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padków zaistniało bez zmian ciśnienia atmosfe-
rYcznego w ciągu doby nasrtępuiącei. Jes,t rze-
czą charaktery§tyczną, że.zarysowuią się 3 gru-
py koni: a) reaguiących na zruiżkę ciśnienia, b)
reaguią,cy,ch na zwyżkę ,ciśnienia i c) nie rea-
guiących z tym, że konie reaguią w znacznei
większości na ,stosunkowo niewielkie zmiany
c,iśnienia.

ornów,ienie wyników
uzys,]ralne w wyniku anallzy dane są zgodne

ze ,stwierdzeniem Wirtha że schorzenia morzy-
skowe u koni mogą być uwarunkowane zmia-
nami ciśnienia atmosferycznego. Wyosobnienie
3 typów reagowania koni na zmiany ciśnienia
ańmo,sferycznego może być punktem wyjścia
do dalszych obrserwaci,i klinicznych i bio,mete-

orologicz,nv,ch w tym zakre,sie. Ninieisza praca
wykazuje wstępnie, że także konie reaguią na
wpływy biometeorologiczne.

Wnioski
1. I1ość przypadków za,chorowań na moĘy-

sko o pod}ożu zaburzeń układu wegetatywnego
wykazała zależność od zmian ciśnienia atmo-
sferycznego.

2. Dają się wyosobrrić 3 grupy koni: a) rea-
gujący,ch na tend.encję zwyżkową ciśnie,nia at-
mosferycznego, b) reaguią,cvch na tendencię
znlżkową ciśnienia atmo,sferyc,z,nego, c) nie re-
agującvch na wahania ciśnienia.
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REGINA WROBLEWSKA

Kliniczne i loborołoryine zoslosowonie łlenosiorczku

DMSO na powierzchnię skóry w dowoJnym
miejscu, odczuwa się juz po kilku minutach
charakterystyczny smak na języku (cyt. za
41). Dowie,d,ziono, że główną drogą przenikania
skóry przez DMSO są mieszki włosowe (47).

Kolb i wsp. (21) używając DMSO znaczone-
go izotopem siarki określili szczegóŁowo szyb-
kość resorpcji, rozptzestrzenianie się w orga-
nizmie i wydzielanie tego preparatu. Między
innymi stwierdzono, że u psów po naskórnym
naniesieniu DMSO już po 4 go.dzinach około
B00/o wnika do skóry, a stą,d tozprzestrzenia się
na cały organizm. DMSO moze ulegać w ustro-
ju ,utlenianiu do DMSO2, a Łakże redukcji do
DMS. Ten ostatni powo,duje nieprzyjernny za-
pach wy,dychanego powietrza, przypominający
woń ,czosnku lub o,stryg, Wydalanie DMSO na-
stępuje głównie z rnoczem. Po 1po,daniu d,ożyl-
nym lub doustnym w ciągu B dni organizm
wydala tą drogą BOOń dawki, a po naskórnym
podaniu około 50%. O,procz DMSO w postaci
niezmienionej, z moczem wydalany jest także
DMSO, (13).

DMSO ,działa moczopędnie. U psów po po-
daniu ,Cożylnym stwierd,zono podwójne zwięk-
szenie się ilości moczu, a po po,daniu do,ustnym
szczurom 1 mV100 g ciężaru ciaŁa objętość mo-
czu była 26 ,razy większa niż u zwierząt kon-
trolnych (cyt. za 47).

Stwierdzono, że DMSO chroni komórki żrr.

uitro i ,całe zwier-zęta przed d,ziałanie,m promie-

dwumelylu (DMSO)
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DNISO, związek otnymany prze,d ponad 100
laty (w 1867 r.) ,przez ,Saytzeffa, stosowany do
niedawna tylko w przemyśle jako rozpuszczal-
nik, lbu,dzi ostatnio szczególnie duże zaintere-
sowanie lekarzy. Mia,rą tego są międzynarodo-
we sympozja - w 1965 r. w Berlinie oraz w
1966 r, we Wie,Cniu i w Nowym Jorku.

OgóIne właściwoś,ci i działanie
farmakologiczne

Tlenosiarczek dwumetylu (DMSO), o wzo-
rze CH3SOCH3, przedstawiciel tleno,siarczków
(R-SO-R) jest ,cieczą klarowną, bezbarwną,
bezwonną, bipolarną, rozpuszczalną ]M wodzie
(roztwo,ry wykazują reakcję alkaliczną). DMSO
jest rozpuszgzalnikiem wielu związków nieryr-
ganicznych oraz organic,znych, w tym także
ga,zów.

DMso wzmaga możliwości wnikania dc or-
,ganizmu i rozprzestrzeniania się wielu sub-
stancji, w tym leków na pr"zykła,d kortyzonu,
test,osteronu, antybiotyków (17, 2B). To ,,wpę-
dzające" ,działanie można lbardzo łatwo wyka-
zać. Jeśli na przykład w g,rzbietową powierz,ch-
nię obu dłoni wetrze się równe ilości jo,dyny
i na je,dną naniesie DMSO, to po krótkim cza-
sie jodyna w o,becności DMSO całkowicie się
resorbuje, po,dczas gdy wchłanianie samej jo-
dyny uwidoczni się dopiero po wielu godzi-
nach. Po naniesieniu kilku kropel 50-900/o
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ni Rentgena (3), ptzedłuża nieznacznie czas
krzepnięcia krwi i wzmaga działanie hepary-
ny (cyt. za 47).

Liczne badania potwier,dziły znieczulające i
lprzeciwbólowe,właśaiwości DMSO. Przypasz-
cza się, że lokalne jego podanie działa hamu-
jąco na rniejscowe i obwodowe reakcje zapalne,
co wyjaśnia jego skuteczny efekt w pewnych
stanach bólowych mięśni i stawów (6). Spadek
obzęku tkanki powoduje zŁagadzenie tbóIu (2).
Polegać też ono może na czasowej blokadzie
przewodzenia nerwoweg,o (cyt. za 46). Sams
(40) wykazał to na wyizolowanym kulszowym
nerwie żaby.

Z hadań Klemma i wsp. (19) wynika, że po-
danie naskórne DMSO powoduje wzrost iioś,ci
komórek tuczrry,ch w tkance Łąunej podskórnej,
co prowa,dzi do zwięks,z,onego wy,dzielania he-
paryny i wynaża się działaniern przeciwzapal-
nym, a także pruyśpieszeniem granulacji.

Właściwości toksy czfle
Bardzo szgz,egółowe i ligzne badania wyka-

zaly bardzo niską toksyczność DMSO, Według
Caujol'a i wsp. (7) ś,miertelna dawka dob,owa
na kg cięzaru ciała dla myszy wynosiła po po-
daniu dootrzewnowym i podskórnym ponad 22
g. U psów stwier,dzono śmiertelne ,zatrucie po
dożylnym wprowadzeniu dopiero olbrzymich
dawek 30-40 glkg ciężaru ciała. P,rzy po,dawa-
niu dootrzewnowym i podskórnym myszom po
2,5 glkg ciężanu ciała ,codziennie przez 33 dni
nie stwierdzono zaburzeń wzrostu. zarodki ku-
Tz,e zrroszą doomo,czniową dawkę 0,1 ml 300/o

DMSO (24).

U ryb trzymanych w 20lo stężeniu DMSO w
wo,dzie przez 100 dni w temperaturze 72oC
nie stwie,rdzono objawów,chorobowych; dopie-
ro dootrue,łrnowe zaaplikowanie 7,1 g/kg cię-
żatu ciała dawało niezna.czną śmiertelnośc
wśród pstrągów i łososi (5).

Nie stwierdzono u ludzi zjawiska u,czulenia
organizmu na DMSO (20).

Badania wykazały, że u królików którym za-
szczep,iono komorki rakowe do jamy otrzewno-
wej, podanie DMSO nie wywierało wpływu
na inplantację nowo,tworów (1). Fletcrher i De-
nnis (11) stwier,dzili, że DMSO bar,dzo nie-
znacznie zmniejsza ogóJną liczbę guzków no-
wotworowych u szczurów.

Wyraźne działanie teratogenne wykazano po
wprowadzeniu DMSO do zarodków kurzych
kur rasy Rhode Island; w za,rodkach ssaków
wady rozwojowe były nieznaczne i tylko po
kilkakrotnym stosowaniu wysokich dawek (7).

DMSO podawany per os albo naskórnie
psom, króIikom, świniom i szuurom w dużych
dawkach pruu, długi okres czasu powotlował
uszkodzenia wzroku. Zmiany takie u psa na
przykład wystąpiły po 9 tygo,dniowym podawa-
niu doustnym 5 g/kg ciężaru ciała (37, 38) tu,b

po podaniu naskórnyrn dawki 11 gikg ciężaru
ctaŁa ptzez 11B dni (45); po zaprzestaniu poda_
wania preparatu zmiany nie ustępowały cał-
kowicie. U świń zmiany pojawiały się po oko-
ło 90 dniach przy na,skórnej dawce 4,5 rnl 90ło
DMSO/kg cięża,ru ciaŁa 2 razy ,dziennie (37).
U ludzi podawanie naskórne duży,ch dawek
DMSO pfzez ,czas dłużs,zy nie powoduje uszko-
dzeń w,zroku (1a).

Uboczne efekty działania DMSO u ludzi -wspomniany już przykry zapach wydychanego
powietrza, pokrzywki, swędzenia, podrażnie-
nia skóry, mdłości mają charakter przemijają-
cy (9, 46).

Wszystkie te ,dane świadc,zą ,o minirnalnej
toksyc,zności DMSO, jednak,ostrozność, zale-
caT|a przez kilku autorów (30, 39, 51) w lecze-
niu lu,dzi znalazła swój wyraz w tym, że lek
ten na polęcenie FDA wycofano w USA, a na-
stępnie zezwolono stosować go tylko miejs,co-
woi w NRF, do ,cza,su zakończenia badań, wy-
cofano go z obrotu (34).

zasto sowanie kliniczne
Wykorzystano właś,ciwość DMSO przyśpie-

szania przenikania różnycLr leków do organiz-
mu, Leczenie schor-zeń najądrza i jądra u knu-
rów i buhajów ant$biotykami i sulfonamidami
podawanyrni parenteralnie daje niewielką po-
prawę. Lepsze wyniki otrzymuje się po miejsco-
wym zastosowaniu antybiotyków Tozpuszczo-
nych w DMSO (25). Stiberman (cyt. za 4I) Ie-
tzył grorlkowcowe zapalenia wymienia u bydła
podaj ąc docysternowo antybiotyki rozpuszezone
w DMSO, w roztworach olejowych i wodnych,
Po stosowaniu antybiotyków,rozpuszczony,ch
w DMSO uzyskano wyzdrowienie u BOVo zwie-
rząt, natomiast rozpuszczoTue w oleju iub w
wo,dzie, działały skutecznie tylko u połowy le-
czonych zwierząt.

Yeats (52) doniósł o pomyślnych wynikach
użycia 707o DMSO (lokalnie na skórę) łąr,z.ie
z innymi preparatami w leczeniu trą,du. St-
wier,dzono brak dziaŁania przeciwgrzybiczego
sameg,o DMSO żn uiuo w stosunku do derma-
tofitów Tńchophgton nxentagroph,gtes, M, gup-
selln,L, M. canżs, natomia,st wykazano dużą
przydatność tego prepa,ratu jako nośnika Ie-
ków przeciwgrzybiczych, ułatwiającego ich
przenikanie do zrogowaciałych warstw rraskór-
ka (20).

Scheffler (41) wykazał wartość \eczniczą
DMSO u lbydła przy ostryrn ,ropnym i nierop-
nym zapalerriu wyrnienia, zanokcicy, kulawiź-
nie barkowej, na,dwyrężeniu stawów, ropnym
zapaleniu tworzywa kopytowego; u świń przy
ostrym poporodowym zapaleniu wymienia, w
celach zapobieżenia obrzękowi ran po kastra-
cji; u koni przy lurnbago, zapaleniu pochewek
ścięgnowych; u psów lprzy dyskopatii, wyprys-
ku sączącym, pierwotny,ch kulawiznach, rop-
nym zapaleniu spojówek i ropnym zapaleniu
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r.łcha zewnętrznego. Autor przytacza jeszcze
wiele schorzeń, ptzy których z pomyśInyrn wy-
nikiem ,stosował DMSO, jednak ilość przypad-
ków jest zbyt rnała, aby wyciągnąć o,dpowied-
nie wnioski. Preparat stosowano zewnęŁrznie
w wodnym roztworze 750lo l dużych, a w 507o
u rnałych zwierząt; w s,chorzeniach oczu w Toz,
tworze 10-30ło. Lek nanoszono 2-3 razy
dzi,ennie aż do wyzdrowienia. Okres ten wahał
się przy różnych stana,ch chorobowych od kil-
ku ,dni ,do 4 tygodni. Wszystki,e leczone ,zwie-

rzęta znosiły dolbrze naskórne podawanie leku,
za wyjątkiern jednej krowy, u której po na*
niesieniu DMSO na duze powierzchnie skóry
stwie,rdzono w tej częsci wypadanie włosów.
Scheffle,r podaje też, że charakterysty,czny za-
pach wydy,chanego powietrza występował tyl-
ko u psów; u mlecznych krów zmiany smaku
mleka (utrzyrnujące się 24 godziny po pruer-
waniu 1eczenia) stwierdzało się tylko po stos,o-
waniu DMSO bezpośrednio na wymię. Leves-
que (cyt, za 19) wykazał, że DMSO w 900/o

stężeniu podawany rniejscow,o na rany skóry
,u koni przyśpiesz,a granulację; także u psów i
kotów przy ranach ura,zowych, pooperacyjnych
i wskutek oparzenia, Brunner (cyt. za 19)
stwierdzał po zastosowaniu DMSO zmniejsze-
nie się iloś,ci wysięku przyrannego i przyśpie-
szenie gojenia. Teigland i Saurino (4B) pod-
kreślają, że u koni przy uszko,dzeniu ,dolnych
nieumięśnionych c,zęści kończyn DMSO daje
lepsze efekty niż jakiekolwiek inne uprzednio
zewnętrznie stosowane preparaty. Dużą sku-
teczność DI\ISO przy le,czeniu ostrych, zapal-
nych, aseptycznych, schorzeń kończyn u koni
wyścigowych podkreśIają również Klemm i
wsp. (19). Preparat ten działa jednak lepiej
pr,zy o,strych niż przy chroni,cznych stanach
pourazowych (19, 48).

O pomyśJ,rrych wynikach lokalnego zastoso-
wania DMSO w terapii schorzeń ludzi donosi
wielu autorów. Otrzyrnano pomyślne rezultaty
1eczenia s,chorzeń ścięgno-kostno-mięśniowych
(\6, 27, 29, 32, 4l, ,46, 53), s,chorzeń moczo-
płciowy,ch (33), twardzin skóry (70, 42) a także
przy uśmierzaniu, ostrych bólów po otwa,rciu
klatki piersiowej i po nacięciu krocza (2).
DMSO podawany równo,cześnie z cytostatykami
zwiększa skute.czność hamowania raka szyjki
macicy (cyt. za 34), Badlania Ramireza i Lu-
za'y (36) przeprowadzone na psy,chicznie ,cho-
rych pacjentaoh wykazały przeciwpsychotycz-
ne i przeciwlękowe ,działanie DMSO. Jest ono
o,dmienne od działania trankwilizator&w głów-
nie w tym, że nie wy,raża się głębokim uspo-
kojeniem, obrriżeniem pobudliwości ośrodków
a przeciwnie, DMSO działa łagodnie pobudza-
jąco.

Dane, doty,czące ,dawkowania DMSO (syn,
Dolicur, Dromisol, Hyadur, Infiltrina, Sorni-
pront) u lu,dzi oTaz przec.iwwskazania pcdają
Podleoki i Chwalibo,gowska-Podtecka (34).
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Zast o s o wani e l ab o ra t o r y jn e

Liczne badania wykazały bakteriostatyczne,
bakterio|bóljcze t grzybobĄcze właś,ciwości
DMSO, Z d,anycll Pottza i wsp. (35), Bascha i
Gadebuscha (4) oraz Kligmana (20) wynika, że
wid<szość ba,danych rodzajów drobrroustrojów
ulega zabiciu przez DIVISO w stężeniu 20-
307o, niektóre jednak giną już w znacznie niż-
szyrrr i tak na przykład Haemophżlus intluen-
zae, Mżcrosporum audouźnl, w B0/o, Pasteurella
multocżda w 90lo, Mgcobacteńum tuberculosżs,
var. BCG, Cl. pasteurżanum i Corgnebacterium
sp. w 10ło stężeniu. Natomiast na przykład Nei-
sserl,a catarrhalis i Nocardia asterożd,es giną
dopiero ,w 400h, a Streptococcus Jaecalżs w
40-500/o stężeniu DMSO. Dane w odniesieniu

zdaniem jednych (35) drobnoustrój ten wyka-
zu,je'wrażliwość już na 50/o, z,daniem innych
(4) dopiero na 400lo DMSO; być może, że wa-
hania te zależne są od szczepów.

Z badań właściwości wirusobójczych tego
rpreparatu, wykonanyclt przez Chana i Gade-
busĆha (B) w;łnika, że DMSO w stężeniu B07o

zabija wirusy grypy A (PR-8), grypy A2, SFV,
krowianki i faga T, E. colż, Nie stwierdz,ono
istobrej zmiany zakaźności wirusa PR-B w stę-
żeniach DMSO powyżej 507o; zdaniem auto-
rów, preparat ten z uwagi na różnice wrażIi-
wości na niego bakterii i grzybow z jednej,
a wirusów z drugiej strony, rnoże znaleźć zas-
tosowanie do wybiórczego izolowania wirusów
z treści jetit i z wykrztusiny z płuc (eliminacja
zanieczy,szczeń,bakteryjnych i grzybiczych),
a także do steryliza,cji martwych obiektów,
kiedy nie można stosować autoklawowania i in-
ny,ch metod.

Próby dootrze,"rmowego zastosowania DMSO
w ,celach ,chemoterapeutycznych u myszy za-
każonych wirusem PR-B lub wifus€lTl SFV nie
dały pozytywnych wyników (8),

Kunze i Klein (23) wykazali, że dootrzewno-
we podanie DMSO zwiększa nasilenió procesu
,chordbowego u białych myszy zakażonych tą
samą drogą gronkow,cami. Stwierdzono to rów-
nież po dootrzewnowym podaniu S. tgphimu-
rżum (7B). Autorom nie udało się wyjaśnić me-
chanizmu działania DMSO na infekcję, 1ecz są-
dzą, że może on być następstwem wpływu na
ogólną rprzemianę rnaterii, obniżenie oporności,
d,ziałania miejs,cowego na otrzewną, Iub zwięk-
szenia zjadliwości zarazka, Kunze i Klein (23)
sugerują, że DMSO rnoże znaleźć zastosowa-
nie w pracach diagnosty,cznych, co pozwoli
uzyskać wzrost czułości i skrócenie czasu trwa-
nia próby biologi,cznej.

Amstey ,oraz Amstey i Parkman (cyt. za 49)
wykazali wzmagające działanie DMSO na za,
kaźność RNA poliowirusa. Ten s€un wynik
otrzymano również pruy działaniu na RNA
wirusa Merrgo (49). Fomin i Alyćeva (12)
stwierdzili, że DMSO w stężeniu końcowym
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I,50/0 zwiększa penetrację wirusa grypy i
wzmaga jego syntezę w zarodkach kurzych.
Badania takie w odniesieniu do wirusa choroby
Newcastle, r,vykonane przez Latskiego i Wiś-
niewskiego (24) nie wykazały takiego działania
DMSO przy uży,ciu końcowy,ch stęzeń 1,5010,

\D/o i 200lo. Kun,ze i wsp. (22) wykazali, że arbo-
wirusy w obecności DMSO pobudzają 2-16
krotnie produkcję interferonu (sam DMSO nie
jest stymulatorem); przwllszc-a się, że dziaNa-
nie DMSO może polegać na przyśpieszeniu syn-
tezy interferonu lub powodować szybsze jego
uwalnianie pruez komórkę.

Mikami i Bańkowski (31) stwierdzili, że
DMSO w hodowli komórek nerki kurczęcia za-
każonych typem I szczepu Ca1-1 wirusa choro-
by Mareka zmniejsza liczbę i wielkość łysinek.
Natomiast w hodowlach zakażony.ch typem II
zwiększa liczbę ły,sinek, a wpływa tylko nie-
znaczenie na ich wielkość. Mechanizm tego dzia-
łania nie jest jesz,cze dostatecznie wyjaśniony.
Autotzy przytau,ają sugestie innych badaczy
wskazujące, że DMS,O powodować może: za-
harnowanie syntezy DNA w hodowli, wzmo-
żenie przeplszczalności błon biologicznych i
zahanowanie reakcji katalizowanych przez
enz}rr11y,

Bardzo cenną właściwość ,stanowi ochronne
działanie DMSO na ,przechowywane w stanie
zamrożony m komórki, pr zezrLaczoTle do hodowli
żn uitro (3, 26). Pozwala to na ekonomiczne i
wygodne dysponowanie materiałem do zakła-
dania hodowli pierwotnych. Istotą działania
kons,erwującego jest ochronny wpływ na ś,cianę
komórkową.

Ten fakt stanowił podstawę do podjęcia ba-
dań stabilizującego działania DMSO na po,d,da-
ne zatl,rażaniu wirusy ,otoczkowe (50), które
otrzymują swą otoczkę w końcowej fazie syn-
tezy wiriona właśnie od komórki gospodarza.
Teoretyczne przewidywania okazały się słusz-
ne. Wallis i Melick (50) wykazal| że DMSO
w 109o końcowym stężeniu chroni skutecznie
otoczkowe wirusy opryszczki, odry, stomatitżs
uesżcularźs i Sindbis nawet przy utetokrotnym
zarryrażantu i rozmrażaniu. W kontroJ::ych pró-
bach wir,usy te bez do,datku DMSO ulegały w
tych warunkach inaktywacji, praw,dopodobnie
wskutek denaturacji kornponentów otaczają-
cy,ch wirus. U badanych równo,cześnie wirusów
bezoto,czkowych - polio typ 1., krowianki i
adenowirusów nie stwierdzono inaktywacji ani
w obecności DMSO ani przy jego braku. Z ha-
,dań Lovetrocka (cyt. za 50) wynika, że DMSO
statbilizuje kompleksy lipoproteinowe bar,dzo
wrażliwe ta zamtażanie i być rnoże to leży u
podstaw,działania ochronnego.

Skurska i wsp, (44) stwierdzili, że DMSO w
stężeniu końcowym 5% wykazuje o,chronne
działanie na wirusy grypy C, opryszezki, pa-
rainfluenzy-3 i Sindbis przy przechowywaniu
w temperaturach -259C lub 4"C. Larski i

Wiśniewski (24) wykazali, że DMSO w końco-
wym 5% stężeniu posiada właściwoś,ci stabili-
zujące wirus choroby Newcastle przy przecho-
wywaniu go w temperaturze pokojowej; szcze-
py Roakin i Lasota zachowywały żywotność
,dłużej niż zmieszane z gliceryną, uohodzącą za
dobry preparat stabilizujący.

Schrek i wsp. (43) stwierdzili interesujące
zjawisko większej wrażliwości na DMSO lim-
focytów osób chorych na chroniczną białaczkę
trimfocytarną n.iż osób normalnych. Być może
znajdzie to zastosowanie w badaniach diagno-
sty,cznych.

Piśmiennictwo, obejmujące 53 pozycje, u Autora.
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RUoKERBBAUER G. M., MALI(IN K., MITCIIELL
D., BOULANGER P.: Badanie odczynu wiązania do-
pelnia,cza i odczynu aglutynacji u bydła zakażone$o
Vibrio fetus i u bydla uodpornionego. (A stuily of
complcment-frxation and serum agglutination testsin Vibrio fetus inlectred and immunizęfl 36tt|6). Qą1.
J. comp. Med., 35, 203-207,1971 (3).

Surowice cieląt z 3 grup liczących po 10 sztuk prze-
badano w odczynie wiązania dopełniacza i w odczy-
nie aglutynacji w kierunku zakażenia Vibrio fetus.
Cielęta z gntpy A uodpornione podskórnie bakteryną
vibrio fetus var. veneralis zakażono domacicznie 2 ml
hodowli lbulionowej zjadliwego szczepu V. fetus. Cie-
lęta z grupy B, nieszczepione zakażano podobnie jak
cielęta z grupy A. W odczynie wiązania dopełniacza
z surowicami badanych cieląt i z antygenem V. bubu-
lus uzyskano wyniki ujemne. Z antygenem V, fetus
var. veneralis uzyskiwano wysokie miana w odczy-
nie wiązania dopełniacza jedynie z surowicami z cie-
ląt z gruPY A. Srednie miano wynosiło 1;200. Po
szczepieniu lub po zakażeniu obserwowano również
stopniowy wzrost miana aglutynin. Jedynie u cieląt
szczepiony,ch i eksponowanych na zakażenie miana
aglutynin wzrastały szybko. W oparciu o odczyn wią-
zania dopełniacza i w odczynie aglutynacji probów-
kowej można było wykryć swoiste przeciwciała dla
V. fetus.

z.

RUoKERBAUER G. M., GIRARD A., BANNISTER,
G. L., BOULANGER P.: Badania nad wirusem bie-
gunki bydła: odczyn seroneutralizacji, wiązania do-
pełniacza i odczyn immunofluorescencji. (§tutties on
bovine virus diarrhea: serum neutralization, comple-
ment fixation and immunofluorescence). Can. J. comp.
Med., 35, 230-238, 1971 (3).

Do wykrywania antygenu wirusa biegunki bydła
zastosowano odczyn wiązania dopełniacza, odczyn
seroneutralizacji i immunofluorescencji. Do wykry-
wania swoistych przeciwciał w surowicy krwi krów
posługiwano się odczynem MDCF. Z pewną ilością
surowic odczyn MDCF wypadał ujemnie pomimo, że
w odczynie seroneutralizacji uzyskano dodatnie wy-
niki. Bardzo częstg uzyskano wyższe miana w odczy-
nie seroneutralizacji z surowicą krów zakażonych
naturalnie niż z surowicą krów zakażonych sztucznie.
W oparciu o odczyn MDCF moźna było wykryć
swoiste przeciw,ciała we krwi w okresie ,od 3 tygodni
do kilku miesięcy od chwili zakażenia. W oparciu
o odczyn immunofluorescencji można było wykryć
antygen cytopatogennych i niecytopatogennych szcze_
pów wirusa biegunki bydła w pierwotnych hodo-
wla,ch komórek nerki płodu cielęcia zakażonych prób_
kami pqbranymi od krów z klinicznymi o,bjawami
choroby,

z.
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