
IMUNOSUPRESIA  A  JEJ  VZ������  NIEKTORÝM  FAKTOROM
���	
���	��	�
�����

IMMUNOSUPRESION AND ITS RELATION TO THE ENVIRONMENT

Škardová, I., Škarda,J., Derdáková,M., Franka,R.

Abstract
Both bursal B and   thymic T lymphocytes are very sensitive to immunosuppression in

poultry caused by different pathogenic and non-pathogenic agents during commercial  poultry
farming (Ojeda et al.,1997, Škardová et al., 1999). Bursa  cloacalis ( bursa of  Fabricius) and
thymus are the central lymphoid  organs of  poultry and they are essential for the ability of  the
immune system to controll humoral and cell mediated  immunity.  Poultry in intensive rearing
is often affected by many infectious and non-infectious agent. Together with  nutritional level
and vaccination  programme these can play an impoprtant role in the occurence of the
immunosuppressive state, and finaly causes economic failure. The results presented here
showe simmilar clinical and laboratory changes in case of gamma radiation, IBDV infection,
necrotic enteritis  and Galium aparine L. seeds contamination. Early detection of
immunosuppression  can help for the diagnosis and differential diagnosis.

ÚVOD
V práci hodnotíme niektoré ochorenia, ako  dôsledok imunosupresívneho pôsobenia

niektorých ��������� 	
������� prostredia. Ide najmä o pôsobenie rôzných  patogénov,
polutantov, radiácie a iných. Tieto  spolupôsobia s ������
� negatívnymi faktormi ako sú
kontaminované a nekvalitné krmivo, prudké zmeny  v dietnom a ������� � ��	
��� �
����
�
����� � ���������
�����	���� �ochorení ako sú 
��������burzitída, nekrotická enteritída,
aerosakulitída,intoxikácia semenami Galium aparine L. krmivom a iných. Pri  vyššej
koncentrácii semien Galium aparine L.,  ako je prípustná (nad 1‰), �������� prejavujú
obdobné  klinické  symptómy   ako   pri  IBD  ( ���
�����et al.,2000, Ojeda et al.,1997,
�
��������� et al.1999., Šebeková et.al.,2000, Škardová et al.,1999, Wagner, 1987). Na
imunosupresii  sa �� 
�!���� rôzne mechanizmy i v prípade pôsobenia kontinuálneho gama
	
����
�"� ktoré boli  dlhodobe  sledované v našich predchádzajúcich  experimentoch.
Mechanizmus poškodenia nastáva v tomto prípade v  dôsledku rozsiahlých  biochemických,
štrukturálných a celulárnych zmien a na báze poškodenia proteinov, amínokyselín,enzýmov a
energetického metabolizmu ako celku. Štádium ��#��� 
������ poškodenia, v ktorom je
pozorovaná  indigescia a strata hmotnosti  doprevádza #���#����
��hemoragická diatéza, rôzny
#����$��poškodenia GIT, imunosupresie  a bakterémie (Škardová, et al., 1997, Škardová and
Škarda,1993).



Indigescie, ktoré sú dôsledkom  týchto zmien  vedú k stratám  v hmotnostných
prírastkoch a ��
 ��	���� enteritídy vyvolané primárnymi alebo sekundárnymi patogénmi
 ����#!����gastrointestinálny syndróm. Narušenie minerálneho a  vitaminózneho metabolizmu
�%	���
�#�� �����	�����poškodeniu statusu zdravia a �	
�����#�
&�'��	��
��strát  v dôsledku
imunosupresívnych stavov  u  ����
��� (����������� �)��� #
� �)	� ���� rýchlu a presnú
diagnostiku a diferenciáciu od ochorení, ktoré v klinickej symptomatológii  vykazujú
podobné prejavy.

V opakovaných experimentoch bola sledovanná  �� 
����� � ������ � niektorých
imunokompetentných buniek. Radiáciou indukovaná 
����������� #���� korešponduje
najpravdepodobnejšie  s 	
�������
� ���������apoptózou.

MATERIAL A  METODIKA

Be	��� ��
�
���� �� laboratórne metódy  vyšetrenia (��
� ���	
��� pre monitorované
imunosupresívnych stavov u brojlerových ����
��� línie Arbor-Acres. Sledované boli viaceré
turnusy chované v podmienkách  intenzívnych  ��!���������pri  vekovej kategórii ����
���� 
1-42 dní, na hydinárskej farme *�!���#�� ��#���  ��	#���� +����Bodva,Turnianská Nová
Ves. Technológia chovu bola plne automatizovaná s����	
����hlbokej podstielky.

Apatogénne ��������boli �	��������,���������
"�zdrojom  Theraton 60,  celotelovou
dávkou 0,25-4.0 Gy pri 1.0 Gy / min. Bola hodnotená celularita a obsah DNA  v burzálnej
(��������suspenzii (Ojeda et al.,1992).

Vplyv diety kontaminovanej semenami Galium aparine L. v krmnej zmesi
v koncentrácii 5 a 10% bol monitorovaný u  brojlerových kur�
����pri dennom skrmovaní vo
veku  1-21 dní.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Klinické vyšetrenia  brojlerových kur�
�����intenzívnych podmienkách chovu vo veku
1  $����������
����váhovú ���)�������#��������� �#��������rezorbciu 	-��������������./
4% ����
��&� ���	���� �� �)���������
� � ��)(� ��� �� �#�������� �upravenej hlbokej podstielke,
transportný stres a  technika napájania, ���)�������#��mikroklímy a zoohygieny, ����
�����
program, kontaminácia krmiva a podstielky ���#$��
� � �� iné okolnosti  prispeli k vzostupu
mortality v dôsledku  vzplanutia  ochorení ako IBD, nekrotická enteritída, a zvýšenie
koncentrácie  semena Galium aparine L. v krmných zmesiach.

Niektoré  �������� � pri skrmovaní krmnej zmesi s obsahom 5-10%  semien Galium
aparine L.   boli anemické, somnolentné  s poklesom hmotnosti  medzi 7-14  $��"
s hematologickým obrazom  erytropénie, hemoglobinémie,  miernej leukopénie s
lymfopéniou,heterofíliou a poklesu hematokritových hodnôta a vzostupom niektorých
biochemických ���������!��� ako :AST, ALT, ALP, urei a cholesterolu. Pri obdukcii boli
semená  nachádzané vo svalnatom 	��� ��"� �� � rôznom stupni natrávenia i v ������&
'
#������� bola tuková degenerácia ������� �� !� ���� #� miliarnou nekrózou. Prítomné boli
miliarne degeneratívne zmeny  niektorých  folikulov B.cloacalis a nekróza lymfocytov
v centre folikulov. V rannom štádiu  bola prítomná   monocelulárna nekróza v centre a
v kortexe folikulov, v štádiu imunosupresie  bola zaznamenaná deplécia lymfocytov v centre,
bez prítomných apoptotických zmien. Klinické nálezy  vyvinuté v dôsledku zvýšenej
koncentrácie semien  Galium aparine L. v krmných zmesiach imitujú prejavy IBD
(Pospíšilová,1998.,   Škardová,1999.,Wagner,1987).



Indukcia apoptózy ( vzostup apoptotických buniek  v G2/M (�������� �)���� � sa
ukázala ako  senzitívna a rýchla � ������ imunitného systému na vplyv gama 	
����
�&
Výrazný bol pokles celularity pri celotelovej dávke 2,0 a 4,0 Gy/ 12 h po �	
�����&

ZÁVER

V práci  analyzujeme viaceré  faktory ktoré indukujú imunosupresívne   stavy
v dôsledku ktorých dochádza k vzplanutiu  niektorých záva	����ochorení.

K���	������	���: Hydina,imunosupresia, Bursa cloacalis,B.of  Fabricius, tymus,
                                       radiation, 	
������prostredie, IBDV,nekrotická enteritída,
                                       Galium aparine L.
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