4 000

6 000

8 000

Numer badania

Miano ELISA

RRyycc..   WW--55  ZZaacchhoowwaanniiee  mmiiaann  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   ––  IIBBDD  ––  ssttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee  ii   zzaakkaa˝̋oonnee



ZAKAèNA 
ANEMIA KURCZÑT
(Chicken infectious anaemia  – CIA)

Choroba wywo∏ywana jest przez bardzo oporny,
ma∏y DNA wirus zaliczany do rodzaju Circovirus,
oznaczany jako CIAV (Chicken Infectious Anaemia

Virus). G∏ównà drogà rozprzestrzeniania si´ wirusa
zakaênej anemii jest zaka˝enie pionowe, zainfekowane
nioski przekazujà zarazek na swoje potomstwo.
Mo˝liwe jest równie˝ poziome rozprzestrzenianie si´
infekcji zw∏aszcza u ptaków m∏odych przez kontakt
z chorym osobnikiem i Êrodowiskiem (wyposa˝enie,
odzie˝ itp.).

Wirus zakaênej anemii wywo∏uje objawy chorobowe
u ptaków w wieku do oko∏o 3 tygodnia. U kur
doros∏ych zaka˝enie przebiega bez ˝adnych objawów
klinicznych. Choroba charakteryzuje si´ padni´ciami
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i anemià zwiàzanà z atrofià tkanki krwiotwórczej szpiku
kostnego. Stwierdza si´ równie˝ wybroczyny i wylewy
w tkance podskórnej i w mi´Êniach jak równie˝ zmiany
atroficzne w uk∏adzie limfatycznym. U chorych ptaków
obserwuje si´ typowe zmiany martwicowe skóry
w okolicy podskrzyd∏owej, stàd jednostka jest nazywa-
na „chorobà niebieskiego skrzyd∏a” (Blue wing
disease). ÂmiertelnoÊç jest zró˝nicowana i waha si´ od
20% do 70%. Wyniki produkcyjne w zaka˝onych
stadach sà bardzo obni˝one.

Postawienie wst´pnego rozpoznania jest mo˝liwe na
podstawie charakterystycznych zmian sekcyjnych
i objawów klinicznych. U˝yteczne sà równie˝ badania
hematologiczne. Mo˝liwe jest wykonanie badaƒ
serologicznych (Immunofluorescencja, seroneutraliza-
cja, test ELISA itp.). Izolacja wirusa jest równie˝
mo˝liwa, choç technicznie trudna, bardzo d∏ugotrwa∏a
i kosztowna. Brak jest leczenia przyczynowego
zakaênej anemii kurczàt. Nale˝y dà˝yç do tego aby
wszystkie piskl´ta mia∏y wysoki poziom specyficznych
przeciwcia∏ przeciwko wirusowi zakaênej anemii, co
osiàga si´ przez indywidualne szczepienie ka˝dej nioski
˝ywà szczepionkà.

Monitoring serologiczny
Z regu∏y stopieƒ zabezpieczenia pisklàt przeciwko

zakaênej anemii jest zadowalajàcy (Ryc. CIA-1). 
W badaniach wykonanych w roku 2003 (Szeleszczuk
i wsp.) obejmujàcych 16 stad brojlerów kurzych
stwierdzono, ze wi´kszoÊç stad posiada∏a dobry
stopieƒ zabezpieczenia choç zdarza∏y si´ stada,
w których cz´Êç ptaków nie posiada∏a specyficznych
przeciwcia∏ matczynych (Ryc. CIA-2). 

W zale˝noÊci od warunków Êrodowiskowych
dochodzi do zaka˝eƒ wirusem terenowym. Jak wynika
z histogramu przedstawionego na Ryc. CIA-3 w cz´Êci
stad dochodzi do zaka˝enia ju˝ pod koniec pierwszej
po∏owy okresu odchowu. JeÊli presja wirusa
Êrodowiskowego jest du˝a to w badaniu stwierdza si´,
˝e Êredni wspó∏czynnik S/N spada poni˝ej 0,3 (Ryc.
CIA-4). W stadach odchowywanych w Êrodowisku
wolnym od wirusa zakaênej anemii nie dochodzi do
zaka˝eƒ i 3 tyg. wszystkie badane surowice sà wolne
od specyficznych przeciwcia∏ (Ryc. CIA-5). Stan ten
utrzymuje si´ do koƒca okresu odchowu (Ryc. CIA-6).
Na przebieg infekcji wirusem CIA w stadzie brojlerów
majà wp∏yw: stopieƒ zabezpieczenia pisklàt
jednodniowych i presja wirusa Êrodowiskowego.
Typowym przyk∏adem mo˝e byç przytoczony poni˝ej
przypadek. W stadzie brojlerów badanie monitoringo
we w pierwszym dniu wykaza∏o, ˝e tylko mniej ni˝
10% badanych surowic nie zawiera specyficznych
przeciwcia∏ matczynych (Ryc. CIA-7). Badanie trzyty-
godniowych ptaków wykazywa∏o natomiast, ˝e blisko
14% ptaków ma ju˝ specyficzne przeciwcia∏a, co jest

dowodem na ich wczesny kontakt z wirusem
terenowym i rozpoczynajàce si´ zaka˝enie (Ryc. CIA-8).
Badanie surowic ptaków 42 dniowych potwierdzi∏o
dalszy wzrost liczby zaka˝onych ptaków, a wszystkie
próby by∏y dodatnie (Ryc. CIA-9). Na podstawie
wyników badaƒ krajowych (Szeleszczuk, 2002) mo˝na
sàdziç, ˝e przeciwcia∏a matczyne przeciwko
zaka˝eniom wirusem zakaênej anemii u wi´kszoÊci
kurczàt zanikajà mi´dzy 10 a 20 dniem ˝ycia. Oko∏o
trzeciego tygodnia nie stwierdza si´ ju˝ przeciwcia∏
matczynych. Znaczenie ochronne tych przeciwcia∏ jest
ograniczone do okresu bezpoÊrednio po wyl´gu. Przy
bardzo du˝ej presji Êrodowiskowej ptaki badane
w trzecim tygodniu ˝ycia ju˝ posiadajà znaczne iloÊci
specyficznych przeciwcia∏. 

Przyk∏adem mo˝e byç tu sytuacja w stadzie, w którym
odnotowano du˝e straty z powodu zakaênego zapale-
nia oskrzeli. Badanie monitoringowe wykonane
w pierwszym dniu ˝ycia wykaza∏o, bardzo dobry
stopieƒ zabezpieczenia pisklàt. Wszystkie badane
surowice by∏o dodatnie (Ryc. CIA-10). Wspó∏czynnik
S/N badanych surowic nie przekroczy∏ wartoÊci 0,034.
W stadzie tym notowano du˝e problemy zdrowotne.

Badanie w 3 tygodniu wykaza∏o, ˝e blisko po∏owa
badanych surowic zawiera specyficzne przeciwcia∏a
(Ryc. CIA-11). Odchów tego stada by∏ przed∏u˝ony do
ponad 7 tyg. a badanie w 48 dniu ˝ycia ptaków
wykaza∏o, ˝e ponad 90% osobników posiada∏o specy-
ficzne przeciwcia∏a (Ryc. CIA-12). Przy mniejszej presji
wirusa Êrodowiskowego zaka˝enie mo˝e rozwijaç si´
wolniej i serologicznie ujawniç si´ w trzecim badaniu.
Dobrym tego przyk∏adem mo˝e byç stado w którym
zarówno badanie w pierwszym dniu ˝ycia (Ryc. 
CIA-13) jak i badanie w dniu 21 (Ryc. CIA-14) by∏o
ujemne. Bardzo dydaktyczny, potwierdzajàcy aktywne
zaka˝enie w drugim okresie cyklu produkcyjnego
histogram (Ryc. CIA-15) wskazuje, ˝e blisko 48%
surowic by∏o dodatnich. Zwraca uwag´ bardzo du˝a
ró˝nica mi´dzy wartoÊcià minimalnà i maksymalnà
wspó∏czynnika S/N. Najni˝sza wartoÊç tego wskaênika
wynosi∏a 0,097 natomiast najwy˝sza 2,339. O tym, ˝e
ograniczenie presji wirusa Êrodowiskowego ma
zasadniczy wp∏yw na przebieg zaka˝enia wirusem
zakaênej anemii w stadzie kurczàt brojlerów mo˝e
Êwiadczyç poni˝szy przyk∏ad. 

Badanie w pierwszym dniu ˝ycia wykaza∏o
stosunkowo niski stopieƒ zabezpieczenia. Mimo, ˝e
wszystkie ptaki posiada∏y specyficzne przeciwcia∏a ich
poziom nie by∏ zbyt wysoki (Ryc. CIA-16). Maksymalna
wartoÊç stosunku S/N wynosi∏a 0,474 (wartoÊç
graniczna prób ujemnych S/N powy˝ej 0,6). W trzecim
tygodniu wszystkie badane surowice by∏y ujemne (Ryc.
CIA-17). Natomiast w badaniu wykonanym w 42 dniu
tylko 7 surowic by∏o dodatnich, co stanowi∏o 30,4%
badanych prób. 
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oobbeejjmmuujjààccyycchh  1166  ssttaadd  bbrroojj lleerróóww  kkuurrzzyycchh  wwyynniikkii   bbaaddaaƒƒ  sszzeeÊÊcciioottyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..WW ssttaa--
ddaacchh  99,,1122  ii 1144  ddoosszz∏∏oo  ddoo  ssii llnneeggoo  zzaakkaa˝̋eenniiaa  wwiirruusseemm  aanneemmii ii   zzaakkaaêênneejj .. JJeeÊÊll ii   pprreessjjaa  wwiirruussaa  ÊÊrroo--
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Count: 22
Mean: 0,054
GMean: 0,053
SD: 0,010
%CV: 19,2
Min: 0,038
Max: 0,077
Tech: PSZ
Date: 21
Dil: 1:10

Count: 17
Mean: 1,508
GMean: 1,502
SD: 0,139
%CV: 9,2
Min: 1,210
Max: 1,785
Tech: PSZ
Date: 20
Dil: 1:10

Count: 17
Mean: 1,629
GMean: 1,611
SD: 0,263
%CV: 16,1
Min: 1,236
Max: 2,508
Tech: PSZ
Date: 20
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,174
GMean: 0,090
SD: 0,279
%CV: 160,9
Min: 0,035
Max: 1,180
Tech: PSZ
Date: 01
Dil: 1:10

Count: 22
Mean: 0,945
GMean: 0,853
SD: 0,288
%CV: 30,5
Min: 0,097
Max: 1,281
Tech: PSZ
Date: 27
Dil: 1:10
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Count: 19
Mean: 0,154
GMean: 0,143
SD: 0,071
%CV: 46,1
Min: 0,088
Max: 0,403
Tech: PSZ
Date: 27
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,039
GMean: 0,039
SD: 0,006
%CV: 15,1
Min: 0,034
Max: 0,055
Tech: PSZ
Date: 26
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,535
GMean: 0,349
SD: 0,371
%CV: 69,3
Min: 0,052
Max: 1,029
Tech: PSZ
Date: 11
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,158
GMean: 0,117
SD: 0,173
%CV: 109,1
Min: 0,048
Max: 0,845
Tech: PSZ
Date: 26
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,071
GMean: 0,066
SD: 0,029
%CV: 41,2
Min: 0,038
Max: 0,169
Tech: PSZ
Date: 27
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 1,277
GMean: 1,273
SD: 0,103
%CV: 8,1
Min: 1,118
Max: 1,493
Tech: PSZ
Date: 14
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 0,746
GMean: 0,561
SD: 0,522
%CV: 70,1
Min: 0,097
Max: 2,339
Tech: PSZ
Date: 28
Dil: 1:10

Count: 22
Mean: 0,283
GMean: 0,274
SD: 0,075
%CV: 26,5
Min: 0,172
Max: 0,474
Tech: PSZ
Date: 22
Dil: 1:10



BIA¸ACZKA
(Leucosis)

Naukowcy amerykaƒscy (Fadly i wsp. 2000)
udowodnili, ˝e brojlery pochodzàce po rodzicach
zaka˝onych wirusem bia∏aczki typu J osiàgajà gorsze
wyniki produkcyjne.

Bia∏aczka wywo∏ywana jest przez wirusy z podro-
dziny Retroviridae.

Bia∏aczka limfoidalna jest przyk∏adem choroby
rozprzestrzeniajàcej si´ g∏ównie drogà zaka˝enia
pionowego, przez zaka˝one nioski na potomstwo. 
U m∏odych ptaków mo˝e tak˝e wystàpiç zaka˝enie
poziome-horyzontalne. Zaka˝one nioski przekazujàce
wirus na potomstwo mogà byç rozpoznane przy
pomocy badania jaj wyl´gowych lub wymazu z kloaki,
co pozwala na eliminacj´ takich ptaków z rozrodu. 
W ten sposób zostaje przerwany cykl przekazywania
wirusa bia∏aczki. Najbardziej specyficznà zmianà
sekcyjnà w przebiegu bia∏aczki jest nowotworowy
rozrost narzàdów wewn´trznych. Zmiany nowotworo-
we obserwuje si´ z regu∏y w wàtrobie, Êledzionie,
nerkach i bursie Fabrycjusza. W stadach bia∏aczkowych
stwierdza si´ ni˝szà nieÊnoÊç i wyl´gowoÊç.

Zmiany sekcyjne w przebiegu bia∏aczki limfoidalnej
sà zbli˝one do zmian obserwowanych przy chorobie

Mareka, ale wirus bia∏aczki z regu∏y nie uszkadza
nerwów, stàd w odró˝nieniu do choroby Mareka 
nie wyst´pujà zmiany pora˝enne. Dla postawienia
prawid∏owej diagnozy konieczne jest badanie histopa-
tologiczne. Brak jest przyczynowego leczenia bia∏aczki
limfoidalnej. Najlepszà metodà zapobiegania jest
uwalnianie stad od zaka˝onych niosek. Najsku-
teczniejszym sposobem zwalczania choroby jest
odchów wolnych od bia∏aczki ptaków pochodzàcych
po nie zaka˝onych nioskach.

Monitoring serologiczny
Badania monitoringowe w kierunku wykrycia

specyficznych przeciwcia∏ przeciwko wirusowi typ J
bia∏aczki u kurczàt brojlerów nie sà prowadzone. 
W surowicy jednodniowych pisklàt brojlerowskich nie
powinny wyst´powaç przeciwcia∏a matczyne
przeciwko temu zarazkowi (AL. J-1). 

Obecnie nie notuje si´ zasadniczo wyników
dodatnich, choç kilka lat temu odsetek ptaków
posiadajàcych specyficzne przeciwcia∏a matczyne w
1 dniu ̋ ycia by∏ stosunkowo wysoki (Ryc. AL. J-2). 

ObecnoÊç tych przeciwcia∏ nie jest równoznaczna
z obecnoÊcià wirusa. Potwierdza jednak kontakt
rodziców z wirusem, nie wyklucza zatem mo˝liwoÊci
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Count: 23
Mean: 1,199
GMean: 1,173
SD: 0,266
%CV: 22,2
Min: 0,870
Max: 1,808
Tech: PSZ
Date: 06
Dil: 1:10

Count: 23
Mean: 1,046
GMean: 0,987
SD: 0,331
%CV: 31,7
Min: 0,415
Max: 1,924
Tech: PSZ
Date: 14
Dil: 1:10 Count: 20

Mean: 0,002
GMean: 0,259
SD: 0,004
%CV: 258,7
Min: 0,000
Max: 0,019
Tech: PSZ
Date: 03
Dil: 1:500

Count: 22
Mean: 0,454
GMean: 0,337
SD: 0,561
%CV: 123,7
Min: 0,000
Max: 2,169
Tech: PSZ
Date: 16
Dil: 1:500



pionowej transmisji zaka˝enia. W stadach brojlerów
przeciwcia∏a matczyne zanikajà i pod koniec okresu
odchowu nie stwierdza si´ ich obecnoÊci 
(Ryc. AL. J-3). 

CHOROBA GUMBORO
(Infectious Bursal Disease – IBD)

Choroba wywo∏ywana jest przez zarazek nale˝àcy do
rodzaju Birnavirus. Szczepy wirusa dzielone sà na
klasyczne i wariantowe. Objawy chorobowe u kurczàt
wywo∏uje serotyp 1. Wirus zakaênego zapalenia bursy
Fabrycjusza jest bardzo stabilny i trudno go wyelimi-
nowaç ze Êrodowiska kurnika.

Wirus choroby Gumboro jest bardzo zakaêny i ∏atwo
rozprzestrzenia si´ na drodze kropelkowej w stadzie
oraz pomi´dzy fermami. Wirus mo˝e znajdowaç si´
w odchodach, na odzie˝y obs∏ugi i na sprz´cie.

Na zaka˝enie naturalne wra˝liwe sà kury i indyki.
Kliniczne objawy choroby obserwuje si´ najcz´Êciej
mi´dzy 3 a 5 tygodniem ˝ycia. Chore ptaki sà blade,
osowia∏e i apatyczne, przy czym majà tendencj´ do
zbijania si´ w gromady. ÂmiertelnoÊç jest zró˝nico-
wana. Zazwyczaj pierwsze przypadki choroby na
danym terenie przebiegajà ze ÊmiertelnoÊcià
wynoszàcà od 5 do 10%, ale czasami upadki mogà
si´gaç 60% i wi´cej, w zale˝noÊci od zjadliwoÊci
zarazka (postaç ostra IBD). Po pewnym czasie
obserwuje si´ stopniowy spadek zjadliwoÊci wirusa
i wyraêne zmniejszenie ÊmiertelnoÊci. Szczególnie du˝e
znaczenie ma w praktyce subkliniczne zaka˝enie
wirusem choroby Gumboro prowadzàce do silnej
immunosupresji. Ptaki, które przechorowa∏y zakaêne
zapalenie bursy Fabrycjusza sà bardzo wra˝liwe na
wiele innych chorób. W stadach, które w pierwszym
tygodniu ˝ycia zarazi∏y si´ wirusem choroby Gumboro,
bardzo cz´sto obserwuje si´ wtr´towe zapalenie
wàtroby (IBH). W stadach brojlerowskich, w których

wyst´puje subkliniczna postaç choroby stwierdza si´
pogorszenie wyników ekonomicznych wynikajàce
z obni˝enia przyrostów i wy˝szego wskaênika wy-
korzystania paszy.

W przebiegu ostrej fazy choroby Gumboro stwierdza
si´ powi´kszonà i rozpulchnionà burs´ Fabrycjusza,
czasami z obecnoÊcià krwawych wylewów. Wyst´pujà
równie˝ wybroczyny w mi´Êniach, nerki sà blade.
Zaka˝enie szczepami wariantowymi prowadzi zazwy-
czaj do bardzo szybkiej atrofii bursy Fabrycjusza (ju˝ po
24-48 godzinach) bez innych typowych dla choroby
Gumboro objawów. Równie˝ w przewlek∏ej fazie
choroby dochodzi do zmniejszenia si´ wielkoÊci tego
narzàdu. Stopieƒ uszkodzenia bursy Fabrycjusza mo˝na
oceniç na podstawie wyników badania histopa-
tologicznego. Uszkodzenie to prowadzi do
upoÊledzenia funkcji limfocytów B. Rozpoznanie
choroby jest mo˝liwe na podstawie objawów klinicz-
nych (przebieg choroby ze szczytem upadków mi´dzy
3-5 dniem zaka˝enia) i zmian sekcyjnych w bursie
Fabrycjusza.

Potwierdzeniem diagnozy mo˝e byç ocena zmian
histopatologicznych w bursie Fabrycjusza, badanie
serologiczne lub izolacja wirusa. W diagnozie
ró˝nicowej nale˝y uwzgl´dniç zatrucie sulfonamidami,
aflatoksykoz´ i niedobór witaminy E.

Brak jest leczenia przyczynowego. Najlepszà metodà
profilaktyki choroby jest stosowanie skutecznego
programu szczepieƒ. Równie istotne jest prowadzenie
skutecznej immunoprofilaktyki zakaênej anemii. Nale˝y
dà˝yç do tego aby wszystkie piskl´ta mia∏y wysoki
poziom specyficznych przeciwcia∏ przeciwko wirusowi
CIA.

Wirus IBD charakteryzuje si´ silnà immuno-
gennoÊcià. Zaka˝enie wirusem choroby Gumboro
prowadzi do powstania specyficznych przeciwcia∏,
których obecnoÊç mo˝na wykazaç w teÊcie dyfuzji
z ˝elu agarowym, teÊcie seroneutralizacji (SN) lub
w teÊcie immunoenzymatycznym (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 przeciwcia∏ami SN a przeciwcia∏ami precypitu-
jàcymi w przebiegu zaka˝enia wirusem IBD. Ptaki
z bardzo wysokim mianem przeciwcia∏ SN (16 000) nie
mia∏y przeciwcia∏ precypitujàcych. Zdaniem wszystkich
autorów istnieje bardzo wysoka korelacja mi´dzy
wynikami uzyskanymi w teÊcie seroneutralizacji
i immunoenzymatycznym. Najpraktyczniejszym testem
serologicznym stosowanym w praktyce do oceny
poziomu odpornoÊci okaza∏ si´ test immuno-
enzymatyczny. 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
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dniach od zaka˝enia i ich poziom stosunkowo szybko
wzrasta. Poziom przeciwcia∏ seroneutralizujàcych jest
ÊciÊle zwiàzany z ochronà przed zaka˝eniem.

Wprowadzenie w ostatnich latach do praktyki
szczepionek inaktywowanych wymaga∏o zmiany zasad
immunoprofilaktyki choroby Gumboro przy u˝yciu
szczepionek ˝ywych. Okaza∏o si´, ˝e szczepionki
zawierajàce szczepy bardzo silnie atenuowane sà
nieprzydatne u potomstwa rodziców uodpornionych
szczepionkami olejowymi. Przeciwcia∏a matczyne
w wysokim stopniu neutralizujà bowiem wirus
szczepionkowy. Jednym z najwa˝niejszych problemów
profilaktyki choroby Gumboro jest wi´c zagadnienie
wyboru terminu szczepieƒ. Dla prowadzenia
prawid∏owej immunoprofilaktyki tej choroby konieczne
jest monitorowanie pisklàt w pierwszym tyg. ˝ycia.
Wydaje si´, ˝e stosowane w Polsce coraz szerzej
badania monitoringowe wykonywane za pomocà testu
ELISA z zastosowaniem standardowych zestawów
diagnostycznych stwarzajà wi´ksze mo˝liwoÊci
prowadzenia racjonalnej polityki szczepieƒ przeciwko
chorobie Gumboro. W praktyce badania majàce na celu
okreÊlenie poziomu przeciwcia∏ przeciwko wirusowi
chorobie Gumboro sà najcz´Êciej wykonywanymi
badaniami monitoringowymi u drobiu a interpretacja
uzyskanych wyników cz´sto napotyka na trudnoÊci
w zwiàzku z brakiem kryteriów oceny. Podane ni˝ej
przyk∏ady majà u∏atwiç to zadanie.

OkreÊlanie optymalnego terminu szczepienia
przy pomocy formu∏y Deventer

Przy okreÊleniu optymalnego terminu szczepienia
(niezale˝nie od u˝ywanej formu∏y) winno si´
rozpatrywaç kilka czynników:
1. Liczba prób. Do uzyskania reprezentatywnej próby

ze stada nale˝y pobraç co najmniej 18 prób
z kurnika. Ustalenia 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. JakoÊç kurczàt, od których pobiera si´ próby.
Nale˝y pobieraç próby od ptaków o najwy˝szej
jakoÊci. Nie nale˝y pobieraç do badaƒ serologicznych
krwi od kurczàt wybrakowanych (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 wiarygod-
ne 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 1do10
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 testu neutralizacji wirusowej
(VN). Okres pó∏trwania mierzony przy u˝yciu testu
immunoenzymatycznego IDEXX ELISA jest iden-
tyczny z uzyskanym przy pomocy test VN. Podane
powy˝ej miana przy których nast´puje prze∏amywa-
nie poziomu przeciwcia∏ matczynych przez wirus
szczepionkowy sà okreÊlone dla testów firmy IDEXX
i nie mogà byç u˝ywane z innymi testami ELISA,
chyba ̋ e zostanie sprawdzone, ̋ e mo˝na to robiç. 

2. OkreÊlenie daty szczepienia przeciwko chorobie
Gumboro (przy u˝yciu jakiejkolwiek formu∏y) jest
narz´dziem pomocnym, zwi´kszajàcym efektywnoÊç
szczepienia. Nie ma jednak gwarancji, ˝e jego
stosowanie w 100 procentach b´dzie skuteczne. Nie
mo˝e ono bowiem zast´powaç niskiego stanu
higieny, silnego zagro˝enia epizootycznego (bardzo
zjadliwe wirusy terenowe prze∏amujà barier´
przeciwcia∏ matczynych na poziomie znacznie
wy˝szym ni˝ jakakolwiek szczepionka) czy z∏ego
sposobu podania szczepionki.

Zasady ustalania optymalnego terminu
szczepienia przeciwko chorobie Gumboro 
przy pomocy formu∏y Deventer

We wszystkich starszych formu∏ach podstawà do
ustaleƒ jest Êrednia liczona z mian ustalonych dla
wszystkich prób. W stadzie, w którym miana przeciw-
cia∏ matczynych sà wyrównane, nie stanowi to
wi´kszego problemu. W praktyce stopieƒ zró˝ni-
cowania 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 zaszczepione
szczepionkà inaktywowanà. W formule Deventer
ustalenia nie sà oparte na Êredniej ze wszystkich mian,
ale na wartoÊci okreÊlonej dla jego cz´Êci (wyra˝onej
w %). Parametrem standardowym jest 75%. General-
nym za∏o˝eniem jest fakt, ˝e nie mo˝na czekaç
ze szczepieniem 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˝ szczepionka prowadzi do powstania
siewstwa trwajàcego przez kilkanaÊcie dni. Tak wi´c,
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jeÊli cz´Êç ptaków nie zostanie skutecznie uodporniona
w danym momencie (z powodu zbyt du˝ej iloÊci
przeciwcia∏ matczynych), to zostanà one doszczepione
przez wirus szczepionkowy znajdujàcy si´
w Êrodowisku (wydalany przez te 75% stada, które
zosta∏o skutecznie zaszczepione). Dla ustalenia, jaki
procent ptaków musi byç zaszczepiony bezpoÊrednio
przez szczepionk´ wa˝ny jest fakt, ˝e wirus szczepion-
kowy rozprzestrzenia si´ na inne kurcz´ta ze stada,
∏atwiej 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 poÊred-
nich. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e szczepionki poÊrednie
nie dajà wysokiego siewstwa w przypadku ptaków
utrzymywanych w klatkach.

Je˝eli jest mo˝liwe oczekiwanie do momentu kiedy
90% stada b´dzie mog∏o byç zaszczepione, formu∏a
Deventer mo˝e ustaliç i w tym przypadku optymalny
termin szczepienia. Je˝eli wyst´puje du˝e zró˝nicowa-
nie mian lub wskazane jest dwukrotne lub wielokrotne
szczepienie to formu∏a mo˝e ustaliç optymalny termin
szczepienia, w którym np. 40% i 90% lub 20% i 70%
stada mo˝e byç skutecznie zaszczepione.

Szczepionki stosowane w immunoprofilaktyce choro-
by Gumboro ró˝nià si´ mi´dzy innymi zdolnoÊcià do
prze∏amywania bariery przeciwcia∏ matczynych. Szcze-
pionki goràce i poÊrednie plus mogà skutecznie uod-
parniaç przy wy˝szych mianach przeciwcia∏ matczynych
ni˝ szczepionki poÊrednie. Dla szczepionek poÊrednich
plus miano przy którym wirus prze∏amuje barier´
przeciwcia∏ matczynych wynosi 500 (IDEXX ELISA). Dla
szczepionek poÊrednich miano przy którym nast´puje
prze∏amanie bariery tych przeciwcia∏ wynosi oko∏o 125
(IDEXX ELISA). Je˝eli u˝ywa si´ innych szczepionek
nale˝y u˝ywaç innych 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 pisklàt
broilerów zosta∏o przebadanych w celu ustalenia
poziomu przeciwcia∏ (IDEXX ELISA) i ich wartoÊci
wynoszà od 6268 do 13297 (tabela II). 

Szczepionka, której chce u˝yç lekarz weterynarii
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 (tab. 3) 17 dnia +3 dni (kompensacja
wynikajàca z pobierania krwi w 2 dniu ˝ycia – patrz
tabela IBD III i IV), czyli w 20 dniu po pobraniu krwi do
badania. Ptaki z najwy˝szym mianem mogà byç
szczepione w 20+3 dniu czyli w 23 dniu od pobrania
krwi. Ró˝nica wynosi tylko 3 dni. Âwiadczy to o du˝ym
wyrównaniu 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, które pozosta∏o
reprezentuje 75% stada. Próbka ta ma miano 11031,
nale˝y wi´c czekaç 19+3=21 dni od pobrania krwi 
do szczepienia.

Je˝eli w∏aÊciciel kurczàt chcia∏by zaszczepiç
szczepionkà poÊrednià plus (z mianem prze∏amywanym
przez wirus wynoszàcym 500) szczepienie mo˝e byç
wykonane 6 dni wczeÊniej.

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

Monitoring serologiczny
W badaniach wykonanych w pierwszej po∏owie

2003 r. obejmujàcych 16 stad brojlerów stwierdzono,
˝e poziom przeciwcia∏ matczynych nale˝y uznaç za
zadowalajàcy. W zdecydowanej wi´kszoÊci stad
Êrednie geometryczne miano przeciwcia∏ przekracza∏o
6 000 (Ryc. IBD-9/03.). 

Przeprowadzone badania wykaza∏y równie˝, ˝e
w stadach tych Êredni poziom przeciwcia∏ waha∏ si´ od
oko∏o 120 do blisko 700 (Ryc. IBD-10/03.) W badanych
stadach stosowany by∏ ró˝ny program immuno-
profilaktyki choroby Gumboro. Dwa stada (nr 14 i 16)
nie by∏y szczepione, w wi´kszoÊci stosowano
jednokrotne szczepienie szczepionkà poÊrednia
w dwóch zastosowano dwukrotne immunizacj´
szczepionkà poÊrednià. Analizujàc wyniki oznaczeƒ
poziomu przeciwcia∏ u 6 tyg. ptaków mo˝na stwierdziç
˝e zastosowane programy okaza∏y si´ skuteczne. 
W badanych stadach nie dosz∏o do zaka˝enia wirusem
terenowym. Miana przeciwcia∏ z regu∏y nie przekracza-
∏y 3 000. Brak serokonwersji w stadach nieszczepio-
nych wskazuje na brak w Êrodowisku wirusa
terenowego (Ryc. IBD-11/03).

Przy bardzo silnie wyra˝onych zmian klinicznych
w przypadku zaka˝enia bardzo zjadliwym wirusem
terenowym Êrednie miano przekracza z regu∏y 4 000
a miano maksymalne 10000. 

Przyk∏ad wyniku monitoringu serologicznego
w stadzie w bardzo ostrà postacià choroby Gumboro
upadki przekraczajàce 10 % przedstawiono na rycinach
IBD-12,13 i 14.

Badanie monitoringowe w pierwszym dniu ˝ycia
pozwa∏o na okreÊlenie, ˝e Êrednie geometryczne miano
wynosi∏o 71197. Miano takie mo˝na uznaç za
stosunkowo wysokie, natomiast zwraca uwag´ bardzo
du˝e zró˝nicowanie mi´dzy mianem minimalnym 
2127 a maksymalnym 20307. Co mia∏o wp∏yw na
wartoÊç wspó∏czynnika zmiennoÊci, który wynosi∏ a˝
47,5%. Nast´pne badanie wykonano u ptaków

13

Praktyczna interpretacja wyników monitoringu serologicznego…



w wieku 15 dni. Jak mo˝na by∏o przypuszczaç miana
by∏y bardzo zró˝nicowane i zamyka∏y si´ w wartoÊciach
od 1 do 3095. Wspó∏czynnik CV wynosi∏ natomiast 
76%. Konsekwencjà takiego zró˝nicowania by∏o
zaka˝enie szczepem terenowym wirusa choroby
Gumboro postaç kliniczna i 12% upadki. Badanie
wykonane w 50 dniu odchowu wykaza∏o gwa∏townà
serokonwersj´ wzrost Êredniego miana geometryczne-
go do wartoÊci 8119. Miano maksymalne wynios∏o 
12758. Niski wspó∏czynnik zmiennoÊci wynoszàcy
25,4% potwierdza∏, ˝e infekcja mia∏a miejsce
stosunkowo wczeÊnie. Programy profilaktyki choroby
Gumboro sà bardzo zró˝nicowane. Aktualnie obserwu-
je si´ zmniejszenie zarówno cz´stotliwoÊci szczepieƒ
jak powszechne odchodzenie od szczepionek
poÊrednich plus. Najcz´stszym b∏´dem jest zbyt
wczesne (ju˝ w 14 dniu) podanie szczepionki. Przy
zastosowaniu metody Deventer do okreÊlenia optymal-
nej daty szczepienia przeciwko chorobie Gumboro
uzyskuje si´ bardzo dobre wyniki nawet po
jednokrotnym szczepieniu. W stadzie kurczàt Hubbard
na podstawie regu∏y Deventer wyznaczono termin
szczepienia na dzieƒ 19 w tym te˝ dniu podano
w wodzie do picia szczepionk´ poÊrednià (D-78).
Wyniki monitoringu tego stada podano na Ryc. IBD-
15, IBD-16 i IBD-17. Jak wynika z histogramu
przedstawionego na Ryc. IBD-15 piskl´ta by∏y 
bardzo dobrze zabezpieczone przeciwko chorobie
Gumboro. Ârednie miano wynosi∏o 9 013 wspó∏czynnik
zmiennoÊci natomiast 18,9%. Poziom przeciwcia∏
obni˝a∏ si´ stosunkowo by w dniu 21 wynieÊç 171.
Mo˝na zatem za∏o˝yç, ˝e w dniu szczepienia wi´kszoÊç
ptaków mia∏a miana specyficznych przeciwcia∏
w granicach 250, czyli wystarczajàco niskich by mog∏y
byç skutecznie zaszczepione. Efektem tego by∏ bardzo
wysoki i wyrównany poziom przeciwcia∏ (GMT 3828%
CV 23,7).

Immunizacja szczepionkami kompleksowymi
Jednà z mo˝liwych technik szczepienia drobiu jest

szeroka stosowana w wielu krajach Êwiata technika
immunizacji in ovo. Stwierdzono, ˝e tradycyjne
szczepionki aktualnie stosowane w immunopro-
filaktyce choroby Gumboro nie nadajà si´ do stosowa-
nia tà metodà. Dla przyk∏adu mo˝na podaç, ˝e
zastosowanie „∏agodnych” szczepionek zawierajàcych
silnie atenuowany wirus nie mia∏o niekorzystnego
wp∏ywu na l´gi, lecz prowadzi∏o do wystarczajàcego
zabezpieczenia wy∏àcznie u zarodków SPF. Dawa∏o to
100 % protekcj´ w 4, 6, 8 i 10 tyg. po zaka˝eniu
kontrolnym. U zarodków pochodzàcych ze stad
uodpornionych przeciwko chorobie Gumboro tradycyj-
ne szczepionki ∏agodne by∏y bardzo ma∏o skuteczne.
Natomiast szczepy mniej atenuowane okaza∏y si´
bardziej zjadliwe dla embrionów, doprowadzajàc nie

tylko do obni˝enia wyl´gu, lecz nawet do pojawienia
si´ choroby u pisklàt. W tej sytuacji by∏a potrzeba
opracowania specjalnie przystosowanych szczepionek
do stosowania metodà in-ovo. W praktyce znalaz∏y ju˝
szerokie zastosowanie szczepionki zawierajàca
w swym sk∏adzie obok stosunkowo zjadliwego wirusa
choroby Gumboro tak˝e tak zwany czynnik neutra-
lizujàcy wirusy (Virus Neutralising Factor – VNF).
Przeprowadzone badania dowiod∏y, ˝e stosowanie VNF
opóênia zaka˝enie wywo∏ane przez wirus szczepion-
kowy zwi´kszajàc w ten sposób bezpieczeƒstwo
stosowania szczepionki dla embrionów, nawet zarod-
ków SPF. Takie kompleksowe szczepionki cechujà si´
wysokà immunogennoÊcià. 

W badaniach w∏asnych zastosowano monitoring
serologiczny do oceny w∏aÊciwoÊci immunogennych
szczepionki kompleksowej Bursaplex (Szeleszczuk
i wsp. 2001 r.). Przyk∏ad uzyskanych wyników
przedstawiono na Ryc. IBD-18÷IBD-21. Histogramy
na Ryc. IBD-18 i IBD-19 przedstawiajà wyniki badaƒ
pisklàt jednodniowych. Ârednie miana geometryczne
w obu stadach by∏y doÊç wysokie, wysokie by∏y
równie˝ wspó∏czynniki zmiennoÊci. Piskl´ta w stadzie,
którego wyniki badaƒ przedstawiono na Ryc. IBD-19
by∏o zaszczepione szczepionka kompleksowà metodà
ino ovo w 18 dniu inkubacji.  Jak wynika z analizy
histogramów przedstawionych na Ryc. IBD-20 i IBD-
21 w 28 dniu ˝ycia ptaki w stadzie szczepionym in ovo
mia∏y wy˝sze i bardziej wyrównane miana przeciwcia∏
ni˝ ptaki z grupy szczepionej po wyl´gu (2x
szczepionka poÊrednia). Ró˝nice te wyrówna∏y si´
w tyg. 6, bowiem miana wynosi∏y odpowiednio 4203
w grupie szczepionej po wyl´gu i 4304 w stadzie
szczepionym in ovo (Ryc. IBD -22 i IBD-23).
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WW  ddaallsszzeejj   cczz´́ÊÊccii   ooppiissaannoo  sszzcczzeeggóó∏∏oowwoo  jjaakk  nnaallee˝̋yy  wwyyll iicczzyyçç  tteerrmmiinn  ooppttyymmaallnneeggoo  sszzcczzeeppiieenniiaa
ddllaa  tteeggoo  ssttaaddaa..
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RRyycc..   IIBBDD--33..   SSttaaddoo  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt   bbrroojj lleerróóww  zz nniieewwyyrróówwnnaannyymm  ppoozziioommeemm  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏
mmaattcczzyynnyycchh..   ZZee  wwzzggll ´́dduu  nnaa  zzaaggrroo˝̋eenniiee  eeppiizzoooottyycczznnee  nnaa  ffeerrmmiiee  zzaapprrooppoonnoowwaannoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee
tteeggoo  wwyynniikkii   sszzcczzeeppiieenniiee  ppttaakkóóww  ww 1111  ddnniiuu  sszzcczzeeppiioonnkkàà  ppooÊÊrreeddnniiàà  pplluuss  ii ww 2200  ddnniiuu
sszzcczzeeppiioonnkk´́  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..   IIBBDD--44..   WWyynniikk  uujjeemmnnyy  bbaaddaanniiaa  ww tteeÊÊcciiee  EELLIISSAA..   WWyynniikkóóww  ttaakkiicchh  nniiee  ssttwwiieerrddzzaa  ssii ´́
ww zzaassaaddzziiee  ww ssuurroowwiiccaacchh  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   TTeeoorreettyycczznniiee  ttaakkii   wwyynniikk  mmóógg∏∏bbyy  bbyyçç
oossiiààggnnii ´́ ttyy  uu ppttaakkóóww,,   uu kkttóórryycchh  zzaanniikknn´́∏∏yy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏aa  mmaattcczzyynnee  ii nniiee  ddoosszz∏∏oo  ddoo  uu nniicchh  ddoo
zzaakkaa˝̋eenniiaa  wwiirruusseemm  tteerreennoomm..  WWyynniikk  tteenn  ppoottwwiieerrddzzaa,,   ˝̋ee  ppttaakkii   ww ttyymm  ssttaaddzziiee  ssàà  ww ppee∏∏nnii
wwrraa˝̋ ll iiwwee  nnaa  iinnffeekkccjj ´́   wwiirruusseemm..
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Count: 23
Mean: 64
GMean: 8
SD: 98
%CV: 154,9
Min: 1
Max: 315
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   IIBBDD--55..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  88  ttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt  rrzzeeêênnyycchh..   JJeesstt   ttoo
ttyyppoowwyy  wwyynniikk  ddllaa  bbrroojj lleerróóww  nniiee  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo,,   ooddcchhoowwyywwaannyycchh
nnaa  ffeerrmmiiee  wwoollnneejj   oodd  zzaakkaa˝̋eenniiaa  ttyymm  wwiirruusseemm..  OObbeeccnnooÊÊçç  nniieewwiieellkkiicchh  mmiiaann  ssppeeccyyff iicczznnyycchh
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   uu ookkoo∏∏oo  5566  %%  ppttaakkóóww  jjeesstt   wwyynniikkiieemm  pprrzzeenniieessiieenniiaa  wwiirruussaa  sszzcczzeeppiioonnkkoowweeggoo
zz iinnnnyycchh  sszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo  ssttaadd  uuttrrzzyymmyywwaannyycchh  nnaa  tteejj   ffeerrmmiiee..
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Count: 23
Mean: 439
GMean: 376
SD: 209
%CV: 47,6
Min: 70
Max: 973
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   IIBBDD--66..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  4422  ddnnii ..   BByy∏∏oo  ttoo  ssttaaddoo
kkuurrcczzààtt  bbrroojj lleerróóww,,  nniieesszzcczzeeppiioonnyycchh  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo,,   ww kkttóórryymm  ww 2255  ddnniiuu
wwyyssttààppii ∏∏yy  oobbjjaawwyy  kkll iinniicczznnee  tteejj   cchhoorroobbyy..   OObbsseerrwwoowwaannoo  ttyyppoowwee  zzmmiiaannyy  sseekkccyyjjnnee..   BBaaddaanniiee
hhiissttoollooggiicczznnee  ppoottwwiieerrddzzii ∏∏oo  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  zzmmiiaannyy  ww bbuurrssiiee  FFaabbrryyccjjuusszzaa..   WW  ookkrreessiiee  ttrrwwaanniiaa
cchhoorroobbyy  ppaadd∏∏oo  ∏∏ààcczznniiee  88  %%  ppttaakkóóww..  ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́  wwyyssookkiiee  ÊÊrreeddnniiee  mmiiaannoo  ii ssttoossuunnkkoowwoo
wwyyssookkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ((CCVV  --7755,,66  %%))..
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Count: 18
Mean: 4030
GMean: 3237
SD: 3045
%CV: 75,6
Min: 816
Max: 13870
Tech: PSZ
Dil: 1:500

RRyycc..   IIBBDD--  77..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  4444  ddnnii ..   SSttaaddoo  bbrroojj lleerróóww
iimmmmuunniizzoowwaannoo  ddwwuukkrroottnniiee,,   zzggooddnniiee  zz wwsskkaazzaanniiaammii  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczznneeggoo  11  ddnniioowwyycchh
ppiisskkllààtt ,,   ppooddaajjààcc  sszzcczzeeppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  ww 1144  ii 2244  ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ppttaakkóóww..  WWsszzyyssttkkiiee  ppttaakkii
ppoossiiaaddaa∏∏yy  zzaaddoowwaallaajjààccee  ppoozziioommyy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏ ..   NNaajjnnii ˝̋sszzee  mmiiaannoo  wwyynnoossii ∏∏oo  11115544  ii bbyy∏∏oo  ww ppee∏∏nnii
wwyyssttaarrcczzaajjààccee  ddoo  zzaappeewwnniieenniiaa  oocchhrroonnyy  pprrzzeedd  tteerreennoowwyymm  wwiirruusseemm  cchhoorroobbyy  GGuummbboorroo..
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Count: 23
Mean: 3060
GMean: 2770
SD: 1815
%CV: 59,3
Min: 1154
Max: 10857
Tech: PSZ
Dil: 1:500

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



16

Praktyczna interpretacja wyników monitoringu serologicznego…

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RRyycc..   IIBBDD--88..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ppttaakkóóww  ww wwiieekkuu  3355  ddnnii ..   SSttaaddoo  bbrroojj lleerróóww
iimmmmuunniizzoowwaannoo  ddwwuukkrroottnniiee  zzggooddnniiee  zz wwsskkaazzaanniiaammii  mmoonniittoorr iinngguu  sseerroollooggiicczznneeggoo  11  ddnniioowwyycchh
ppiisskkllààtt   ((RRyycc..   33)) ,,   ppooddaajjààcc  sszzcczzeeppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  pplluuss  ww 1111  ddnniiuu  ii sszzcczzeeppiioonnkk´́  ppooÊÊrreeddnniiàà  ww 22 00
ddnniiuu  ˝̋yycciiaa  ppttaakkóóww..  WWsszzyyssttkkiiee  ppttaakkii   ppoossiiaaddaa∏∏yy  zzaaddoowwaallaajjààccee  ppoozziioommyy  pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏ ..
ZZaassttoossoowwaannyy  pprrooggrraamm  sszzcczzeeppiieeƒƒ  ookkaazzaa∏∏   ss ii ´́   ww ppee∏∏nnii   sskkuutteecczznnyy..

RRyycc..   IIBBDD--99//0033  RReezzuullttaattyy  bbaaddaaƒƒ  mmoonniittoorr iinnggoowwyycchh  wwyykkoonnaannyycchh  ww rrookkuu  22000033  ((SSzzeelleesszzcczzuukk
ii wwsspp..))   oobbeejjmmuujjààccyycchh  1166  ssttaadd  bbrroojj lleerróóww  kkuurrzzyycchh  wwyynniikkii   bbaaddaaƒƒ  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   LLiinniiàà
zzaazznnaacczzoonnoo  ppoozziioomm  mmiiaannaa  pprrzzyyjjmmoowwaanneeggoo  jjaakkoo  ooppttyymmaallnnee  ((44  000000))..
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RRyycc..   IIBBDD--99  RReezzuullttaattyy  bbaaddaaƒƒ  mmoonniittoorr iinnggoowwyycchh  wwyykkoonnaannyycchh  ww rrookkuu  22000033  ((SSzzeelleesszzcczzuukk  ii wwsspp.. ))
oobbeejjmmuujjààccyycchh  1166  ssttaadd  bbrroojj lleerróóww  kkuurrzzyycchh  wwyynniikkii   bbaaddaaƒƒ  ttrrzzyyttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   LLiinniiàà
zzaazznnaacczzoonnoo  ppoozziioomm  mmiiaannaa  pprrzzyyjjmmoowwaanneeggoo  jjaakkoo  mmaakkssyymmaallnnyy  ((550000))..   
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RRyycc..   IIBBDD--1100  RReezzuullttaattyy    bbaaddaaƒƒ  mmoonniittoorr iinnggoowwyycchh  wwyykkoonnaannyycchh  ww  rrookkuu  22000033  ((SSzzeelleesszzcczzuukk  
ii   wwsspp..))   oobbeejjmmuujjààccyycchh  1166  ssttaadd  bbrroojj lleerróóww  kkuurrzzyycchh  wwyynniikkii   bbaaddaaƒƒ  sszzeeÊÊcciioottyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..
LLiinniiàà  zzaazznnaacczzoonnoo  ppoozziioomm    mmiiaannaa  pprrzzyyjjmmoowwaanneeggoo  jjaakkoo  ooppttyymmaallnnee  ((22  550000))..   
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RRyycc..   IIBBDD--1111  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́
bbaarrddzzoo  dduu˝̋ee  zzrróó˝̋nniiccoowwaanniiee  mmii ´́ddzzyy  mmiiaanneemm  mmiinniimmaallnnyymm  aa  mmaakkssyymmaallnnyymm..  WWyyssookkii
wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   uuttrruuddnniiaa  ookkrreeÊÊlleenniiee  ooppttyymmaallnneejj   ddaattyy  sszzcczzeeppiieenniiaa..   
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Count: 23
Mean: 3957
GMean: 3412
SD: 2646
%CV: 66,9
Min: 1742
Max: 13989
Tech: PSZ
Dil: 1:500
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RRyycc..   IIBBDD--1122  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ttrrzzyyttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..
ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́  bbaarrddzzoo  wwyyssookkii   wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   ii   rróó˝̋nniiccaa  mmii ´́ddzzyy  mmiiaanneemm  mmiinniimmaallnnyymm
ii   mmaakkssyymmaallnnyymm..

Count: 20
Mean: 7976
GMean: 7197
SD: 3790
%CV: 47,5
Min: 2127
Max: 20307
Tech: PSZ
Date: 28
Dil: 1:500

Count: 22
Mean: 1018
GMean: 488
SD: 773
%CV: 76,0
Min: 1
Max: 3095
Tech: PSZ
Date: 11
Dil: 1:500
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RRyycc..   IIBBDD--1133  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ww  wwiieekkuu  5500  ddnnii ..   MMiiaannoo  mmaakkssyymmaallnnee
wwyynnoosszzààccee  1122  775588  ii   nniisskkii   CCVV  ppoottwwiieerrddzzaajjàà  wwcczzeessnnee  zzaakkaa˝̋eenniiee..

RRyycc..   IIBBDD--1144  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   ZZwwrraaccaa  uuwwaagg´́
nniisskkaa  wwaarrttooÊÊçç  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkaa  zzmmiieennnnooÊÊccii ,,   rrzzaaddkkoo  ssttwwiieerrddzzaannaa  pprrzzyy  bbaaddaanniiuu  ppoozziioommuu
pprrzzeecciiwwcciiaa∏∏   mmaattcczzyynnyycchh..
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RRyycc..   IIBBDD--1155  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  ttrrzzyyttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   MMiiaannoo  ssàà
bbll iisskkiiee  zzeerraa..
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RRyycc..   IIBBDD--1166  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  sszzeeÊÊcciioottyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   MMiiaannaa  ssàà
ssttoossuunnkkoowwoo  wwyyssookkiiee  zzaaÊÊ  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikk  zzmmiieennnnooÊÊccii   nniisskkii ..   WWyynniikk  bbaaddaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaa  bbaarrddzzoo
ddoobbrràà  tteecchhnniikk´́   sszzcczzeeppiieenniiaa..   
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RRyycc..   IIBBDD--1177  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   
SSttaaddoo  ttoo  zzoossttaa∏∏oo  zzaasszzcczzeeppiioonnee  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo  ddwwuukkrroottnniiee  sszzcczzeeppiioonnkkàà
ppooÊÊrreeddnniiàà  ppooddaannàà  ww  wwooddzziiee  ddoo  ppiicciiaa..
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Count: 22
Mean: 8430
GMean: 8119
SD: 2144
%CV: 25,4
Min: 3200
Max: 12758
Tech: PSZ
Date: 18
Dil: 1:500

Count: 23
Mean: 9186
GMean: 9013
SD: 1732
%CV: 18,9
Min: 5266
Max: 12574
Tech: PSZ
Date: 17
Dil: 1:500

Count: 23
Mean: 230
GMean: 171
SD: 147
%CV: 63,7
Min: 13
Max: 592
Tech: PSZ
Date: 28
Dil: 1:500

Count: 22
Mean: 3935
GMean: 3828
SD: 934
%CV: 23,7
Min: 2622
Max: 5711
Tech: PSZ
Date: 03
Dil: 1:500

Count: 22
Mean: 7844
GMean: 7214
SD: 2651
%CV: 33,8
Min: 1493
Max: 12488
Tech: PSZ
Date: 23
Dil: 1:500
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RRyycc..   IIBBDD--1188  BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  jjeeddnnooddnniioowwyycchh  ppiisskkllààtt..   SSttaaddoo  ttoo  zzoossttaa∏∏oo
zzaasszzcczzeeppiioonnee  pprrzzeecciiwwkkoo  cchhoorroobbiiee  GGuummbboorroo  mmeettooddàà  iinn  oovvoo  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  sszzcczzeeppiioonnkkii
kkoommpplleekkssoowweejj ..   

Count: 22
Mean: 6893
GMean: 6377
SD: 2588
%CV: 37,6
Min: 2527
Max: 12661
Tech: PSZ
Date: 23
Dil: 1:500
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RRyycc..   IIBBDD--1199  SSttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee  ppoo  wwyyll ´́gguu..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd
ttrrzzyyttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   MMiiaannoo  ssàà  ttyyppoowwee  ddllaa  tteeggoo  ookkrreessuu  ((ppoonnii ˝̋eejj   550000))..

RRyycc..   IIBBDD--2200  SSttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee  iinn  oovvoo..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd
ttrrzzyyttyyggooddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   MMiiaannaa  ssàà  zzddeeccyyddoowwaanniiee  wwyy˝̋sszzee..   SSttaaddoo  jjeesstt   wwcczzeeÊÊnniieejj   ii   ppee∏∏nniieejj
zzaabbeezzppiieecczzoonnee  pprrzzeedd  kkllaassyycczznnyymmii  ii   wwaarr iiaannttoowwyymmii  sszzcczzeeppaammii  wwiirruussaa  cchhoorroobbyy  GGuummbboorroo..
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RRyycc..   IIBBDD--2211  SSttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee  ppoo  wwyyll ´́gguu..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  4422
ddnniioowwyycchh  kkuurrcczzààtt..   UUzzyysskkaannyy  ppoozziioomm  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaallee˝̋yy  uuzznnaaçç  zzaa  ddoobbrryy..   
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RRyycc..   IIBBDD--2222  SSttaaddoo  sszzcczzeeppiioonnee  iinn  oovvoo..   BBaaddaanniiee  wwyykkoonnaannoo  ppoobbiieerraajjààcc  kkrreeww  oodd  4422  ddnniioowwyycchh
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CB-6-0-KURNIK J3-IBD

Titer Groups

Co
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t

Wiek ̋ ycia Stado nie zaka˝one, Stado nie szczepione Stado szczepione zaka˝one Stado szczepione nie zaka˝one
w dniach nie szczepione zaka˝one I schemat szczepienia II -Schemat szczepienia III -Schemat szczepieniaI V -Schemat szczepienia

1 4000-8000 1500 3200 4000-8000 4000-8000 4000-8000
14 1000-2500 1500 1100 1000-2000 1000-2000 1000-2000
21 <500 <200 600 <500 <500 <600
28 <200 >1000 >1000 >500 >800 >1500
35 <100 >1800 >3000 >1000 >1500 >2000
42 00 >5000 >4000 >1500 >2000 >3000

Tab. IBD-I.  Wzorcowe miana specyficznych przeciwcia∏ u brojlerów kurzych (Opracowano na podstawie badaƒ
w∏asnych, przy pomocy testu immunoenzymatycznego Infectious Bursal Disease Virus Antibody Test – firmy Idexx).

I Schemat szczepienia – immunizacja szczepionkà poÊrednià – w 14 dniu ̋ ycia
II Schemat szczepienia – szczepionka poÊrednia w mi´dzy 12-16 dniem ̋ ycia i drugie szczepienie szczepionkà

poÊrednià 7-10 dni póêniej
III Schemat szczepienia – szczepionka poÊrednia plus mi´dzy 10-14 dniem ̋ ycia i drugie szczepienie

szczepionka poÊrednia 10 dni póêniej.
IV Schemat szczepienia – szczepionka kompleksowa, podana in ovo

UWAGA: 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.

Count: 23
Mean: 459
GMean: 402
SD: 330
%CV: 71,8
Min: 227
Max: 1853
Tech: PSZ
Date: 23
Dil: 1:500

Count: 22
Mean: 2540
GMean: 2042
SD: 1537
%CV: 60,5
Min: 440
Max: 5927
Tech: PSZ
Date: 23
Dil: 1:500

Count: 23
Mean: 4455
GMean: 4304
SD: 1138
%CV: 25,5
Min: 2263
Max: 6486
Tech: PSZ
Date: 14
Dil: 1:500

Count: 23
Mean: 4577
GMean: 4203
SD: 1512
%CV: 33,0
Min: 990
Max: 7021
Tech: PSZ
Date: 23
Dil: 1:500
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Tab. III. Metoda DEVENTER – wyliczanie optymalnego terminu szczepienia dla poszczegól-
nych rodzajów stad – podano dni oczekiwania na obni˝enie si´ mian do poziomu przy
którym nastàpi skuteczna immunizacja 

1 6268
2 6848
3 7232
4 7752
5 8587
6 9364
7 9713
8 9713
9 9927

10 10178
11 10302
12 10426
13 10676
14 10792
15 10803
16 11031

17 11031
18 11281
19 11855
20 12038
21 12167
22 13182
23 13297

Wiek ptaków w chwili pobierania krwi dodatkowe dni oczekiwania
0 4
1 3
2 2
3 1

4 lub starsze 0

Miano u brojlerów Miana u ptakówstad reprodukcyjnych Miana u niosek 
Dni oczekiwania T 1/2=3 dni T 0,5=4.5 dnia T 0,5=5.5 dnia 

Miano prze∏amywania bariery przeciwcia∏ matczynych  125
3 256
4 322 256
5 407 289 256
6 512 327 294
7 645 369 329
8 815 417 372
9 1024 471 423

10 1290 532 481
11 1629 602 545
12 2048 679 617
13 2580 768 699
14 3258 868 798
15 4096 981 904
16 5159 1108 1024
17 6502 1253 1160
18 8192 1416 1314
19 10319 1600 1499
20 13024 1807 1698
21 16384 2042 1924
22 20608 2308 2180
23 26048 2608 2469
24 2947 2798
25 3330 3269
26 3763 3591
27 4552 4096
28 4805 4640
29 5430 5257
30 6135 5997
31 6933 6794
32 7834 7697

Tab. II. Przyk∏ad
ustalania optymal-
nego terminu szcze-
pienia przeciwko
chorobie Gumboro
przy pomocy formu-
∏y Deventer.

Tab. IV. Metoda DEVENTER – wyliczanie optymalnego
terminu szczepienia – redukcja „Efektu woreczka
˝ó∏tkowego”. 

Jednostka
Numer badania

1 2 3

IBD 7284,6±2386,6 1536,5±2073,9 2244,9±1004,8

REO 9954,5±3573,3 1573,6±2339,5 3492±2412,5

CIA 0,197±0,2328 0,9525±0,3871 0,675±0,3302

IB 5084,8±23161,8 863,8±1872,4 2646±1937,26

ND 12935,8±4985,6 1185±2129,4 419,6±476,7

Tab. 1. Wyniki monitoringu serologicznego 20 stad brojlerów badanych o okresie od grudnia 2002 do maja 2003.
Badania wykonano na terenie Polski pó∏nocno-zachodniej. (Szeleszczuk i wsp. 2003 r.). 
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Nazwa choroby
Ârednie miano Wspó∏czynnik

Uwagigeometryczne*/S/P zmiennoÊci

Zakaêne zapalenie oskrzeli – IB Powy˝ej 4 500 Poni˝ej 65%

Rzekomy pomór drobiu –ND Powy˝ej 8 000 Poni˝ej 55%

Choroba Gumboro Powy˝ej 5 000 Poni˝ej 30%

Zakaêne zapalenie mózgu 
i rdzenia kr´gowego – AE

Powy˝ej 2 500 Poni˝ej 65%

Zaka˝enia reowirusowe – REO Powy˝ej 8 000 Poni˝ej 55%

Zakaêna Anemia Kurczàt – CIA S/N poni˝ej 0,3 – Tylko wyniki dodatnie

Zakaêny zespó∏ obrz´ku g∏owy SHS S/P Powy˝ej 0,8 < 65%

Syndrom Spadku NieÊnoÊci EDS’76 S/P Powy˝ej 0,6 –

Mycoplasma gallisepticum Ujemny

Mycoplasma synoviae Ujemny

Salmonella sp. Ujemny

Bia∏aczka –antygen Ujemny Wymaz z kloaki

Bia∏aczka – przeciwcia∏a Ujemny

Zaka˝enia Adenowirusowe Ujemny Test precypitacji w ˝elu

Pasterella sp. Ujemny 

Zalecane minimalne, Êrednie geometryczne poziomy przeciwcia∏ 
i Êredni CV u jednodniowych brojlerów (Szeleszczuk i wsp. 2003 r.).



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

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. Odpowiedzialny za powstanie przeciwcia∏ 
w organizmie jest uk∏ad odpornoÊciowy 

Test ELISA test immunoenzymatyczny – test z wyboru do rutynowego 
monitoringu serologicznego

Miano surowicy w teÊcie ELISA 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

MINI S¸OWNICZEK
NAJWA˚NIEJSZYCH TERMINÓW


