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studies on horse trichinello§is in poland

Summary

§tudies on Tiichinella infections in horses were carried out between 1996-2001 u,sing the digćgtion method

and ELISA test. Samples of 1,119 horse sera from 35 re
sarn:płes fro arcasses'using
results in 1 es. In 6 horse
Trichinella und in the t87
sera]which reacted with a Very low titer to the Trichine
of measurement error. and may thus be regarded as

Yan Knapen et al, (8J which stated that horses in P
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Epizootiolo giczne badania nad włośnicą w Europie
koncentruj ą się aktualnie na dwóch problemach : przy -

czynami zarażenta człowieka larwami włośni oraz
występowaniem włośnicy u zwterząt stanowiących
potencj alne zagr ożente dla ludzi. Naj c zę stszą pr zy czy -

nąinwazji włośni u człowieka jest spożycie.nie bada-
nego, Z mlęSa wleprzowe-
go lub edemdziesiątych i
osiemd eż uwagę na mięso
końskie, które było przyczynąkilku udokumentowa-
nych epidemii u człowieka (I-5, J, Iż, 14,20,2I).
Szczególną uwagę międzynarodową zwrócono na dwie

weterynaryjnej, pochodził z USA, a drugi przypusz-
czalntę z Polski, co nie zostało w pełni udokumento-
wanie. Natomiast w 1988 r. stwierdzono przypadek
włośnicy u konia importowanego z Polski, który zo-
stał poddany ubojowi we Włoszech (ż, 14, 2I). W

uży ciu m eto dy wytraw i ani a zażądano równi eż o d kra-
jów eksportujących.

W krajach zachodniej Europy bardzo często wyra-
żana jestopinia, ze mięso końskie importowane z Pol-

człowiekowi.

Materiał imetody

W latach 1996-ż001 przebadano w kicrunku włośnicy
próbki mięśni pochodzących z l ńskich. Mięś-
nie pochodziły z dwóch rzeźni, a tcrenie Pol-
ski południowej (Słomniki i Ja tuszy pobie-
rano 5 g rnięśni z języka i mięśni żwaczry lub filarórr
przepony, które badano rnetodą wytrawiania wg Kóhlera
ig, l O, 11), Z wycinków mięśni pochodzących od 20 koni
sporządzono próbkę zb1,orczą( 1 00 g).

Badanie serologiczne wykonano przy tlżycttl testu ELI-
SA zgodnie z modyfikacjąvan Knapena (6, 8) dostosowa-
nego do badania surowicy końskiej. Ekstynkcję ostatecz-
nego wyniku reakcji określano spektrofotometrem przy
długości fali 450 nm. Konie, od których pobrano krew do

badania serologicznego, pochodzlły z35 rejonów, znajdu-
jących się na terenie 14 województw. Ogółemprzy uzyciu
testu ELISA zbadano surowicę pochodzącą od 1119 koni.
Wszystkie surowice były równolegle badane z referencyj-
nymi dodatnimi i ujemnymi surowicami uzyskanymi od
koni nie zat ażony ch oraz eksp erymentaln ie zarażonyclr wło -

śniami,

Wyniki i omówienie
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Tab. l. Wyniki badań mięsa końskiego w kierunku
włośnicy przy użyciu metody wytrawiania w Pol-

włośnicę we Francji w 1985 r. (1-3, 14,20,
2l) zmlszają do zrewidowania poglądu na
znaczęnie mięsa końskiego i jego plzetwo-
rów w epidemiologii włośnicy u człowieka.
W związku z powyższym podjęto we Fran-
cji przez służbę weterynaryj no- sanitarną sze-
roko zakrojone dochodzenie nad ustaleniem
źrodłapochodzenia mięsa końskiego zarażo-
nego larwami włośni. W wyniku tych dzia-
łań ustalono, żę zarażone mięśnie pochodzi-
ły od dwóch koni. Stwierdzono, że jeden koń,
którego mięśnie udało się pozyskać pochodziłzę Sta-
now Zjednoczonych. Natomiast w przypadku drugie-
go konia padło podejrzenie, że zwterzę to pochodziło
z Polski, chociażnie udało się pozyskać przekonywu-
jących dowodów, tj. mięśni tego konia (I,16,2I).

Wyniki przęprow adzonych badań eksperymental-
nych wykazały, że konie można łatwo zarażac larwa-
mi włośni poprzęz podawanie im mięśni gryzoni za-
rażonych włośniami (6, 12, 18). U zarażonychkoni
stwierdzono również ujawniającą się szybko po zura-
żeniu odpornośó humoralną (6, 8, 18, 19). Na uwagę
zasługuje fakt, że w naturalnych warunkach przebieg
inw azjlu koni możę za|ężeć od intensywności zaraże-
nia, jak również od wirulencji gatunku włośnia, któ-
rym zwierzę zostało zarażonę (4, 19, 2I).

W związku z wysuniętym ptzęz służby weteryna-
ryjno-sanitarne we Włoszęch i Francji podejrzeniem,
że mięso zatażone larwami włośni pochodziło zPol-
ski podjęto szeroko zakrojone badania epizootiologicz-
ne nad włośnicą koni. W próbkach mięśni pochodzą-
cych od I87 286 koni nie stwierdzono w latach 1996-
200I przy zastosowaniu metody wytrawiania larw
włośni (ab. 1). Ogółem przy użyciutestu ELISA zba-
dano 1119 surowic końskich, przy czymw 1113 przy-
padkach wynik był negatyr,vny. W 6 surowicach w gru-
pie 40 koni stwierdzono mianabardzo niskie od 1 : 20
do 1 : 40, które mieściĘ się w granicach błędu metody.
Stąd też powyższe wyniki możnauznać za ujemne.

Na uwagę zasługuj ą r ow nięż wyniki uzyskane pr zez
van Knapena i wsp. (8), którzy przeprowadzllt szęro-
ko zakrojone badania przy lżyclu testu ELISA nad
włośnicą koni w 5 krajach europejskich - Francji,

Ryc. 1. Rejony Polski, z których dostarczono krew do badania metodą
ELISA w kierunku włośnicv
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Ryc. 2. Poziom ekstynkcji w surowicach 1119 koni badanych
w kierunku włośnicy przy użyciu testu ELISA

Holandii, Irlandii, Grecji i w Polsce. Autorzy ci jedy-
nie u koni pochodzących z Polski nie wykazali dodat-
nich wyników. W pozostałych krajach objętych bada-
niem wykazano dodatnie wyniki, najwięcej w Irlandii
ażw 4,60ń (8). Van Knapen i wsp, (8) podkreśIają że
wbrew panującej opinii konie z Polski nie stanowią
zagr ożenia włośnicą dla konsumentów.

Nie można również wykluczyć pewnych błędów
wynikającychznieprzestrzeganiapodstawowychnorm
przez wykonujących badanie mięsa końskiego w kie-
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runku włośnicy w kraju importera. Na przykład we
Włoszech doszło do zarażenia 92 osób w wyniku po-

na do badania mięsa koni w kierunku włośnicy. Prze-
ciwciała Wązące zanikająw surowicy końskiej po 5-6
miesiącach od chwili zarażenta, ale po tym okresie
c zasu w mię śniach eksp erymentalnie zar ażony ch koni
stwierdzono jeszcze żywe larwy (I5,18,22).
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PEJSAK Z.: Choroby świń. Polskie Wydawnictwo
Rolnicze, P oznań, 2002 str. 3 90, ISBN 9 I27 27 -9 -6

Książka stanowi uzupełnienie o nowe treści i jednostki

chorobowe wydanego w 1999 r. opracowania ,,Ochrona
zdrowia i terapia chorób świń". Autor, mający doświad-
czenie w hyopatologii uwzględnia najnowsze osi€nięcia
w diagnozowaniu i zwalczaniu chorób trzody chlewnej.
Opis kilku jednostek chorobowych został całkowicie prze-
redagowany, wielu chorób poszerzony o nowe sposoby
postępowania profi lakty czrro -1cczniczego.

W książce omówiono kolejno: zasady profilaktyki ogól-
nej uwzględniaj ąc zarówno za\e c enia o gó lnopro fi lakty cz-
ne jak i zasady ochrony zdrowia świń w fermach zarodo-
wych, profi laktykę swoi stą łączn ie z zasadami doboru szcze -

pionek, okresu i sposobu ich stosowania, a także zasady
pobierania i interpretacj i wyników badań serologicznych.
Autor omawia zasady doboru i stosowania antybiotyków,
budowę i funkcjonowanie układów Tozlodczego, oddecho-
wego i pokarmowego. Ułatwia to zrozumienie charakteru
zablrzeń czynnościowych i zmian chorobowych dotyczą-
cych tych układów.

W treści ujęto opis 25 chorób wirusowych, 30 bakteryj-
nych, 9 pasożytniczych. Podano charakterystykę czynnika

etiologicznego każdej choroby, patogenezę, występowaile
choroby, objawy kliniczne i zmiany sekcyjne, sposoby po-

bierania i wysyłania materiałów do specjalistycznychba,
dań di agno s ty czny ch, a także sp o soby zw alc zania.

Odrębne rozdziały są poświęcone chorobom niezakaź-
nych, w tym zatruciom toksynami grzybów, niedoborom
żywieni owym, zespołowi stresu, przy czynom obniżonej
płodności i plenności loch, regulacji hormonalnej cyklu
owulacyj nego, biotechni cznym metodom kierowania roz-
rodem, zasadom eksploatacji knura, nonnom ochrony świń
w krajach Unii Europejskiej oraz zasadom odkażania.

Zamieszczenie,,Przewo dnika ułatwiaj ące go w stępne

r o zp o znanie c h o roby" or aZ tab eI do tycz ący ch r o Zp o Znanj a

róznicowego chorób uatrakcyjnia książkę i jest bardzo po-
mocne dla lekarzy praktykujących. Indeks ułozony bardzo
starannie ułatwia szybkie znalezienię potrzebnych infor-
macji. Spis piśmiennictwa zamieszczony jest po każdym
rozdzia\e. Ksiązka pt. ,,Choroby świń" jest nowoczesnym i
bogatym w swojej treści opracowaniem o duźej wartości
dlalekarzy weterynarii, nadzorll nad hodowląi produkcją
trzody chlewnej, a także osób zajmujących się profesjo-
nalnie chowem i hodowlątrzody chlewnej.

Z. Gliński


