
Artykuł przeglądowy

Jednym z elementów umozliwiających popTawę
efektywności chowu i hodowli trzody chlewnej jest
ograniczenie brakowania knurów o niskim współczyn-
niku zapłodnień. Płodno ść s amca j e st wypadkow ądzia-
łania wielu czynników ęgzo I endogennych, prowa-
dzący ch do zablr zeń pro c e s ów sp etmato gene zy i sp er-
miogenezy, w efekcie których dochodzi do przejścio-
wego lub trwałego obnizenia wartości biologicznej
nasienia i jego zdolności zapładniającej. Ocena war-
tości biologtcznej nasienia nie powinna ograniczać się
do określanych rutynowo, takich parametrów jak kon-
centracja, odsetek plemników ruchliwych irodzaj tch
ruchu, ale winna byc rozszerzona o badania morfolo-
gii i biochemii plemników oraz o kompleksowąocenę
wpływu wielu czynników, które w dużym stopniu
wpływają na zmienność biologiczną nasienia. Biorąc
pod uwagę, ze niski odsetek loch jest inseminowanych
nasieniem knurów o sprawdzonych parametrach ilo-
ściowych i jakościowych oraz że zainsęminowanie
nasieniem pochodzącym od jednego knura kilkuset
loch w roku, daje w efekcie do kilku tysięcy szatkprzy-
chówku, nie jest obojętne jakie cechy zostanąprzeka-
zane przez reproduktora (1 8).

Drobnoustroje w nasieniu

Jednym z czynnikow ograniczających warlość bio-
logicznąnasienia jest j ego zakażenie drobnoustrojami
warunkowo chorobotw orczymi lub niechorobotwór-
czymi, pochodzącyml z dróg moczopłciowych knura,
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szc ze golnlc z w orka nap l etko w e go, b ądź d o s t aj ącym i
się do nasienia w czasie jego pobierania, badania lub
przechowywania. W mrozonym nasieniu buhajów
p otencj alny m źr ó dłęm p ato gennych drobnou stroj ów
możebyc także żółtko jaja kurzego, które jest jednym
z podstawowych komponentów rozrzedzalników do
j e go konserwacj i, pełniących funkcj ę ochronną wobec
plazmolemmy plemników, narażonej na udary osmo-
tyczne i chłodowe,w poszczególnych etapach zamra-
żania-r ozmr ażania nas i eni a ( 1 0, 1 6). I stotnym elemen-
tem wpływającym na okresowe zwiększenie liczby
bakterii w worku napletkowym jest sposób utrzyma-
nia i użytkowania knura (45). Z wnikliwych badań
wynika, że zwiększonaliczba drobnoustrojów w eja-
kulatach może wpĘwać destrukcyjnie na jakość na-
sienia, w tym szczegóInie na zywotność i ruchliwośc
p lemników, p opt zęz toksyny i metab o lity w ytw ar zane
przez bakterie (2 8 ). Różny j e st stopień zanie czy szcze -
nia florą bakteryjną nasienia świeżego i mrozonego.
Zależy on od obecności antybiotyków w nasieniu mro-
żonym oraz rożnej wrazliwości na ich działanie po-
szcze golnych grup drobnoustroj ów. Równocześnie
wyłania się kwestia zamrażanta nasienia wtaz z drob-
noustrojami, które po określonym czasie jego przecho-
wywania mo gą znale źć się w środowisku zwierzęcym
o zmienionej rezystencji (a6). Ocenia się, ze liczba
drobnoustrojów obecnych w nasieniu knura waha się
od kilku.tysięcy do kilku milionów w 1 cm3. Stopień
jego zanieczyszczeniaponizej 50 tys. bakterii w 1 cm3
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uznawany jest jako słaby, natomiast powyżej 150 tys.
w 1 cm3 silny. Jednocześnie przyjmuje się, że w nasie-
niu knura nie powinny znajdować się jakiekolwiek
drobnoustroj e chorobo tw or czę.

P omimo wye 1 iminow ani a w i e lu zakażęi szer zący ch
się drogą płciową prawdopodobieństwo rozprzestrze-
niania się niektórych chorób zakaźnych świń przeno-
szonych z nasieniem jest duze, a nawet zwielokrot-
nione, w przypadku prowadzenta sztlcznęgo unasie-
niania, zarówno nasieniem świeżym jak i mrożonym.
Wirusowe i bakteryjne czynniki patogenne, obecne w
nasieniu knura, mogą być odpowiedzialne za sttaty
prenatalne prosiąt. Jak podaje Wrathall (48), około 30-
-40oń zarodków ginie w pierwszych 4 tygodniach cią-
ży, w wyniku zmian zapalnychw macicy, utrudniają-
cych ich implantację. W nasieniu stwierdza się obec-
ność takich czynników zakaźnych jak: Brucella suis,
Leptospira spp., Mycoplasma spp., Ur,eaplasma spp.,
wirus pryszczycy, choroby pęcherzykowej, pomoru
klasycznego, choroby Aujeszk'yego i inne (31). Obec-
ne dane wskazująna mozliwość siewstwa, za pośred-
nictwem nasienia zakażonego, wirusa Lelystad-LV z
r o dztny Tb g av i r i d a e, o dp o wi e d zialne go za r o zr o dc zo -
-oddechowy zespoł chorobowy świń (PRRS). Pierw-
szy taki przypadekzanotowano w Anglii, w Stacji Una-
sieniania, gdzie knury chore na PRRS stanowiły źró-
dŁo rozprzestrzenienia się tej choroby drogą insemi-
nacji (26).U zakażonych knurów obserwowano obni-
zenie popędu płciowego, utrzymujący się przez okres
7 tygodni, zmniejszoną objętość ejakulatu oraz obni-
żoną żyw otno ść plemników. Zmiany morfolo giczne
nasienia mogą utrzymywac się do 13 tygodni odza-
choro wani a . P r zyto c zony pr zykład p o tw i erdz a p otr ze -

bę upowszechnienia w Stacjach Unasieniania Zwlę-
rząt obowiązkowego badania knurów w kierunku
PRRS, równole gle z pt ow adzonymi badaniami na bru-
celozę i leptospirozę (32), co niewątpliwie zwiększa-
łoby gwarancję odpowiedniej jakości nasienia pocho-
dzącego od tych zwierząt.

Bardziej kontrowersyjna pozostaje rola nasienia w
łań cu c hu ep izo oty czny m zakażeń p arw owiru s o wyc h
u świń. Pejsakowi i wsp, (29,30) nie udało się wyizo-
lować tego wirusa z ejakulatu, mimo masowego zaka-
żania knurów różnymi drogami. Przyjmuje się, ze
wykrycie obecności wirusa PPV w nasieniu knura jest
efektem infekcji nasienia poza drogami wyprowadza-
jącymi, np. w napletku (4, 44). Niewątpliwie spomy
udział nasienia w plzenoszeniu infekcji na wrażliwe
samice sprawia, ze szeroko rozpowszechniona insę-
rninacj a staj e się odpowiedz ialną za r ozprzestr zenia-
ntę zakażęnia nawet w stadach utrzymywanych w wa-
runkach zupełnej izolacji i pełnej kontroli.

Zmiany moilol0giczne p!emników

I1ość i jakość nasienia knurów jest cechą zmienną
a na jego wartość biologicznąwpływają obok przyto-
c z ony c h c zynnikó w zakaźny ch, taWe c zy nntki nię za-
kaźnę. W nasieniu knurów o prawidłowej płodności

doplszcza się występowanie pewnego odsetka plem-
ników morfologic znię zmięnionych. Powszechnie
przyjmuje się, ze pełna ocena morfologiczna powinna
opierać się nie tylko na liczbte, ale i charakterze zmian.
Mimo to poglądy odnośnie do procentowego ldziału
plemników zmienionych oraz rodzaju tych zmian w
nasięniu o pełnej wartości biologicznej pozostająwciĘ
rozbieżnę. Według Boneta i wsp. (3) odsetek plemni-
kó w z morfo 1 o gi c zny mi zmianami w ej aku 1 atach knu -

rów nie powinien przekraczać I-ZYI, a odsetek plem-
ników anotmalnych powyżej 20% dyskwalifikuje na-
sienie. Rosłanowski (34) przyjmuje, ze w nasieniu
knura nie powinno być więcej aniżęlt 25% plemników
morfologicznie zmienionych, Biorąc pod uwagę ro-
dzaj zmtan morfo l o gi c zny ch p rzyj muj e s i ę, z e zmiany
p i erwotne ni e p owinn y pr zel<r aczac 5 

oń, a zmiany w tor -

nę I}Yo (17), Najczęściej występującymi wadami są
krople protoplazm aty czne, występuj ące w położeniu
bliższymi dalszym, a które mogąświadczyc otym,że
plemniki nie są w pełni dojrzaŁe. Ich ltczba powyżej
25oń obniżapłodnośó nasienia (1, 37). Wedfug Sławe-
ty (37), w badaniach rutynowych, zwiększony odse-
tek p lemników z kroplami protopla zmaty cznymi może
być dobrym wskaźnikiem sygnalizującym zmiany
morfologiczne, występujące we wstawce plemnika
knura. Wysoki odsetek tych zmtan wpływa ujemnie
na zdolno ś ć zapładniającą nasienia knura.

Ważnym kryterium oceny nasienia jest morfologia
akrosomu i wstawki plemnika, które sągłównym miej-
s c em konc entracj i b iałek enzymaty czny ch, b i orących
udział w pro ce sie zapłodnienia komórki j aj owej . Obec-
na w akrosomie hialuronidaza oraz trypsynopodobny
ęnzym akozyna, pełnią istotną rolę w przenikaniu
p lemnika pr zez o słonę pr zejr zy stąj aj a. P oj awi enie s i ę
w osoczu nasienia tych enzymów świadczy o rozpa-
dzie akro s o mu. Zaw arto ś ć akrozyny w plemnikach j e st
wyznaczntkiem stabilności akrosomów i moze być
wykorzystana jako test biochemtczny w ocenie jako-
ści nasienia konserwowanego. Stwierdzon o, że zawar-
tość akrozyny koreluje z odsetkiem nie uszkodzonych
plemników (5). Integralność akrosomu moze być okre-
ślana pr zy uży cill sp ecyfi cznych fl uoro chromów, któ -
r ę w pr zy p adku naru s z e ni a p rz epus zc zalno ś ci plazmo -
lemmy i błon akrosonowych, wtĘąsię z DNA chro-
maĘny plemnika, daj ąc specyfi czną fl uore sc encj ę (4 7).
W selekcji knurów pod względem przydatności ich
nasienia do konserwacji w stanie płynnym, stosuje się
test ORT (osmotic resistance test), który oparty jest na
zjawisku odporności błon akrosomalnych (43).

właściwości biochemiczne nasienia

We wstawce plemnika zlokalizowana jest główna
pula amino tr ansfer azy asp aragini anowej (AspAT) na-
sienia. Obecność tego enzymu wykazano również w
krop 1 ac h p rotop 1 azm aty czny ch nie do jr załych p 1 emni -
ków (7). Szerokie wykorzystanię oznaczania AspAT
wynika ze stwierdzonej zależności między aktywno-
ścią tego enzymu i cechami jakości nasienia, Jego



uwalnianie (,,wyciek") odzwierciedla obnrżenle wal-
tości biologtcznej plemników orazwskazuje na zmia-
ny przepuszczalności ich błon plazmatycznych (8),
Według Strzeżka i wsp. (42) poziom aktywności
AspAT w osoczu nasienia może także wskazywać na
stop i eń zablr zęń w układzi e mito chondri alnym p lem-
ników, wywierający niekorzystny wpływ na jego apa-
rat ruchu. Między aktywno ś cią aminotran sfer az w o so -
czu, głowni e asp aragini anowej, aktywno ś c ią hialuro -
ntdazy or az zdolno ś ctą zapŁadni aj ąc ą p 1 e mnikó w, i s t -

niej e ści sła zalężnośc.,,Wyciek" enzymaty czny z ko -
mórki do osocza nasienia prowadzi do zmian składu
chemiczne g o oI az metabolicznej aktywno ści plemni-
ków, co niekorzystnie wpĘr;va n a ltczb ę zapło dnionych
komó rek, pr ze żyw alno ś ć z aro dk ow, a także zw iększa
podatność na obumieranle oraz występowanie defek-
tów płodów (22).

P r zęW o częnie okre ś lonych granic aktyłvno ści enzy -
mów w płynach nadosadowych (AspAT powyżej
300 mU/109, hialuronidazy (HL) powyżej 1 mU/109)
świadczy takżę o nasilonym procesie starzęnia plem-
ników i obniżeniu zdolności zapładniającej nasienia
konserwowanego (40). Do przepuszczalności błon cy-
toplazmaĘ c zny ch p 1 e mników, m ani fe stuj ący ch s i ę in-
tensywnym uwalnianiem AspAT oraz akrozyny, do-
chodzi zwykle po 48 godzinach przechowywania na-
sienia konserwowanego (39). W miarę upływu czasu
kons erwacj t w zr asta ltczb a,,martwych" p lemników i
nasilają się procesy ich starzenia, uwarunkowane me-
tab oliczną ni e stab ilho ś cią DNA główki p lemnika.
W s kutek zmian dep o 1 imery zacy jny ch w nukl e oprot e -
idachplemników, dochodzi do zmtany aktywności im-
munogennej tych kompleksów (9, 36, 39). Jednocze-
śnie proces starzenia się plemników pogarsza zdolność
zapładniającąnasienia. Strzeżek i wsp. (40) wykazali,
że średni odsetek loch nie powtarzalących rui do 60
dnia po pierwszej inseminacji, jak t ltczba prosiąt
żywych, urodzonych w miocie, istotnie obniżają swą
wartość jużpo 24-36 godzinach konserwowania na-
sienia. Sławeta i wsp. (36) stwierdzili obniżenie wskaź-
nika niepowtarzalności loch i loszek po pier-wszym
zabiegl inseminacyjnym, nasieniem konserwowanym
48 godzin o 20Yo, w odniesieniu do nasienia konser-
wowanego do 12 godzin. Stwierdzono równi eż, że 60 -

-godzinna konserwacja nasienia wyraźnie obniża od-
setek plemników ruchliwych, jednak ocena nasienia
tylko na tej podstawie j est niepełna ze względu na zja-
wisko zachowania ruchu przęz te komórki, których
akro somy ule gły zmianom morfo 1o gic zny m, zwłasz-
cza pęcherzykowaniu. Szybkie zmlany starzeniowe
materiału genetycznego przechowywanych plemni-
ków, stają sięprzyczyną nasilonej śmiertelnośQl za-
rodkowej obserwowanej u świń, zwłaszcza po stoso-
wanlu naslenla mrozonego (39). Proces konserwacji
nasienia knura w niskich temperafurach wywięra szczę-
gólnie niekorzystny wpływ na błonę komórkowąoraz
zewnętrzne partie akrosomu, ptowadząc do ich uszko-
dzenta(2,19). Według Johnsona (2I),w nasieniu świe-

żym około 90% komórek posiada nie uszkodzony akro-
som, natomiast po rozmrożęniu około 40-60% plem-
ników wykazuj e nanrszoną strukturę akrosomu. Uwa-
tunkowana gatunkowo i osobniczo wrażliwość plem-
ników knura na udary chłodowe (24) oraz krótki czas
przeżywalności tych komórek w układzie płciowym
samicy (3 3 ), o gran tczająpowszechne wykorzystanie
mrozonego nasienia tego gatunku w inseminacji (a1).
Po inseminacji loch nasieniem mlozonym należy ocze-
kiwać obniżenia wskaźnika płodności o 3oń oraz
zmniejszenia średnio o 3 ltczby prosiąt zywych, uro-
dzonych w miocie, w porównaniu do nasienia konser-
wowanego w stanie pĘnnym (20).

Wpływ wieku knulów na jakośó nasienia

Jakość nasienia knurów jest cechą zmiennąt zalę-
ży, mlędzy innymi, od rasy i wieku samców (I2, 13,
15). WpĘ,w wieku na jakość nasienia knurów najwy-
raźniej zaznacza się u młodych samców. Dubiel (13)
obserwował u knurkow, między 8 a 16 miesiącem
życta, zwiększenie objętości ejakulatu, z czego śred-
nio około 25-40% stanowiła frakcja galaretowata,po-
prawę koncentracji plemników w jednostce objętości
i caĘm ejakulacie. Towarzyszył temu wzrost aktyw-
ności fosfatazy zasadowej i GGTP (gamma-glutamy-
1 o -tran sp ep ty daza) or az znaczne w ah ani a akĘwno ś c i
AspAT. Jednak w miarę wieku poziom tego enzymu
po okresie stabtlizacji obniżał się. Nadmierna eksplo-
atacja młodych knurków doprowadza do obnizenia ob-
jętości uzyskiwanych ejakulatów oraz w ocenie mor-
fologicznej nasienia, zwiększenia procentowego udzia-
łu zmian wtórnych plemników jak krople protoplazma-

Ęczne, pętle witki oraz zmiany w główce plemnika
(11). Według Sławety (37) zmtany te mogą być bar-
dzlej zaznaczonę u knurków rasy wielkiej białej pol-
skiej (wbp), niżurasypolskiej białej zwisłouchej @br).
W odniesieniu do wskaźników nasienia, róznice raso-
we dotyczą szczególnie knurów rasy duroc. Osiągają
one dojrzałość płciową pożniej, antżęli samce rasy wbp
i krajowej belgijskiej, cechują się słabszym popędem
płciowym, mniej szą obj ęto ś cią ej akulatu i zawarto ś c ią
plemników w caĘm ejakulacie (12). Siler (35) stwier-
dztłu knurów tej rasy najmniejszą objętość ejakulatu,
wynoszącą I45,3 mI.Interesujące wydają się badania
wskazujące na wyższąjakość nasienia knurów mie-
szańcow,w porównaniu z samcami ras czystych, gdzie
młode knurki mieszańce dwu- lub czterorasowę prze-
wy ższĘ r asy czy ste obj ęto ś c i ą nas ieni a i o golnąliczb ą
plemników w ejakulacie (I2,27).

sezonowość

Ob ok pr zyto czonych, równi e w ażnym czynniki em,
wpływającym na jakość nasienia knura jest pora roku
czylt sezonowo ść (6, 2 5). Ej akulaty pozyskiwane zimą
charakteryzują się największą objętością oTaz wyso-
kim odsetkiem plemnlkow z nie uszkodzonym akro-
somem i wykazujących ruch postępowy, W okresie
letnim o ds etek pl emników ruchliwych j est najntższy,



c zemu tow ar zy szy zmniej szenie obj ęto ś c i ej akulatów.
Najwyższą koncentracj ę plemników obserwuj e się w
okresie jesieni, kiedy osłabionapo okresie letnim funk-
cja jąder knura powraca do normy. Sezonowa zmien-
ność cech jakościowych nasienia wskazuje na mozli-
wo ś ć występ owania zr ożntcow anej porą roku przy dat-
nością plemników do konsetw acji (23 , 38). Z punktu
widzenia inseminacji najkorzystniejsze cechy ma na-
sienie pobierane zimą ponieważ możItwe jest wtedy
sp or ządzenie większej Iiczby p orcj i ins eminacyj nych
z jednego ejakulatu (23).

Nieliczne dane dotyczą wpływu leków na funkcje
rozrodczę samców zwierząt hodowlanych, u których
są stosowane, a które przęz zaburzęnia procesu spef-
mato genezy i spermio genezy, mo gą powo dować pr ze1 -

ściowy spadek wartości zapładniającej nasienia (49,
5 0). W badaniach Wrony (5 0) nad wpĘłvem iwermek-
tyny na wybrane wskaźniki jakości nasienia knura, nie
stwierdzono zmian wskazujących na uboczne działa-
nie tego leku na proces spermatogenezy. Dodatni
wpływ na wzrost liczby plemników oraz objętość eja-
kulatów obserwował Dubiel (1a) po podaniu samcom
leków adrenergicznych. Było to wynikiem wyrzutu
rezerw plemników z ogonów najądrzy, pod wpłyłvem
zmlan wrazliwo ś ci receptoróq de cyduj ących o kurc z-
liwości mięśniówki gładkiej. Stwierdzono również
wpływ leków adrenergicznych na przedŁużenie czasu
ejakulacji knurów.

W świetle przedstawionych danych wydaje się ko-
nieczne dokonanie zmtan kryteriów oceny warlości
biologicznej i zdolności zapładających nasienia knu-
rów. Nab i e r a to szcze gó lne go znaczenia przy s z eroko
stosowanej inseminacji jako metody, dzięki której
można szybko i skutecznie realizować postęp hodow-
lany, poprawiać efekty w rozrodzie trzody chlewnej
or az zap obie gac przenoszeniu chorób.

piśmiennictwo

1 Aalndttl J : Proc Vtlr Int. Congr. Anim Reprod. A l , Trento 4, 14],1964.
2. Bielas lf : Medycyna Wet. 52, 258, l996.
3 Bonet S., Briz M., Fradera A, Egozcue J.,. Human Replod. '7,52,3,1992

4 Bonte P., Biront P, Pensaerl M., l/andeplassche M.,.Proc lP.VS Congr,
Chcnt l984. s ]2

5.Botkoyvski K., Sn,zeżek J.: Medycyna Wet 50, 200, 1994
6.Castro M, L S, DeschamplJ. C, Meinke W., SiewedtE, Cardelino R A:

Ciencia RuaI 26,3, 451, 1996
7.Churg A, Zaneveld L J. D, Schumacher C F.: B1,ol, Reprod. 1 0, 429, 197 4.

8 Ciere:zlco A, Gtogo:uski J., Stl,zeżek.I., Demi.anowicz 1,1{: Theriogenology
1] l)6q lqq)

9 Colenbrctnc]er B , Iłeitsml H , Grooten 1/. J.: J Reprod. Fcrt Suppl 48,207,
] 993

]0.Demianowit:z IX, Sn,zeżek,L: Medycyna Wet 46, 449, 1990.
I] Dubiel A:Wctcrynaria. Wrocław 36, ]23, l978,
l2.DubieL A, Barcikowski. B , Dziadek K,, Polańsku E , Romanolticz K., Slań

cryłJ,: Medycyna Wet. 4l, 230, l9fi5.
13 Dubiel A, Króliński J., Karpiak C , Wasecki l : Mcdycyna Wet. ,{l, 725,

1 985

l4.Dubiel A , JasińskiP: Medycyna Wet 52, 199, ]996.
15 Dziadek K., Polańska E ,. Trzoda chlewna 22, 11, 1984
l6.Foukles J A, Stew,art D l: J. Reprod Fefi.51, 1,75,I91]

17.Gamćik P, Kozumplik J,: Andrologia a umela insenlinacia hospodarskych
zvieiat Priroda, Bratislava, SZN Praha, 1984,

18 Gasiński M.: Materiały konf.: Zasady nadzoru weterynaryjnego nad obrotem

zwterzętami oraz zwalczanięm zakażnych chorób świń w Un ii Europejskiej

Poznań 1997. s. ]7,

1 9. Ho/mo P O, Almlid T.: Proc 2-nd Int Conf', Deep Freezing of Boar Semen.

Baltsville 1990, s 1]1.

20 John,sonL A, Aajberts J. G, Willems C M. T,, Sybesma IŁ: J Anim. Sci
52, l130, l981

2l.Johnson L A: Proc l-st lnt. Conf. Deep Freezing ol Boar Semen, 1986,

s.199
22 Koćvlin-Podsiad]a M, Adamska-Jarecka G: Medycyna Wet.40, 683, l984.

23.Kondracki S., Antolik A , Zwierz B : Rocz. Nauk. Zoot. 24, 6] , 1991 .

24 Larsson K., Darenius K., Johansson K:Nord Vet Med.29,1l3,19]7
2,5 LiaoC W.,ShenT.E,Cfu,"r S C:J TaiwanLivest Res 29,137.1996
26 Meredith M J.: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (blue ear

disease) mystery pig disease/Sirs) Pears. UniversiĘ Press, Cambridge 1992

27 Michal,ski. Z, Polańska E: Rocz Nauk. Zoot. l0,2, 1983

28 Noltakowski l|., Wierzbowski,S.: Medycyna Wet 37, 751, ]98].
29. Pej.sak Z., Wóic,ik J., Lipolrski A : Proc. I.PV S. Congr Batcelona 1 986, s. 90

30.Pejsak Z , Markowa,ska-Daniel I.: Medycyna Wet. 50, 469,1,994

3l Pejstlk Z : Andrologia Wyd Platan, Kraków 1996, s, 2l8.
32 Pejsak Z.: Trzoda Chlewna 36, 62, 1998

33 Pursel 11 G: J. Anim Sci.56, l]6l, l983
34 Roslanov,ski K: Instrukcja 3/89. Badanie i ocena przydatności rozpłodowej

knurów
35. Si/er R, Ptlvl ik J., Sclranek F., Ftl ik J, Bazant J.: Źivoć Vyr 2ż, 687, 19'71

36 Slav,eta R , Sikorska J., StrzeżelcJ.: Medycyna Wet. 37, 687, 1981.

3J Slaveta R, Morslill J,:Mcdycyna Wet 38,.1]0, 1982

3tl S/au,ern R , Sn,zeżek.].: Nłcdycyna Wet 40, 619, 1984.

39.Stt,zeżek J , Śmigielska J.: Medycyna Wer. 3.1, 6l7, 1978

40 Stl,:e:ek ,I., Slalłeta R: Medycyna Wet 40, 495, 1981

4I Strzeżek .I., Gtogoltski J , Hopfer E , Wojlkiewicz K: Medycyna Wct 4],
349. l985

12 Slzeżek J.: Zeszyty Probl Post Nauk Rol. 340, 9, l987.
43 Strze:ekJ., Denliullowicz W, Luberda Z., Tbrska J.:Mat lX Kongresu PTNW

Olsztyn 2, 412, l99ż.
4l.Thacker B, Leman A,.Joo H, Winkelman M: Proc I PVS. Congr. Ghent

]984. s 9

45 l|'avda E : Medycyna Wet .ł2, 95, 1986

16.I|ierzbolyski S: Medycyna Wet 38, 66, 1982
47.Woclders H:Reprod Doll Anim Suppl. 1, l45, 1990

48.I|rathall A '8 : Vet. Rec. l00, 230, ] 977.

49 W,ona Z., Krzyżano:uski J., I|allcuslca G , Madejski Z: Medycyna Wet 44,

6l9.1988
50 Wrona Z, KrzyżanowsklJ.: Medycyna Wet.51,400, 1995.

Adres autora: dr Anna Bronicka. ul. Mścibora 70112,61-06ż Poznań

DORCHIES P., DURANTOU C., JACQUIET P.:
Patofizjologia infekcji Oestrus ovis u owiec ikóz:
arĘkuł przeglądowy. (Pathophysiology of Oestrus
ovis infection in sheep and goats; a review). Vet,
Rec. 142, 48] -489, 1998 (18)

Istnieje wyraźna zależność pomiędzy wielkościąpopulacji larw Oestrus ovis

w organiznrie zakażonego zwierzęcia a.jego stanem imnlunologicznym W kli-
macie umiarkowanynr ELrropy zachodniej O ovls jest aktywny w okresie wio-
sny, lata i jesieni podczas gdy w zimie oraz wczesną rł,iosną rozwój lar-w tego
pasożytajest zahamowany W klinlacie gora.cym rozwój 1ar-w ustaje w porze
suchei W patogenezie inr,vazji ważne znaczenl,e odgrywa alergia Przypuszcza
się, że antygeny lar-w O ovl,i sąprzetwarzane w komórkach Largenhansa błony
śluzowej układlr oddechowego, stymulowane limfocyty T produkują cytokiny,
ma miejsce nlobilizacja kolnórek tucznych, eozynofilów oraz zwiększenie pro-
dukcji IgE. Histamina uwalniana z komórek tucznych zwiększa przcptlszczal-
ność nabłonka śluzówki janry nosowej U owiec, jagniąt i kóz zarażonych na

drodze naturalnej wzrasta statystycznie zlramiennie miano przeciwciał dla O
ovls w odczynie ELTSA zanim larwy L. i L, zakończąswój rozwój

G.


