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Żubry stanowią dobry model do badań nad kształ-
towaniem się helmintofauny przeżuwaczy. Wynika to
z faktl, ze losom żubra towarzyszyły liczne zmiany
środowiska i warunków bytowania. Związane to było
z traglcznymi wydarzeniami dziejowymi, które wie-
lokrotnie omal nie doprorł,adziły do wyginięcia tego
gafunku. Dzięki opiece i ochronie żubraw Polsce, które
rozpoczęły się jeszcze za panowania naszych królów,
zwierzęto przetrwało w stanie dzikim na terenie Pusz-
czy Białowieskiej aż do pierwszej wojny światowej.
W wyniku dziaŁań wojennych, a następnie działalno-
ści kłusowników, ostatni żubr dziko żyjący w Puszczy
Białowieskiej zginĄw 1919 r. W ten sposób zakończył
się pierwszy okres bytowania żubta w stanie dzikim.

W 1929 r. podjęto akcję restytuowania tego gatun-
ku w rezerwatach zamkniętych. W tym celu władze
polskie zakuplĘ w Szwecji dwie krowy i wNiemczech
jednego byka, wszystkie zwierzęta pochodzenia bia-
łowieskiego. Hodowla ręzęrwatowa przebiegała po-
myślnie t przetrwała dość dobrze II wojnę światową,
Za czasów PRL ho dowla żubr a w z amkni ę ty ch r ezer -
watach h o dowlany ch pr zeżyw aŁa r ozkw it Tak wyglą-
dał drugi okres bytowania żubrów w Polsce.

W 1 952 r. w zwtązku ze znacznym powiększeniem
się stanu żubraw Polsce, pier-wsze żubry zzamknięte-
go lęzerwatu w Białowieży zostały wypuszczone na
wolność do Puszczy. W następnych latach dalsze żubry
były wypuszczanę do Puszczy Białowieskiej, a także
do Puszczy Boreckiej, Knyszyńskiej, w Bieszczady i
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do innych kompleksów leśnych Polski. Takrozpoczfi
się trzeci okres bytowania żubrów w Polsce, który trwa
do dzisiaj. Obecnie żyje w Polsce ponad 600 żubrów
w pięciu Tezerwatach zamkniętych i w pięciu duzych
kompleksach leśnych - na wolności.

Dzięki pracom Kulagina ( 1 8) i Wróblewskiego (21)
dysponujemy dość dobrymi opracowaniami nt. para-
zytofauny żubrów żyjących w stanie dzikim w ubie-
głym i na początku obecnego stulecia. U żubrow dzi-
ko żyjących zarejestrowano łącznie 18 gatunków pa-
sożytów, w tym tylko dwa typowe d|a żubra (świdro-
wiec Trypanosoma wrublewskii i wszoł Bisonicola
sedecinldecembri). Pozostałe pasozyty są typowe dla
domowych przeżuwaczy. l00oń zubrów byfujących w
stanie dzikim byŁo zarażonych motylicąwątrobową i
nicieniami płucnymi z gatunku DicĘocaulus vivipa-
rtts i D. Jilaria. Rozpowszechnionymi pasozytami
żubrów w tym okresie były także Dicrocoelium den-
driticum, Paramphistomum cervi, tasiemce z rodzajl
Moniezia i nicień Gongylonema pulchruln pasożytu-
jący w przełyku. Masowe zarażenle dziko żyjących
zubrów typ owymi p as ożytami domowych pt zeżuw a-
czy przestaje dziwić, gdy weźmie się pod uwagę, że w
I9I4 r. w samej Puszczy Białowieskiej wypasały się
stale 8342 osobniki bydła, a oprocz tego corocznie
przeztereny puszczańskie przepędzano 3-4 tysięcy by-
dła i około 1 tysiąca owiec (21).

W latach pięćdziesiątych podjęto badania nad hel-
mintami żubrów we wszystkich rezetwatach zamknię-
tych w Polsce (3 , 1) . S ekcj e 25 żubrow padłych z roż-
nych przyczynwykazały obecność 21 gatunków hel-
mintów. U zubrów z zamkniętych rezerwatów niet)Praca przeglądowzL rł,ykonana w ranraoh grantu KBN Nr 5PO6K 02E 14



stwierdzono inwazji larw Taenia hydatigena, Monie-
zia expansa, Oesophagostomum venulosum, Dicty-
ocaulus Jilaria t Gongylonema pulchrum, tak często
notowanych u dziko żyjących żubrów, występowały
natomiast tnwazje dodatkowych 12 gatunków, tzn.

wszystkich opi
rodzalui stwie
mi - typowy p
dotychczas u Bovidae oraz nicteń C. bilobata - po-
spolity paso Ąńbydław Indiach i Wietnamie. Ten ostat-

ni nicień został pTzypuszczalnie przyswojony przez
żubry w ia ich w
ogrodach zostałe h
zręzerwa Ępowep
domowych przeżuwaczy. Niektorę znlch jaknp, Oe.

radiatum, O. ostertagi, O. lyrata, T. gulosa, T. skrja-
bini i N. helvetianus, odznaczająsię znaczną specy-
ficznością dla bydła i u innych żywicieli notowane są
sporadycznte. Zpowyż że 78

g}tunkówhelmintow j ido-
mowych przeżuwaczy. c czy
dla gatunków tych żubr jest zywicielem pierwotnym,

stwierdzono w plzypadku nicieni zołądkowych. Wy-
kryto 33 gatunki helmintów. W porównanluzhelmin-
to fauną żub r a z t ęzęrwatów zamkni ętych, fauna p aso -

ż ch na wolności wzbogaciła się o
1 ch dla jeleniowatych. Dla dzie-
s ów (Parafasciolopsis fasciola-
enorpha. Trich
tospicularis. O.
siani. S. asymm
rus roscidus, N. europaeus I Nematodirella alcidis),
żubr okazał się nowym żywicielem. Spiculopteragia
boehmi stwierdzony dotychczas tylko raz u żubra w
rezerwacie zamkniętym, okazał się pospolitym paso-
ż1,4em wo ln o ży j ący ch żub rów. N aj więks z ą eksten s yłv -

nośc (86%), średniąintensywnośc (5I2 egz.) i procen-
towy wskaźnik intensywności inwazjt (40%) wykazy-
wał O. leptospicularis, gatunek dominujący u więk-
szości żubrów. Równie trwale przyswojony przezżubry
gatunek nicienia N. roscidus spośród pozostałych Ne-
mato dirinae wykazywał największą ekstensywność i
intensywność inwazji. Nematodirus roscidus, N. eu-

ropaeu.s i N. alcidis zostały po raz pierwszy zareje-
strowane u przedstawicieli B ovidae,

Ostertagia leptospicularis, O. kolchida, S. boehmi t

S. mathevossiani zostaŁy przyswojonęprzez zubry od

stwierdzenia j akim zmianom podle gła helmintofauna
żubrów białowiesko/kaukaskich w ciągu trzydziesil
k wykonano w
1 nych na tere-
n stwierdzono
u nich obecnośó 10 gatunkow helmintow, zktorychaż
pięć zostało przyswojonych od jeleniowatych. S,ł t9:

Ashworthius- sidemi, O, leptospicularis, O. kolchida,
S. boehmit C. pectina| t

wykrycie u wszystkich
nóSci,ł. sidemi,któreg i

m i sko\oni zow ał mi ej s c ow e g atunkt pr zeżuw ac zy, ta-
kie jak Cervus elaphus sibiricus, C. elaphus elaphus,
Capreolus capreolus, Alces alces i Ovis musimon.
Badania doświadcza\ne wykazały także dużą podat-
nośó owiec nazarażęnte tym nicieniem. Stwierdzenie
masowej tnwazjl A. sidemi u żubrów w Bieszczadach
pozwala obrzę może pa-

Śozytow ł inwazji A, si-
demi w 1998 r.: sekcje
dwóch rogaczy samy, 18 jeleni szlachetnych t cztę-
rech żubrów. Wszystkie badane zwierzętazostały od-
strzelone na terenie nadleśnictwa Lutowiska i sąsied-



nich nadleśnictw (Stuposiany, Brzegi Dolne i Bali-
gród). U wszystkich tych zwierzątwykryto nicienie l.
sidemi,w większości przypadków były to masowe in-
wazje. W świetle dotychczasowych danychwydaje się,
że źrodłęm zarażęnia A. sidemi zubrów w Btęszcza-
dach są miejscowe jelenie, które przeniosły tego pa-
sożyta z Ukrainy i Słowacji.

Stwierdzenie masowej inwazji A. sidemi u żubrów
oraz danę o duźej podatności owiec na zarażenie tym
nicieniem, pozwalająsądzió, żę nicjeńten moze rów-
nie dobrze pasożytowaó u bydła i owiec wypasanych
na śródleśnych pastwiskach w Bieszczadach. Pastwi-
ska te bardzo często sątakże miejscem zerowania satn
i jeleni, które sąw 100% zarażoneprzezA. sidemi.

Z pozostałych czterech gatunków nicieni plzyswo-
jonych od jeleniowatych przez żubry linii białowie-
sko/kaukas kiej w Bięszczadach, dominuj ąc ą ro lę p eł-
ni O. leptospicularis,którym zarażone były wszystkie
badane żubry. Procentowy wskaźnik intensywności
tnwazji tego nicienia wynosi 87oń wszystkich Oster-
tagiinae, a średnia intensywność 452 osobniki. Pozo-
stałe gatunki nicieni przyswojone od jeleniowatych
wykazuj ą ni ską intensywno ś ć zar ażenia.

Jeleniowate stanowią także dobry model do badań
nad kształto wani ern s i ę he lminto fauny pr zeżuw aczy.

U wolno Ęjących jeleniowaĘch w Polsce zarejestro-
wano doĘchczas 60 gatunków helmintów, które umiej-
scowiaj ą się w większości narządów i tkanek Ęch zwie-
rząt (l0). Z tej Listy Ęlko trzy gatunki zostaĘ introdu-
kowane do Polski z irrnych obszarów geograficznych.
Sąto przywra Fascioloides magna i nicienie: Spiculop-
teragia asymmetrica j Ashworthius sidemi. Spicilopte-
r a gi a asy mm e t r i c a j est pi erwotnie typ owym paso zytem
daniela i wraz z nim został introdukowany do Polski.
W łowiskach zasiedlonychprzezdaniele nicień ten sko-
lonizował endemiczne dla Polski wolno żyjąceprzeżl-
waczę, takie jak jeleń szlachetny, sama i żubr.

Fascioloides magna pasozytuje u wielu gatunków
jeleniowatych, jednak pierwotnym jej żywicielem jest
jeleń wirginijski i jeleń wapiti, wTaz z którym została
introdukowanaz Ametyki Północnej do wielu krajów
Europy: Włoch, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji,
Węgier i Austrii. Najnowsze ognisko tego pasożyta
wykryto w naddunajskich lasach na pograniczu Sło-
wacji i Węgier (19). Pierwsze pasozyty ztego gatun-
ku zostały wykryte u jelenia szlachetnego tych okolic
dopiero w 1988 r,, a dalsze rozprzestrzenie się oma-
wiane go p as o żyta mi ało dr amaĘ czny pr zebie g. Ob ec -
nie w tym rejonie 70oń zwtęrzyny płowej jest zarażo-
ne F. magna, a zwierzęta powyzej 1,5 roku życta są
zarażonę w 90oń. Z Polski mamy tylko dane pocho-
dzące z 1955 r. na temat występowania F magna u
jeleni na terenie nadleśnictwa Bolesławiec (20). Czy
inwazjata na terenie Polski będzie mtałatak samo jak
na Słowacji dramatyczny przebieg wykażą dopiero
dalsze badania.

Praktycznie biorąc wszystkie osobniki jeleniowatych
bytujących w naszych łowiskach zarażone sąnicienia-

mi umiejscowiającymi się w trawieńcu i należącymi
do rodziny Trichostrongylidae (4-6, 10). Dotychczas
zarejestrowano u jeleniowatych 20 gatunków z tej ro-
dziny (10). Szczególnie rozpowszechnione są nicie-
ni e z p o dro dziny O s t e r t a gi i n a e, któr e występuj ą zwy-
kle w inwazjach wielogatunkowych. Każdy gatunek
jelenia ma pierwotnie typowe nicienie ztej podrodzi-
ny, które związane są ze swoimi żywicielami od po-
nad 19 milionów lat, to znaczy od momenturozdzie-
lenia się prymitywnych jeleniowatych z podrodziny
Paleomericinae na linię amerykańską i eurazjatycką i
od te go czasu pasożyty te ewoluuj ą równole gle z ew o -
lucjąjeleniowatych (6, 8).

Ni c i en i e z p o dr o dziny O s t e r t a g i i n a e char aktery zuj ą
się prostym cyklem rozwojowym, a ich larwy inwa-
zyjne wpeŁzająna źdźbła traw i innych roślin, przeja-
wiając zdolność do migracji pionowej w nocy, a więc
w porze najaktywniejszego zerowania ich żywicieli,
Sprawia to, że nawet w warunkach maksymalnego
TozpToszenia żywiciela na wielki e1 przesttzeni, paso-
żyty nie tracą z nim kontaklnl, czyli wykazują wier-
ność swoim zywicielom. Przykładem w tym wzglę-
dzie może być rejon rajgrodzko-kobielański o po-
wierzchni ok. 80 tysięcy hektarów, w którym w wyni-
ku dztałań wojennych łosie zostały praktycznie wy-
niszczone, a inwentaryzacjaprzeprowadzona w 7945 t.
wykazała tylko jedną klempę. W wyniku troskliwej
opieki stan łosi w tym rejonie szybko wzrastał. Sek-
cjonując w latach 1961-64 cztery łosie, u wszystkich
stwierdzono w trawieńcu masową inwazję specyficz-
nych nicient zpodrodziny Ostertagiinae, o intensyw-
ności przekraczającej 100 tysięcy osobników (6).

Nawet radykalna zmiana środowiska bytowania je-
leniowatych nie powoduje zerwania kontaktu z nicie-
niami zpodrodziny Ostertagiinae.I tak np. wśród sarn
wyrożnia się dwa ekotypy: sarnę leśną i sarnę polną.
Bytująone w odmiennych warunkach środowiskowych
i różnią się szeregiem cech będąc y ch przelaw em przy -
stosowania do życia w tak krańcowo rożnych ukła-
dach przyrodniczych jakie stwarzająlas i pole. W
związku z tak nietypowym dla sarny środowiskiem,
jakim są pola uprawne i ze względu na intensywną
hodowlę bydła i owiec na tych terenach, można by
przypuszczaó, że będą to wystarczające powody do
zmian w nematodofaunie sarny polnej . Badanta wŁa-
sne wykazĄ (I7), że skład gatunkowy nicieni trawień-
cabyL taki sam u obu ekotypów sarny i ekstensywność
inw azji O s t ert a gi inae wyno sił a 1 00oń.

Intere suj ących danych do star czyŁy b adani a p ar azy -
tofauny jeleniowatych wolno żyjących na Nowej Ze-
landii. Na wyspę tę pozbawioną pierwotnie ssakóą
sprowadzono i skute c znię zaaklimaty zow ano : j e l enia
szlachetnego, daniela, jelenia sika, północno-amery-
kańskiego wapiti, sambara, jelenia wirginijskiego oraz
jelenia rusa. Niektore z tych zwierząt wywodziły się
tylko z jednej pary rodzicielskiej. Badanie helminto-
fauny j e 1 eni ow at y ch z aaklimaty z ow anyc h na N ow ej
Zelandiiwykazały, że zachowały one swoje pierwot-



Medycyna lUet. S Flam

nie typorve nicienie z podrodztny Ostertagiinae (l).
Równiez historia jelenia milu jest przykładem wier-
ności nicieni z podrodziny Ostertagiinae względem
zywicieli. Mimo, że światowa populacja tego jelenia
wywodzi sięz czterech osobników przywiezionych w
ubiegłym stuleciu z Chin, przetrwały u tych zwlerząt
pierwotnie typowe nicienie z podrodziny Ostertagii,
nae,które stwierdzono u tego zwlerzęcia w fermie w
Kosewie (9).

Ta ogromna wiemośc wymienionych nicieni w sto-
sunku do swoich żywicieli sprawiła, ze niektóre znich
jak Spiculopteragia boehmi, S. asymmetrica, Osterta-
gia leptospicularis i O. kolchidawrazz jeleniem szla-
chetnym i danielem ogarnęły niemal cały świat i noto-
wane sąoproczBurazji, w Ameryce Północnej, Kana-
dzie, Australii i Nowej ZęIandii (10). Pasożyty te w
tych nowych dla siebie obszarach geograficznych sko-
lonizowały miej scowe przeżtlw acze zar ówno domo-
we jak i wolno żyjące. W niektórych krajach Zachod-
niej Europy O. leptospicularis staje się dominującym
gatunkiem w trawieńcu bydła (2), podobnie jak ma to
miejsce u zubrów w Puszczy Białowieskiej, Boreckiej
i w Bieszczadach (11-13, 16).

Z te go b ar dzo skrótowo potraktou,ane go prz e gl ądu
badań nad kształtowaniem się parazytofauny żubra i
jeleniowatych wynika, ze ogTomny na niąwpływ wy-
wiera wymiana pasozytów, Podane przykłady intro-
dukcji pasozytów wTazz określonymi gatunkami jele-
niowatych miĄ wpĄrv na wydanie przezwiele państw
ści słego zakazu imporlu ty ch zwierząt.

piśmiennictwo

l Antlre:ls.L R Ll : A hoslparasite checklist olhelrninths olwild ruminants in

Nęu,Zealand,N Z vct J I9l3,21,43-17
2 Bisstlt S A , KleiĘan E D , |,lassol/ A:Developtnent of Osterta,qia lcptospi-

crrlaris in cattIe and tlrc differentiation olinfectivc larvire and fetnale adults

fi-olll those olO ostertagi, Vet parasit l984. l6, 23-3_]

3 Dlóżdż./.:A study on helmint]rs and lre]mintlriases in bison. Bison bonasrts

(L ) In Poland. Acta palasit. poL l96l, 9, 55-95

4 Dróztl:,1: Studies on helnrinths and helrrrirrthiascs in Ceryidae J Rerision
of the subt'anlily Ostcfiagiilae Sarr,var, l956 and an atLel,]lpl to cxpain tlre

phylogenesis of its representativcs, Acta parasit pol ] 965, ] 3. 4,+_5-rl8 ]

5 Drrj:dż -/.: Studies on helminths and hellnintlriases in Ccrvidae TI Thc hcl-
tnillth fauna in Cervidac in Poland, Acta parasit pol 196ó, 14. 1-13

6 Drózdż.I.: Studies ol hclnlinths and heIrninthiases in Cervidae III Histori-
ca] tbnnation ofhe]minthofauna in Cervidae. Acta parasit. pol l967, 14,

283-300
] Drrjzdż.l:The statc olrcsearch on the helminthofauna olthc l:uropean bi-

son. Acta thcL,iol 1967. 12. 377-384
8 Dtózd:,./.: Problerr-ry współzależrrości erloltrcji Nenratoda i ich żl,wicieli,

Wiad pal,azyt 1972, lE, 385-393.
9 DróżtJz.I.: A tccord ofSpiculopteragia suppereri (Nel-r-ratoda, Trichostrongy-

lidae) in farl.-red Elaphltrus davidianus (Cervidae) in Polarrd, Acta 1larasit.
1998,,13, ]09-1l0

10 Dró:dz.J.: Helrninry i helmintozy clzikich przeżrtlvaczy rv Polscc, Mat Koni:
Parazy|ozy ,z:ą,jerza! dziko żyjących Walszar,r,a, l998, s 1-24

11.Drrjzdż.].. Detniaszliewicz A W., Lac,howit:z,J.:TIlc hclminth launa olfi-ce-
-ranging Errropcan bison. Bison bonaslts (L), Acta parasit pol l989,34,
ll1-124

12 Dróżdż J., Denliaszkielit,z A W., l,ctchoytit,z J.: T(ształtorvanie się helrnon-
tofauny źrLbróu, (Bison bonasus L ) i jcleniolr,atych (Cielvidac) rł, Puszczy
Białorł,icskic.j, Wiad pal,azyL. l 9E9, 35. 571-576

| 3 Dl ćlżcl: J., D e ll i cl szlc|eu,it:z A W'., La c, how i t,: J : Thc hel lli nLh fauna of tiee-
-ranging European bison (L ). studied again 8 years alier reductiorr ofbisons.
in the Białorłieża Fotcst, Acta parasit ] 994, 39, 88-9l

14.Dró:dż J., Demiay:kiewit:z A W., Lat:hoyvic;J.: Ashworhius sidemi (Nema-

1oda, Trichostrollgylidae) a new parasite olthe European bison Bison bona-

sLls (L ) and the question ofirrdcpendence olA gagarini, Acta parasit 1998,

43.75-80
l5.Dróztlż J., Demiaszkiell,icz A W'., Lacholvicz l:Bieszczady nowym miej-

sceil występowania Ashr,vorthjus siderni * azjatyckiego pasożyta przeżuwa-
czy, Działalność Nart]<owa PAN. l998, ó, 56-57

16 Dróżdz J , Demictszkiewicz A W., Lucholłicz l: Helminthofauna of free li-
ving European bison (Bison bonasus) in Bieszczady Mountains (Kalpatians
Mountaitls, Polarrd), Wiad. parazyt 1998,44, 14].

I1 Dróżdż J., Luchoyvicz J., Demiuszkielłit:z A Il/., Sulgostou,ska I: Aboma-

sum nema|odes in field and foręst roe deer Capreolus capleolrts (L.) over
yearly cycle, Acta parasit pol. l987, 32, 339-348

\8 Kulagin i\ł M.: Zlbly BclovezsJ<oj Pusci, Tzd. Mosk. Nauć, Inst. Moskva
]919. s l66

19 Śpakttlova M., Corba J., Irórtlcl|, M., Raj.sb: D: IJionomy, distibution and

importance ol giant liver 11uke (FascioJoides magna), an important parasite

of t'r,ec-Iiving ruminants, Vet Med Praga 1997, 42, ]39-148
20 Ślttsarski Ił: Stuclia nad europcjskil-ni przedstar,vicielami przywry Fascio]a

magna (Bassi, ] 875) Stiles, l 894 l Ponowne wykrycie ogniska inwazji u

jelenl na Sląsku, Acta parasit pol. |955, 3, 1-59

2I.||róhtewski K: Żubr PrLszczy Białowieskiej, Nakł Ogr. Zoot. w Poznaniu,

Poznań ]927, s 232

Adres autora: prof. zł,. dr hab. Jan Dróżdż, Osiedle,,Przyjaźń" 131,
01-355 Warszawa

MINROE G.: Podspojówkowe łybroczyny u nowo
narodzonych źrebiąt pełnej krwi angielskiej. (Sub-
conjunctival haemorrhages in neonatal thorough-
bred foals). Vet. Rec. 144,219-282, 1999 (II)

Wybroczyny na białkówce oka. siatkólvce, ślepota, różna wielkośó źrenic

lvystępują u źrebiąt w zu,iązku z syndromem złego przystosowania norł,orod-

kórv \Ębroczyrryrł,spo.jórvkachpojawiająsięunoworodkórvteżnainnymtle,
np jako efel<t tlaumal}*czncgo pęl(nięcia naczyli l<nł,ionośnych spojówekw trakcie

porodu Badanie l 69 nolvo tlarodzonych źrebial pelnej l<r,wi angielskiej rvyka-

zało u 8,3% obecność rvybl,oczyll podspojóli,l<olr,ych przy braku rvybroczyn w

siarkór.vce CzęslotJirł,ośc rvystępo\ł,ania wybroczyn nie była uzależrriorra od płci

źrebiąt W rvięJ<szości plzypadkórł, y,ybroczyny miały świeży charakte1 były
usytuowane li, odcinku donosou,o-góltrym i rozprzesttzeniały się aź do brzegu

szpar1 oczt-ie] Znikały one po,ł-l0 dniach. Czas utrzynrytvania się rł,ybroczyn

b14 rv,vraźnie ltzależnion;" od ich n:rsilenia i zasięgtl \Ębroczyrry nie powodo-

rrały zabLllzeń t u,idzeniu 
G.

VAN VUUREN M., GEISSLER K., GERBER D.,
NOTHLING J. O., TRUYEN K.: Charakterysty-
ka szczepu kaliciwirusa kociego o potencjalnych
właściwościach wywoływania poronień, izolowane-
go od kota domowego. (Characterization of a po-
tentially abortigenic strain of feline calicivirus iso-
lated from a domestic cat). Vet. Rec. 144, 636-638,
1999 (23)

Kaliciwirus koci (PCV) rvyrł,ołuje zapaJenie górnych dróg oddechowych oraz

ostre wrzodziejące zapalenie jamy gębowej, chroniczne zapalenie gardła i dzią-
scł oraz owrzodzenie skót.v PCV wyizolorvany od jednego zcztercch martrvych
pbdów kociąt uzyskanych rra drodzc zabiegu clrirurgicznego od matki z ostrą

int'eJ<c.ja_ uznano 7.a prlyczynę pcuonienia Na czoło obrazu sel<cl,jnego u płodu

wysuwała się obecność r.vybroczyn punl<cil<orvatych na skórze. Wir-tls wyizolo-
wano na hodor.vli kon.órkor,r,ej CIFK zakażonej homogenatcm śJedziony, nerek

1u1, y,ąrroby Ef'ekt cytopatyczny pojarviał się po 2,ł godz. po zakażeniu hodowIi
l<olnórkorł,ej MianoprzecirvciałdlawirusaPCVlvc]niLl ronieniawylosiło1:10,
zaś lv okresie rekonlvalescencji tojest po 5 tygodniach po zabiegu operacyjnego

usunięcia poronionl,ch płodór,v J:2560 
G.


