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siadał d,ohrze wyksztaŁcone ją,dxą oraz słab,o z,a-
ztrlaczone granic,e kornórkowe. powie,rzchnia ko-
mórek była pokrvta śluzem, w którym obs,er-
wowano ziarnistoiści oraz vłyraźne rhabd,o,rium.
Nie widać było także róż:nic w budowie jelita
cienkiego pszczół zatrutych i kontrolnych.
W obydwu przyoadka,ch w świetle i,elita po-
karm był otoczony śluz,em o,raz obfitą fl,o,rą
bakteryjną. Bł,ona śluzo\Ma tworrzył,a regularne
fałdy pokryte j,eCnowarstrvowym nabłonkiem
cylindrycznym o doibrze zazna,czanych grani-
cach komórkowych i iądrach z wyraźnymi ją-
d,erkami. W pr,eparatach barwionych metodami
Giemsy i Manna nie zauważoln,o obecności cia-
łek wtrętowych w,cytoplazmie komóre,k nabłon-
kowych, zarówno żcłądka jak i jellita ci,enki,ego.

Ba,caniem histcchemicznym stwierdzono w
zawart,ości odwłoków zatrutych pszczół ni,ełi-
czne twory barwiące się na koloir zielony, ty-
powe plzy ,obe,cnoś,ci arsenu.

omowienie
Przeprorł,adz,one bad,ania labo,rato,ryine poz-

walaią na ustalenie ptzyczvny dużei śmi,ertel-
ności pszczół pochodzącvch z najsilni,ejszvch
roi 74-pniowej pasi,eki. Badania kliniczne wy-
kazały, że zarnavłe pszczoły bvły kol,oru czaT-
nego v/skutek braku ,o,wł,osie,nia i nie p,osiadały
innych zmian natologiczny,ch. Badania parazy-
tol,ogiczne i mikrobio]ogiczn,e w ki,erunku chc-
rób dorosłvch pszczół dały wvniki neqat\rwn,e,
natomiast bada-nia toksykologiczne i hist,och,e-
miczne wvkazały ob,eeność ar,senu w zwłokach
dostar,cz,onych d,o badań pszczół.

Nie wiemy iaki prenarat arsernowy bvł sto-
sowany w okołicy pasi,eki, ,cho,ciaż rmo,żna ptzy-
puszc,aó, ż,e rncgłv tutai w,ch,odzić w raehubę
ars,enian sodu, wapnia lub ołowiu, z których
drva osta,tnie są najbar.dziej toksycnre dla
pszczół. Wszystkie one daią zwykle ostr,e obia-
wy zatrucia, które pociągają za §lobą masołvą
śmi,ertelność pszczół lotnych, przy czvrn nai-
większe straty po]rrolszą właśni,e najsilnie js,ze
pnie, §dyż liczba pszczó,ł zbieraczek j,est tam
najv,ziększa. Pot,wi,erdza to przepr,owa,dz,ony z
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Hodowia klatkowa zwierząt dziko żyjących,
do jakich również należy zaliczyó zulierzęta
futerkowe, pomimo na pozór dobrych warun-
ków żywienia daje poważny odsetek upadkór.v.
PrzyCzyny ty,ch up a d,kć.ł nie j e,dn otkrtotnie nale-
ży szukać r,t, błędach i niedoborach żyłvienio-
wych.

Zapewnienie zwierzętom paszy dostatecznej
pod względem kalo,rycznym nie zalspokaja

pszczelat zem wywiad, który równocze,śni,e wy-
klucza nrożliwość zatrucia spad,zią, gdyż w
tych okolica,ch w krytycznym cz,ajsie nie stwier-
dzono jej występ,o,\,viania.

Pro,wadzone ł:ównolegle z badaniami histo-
ch,emi cznymi b adania histo,p,atolo giczrre nie wy-
kazały żadny,ch zmian w komórkach je,litowych
zamarły,ch pszczół. Nie stwi,erdzon,o także w
nich obecnoiści jakichkolwi,ek piał wtrętowych,
p,omirno zasto,so,wania kilku metod diagnosty-
cznvch.
W wyniku przeprowadzonych ba,dań stwi,er-

dzono zatrucie pszczół atrsenemr, którego działa-
nie wiąże,się w tym wypadku z wypadaniem
owłosienia. Taka fo,rma patol,oigicznego łysienia

zatrucia arsenem nie
ępnym nam fach,owym
jednak pod uwagę wy-
zeprowadlzo,nych badań

oraz stan o
tol,ogii, za
o,włosi,enia
zamierania
u:ważać preparat afseno\My, Za,gadnienie to, wy-
maga większ,ego z ,ze strony
psz,cnela,rzy ,oraz pI bad,ań dorŁ
wiad,cza,lnyich.

Adres autoTa: Michał Bohoslewtcą Wrocław, ul. Gfun-
Waldzka 36/4.
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Niemczuk R., Bohosiewicz M. - The so calletl Alope-
cia nigricans apis causerl by arsenic poisoning.

Arsenic poisoning as the cąuse of Alopecia nigri-
cans in bees was de,scribed. The diseases characte,ri-
zed by alopecia in bees.weTe exc,]uded by clinieal,
bacteriołogica] and parasito ogical examinations. The
authors suppos,ed that the alopecia in bees resu],ted,
from arsenic poisorring but further studies are re-
quired to solve the problem.

wszystkich ich potrzeb pokarmowych. Długo-
trwałe żywie,nie karmą o niskiei zawartości
białka zwierzęce§o, niedobory w zestawie ami-
nokwasów, jak cystyny, methioniny, a więc
brak składników lipotropowych pobudzaiących
przemianę tŁuszczową oraz btak witaminy E,
jak i witamin z grupy B, predysponuje do roz-
wijania się schorzeń wątroby poprzez jej stłu-
stzczanie, az, do, różnego sto,pnia marskoś,ci
i martwicy.

Ogniskowa martwica wątroby norek
z zakładll, Epizootiologii wydziału weter}rnaryjnego SGGW w Warszawie

Kierownik: prof. df A. sTRYszAK

13



Vr1 MEDYCYNA WETERYNARYJNA Rok xVII

Na ogólną ilość 355 padłych norek nadesła-
nych w lataclr 1956/59 do Zakładu Epizootio-
logii Wydziału Weterynaryjnego SGGW w
Warszawie, u 125 szt, (330io) stwierdzono na
sekcii zwyrodnienie miąższowe wątroby. Wśród
wymienionych l24 padłych norek wyróżniliśmy
2I przypadków, które tworzyły charaktery-
styczną grupę cechującą się mniei lub silniei
wyrażonymi zmianami, umiejscowionymi stale
w lewym płacie wątroby.Pozostałe płaty wąt-
roby nie r,vykazywały widocznych zmian cho-
robowych. Poniewaz identyczne orzypedki
stwierdzano nieiednokrotnie w wzHw w war-
szawie, w PZLZ w Gdańsku, jak również no-
towali je terenowi lekarze wet. wydawało nam
się celowym bliższe zainteresowanie się nimi.

Obse,rwowerne zmiany makroskop,o\^/e spro-
wadzały się zawsze do włóknikowego zapalełnia
torebki watrobowej płata lewego, p,onadto w
6 przy,padkach ob,e,jmowały mięśni,ową część
przep,ony oraz otrzewną ścienną, w granicach
uszkodzonego płata wątroby.

W lewym zmjenionym pła,cie wątnoby stwier-
dzain,o nieliczne poiedyncze,ogniska martwico-
we w liczbie 4-6, barwy szalej, wielkości zia,r-
na zboża, lub częściei 

- 
jedno względnie C_.ła

duże ogniska martwjcowe wielkości dużego o-
rzecha ]askoweq,o, położone brzeżnie, rzadziej
centralnie, w stosunku do płata. Pozostałe pła-
tv wątroby makroskopowo były nie zmienio,ng,
albo s'lnie przekrwione, naiczęściei iednak
zwyro,dniałe tTvszczowo. Po,nadto w 6 nrzypad-
kach str,vie,rczono równoeześnie włóknikowe za-
palenie otrzer,vnei. zapalenie włóknikowe sieci
oraz zrosty u,łóknikowe krezki. W tvch ostat-
nich przvpadkach obserwowano obecność płv-
nu wvsiekowego w jamie brzusznej, o banwie
]ekko różowe,i.

We wszystkich opisywanych 21 przvoadka,ch
stwierd,zono obrzęk i powiększenie śledziony
znFczne,Qo sto,onia.' Badania bakteriologiczne na podł,ożach sta-
łvch: agar, agar endo oraz agar z knvia dały
w.,nik ui,emny, z wyjątkiem 6 przvnadków,
którym to,uvarzyszvła puchlina brzuszna. Z
przrroadków, w którv,ch stwiendzono nłvn wy-
s:ekowy w jamie brzusznei wyhodorvano 2
tazv pałe,czke okreżnjey, a 3 razv paciorkowce.

obok bardania bakteriolopicznoqo wvkonano
próbę lioloqiczna na zarodkach kurzvch. Roz-
cier,em 200/o sp,o,rzadzonvm z niezmienionvch
części wątro,bv o,raz ule€łveh martwicy płata
lewego i zawieszonvm nastęnnie w płvni.e fi-
z1o]o,gicznym, zaszczepiono 8-dniowe zarodki
kurze,, Zarodki zaszczepiono d,o worka omocz-
niowego. d,o worka owodnjowego, na błonę
korsmówk,owo-omo,czniowa i do woręczka żółt-
ko,weoo. Po 6 dnia,eh od chwili zaszczepienia
zaro,dki usuwano; odchyleń od n,ormy w sto-
sunku d,o ,zaro,dków kontrolnych nie stwier-
dzono, ':-1

F ównocześnje zaszczepion,o przvqotowaną za-
wiesiną 2 fretki w dawce 1 rnl na sztukę,
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Fretki po 9 tygodniach uśplono. Badanie ana-
tomo-patologiczne fretek nie wykazało odchy-
leń od normy, a badanie bakteriologiczne było
uJemne.

Wyniki badania histo-patoloqicznego zmi,e-
nionych wycinkó,w wątroby wykazały co nas-
tę,pu j,e:

No,rka nr 1.
Tkanka na p,ograniczu zmian martwioo,wy,ch

.,v ykazy w ala T ozsz er zeni,e na c zyń krwion ośnv ch,
niektóre na,czynia były całko,wicie zamknięte
zakrzep,em krwi, Tkanka wątr,obowa rł,okół na-
ę7riń zanikła, rni,ejsce iei zajęła wvnaczyniona
kr,ew. W miejs,cach rmiaższu wątroby bardziej
cCl,egłych od na,czyń objętych zakrzepicą ob-
serwo\,va,no mniejsz,ego lub wiekszego,stoc,nia
r,olz,sz,elz,enie na.czyń olaz wło,śniczki wypełnio-
ne obficie krwią. Pozostałe komórki wątroby
wykazvwały zmiany n,ekr,obiotyczn,e, polegajac,e
na zageszcz,eniu chiomatynv w jądrz,e. która
układała się wokół trło,ny jądrowej. Ko,nfury
ni,ektórych komór,ek wątroby bi,ły z,atarte,
częś,ć z nich utra,ciła iądra, a p,3zoistałe wv'ka-
zyw,ały rozpad chromatyny jądnowej. w wątro-
bi,e r,ozro,stu tkanki łącznej, jak róił,ni,eż proce,
su o,drostu nie o,bs,e,rwowano. Zar6dż komórek
watr,obowych była ]<tvasochł,onna.
No,rka Nr 2.
w mie-iscach martlvicowo niezmienionv,ch w

polu widzenia stwierdzon,o znaczneg,o stopnia
zastój krwi oł:az zakrzepy.

Ogniska mattwicow,e wykazywały zatartą bu-
d,owę zrazików wątr,obowvch, brzegi ognisk
nacie,cz,one bvły komórkami o pł,zewadz,e l,eu-
ko,cvtów obojetn,ochlonnvch. Resztki tkankowe
wvkazywały ku,asochłonność.
Norka Nr 3.

Martwicow,o zmienioną tkanka ,o budo"wie
całkowicie zatartej twonzyła bez.oostaciową ma-
sę eozynochłon,ną. Na p,ograniczu z tkanką nie-
zrmi,enioną stwierdzono naciek l,eukocytarny i

ovraCz , z kt6-
paCł,e az,ał, że
k obse ia okre-

sclwą utratę aoetytu. Chore norki zjadałv p,eł-
na Do,cję dzienną. to znów p,ozostawiałv ją
ni,etkniętą; zauważonlo, równiez zwiększone
pi:aqni,enie. Powvżs,zym obiawom tował,zvszvło
po,steou.,ia,ce wv,ehudz,enie. Taki stan niejedn,o,-
kr,otnie tr:wał kilka fygodni. W końcowvm okre-
sie choroby u niektó,rr,.ch zwierzat można by-
lo zaobserwo,waó oznaki wzdęcia. Zwietzę
przvinaowało wówczas nlozycję czołs.ającą, a
zeiście śmierteln,e, nasteoowało wśród nara.s+a-
ja,cvch qwałtorłmvch bólów, p,odobnvch do bó-
lów kołkowych. W innych przypaCkach śmieró
nastqporł,ała b,ez złviastujących objawórv klini-
cznych.

Biorąc pod uwagę brak swoistego, czvnnika
zakaźn,ego, który mógłbv bvć odpowiedzialny
za ,prlorces cho,rob,owy, oraz wvnik badania ana-
tcmo,-pat,ologicznego, tj. powazn,e, i nieoCwra-
c,alne zmiany w miąższu wątroby o charakte-
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rze nies;rł,oistym, przyczyny ch,o,roby nal,eżalo
szukać w niedobo,ra,ch żyr,vieni,owych.

Poglądy na pa]togenerzę schrorzLeń wątroby jak i zna-

tach p,oważnym z,rnianom.
Zawdzięczamy to przede wszystkim Himswothowż

Jak wiadomo, u z,,łrierząt czynnikarni p,okarmowy-

łv rozlane nlrłóknienie. Ostra roizległa martw,i,ca miąż-

króikim czasie występują objawy ciężkiego sch,orze-
nia, pror.vadzącego do zejścia śrniertelnego, względnie

cych siarkę, p,rzede wsz o brak c},styny.
Rozlana marskóść wą poprzedzana jest zaw-

sze nacieczeniem tłuszczowym i wyistępuje u zrvie-
tząt odżywianych dietą zawierającą mało tzłv. ciał
lipotropcwych, ut,ożsamianych z le,cytyną, a w szcze-
gólności zzwattą w niej choliną, która jest kro,nieczna
do prawidłowej przemiany tłuszczów. Wg Himsu:or-
th'a (1947) nie można 6,pieraó ,p,odz,iału choró,b wątro-
by na podstawie czynników etiologicznych, Moż,liwa
jest tylko klasyfikacja ozynników urszkadzających i
ustalenie tyoów usżkodzenia, które wsploł-nnli,ane czyn'-
niki wywołują.

Czynnlki te autor dzieli następująco:
1) naczyniowy, 2) oCżywiania, 3) toksyczny. 4) żół-

ciowy. Wyniki d,oświadozeń na zwierzętach wykazał;',
że np. zwłóknienie wątroby rnożna wywołać cztere-
ma sposobami:
l) przez czeste oodawanie małych dawek. nn. e,te-

rochlorku węgla, 2) dietę ubogą w ciala lipotropowe,
3) dietę mało białkową, 4) przez zattzymanle odpły-
wu żółci.

Wszystkie wymienionb czynniki rnogą doprowadzić
do rozrostu tkanki lącznej.

Zdolność do zwłóknienia, podob,nie jak zdolność do
od,rostu jest samo,istnym, nieswoistym odczynem wą-
troby na działanie bodźca szkodzącego (Himsworth).

Obraz odczynu jest nie t5.1g charaktery;tyczny rlla
,tr}oszczegÓlnych czynnikÓ,w szkodliwych, ]ecz za\eŻy
raczej od szybkości i stopnia uszkodzenia narządu.

Różnice występujące w obrazie anat,crno-patologi-
cznym znajCują vlytłumaczenie,"v zesp,o,le działają-
cym czynników patogenetycznych, lv ogóIn},m stanie
Ustroju, ,67 5,p,9l3,6[ję o,dź)wie,nia i wreszcie w różnym
czasie trwalria choroby.

Anatomicznie wyróżnia się 2 typy marskości wątro,-

substancji o,dżywczych i substancjl niezbędnych do

zrłlłóknienia całe,j wątlo,by, a w e,f ekcie kolrc
daje dr,obnczirazikową marsk,o,ść wąt,roby, be,z

,ij';Ł ,:!:
W ty od-

rcst nie jest moźliwy, gdyż brak już rv wątrobie ma-
zików komórek żywyiń, z których ,zrazik mógłby być
odbudlowany - caly zraz7k ul,ega zrvłóknieniu.

trio pnzez martwicę o,dcinki miąższu. Stan ten Hims-
uorth nazywa zbliznowaceniem pomartwicznym (post
ne,crotis scarring). Tak więc ze,jści,em obu po,steci
martrvicy., tj. ograniczcnej i rozla,nej imloźe być zwłók-
nienie, róźne je,dnak w j i,stocie.

Zeiściem martwicy og czonej może byó bowiem
zwłóknienie obl3jmujące równomiern,ie carłą wątro;bę,

ci narządu zajętyń up,r,zeCnii,c przez martwicę. Pov/-
stałe części miąższu są nieuszkodzcne, wykazują pra-
r,r,idłową budoił,ę.

W opar,ciu o przvjęty prze,z Him,su,orth,a pto-
wyższy po,dział, w którym to, wyróżnia on 2 za-
sadnicze róż:ne typy anatomiczne mart\Micy

lviedź dotyczącą klasyfikacji opis,anych prze:z
nais plzypadków. W Świetle WyW,o,dÓW Wspom-
nianógo,iutora stwi,erdzo,n,e, pTzez nas plzypad-
ki należy zaliczyć do martwicy rozlanej dają-
cej ,vv śwym zejściu końc,owym zwłóknienie
jedvnie części miąższu wątrobv." W dalszym aiągu naszy]ch rozważań p,o,zlolsta-

w naszych przypadkach.
ierwszJ, Greńnard, a następnie Sórógć (1 928) zw,ró-

c uwagĆ na to, że krew u psa ldopirowadzana do obu
płatów q,ątrroby prze,z żyłę wrotną, polch,odzi z tóżnych

doc
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stopniu zasilane przez substancje odżywcze, płynące
z przewodu pokarm,owego, Zatem produkty trawie-
nia dostają się przede wszystkim bezpośredni,o do
prawego płata.

Zdani.em wspo,mnianych aut,orów w normalny,ch wa-
runkach ilośó tych substanci,i j,est wystarczaięca na-
r,vet dla komórrek. które ukrwione sa orz,elvażnie krwią
pocho,dząeą z śledziony, tj. płata lewego. Gdy je,dnak
wystąpią niedo,bory ookarmcu,e, to przede wszystkim
odczuwają ten niedobór komórki ołata lewego, i to
te jego cześ,ci, w których skutek ucisku narząrlów są-
siadujących 2 1,ątrobą krąże,nie jest najbardziej up,c-
śledzone.

Rozmi,elszclzeni,e ognisk martwi,cy rozle,qł,ej
odpowia d a mie j sc orrr na j słabsze go ukrwawienia
watrohy. J,elst więc rzepzą zrozurniałą, że rnart-
wica, p,owstaiaca na tle braku pew,nych ami-
nckwasów (methionina, cystyna) dotyczy tylko
pewnvch częŚ,ci wątrob,\,,.

Pozo,stałaby do wyiaśnienia jeszcze ostatnia
sp,rawa tj. iakie czynniki pokarmow€ naleŻy
czynić odpowie,dzialnymi za uszko,dzenle
wątroby.

Znacrenie czvnników p,okarmow},ch w prowstavlaniu
mańwicy i mars].ośei watroby je.t dziś ,ogólnie zna-
ne. Hżmsu:orth o,dróżnia 2 zasarlnicze tvroy uszkodze-
nia wątroby wskutek niedorborów pokarmowych:
1) brak amin,okwasów zawierających siarkę wvwo-

łuje martwicę zawsze o typie ma,rtr,vicy rozlanej,
2) nie{ostateczna ,zawartość w nożr,wien,iu tizw. czyn-

nikćw liootronołvych. zano;bi,egajacych nadmierne-
mU gnOmadzenitr s:ie tłuszezu,,v komórce watroby,
wI^ł/ołrl je nacieczenie tłuszezowe, z następowym
zwłóknieniem rozlanym wątr,oby.

O ile martwi,ca oqTani,cz,Ona nie wvstęouje
nigdv w.skut,ek ni,edo,borów porkarmowvch, to
prze,ciwnie - do martwicy rozległej dochodzi
naiczęści,ej na skutek ni,edoborów zywi,enio-
wych.

żtódłem wszrlstkich czvnnikółv p,okarmo-
wych. którvch brak wywrołuie uszkoCzenie
watroibv, j,est białko porkarmoqMe, Z amin,okwa-
sów kluczowe stanowisko dła p,rawidł,o,$/vch
czyn,ności watroby z,ailmui,e ,cystyna i methio-
nina. Cvstyna zalobiega martwicy komórl<i
watrcbowej, a ni,edrobór iej pow,oduj,e matwicę
r,ozległą.

Istnieje ścisła lvspółzależruaść miedzv tymi
dwoma amino,kwasami, gdvż m,ethionina iest
użvtk,owana w organizmie do s]rnt,ezv cy'stynv.
Methionina, dzięki zawarto,ś,ci l,y ,cząst,eczce ato-
mu ,siarki oraz grupy metylenow,e'j, rv organiz-
ma,ch żvwy,ch łatwo ,oTzechoCzi w cvsteinę,
któ,ra z kol,ei z cząst,e,czka kwasu glutaminowe-
ga otaz cząStec,zką glikokolu tw,orzv glutation,
o,dgrvwaiacv ogrlomna rolę w plocesach utle-
niania śródtkankowogo of&z w pr,ocesach enzv-
matycz,nvch. Pod,obni,e w wi,elu innv,ch związ-
ka,ch białkowvch methionina uważana ,i,est za
katalizator svntezy białkowej. Za:warta w cząs-
te,c,zce rn,ethio,niny gru,oa metvlowa ułatwia po-
wstawanie choliny potrze'^nei do, wchł,cni,enia
tłuszczów przez usttój. Niedobór choliny po-
woduie odkładanie się tłuszczów w wątr,obi,e.
Na j l ep,vym źt ó dłem wsoom niany,ch amin,o,k-w a-
sółv są pełno\Martoś,ciow,e białka, prz,ed,e wszvs-
tkim kazein,a. ochronny wpływ witamin gru-
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py B na komórkę wątrobową, z,o,stał udowod-
nio,nY sZe,regiem,ekspeTym,entów,

GEórgE i Galdbl,att (1942) wykazali w wątro-
bie szczurów h,odowlany,ch na die,cie pozbawio-
nei zesp,ołu witamin B zmiany martv/icowe i
stłuszczenie.

Machella i, Maquźre (1941) stwierdzili więk-
szą łatw,o,ść uszko,dz,enia wątroby u zwierząt
p,ozbawionych lakl,oflaviny. Genezzżani (cyt.
wg Kirchmay,er'a) twierdzi, że witaminy Br i
82 wvwołują zwiększone o,dkł,adanie gliko,genu
wątroby. Tien sam autor zaoib,s,erwował, ż€ u
zwierząt. u których pod wpłvwem zatrucia
fcs,for,elm wątroba,orzelstała asymilować,cukier,
podani,e zeso,ołu witaminy B przylvraca w częś-
ci te zd,olnoś,ó komórc,e wątro'corwej,

Ważnvm cz.,,nniki,em ,chro,niacym prz,e,d
m,artwicą ro,zległą i,est również witamina E (to-
kcferol). W razi,e, jej braku wątr,oba jest zna-
cznie wrażliwsza na nie,dobór ,cystvnv. W o,sta-
tnich latach (Schu,arz) 1944, stwieTdzono, że
przv niedobo,rze cystyny podanie tok,o,ferolu za-
pobi,ega ma,rtwicy wątr,oby, Natomiast zu,pełny
blak tokofel,o,lu w karmie, moż,e bvć kornp,enlso-
wany odpowiednio zrviększona ilością cystynv.

Analizując omawiane pTvez nas przypadki
można przviać, że lv pato,gexezi,e, opisanvch
zmian w watrobie odgrvwa rolę go,rsz,e odżv-
wianie k,o,rnór,ek płata l,ewego przez żyłę wnot-
ną. Występo\^/anie i nasilenie zmian anatormo-
-pat,ologicznv,ch w l,ewvm płacie watroby tłu-
maczy się różną zawartoś,cią składników odżv-
wczvch w krwi żyłv wrotn,e,i, płynącej z róż-
nych odcinków prz,ewo,du pokarmow,ego.
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OixoHoscro fl. - HEKPOTl,ttlECKl,lE OqArn B nE9EHh
HoPoK

Aeropolvl onHcoHbl oqoroBble HeKpoTH9ecKHe H3MeHe-
HH, B neceHH xopor< (21 u.lr.). F4rxtł,łxute ocorH AHoMeT-
poM oKorlo 'l ,5 crvl 6ulll o6xopyxerłsl łcKrloqHTerbHo
g .'reeoń AorlH neqeHH, Aerop cqxToe7, i{To noToreFe3
cB93oH c TonorpooHlecl(HM cooTHouJeHleM KpoBeHocHblx
cocy.tloB neqeHu ń ycrollĄłMu rposoo6ooułeHuc B 3ToM
oproHe. flporeleure H cyeneHb HonpnxeHHrl oHoToMo-
noTonork9ecKlx yguegeurłil B neBofi AoIH neceHH MoxHo
h3b9cHuTb po3nrqHHM coAepxoHHeM nHToTenbHblx 9IeMeH-
ToB B KpoBH nolofi Eelul H3 po3Hblx yqocTKoB KHuJeyHHKo.
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Oyrzanowska J, - Focal necrosis of tho liver ln minks.
In the left helpatic lobe in 21 minks the authoress

found isolated necrotic les:ons, 1,5 cm jn diameter.
The remai,ning l,obes were free from anatomo-patho-
logica,l lesions. Th,e authoress supposes that the to-
pography ,of the organ, the differences in the blood
supp_y to the hepatic lob,es and the portal circula-
tion particularly contr,bute towards such a d_stri-
butio,n of the d,escribed morbid lesions in minks.

Oyrzanows,ka J. - Nócrosc focale du foie chez les
visons.

L'auteur dócrit des 1ósions óvolutives observóes
dans le foie de 21 visons. Ces lósio,ns se manifestent

seulement dans le lobe gauche du foie sous la forme
de foyers pari:culiers nócrotiques d'un diamótre
d'environ 1,5 cm. Les autres lobes du foie restent
non changós. D'aprćs ,l'auteur, la pathogónćse de ces
cas róside dans la dislo,cati,on topographńqu,e des
vaisseaux sanguins du foie et dan,s les conditions
de la circulation qui en rósulterrt. L'apparition et
l'intensitó des lósicns ahatomo-pathologiques,dans
le lobe gauche du foie ,s'explique pa,r le contenu
variable en substances alimentaires du 5,ang prove-
nant de diffórentes parties du tube d:góstif et recu
par la veine porte.

HIGIENA SRODKOW SPOZYWCZYCH

z zakładu Badania Prod. zwlerż. I. Wet, w Puławach
KieTownik: doc. dr zbigniew GAUGUSCH.

Rozporządzenie t:wa z dnia 7 paŹ-
dziernika 1958 r. dn. 10.L1959) wpro-
wadza zmiany w u NIinistra Rolnic-
twa z dnia 29 stycznia 1929 r o urzędowym badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju. Zmiany te doty-
czą głównie interpretacji wyników badań bakierio-
logicznych mięsa przy stwierdzeniu w badanych
próbach drobnoustrojów z grupy Salmonella tub
innych drobnoustrojów określonych mianem,,wa-
runkowo chorobotwórcze". Najbardziej istotna dla
oceny mięsa część nowo obo,ł,iązujących przepisów
posiada następujące brzmienie:

,,§ ?. 1. Za niezdatne do spoźycią należy uznać:
1) całą tuszę łącznie z narządami wewnętrznymi,

jeżeli w wyniku badania bakteriologicznego zostaną
stwierdzone w mięśniach lub w węzłach chłonnych
mięśniowych drobnoustroje z grupy Salmonella (za-
truwacz mięsa);

2) narządy wewnętrzne, jeżeli w wyniku badania
bakteriologicznego zostaną stwierdzone w narząoach
wewnętrznych drobnoustroje warunkowo chorobo-
twórcze (drobnoustroje gnilne, ziarniaki, gronkowce,
paciorkowc,e, pałeczki okrężnicy itp.)

2, Całą tuszę bez organów wewnętrznych należy
uznać za warunkowo zdatną do spożycia a organy
wewnętrzne za niezdatne do spożycia, jeżeli w wy-
niku badania bakteriologicznego zostaną stwierdzone:

1) w mięśniach lub w węzłach chłonnych mięś-
niowych drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze
(drobnoustroje gnitne, ziarniaki, gronkowce, pacioI-
kowce, pałeczki okrężnicy itp).

2) tylko w narządach wewnętrznych - drobno-
rupy Salmonella ( mięsa).
w wyniku bad rio}ogicznego
zostaną tylko dr swoiste dla

zaraźliwych chorób zwierzęcych a nie dlobnoustroje,
o których mowa w ust. 1 i 2, ocenę mięsa i dalsze
z nim postępowanie należy uzależnić od lodzaju
stwierdzonych drobnoustrojów i ,od wyniku urzędo-
wego badania przed ubojem i po uboju".

Zgodnie z powyższym, tuszę mięsną uznaje się za
niezdatną do spożycia w przypadku stwierdzenia
drobnoustrojów z grupy Saimonella w mięśniach
szkieletowych lub w węzłach chłonnych mięśnio-
wych. Przy stwierdzeniu w mięŚniach lub węzłach
chłonnych mięśniowych drobnoustrojów,,warunko-
wo chorobotwórczych" (drobnoustroje gnilne, ziat-
niaki, grorlkowce, paciorkowce, pałeczki okrężnicy

STANISŁAW KAFEL

W sprawie interpretacji wynikow badan bakteriologicznych mięsa
w świetle obowiązujących przepisow (Dr, U, Nr 2 z dn. 11,1,1959)

itp.), tusza mięsna uznana zostaje jako warunlrowo
zdatna.

Wszystkie narządy wewnętrzne uznaje się za nie-
zdatne do spożycia w każdym przypadku stwierdze-
nia drobnoustrojów z grupy Salmonella lub drobno-
ustrojów,,warunkowo chorobotwórczych", bez wzglę-
du na ich lokalizację ,lv badanych próbach.

Stopień zakażenia mięsa i narządów wewnętrz-
nych nie jest brany pod uwagę zarówno w odnie-
sieniu do drobnoustrojów chorobotwórczych j,ak
i,,warunko,wo chorobotwórczych".

Zasadnicza różnica w interpretacji wyników ba-
dań bakteriologicznych na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa z dnia 29.L1929 r. Qraz Roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 7.X.1958 r.
polega na tym, że według dawnych przepisów, całą
sztukę uznawano za niezdatną do spożycia b_ez

wuględu na umiejscowienie Salmonel w ustróju
zwierzęcia.

Nowelizacja wspomnianych przepisów jakkolwiek
w dużej mierze zgodna z postępem nauki, posiada
jeszcze pewne niejasności a niektóre momenty doty-
czące zwłaszcza drobnoustrojów,,warunkowo cho-
robotwórczych" wydają się niezupełnie uzasadnione.'W wielu przypadkach ujawniają się rozbieżności po-
między urzędową interpretacją wyniku badania bak-
teriologicznego a faktyczną wartością sanitarną mię-
sa. Dlatego też podjęcie dyskusji na temat wyników
badań bakteriologicznych mięsa oraz ich interpreta-
cją wydaje się słuszne.

Wprowadzone do aktualnych przepisów zmiany do-
tyczące oceny mięsa zwietząt, u których stwieTdzono
drobnoustroje z grupy Salmonella tylko w narządach
wewnętrznych są uzasadnione chociażby z tych wzglę-
dów, źe stworzona przez Gżirtnera hipoteza na temat
ciepłostałych toksyn produkowanycl,e plzez Salmonel-
Ie i działających po podaniu doustnym, w dzisiejszym
stanie wiedzy nie znajduje potwierdzenia. Wyniki
badań takich autorów jak: Savage, White, Bahr,
Dack, Dyssegaard, Jordan, Wood, Muratowa, Rozet,
Szur, Bamm, Cary, Ilarmon, Verder, Sutton, Li.-itje,
Wiza itd. wskazują, że przesącze bulionowych kultur
Salmonella podane doustnie są nieszkodliwe zarówno
dla zvrierząt jak i ludzi; zabite pałeczki Salmonella
W tempelaturze 1000, 70", 60o, 58'C, w zawiesinie
fizjoiloglcznego ,roztworu soli jak i w kulturach bu-
Iionowych, nawet w dużych dawkach są nieszkodliwe
przy podąwaniu doustnym; Salmonelle nie powodują
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