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Acatiasis of subcutaneous and muscular tissue in poultty

Summary

Laminosioptes cysticola was detected in su
one flock in the north of poland. There was a
had be
histolo
and m
poultry meat is not inspected in a mann€r that would
very large numbers.
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szczecinki. Pasożyty te są rozpowszechnione na ca-

0pis ptzypadku

W sierpniu 1999 r. do Zakładl Higieny Weterynaryjnej
w szczecinie oddział w koszalinie dostarczono do bada-

nia 5 martwych kur, Wywiadem ustalono, ze w fermie li-
czącej 5700 kur w wieku 25 tygodni wystąpiły liczne pad-

nięcia ptaków. Kury padały nagle bez wyraźnych objawów

klinicznych. Ustalono też, że w wieku 18 tygodni kury zo-

staĘ zaszczepione dornięśniowo inakt}r,vowaną szczeplon-

ką Nobi vac IB + G + ND w cdrl zabezpieczenia przed

zakażnymzapaleniem oskrzeli (lB), chorobą Gumboro (G)

i rzekomemu pomorowi drobiu (choroby Newcastle - ND)
oTaz szczęp7onką Nobilis TRT dla ochrony przed syndro-

mem dużej głowy, Padnięcia ptaków zaczęĘ się po wpro-

wadzeniu do fermy nowej paszy, ktorąpodawano rniesza-
jąc w równych ilościach z pasząwłasną. Zastosowano le-

czenie norfloksacyną (Norlril) w dawkach terapeutycznych,

Po podaniu antybiotyku śmiertelnośc kur zmniejszyła się,

DoŚtarczone do zakładu padłe kury poddano badaniu sek-

cyjnemu, bakteriologicznemu i parazytologicznemu.

Wyniki iomówienie

Badaniem anatomopatologicznym kur stwierdzono
śluzowo-ro pne zapalenie zatok okołodziobowych, w
tkance podŚkórnej i na mięśniach szkieletowych pier-
si licznÓ, drobne, prosówko-podobne guzki, wypełnio-
ne gęstą mleczną zawartośctą niekiedy grudkowata.-

Mięsień piersiowy większy (m. pectoralis major)był
koloru wóskowo-białe go, martwiczo zmieniony (mar-

twica Zenkera). Po jego nacięciu i odsłonięciu mię-
śnia piersiowego mniejszego (m- pectoralis minor)
widoózne były liczne, drobne, pasmowato układające
się prosówko-podobne guzki o takiej samej zawarto-
ści jak guzki ikanki podskórnej (ryc. 1, 2). W głęb-

sryóh warstwach mięśni szkieletowych piersi widoczne



Ryc. 1. Liczne, pasmowato układające się prosówko-podob-
ne guzki w tkance łącznej podskórnej i mięśniowej

równiez drobne guzki oraz rozległe wylewy krwawe,
niekiedy galaretowato nacieczone. Płuca przekrwio-
ne, mięsień sercowy zwyrodniały miązszowo z poje-
dynczymi wylewami krwawymi oraz drobnymi nalo-
tami włóknika na worku osierdziowym. Wątrob a zwy -
rodniała miąższowo , obrzęl<ła i krucha. Sledziona bla-
da nie powiększona, Nerki zwyrodniałe miązszowo,
obrzękłe, blade. Błona śluzowa jelit rozpulchniona,
blada, odcinkowo przekrwiona. W jednym przypadku
stwierdzono obecność konkrementów jajowych w ja-
jowodzie.

B adaniem bakteriolog icznym stwierdzon o w narzą-
dach wewnętrznych wzrost pałeczek Escherichia coli
orazu 1 sztuki nikĘ wzrost Colynebacterium sp.

W jelitach stwierdzono pojedyncze jajantcięni He-
terakis gallinarum oraz pojedyncze oocysty Eimeria
maxima.

Badaniem histopatolo gicznym stwierdzono : włók-
na mięśniowe, sarkolemma i omięsna obumarłe przed-
stawiają się jako jednolita masa martwicza (martwtca
Zenkera). Między włókienkami mięśniowymi widocz-
ne różnej wielkości ogniska zapalne otoczone tkanką

Ęc. 2. Liczne, drobne prosówko-podobne guzki w tkance łącz-
nej mięśniowej

łączną. Wewnątrz ogniska widoczne niejednorodne
masy przechodzące w jednorodną masę martwiczą.
Wokół ognisk zapalnych drobne nacieki komórkowę
(limfocyty, histiocyty, komórki eozynofi lne). Prawdo-
podobnie, dopóki pasożyty utrzymują się przy życiu
nie wyrvołująw mięśniach stanu zapalnego, dopiero
ich obumarcie, rozpad i uwolnienie się toksycznych
sub stancj i w}nvołuj e zmiany wsteczne (zwyrodni eni e)
oraz nacięki komórkowe.

Rozp oznani e lamino s i o ptozy or az decy zja o naĘch -
mi astowej zmianlę p o dawanej p aszy p ozwo l iły na za-
hamowanie padnięc w stadzie. Celowe jest prowadze-
nie badań monitoringowych nad akarofaunąu ptaków
z uwzględnieniem aspektów patologicznych.
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W serii doświadczeń określono zdolność dwóch izolatów Trichomonas fo-
etus do przcżycja i rozmnażanja się podczas tlansportll w podłożu Diamonda
oraz w podłożu lnPouch TF w 37"C, 22"C, O'C i 20"C w róźnym czasie trwa-
nia transportu. Podłoża posiewano 4000-5000 T lbetus. Po transporcie określa-
no liczbę ruchliwych rzęsistków posiewając badany materiał na podłoże Dia-
monda, które inkubowano w 37"C I /'oetus przeżył i nie tracił zdolności do
podziałów w próbkach fanspofiowanychw 22"C t 37'C przez okres do 4 dni.
Natomiast próbki przctrzyTywane w 4"C przez okres ponad 5 dni były nega-
tyłvne. Nie otrzymano wyników pozyĘwnych przetrzymując próbki dfużej niże-
li3godz.w 20"C
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Odrobaczanie krów mlecznych i jego wpływ na
produkcję mleka. (Anthelmintic treatment of da-
iry cows and its effect on milkproduction). Vet, Rec.
I44,581-587, 1999 (2I)

W oparciu o wyniki ponad 80 prac dotyczących inwazji nioieni żołądkowo-
-jelitowych u bydła mJecznego ocen iono wpływ odrobaczania na wydajność mle-
ka. Stopień inwazji oceniono w oparciu o badania rzeżniane krów eliminowa-
nych z produkcji, liczbę jaj w kale krów produkcyjnych. W badaniach uwzgJęd-
niono następu.jące gr-rrpy: krowy zakażone na drodze naturalnej i leczone w śrocl-

kowym okresie laktacji, kowy zakażone na drodze nahrralnej i leczone 1 -3 krotnie
w okresie zasuszenia względnie tuż przed zasuszeniern, krowy zakażone na dro-
dze naturalnej i leczone kilkakrotnie na początku okresu laktacji lub poddanych
leczeniu strategicznemu w ciągu roku. W terapii stosowano preparaty fosforoor-
ganiczne, benzimidazol, imidazotiazo], laktony makrocykliczne W 80% ekspe-

rymentów wystąpił wzrost mIeczności po stosowanilt leków przeciwpasożytni-
czych. Średnio wzrost ten wynosił 0,63 kg mlcka/dzień W 26 na 35 ekspery-
mentów jeczenie zwiększało też zawańośc tłuszczu w mleku. 
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