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Zapewnienie integracji organizmu nie zawsze jest
osiągalne. Dysfunkcje układu nerwowego , wydziela-
nia wewnętrznego i układu immunologicznego - tych
trzech głównych układów integracyjnych organizmu
p owo duj ą różnoro dne go typu zabur zenia funkcj onal -
ne orazzmiany patologiczne o różnym nasileniu, czę-
sto kończące się śmierciąQĄ. Układ immunologicz-
ny chroni or ganizm pr ze d infekcj ami, kontro luj e p ew-
ne typy nowotworzenia oraz sprawuje nadzor nad wła-
snymi strukturami eliminując z organizmu uszkodzo-
ne lub patologicznie zmienione komórki. Osłabienie
reaktywności układu immunologicznego (immunosu-
presja) może byc spowodowane nie tylko przez de-
fekty wro d zone, zakażeni a mikro o r ganizmami p owo -
dującymi nabyte niedobory immunologiczne (np. wi-
rus HIV, FIV), czynnikami jatrogennymi takimi jak
terapia środkami immunosupresyj nymi i cytotoksycz-
nymi, ale coraz częściej jest efektem skażenia środo-
wiska otaz zanięczyszczenta środkow spożywczych
przez czynniki o działaniu toksycznym na układ od-
pornościowy organizmu (1 1, 25). Immunotoksyczne
działani e wyw i eraj ą ks en ob i o ty kt, zw łas zc za mętale
ciężkie, pestycydy, nawozy sztuczne, składniki mas
plastycznych (a). Wywołują one wiele nieprzewidy-
walnych, często niekorzystnych dla organizmu zjawisk,

pTzy czym ich działanie kończy się dopiero wraz z
detoksykacją lub wydaleniem z organizmu (13).

Skażeniu środowiska sprzyja obniżenie zdolności
samoregulacyjnej agroekosystemów i fitosystemów,
przenikanie poza ekosystemy wielu związków che-
micznych, ubożenie gatunkowe przyrody lzwiązane z
tym zmniejszenie się zróżnicowania gatunków roślin
l zw ier ząt. Zante czy szczenię pro duktów p szczelich
możebyc wynikiem włączeniaze skażonej gleby lub
wody metali ciężkich, pestycydów, insektycydów do
łańcucha pokarmowego, którego ogniwem jest nektar
i pyłek roślin miododajnych. Skażenie nektaru i pyłku
moze następować też zpowietrza (29).

Sposoby działania immunosup]esOrów
i ksenobiotyków na o]ganizm

Wpływ czynników ftzycznych, środków chemicz-
nych lub biologicznych charakteryzujących się ujem-
nym działaniem na układ i mmunolo giczny j est wielo-
kierunkowy. Jedne z nich cechuj ą się wysoką swoi sto-
ścią poniew aż dziaŁaj ąna okre ślone populacj e komó -
rek układu immuno 1o g iczne go, inne wykaz uj ą działa-
nie wielokierunkowe, ponieważ wpływają na wiele
składowych układu immuno lo g icznego (2 8). Nasil e-
ni e immuno supre sj i lub działani a immunotoksyczne -



go zależy przy Ę/mnie tylko od rodzaju substancji, ale
tęż odwielkości dawki i czasu dzjałantana organizm
oraz odwieku. Zwiększona podatność dzięcina dzia-
łanie immunosupresorów i immunotoksykantów j est
nast układu immunologlcznę-
go p podatnośó ludzi starszych
jest mniejszania się liczby ko-
mórek CD4+ jako wyniku inwolucji grasicy. Makro-
fagi produkująmniej cltokin, słabiej reagująna inter-
feron 7 [NF-7) (3).

Efekty immunosupresji sąpozytywne gdy jej celem
jest utrzymanie w organizmie przy życiuprzęszczepu
lub zahamowanie procesu nowotworowego (5). Sąone
negatywne gdyż immunosupresory i ksenobiotyki są
j e dny1 z .głów ny ch c zynników 

.r.y 
zyka, któ ry wpływ a

na pojawienie się, przebtegi zejście procesu chorobo-
wego. Ich dztałantę zablrza w różnym stopniu, a w
krańc owych pr zyp adkach, nawet zupełnie zmlenta
e fektyr,vno ś c mę chantzmów r e guluj ących o dp o wi e dź
immunologiczną coŁączy się nie tylko z supresjąod-
porności, Im-
munosupr fek-
cyjnych tła wirusowego, bakteryjnego lub grzybtcze-
go, infekcj i wywołanych przez drobnoustroj e op ortu-
ni sty c zne, p ow o duj e zakłó c ęnia zw lązane z immun o -

profi laktyką swoistąpo ntęw ażwpĘwa negatyrvnie na
efekty szczepień ochronnych, a takźe jest jednym z
ważnych czynników ryzyka w chorobie nowotworo-
wej. Skażenie lekami oraz pestycydami zwtększaprzy
tym prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nad-
wrażliwości. Może przyczynić się też do rozwoju cho-
rób autoimmunologicznych.

D ziaŁanie wi e lu ks enob iotyków dotyc zy p o s zcze góI-

nych części układu immunologicznego i jest często
e fektem dys fu nkcj i r ożny ch mechanizmów o dpowie -

dzi immunolo gicznej . Immunotoksyczne działantę
Óhemicznych środków truj ących (ksenobiotykow) za-
Ieży zjednej strony od charakteru chemicznego kse-
nobiotyku, procesu biotransformacjt trucizn w orga-
nizmię człowieka wielkości dawki, czasu ekspozycji
organizmu na działanie toksyczne ksenobiotyku, czę-
sto też od panujących w okresie ekspozycji warunków
środowisko!\ych. Istotne znaczęnie odgrywa przy tym
wiek pacjentów Spośród wielu ksenobiotyków naj-
wcześniejsze t najbatdziej rozległe badania dotyczą
wpĘwu pestycydów na układ odpornościowy człowie-
ka oraz zwterząt domowych jako żrodła pożywienia
dla człowieka.

Ztychwzględów istnieje pilna potrzeba oceny bez-
pieczeństwa handlowych produktów konsumpcyjnych
oraz monitorowania ich skażenia. Dotychczas w tego
typu badaniach uwzględniano marginalnie takie pro-
dukty spozywcze jak miód i pyłek oraz produkĘ za-
wierające miód jako główny komponent. Odnosi się
to zarówno do produktów pochodzących z rodzinle-
czonych różnorodnymi preparatami warroacydnymi,
antybiotykami i sulfonamidami, atakże z rodzin eks-
ponowanych na metale ciężkie, pestycydy lubpszczół

zb ter aj ący ch p o żytki zante c zy sz c zone tymi ks enob i o -

tykami. W tym ostatnim przypadku pszczoła jest ostat-
nim ogniwem w łańcuchu troftcznym. Istnieje więc
możliwośó z jednej strony kumulacji ksenobiotyków
w produktach
na wykluczyć
nia niektóryc

PszczoĘ i produkty przez nie wytwarzane kumulują
fungicydy i pestycydy ztym, że najwięcej tychzwiąz-
ków zawierapierzga, następnie pyłek i miód. Tę roż-
nice w stężeniu pomiędzy pyłkiem i pierzgąwiążąsię
z ich uwalnianiem zpyłkupodczas procesów bioche-
micznych towarzyszących powstaniu pierzgi (16, 31).

W ocenie immunosupresyjnego i immunotoksycz-
nego działania uwzględnia się wiele parametrów ich
niepoządanego wpĘwu na organizm. Sąwięc zaleca-
ne badania toksykologiczne, w których ocenia się masę
i charakter zmtanw narządach układu immunologicz-
nego, takich jak grasica,śIedziona,węzły chłonne, ilo-
ściowy i jakościowy obraz leukocytów krwi obwodo-

gen szkarł.atki), produkcję in vitro przeciwciał przez
limfocyty śledziony, stan szpiku kostnego, aktywnośc
makro fa gów (nasilenie wewnątrzkomórkow e go zabi,
jania bakterii), poziom białek ostrej fazy (6). Zaleca
się też w badaniach immunotoksykolo gtcznych
uwzględnienie stanu podatności lub odporności na
zakażęnlę, B ada się więc w zatruciach wywoĘwanych

nowotworowej, odczyn na tuberkulinę lub na albumi-
nę jaja kurzego. Ocena homeostazy organizmu opiera
się na określeniu w surowicy poziomu kortykostero-
idów, ACTH, katecholamin, a takżę enzymów mar-
kerowych wskazujących na uszkodzentę wątroby, ne-
rek lub serca (12).

W celu ustalenia na jaką subpopulację komórek
układu immunolog icznego działaimmunosupresor lub
ksenobioĘk, poddaje się anaiizie profil immunologicz-
ny organizmu. Uwzględnia się więc wpływ na morfo-
logię i stosunek komórek B do T, produkcję limfokin,
fago cyto zę, p oziom sp ecyfi cznych prze ciw ciaŁ ozna-
czanych testem ELISA lub metodami radioimmuno-
logicznymi, stan nadwrażliwości organizmu (26).
O statnio do Ęch bad ań włączono ob serwacj e nad wpĘ-
wem ksenobiotyków na receptory błon komórek im-
munologicznie kompetentnych, ich dziaŁanię na szla-
ki metaboliczne komórek układu immunologicznego



or az na charakter uszko dzeń materi ału genetyczne go.
Badania nad ultrastrukturą komórki są coraz częściej
wykorzystywane w ocenie wpłyłvu ksenobiotyków na
organizm człowieka t zwterzątwyższych (27).

Leki jako immunosuplesory

Spośród antybiotyków stosowanych w terapii zgnll-
ca złośliwe go oraz posocznic tła bakteryjnego skaze-
nia miodu może powodowa c tenamycyna. Jednakżę z
uwagi na względnie krótki okres utrzymywania się
aktywności tego antybiotyku w miodach, nawet po
zasto sowaniu dawki przewyższającej terapelty czną
istnieje znikome prawdopodobieństwo działania su-
presyjnego miodów pochodzących z rodzinleczonych.
W 35'C oksytetracyklina ulega całkowitej biodegra-
dacji w miodzie w ciągu 6-8 tygodn|(2I). Nalezy na-
tomiast mieć na uwadze możliwość działania fotoaler-
gizującego tetracyklin, szczegóInie u dzieci, które są
często konsumentami dużych ilości miodu, działanta
cytotoksycznego na hepatocyty (I7) oraz upośledze-
nie funkcji limfocytów. Pewne niebezpieczeństwo
stw ar zaj ąnatomiast antybiotyki makrolidowe, sto s o -
wane przez niektórych pszczelarzy oraz penicylina i
streptomycyna powszechnie stosowane w terapii ki-
ślicy. Makrolidy nawet w małych dawkach hamują
proliferację limfocytów T, w mniejszym stopniu pro-
liferacje limfocytów B u konsumentow żywności ska-
żonej tym antybiotykiem (22). W przypadkach cho-
ry ch ob ar czonych de fi cytami immuno 1o gi c znymi, dłu-
gotrwały kontakt z antybiotykami moze te niedobory
pogłębió, doprowadzając nawet do pogorszenia stanu
zdrowia pacjenta (18). Penicyliny i streptomycyna
obecne w miodzie mogą spowodowaó wystąpienie
nadwrazliwości.

Znanaj est mozliwość skażenia produktów pszczę-
|tch pr zez warro acydy. I stni ej ą dane c o do ni ekorzyst-
nego wpływu wielu z ntch na or ganizm częrwla 1 psz-
czół(9,10). Poczyniono też pewne obserwacje o dzia-
łaniu wielu ztychzwtązków na odpowiedz immuno-
lo gic zną zw ter ząt do ś wi adc z alnych. Udo kument ow a-
no np. działantę teratogenne, alergtzujące lub geno-
toksyczne. Brak natomiast przekonywujących danych
o ich wpływie na organizm czŁowtęka po spozyciu
miodów względnie pyłku pochodząc ego z Ieczony ch
rodzin, nawet gdy konsumowane są duże ilości tych
pro duktów pr zęz dŁuższy okre s czasu . By ć może pr ze -
strzeganie reĘmllleczenia,a stąd niewielkie ilości tych
substancji j akie mogązanieczyszczac miody zapobie-
ga i ch ni ep o żądan emu działaniu na o r gan tzm człow tę -
ka. Te ilości, które skażająprodukty pszczele ulegają
inaktywacji w organizmie, lub stanowiązbyt małąilość
ażeby wrytzęc efekt niekorzystny. Dlatego też naj-
prawdopodobniej nie obserwuje się niepożądanego
efektu większo ści stosowanych dotychczas walToacy-
dów na organizmkonsumenta, a gdy takie efekty wy-
stąpią nie ustala się przy czynowe go zwtązkl pomię-
dzy spożyciem produktów pszczelich i stwierdzony-
mt zablrzeniami (30).

Sulfonamidy, których okres utrzymywania się w
miodach dochodzi nawet do 3,5 lat, stanowią poten-
cjalne zagrożente. Znanyjest bowiem ich wpływ ha-
mujący na fagocytozę oIaz dziaŁanię uczulające. Sul-
fonamidy o przedłużonym działaniu mogą wlłvołać
zespół Stevensona-Johnsona, o śmiertelnym przebie-
gl, zwłaszczau dzięci. W wielu krajach są one nadal
lekami z wyboru w leczeniu zgnllca złośliwego.

S p o ś ró d g amy znany ch l eków pr ze ciw gr zybic zy ch,
gryze o fulw tna uczula p owo duj ąc wystąp i enie wy sy -

p ek o charakt er ze polc zywkowym i rumieniowy m, zaś
terbinafina daje sporadycznie skóme reakcje uczule-
niowe. Rzadko są one stosowane w leczeniu grzybic
pszczół, stąd też prawdopodobieństwo ich pojawienia
się w miodzie, a stąd iryzyko wystąpieniareakcji aler-
gicznych u konsumentów miodu, jest znikome.

lmmunotoksyczny wpływ ksenobiotyków

Spośród wielu ksenobiotyków najwcześniejsze i
najb ar dziej r o zle głe b adani a doty czą wpływu p e sty-
cydów na układ odpornościowy ssaków i człowieka.
Te badania u ssaków, zwłaszcza u człowieka, prowa-
dzono równolegle z kancetogennym, mutagennym i
teratogennym wpĘrvem pestycydów oraz charakterem
zmian klinicznych i patologicznych w ostrych i chro-
nic znych zatruciach p e stycydami. E fektem działania
ksenobiotyków na układ odpornościowy są alergie,
choroby z autoagresji, pierwotne i wtórne niedobory
immuno l o g i c zne zw tązanę z obniże ni em e fektywn o -

ści mechanizmów odpowiedzi immunologicznej ko-
mórkowej i humoralnej, czego efektem jest obnizenie
odporno ści przeciwinfekcyj nej i przeciwnowotworo-
wej (7,26).

P e stycydy, grup a zw iązkow chemi cznych sto s owa-
nych do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt t
roślin, w ochronie roślin przed szkodnikamt, niszcze-
niu chwastów, zrewolucjonizowaĘ gospodarkę. Mimo
niewątpliwych korzyśc i ekonomicznych stwor zyĘ one
wiele nowych zagr ożeń dla zdr ow ia człowieka t zw ie -

rząt. Wobec konieczności ich stosowania, opracowa-
no założęnia racjonalnego postępowania w celu eli-
minacji bądź maksymalnego ograniczenia tych zagro-
żeń. Pestycydy sązaliczanę do środków chemicznych
o wys okim stopniu ry zyka toksykolo g iczne go . P oten-
cjalne niebezpieczeństwo wynika nie tylko z działa-
nia ich substancji czynnych na organizm, ale także
zanie c zy s zc zeń j akimi s ą i z o mery sub st ancj i c zynnej,
metabolity powstające w organizmie lub w wyniku
transformacji środowiskowej, zalegania w glebie i
wodzie, kumulacji w organizmie (15). Oprócz skut-
kow zw iązany ch z zatruc i ami o s trymi lub p rz ew l ekły -
mi, są skutki odległe o najróżnorodniejszym charak-
tęrze takte jak działanie genotoksyczne, mutagenne,
teratogenne, kancerogenne, neurotoksyczne, embrio-
toksyczne, wpływ na gospodarkę hormonalną i ęnzy-
maty cznąoraz skutki immunotoksyczne ( 1 ).

Wptyw pestycydów na układ immunologiczny jest
wielostronny i przejawia się róznorodnymi stanami



patologicznymi. Pestycydy będąc haptenami wywołu-
j ą naj cŻę ś ciej re akcj e a\er gtczne typu I to j e st nadwraż-
ii*o S e natychmiastową analtlaktyczną ( 8 ). Reakcj e te

obj awiaj ą-s,tę z r eguŁy o dczynamt skórnymi, reakcj a-

mi oskrzelowymi (astma), a niekiedy nawet wstrzą-
sem anafil akiycznym. Większośó ze stosowanych
ob e cni e p e stycy dów j e st pt zy czy nąr ó żny ch form al er-

gii. Insektycydy polichlorowe sązaltczane w odnie-
Śieniu do siai<ów d o zwtązków o dużym potencjalnym
za gr o żentu dziaŁanięm prz ewl ekłym ) c zy m ró żni ą si ę

zaŚadntczo od insektycydć w fosforoorganicznych i
karbaminianów. Do uczulenia organizmu dochodzi
popIzez kontakt skóry lub błon śluzowych z pestycy-
'dem, 

inhalację, a także za pośrednictwem pokarmu
skazonego tymi substancjami (2).

Niekiódy droga doustna odgrywa istotne znaczenię
w działantu immunotoksycznym. Nieomal 90% DDT
przedostaje się do organizmu człowieka wraz z po-
kur*"m ŚkaZonym Ęm związkiem. Często nie sub-

stancja aktywna pestycydu, a\e zanięczyszczenta for-
my uŹytkow ej p eitycydu dztałaj ą alergizuj ąc o. P - chl o -

ro-o-krezol Żinieczy szczający herbicyd kwas dwu-
metylo-4-fenoksy octowy jest silnym czynnikiem wy-
wołującym alergiczne zapalente skóry. Wiadomo, że
zarówió DDT j;k i malation po połączentu zbtaŁka-
mi surowicy krwi stająsię silnymi alergenami DDT i
heptachlor Żwiększają u szczura w istotny spo,sób in-
korporację radioaktywnej metioniny do białek suro-

wicy, białek wątroby i nerek. Zaobserwowano wzrost
po"io-., albumin oraz spadek stężenia 7 globulin w
Śurowicy królików po podaniu ptzez 35 dni z wodą
pitnąDDT w stężeniu 200 ppm (4).
^ 

Lindan wywoh,rje supresję odporności komórkowej
i humoralnej. Długotrwała ekspozycja człowieka na
pes§cydy pÓlichloiowe upośledza funkcj e neutrofi lów,

it 
"ńotut 

.lę, adhezję i fagocytozę, a także zwiększa
p o datno ś ć oi ganizmu na infekcj e. Ins ektycydy fo 

9 
fo -

ioorganiczne upo śledzaj ą odpowiedź immuno l o gi9?-
ną cŻłowieka. Większość ladań nad relacj ąpyretroidy
rlliłud odpornościowy odnosi się do gryzont. U .-y-
szek tralitowanych deltametryną obniża się miano
swoistych przeciwciał i aktywność dopełnia cza_ (I9,
2Q. ńożna domniemywaó, że miody skazone delta-
metryną mo gą dawac efekty ana\o gtczne u człowieka.

Wiele meiali zanieczyszcza mtod, prcrzgę i pyłek
(23). Niektóre powodują supresję odporności u zwie-
rzątwyższych i człowieka. Najlepiej poznano immu-
noiokŚyczne działantę ołowiu, kadmu i niklu (14).

Kadm i ołów, oprocz wpływu immunotoksycznego,
dztaŁajągenotokŚycznie na limfocyty. W hodowli lim-
focytów bydła traktowanych kadmem ma miejscesta-
tysiycznie istotne. obniżenie naprawy DNA uszkodzo-
nego pTzezpromrenie ultrafioletowe (254 nm). Ołów
poóawary ÓięZarnym myszkom moduluj e odporność
^komórkowąpod 

względem genotypowym i funkcjo-
nalnym u icńpotomstwa, upośledza funkcje limfocy-
tóą obniża uwalnianie angiogennych cytokin w połą-
czeniu z obntżonąekspre sj ą markerów CD4 i CD 8, c o

sugeruje powstawanie układów regulujących ich funk-
cje w kierunku supresji' 

Dzlałanie niklu manifestuje się nowotworzeniem
oruzalergiami, głównie typu IV. Pojawia się wyprysk
kontaktŃy, któremu tow arzy szy powstanie klonów
limfocytów T, ulegających transformacji blastycznej i
proliferacji w obecności s
niklu obniżają aktywność
tów, hamują naturalną ak
mórek NĘ Żmniej szaj ą produkcj ę nadtlenku wodoru
pTzęz monocyty. Kancerogeneza indukowana przez
,rit l"t i jego Źwiązkijest faktem oczywistyń (32), 

.

ObciłZÓnie układu odpornościowego żęIazęm ob-
niża akt}wność komórek NK, zdolnośc wewnątrzko-
mórkoweg o zabtlanta,Iiczbę granulocytów i limfocy-
tow T we k-wi o6wodowej. Spada też aktywność bak-
teriobójcza surowicy krwi,

Inteńsyrvne nawożenr e gl eby azotem, pf oce sy 
"ilry-

fikacji i Óenitrifikacjlzachodzące w glebie, pow9duj,ą

kumulację azotanów tazotynow w jadalnych częściach
roślin. W}wierają one działanie kancerogenne, hepa-

totoksyczn e, zaburzalą funkcj e hormonów tar czy cy
oru, ÓbniZają odporrrość organizmu. Nie ma jedrro-

znacznego poglądu co do ich gromadzenia w produk-

tach p szóz€ItĆh, zw łaszcza w mi o dzi e. Wydaj e s i ę., że
w Polsce
stanowią

tów.

podsumowanie

Mając na uwadze niską konsumpcję miodu, pyłku
oraz wykorzystanie propolisu jako paraleku, stan za-

gr o ż eni a ep i bemi o 1o g ic zle go s każ eni ami zaw arty mi
iv produktich pszcz€Itch w Poisce, na razie jest nie-
wiótt<i. Niemniej jednak, na|eży pamiętać, żę nawet
niewielki stopień skażenia tych produktów, może w
pewnych okólicznościach byc istotnym czynnikiem
'ryzyka, i wyłvołać powazne skutki zcllowotne, Stąd

tLZ' wy'dająiię uzasadnione postulaty Óotyczące ko-

nieczności:
1. Dokonania oceny wpływu preparatów stosowa-

nych powszechnie w ierapii chorób cz9rwiaipszczoł
oiaz lisenobiotyków na reaktywność układu immuno-
logicznego, co umozliwi określenie stopnia i zakresu
niókorzyŚtn e go działani a immuno supre syj ne go Ęr9 -

duktów pszcŻeiich (miodów) pochodzących z rodzin
poddanych ich działaniu.- 

2. Opracowania metody monitorowania działania
immunbsupre syj ne go miodu pochodząc ę go z r.o dzin
leczonych i óżnymi lekami w tym wartoacyduTi. Mg 

.

nitorońanie musi staó się stałym elementem kontroli
j akości otaz przęwidywania zagr91ń" 

3. Określenia okresu karencji dla handlowych pro-

duktów pszczelich pochodzących z terenów skażo-
nych.

4, Oceny stanu zagrożenta zdrowia konsumentów
przęz produkty pszczele znajdujące się w sieci han-

dlowej.
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LEMAIRE M., SCFnrNTS F., MEYER G., THI-
RY E.: Odpowiedź serologiczna na glikoproteinę
E po zakażeniu herpeswirusem bydła Ęp 1 cieląt
immunżowanych biernie a nie posiadających prze-
ciwciał dla glikoproteiny E. (Antibody response to
glycoprotein E after bovine herpesvirus Ępe 1 in-
fection in passively immunized, glycoprotein E-ne-
gative calves). Vet. Rec. I44,172-176,1999 (])

Celem badań było określenie czy młode cielęta z odpornością przekazanąza
pośrednictwem siary dla herpesvirusa bydła typ ł (BHV- 1), aIe pozbawione prze-
ciwciał dla glikoproteiny E (CE), produkująprzeciwciała przeciwko GE po za-
każenil zakażeniu BHV-]. Siara, którą pojono cielęta eksperymentalne pocho-
dziła od krów zaszczepionych podskómie dwu- lub trzykrotnie inaktywawaną
delecyjną szczepionką dla BHV-1 nie zawierającą komponenfu GE (Bayovac-
IBR-Marker inactivation, Bayer). CieJęta w wieku 5 lub 11 dn j życia zakażono
donosowo (2rl05 cfu) szczepem Ciney BHV-1 (po l ml do każdego otworu
nosowego) Wszystkie cielęta uodpomione biernie wydalały wirus w dużych
ilościach z wydzielinąjamy nosowej. W okresie 2-4 tyg. po zakażeniu pojawiły
się przeciwciała dla GE i utrzymywały się w wysokich mianach przez okres co
najmniej 4 miesięcy. Po zakaźeniu rozwinęła się też odpowiedź typu komórko-
wego U wszystkich cieląt utrzymyłvało się zakażenie latentne. Jedno cielę wy-
dalało wirus spontanicznie, pozostałe cztery po podaniu deksametazonu. 

G.

SMETS K., NEIRYNCKW., VERCRIrySSE J.: Li-
kwidacja świerzbu wywołanego przez Sarcoptes w
fermach świń w Belgii po stosowaniu kombinacji
ivermectinwiniekcjii jako dodatku do paszy. @ra-
dication of sarcoptic mange from a Belgian pig bre-
eding farm with a combination of injectable and
in-feed ivermectin). Vet. Rec. 145, ]21-724,1999 (25)

Inwazję Sarcoptes .gcabiei yar. słls zlikwidowano u świń na fermach stosu-
jąc ivermectin w iniekcji orazjako dodatek do paszy. Przed zwalczantem świerz-
bu roztocze występowało w zeskrobinie usznej 28oń świń, średnie nasilenie
zapalenia skóry wynosiło 0,92 (ADS), zaś indeks zadrapań 2,0 lvermectin w
postaci J% roztworu w dawce 1 mt/33 kg masy ciała zastosowano w iniekcji
podskórnej, dwukrotnie w odstępie 2 tygodni. Noworodkom podano iniekcję
0,2JOń roztworu ivermectin w ilości 1 ml/ kg masy ciała Tuczniki otrzymywa-
ły lek w okresie 0, 6, 14 i ż0 dni w jako dodatek do paszy w ilości 2ppm.
Zwierzęta o masie 25-10 kg oraz zwierzęta o masie zl0-100 kg w ilości 2,4
ppm, Wszystkie badane pararnetry obniżyły się po roku leczenia ztym,że nie
stwierdzono po roku w zeskrobinie usznej świerzbowca, Pod koniec tuczu
wartość ADS wynosiła 0,31 zaś indeks zadrapań 0,16. Nastąpiła też poprawa
parametrów ekonom icznych u macior i u opasów. Zuży cie kamry przez macio-
ry obniżyło się o 5%, średnia wielkośc miotu wzrosła o 0,33 urodzonych ży-
wych prosiąt, indeks zapłodnień wzrósł o 0,075 W ciągu 5 miesięcy leczenia
szybko wzrastał współczynnik konwersji paszy. Koszty leczenia zwróciły się
w ciągu 3,7 miesięcy
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