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Summary

The polyvalent vaccinć Alopevac was used in prophvlactic measures and immu
mentagrophytes infections,in young rabbits. Two intramuscular injections of
provided good protectioń forl4-week old rabbits against clinical manifestations c

induced the appearance,of le§ions and reduced asymptomatic T. mentagrophytes
mals. A 0.2%o'igleos solutiońlof Imaverol used albnóin affected rabbiti appóared not to
Therefore, vaccinationl,play§,an e§sential role in prophylactics and control of ringwormin
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Grzybtca skórna jest aktualnym t ważnym proble-
mem ekonomicznym i sanitarnym w dużych fermach
hodowlanych królików. Pomimo ntegroźnego dla ży-
cta rw terząt przeb i e gu p owo duj e obniż eni e przyro s tów
masy ciała, zahamowanie rozwoju zwierząt i obnize-
nie wartości skór. Jest ona antroponozą i stanowi po-
tencjalne źrodło zakażenia dla ludzi (2,5,14). W etio-
logii choroby dominuj e Tr ichophy ton mentagrophy tes
(1-3, 5, 9, 13, 17). Opisano też zachorowania na tle
zakażęh Microsporum canis i M. gyps eum ( 1 1, 1 4, 1 6).
Zwalczanię grzybicy skórnej królików jest trudne i
nasuwa wiel e prob lemów zw tązany ch z dużą op orno -
ścią spor grzyba na czynnlki środowiska i środki de-
zynfekcyjne oraz utrudnionym wnikaniem leków w
miejsce czynnego procesu chorobowego (7,8), W
zw alc zanil gr zyb icy skó rnej kró l ików n aj c z ę ś c i ej j e s t
stosowane lęczenie miej scowe środkami fungicydny-
ml oraz leczenie ogólne gryzeofulwiną (6, 9, 1 8). Miej -
scowa aplikacja preparatów przeciwgrzybiczych w
duzych fermach królików zapow ietr zonych grzybicą
jest pracochłonna i z reguły nie jest skuteczna ponie-
waż występują nawroty choroby. Gryzeofulwina nie
możę byc stosowana u samic ciężarnych ze względu
na działanie toksyczne i teratogenne na płody. Dlate-
go też w pro fi lakty ce or az terapii gr zybicy skórnej kró -
lików coraz częściej są stosowane preparaty swoiste,
głównie szczepionki (10, 17).

C elem badań było okre śl enie pr zy datno ś ci sto sowa-
nia skojarzonej szczepionki Alopevac w profilakĘce

oraz immunoterapii grzybicy skórnej młodych króli-
ków.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w femlie królików rasy nowo-

zelandzkiej, Itczącej 150 samców i B00 samic w ciągłym
cyklu produkcyjnyrrr oraz około 2600 brojlerów, w której
od kilku lat stacjonamie występuje grzybtca skórna wywo-
łanaprzez T, mentagrophytes var. granulosum. Kroliki trzy-
mane były w klatkach z automatycznymi poidłami w ha-
lach z wentylacj ą grawitacyjną i mechanicznym nawiewem
świezego powietrza, oświetlonych w sposób naturalny w
okresie wiosenno-letnim i sztuczny w okresie jesienno-zi-
mowym. Hale w okresie zimowym ogrzewane były nadmu-
chem ciepłego powietrza. Zwterzęta tworzące stado pod-
stawowe wraz zprzychówkiem orazbrojlery trzymane byĘ
w oddzielnych halach. Warunki zoohigientczne i sanitatne
w fermie były zadowalające. Króliki otrzymywały pełno-
porcjową paszę granulowaną z dodatkiem kokcydiostaty-
ków.

Badaniem objęto 100 samic wTaz z przychówkiem li-
czącym 519 osobników w wieku 4-6 tygodni. W pierw-
szym etapie badań określono wielkość dawki szczepionki
Alopevac na 30 samicach i 178 królikach w wieku 4 tyg.
nie wykazujących zrnian chorobowych na skórze, w dwu
grupach doświadczalnych, Grupę I stanowiło 17 samic i B l
królikóq natomiast grupę II 13 samic i72 młodych króli-
ków. Alopevac produkcji Puławskich Zal<ładow Przemy-
słu Bioweterynaryjnego jest szczepionką inaktywowaną
zaw i eraj ącą wys o c e immuno genny szczep T. m e n t a gro p hy -



tes i T. verrucosum stosowaną w leczeniu i zapobieganiu
trychofitozie lisów (l5). Zwierzętom podano szczepionkę
domięśniowo dwukrotnie w odstępach 14 dni, w grupie I w
dawce 0,5 ml dla królików młodych i 1 ml dla dorosĘch,
natomiastw grupie II odpowiednio 1 ml i2ml. Grupę kon-
trolną stanowiło 25 młodych królików wraz z samicami,
którym nie podano szczepionki. KIóliki uodpornione jak i
kontrolne poddano obserwacji, którą prowadzono przez 8

tygodni. Podczas badań kIóliki były ekspono,wane na za-
każeniekontaktowe. W ocenie aktywności ochronnej szcze-
pionki uwzględniono zachorowania po aplikacji szczepion-
ki, nasilenie zmian chorobowych oraz czas ich ustępowa-
nra.

W drugim etapie badań oceniono skuteczność szczepion-
ki Alopevac w leczeniu grzybl,cy skornej królików. Bada-
nia wykonano na 70 samicach i 341 królikach w wieku 5-6

tygodni chorych na grzybicęw pierwszym okresie jej trwa-
nia, to jest w okresie 6-'7 dni od momentu wystąpienia ob-
j awów chorobowych, Od zwier ząt ty ch wyizolowan o czy -

stąhodowlę T. mentagrophytes var. granulosum. Nasilenie
objawów chorobowych określono wedfug umownie przy-
jętego klucza.

( ) brak klinicznych objawów grzybtcy:
1+ pojedyncze ogniska grzybicze na głowie lub kończy-

nach
2+ pojedyncze ogniska grzybicze na głowie i małzowi-

nach usznych
3} ogniska grzybicze na głowie, małżowinach usznych i

kończynach
4+ postac uogólniona - ogniska grzybicze rozsiane na

calej powierzchni skóry.
G-pę doświadczalną stanowiło 298 królików szczepio-

nych, zaś grupę kontrolną 43 króliki poddane trzykrotnie
w odstępach 3 dni opryskom 0,2oń wodnym roztworem
Imaverolu. W grupie doświadczalnej samice szczepiono
domięśniowo trzykrotnie co 10 dni 2 ml, a młode króliki
1,0 ml szczepionki Alopev ac. Zw ierzęta ob s erwowan o przęz
56 dni obliczając wskaźniki zachorowalności po 2,3, 4, 5,

6 i 8 tyg. po 3 dawce szczepionki lub po zakonczonych
opryskach. W ocenie wyników uwzględniono czas ustępo-
wania zmian grzybiczych i przeżywalność spor grzyba.
Przeżywa|ność spor T. mentagrophytes okteś|ano posiewa-
jąc zeskrobinę pobraną ze zmian chorobowych na stałe
podłoże Sabourauda z dodatkiem aktidionu, które inkubo-
wano w 27"Cprzez okres 14 dni (8). Zeskrobinę pobierano
przed immuntzacjąorazw tych samych, w których ocenia-
no wskaźniki zachorowalności,

Wyniki i omówienie

U królików w wieku 5-6 tyg. występowała postać
głęboka strupiasta grzybicy skórnej wywołana przez
T. mentagrophytes. Ępowe ogniska grzybtcze w po-
staci owalnych wyĘsień, pokrytych azbestowymi, sil-
n ze skórą strupami, umiejscowione
b na czubku i grzbiecie nosa, wokół
o ch usznych orazna skórze grzbietu,

(4+), u 93 (3+), a u pozostaĘch37 występowaŁy poje-

Ryc. 3. Postać uogólniona trychofitozy

dyncze ogniska grzybicze (1+). U rwierząt z lJogóI-

_ nioną postacią grzybtcy obserwowano zahamowanie
wzrostu i postępujące charłactwo. Natomiast u 70 sa-
mic stada podstawowego zmiany grzybicze w postaci
owalnych wyĘsień, pokrytych szarobiaławymi, silnie
zespolonymi ze skórą strupami występowały głównie
na Śkokach, sporadycznie na grzbiecie nosa. U poje-
dynczych szfuk występowało dodatkowo zmatowie-

Ryc. 1. Ogniska grzybicze wokół oczu, na grzbiecie nosa i
małżowinach usznych

ł
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Ryc. 2. Ogniska grzybicze na głowie i małżowinach usznych
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Ryc. 4. Wyniki badań hodowlanych zeskrobin pobranych od
kró|ików zakażonych naturalnie T. mentagrophytes przed i
po wakcynacji
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Ryc. 5. Wyniki szczepień w fermie królików zapowietrzonej
grzybicą

nie i przerzedzenie włosów oraz nadmlęrne Łaszcze-
nie się naskórka.

Wyniki badania mikroskopowego i hodowlanego
zeskrobin pobranych od zakażonych nafuralnie króli-
ków przedstawiono na ryc. 4. Z zęshobin włosów i
naskórka pobranych od wszystkich zwierząt doświad-
czalnych przed immun izacjąotrzymano czystą hodow-
lęT. mentagrophytes var. granulosum, W preparatach
mikroskopowych przygotowanych z pobranych zeskro-
bin stwierdzano w komórkach naskórka i we włosach
obecność artrospor i pojedynczych fragmentów grzyb-
ni. Artrospory układały się w postaci typowych łań-
cuszków różnej długości lub rozrzucone były niere-
gularnie. Po 56 dniach w grupie doświadczalnej do-
datnie wyniki posiewów uzyskano jedynie z zesho-
bin pobranych od zwterząt, u których w trakcie apli-
kacji szczepionki wystąpiĘ objawy świerzbu uszne-
go.U zwierząt grupy kontrolnej dodatnie wyniki ba-
dań hodowlanych uzyskiwano ptzez cały okres pro-
wadzonej obserwacji.

Wyniki p ierwsze go etapu b adań wskazuj ą żę szcze -
pionka Alopevac zarówno w dawce 0,5 jak i 1 ml chro-
ni króliki przed zakażęnięm kontaktowym T. menta-
grophytes vaT. granulosum. U młodych osobników
przebywaj ących w śro dowi sku zap ow tetr zonym p oj a-
wiĘ się w 10 dniu po pierwszej dawce szczepionki
jedynie słabo zaznaczonę zmiany w postaci drobnych,
pojedynczych i łatwo oddzielających się od podłoża
strupków umieszczonych w okolicy pyszczka i oczu,
rzadziej na powierzchnt małżowin usznych. Zmiany
te utrzymywały się przęz 6-] dni, a następnie stopnio-
wo zanikały, co manifestowało się łuszczeniem i od-
padaniem strupków, podktórymi pojawiał się zdrowy
naskórek z widocznym zaczątkiem odrostu włosów.

W 10 dniupopodaniu drugiej dawki szczepionkiustą-
plły zmiany grzybtcze i ogniska chorobowe pokrył
nowy włos,

Podobnie u części samic karmiących pojawiły się w
10 dniu po pierwszej dawce szczepionki, podanej w
ilości zarówno 1 jak t 2 ml,łuszczące się zmiany zlo-
kalizowane głównie na skokach i skórze grzbiefunosa.
Zmiany te zupełnie znikały po upływie 7-10 dni od
momentu podania drugiej dawki szczepionkt. Zuwa-
gi na uzyskanie podobnych wyników w obu badanych
grup ach j ako dawkę profi lakty czną szczępionki Alo-
pevac dla królików w wieku 4 Ęgodni przyjęto 0,5
ml, a dla sztuk dorosĘch 1 ml. Zgodnte z zaleceniamt
producenta szczepionki dawka lecznicza wynosiła
podwójną dawkę profilaktycznątojest 1 ml dla mło-
dych i 2 m| dla dorosĘch królików

U królicząt z grqpy kontrolnej między 5 a 6 tygo-
dniem życia wystąpiła postać głęboka grzybicy stru-
piastej . Typowe o gni ska gr zybicze w po staci owalnych
wyĘsień, pokrytych azbestowymi, silnie zespolony-
mi zę skórą strupami pojawiały się początkowo na
czubku i grzbiecie nosa, wokół oczu t na małżowt-
nach usznych. Po męchanjcznym usunięciu strupa od-
słaniaĘ się krwawiące ubytki naskórka, U większości
zwterząt ogniska te stopniowo powiększaĘ się i roz-
przesttzentaĘ na skórę grzbietu, pośladków i kończyn
i wówczas dochodziło do uogólnienia procesu choro-
bowego. Zmtany te u królików o mniej nasilonych
obj aw ach kl ini c znych ltr zy myw aĘ się pr ze z 2 -3 mtę -
siące i po tym czaste powoli zanlkaĘ, W tym czasie u
kró lików z uo gó lni oną p o stac i ą gr zyb icy obr az klinicz-
ny uległ Ęlko nieznacznej poprawie, u tych zwierząt
obserwowano ponadto zahamowanie wzrostu i postę-
pujące charłactwo.

Wyniki oceny skuteczności szczepionki Alopevac
w leczeniu grzybicy skórnej królików ilustruje ryc. 5.
Czas ustępowania objawów po wakcynoteraptt zale-
żał odintensywności zmian grzybtcrych. U samic do-
rosłych, u których obserwowano jedynie pojedyncze
ogniska grzybtcze umieszczone głównie na skokach i
grzbiecie nosa całkowite wyleczenie uzyskano już po
dwóch tygodniach po trzeciej dawce szczepionki. Na-
tomiast u królików młodych nasilenie zmian grzybi-
czy chbyło zr o żnicow ane. U zw ięrząt z poj edyn czymt
zmtanami na skórze całkowite wyleczenie, podobnie
jak u samic karmiących, uzyskano już po dwóch tygo-
dniach po aplikacji szczepionki, Zkoleiu królików u
których zmiany chorobowe byĘbardziej nasilone ogni-
ska grzybicze zanikaĘ w późntejszym okresie tj. mię-
dzy 42 a 56 dniem po trzeciej dawce szczepionki, W
ostatnim dniu (56 dzień) obserwacji odsetek królików
chorych w grupi e do świadczalnej wyno s ił 5,Ioń. Były
to króliki, u których w toku prowadzonej immunote-
rapii wystąpiĘ kliniczne objawy świerzbu usznego. U
tych zwierząt zmiany grzybicze występujące najczę-
ściej na głowie i małżowinach usznychutrzymywaĘ
sięznacznie dfużej i cofaĘ się po wyleczeniu świerz-
bu.
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ków badań własnych, użycie szczepionki Alopevac

Wnioski

1 . InakĘwo w ana szczęp ionka Al op evac przęznaczo -

na dla iisów może znalęźc zastosowanie w profilakty-
ce i terapii grzybicy skórnej królikówwywołanej przęz

dwukrotnie wyższa,



3. Imaverol w formie 0,2Yo roztworu wodnego sto-
sowany w postaci oprysku lub kąpieli jest przydatny
w leczeniu wspomagającym swoistą immunoterapię
gr zybtcy skórnej królików.
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sTADEs F. C., WYMAN M., BoEvE M.H., NEU-
MANN W.: Ophthalmology for the Veterinary
Practitioner (Okulistyka dla praktykujacych leka-
rzy weterynarii). Schliitersche Verlag, Hannover, str.
ż04,ryc.85, zdjęć 185, cena 168,- DM,ISBN 3-87706-
488-4

Podręcznik w angielskoj ęzycznej edycji został wydany
w 1998 r.Przeznaczony jest dla studentów i lekarzy wete-

rynarii. Ks i ążka zaw ieT a wi edzę dotyczącą ro zp oznaw ania
i \eczęnia chorób narządu wzroku z ukierunkowaniem na
aspekty praktyki klinicznej. Cennym uzupełnieniem tekstu
są fotoglafie i przejrzyste ryciny wyjaśniające metody le-
czen7a.

W pierwszej części podręcznika omówione zostały pod-
stawy diagnostyki okulisĘcznej i leki stosowane w choro-
bachnaruądu wzroku. Oddzielny rozdziń poświęcono po-
stępowaniu w nagłych przypadkach. Kolejne rozdziały do-
tycząpatologii i terapii: oczodołu, narządl łzowego, po-
wiek, spojówek i trzeciej powieki, gałki ocznej, rogówki i
twardówki, jaskry, błony naczyniowej, soczewki i ciała
szklistego, dna oka i nerwu wzrokowego. Wiele najczę-
ś ci ej spotykanych prob 1 emów dotyczących r ozp oznaw ania
i leczenia chorób okuli styc znych zo stało omówione szcze -

gółowo. Na temat innych altorzy przedstawiająnajważ-
niejsze informacje. Ostatni rozdzlał poświęcony jest pre-
dyspozycjom rasowym i wrodzonym chorobom narządlJ
wzroku. Książkę kończy omówienie terminów z zakles;.n

nazewnictwa okulistycznego. PodręcznIk może stanowiĆ
podstawowe źrodło wtedzy z zakresl okulistyki dla prak-
tykujących |ekarzy weterynarii i studentów.

I. Balicki

Diseases of poultry: world trade and public health
implications (Choroby drobiu: światowy handel i
implikacje zdrowia publicznego), red. C. W. Beard,
M. S. McNuĘ Przegląd Naukowy i Technicmy OIE,
vol.I9l}lsięrpień 2000 r., str. 330, ISBN 92-9044,516-5.

Tom 1 9, przeglądu naukowo-technicznego Miedzynaro-
dowego Biura ds. Epizootii poświęcony jest chorobom dro-
biu z punktu widzenia międzynarodowego handlu i zdro-
wia publicznego. W treści opracowania przedstawionych
zostało 16 przeglądow referatowych na następujące tema-
ty: 1) P. A. Barrow: Salmonelle paratyfoidalne, 2) S. M.
Shane: Infekcje Campylobacter u drobiu towarowego, 3)
A. A. Andersen, D. Vanrompay: Chlamydiozy ptactwa,4)
H. L. Shivaprasad: Tyfus ptaków i pulloroza, 5) S. Levi-
sohn, S. H. Kleven: Mykoplazmozy drobiu, 6) D. J. Ale-
xander: Choroba Newcastle i inne paramyksowirusy dro-
biu, 7) D. E. Swayne, D. L. Suarez: Wysokopatogenna in-
fllenza ptactwa, 8) T. J. Bagust, R. C. Jones, J. S. Guy:
Zakaźne laryngotracheitis ptactwa, 9) J, Ignjatowió, S. Sa-
pats: Wirus zakaźnęgo bronchitis ptactwa, 10) T, P. van den
Berg i inni: Choroba Gumboro, 11) L. N. Payne, K. Vene-
gopal: Choroby neoplastyczne,lż) H. J. Barnes, J. S. Guy,
J. P. VAillancourt:Zespół chorób jelitowych drobiu, 13) J.
B. MxFeren, J. A. Smyth:Adenowirusyptactwa, 14) J. K.
A. Cook: Rhinotracheitis ptactwa, 15) R. C. Jones: Zaka-
żenia reowirusowe drobiu, 15) J. P. Christensen, M, Bisga-
ard: Cholera ptactwa, 16) D. J. Verwoęrd: Choroby strusi.

Opracowanie j est wartościowym materiałem poznaw -

czymnt. najnowszych danych o chorobach drobiu, mają-
cychznaczenie dla środowiska w tym i człowieka.


