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Znaczenie odruchu przełykowo-rynienkowego
w terapii przeciwmotyliczej

Badania przeprowadzone w warunkach labo-
ratoryjnych wykazaly, że Bilevon 9015, Bayer
stosowanv u przeżuwaczy per os w zawiesilnie
wodnej dostaje się do żwacza. Wprowadzenie
tego preparatu bezpośrednio do trarvieńca w
takiej samej dawce (4 mg/kg ciężaru ciała) po-
wodowało zwiększenie skuteczności przeciwmo-
tyliczej leku, przy równoczesnym wystąpieniu
wyraźnych objawów zatrucia. Powyższe doś-
wiadczenia skłoniły nas do przeprowadzenia na
50 krowach doświadczalnej terapii polegającej
na zastosowaniu per os Bilevonu g015 w dar,vce
o połowę mniejszej, tj. 2 mg/I kg ciężaru ciała
w zawiesinie 10 - 20 % roztworu wodnego
NaCl, iako środka wywofującego odr,uch prze-
łvkowo-rynienkowy.

Uzyskane wyniki wvkazaŁy taką samą sk,u-
teczność przeciwmotyliczą leku jak przy daw-
ce 4 mg/[ kg ciężaru ciała w zawiesinie wodnei
peT os, przy braku widocznych objawów tru,ią-
cego działania leku.

Wnioski
1. Obserwacje poczynione, zarówno nad ter-

minem stosowania zabiegów terapeutycznych,
jak i ich liczba w sezonie wykazały, że w na-
szych warunkach najbardziej skuteczną jest
dwukrotna terapia przeciwmotylicza, ptzy
czym zabieg pierwszy należy przeprowadzić
natychnniast po ukończeniu sezonu pastwisko-
wego (zwykle listopad), drugi zaś rv dwa mie-
siące po pierwszym (zakończenie okresu prepa-
tentnego inwazji motyliczej w żywicielu).

2. Spośród przebadanych ptzez nas leków
najbardziej do zastosowania w terenowym
zwalczaniu choroby motyliczej nadaje się pre-
parat fenolowy Bilevon 9015, Bayer.

3. Stosowanie pet, os 1eku przeciwmotylicze-
go nie wyrł,ołującego odruchu przełykowo-ry-
nienkowego, łącznie ze środkiem wywołującym
odruch, umożIiwia zmniejszenie dalvki leku,
przy zacltow-aniu tej samej skuteczności, co po-
zwala na wydatne obniżenie kosztów terapii,
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Przyczynek do badan nad drogą zakazenia wirusem
choroby Aujeszky'ego u zwierząt {uierkowych
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w ostatnich latach w polsce wielokrotnie stwierdza-
no u zwierząt futerkowych, tak norek jak i lisów przy-
padki choroby Aujeszky'ego (ch.A.). Zcsta|y one opi-
sane przez Ugorskżego (1958), §reffenoluą i Szaflar-
skiego (1962), Bartosza (1962), Chu:aliboga, Osyczko
i Bartosza (7964) oraz Janolłskiego, Janouskq, i Wi,-
ioszko (1965), Liczne prace autorów obcych: §hope
(1935) Rernlżngera i BaiLLu 0938), Tżulpanowei i Lu-
baszenko (1960), NżkirLna (L96t) otaz Kojnoka (1962)
zgodnie podają, że zwierzęta mięsożelne zaiiażają się
drogą pokarmową, a podstawowym źródłem zakażenia
jest karma mięsna i odpady poubojowe świń chorych
lub ozdrowieńców. PogIąC ten znajduje potwierdze-
dzenie również w przypadkach ch. A. opisanych w
Polsce, w których stwierdzono, że masowe zachoro-
wania zwierząt futerkowych oraz psów i kotów pow-
stały w związku przyczynowym z karmieniem ich
surowymi odpadami poubojowymi, pochodzącymi od
świń chorych na ch. A.

Szczury, ptactwo, owady kłujące, które wg niektó-
rych autorów jak Sołomki.n (19a8), Gord,on (1952), lVź-
ki,tźn (196l) mogą również stanowić rezerwuar wirusa
w przyrodzie, warunkujący stacjonarnośó choroby, są
raczej zaułkowymi żv;icielami, bądź przenorj.§ru??j

nie (Gerlach
hope Tżulpa-
pod szczyto-

wym enzootii choroby wśród zwierząt futerkowych
u l3 szczurów złowionych z tychże ferm i poddanych
badaniu na nosicielstwo, nie udało się wyizolować wi-
rusa.

Aczkolwiek wymienieni autorzy zgodnie przyjmują,
że najłatwiejszą i zasadniczą drogą zakażenia
w warunkach naturalnych
jednak nadal pozostaje ni
staje się w głąb tkąnki

tub dośIuzówkowym,
Masźć i Petrouić (1961), szukając wyjaśnienia bramy

zakażenia dla wirusa ch. A. na drodze pokarmowej,
skarmiali myszy mózgami osesków mvsi_cĄ, padłych
w wyniku sztucznego ich zakażenia. Spośród 25 my-
szy zareagowała tyiko jedna.

irodobnie Gertąchotlsi i Schlłeżnburgotpd (1936) nie
udało się wywołać choroby u świnek morskich i kró-
lików w-następstwie zakażenia ich drogą pokarmową,
podając im z kawałkami buraków mózg wirulentny.
Natomiast uzyskiwali oni z reguły zakażenie u tych
samych gryzoni po uprzednim wystrzyżeniu sierści
wokół jamy ustnej, lub wcieraniu materiału zakaźne-
go wokół otworórv jamy ustnej.

Shope (1953) skarmiał dzikie szczury mózgami pad-
łych na ch. A. króiików z domieszką mąki. Spośród 9
szczurów zachorowały zaledwie dwa, siedem pozo-
stało zdrowych.

Podobne doświadczenie wykonali Ercegouac i wsp.
(1958) na stosutrkowo dużej liczbie zwierząt. UżyIi
bowiem do eksperymentu 40 myszy, 40 szczurów, 10
świnek morskich, 10 królików, 1 psa i 10 kotów. Zwie-
rzęta skarmiali mózgami kotów i szczurów padłych
na chorobę A. Gryzoniom podawano materiał zakaźny
zmieszany z karmą, a psom i kotom wprowadzano
pensetą bezpośrednio do gardła kawałki wirulentnego
mózgu. W wyniku doświadczenia na ogólną ilość ll1
zwietząt zaclrorował tylko jeden kot, i to po dwumie-
sięcznym okresie inkubacji.
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Pomyślne wyniki zakażania <irogą pokarmową psów
i kotów uzyskane przez Remlżngera i Bailly (1,933)
oraz cytowane przez wie]u badaczy i autorów podręcz-
ników (Hutyra, I|Iarek, Mannżnger, Hagan, Bachman,
Forgeot) nie wyjaśniają jednak drogi zakażenia,
zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, że wszystkie zwie-
rzęta autorzy skarmiali padłymi na ch. A. królikami
w całości, tj, łącznie ze szkieletem kostnym, a przy
tej drodze zakażenj.a zawsze istnieje potencjalna mo-
żIiwość uszkodzenia skóry, lub błony śluzowej.

Jak widać z przytoczonego piśmiennictwa droga za-
każenia alimentarnegcl ch. A. jest nadal dyskusyjna
i niewyjaśniona.

Stwierdzone rozbieżności, zarówno w interpretacji
osiągniętych wyników, jak i samych wyników badań,
stanowią uzasadnienie do podjęcia doświadczeń ma-
jących na celu wyjaśnienie drogi zakażenia przy za-
stosowaniu różnyclrr mechanizmów zakażenia.

Badania własne
Do doświadczenia użyto 12 lisów odmiany

piesak oraz 3 norki odmiany standard *. Szczep
wirusa ch. A, którym w toku pracy się posługi-
wano, został wyizolowany od lisów w sierpniu

1962 r. w okresie panującei enzootii w kilku
fermach na terenie woj. kieleckiego.

Doświadczenie I. Zwierzęta będące
przedmiotem doświadczenia podzielono na dwie
grupy. Pierwszą grupę stanowiło 6 lisów oraz
3 norki. Każdy z tej stawki lisów otrzymał po

jamy ustnej na podsta\Mę języka. Drugą grupę
zwierząt w liczbie 6 lisów skarmiono karmą o
tej samej wadze i składzie w sposób natura]ny.
W okresie l5-dniowej obserwacji żadne ze
zwietząt nie wykazało objawółv choroby. Po
tym okresie te same zwierzęta użyto z kolei do
następnego doświadczenia.

D ośw i a dc zenie IL sześciu lisom igłą o
zagiętym końcu skaryfikowano skórę w okolicv
jamy ustnej, a dwu norkom - błonę śluzową
wargi górnei i dolnei od stronv przedsionka.
Następnie zwierzęta skarmiono karmą nrięsną
o wadze i składzie jak w doświadczeniu pierw-
szym. Sześć pozostałych lisów oraz jedną norkę
zaszczepiono podskórnie zawiesiną (w roztwo-
rze fizjologicznyrn NaCI) wątroby, płuc t rnóz-
gu króIika, którego narządy wewnętrzne i mię-
śnie podano uprzednio zwierzętom do skarmie-
nia. Lisy wiesiny,
a norki 2 Iisy w 4
dni po za i po za-
każeniu doskórnym i dośluzówkowym zachoro-
wały wśród typowych objawów chorobowych
podniecenia,,,kłapania'l zębami, świądu, niedo-
władu i porażeń kończyn. Natomiast norki za-
kazone dośIuzówkowo zareagowały podobnie
jak lisy, ale nie obserwowano u nich świądu,

ani ogóJ,nego, ani miejscowego. Wśród tych
objawów zarowno lisy jak i norki uśpiono,

Na uwagę zasługuje fakt, że świąd obserwo-
wano u zwierząt zaszczepionych podskórrrie
w miejscu iniekcji (okolica fałdu kolanowego),
a u zwierząt zakażonych doskórnie - w olro-
licy skaryfikacji, tj. jamy ustnej. Występowa-
nie świądu w mńejscu zakażenia przy ,natJural-
nych zakażeniach wskazywałoby na migjsce
wniknięcia wirusa w głąb tkaniki. Obserwacje
Xe zgodne są ze spostrzeżeniami Ercegoaaca
i wslp., i<tórzy nie stwierdzili świądu u kotów
po zakażeniu dośIuzówkowym.

Wnioski
1. U lisów i norek skarmionych zmieloną

karmą mięsną pochoctzącą z zakazonego króli-
ka - na cIr. A. nie udało się wywołac choroby.

Z.Te same zwierzętg skarmione tą samą
karmą po uprzednrnr uszkocizeniu skory bąOz
biony sruzowej - zachorowały i padły.

3. W zakażeniu naturalnym nieuszkodz.ona
skora i błona śluzowa nie stanowią bramy wejs-
cia cila wirusa ch. A.

4. Wrażliwość zwierząt po cioustnym wpro-
wadzeniu zarazka na zakażenie pl:zez uszko-
dzoną skórę bądz błorrę śluzową, oraz wtażIi-
wość rra wielokrotnie zmniejszone dawkLi wiru-
sa wprowad,zonego podskórnie - łvskazuje na
brak uodpornienta zwierząt po wprowacizeniu
zar azka dr ogą pokarmową.

5. Występowanie świądu po zakażeniu pod-
skornym i doskórnym - wskazuje na mtejsce
wniknięcia wirusa !v głąb tkanki.

6. Po zakażeniu dośluzówkowym nie
stwierd,za się ani ogólnego, ani miejscowego
świądu.

7. lVyniki baciań wskązują, że zakażenie na-
turalne jest uwarunkowane uszkodzeniern skó-
ry, bądz błony śluzowej, które są bramą wejś-
cra dla wirusa ch. A.
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Ojł>xaHoscxa .E[., Krłra E. - K Bonpocy nyrefi sa-
p&]r<elltlfl BlIpy€oM 6olesrrrł Ayecxu y nyIIIHśrx 3Be-
pei,i.

Astopalr He yAaJIocB BbI3BaTb 6ołesrłrł Ayecxz
(6.A.) y tilcw\ u HopoK nyTeM cKapMJII4BaHIĄrl vIM
M,qcHoIo $aprua rł3 KpoJIr,IKa 3apa)KeHHoro ,{ naB-
Iuero Ha 6.A, X(r,rnorrłble KopMJIeHHbIe TeM >xe Qap-
IueM nocJle IIpeAtsaprrTeJlbHoro noBpex<AeH]4,s Ko>Kr{
rĄIIl7 cnlm3ncTsrx o6ono.1eK 3a6oilelT4 rł nanrł. 9ysc-
TBrlTeJIbHocTb >KT4BoTHbIx nocJIe aJII4MeFITapHoIo 3a-
paxtenila Ha ilocJleAyu]żee xox<Hoe I,IJIII B cJlyl3llc-
ryro o6olovry 3apa>KeHI4e noKa3blBaeT Ha oTcyTcTBrIe
I,IMMyHI4TeTa y >KI4BoTHEIX KopMJIeHHbIx MaTeprIaJIoM
3apa)KeIłHrJIM elrpycov 6..Ą.

MIECZYSŁAW CHAJKOWSKI, JADWIGA MATRAS

IIo MHeHr{
srpyca 6.A.
,4 B npr{poA
iloBpOKAeHrIeM 9Tlrx tr<arreft,

Oyrzanowska J., Kita J. - Investigation on the way
of infection with Aujeszky disease virus in fur-bear-
ing animals

The autors have not succeeded in developing Aujesz-
ky disease in foxes and minks fed with food deri-
.ród from rabbits dead of this disease. on the other
hand all animals fed with the same food after pre-
vious injury to skin or mucosa became ill and died,

The animals infected rvith virus of Aujeszky disease
in the alimenta
through the sk
cluded that th
sease is caused
promotes the entry of this virus.

Zastosowanie przeciwciał fluorescencyjnych do wykrywani:a
zakazenia laseczką wą9lika

ośIodek Badawczy Służby Weterynaryjnej

Z chwilą powstania mozliwości wykorzysta-
nia w badaniach zjawiska immtrnofluorescelnrcii
podanego przez Coonso i wsp, (5) czynione są
poszukiwania w celu srkróce,nia rozlpoznanria
,,vielu chorób zakaźn_vch, a w tei liczbie rów-
nież wąglika. Zastosowanie fluor,escenciipo-
zwala na skrócenie czasu bedań bez zmnrieisze-
nia dol<ładności oraz na identyfikację nawet
nielicznych drobnoustrojów lv badanym mate-
riale (16).

Podstawowe zasadv użycia przeciwciał fluorescen-
eyinych do wykrywania laseczek 1yąglika przedsta-
wiła Lelłi,na (12), która znakowała fluoresceiną glo-
bullny przeciwwągl,ik,orve i uzyskiwała swoiste bar-
rvienie bakterii w tozmazach. Również Daszki,eusżcz
i wsp. (6) otrzymywali w swoich badaniach swoistą
fluorescencię drobnorlstrojóvz wąglika ze szczepionek
STJ oraz Cienkowskiego. Pri,tulin i Kuzmźn (13), Kuz-
min (11) oraz Błagolaieszczens,kij i wsp. (3) badająe
metodę szybkiego wykrywania laseczek wąglika za
pornocą znaczonei surcwicy precypitacyjnej stwier-
dzili jei niespecvficzne le:kcje z bakteriami pokrew-
nvmi (Boc. anthracożdes, Bac. pseudoanthraci,s, Bae.
subtżlźs, Bac. mesenterżcus, Bac. megaterżum). Dopiero
po absorpcji surowicy autorzy ci wykrywa7i Bae,
anthracis w zakażonym owsie, sianie, glebie i wodzie,

Rżggs i wsp. (14) stosowali 2 qlynlk'iem pozytyw-
nym bezpośrednią i pośredniąimmunofluorescencję
przy badaniu hodowli wąglika. Bźeoeleżsen i wsp. (1)
opracowali metodę wykrywania Bac. anthracis za po-
mocą znaczonej surorvicy przeciwwąglikowej w prób-
kach powietrza, włosów. w kurzu i pvle z podłogi.
Ptóbowano również wylrryt,ać laseczki wąglika tą
metodą w próbkach suchej wołowiny (2). Dausle
i Hansen (7) opracorvali bezpośrednią technikę bar-
wienia laseczek wąglika za pomccą bakteriofagów
i fluorescencvjnej surorł,icy przeciwfagowej. Wykazali
oni swoistość imm,unologiczną powstającego układu,
ptzy czym laseczki były łatwe do identyfikacji dzięki
charakterystycznej, ziarnistej fluorescencji różniącej

o kornórek

Lo'"x1"#Ł'łj
clzili dodatni odezyn we wszystkich przypadkach przy
użyciu surowicy przeciwfago,wej.

Immunofluore.cencję próbowano również stosować
do wykrywania wąglika u zakażonych zwierząt. Pri,
tulin i Kuzmżn (13) użyv;ali w tym celu absorbowanej
surowicy preeypitacyjnej, znaczonej izotiocyjaniatem
fluoresceiny, za pomocą której nie mogli jednak wy-
kazać obecności laseczek wąglika w rozmazach z Ra-
r;ądów białych myszek padłych na wąglik. Dopiefo
badania Cherry'ego i Freemana (4) przeprowadzone
z globuliną fluorescencyjną, sporządzoną z surowiej;
przeciwotoczkowej, wykazały możliwość wykrywania
Bac. anthracżs w narządach ludzi oraz zwietząt do-
świadczalnych padłych na wąglik. Franćk (8} badał
przydatność surowicy przeciwotóczkowej do określania
antygenu wąglikowegc w różnych stadiach rozwoju
procesu zakaźnego u białych myszek i świnek mor-
skich, jak również zajął się możIi.ł-ośc'ą skrócenia
próby biologicznej przy 1,ozpoznaw-aniu wąglika za f,ro-
mocą immun,cfluorescencji (9).

W przedstawionej pracv przeprowadzono badania
nad wykrywaniem wąglika przy użyciu próbv bio-
logicznej i znakowanej surowicy przeciwwąglikowej.

Materiał i rnetody
Badania przeprowadzono z zakażnym szczepem Boe.

anthracis 2B4, wybranym spoŚród 4 sz
manych z Muzeum Szczepów Instytut
w Puławach i 1 uzyskanego ze szczepi
wąglikowej. Laseczki ąglika wybranego szczepu wy-
twarzały na podłożu arowym z dwuwęglanem sodu
bardzo wyraźne otoczki.

Sulo.1",,icę przeciwotoczkową do immunofluorescencji
uzyskiwano na królikach, szczepiąc je antygenem

przeciwotoczkowych sprawdzano za pomocą odczynfu
brecypitacyjnego w żelu agarowym wg Matthe,uJsa,
przy' czym stosowano ąntygen sporządzony metodą
Lancefieid,.lff doś ach po
techniką encyjną
koniugat yjaniat i
skiej. G bulinę
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