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tygodniem życta.



podskórnie w dawce 0,3 ml dwukrotnie w odstępach 14

dni, zaś w grupie II w dawce 0,5 ml. G-pę kontrolną sta-
nowiło 10l osesków w wieku 10-18 dni wrazz 20 samica-
mi, których nie szczepiono. W trakcie badań oseski były
eksponowane na naturalne zakażenie kontaktowe. Króliki
uodpornione jak i kontrolne obserwowano przez 8 tygodni
określając wskaźnik zachorowalności po 2,3, 4,5, 6 i 8

tyg, ob serwacj i. W ocenie dzińania ochronnego szczepi onki
uwzględniono zachorowania po jej aplikacji, nasilenie
zmian chorobowych wg schematu podanego w poprzed-
niej pracy (3) oraz czas ich ustępowania. Szczególnąuwa-
gę zwracano naprzeżywalność spor grzyba, którąokreśla-
no posiewając zeskrobinę pobraną od 37 królików grup
doświadczalnych oraz 40 królików grupy kontrolnej ze
zmian chorobowych na stałe podłoze Sabourauda z dodat-
kiem aktydionu i inkubując w 21"C przez okres 14 dni.
Zeskrobinę pobierano przed immuntzacjąoraz w tym sa-

mym czasie, w którym oceniano wskaźniki zachorowalno-
ści.

Wyniki i omówienie

U osesków do 4 tygodniażyciazarówno w grupach
doświadczalnych, jak i kontroli nie wystąpiĘ klinicz-
ne objawytrychofitozy, Stanowi to potwierdzenie ob-
serwacji własnych, żękliniczne objawy choroby u za-
każotych naturalnie królików pojawiają się u zwie-
rząt w wieku powyżej 1 miesiąca życta. Natomiast
zmlany grzybicze stwierdzono u 51 spośród 60 uży-
Ęch do badań samic stada podstawowego. Pojedyn-
cze ogniska grzybicze w postaci owalnych wyĘsień,
pokry,tych szarobiaławymi, silnie zespolonymi ze skórą
Śtrupami występowały głównie na skokach oiaz spo-
radycznie na grzbiecte nosa.

Szczepionka Alopevac podana podskórnie zarów -

no w dawce 0,3 ml 1O-dniowym, jak i w dawce 0,5 ml
1 8 -dniowym oseskom przebyw ającym w środowisku
zakażonym skutecznie chroni przed zakazeniem kon-
taktowym T, m entagrophyte s v ar. gran ul osurz w okre-
sie największej ich podatności na zachorowania, to jest
między 5 a 8 tygodniemżycia. Po iniekcji szczepionki
nie obserwowano zarówno odczynów miejscowych,
jak i ogólnych.U 36,5oń osesków z grup doświadczal-
nych pojawiły się 7-10 dnia po drugiej dawce szcze-
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Ryc. 1. Wyniki badań hodowlanych zeskrobin pobranych od
królików przed i po wakcynacji

pionki jedynie pojedyncze i słabo zaznaczonę zmtany
w postaci drobnych i łatwo oddzielających się od pod-
łoża strupów usytuowanych w okolicy pyska i na po-
wierzchni małzowin usznych. Zmiany te u osesków
doświadczalnych utrzymywały sięprzez okres 1-2 ty-
godni i samoistnie ustępowały.

U królików grupy kontrolnej w wieku 5-6 tyg. roz-
winęła się postac głęboka strupiasta Ęchofitozy, gdzie
wskaźnik zachorowalności wynosił 78,9o/o. W kolej-
nych dwóch tygodniach obserwacji wskaźnik ten osiąg-
nął wartość I00%. Ępowe ogniska grzybicze o roż-
nym nasileniu w postaci owalnych wyłysień, pokry-
tych.azbest9wymi, silnie zespolonymi ze skórą stru-
pami, umiejscowione były najczęściej na czubku i
grzbtecte nosa, na skórze wokół oczu, małżowinach
usznych otazna skórze grzbietu,pośladków i dolnych
odcinkach kończyn. Po mechanicznym usunięciu stru-
pa odsłaniały się krwawiące ubytki naskórka, U więk-
szości zwterząt ogniska te stopniowo powiększały się
trozprzestrzentaĘ na skórę grzbteit,pośladków i koń-
czyn i wówczas dochodziło do uogólnienia procesu
chorobowego. Po 4 tygodniach obserwacji wskaźnik
zachorowalności obniżył się nieznacznie i wynosił on
o ko ło 9 8,60ń . Zmiany o różnym na s il eniu ltr zy my w a,
ły sięprzez cały okres obserwacji . Zwierzęta z uogól-
ni on ą p o s ta cią gr zybicy wykazywaĘ obj awy p o stępu -
jącego charłactwa.

Wyniki badania mikroskopowego i hodowlanego
zeskrobin pobranych od 10-18 dniowych osesków
pr zeby w aj ący c h w śro do wi sku zakażony m pr ze dsta,
wiono na rycinie I . Z przedstawionych na niej danych
wynika, że z zęskrobin włosów i naskórka od wszyst-
kich zwterząt doświadczalnych pobranych przed im-
munizacją nie uzyskano wzrostu grzyba. Po 14-28
dniach po immunizacjilzyskano dodatnie wyniki po-
siewów z zeskrobin pobranych od królików grupy kon-
trolnej, u których wystąpiły kliniczne objawy trycho-
fitozy oraz odzwierząt grup doświadczalnych. u któ-

rych po aplikacj i szczepionki poj awiĘ się zmiany gr4l -
bicze. W toku dalszej obserwacji dodatnie wyniki po-
siewów uzyskiwano jedynie z zeskrobin pobranych od
królików grup kontrolnych. W preparatach mikrosko-
powych zpobranych zeskrobin w komórkach naskór-
ka i we włosach stwierdzono aftrospory i pojedyncze
fra gmenty gr zybni. Wy o s obni o nę szczepy wykaryw a-
ły typowe dla T mentagrophyteswłaściwości morfo-
logiczno-hodowlane.

W pro fil ak§ c ę or az 1 e c zeniu gr zybic skórnych zvv ie -

rząt futerkoł\rych największe znaczenle przypisuje się
preparatom swoistym ponieważ ich stosowanie jest
nąbardziejefektywnąmetodąwzwalczanilgrzybtcy
w fermach, w których choroba utrzymuje się stacjo-
namie (3, 9). Sarkisov i Nikiforov (7) stwierdzllt, że
szczepionka Mentawak zawier aląca żywy, atenuowa-
ny szczęp T mentagrophytes chroni króliki przedza-
chorowaniami w warunkach naturalnych oraz posiada
dobre właściwości terapeutyczne. Podobnie Kostro i
wsp. (3) wykazalt, że szczepionka Alopevac cechuje
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się dobrymi właściwościami protekcyjnymi u królików
bytujących w środowiskll zakażonym i chroni zwie-
rzęta pr ze d rozwoj em klinicznej p o staci trycho fitozy.
Z kolei u królików zklinicznąpostacią Ęchofitozy
podanie szczepionki spowodowało szybkie ustępowa-
nie zmian grzybtczych i wygasanie objawów choro-
bowych przy brakl nawrotów. Ponadto szczepienia
pro filakĘczne stada po dstawowe g o pr zy czyniĘ się do
wydatnego obnizenia wskaźnika zachorowalności u
przychówk a. Zadow alaj ące wyniki w leczeniu t zapo -

bieganiu Ęchofitozyu królików uzyskali też Wołosąm
i wsp. (9) po zastosowaniu zarówno szczepionki ży-
wej jak i inaktywowanej. Notowano całkowite wyle-
częnlę grzybicy u królików dorosłych oraz 7 -9 krotne
obniżenie wskaźnika zachorowalności u przychówka.

W dotychczasowych badaniach skuteczność profi -
Iakty cznąi ter apeuty cznąszczepionek przeciw grzybt-
czych oceniano przede wszystkim u królików w okre-
sie ich pełnej podatności na zachorowania. W toku
kilkuletnich obserwacji własnych stwierdzono, że w
fermach zapowietrzonych trychofi tozą kliniczne ob-
jawy choroby występująu królików dopiero w wieku
4 - 5 Ęgodn i Ę cia. Prezentowane badania w skanlją że
szczepionka Alopevac indukuje swoistą odporność
pt ze ciw gr zybicząjuż we w c z e s nym o kre s i e życ i a o s e -

sków. Dwukrotne podanie szczepionki Alopevac 10-
18 dniowym oseskom przebywającym w środowisku
zakażonym skutecznie zap obte gaŁo wystąpieniu kli-
ntcznych objawów grzybicy skómej u młodych osob-
ników w okresie największej ich podatności na zacho-
rowanie. Potwierdzenie tego faktu stanowiądane uzy-
skane ptzez Rybnikara i wsp. (6),którzy stwierdzili,
że szczeptonki przeciw grzybtcze indukuj ą swoistą od-
pornośc u 11-14 dniowych osesków. Wstępne wyniki
badań własnych wskazują że wczesna immunizacja
osesków może być efekĘwną metodą w zwalczantu
grzybicy w fermach, w których trychofitozaltrzymu-
je się stacjonamie. Szczepionka Alopevac podana dwu-
krotnie w dawce 0,3 ml 10-dniowym i 0,5 ml 1S-dnio-
wym oseskom indukuje swoistą odporność przeciw-
grzybtcząnie wywołuj ącprzy Ęm objawów niepożą-
danych, Wcze sna immunizacj a o s e sków pr zebyw ają-
cych w środowisku zakażonym skutecznie zapobtega
rozwojowi klinicznej postaci Ęchofitozy u zwterząt
w okresie ich największej podatności na zachorowa-
nle.
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Gruźlicę borsuków (Me}es me}es) wywołana przez Mycobacterjum bovjs
rozpoznano po raz pierwszy w Anglii w 1971 r. Badaniom sekcyjnym i histopa-

tologicznym poddano 16 zwierząt w celu ustalenia zależności pomiędzy zakaże-
niem naturalnym i wydalaniem prątka Ponadto aspirat tchawlcy, homogenat
zbiorczy otrzymany z węzłów chłonnych podszczękowych, oskrzelowych, śród-

piersiowych, pozagardzielowych, krezkowych, biodrowych wewnętrznych oraz
mocz posiewano na podłoża stałe 7Hl ], LJ. LIP i podłoże Stonenbrinksa i
hodowano przez okres 6 tyg. w 37"C Siedem z 16 borsuków było zakażonych
M. bovjs Zmiany grużlicze występowały w pfucach i obejmowały od konsoli-
dacji ziaminiakowatej tkanki płucnej do mikroziarainjaków usyflrowanych w
miąższu płuc Zmlany grużltcze występowały też w gómym odcinku dróg odde-

chowych, jelitach, nerkach, śledzionie, wątrobie, grasicy, opłucnej i węzłach
chłonnych, U jednej sztuki stwierdzono też zmtany gruźlicze w rante M .bovis
wyizolowano z homogenatu węzłów chłonnych 7 borsuków, z aspiratu tchawicy
od 2 sztuk, z rany od jednej szfuki Borsuki mogą wydalaó prątki bydlęce różny-
mi drogarni, stając się w ten sposób potencjalnym źródłem zakażenia dla innych
zwierząt
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PUSTURLA N., CAPLAZI P., HERTZBERG H.,
EHRENSPERGER F., BRAUN U.: Infekcja !\Two-
łana przez Elaphostrongylus cervi l szwajcar§kich
kóz. (Elaphostrongylus cervi infection in a swiss
goat). Vet. Rec. I48,382-383,200I (I2)

Elaphostrongy.lus cervi pasożytuje w mięśniach szkieletowych i w ośrodko-
wym układzie nerwowym zwterzyny płowej w Europie i Azji U zarażonych
owiec i kóz występują objawy neurologiczne spowodowane migracją pasożyta
do parenchymy rdzenia kręgowego i mózgu U kozy w wieku 1 roku wiosną
1977 r. wystąpił zespół przedsionkowy trwający 3 dni. W lecie poprzedniego
roku koza przebywała na pastwisku, rra którym pasły się jelenie. W pĘnie mó-
zgowo-rdzeniowym kozy pobranym z odcinka lędźwiowo-krzyżowego, liczba
komórek jednojądrzastych wynosiła średnio 31/ml (norma 6 komórekJml). Sta-

nowiły one 760ń wszystkich komórek obecnych w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Badanie sekcyjne wykazało obecnośó guzka o średnicy 0,5 cm w części we-
wnętrznej opony twardej mózgu, we wnętrzu którego znajdował się pasożyt oto-

czony jednorodnym naciekiem zapalnym Zmiany mikroskopowe polegały na

rozlan7nnzapaleniu mózgu umiarkowanego stopnia z ogniskowąreaktywnąastro-
gliozą Zm,nny tebyły zaznaczone najwyraźniej w płacie czołowym i w hipo-
kampie. B adaniem parazyto [o gicznym ustal o no, ze E. c ervi był przy czy ną cho -

roby.
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