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examinatiorrs on the etioflogy of mass diseases in
fattened geese ,characterized by lesiorrs in the liver
in the forrn of necrotic-pur,ulent foci, haemorrhages
Iike ,,telangiectasis" and ,,sawd,ust". rn Eeneral out
of 22 liver with the sigrrs of the disease 17 strains
of anaerobńc bacteria were isolated; 15 were iden-
tified as Bacteroides and 2 as Fusobacterium. The
frequency of isolation of these bacteria was 909o
frorn necrotic-purulent changes, 66.70/o from ,,sałv-

dust", and 33.3Vo from normal and haernorrhagic li-
vers. The leslions in the 1iver were described rnicro-
scopically as vessel disturbances, focal fatty degene-
ration of liver cells and inflarnrnatory necrotic-6lu-
ru,lent foci. Ołr the strength of the results the au-
tho,rs su,ggest that in fattened geese foJ.lowing pri-
mary injury of the liver by dieti,c factor anaerobic
bacteria Bacteroides and Fusobactenium cause
enclogenous secon,dary infection.

.IANINA OYRZANOWSKA

Wysiępowonie przeciwcioł neutrolizujqcych
dlo wiruso choroby Aujeszky'ego

w surowicoch świń z zgrodowych ośrodków

z Instytutll chorób zakażnych i Inwazyjnych wydzialu Weterynaryjnego SGGI\I-AR lV warsza\\rie

nowskieg,o i Wijaszkę (4), ktorzy na 1003 bada-
nych ,kłinicznie zdrowych świń u 11ło st,wier-
dzili przeciwci,ała neutraiizujące oraz Jarrrowską
i rvsp. (3), która na 336 świń pochodzących z
gospodarstw woj. ołsztyńskiego u l5 zwietząt
wykazała swoiste prze,ciwciała dla wirusa ch.
A. (4,3010). Badania te potwierdziły celowość
podjęoia szerszych badań, zmiewających do in-
wenńaryzacji ser,oliogilozn,ej i ł*oze,mania epizo-
otyczrrego na ordoin[cu cho,rolby Aujes,żky'ego u
świń rv kraiu. Szczególnie uzasadnilorry,rn wyda-
wało się na,rn uzyskanie danycLr o wy,śtępov/a-
rniu, nasileniru i nozpnzegtlnzernńrenń;u zalkażenila wi-
ru§ern chonoiby Aujeszky'eigo z:wierzafr, w ho,dow-
lanvoh ośro,drkach repr,odufl<cyjnyoh. Przedsrta-
wiona p,l]aca zrń,enzała dro wyikryci,a gospodarrstw

- dostawców świń y75rąfliqyry,ch zalkażonry,ch wi-
rusem ch. A,, a tyrn samyrn do zajbez.pie,czenia
nofwo organizLowarrych ferm ,pr,ze,d tą gnoźrrą
choroibą,

Materiał i metody
Badani,u po,ddano surowice świń klinicznie zdlo-

wych, pochodzących z zarodołvy,ch ośrodków hodolłr-
lanyclr z rożnych rejonów kraju. Do badań użyto
jednorvarstu,or,ł,ą lrodowlę komói,ek 10-cio dnioTvych

hodowlonych

Spośród zwienząt gospodarskich największą
rołę ,w szerzenin; się choroby Aujeszky'ego od-
grywają świnie, które staniowią nabwalny i
główrry rezerwuar zurażka. Sch,orzenie to u te-
go gatunku często ma bezobjawowy pnzebieg,
,otgnanicza się do pirzemijająoej w'ireonii, co
stwaraa trudności w jego r"ozpoznawaniu i nłal-
czaniu. Z punktu widzenia epizootycznego za-
sadnicze znaczeńe mają zwierzęta zakażone
subklinicz,rr-ie lub ozdrowieńcy, zw\aszcza w nie-
roągoznanyc,lr ognistkach ch. A. stanowią oore
potencjal,ne źrodło zagrożenia epizootycznego.
W waloe z tą choł,obą praktyczne mlaczetlie
ma s;bwierdzenie świń nosicieli -względnie siew-
có-w wiirnrsa, Wyrrazem przebytego lub czynne-
go zal<ażenia jest wylkazanie w ich ,surowicy
swoistych przeciwcial ,dla wirusa ch. A. Bada-
nia serologl,czne u świń w krajach o dużynr
stopniu r,o,z,p,rz,estr zenielnia chorolby Auj ekszy' e-
go wykazują, że odsetek zwierząt posiadających
przeciwoiała dla wirusa ch, A. zamyka się w
granicach od kilku do kilkudziesięciu pł,ocent
(1, 2, 5, 6).

Piśmienniotwo krajowe z tego zakresu jest
reprezontowane zaledwie p,rze,z dwie prace: Ja-

Tab. 1. Wyniki badań surorvic w od.czynie seroneutr,alizacji dla wirusa choroby Aujeszky'ego

WoJe-
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zarodków kurzych. ył płyn Era-),e'aaz 0,50/ohydr zdodatkiem
10Vo sut,owicy cielę ąca składała
się z płynu Erale'a z dodatkiem 0,50ń hydrolizatu lak-
toalbuminy. Materiał wirusowy stanowił płyn HKZK
zakażonycl,t szcze]pelm ,,K" wirusa ch. A. słabo zja,dl,i-
wym dła świń - 86 pasaż o mianie 10-6 TCIDso. Ba-
dania przeprowadzono przy pomocy seroneutralizacji
(sn) metodą beta wg ogóInie przyjętych zasad. Wyniki
łącznte z kontlolami odczytywano 2, 3, 4 dnia po za-
każeniu na obecność efektu cytoplazmatycznego"

Tab. 2. Poziom przeciwciał neutralizujących dla

Powyższe badania wskazują, że w hodolv-
1ach trzody chlewnej w Połsce występ;Llją zaka-
nia bezobiawowe wirusełTl ch. A. Szc,zególn,ie
na terenie woj. poznań,skiego należałoby pro-
wadzić systematyczne p,rzyżycic}we badania
rozp,oznalMcze w kierunku ch, A. w węzłowych
punl*ach produl<cii z równoczesną eli,mirracją
seroreagentów.

wirusa choroby Aujeszky'ego w surowicach świń

Liczba surowic reagujących w rozcieńczeniach
WojewódzIwo

Gdańskie

Lubelskie

Liczba
badanych
su1lowlc 1/16 

l

Il32 1l64 l l12B

439

37

warszawskie|,ori-l-i
Wyniki i omówie,nie

Przeprowadzone badania objęły łącrznie 1632
sur,owice klrinicznie zdrowych świń z 25 stad.
Obecność przeciwciał dla wirusa ch. A., jak
wvniika z tab. 1, wykazano w surrolvli,cy l23
zwLerząt pochodzących z 6 stad na 25 badanych.
Stanowi to 6,97o reagentów. Największy odse-
tek reagujący,ch do,datnio zwierząt stwiendzono
w ośrodkach ho,dowlanych woj. p,oznańskiego.
na BB4 badanych wykazano przec,iwciała u 113
pochodzących z 3 gospo,darstw rra 13 badanych
(12,780/0), W po,zostałych badanych rejorr-ich
liczba świń z dloidatrrrrirm mianem pnzedstawia-
ła się następująco: w woj. gdańskim wynosiła
or.a 2 z 1 gospodar,stwa (0,45%), w woj. war-
szawskim 5 z 1 gospodarstwa (4,9010), a w woj.
lubełskim stwierdzono miana u 3 świń pocho-
dzących z 1 gospodarstwa (1,44%).

pr,ocerrtt reągtłjących dodafolito mw,ierząt w
poszczegÓlnych rejonach jest ronly; dane uz),-
skane Fnzez Janowskiego i Wijaszkę w woj.
poznańskim t(|1,20lo) są zbliżone do wynikółv
o,trzyrny,warl,ydh przez nas (12,78%). Wsl<azują
one na niepomyślną sytuację epizootyczną w
tym rejonie, i zdają się świadczyć o wystę-
powaniu prz5łpadków bezobj,awowego zakaże-
nia świń wilrusem ch. A. bądź nietypowego ich
przebiegu kJ,inicznego.

Stosunkowo wysokie miana (tab. 2) stwier-
dzone u świń w wo,j. pioznańsikim pozwailają
wnioslrować że prawdopodobnie są one zwią-
za.rle z wysiewaniem wirusa ch. A. do otoczenia
prazez siew,ców. W stadzie zapowietrzonym mo-
gło nastąpić ponowne wniknięcie wi,rusa do
częściowo odporrrrego onganiarnu, ozego następ-
stwem mógł być wzros,t przociwciał (booster
effect).
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Oń>xaHoscxa g. 
- 

[Ioan.lIegI{e aHTr.lTe.rr rrefirpanlrcrr-
pyrcullrx rrłpyc 6orrerrrlt Ayeurxlr B cltBopoTxax cBt{-
rreń ug nJIeMeHHLIx }KrlBoTHoBoAlłecr<lrx xoggftcrs.

],{ccfieAoBaarl 1632 KJllĄ:r.rlsec:x 7 3.qopoBble cBŁHb]4
rłg 25 nnelłeHrłsrx xog.gżcrB M3 pa3Hbtx pauoHos llolrr-
rur. Heżrpaau3rĄpylolĄue aHTIłTeJIa AJIfi Bfipyca Ayerrr-
Krf ycTaHoBr{nlt s 6 Sepuax y 123 x<nnotHrrx. Caulrż
6oniruoż npoI{eHT noJIox<rTeJIbHo pearrfpyroqux cBIĄ-
rłerż Hau:arł n llosHarrcxoM BoeBoAcTBe 

- 
113 Ha B84

l2,790lo) ]4ccJIeAcBaHHbIx )Kr{BoTHbIx. B ocTaJTbHLIx pa-
uoHax npoI]eHT noJIox<lTeJIBHbIx peareHToB coc-
TaB JI"fl Jl 0,45-4, 9'iÓ.

Oyrzanowska J. - The occurrence of neutralizing an-
tiboclies against Aujeszky's dis€ase virus in sera of
pigs {rom pedigree brceding centres.

The examinations towards the presence of antibo-
dies against Aujeszky's disease virus were carried out
on 1632 clinically normal pigs derived from 25 pedi-
gree breeding centres. The antibodies were found irr
6 herds in 123 animals. The highest percentage of po-
sitively reacting pigs was noticed in the breeding
centres of the Poznań district; out of BB4 animals un-
der study the presence of antibodies was revealed in
113 pigs (12.?B%). In other regions of the country po-
sitive titres were found in 0.45--4.90/o of pigs examined.

HERMANN CH., TIIOMA H., KOTTER L.: Bezpo-
średnie oznaczanie białka mięśniowego w wyrobach
mięsnych. (Zur direkten Bestimmung von Muskelei-
weiss in Fleischerzeugnissen;. Fleischwirtschaft 56,
87-88, 1976.

Autorzy podają szczegółową metodykę oznaczania
białka mięśniowego w rvyrobach mięsnych, pozu,ala-
jącą na oddzielenie obcych białek, kolagenu, plazmy
krwi i obcych niebiałkowych połączeń azotowych od
białka mięśniowego sensu stricto. OgóIna ilość białka
mięśniowego w wyrobie obliczana jest za pomocą
specjalnie opracowanych współczynników.

a, a.


