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It has been found that chloramphenicol palmitate
injecied intraper toneally shows a distinct and prolonged antibacterial activity, A1l mice premedicated
with chloramphenicol pa],mitate .survived the infection even when they had been inoculated with 100
letha1 doses (i00 of DLM) of Pasteurella dvicida at
120 hour foliowing administration of the antił:iotic,
whereas mice given the same dose of the free form
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of
Zahaczewski J., Juszkiewicz T,
- Maintenance
antibacterial activity of chlorarnphenicol
and clrloramphenicol palmitate following parenteral administration to mice.
Protective activity of chloramphenico1 and chloramphenicol palmitate was investigated in 273 mice
infected with a virr,rlent strain of Pasteurella avicida.

of chloramphenico1 were protected for less than
4 hours. The authors suggest that chloramphenicol
palmitate may be used in veterinary practice as an
1ong-acting antibiotic for parenteral appiication.
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Babeszjoza psóry znana również pod nazwą piroplazmozy jest pasożytniczym schorzeniem krwi wywołanym ptzez pierwotniaka Babesża canis (Pżana
i Gallż-Valerżo 1895). Choroba jest rozpowszechniona
niemal na całym świecie,ale najczęściej występuje
w krajach tropikalnych, gdzie przebieg jej, głównie
u psów importowanych, jest szczególnie ciężki.
W strefie klimatu umiarkowanego :darza się sporadycznie i przebiega chronicznie (tsachmann 1962,
Nocard, i Motas 1,902, Eaton 1934, Grogan ],953,
Merende 1939). Największe nasilenie zachorowań obsel,wowano w stadach psów myśliwskich używanych
do polowań w lasach. (Sanders 1937, lfocord i AImu,
Rokea i Russel 1961). Jest to zrozumiałe, ponieważ
przenoszenie pasożyta ze zwierząt, chorych na zdrowe
odbywa się za pośrednictwem niektórych gatunków
kleszczy (Pżana, i GttLLi-VaIerżo 1895, Christofers 7907,

i Reżchenow 1933, Nuttal i Graham, Smżth,
i Motas 1902, Brumpt 1937, Wenaon).
Istnieje także możliwośćprzeniesienia babeszji z
krwią używaną do transfuzji (Sanders 1937, Iłagan.
195i). W Polsce babeszjoza u psów nie była dotąd
Regen.daz

Kotlan, Nocard

notowana, co skłania do opisania rozpoznanego przypadku.

W lipcu
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dostarczono do tut.

Kliniki

psa,

rasy seter Gordon w wieku 5 lat, który jak wynikało
z wywiadu od kilku dni wykazywał objawy posmut-

nienia, apatii, postępującego osłabienia, całkowitej
utraty apetytu i okresowo pojawiającego się kaszlu"
Fonadto zauważono, że zwierzę często oddar,vało mocz
barwy czerwonawej, Z innych danych wywiadu istotny dla rozpoznania był fakt, że przed tygodniem
zwierzę towarzyszyło właścicielowirł, wycieczce do
1asu,

Badania przedmiotowe: Konciycja dobra, zachowa-

nie apatyczne. Na skórze liczne, wypełnione w różnym stopniu krwią lrleszcze. Dostępne badaniu błony

śluzowe blade, nieznaczlie zażółcone. Naczynia biał-

kówek oczu wyraźnie nastrzykane krwią, źrenice
tozszerzane. Węzły chłonne podszczękowe nieco
obrzękłe, niebolesne, wielkościorzecha 1askowego,
pozostałe niezmienione.

c-39,2','r-1,44,

a-62,

W'rażliwośćkrtani na ucisk zwiększona. Kaszel reakcyjny przedłużony i wiigotny. Odclechy przyśpieszone i pogłębione, Szmer pęcherzykowy zaostrzony.
Tętno szybkie, słabo wyczuwalne, miękkie. Uderzenia
serca kołaczące. Obydwa tony serca wyraźnie zaakce,ntowane. Migdałki obrzękłe i przekrwione. Podczas omacyw-ania jamy brzusznej stlvierdzono zwiększoną wrażliwośćnerek ol:az znaczny obrzęk śledziony, która wystawała na 2 palce poza 1ewy łu.k żebrowy. W zakresie innych układów lrrak wyraźnych
odchyleń od stanu prawidłowego. Badania dodatkowe: Krew silnie zhemolizowana, wcdnista, koloru
łososiowego. K.cz.
2620000, k.b, -- ?900, Hb
290k,

-

-

w Lublinie

wskaźnik hematokrytowy - 18%l, b,ezwzgl. liczba
gran. kw. .- 113, Obraz jakościowy: k.b.: K 2,
-

Z-0, 5-67, P-3, Lm-2\

Ld,-,6.
Mocz: dodatnie wyniki prób na obecnośćbiałka,
Hb, cukru. Badanie koproskopowe ujemne,
Badanie rozmar.ów krwi, które zabarwiono met.
Giemzy, przedłuża jąc czas barwienia do 45 minut
(wg Rolłea'a i Russelo 1961). W obrazie mikroskopowym stwierdzono wewnątrz erytrocytów charakterystyczne kwasochłonne twory (barwy purpurowej).
l{ształtem przypominały one krople łez z nieznaczną
ktzywizną w okolicy wierzchołka. Najczęściej występowały parami i względem siebie były ułożone
pod kątem ostrym. Fojedyncze obserwowano również
pozakomórkowo. W przybliżeniu około 0,2% krwinek
zaatakowane było przez pasożyta. Poza tyń stwierdzono, że około 6% erytrocytów barwiło się wyraźnie

polichromatycznie. Spotykano równjeż pojedyncze
erytroblasty.
Z 37 okazów kleszczy i:ebranyclr ze skóry badanego
psa i przesłanych c1o oznaczenia w Katedrze Parazy36 należałodo gatunku
tologii tut. W'ydziału

został zidentyfikowany
Irodes rźcżnus,a 1 kleszcz
jako DermcLcentor retźculatus.
Na podstawie charakteru obselwowanych objawów
klinic;łnych i wyników badań Iaboratoryjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem morfologii pasożyta w
mikroskopowym obrazie barwionych rozmazów krwi
rozpoznano babeszjozę i podjęto rv tym kierunku odpowiednie leczenie. Poiegało ono na dożylnym podawaniu !0k roztworu wodnego błękitu trypanu w
dawce 0,5 ml/kg ż.w. ptzez 3 kolejne dni. W terapii
uzl,1.pełniającej stosowano:. 50h toztwór glikozy przygotówany na płynie fizjologicznym (25 mI z dodatkiem 0.2 Coffein. Natrium benz. 2 razy dziennie
s.c.), hlyofer
4 mI i.m., otaz witarninę B-complex
- po 1 tabI.
p.o.), W miarę lecze(3 tazy dziennie
a kontrolne badania objawy schorzenia ustępowały,
nie rozmazów krwi wykonane ? dnia od zakończenia
kuracji nie wykazało w czer]^/onych krwinkach obecności pasoż.vtów,

Jak wynika z załączonej łristorii choroby, rozpoznanie ostrych postaci babeszjozy nie nastręcza zwykle

trudności. Anemia, żółtaczka, znaczny obrzęk śIedziony, hemoglobinuria i typowy wywiad, nasuwają podejrzenie. a mikroskopowe badanie rozmazów krwi
rozstrzyga o rozpoznaniu (Nżemand 7962, Kżrk 1,953).

Frzy przełvlekłych postaciach choroby nie zawsze
udaje się stwierdzić pasożyty w krłvinkaclr (Rokeu
i Ru-csel 1961). Dla potwierdzenia, rozpoznania w ta-

kich przypadkach można stosować próbę bioiogiczną,
która poiega na zakażenin G-iygodrriowych szczeniąt
(najlepie j z usunięią operacy jnie ś:ledzioną) krwią
lu"b miazgą śledzionorvą pode jrzanych zwierząt. Po
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2-3 dniach we krwi zakażonych szczeniąt
łatwo wykazać babeszje (Sanders

WETERYNARYJNA
można

1,937).

W leczeniu babeszjczy psów stosowano przede wszystkim błękit trypanu (,Sźefańskż1963, Kżrk 7954, Jones
7964, Wżrth 1958), ale z u-wagi na niektóre niekorzystne jlego właściwości(możIiwośćwywoływania wstrząsu, zwłaszcza przy szybkim wlewie doż5,1nym, częste

nawroty u leczonych zwietząl) ostatnio poleca się
jako skuteczniejsze i bardziej bezpieczne preparaty,
takie jak: Acaprin, Akiron R, Berenil (Bachmann
1962), a zwłaszcza eter 4 :4
dwuamiriyno-dwufenoIowy (Carmźchael, 1942). Ze- względu na udział kleszczy w cyklu rozwojowym,pasożyta i w przenoszeniu choroby, wielu badaczy wiąże sprawę jej występowania z zasięgiem geograficznym tych kleszczy
(Morgan, Benner i Hauskżns, Phż1,1,1,p 1952, Rokey
i Rzssel 196!, Hennzng 1956). Za7eżnie od konty-

nentu przenoszenie bab:sr.jozy przypisywane jest różnym gatunkom kles;rczy (w Afryce -- Haemaphgsalżs

w Azji i Ameryce - Rhżpi,cepltalą,us sangui,,
Rhźpicepll,alus sangul,neus, Derw Eur:opie
- W Europie, jak wynikałoby z
macentor reti,culatus).
piśmiennictwa (Nocard i Motas 7902, Kotlan) rolę tę
Leachl,,

neu,s,

spełnia m. in. Dermacentor retżculahłs, co w pewnym

stopniu potwierdza również rozpoznany przez nas
przypadek.
1,,

piśmiennictłvo

Bachlndnn w,; choroby psów i kotów

PwRiL, war-

Szawa 269 1962.
2. carm,Lchael J.: 4:4 - diamidino-dipheryl ether (M. &. B.
?36) in canin babesiasis. vet F,ec. 54, 158 7942,

3, Eclton P.., Piroplasmosis in Floride

Rok XXiI

J. Parasitol 20,
- J. A. v. M. A.
123, 234 7953.
5. I-Iagan w. A., Bruner D. w.: Tłle inf ectious diseases
of domestic animals. comstock Publishing Associates Ithaca, New York, Sec. ed,, 608 1951.
6, Huturcl F'., McLrek J., M&nnżnger R,, Mócsa J.: szczeEółowa patolo8ia i terapia cirorób zwierząt. PwRiL, walSzaw-a t, I. s. 473--4?B 1962.,
7, Jones Meller L.: Farmal(ologia i farmakoterapia weterynaryjna PwRiL, warszata s. ?17 1964.
B. I<irk H.; Index of Diagnosis. Fourth edit. Beillicle,
Tindall and co:{ - Lon(ion S. 319 1953.
Tfeatmcnt in smaIl-animal practice.
9. I<Lrk .Fl.: Index of
Third edit. - Baillidre, Tindali and cox - London
s.519 1954.
I0. Merend,e J . J.: PiIoFlasmosis in French Poodle,
J. A. v. M. A, - 95, 93-99 1939.
17. Nżemdnd }l. G.: Pracl.icum der Hundek]lnik, verlag:
Paul Pafey, Berlin-Hamburg S. 423 196212, Nuttdl: Journal Hyg. (London) 4, 219 1901.
73. Nuttdl cnd Grcthclm-S,mżtlLl Journal llyg. (London)
5, 237 1905.
L4. Nuttdl and Grdham-slnżth; Journal Hyg. (London)
312-313

1934.

-

4. Grogan J. W.; Piroplasmosis in a Dog

6,536

1906.

Nuttdl and, Grdhtlm-smżth., Journal Hyg. London 7,
2e2 7907.
16. Rokeu W., ,Rilssel R.., Canine Babesiasis (PiroplasmoSiS). A case Report. J. A. v, M. A. 138, 12 1961.
17. sanders D. A.: observations of canine Babesiasis
J. A. v. M. A. 90, 27_40 7937.
1.B, wLrth D.., Lexikon der Tlrerapie und Prophylaxe fiir
Miinchen
Tierarzte. Ulban & Schwafzenbelg
Berlin - 'Wien, Band II, s. 1020 19B.
s,. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL.
79. Stetańskź
Warszawa, t. I., s. 167 1963,
'1,5.

AdIes autora: doc. dr Ed,Ward Pinkiervicz, Lublin, Al.

PI<IVN

40.

STANISŁAW KOPER, EDWARD KOMAR

Przypadek operacyjnego usunięcia przepukliny przeponowej
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Termin przepuklina przeponowa (herni"a dżaphragmutżca s. ph,renźca) jest określeniem oznaczającym

wydostanie

się trzewi poptzez przeponę do

jamy

piersiowej. Przepuklina przeponowa może być wrodzona (B, 17, 72, 13), lub nabyta (3, 4, 5). W tym
drugirn przypadku wiąże się ona najczęściejz urazern
bezpośrednim przepony (ciała obce), lub pośrednim

(uraz klatki piersiorłze j, albo powłok jamy brzusznej). Miejscem powstania bramy przepuklinowej w
przeponie są z reguły jej otulory naturalne (hżatus
aortżcus, hżatus oesophageus, i forarnen Denae caDae
caud,alżs), lub ta częśó przepol]y, która nie jest
osłonięta przez wątrobę. Dobroloolskż (5), opisując

prawostronną urazową przepuklinę przeponową

u

człowieka podkreśla,że wątroba stanowi zaporę
przed następstwami nagłego obrażenia i skutecznie
tłurni składową siły urazu działającą od jamy
brzusznej w kierunku przepony. W przepuklinie urazowej ubytek w przeponie ma najczęściej kształt
szczelinowaty, o nierównych i zgrubiałych brzegach. W
tym przypadku między narządami klatki piersiowej a
zawartościąprzepukliny stwierdza się rozległe zrosty.
W przepuklinie przeponowej wrodzonej, kształt ubytku ,w przeponie jest zwykle okrągły o gładkich brzegach, a zrosty wspomnianych wyżej elementów są
bardzo rzadkie. W zależnościod rodzaju narządu,
który dostanie się poza przeponę do jamy klatki pier_
siowej, powstają rozmaite zespoły objawów klinicznych. U zsltlierząt małych, zawartośćprzepukliny stanowią jelita cienkie, żclłądek,sieć, trzustka, płat wątroby, U zwierząt dużych, zwłaszcza u krów spotkać można te same narządy, cześciej jednak zawartośćtę stanowi jeden z przedżołądków (10, 15).
U zwierząt domow)lęfu przepukliny przeponowe zclarzają się sporadycznie, przy czym na,iczęściej spoty-
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ka się je u psów (1, 2, 3, 12, t3). O przepuklinach
przeponowych u bydła domowego donoszą autorzy
jugosłowiańscy (?, 16). Wiążą oni pośrednio ich wyŚtępowanie z intensyfikacją hodo,wli bydła, a bezpośrednio z obecnością w przedżołądkach drążących
iiał obcych. Jak podaje Gorl.sek i wsp. (7) do chwili
obecnej zanotorvano 69 przypadkór,v przepuklin przeponowych u bydła, \Ąig. ich zestawień na 100 przypadków ulazo,wego zapalenia czepca przypada jedna
przepuklina przeponowa. W piśmiennictwlg_ polskim
brzebuklinę przeponową u kror,vy opisuje Wźśnżeuski,

i

lVotożckź(15).

Rozpoznawanie nrzepuklin przeponowych opiera
się na badaniu klinicznynr, radiologicznym, diagnostycznei rumenotomii oraz na badaniu sekcyjnym
(](},11, i2,13,15).
Leczenie przepuklin przepono]Mych jest możliwe
drogą postępowania operacyjnego, chociaż przepukli-

ny niewielkich rozmiarów są leczone zachowawczo.
Przepukliny większe, zwłaszcza z objawami przemijającej niedrożnościprzewodu pokarmowego, są leczone tylko operacyjnie (11). Dojście do ubytku w
przeponle uzyskuje się od strony jamy blzusznej,
lub od sirony jamy piersiowej. W tym ostat-

nim przypadku do wykonania zabiegu konieczne jest
znieczulenie ogólne w intubacji. \M niektórych przypadkach zachodz,i koniecznośćwykorzystania obydwu wymienionych dróg dostępv na taz. Laparolub thoracotomia jest aktem wstępnyrn do właściwego zabiegu na przepotrie, którego istotą jesi
założente piętrowego szwu na bramę przepuklinową

Iub na wolnym przeszczepie powięzi (przy dużym

r-lbytku). Przedstawione możliwościinterwencji chirurgicznej w przepuklinach przeponowych dotyczą
zwietząt małych i Iudzi. W dostępnym piśmiennictwie

