
Nr9 MEDYCYNA WETERYNARYJNA Rok XXXIX

4. Dulkżeuicż T,: chemia toksyrkololgiczna, PzFłtL 1974,
5. Nlkodernska E., Plerzgalskl T,, Strlwa s.: Medycyna wet.

29, 38, 19?3.
6. sżumczuk F.: Anallza toksykolosiczna. PzwL 1€59.
7. ŻTludzkl J.: Medycyna Wąt. 33, 1?9, 19??.

AdTes a,utona: dr Jerzy KulcĘyckt, ul. IłansJerónv 1 bI. 1/60,
85-617 By,€o§zcz

lypxa T., Kyusulrqxulż E., Bacrrrescwuit A. - Crry-
uaft ocrporo oTpaBJIeHrra xytplrft cBIlHqoEbIMtł coeAlr-
H€H'lflMrl

Cnuąafi ocTporo orpaBJIeHlE uyrpmft cBrrHI{oM oT-
MeTr{JIcfi nocJle Aatllł TpaBEI, Epo}lcxoAalI{eż c no-
JIeBoro agpoApoMa. B teqerłłre 12 T aco,s u3 cTaąa,
HacqrITblBalou{ero B00 roJI., naJlo 40 uyrplłfi. Torcrł-
KoJlorr{qecKfifl aaanus BHyTpeIrHlx opTanots (no. xa,
neqeHr, ceJIe3eHKa, uosr), lłsrurq z npgo6 rpaBbl uo-
KasaJI Bblcorllż yposerrB cBrlHI{a, IITo Ha ocHoBa-

HI{ń BbIIIeIIpI4BeAeHHoIo K,ar. u aHaToMo-[aTofiorr{-
qecKI,Ix łrgnłerłerłuż [o3BoJIr,IJIo KoHcTaT]4poBdTs, .1,19

npwwtloit sa6ołeearłlrR }r naAe>Ka :aylpufi, 6rrno or-
paBneHl,le HeopraHI4tIecKWMIĄ u oplaHilqecKrlMr coe-
Ar{HeHr{fiM]4 cBlIHqa.

Górka T,, Kulczycki J., Waśniewski A. - A case of
acute poisoning in the coypu by Pb compounds

A case of acute Pb poisonirrg took place following
feeding grass from a field air-port to the coypu.
Within 12 hours out of B00 animals forty died. Toxi-
cological analysis of internal organs (ki,dney, liver,
spleen, b,ra,in), muscles, and samples of the grass
revealed a high level of Pb. on the basis of anato-
mo-pathological lesions and toxicological analysis of
the ,samples of the dead animals the authors con-
cluded that Pb was the cause of the poisoning.

zastosowano odczyn wiązania dopełniacza (OWD) z
r,vykorzystat-riem arltygerlu IT fazy komórkowe j Ric-
ketsźa (Co:riell,a) burnetii uar, Henzefling (producelrt
WSS Kraków), OWD przeprowadzono według meto-
dyki podanej ptzez Iiurzeję (9). Jednocześnie całe
stado poddano jednokrotuemu badaniu na brucelozę
przy użyciu aglutyrracji i OWD (antygeny produkcji
,,Biovet" Puławy - Michałówka). Poza tyn, pobratlo
też krew od 30 losowo rł,ybranJ,ch krów do analizy
serologicznej w kierunku:

_. iisteriozy (rnet. aglutylracji, antygetly OI, OII i
OV, Dessau, NIID).

- otrętu (met. seroneutralizacji efektu cytopatyez-
nego w hodowli komórek nerki cielęcej, przy dawce
100 TCID50 wirusa),

- chlam}zdiozy (met, OWD, antygen ,,Orllitose
Pssitacose" Instytut Pasteura, Paryż),

- leptospiro2l, (gdczynem aglutynacyjno - litycz-
nytn, antygeny: 6 serotypów (Łeptospira\. W powyż-
szych kierunkach przebadano także krew pobraną
od B krórv roiiiących.

Wyniki i omówienie
Niepokojący wz]]ost w stadzie 220 krów

mJ.ecznych liczby zabvrzeń okołoporodowyeh,
obserlvowanych głównie w drugiej połowie
1982 r. i na początku 1983 r., stanowił inspi-
rację do rozpoczęcia wielokierunkowych ba-
dań diagnostycznych. W tym bowiem czasie
zarejestrowano 16 ronień u krów oraz 43 przy-
padki zalegań poporodowych. Podkreślić przy
tym należy brak u tych zwierząt ogólnych ob-
jawów choroby zakażnej (temperatura ciała w
normie, apetyt zachowany i raczej nie obni-
żona mleczność).

CHOROBY Z^K^ZNE I INWAZYJNE
ZYGMUNT CYGAN, JAN BUCZEK*, ANNA MODZELEWSKA, ZOFIA GUZIIi.

Ognisko gorqczki O rozpoznone serologicznie w siodzie krów
mlecznych

zakład lligien}. Weterynafyjnej, łrl. słow,ieza 2, 20-336 l,ubLln
ł zakład Ml}.robtrologii 'Wetefynaryjnej Instytufir ohorób zakaźnych ! Dlwazyjnyełl

wJ.działu ;weter],naryjnego AĘ, ul. Akadernioka 12, 20-033 ljubllir

Gorączka Q jest schorzeniem kosmopolitycz-
nym, rozpowszechnionym w środowisku zwie-
Izęcym niemal na wszystkich kontynentach (1,
7, 9, 12, 13, 19, 20, 26). Została też w;,kryta
w Polsce u sprowadzonego z zagranicy stada
owiec (B, l7), Z importem tych owiec oTaz
surolł/ców poChodZenia ZwierZęcego vłiązały
się stwierdzone w roku 1956 i 1962 - 

jedyne
jak dotvch ogniska zakażeń ludzi (6,
14, l5, 16, 18),

W oparciu o i]1,ovr'adzone, w rniędzyczasie
i lv późnie;jszym oliresie, przeglądy serologicz-
nc, poWstały si.l,gestie o obecnoŚci rezerivua-
r6w Cońella burnetlż na terenie naszego kraju
(5, 15, 25). Sporaciyczność jednak \Mystępowa-
nia doclatnich reakcji selologicznych, i to rv
dodatku w niskich mianach, nie wskazyrvała
na istnienie czynrrych zakażeń w populacji
zvłietząt hodowlanych i iudzi (4, ż7).

celem u,łasnych badań było przedstawienie
wyników serologicznej diagnozy gorączki a
lv stadzie }<rów mlecznych.

Materiał i metody
Krowy. Badaniom poddano 220 krów mlecznych,

rasy ncb, wykazujących dobrą na ogół kondycję. By-ły one od urodzenia odchowywane w gospodarstwie
,,U", wyjątkowo pochodziły z innych majątków
SHR ,,U,,.
Badania serologiczlre. Wszystkie krowy przebadarro

w kierunku gorączki Q trzykrotnie, tj, w odstępie
3 tygodni (interwał pomiędzy 1 a 2 badaniem) i 3
niesięcy (czasokres 3 wykortarria OWD), W tym celu
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Przeprowadzone w pierwszej fazie diagno-
stycznei badanią serologiczne 30 krów, w tym
takze niektórych roniących, z uwzględnieniem
gorączki Q, listeriozy, brucelozy, otrę{u i lep-
tospirozy, dały wynik negatywny, poza liste-
riozą. W tym bowiem przypadku u wszystkich
krorv wystąpiły dodatnie reakcje z antygena-
mi OI, OII i OY Lźsteria monocgtogenes, w
mianach podwyższonych (10 - 80), ale niż-
szych od przyjmowanych za dodatnie, tj. 320
(10), Powyższe wyniki wyraźnie korelują z jed-
nostronnym żywieniem zwterząt kiszonką, sta-
nowiącą podstawową karmę przez około 9
miesięcy rv roku. Ogólnie zrrany jest wpłpv
kiszonek na występowanie takich zakażeń.

Przegląd serologiczny całego stada na obec-
ność brucelozy, przeprowadzony po upływie
3 miesięcy, wypadł ponownie negatywnie. Na-
tomiast równoległe badanie w kierunku go-
rączki Q wykazało szeleg krów dodatnio rea-
gującyh, tj. w mianie ) 16 (odwrotnośó toz-
cieńczenia surowicy). Zestawione w tab. 1 wy-
niki informują, że dodatnie reakcje serologicz-
ne \Ą/ystąpiły u 20,90lo i 27,3010 zwierząt (pierw-
sze dwa przeglądy). W tym czasie odczyny z
rezuItatenr wątpliwym (miano B) zarejestro-
wano u 69o i 199o krów, W badaniu trzecim
wystąpił spadek liczby zwietząt reagujących
lv mianie )B do ilości wyjściowej (22010 i 210/0

przypadków dodatnich oraz B i 60ń wątpliwych
w stadzie). Całokształt tych badań nasunął po-
deirzenie infekcji wyrł,ołanej przęz C, bur-
netn.

Serolcgiczną diagnozę gorączki Q u badane-
go bydła potwierdziła progresja reakcji dodat-
nich i dynamika narastania srn oistych prze-
cirł,ciał. Z danyclr tab. 1 q,ynika, że w drugim
przeglądzie serologicznyrn ]iczba krów dodat-
riio reagujących powiększyła się o dalszych 14
sztuk (z 46 do 60). Wzrost ten, w glupie zwie-
rząt z reakcią wątpliwą, był jeszcze wyższy
(13 wobec 42 przypadkow).
Tab. 1. Wyrriki badar-ria krórv w ltierunku gorączki Q

Tab. 2. Progresja
OWD z

dodatnich i wątpliwych leakc ji
antygenem C. burnetii

Progresję mian, w zakresie od { B do 1024,
w 8 grupach krów (A - H), przedstawia tab. 2.

Narastanie przeciwciał przeciwko C, burnetźi,
najsilniejsze w drugim badaniu, wykazały w
grupie A - 54 zwierzęta, B - 6, C - 8,
D-10, E-4, F-1, G-1 i H-1. Nato-
miast w trzecim przeg]ądzie serologicznym
stwierdzono progresję mian tylko w 4 grupach
krów (B, C, D i E: wzrost rzędu 2 - 3 roz-
cieńczeń). Najwyższy skok w poziomie prze-
ciwciał wystąpił z miana 8 do 512 (badanie 2,
grupa B). Powyższe dane sugerują, że szczyt
odpowiedzi immunologicznej przypadł na po-
czątkowy okres zakażenia zwierząt przez C.
burnetźi.
Tab. 3. Wysokość mian stwierdzanych OWD z anty-

geilem C. burnetźż (uar, Henzerlżng)

Wysokość mian wykazanych w toku prze-
glądów serblogicznych przedstalvia tab. 3. Przy
uwzględnieniu trzykrotnych badań stwierdza-
no najczęściej miano 16 (54 razy) i 64 (41
tazy). Wyniki te nie odbiegają od rezu]tatów
podawanych zwykle dla zakażonych gorączką
Q zwierząt (2, 1,9, 23, 24) i ludzi (9, 24).

N[iana najwyższe, wykazane w niniejszej
placy, wynosiły 512 (2 krowy) i t024 (1 kro-
wa). Odpowiadały one całkowicie wartościom
mian rvysokich, uznanych przy gorączce Q (1,
21). Wspomnieć wypada, że w wyjątkowych
przypadkach opisywane były miana wyższe,
osiągające 8000 (11).

Tab. 4. Regresja dodatnich i wątpliwyc}r reakcji OWD
z antygenem C. burrtetii

obj :+: badania,]':miana
oriLgi ania (c ), {*l : miana trzecle-
go b (cyfry

Regresję dodatnich i wątpliwych reakcji
OWD ilustruje tab. 4. Początkowo dotyczyła
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objaśnienie: ,! : odwrotnośó roacieńczenia s.urou,icy.
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objaśnieila: ł: mlana pierwszqgo badania, *' - miana
ctrugiego badanla (c}fry bez narllr{asów), 4ł+ : mian& trzecle-
go badanla (cyźry w nawiąsach).
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szerzeniu się zakażenia (ograniczony oibrot
zwierzętami, wydzielone miejsca dla odbywa-
nia porodów, czyszczenie i odkażanie pomiesz-
czeń).

Grupę B krów roniących poddano wielokie-
runkowej kontroli serologicznej (tab. 5), Prze-
ciwciała przeciwko C. burnetii, wykryto na po-
zomie reakcji dodatniej u 4 krów (miano 16 -64) i wątpliwej u 2 krów (miano B), Odczyn
aglutynacyjny w kierunku listeriozy dał wy-
nik dodatni u wszystkich zu,ierząt, ale w ni-
skim na ogół mianie 10 - B0, Dalsze badania
wykluczyły możIiwość występowania chlamy-
diozv, otrętu i leptospirozy.
Tab. 5. Wyniki wielokierunkowych badali serologicz-

nych krów roniących
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I]rtralr 3., Ey.łer ,F[., Mo4seleacxaa A., fyslrx 3. ---
O.łar Ky nllxopaAKrn, paclro3HaHrrblrż cepo;rorlrrccxr
B cTaAe }lo"-IorlHt Ix KopoB

IIpoaegerrrrlte 3-rpaturre cepo,nor]4i{ecK]4e }rccJIe/qo-
BaH]łE cTaAa 220 uonoqgux KopoB np]ł Ępr{MeHeHuT,r
peaKl]]4rr cBff3blBalll4fi KoMEJIeMeIITa ]! aHT]łrleHa II
KfieTo.łHoń Qasu C. burrretii var. Henzerling, uoxa-
3a;rl,{ troHB.IeHŁe §e orr,re.łaeuruł Ao c]4x łop n llorrr-
I]Ie y 3TI{x Et],{BoTtlb]x Ky lrłxopa4r<r. 3a6onesaHNe
e xparrrłż cpor oxBaTr{JIo oK.50% uoroloBssr (no-
JIo)KLlTeJIb}lbIe r{ coMHr{TeJIbHble peałrqrlł). Ęaule ree-
lo noKa3bIBae},[rle TI,{TpbI cocTaBJIflJllr 16-64. torga
KaK HaJ{BLrcuJL{e Aoc,IlrTaJ::Ą 512-1024. florrrłx<eIrrłe
nonox(I4TeilLli§Ix T}fTpoB Ha.{rlHaJIocb 3-.4 ldecfiqa
nocne nHóexqrrł. HeroroplJle KopoBbt a6opułposanr,
I{o ToJIbKo qacTb Ę3 HI4x pearrpoBaJla [ono>Kr{TeJIL-
Ho B cepoJlol],fqecKoM uccJle EoBallvlĄ.

Cy1an Z., Buczek J., Modzelervska A , Guzik Z. -Q-fever diagrrosed ń dairy cDws on the basis of
serological tests

The herd of. 220 dairy cows was examilred three
times by complernent fixation test using as an an-
tigen the second celltllar Ńase of C. burnetii var.
Henzerl,ing. The studies revealed the occurrence of
Q-fever in cattle which has not been noted irr Poland
yet. The disease spread rapidly and in approx. 50%
of the herd there were found positive or doubtful
titres. The level of antibodies ranged from 16 to 54
while the highest were frorm 5|2 to 1,024. A decrease
of positive t,itres was observed between 3--4 molnth
since infecLi<>n. Aboltiorrs were noticed in sante cclvs
but only irr part of thenl posltive serological reac-
tions were fo,r.rnd.
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objaśnienia: oznaczeniB cyfrowe : wyso,1łośó mlana, oana-
czalia cyfrowe w nawlasach : liczba Teagujących króW.

Powyższe wyniki nie pozwoliły jednoznacz-
nie okreś]ić przyczyn występującyeh poronień,
Niewątpliwy wpływ miało długotrwałe poda-
wanie kiszonek, splzyjające wtórnym oddzia-
ływaniom ]isterii. Wzrost liczby Ieakcji do-
datnich OWD, w okresie nasi]onych poronień
krórv, sugeruje również aktyrvizację C. bur-
netźi. Rolt tych zarazkow nie pomniejsza fakt
stwierclzenia swoistych przeciwciał tylko w 4
plzypadkach ronień. Z badań bowiem innych
autoróiv wynika, że antygen II tazy komórko-
wej C. burnetii DaT, Henzerling nie pozwala
wykryć wszystkich zakażeń (9, 15, 22). W opi-
sanym ognisku gorączki Q we Francji - udział
C, burnet \M r:onieniach krów został oceniony
na 1,6Ó (

Reasumująe, uzyskane wyniki Lipoważniają
do i;nsta"rvienia serologicznego rozpoznania nie
ncŁłr.,łranej dotychczas w Polsce gorączki Q w
stadzie krów in]ecznych. Schorzenie miało prze-
lrieg bezobjaw-owy, aczkolwiek niektóre przv-
paeiki poronień mogły b"vć następstwem zaka-
żeti r^l},wolanych ptzez C, burnetźi.

Wnioski
1, Przeprowadzone trzykrotnie badania se-

To]ogiczne pozwoliły zdiagnozować pierwsze w
kraju ognisko gorączki Q w stadzie krów mlecz-
nych.

2, Wykazana progresja zakażeń i dynamika
wzlostu przeciwciał przeciwko C. burnetiź
wskazuje na względnie szybki proces zakaża-
nia stada. Natomiast początek spadku mian do-
datnich przypadał na 3 - 4 miesiąc scho-
rzenia.

3. W przypadk jących poronień
krów celowe są wi we przeglądy se-
lolrlgiezrrc, uwzgl również gorącz-
kę Q.
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