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Listeria monocytogenes w mięsie, produktach
mięsnych i środowisku przetwórstwa mięsnego
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Listeria monocytogenes in meat, meat products and meat-processing enuironment

Summary

Food-borne Listeria monocytogenes has been recognised as the causative agent of several outbreaks and
sporadic cases of human listeriosis. Meat and meat products are now more frequently becoming vehicles for
transmitting L. monocytogenes. This paper focuses on the occurrence, persistence and possible wavs of trans-
mitting this pathogen in abattoirs and meat-processing environments. The problem of the significantly higher
contamination of poultry and pou|try products is also highlighted. It is suggested that possible sources of
L. monocytogenes in the above environments are selected, well-adapted and clonally related strains which
enter and colonise them by means of cross contamination. The persistent existence of selected L. monocytogenes
strains over longer periods in meat-processing plants, despite cleaning and disinfecting procedures, has re-
cently been described by several authors. Due to it forming biofi|ms, L. monocytogenes is able to attach and
survive on various working contact surfaces. The construction of the biofilms makes it particu|arly resistant
to eliminafion procedures. Due to the possible health hazard caused by the presence of L.monocytogenes in
Polish meat and meat products it is strongly suggested that research on the Po|ish sub-population of L.
monocytogenes should be undertaken.

Keywords: Listeria monocytogenes, meat, meat-processing environment

Gram- do datnia, w zględnie b eztl en owa p ałe czka
Listeria monoclltogenes, jest jednym z groźniejszych
patogenów w produkcji, obrocie i konsumpcji mięsa
oraz jego produktów (28). Jeszcze do niedawna Z.
monocytogenes nie była uznawana za potencjalny
czynnik choroby przeno szonej dro gą p okarmową. Sy-
fuacjata zmienlła się po wystąpieniu poważnej epide-
mii listeriozy w Stanach Zjednoczonych w 1985 r.,
którą powiązano ze spożyciem skazonego miękkiego
sera (14). Pierwotnie sugerowano, że to mleko i pro-
dukty mleczne, z ktory ch od 2 do 1 0% j est zanieczy sz-
czonych L. monocytogeneE stanowią potencjalne
źrodło zakażęnia (25). Okazało się jednak, że w mięsie
i produktach mięsnych procent próbek listerio-pozy-
tywnych j e st ni ej ednokr otnie znacznie wy ższy (tab. 1 ).
Również produkty rybne oTaz warzrya mogą stano-
wtc zagrożenie dla konsumentów (16).

W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachod-
niej notuje się rocznie kilka przypadków listeriozy u
osób dorosłych na milion mieszkańców i kilka-kilka-
naście przypadkow postaci neonatalnej na 100 tys.
porodów. Smiertelność w przebiegu listeriozy wynosi
do 40oń, a u osób powyżej 65 roku życianawet ponad
60% 936). W Polsce oraz innych krajach byłego blo-
ku wschodniego nie notowano epidemii listeriozy, co
najv,ryżej rejestruje się zaledwie kilka sporadycznych
przypadków zachorowań rocznię.

Chorobotwórczość L. monocytogenes zależy od
dawki zakaźnej, zjadliwości szczepu oraz od czynnl-
ków predysponujących wśrod osób z tzw. grupy YOPI
(ang. young, old, pregnant, immunocompromised) (3,
18). Na szczegolnie wysokie ryzyko narażone są oso-
by o osłabionej odporności komórkowej (25,31, 36).
Straty f,rnansowe powodowane rocznie przez zacho-
rowania na listeriozę w Stanach Zjednoczonych sza-
cuje się na 313 milionów USD (28). W związku ztym
wprowadzono rygorysĘcznąnofinę,,zeto toleran-
ce" - wykluczaląca obecność L. monocsłogenesw 25
gramach produktu. W Europie nonny sąznacznie ła-
godniejsze (16,24). W Polsce L. monoc;łogenes nie

Tab. 1. Występowanie L. monocylogenes w mięsie i produk-
tach mięsnvch według piśmiennictwa

Rodzaj mięsa lub ptoduklu Próbki
dodatnie (%)

piś mie nniclwo

Wieprzowina

Wołowina

Wieprzowina mielona

wołowina mielona

Mięso drobiowe

Podloby

Kiełbasy sutowe i półsurowe; melki

9,5-50,0

8,7-64,3

30,0-80,0

25,0

40 ,0-60 ,0

55,0-65,0

3,5-25,0

t9, 18, 34]

t9,18,34]

11 9, 34]

119]

118, 19]

n81

19, 1 8, 34]
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może występować w 1 gramie pro-
duktów, takich jak ,,przetwory mię-
sne paczkowane (wędliny, konser-
wy), plasterkowane lub porcjowane;
świeze lub blanszowane, chłodzone
lub mrozone kiełki, surówki warzyw-
ne do bezpośredniego spożycia oraz
mięso, mięso mielone, farsze rybne
świeże i mrożone" (10).

Według Saide-Albornoz i wsp.
(28) L. monocs,źogenes jest trzecim
pod względem częstości drobno-
ustrojem izolowanym ze środowiska
przetwórstwa mięsnego. Z naszych,
aktualnie prowadzonych badań wy-
nlka, że blisko połowa tusz woło-
wych i wieprzowych dostarczanych
do rzeźni do przetwórni jest zante-
czyszczona listeriami. Tak wysoki
odsetek ma zwtązek z szerokim roz-
powszechnieniem drobnoustroju w
przyrodzie (gleba, woda, osady den-
ne, ścieki, rośliny, przewód pokatmo-
wy zwierząt udomowionych i dzi-
kich). Dlatego przy gotowanie wielu
produktów wolnych od tego patoge-
nu jest praktycznie niemożliwe (36).
Ważne jest zatem, aby jego ilość była
w znacznym stopniu zredukowana i
nie przekraczałaI0-|-10 r komórek w
gramie produktu. Niektórzy tw ier dzą
jednak, że już obecnośc 10r-10] jtk
(jednostek tworzących kolonie) Z.
nonoclłogenes w gramie produktu
jest niebezpieczna dla zdrowia kon-
sumenta. Taką liczbę drobnoustroj ów
może zawierac jlż około 100 g pro-
duktu (1, 19). Częstość ekspozycji na określoną daw-
kę L. monocytogenes w różnych rodzajach żywności
przedstawia tab. 2.

Jak dotąd nie ustalono zwięku epidemiologiczne-
go pomiędzy spożyciem surowego mięsa a ludzką li-
steriozą (17). Jest to spowodowane prawdopodobnie
Ęm, że tylko w nielicznych krajach istnieje zwyczaj
spozywania potraw typu tatar. Natomiast produkty
mięsne były powodem epidemli oraz pojedynczych
przypadków w wielu krajach (tab. 3).

Wcześniej sugerowano, ze epidemie listeriozy wy-
wołane sąprzęz serotyp 4b L. monocytogenes, odpo-
wiedzialny równocześnie za 33oń do 50oń sporadycz-
nych przypadków zach,orowań. Póżniej okazało się,
że rownięż serotyp 112 a,najczęściej izolowany zpro-
duktów żywnościowych, ma znaczenie epidemiolo-
giczne. Z badań Kwiatka (18) wynika, że w polskim
mięsie i produktach mięsnych dominuje serotyp 1.
Zr ożnic owani e s erotyp owe szc zep ow L. m on o cytoge -

nes może za|eżec również od gatunku zwierzęcia, a
Ęm samym rodzaju mięsa. W wołowinie dominować

Tab.2. Szacunkowa
(lvg 22)

częstość ekspozyc.ii na L. monocytogenes obecną w żl,wności

Tab.3. N{ięso i produkĄ,mięsne jako potnierdzone źródła epidemii i sporadycz-
nych przypadkórv listerioz1, na ślliecie

Rodzaj żywności
Konsumpcja
Porcja 't00 g

(częstoś ć/osobałok)

Częstośó ekspozycji (ile razylosoba/rok)
Liczba komórek L, monocytogenes na iaką

narażony jest konsument:

101 l ,o' l ,ou l ,lou

Produkty mięsne

Produkty rybne

Sery

Sałatki

0gólna roczna
ekspozycia

200

50

100

100

27,4

3,0

1,8

3,1

35,5

16,6

1 ,,1

0,7

1,9

1 9,3

2,8

0,3

0,5

0,2

3,8

0,4

0,3

0,1

0,0

0,8

ma serotyp 4b, zaś w wieprzowinie - seroĘp ll2 a
(34).

Rozprzestrzęnianie listerii w środowisku rzezni i
przetwórni przedstawi a ry c. 1 . Zdr ow e zw ierzęta mo gą
przenosić te drobnoustroje na skórze, sierści, kopy-
tach i przewodzie pokarmow ym. Zanieczy szczenie
tusz zachodzt podczas procesu skórowania, tkanka
mięśniowa zdrowych zllvierzątjest bowiem z reguĘ
wolna od mikroorganizmów (lI, 29,34). Do zanie-
czy szczenia wewnętrznych p owi erzchni tus z w i ep rzo-
\\ych dochodzi wskutek nieodpowiednio prowadzo-
nęgo oparzania, odszczeciniania i skrobania.

Badania nad związkiem między karmą zwierząt a
wydalaniem przez nie L. monocytogenes wykazaĘ
brak tego drobnoustroju w kale z,łvięrząt karmionych
zielonką w przeciwieństwie do osobników żyłvionych
kiszonkami, które stanowiąbardzo duży rezerwuar tej
bakterii i mogą wspomagać jej transmisję (1I). L.
m o n o cytogen e s była izolowana z ki szonek pr zy goto -
wanych z rożnych roślin i czasamt koncentracja tych
drobnoustrojów osiągńa poziom wyższy niż I,2x703

Miejsce i rok fu6dło
Liczba

przypadków
Liczba

zgonów
Literatura

Anglia, 1987-1989

UsA,1988

Włochy, 1989

Australia, 1990

Kanada,1992

Francja,1992

Francja,1993

UsA, ll 1996-Vlll 1998

p a sztet

kiełbaski z indyka

kiełbasa
WleprzOWa

pasztet

mięso kozie
(impoń z USA)

ozorki wieprzowe
w galarecie

pasztet wieprzowy
,, rillettes "

hot-dogi

366

1

1

11

1

27g

39

100

63

?

?

6

?

85

0

21

t161

t261

I21l
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nia była w najmniejszym stopnil zanieczyszczona L.
monocytogenes (14,60ń) w porównaniu z miejscem
rozbioru (67,I%) i przetwórnią(26,3%). W Wzyżo-
wym zanieczyszczeniu mięsa istotne znaczenie mają
nieodpowiednio wydezynfekowane wanieŃi transpor-
towe. Skażenie tusz zachodzi także przez szczepy L.
monocytogenes rozwljające się na resztkach mięsa,
które zbierają się między trybami i zębamiplłużywa-
nych do dzielenia tusz (l 1). Potwierdza to wysoka częs-
tość zanieczyszczenia, m.in. mięsa mielonego (11, 34).
Powierzchnie łatwe do mycia (stoĘ noże) byĘ rzad-
ko pr zy czyną zanleczy szczęnta dzielonych tusz (2) .

Ważnąrolę w rozprzestrzenianiu L. monocytogenes
mogą pełnić w środowisku produkcji mięsa migdałki
oraz ozory wieprzowe i wołowe, gdyż na ich po-
wierzchni stwierdza się szczególnie dużo listerii (2,
34). Do wtórnego zaniecryszczenia dochodzi często
podczas spłukiwania ścian i powierzchn t lr ządzeń nie -
wystarczaj ąco skutecznymi środkami dezynfekuj ący-
mi wskutek pylenia (tworzenie mgĘ wodnej i aerozo-
lu) i rozbryzgo(ż9). Saide-Albomoziwsp. (28) stwier-
dzlli, że początkow e zanieczy szczenie powierzchni
fusz wieprzowych L. monocytogenes po opaleniu i
oczyszczęniu wynosiło I,5oń natomiast po spłukiwa-
niu podłogtw rzeźni wzrosło do I,9oń.

Ostatnie dane wskazuj ą że z dużej |iczby szczepow
L. monoc;,togenes, która początkowo dostaje się do
hali produkcyjnej wtaz z surowcem i pracownikami,
tylko nieliczne posiadaj ą właściwości umożliwiaj ące
im kolonizowanie środowiska przetwórni. Szczepy
odzwterzęce wprowadzone do środowiska produkcyj -
nego są wypierane przęz szczepy zaadaptowane do
warunków występuj ących podczas procesów p r zetw ór -
czych (5). Zachodzi wowczas popularne w mikrobio-
logii zjawisko selekcji szczepów opornych. Wyselek-
cjonowane szczępy mogą przetrwac w środowisku
przetwórni przez ponad rok. Szczepy te utrzymują się
pomimo prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, co
wykazano stwierdzając ich przynależność do określo-
nych genotypow (I2,23,32). Podobne wyniki uzyska-
no w badaniach własnych, w których stwierdzono
występowanle ptzez ponad 12 miesięcy szczępow ge-
neĘcznte spokrewnionych w dwóch krajowych prze-
twórniach ryb,

Zazllvyczaj L. monoc7togenesj est obecna w produk-
tach mięsnych w liczbie ponizej 100 jtk w gramie pro-
duktu. Zarówno jednak niska temperatur a przechowy -
wania (2'C),jak i np. zredukowane warunki tlenowe
w żywności pakowanej próżniowo (L. monocytoge-
nes jest fakultatywnym beztlenowcem) pozwalają jej
namnażac się do wykrywalnego poziomu. PotwierdziĘ
to badania Saide-Albornoz i wsp. (28) - polędwica
przed pakowaniem była wolna od L. monoclłogenes,
po 36 dniach przechowlłvania w temperaturzę 2"C w
badanejpartIizidenĘfikowano4,4ońpróbekdodatrrich.
Długie okresy przechowyrlvania mogą zatem prowa-
dzić do wzrostu tego drobnoustroju do poziomu za-
grażającemu zdrowiu konsumenta. W temp eraturze

śnooowIsK0 życn zwtERzĄT
PYt l BBUD

GLEBA
W()DA

FEKALlA

sxóRn, slrnść l KopyTA
onnz rnrść pRzEWoDU IOKARMOwEGo zwlERzĄT

TUszE

] PRODUKTY GOTOWE

Ryc. 1. Schemat rozprzestrzeniania Z. monocytogenes w śro-
dowisku rzeźni i przetwórni mięsa

jtk w gramie paszy (20). Przeważnie kiszonki o ni-
skiej jakości mają wyższe pH i dlatego stwarzają lep-
sze warunki do namnażania tego patogenu, chociaż
bywa on obecny równiez w kiszonkach dobryehjakoś-
ciowo o pH 4lub niższym (6). Wielu autorów wiĘe
przypadkizwierzęce jlisteriozyzespoż;ywaniemprzez
nie tego rodzajupaszry (6, 11, 13, 30, 35), Jako pierwsi
tę korelację dostrzegli Islandczycy, którzy wprowadzili
termin ,,choroba odkiszkowa" (15). Niektórzy auto-
rzy sugeruj ą że zanteczyszczenie kiszonek pochodzi
od kału ptaków wolnoĄjących (6). W Ameryce PóŁ
nocnej postać poronną listeriozy u bydła określa się
jako ,,pine needle abońion". Stwierdzono bowiem jej
zw iązek z e sp o żywan tem pr zez bydło i gi eł s o snowych
(Pinus pon derosa) zaniecryszczonych L. m onocytoge-
nes (20,3I).

Do zanieczyszczenia wtórnego L. monocytogenes
dochodzi wskutek wzajemnego kontaktu tusz, atakże
transmisji poprzęz rękawice i fartuchy pracowników.
W ten sposób listerie trafiająna powierzchnie stołów
do rozbioru turządzeń, skądnastępuje ich dalszeprze-
noszenie w środowisku przetwórcTym. W chłodniach
zanieczyszczenie pojawia się na fuszach w okolicy
karku, w miejscu gdzie gromadzi się ściekająca wil-
goć (11). Wendlandt i Bergann (34) v,rykazali, że rzeź-
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4oC patogen ten dzieli się co 30-50 godzin, a po mie-
siącu przetrzymywania w takich warunkach Iiczba
bakterii możę wzrosnąć około sto tysięcy razy (38).
Wskazuje to na potrzebę właściwego przygotowania
mięsa przed dopuszczeniem do obrotu i konsumpcją
gdyż nawet niewykrywalna ltczba tych patogenów
może znacząco zwielokrotnic się w warunkach prze-
chowalniczych i osiągnąć dawkę zdolną do zakaże-
nla.

Ważną cechą pozwalaj ącą listeriom bytować w śro-
dowisku przetwórstwa zyr,vności jest zdolność tworze-
niabiofilmów. W tym celu adherująone do powierzch-
ni wykorzysfując swojąruchliwość, ładunek, siły bli-
skiego i dalekiego przyciągania, hydrofobowość. Na-
stępnie tworząmikrokolonie otoczone zewnątrzkomór-
kowymi polisacharydami (glikokaliks). Polimery te
działająjako bariera ftzyczna oraz spełniają funkcje
ochronne poprzez swą silną anionowośc. Mikrokolo-
nie rozwljająsię i łączązpodobnymi strukturami two-
rzonymi przez inne gatunki bakterii tak, aby ostatecz-
nie utworzy ć nv aĘ i si lnie przylegaj ący do powierzch-
ni biofilm (1). Bakterie byhljące w biofilmachsąznacz-
nie bardziej oporne (do 1000x) na środki dezynfeku-
jące oraz trudne do usunięcia podczas mycia mecha-
nicznego co stwarza duże problemy technologiczne.
Stwierdzono równiez, żę L, monocs.źogenes w obec-
ności złożonych substratów pokarmowych tworzy bio-
filmy zarówno na powierzchniach hydrofobowych, jak
i hydrofilolvych. Drobnoustrój ten może przylegać i
tworzyc biofilmy na stali nierdzewnej (np. noże do
rozbioru), na powierzchniach szklanych, gumowych,
polipropylenowych i teflonowych oraz na innych po-
wszechnie używanych w przetwórniach żywności
materiałach (4). Tworzenie biofilmów moze byc zre-
dukowane, ale nie wyeliminowane przęz niską tem-
peraturę. Jednym ze sposobów kontrolowania biofil-
mów moze byc zmniejszanie ilości resztek żywności
na mokrych powierzchniach. Występowanie L. mono-
csltogenes w biofilmach prowadzi do zanieczyszcza-
nia produkowanej żyłvności, gdyż bakterie te mogą
uwalniać się z istniejących biofilmow. Zakażenie może
następować również poprzezaerozole tworzące się pod-
czas procesu mycia powierzchni z biofilmem (4,28).

Zdolnośc ekspresji białek stresu równieżułatwia li-
steriom przetrwanie w środowisku przetwórstwa żyw-
ności. Białka te pojawiają się u bakterii poddanych
subletalnym warunkom, takim jak wysoka, ale niele-
talna temperatura, niskie pH, wysokie stężenia NaCl
czy alkoholu. Po ich wytworzeniu dany szczep staje
się oporny na warunki fizykochemiczne zabojcze dla
normalnych bakterii. Zjawisko takie moze być wyrvo-
łane przez progTamy dezynfekcyjne o niewystarczają-
cej skuteczności. Możliwe jestjednak,że L. monocy-
togenes pojawi się na powierzchniach kontaktuj ących
się z surowcem lub produktem nawet po dokładnej
santĘzacji. Drobnoustrój ten jest bardzo wytrzyma-
Ęm mikroorganizmem i wykazuj e wybitną odporno ś ć
na mycie i dezynfekcję w procesie produkcyjnym,

o wiele większąniż jest to przewidziane w standardo-
\\rych testach (1).

Ostatnio pojawiĘ się opinie, że jedną z przyczyn
zbyt częstego występowania listerii w żywności jest
eliminacja mikrofl ory zepsucia. Nowoczesne techno-
logie zmierzająku zapewnieniu coraz większej steryl-
ności produktów w celu przedŁużenia ich trwałości.
B akteri e kwas oml ek ow e, p ałeczki Ps e u d om on a s spp.,
enterokoki t drożdżaki produkują substancje antybio-
Ękowe hamujące rozwój listerii. Inhibicja wzrostu lub
eliminacja tych mikroorganizmów fłorzy pustą niszę
ekologiczną w której łatwo rozwtjająsię wymienione
patogeny. Przykładem tego sąbadania Rudolfi Schre-
rer (Z7),którzy stwierdzili, że 40ń serów produkowa-
nych zniepasteryzowanego ml eka było zaniec zy szczo-
nych L. monocytogenes,podczas gdy w serach produ-
kowanych z mleka pasteryzowanego zanieczy szcze-
nie przekraczało 8Yo.

Jednym z częściej wymienianych rezerwuarow L.
m o n o clźoge nesj est ptactwo (6). Z badań Webera i wsp.
(33) wynika, że drobnoustrój ten występuje w kale u
blisko l0% kur. Istniejąjednak dane wykazujące nie-
obecność Ęch bakterii u drobiu pozyskiwanego z ho-
dowli wielkofermowych, Sugruje się, ze jest to uza-
leżnione od obecności tych bakterii w zadawanych
paszach. Są one także bardzo często wykrywane w
zakładach przetwórstwa drobiowego bez względu na
prowadzone procesy sanityzacyjne (23). Fakt, że jak
dotąd nie opisywano zakażeń listeriami po spozyciu
produktów drobiowych spowodowany jest prawdopo-
dobnie tym, że zal<łady drobiarskie zlwagi na zagro-
żenie salmonelami stosują bardzo ostry rezim techno-
logiczny. W aktualnie prowadzonych badaniach wła-
snych, w jednym z lepiej wyposazonych zakładow
przetwórstwa drobiowego stwierdzono obecność liste-
rii w oparzalnikach, w których temperatura wody wy-
nosiła około 57"C, orazw wannach schładzalniczych,
gdzie woda zawterała dodatek 15 ppm podchlorynu
sodu.

W naszym kraju nie prowadzono dotychczas badań
monitoruj ących środow iska r zężni i przetwórni mi ęs a
pod kątem występowania L. monoc;,togenes. Nielicz-
ne badania Kwiatka (18), jak i Dąbrowskiego i wsp.
(8, 9) koncentrują się na analizie produktów końco-
!\rych i wskazują na wysoki stopień zanieczyszczęnia
L. monocytogenes mięsa detalicznego i produktów
mięsnych. Ze względu na mozliwość wejścia naszego
kraju do struktur Unii Europejskiej i ryzyko zachoto-
wań o charaktęrze epidemicznym konieczna jest ana-
liza mikrobiologiczna zaHadow przetworstwa mięsne-
go pod kątem występowania tego patogenu.
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BRETT M. M., LIVESEY C. T., SHARPE R. T.,
JONES T. O.: Podejrzenie o występowanie botu-
lizmu u krów mlecznych abezpieczeństwo środków
spożywczych. (Suspected botulism in dairy cows
and its implications for the safety of human food).
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W styczniu 200l r. rv stadzie ]6,{ kórv lnlecznyclr padło l4l zrłierząt. Clro-
re sztuki były apatyczne. chód był chwiejny, częśc zu,ierzilt leżała. Badaniem
pclśtlictltryt,tl nie shi,iet,dzono żadnych patognomonicznycJr zllian choroborryclr
Wc krrł,i 3 chorych króW \\/ystępo\ł,ała neUtrofilia (5,9xI0':9.4x]09 i 8.2x]0l
neLrtrollJórr,/L). hipelglicemia (4.35 nlrnol/L;4,03 nlrnol/L i4.57 nrmolil), u 2

sztuk był podrvyższorry poziom anrinotrasf'erazy asparaginianouc,i (l7l.iln,;L i

l41 jm,'L; u 3 bvł zwiększony poziotl kinazy kreatyrriny (30l jtn/L. 298.im/L i
501_inl'L). Wstęplle rozpoznanic botulizlnu postauiono rv oparciu o objarly kli-
niczne i wykluczenie irlnych clrorób. Celeln uchrotrienia ludzi przed cwentual-
nym zatrtlcienl toksyną botLrlino\\,ą \\ stlzymano obrót m lekleln z chorego stada

Splzedaż mleka przywrócorro po I4 dniaclr od ustąlienia ostatnich przypadków
choroby *,st:rdzie

G.

GIL M. C., GOMEZ L., RoY T. J., PENA F. J.,
PRIETO L., GARCIA L.: Zmiany w jądrach i na-
jądrzach tryków wywołane zatruciem Ferula com-
munis. (Testicular and epidydymal changes in rams
following intoxication with F er ula communis). YeL
Rec. 150, 24-25,2002 (I)

Feruloza rozwija się po spożycitl paszy zatricczyszczone1 Fcrula colrullLtllis
(Unlbellifcrae:Apiaceae), która zasiedla okolice Mot,za Sródzienrrrego. U 4 try-

ków o masie 70-75 kg po 2 dniach y,ypasania na pastwisku, na któryll rosła E
connlLtllisw,ystryiła rł,odnista przcchodzipa następnie rv krrvawą biegunka. bla-
dość spojórł,ek i błon śluzowych. utrata łaknicnia Tryki padĘ po 3 dniach Na
sekcji strvietdzono nicdokrrvisrość, krwawienic z jamy gębowej, krwotocztre
zapalenie jelit. ivybroczyny rł, tkalrce podskómej i w mięśniach, naglotrladzenie
niekrzepnącej krrł,i w jalnach ciała, pzek-wiellie płuc, bieme przekrwicnie wą-
troby Silna rłybroczynowość ruystępowała rv jądrach i u, najądrzach, po wc-
unętrznej stronie skry moszr.y irv obrzękłcj osłonce kurczlirł,ej. Komórki Serto-

liego uIegły częściou,o, a naulet \\, niektórych jądrach całkowitcnlLl złuszczenitt.
W kanalikach nasiennych gromadziły się złogi złuszczonych kolnórek. Rozroś-
nięta tkanka śródnliąższowa jąder i najądrzy była pokryta rł,ybroczynalli

G.


