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Obrzękzłośliwy jestrzadkąubydłabeztlenowcową
toks o infekcj ą (I2, I 4), naj częśc iej wiąz an ą z C. s e p t i -

cum, C. novyi Ai C. perfringens A(I,12,13,16,I9),
zwykle gwałtowną w przebiegu (6, I2, 19), co przy
śmiertelności sięgającej I00% rzutuje na rozml,ary
strat, czasem nawet znaczących (1, 13), Wyselekcjo-
nowany bowiem pod względem wysokiej toksynogen-
ności szczep, przeważnie trudny do wyeliminowania
ze środowiska fermy, bywa czynnikiem powtarzają-

nak ich skuteczno ś ć, pr zeclw dztałająca zachorowa-
niom, jest ostatecznie determinowana znajomością
etiologii zakażeh. Opracowywane natomiast w naszym
Waju szczepionki (7, 8), nawet liczne - produkowane
zagrantcą(przy o,

Symptomixte). ie

wszystkich" nie
komponentów immuno gennych.

Celem badan było ustalenie etiologii gwałtow,nie
pr zebie gaj ących o ko łop oro dowych zakażęń z ob j aw a^

ńi toksoinfekcji beztlenowcowej, jakie wystąpiły rv
stadzie bydła rasy limousin w miejscowości K.

Materiał imetody

Posiewy bakteryjne i izolacja. Pobrane wycinki pró-
bek z chorobowo zmienionych mięśni wysiewano na se-

lektywne podłoze Zeisslera z dodatkiem 50 pgiml neomy-
cyny. Inkubację prowadzono w 37oC przez 2 dni w atmos-
ferzebeztlenowej metodą Gas generating box (w atmosfe-
rzeH, CO, zestaw biolVlćrieux). Podejrzane, pojedyncze
kolonie wycinano wraz z agarem i wprowadzano do pro-

bówek zpodłożemVF według Guillaumie i Kreguera (10).

Następnie uzyskane w ten sposób hodowle bakteryjne
sprawdzano na brak zanieczyszczeń mikroflorą tlenową

(wysiewy na podłoże Zeisslera bez neomycyny,namnaża-
nie w warunkach tlenowych). Jednocześnie wykonl,wano
posiewy bezpośrednio pobranych próbek mięśni w kierun-
ku mikroflory aerobowej (.agar z krwią SS, inkubacja w
37'C w ciągu 48 godz.).

Iden§fikacja gatunku. Określano morfologię komór-
ki bakteryjnej i kolonii, właściwości ferrnentacyjne (w póŁ
pĘnnym środowisku agarowym substraty: |aktoza, gluko-
za, sacharoza, maltoza, rnannit, salicyna), poza tym prote-

olityczne (mleko lakmusowe, ścięta surowica końska, 15%

żelatyna), w końcu b adano wytwarzani e le cytynazy, indo-

lu i ureazy.
IdenĘfikacja seroĘpu. Sprawdzano efekt lecytynazo-

wy metodąpłytkową zużyciem podłoża Willisa - Hobbs,

nadto metodąkolumnową(egg agar column, wg 15) i od-

czynem lecytowitelinowym (t,V wg 5). Ponadto określano
o drębno śc antygenową wy tw ar zanych l ecytynaz przepro -

w adzaj ąc ich neutrali z acj ę przez monowalentne surowice
antytoksyczne C. novyi A i B (uzyskane we własnym za-

kresie).
Toksynogenność i chorobotwórczość szczepów. Mia-

no toksyny Letalnej określano na nryszach i wyrazono licŻ-
b ą D LM, no/rnl supernatantu hodowli ( 5 ). Natomiast aktyv,l-

no ś ć z go,r zel o tw órc z ą sp r aw dzano zakażaj ąc do mi ę śni owo
świnki morskie (dawka 0,5 ml Z4,godzinnej hodowli, czas
obserwacji 16 godz.).

Wynikii omówienie

Wniewielkim stadzie liczącym 25 krow (rasa limo-
usin) wyka zląący ch w okresie okołoporodowym wy-
raź:nę zaburzęnla w stanie zdrowta (mierrla kondycja
zwlerząt, zattzymante łożyska), a w konsekw encjiteż
potrzebę leczenta(usuwani zyska, sto-

sowanie antyseptykóą ter , występo-



Ryc. 1. Morfologia zarodnikujących laseczek

Ryc. 3. NitkowaĘ brzeg kolonii

we tkanki, w końcu obejmującym mięśnie uda, w na-
stępstwie doprowadzające do rozległej ich martwicy
(my o n e c ro s i s an a e ro b i c a) . W ow czas następ ow aĘ zej -
ścia śmieńelne, zwykle na3-4 dzięńtrwania choroby.
W wymienionym czasie doszło w takich okoliczno-
ściach do śmierci czterech krów (16% stanu stada).

Przeprowadzone w warunkach tlenowych posiewy
z mięśni niewykazŃy w nich obecności jakichkolwiek
chorobotwó r czy ch bakterii. Natom iast inkubowanie
hodowli w atmosferzebęztlenowej (H,, CO,) pozwo-
liło uzyskać wzrost. od wszystkich czierech krów. w
dodatku w czystej kulturze, łatwo zarodnikujących la-

Ryc. 4. Całkowita i częściowa hemoliza (beta, alfa) dookoła
koIonii

Ryc. 5. Wzrost kolonii C. novyi A na podłożu Willisa-Hobbs

Ryc. 6. NeutralŁowany efekt lecyĘnazowy (2 probówki z le-
wej) i niezobojętniony wpł}.\ry enzymu (z prawej 2 probówki
kontrolne, widoczne w nich pasmo zmętnienia)

s eczek z r o dzaju C l o s tr i dium (ryc. 1 ). Ich przetrwalni-
ki lokalizujące się subterminalnie lub centralnie, czę-
sto powodowaĘ rozdęcia komórki bakteryjnej (ryc. 1).
Drobnoustrój wyrastał na agarzę Zeisslera w postaci
kolonii nieregularnych (ryc. 2), zwykle zbrzegiemnit-
kowatym (ryc, 3). Zawszę otaczała je strefa szerokiej
hemolizy beta (ryc. 2), czasemna obwodzie dodatko-
wo zaznaQzała się węższa typu alfa (ryc.Ą, Podobne
właściwościmorfologicznęcharakterynąąwiększość

Ryc. 2. \łVygląd kolonii (brzeg nieregularny)



chorobotwórczych gatunków Clostridium (1 8, 20).
Dlatego cechy te nie mogąstanowió podstawy identy-
fikacyjnej nawet dla ruĘnowo pojmowanej diagnostyki
(20). Natomiast w powiązaniu zwykazanym wytwa-
rzaniem w podłożu Willisa-Hobbs jednocześnie lecy-
tynazy ilipazy (tzw, perłowa warstwa, ryc. 5) pozwa-
l aj ą na su ge stię możliwej pr zy należno ś c i b adany ch izo -
latów do gatunku C. novyi (wg dawniejszej terminolo-
gii C. oedematiens). Takąwłaśnie identyfikację potwier-
dzała takżę akłwno ść ws zystkich s zczep ów wob ec glu-
kozy i częściowo maltozy (2 izolaĘ), poza Ęm brak
z do lno ś c i do ro zkłada nia lakto zy, s acharozy or az man-
nito lu, natomiast koagulowan te, cho ciaż ni ecałkowite,
kazeiny mleka (bez trawienia), nadto łatwość rozpusz-
czania ś c i ętej żelaĘny (próby na indo l, ur e azę uj emne) .

Wyosobnione izolaty charakteryzowały się silną
chorob otw ór czoś cią gdyż p owo dowały śmier ć zaka-
żonych świnek morskich i myszy w ciągu 5-I2 go-
dzin. Uzyskanie zobojętniania efektu letalnego bada-
nych hodowli tylko surowicą antytoksycznąC. novyi
A i B dowodziło obecności w nich letalnej toksyny
alfa, zatem właściwej jedynie tym sero§pom (6,17,
20). WytwarzaĘ ją wszystkie izolaty, w dodatku w
wysokiej koncentracji (200 DLM, nn/ml).

Rozpoznanie serotypu przeproŃadzono w oparciu
o neutralizacj ę wpływu lecytynazowe go sup ernatantu
hodowli (odczyny - egg agar column, LV) osiągniętą
przy użyciu tylko surowicy antytoksycznej gamma
(ryc. 6 ). Tą meto dą zidentyfikowano wszystkię szcze -
py jako C. novyi A. W skład wytwarzanychprzęz nte
toksyn wchodził komponent alfa (czynnik letalny),
gamma (swoista lecytynazaD) i epsilon (lipaza, czyn-
nik tzw. perłowej warstwy). P oza Ęm stwierdzano j esz-
cze pr zej avury o ddziaŁyw ań dw ó ch r o żny ch hemo li zyn,
które Łączono z antygenem gamma (całkowita liza
krwinek), nadto przypuszczalnte z czynnikiem delta
(efekt wykrywany tylko w warunkach bezwzględnej
anaęrobiozy). Podkreśltc należy, że lecytynazę Eam-
ma stwierdzano - podobnie jak jad alfa- w wysokiej
koncentracji (200 j. zm,lml).

Kfótki, śmi erte lny ptzebie g omawianych z achoro -
wań bydła, pomimo stosowanegoleczenia, można tłu-
maczyó wytwarzaniem w wysokiej koncentracji tok-
syny alfa. Oddziaływuje ona letalnie i cytotoksycznie,
nadto obrzękotwó r czo ot az hep atotoks y cznie (2, 3, 4) .

Rola natomiast pozostałych toksyn, które wykazywa-
no u wyosobnionych szczępow C. novyi A, była dale-
ko mniejsza (ewentualny wpĘrv pogłębiający efekt
cytotoksyczny).

Przeprowadzonę badania dowiodły wystąpienia
obrzęku złośliwego u krów na tle C. novyi A. Przy-
padki zachorowań o tej etiologii, aczkolwiek w świe-
cie czasem opisywane (1, 13, I7),niebyĘ dotychczas
w naszym kraju rejestrowane. Wcześniej przypadki tej
choroby Łąc zono w yłącznie z zakaż ęntęm C. s e p t i c u m
otaz C. perfringens (9).

Wystąlienie u bydła omawianej toksoinfekcji najpraw-
dopodobniej wynikało z koincydencji wielorakich od-
dziaĘw ań w iĘący ch s i ę z p ow staniem p op oro dowych
uszkodzeń tkanek (predy spozy cja do miej scowej ische-
mii, nadto wtórnej hipoksji), łatwo zanieczyszczanych
ziemią(stwierdzone w niej występowanie C. novyi A,
wg 11), abyó może takżę zę stosowanym leczeniem
tetracykliną (nie wykluczony wpływ selekcjonujący
łatwo zarodnikuj ący drobnoustrój ).

Wnioski

1. Obrzęk złośliwy u krów posiada szersząw na-
szym kraju etiologię niż dotychczas sądzono, gdyż
wywoływany jest takżeprzez C. novyi A,

2,Używane w Polsce, w szczepieniach ochronnych
by dła, preparaĘ beżlenowcowe powinny uwzględniać
w swoim składzie komponent antygenowy alfaC. no-
vyi A,
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