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WETERYNARII

który odbył

szczególnie

się w Hanowerze

uroczysty,

jubileuszowy

charakter. Właśnie 100 lat temu z inicjatywy szkockiego lekarza wet.
J. Gamgee zwołano do Hamburga I Międzynarodowy Kongres Wetery-

narii, poświęcony zwalczaniu chorób zakażnych. Wzięło w nim udział
99 uczestników z 10 państw europejskich. Na ostatnim zaś kongresie,
zorganizowanym w Hanowerze przez Swiatowe Stowarzyszenie Weterynaryjne, było już 4900 uczestników z 65 państw całego świata. Roz-

wój
na

I

nauk

służbą

weterynaryjnych

plenarnym

posiedzeniu,

weterynaryjną

w

minionym

jest

stuleciu,

rzeczywiście

stają coraz to nowe

szeroko

imponujący,

i poważniejsze

omawiany
a

zadania.

przed

Mię-

dzynarodowa Organizacja FAO, realizując swe naczelne hasło: „św.at
wolny od głodu”, ogłosiła z racji jubileuszowego kongresu rok 1963

„Swiatowym

Rokiem

miczno-gospodarczego

Zdrowia

aspektu

Zwierząt”.

weterynarii

Prócz

coraz

bardzo

silniej

istotnego ekonowybija

się

jej

drugi kierunek: „ochrony zdrowia ludzkiego”, tzw. weterynaryjnej służby zdrowia (veterinary public health). I rzeczywiście w czasach, gdy

profilaktyka i masowe zwalczanie chorób wysuwają się przed indywidualną terapię, znaczenie weterynarii jeszcze bardziej rośnie, odnośnie
do zwalczania antropozoonoz, zatruć pokarmowych itp.
W obydwu wymienionych aspektach współczesnej weterynarii coraz

większe

nych.
mimo

znaczenie

przywiązuje

się

do

parazytologii

i chorób

inwazyj-

Znajazło to swój wyraz również na omawianym kongresie. Poże dość niefortunnie odbywał się on prawie jednocześnie (1-11 IX

1963) z VII Międzynarodowym

Kongresem

Medycyny

Tropikalnej

i Ma-

larii w Rio de Janeiro, na którym już tradycyjnie gromadzi się większość
parazytologów świata, również na kongres hanowerski przybyło wielu,
l to wybitnych, reprezentantów naszej dyscypliny. Parazytolodzy zajmowali pokaźne miejsce nawet w stosunkowo mało licznych delegacjach
państw wschodnioeuropejskich: z ZSRR przybyli akad. K. I. Skriabin
i prof. Jerszow, z Węgier dr L. Nemeseri i dr Hollo, z Polski prof.
W. Stefański, doc. B. Bezubik i autor notatki, z Bułgarii prof. Pawłow
itd. Liczne grupy parazytologów przybyły z Wielkiej Brytanii, USA
i Australii. Nadmienię, że szczególną sympatią wśród wszystkich uczestników kongresu cieszył się akad. Skriabin, którego wybrano też na
członka honorowego kongresu. Również Wyższa Szkoła Weterynaryjna

w Hanowerze nadała z okazji kongresu 12 uczonym zagranicznym zaszczytny tytuł doktora h.c., w tej liczbie akad. Skriabinowi i prof.
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A. Stryszakowi (epizoocjologowi, członkowi naszego Towarzystwa).
Obrady tak licznego kongresu toczyły się, poza 5 posiedzeniami plenarnymi, w 12 sekcjach. Szósta z kolei sekcja parazytologii odbyła

6

posiedzeń

przy

w

dwutomowym

ściśle

wypełnionej

sali,

czasem

nawet

przy

braku

miejsc siedzących. Naturalnie tylko część nadesłanych na kongres prac
została przez organizatorów dopuszczona do wygłoszenia i opublikowana

obszernym

wydawnictwie.

Sekcji

Parazytologii

prze-

wodniczyli na zmianę prof. K. Enigk i dr 5. E. Soulsby. Niektóre przyjęte referaty nie zostały, niestety, wygłoszone z powodu nieobecności
autorów.

Z uwagi na ogólnoweterynaryjny

charakter

kongresu większość

parazytologicznych dotyczyła patologii, immunologii (raczej
nym aspekcie) i terapii chorób inwazyjnych. Tylko nieliczne

bardziej biologiczny
badania ekologiczne

lub
nad

ekologiczny charakter. Można
Fascioia hepatica, szczególnie

by
jej

prac

o praktyczprace miaty

tu zaliczyć
żywicielem

pośrednim Limnaea tomentosa w Australii (J. C. Boray). Prof. R. Supperer (Wiedeń) omawiał egzogenną fazę rozwojową Strongyloides. Stopień
rozwoju i liczba larw rozwijających się z jaj w korzystnych warunkach
kultury zależą od temperatury. Larwy S. papillosus mogą żyć do 4 mies,,

zaś S. ransomi najwyżej

do 2 mies. Jaja umieszczone w kulturach z kalu

cieląt w wieku poniżej 18-20 dni nie rozwijają się z powodu zwiększoneso wytwarzania się kwasu mlekowego w kale osesków. Do dezyn-

fekcji

stajni

najlepszy

okazał

się

5%6

roztwór

formaliny.

wolnożyjącej generacji zależy od wieku żywicieli i czasu
wazji. Temperatura wpływa też na rozwój płci pasożyta,

rozwija

się więcej

i inne

właściwości

badane

przypadki

samców.

Rozwój

trwania inw niższych

Duże zainteresowanie wzbudziły ostatnie doświadczenia nad Anaplasma marginale, z którego to drobnoustroju parazytolodzy będą musieli zrezygnować. Badania w mikroskopie elektronowym wykazały bowiem, że nie jest to pierwotniak, a raczej twór zbliżony do bakterii lub
riketsji. Jego wrażliwość na tetracyklinę, pokrewieństwo serologiczne

świadczą,

że

należy

go

zaliczyć

raczej

do

riketsji.

Niemniej jednak, może już ostatni raz w sekcji karazytologicznej, prof.
M. Ristic (Urkana, USA) przedstawił najnowsze swoje wyniki badań
nad wzrostem, rozmnażaniem się i innymi w!aściwościami A. marginale.
To, co dawniej uważaliśmy za pasożyta A. marginale, okazało się skupieniem 1-8 okrągłych lub owalnych tzw. ciałek początkowych, o wymiarach 0,3-0.4 u, z których każde zamknięte jest w podwójnej błonie.
W ich wnętrzu dostrzega się ziarnistości zanurzone w plazmie. Ciatka
początkowe przenikają przez błony erytrocytów, rozmnażają się przez
podział podwójny, a w dalszym ich rozwoju obserwuje się 4 etany.
Dwie wygłoszone prace dotyczyły toksoplazmozy. Dr P. Groulade
(Orsay, Francja) przedstawił wyniki hematologicznych, serologicznych
i klinicznych kadań w doświadczalnej toksopiazmozie psów i kotów.
Badania zaś terenowe, i to dotyczące poronień u owiec, opisali W. A.
Watson i J. K. Beverley (Anglia). Obserwowali oni w Yorkshire 3 eplzoocje obejmujące 155 owiec na 845 badanych. W 23 na 33 dokładniej

udało

się wyosobnić

pasożyta

z mózgu

płodów,

żysk lub obydwu tkanek łącznie. Badania serologiczne wykazały,
toksoplazmoza jest wśród owiec inwazją bardzo rozpowszechnioną,
zarażenie podczas ciąży nie zawsze musi prowadzić do poronień.

z łoże
ale
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o toksoplazmozie zwierząt na południu ZSRR
z powody nieobecności jej autora, prof. I. а.

ze streszczenia,

badania

nad

tą chorobą

w

nie zoGałuzo.

Ałma-Ata

roz-

winęły się bardzo intensywnie. Toksoplazmozę stwierdzono serologicznie
u świń, bydźia, owiec, kóz, koni, psów, kotów, królików, ptaków i 48 dalszych gatunków wolno żyjących ssaków. Szczepy zaś pasożyta wyosobniono od owiec, świń, psów i kotów, a spośród dzikich zwierząt od Mu.stela eversmanni, Vulpes corsac, Citelius fulvus, Lepus talai i Saiga

tatarica.

Prof.

P.

pasożytami

I.

Stenius

wątroby

(Helsinki)

u owiec

referowal

(fF. hepatica,

D.

badania

patologiczne

dendriticum

i C.

collis). Główną uwagę zwrócono na zmiany mikroskopowe.
Również uszkodzenia wątroby, ale wywołane przez nieswoiste

żyty świń, były przedmiotem

badań dr O. Roneusa

(Stockholm).

nad

tenui-

paso-

Zaraże-

nie świń jajami Toxocara canis, T. catt i Parascaris equorum wywołuje
zmiany w wątrobie, najsilniejsze w przypadku T. canis. W skrawkach
histologicznych można napotkać larwy pośrodku ognisk zapalnych. Natomiast Toxascar:s leonina nie wywołuje uszkodzeń wątroby. Po zarażeniu
jajami A. suum i T. cati ogniska pasożytnicze w wątrobie rozwijają się
już w 4 dni, a po 60 dniach na ogół giną. Mimo pewnych różnie w budowie ognisk nie można na podstawie samych zmian morfologicznych
określić gatunku glist. W świetle referatu wydaje się, że również w weterynarii problem „larva migrans visceralis” jest niemniej ważny niż
w medycynie, gdzie od kilku lat stał się przedmiotem intensywnych
badan.
Zbliżonego zagadnienia dotyczył nie wygłoszony referat N. P. Cwetajewy (WIGIS, Moskwa). Autorka zwraca bowiem uwagę na patologiczne
znaczenie preimaginalnych stadiów rozwojowych robaków, które mogą
wywołać poważne objawy, nawet śmierć młodych zwierząt. Niestety,
przyczyny zmian na ogół nie rozpoznaje się nawet podczas sekcji.
Dokładny przebieg obrazu chorobowego opisano na przykładzie glistnicy świń. 4-5 dnia po zarażeniu i następnie przez 3-4 tygodnie na wątrobie zwierząt stwierdza się białawe plamki (2-5 mm), które histologicznie wykazują ostre śródzrazikowe eozynofilne zapalenie. Po drugim
i trzecim zarażeniu tą samą dawką jaj pasożyta widać wyraźne zaostrzenie reakcji alergicznej. Eozynofilia tkankowa jest znacznie silniejsza
aniżeli po pierwszej inwazji.
Zdaniem autorki eozynofilia tkankowa odgrywa przy robaczycach
szczególną rolę obronną. Eozynofile posuwają się za robakami podczas
ich wędrówki i jako czynniki obronne ustroju otaczają żywe lub martwe
pasożyty. Obserwowano eozynofilopoezę w szpiku kostnym i śledzionie
przy bardzo silnej robaczycy. Po powtórnych inwazjach nacieki eozynolilne natury alergicznej stają się u uczulonych zwierząt hyperergiczne.
Podobne zmiany obserwowano w diktiokaulozie owiec, paramfistomozie
cieląt, askariodiozie drobiu, akantocefalozie, amidostomozie itd.
Problem alergii w glistnicy świń był przedmiotem specjalnego referatu (prof. W. S. Jerszow i inni, Moskwa). Okazuje się, że świnie nie
zarażone uprzednio glistami nie reagują nawet na duże (do 25 ml) iniekcje (różnymi drogami) bądź płynu celomatycznego z glist, bądź antygenu (wyciągu z pasożytów). Natomiast zwierzęta uczulone uprzednio
małymi dawkami płynu lub antygenu po wstrzyknięciu drugiej dawki
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antygenu w 11-20 dni później reagują szokiem anafilaktycznym, który
nieraz kończy się śmiercią. U niektórych słapych zwierząt objawy alergii
nie pojawiają się (anergia). Obraz kliniczny objawów alergii zależy też
od wieku. W wieku ponad 3 mies. jest on silnie wyrażony, a ponad rok
może mieć śmiertelny przebieg nawet po śródskórnym wprowadzeniu

tylko 0,1 ml płynu

celomatycznego

rozcieńczonego

1:100. Odczyny

aler-

giczne mogą więc znaleźć zastosowanie w diagnostyce świeżych inwazji.
U 2-mies. prosiąt pojawiają się po 6 dniach, a u 1-mies. po 28-36 dniach
od zarażenia. Dodatnia reakcja występuje przez 120 dni. Po superinwazji
lub reinwazji utrzymują się przez dalszych 6 mies. Najsilniej wyrażony

odczyn spotyka się między 21 a 62 dniem po zarażeniu.
przypadki alergii u ludzi, stykających się z glistami.

Omawiano

też

Zjawisk odpornościowych i ich praktycznego wykorzystania dotyczyło
kilka dalszych prac. Szaflarski i współpr. (Zabrze) zgłosili na kongres

pracę

nad

strukturą

antygenową

wodnych

wyciągów

F.

hepatica

(nie

wygłoszoną z powodu nieobecności autorów). Przy pomocy precypitacji
w żelu, elektroforezy i immunoelektroforezy
wykazali
przynajmniej
3 frakcje. Frakcje wielocukrowe i białkowe posiadają złożoną strukturę.

Otrzymano

też frakcję mukoproteinową,

która okazała

się czynnym

tygenem i homogennym w cróbie precypitacyjnej w żelu.
M. Sołtys i I. Smith (Cambridge) przedstawili interesujące
nad antygenami i próbami uodporniania w trypanosomozach

głoszone).

an-

badania
(niewy-

Zjawisko swoistej niewrażliwości immunologicznej jest znane w immunologii od kilku lat. Jeżeli płód lub noworodek zetknie się z antygenem, to w późniejszym okresie może nie reagować na ten sam antygen
i nie wytwarzać przeciwciał obronnych. Dr. E. J. Soulsby (Cambridge)
opisał to zjawisko w swym interesującym referacie na przykładach nicieni żołądkowo-jelitowych u młodych owiec, Cysticercus bovis i Mecistocirrus digitatus u cieląt. Autor przypuszcza, że u takich zwierząt mogą
się gromadzić pasożyty chorobotwórcze i wywoływać poważne objawy,
podczas gdy nie spotyka się ich u sztuk odpornych. Może to wystąbić na
obszarach endemicznych, na których zwierzęta zarażają się już przy
urodzeniu lub wkrótce potem.

i

Coraz częstsze zastosowanie do
ich praktycznego wykorzystania

śledzenia
znajdują

zjawisk
metody

odpornościowych
radiobiologiczne.

Dr W. Mulligan (Glasgow) przedstawił ten problem w ogólnym aspekcie
i na szczegółowym przykładzie Nippostrongylus muris. Zależnie od dawki promieni użytych do naświetlania zmniejsza się inwazyjność larw
pasożytów i ich zdolność do dalszego rozwoju. Okazało się, że larwy
„samce są kardziej radioczułe niż „samice”, tak że w efekcie może powstać populacja składająca się tylko z jałowych samic. Odpowiednio
naświetlone larwy mogą oddać duże korzyści w badaniach immuno-parazytologicznych. Można podawać larwy odpowiednio inaktywowane i tym
samym odpowiednio patogenne. Materiał taki może być czynnikiem uodporniającym, może ułatwić identyfikację 2 generacji robaków lub zostać

wykorzystany

do

badań

nad

znaczeniem

immunologicznym

poszczegól-

nych faz w cyklu rozwojowym pasożytów, odbywających wędrówki.
Posługują” się tą metodą dr T. A. Miller (Glasgow) wykona! serię
kadań nad stosunkami w układzie żywiciel-pasożyt na przykładzie psów
oraz Ancylostoma caninum. Najkorzystniejsza okazała się dawka 40 000
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larw

w

porównaniu

się niepłodne

samice.

Resztę stanowiły samce. Ich dzialanie chorobotwórcze było słabe. Pojedyncze szczepienie 4-mies. szczeniąt dawką
1000 larw maświetlanych
40000 r nie wywołało
jeszcze wyraźnej
odporności, gdy w miesiąc
potem zwierzęta zarażono drugą dawką
1000 larw normalnych. Widoczna jednak była mniejsza utrata krwi u tych zwierząt w porównaniu

z kontrolnymi,

nie

uodpornionymi.

Dopiero

podwójne

(w

odstępie

30

dni) szczepienie szczeniąt larwami naświetlanymi wywołało
wyraźną
pożądaną odporność w 80%. Podobne wyniki uzyskano też u dorosłych
psów. Niezależnie od tego autor wykazał raz jeszcze zjawisko odporności
wieku u psów poddanych pierwotnemu zarażeniu (3 mies. — 82,50%,

6 mies. —

78°/o, ponad

rok —

17,1%).

Problem
szczepień
ochronnych
w
helmintologii
omówił
ogólnie
dr P. M. Ureuhart w imieniu zespołu pracowników z Glasgow (W. D. M.
McIntyre, W. Mulligan, W. F. H. Jarrett, N. C. C. Shorp). Właśnie
w (Glasgow opracowano pierwszą szczepionkę (larwy naświetlane promieniami X) przeciwko Dictyocaulus viviparus. Wyniki doświadczalne
i terenowe okazały się bardzo zachęcające (Jarrett et al., 1959; Jarrett
et al. 1961). Dalsze badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, ponadto w USA, Szwecji, Hoiandii i Francji potwierdziły, że szczepionka
daje
wysoką odporność u cieląt, np. u 12 szczepionych cieląt rozwinęły
się po zarażeniu dawką 4000 larw średnio tylko 24 posożyty, podczas
gdy w grupie 12 kontrolnych zwierząt uzyskano po tej samej dawce
średnio 644 pasożyty. W Szkocji zaszczepiono już ponad 8000 cieląt
i efekt tego jest bardzo wyraźny. W licznych bowiem farmach, gdzie

przez wiele lat występowała
ta pod względem klinicznym

stale bardzo silna diktiokauloza, choroba
ustąpiła prawie zupełnie. Obecnie pracuje

się nad podobnymi szczepionkami dla H. contortus i T. colubriformis
u owiec, C. bovis u bydła, U. stenocephala i A. caninum u psów.

U 25 owiec w wieku 7 mies. lub starszych uodpornionych

2 dawkami

(z miesięczną przerwą) 10 000 naświetlanych jaj rozwinęła się odporność
przeciw następnemu zarażeniu
10000-50000
jajami, po którym rozwinęło się średnio tylko 40 nicieni H. contortus w porównaniu z 1848
pasożytami w grupie 20 owiec kontrolnych nie szczepionych. Nie udaje
się, niestety, wywołać takiej samej odporności u jagniąt 2-3 mies., mimo
stosowania różnych zabiegów. Również zarażenie jagniąt normalnymi
larwami nie wywołuje odporności.

Podobną

szczepionkę

przygotowano

z naświetlanych

larw T. colubri-

jormis. Podana w 2 dawkach wywołała u 9 jagniąt bardzo silną, u 1
umiarkowanego stopnia odporność.
Z myślą o silnie endemicznych obszarach cysticerkozy próbowano
też uodporniać cielęta naświetlanymi jajami T. saginata. Po 50-80 dniach
nie stwierdzono u tych cieląt wągrów, ale po zarażeniu dawką 1000-40 000 normalnych jaj rozwijało się u nich 7-20 razy mniej żywych
wągrów aniżeli u cieląt nieodpornych. Występuje tu trudność zdobywania materiału od ludzi i poza tym określenie w terenie, czy cielęta nie
zostały zarażone jeszcze przed szczepieniem.
Jak dotąd najwięcej pożądanych warunków spełnia szczepionka przeciw diktiokaulozie. Jest ona stosunkowo
prosta w produkcji, dająca
u cieląt wysoką odporność. Gorzej jest w przypadkach robaczyc żołąd-
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kowo-jelitowych, które występują w kilku gatunkach równocześnie, ale
i tu szczepienie zapobiega wstępnym, nieraz bardzo ciężkim objawom
płucnym, na co nie ma wpływu tradycyjna terapia. Robiono też próby

szczepienia

antygenami

dalin larwalnych,
albo też larwami

nie została dotąd

tkankowymi,

posługiwano
hodowanymi

krytycznie

wstrzykiwaniem

wydzielin

i wy-

się nienormalnymi
drogami zarażania
in vitro. Zadna jednak z tych metod

oceniona

w

terenie.

Należy

jeszcze

poznać

i określić rolę poszczególnych gatunków
pasożytów w wywoływaniu
choroby, wyizolować
i scharakteryzować
antygeny
dające odporność
oraz prześledzić mechanizm działania przeciwciał.
O dobrych wynikach szczepień przeciw diktiokaulozie wykonanych
na "100 cielętach doniósł z USA dr G. T. Edds (Floryda).
Obok wy.iłków zmierzających
do uodporniania zwierząt czynione
są dalsze, i to bardzo intensywne próby nad chemoterapią. Niemal
z każdym
rokiem
stwierdza
się właściwości
terapeutyczne
nowych
związków, a w ich nazwach nieraz trudno się już zorientować.
Coraz to liczniejsze związki organicznego
forforu dostają się do
produkcji i spełniają rolę anthelmintyków. Niektóre (np. Neguvon) zostały najpierw poznane jako insektycydy, inne posiadają wpływ tylko
na robaki. Z bardziej znanych preparatów wymienię „„Neguvon” (działa
na pewne nicienie owiec oraz Ostertagia u bydła, można zadawać pelne
dawki, bo atropina znosi objawy zatrucia), „DDVP” (zbliżony do „„Neguvonu ), „LIrolene”, ,,JDowco 105”, ,„Narlene” (pierwszy służy raczej do
zwalczania hypodermozy, preparaty o zmiennej aktywności i toksyczności), „Roulene”, „Coumaphos”, „Coroxon”, „Haloxon”. Właśnie ostatni
z wymienionych preparatów zalecał dr H. Harbour (Anglia) jako wysoce
skuteczny w większości robaczyc żołądkowo-jelitowych owiec i bydła,
ponadto' przy glistnicy, owsicy i strongylozie koni, oraz w kapillariozie

ptaków.

|

Okazało się, że ester kwasu fosforowego (,,Neguvon’’) działa również
na włośnie, o czym doniósł prof. G. Schoop (Frankfurt). U myszy zabija

cn

100%/0

włośni

jelitowych,

ale

ponadto

60-90%/0

larw

wędrujących

1 mięśniowych. Jest to więc pierwszy ze znanych preparatów, który
dziata na tkankowe stadia włośni.
Zdaniem autora toksyczność leku
można obniżyć przez podawanie
atropiny i PAM.
Zwierzęta
znoszą
wówczas
nawet
podwójne
i potrójne
dawki,
które podawane
przez

0-10 dni zabijają ponad

90%/0 wszystkich włośni.

Dr J. Eckert (Hannover) omawiał wyniki terapii trichostrongylidozy
bydła preparatami „„Rouelene”, ,,.Dekelmin” i ,,Thiabendazol”’. Nadmienię.
że właśnie ostatni preparat, wprowadzony w 1961 r. przez firmę Merck,
Sharp, Dohme (USA), cieszy się coraz większym uznaniem i dużym zainteresowaniem.
|
Oceny skuteczności różnych współczesnych anthelmintyków u owiec
w oparciu o olbrzymie doświadczenia własne i współpracowników na
terenie Austra'il podjął się dr H. L. Gordon. Fenotiazyna (,,ultramized”) w nowej, bardzo rozdrobnionej i oczyszczonej (970%/0) postaci jest
znacznie lepszym preparatem niż dawniej używane. Związki befenium
(głównie hydroxynarhtoate) działają przede wszystkim na Nematodirus
erp. Ceraniczonoe jest również działania organicznych związków fosforu.
piperazyny,
1:0 dwuhydroksyantrachinonu oraz ditiazaniny. Bardziej
skuteczna jest metyridina, ale zawodzi czasem przy robaczycach zwaг

cza.

działania

spektrum

Szerokim

niedojrzałe

stadia

WET.
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i wysoką

skutecznością,

notiazyny z fenozydolem. Leki te otwierają, zdaniem
pektywy.
Zastosowanie

wlewek

może

w dalszym
bowej.

kwasu

nikotynowego

też obniżyć wpływy

ciągu

jest szeroko

i dokładniej

toksyczne

stosowany

w

również

i mieszanina

się tiabendozol

odznaczają

autora, nowe

opracowana

na

fe-

pers-

technika

czterochlorku węgla, który

zwalczaniu

motylicy

wątro-

Dr G. A. Grigorian (ZSRR) opisał metodę preimaginalnej dehelmintyzacji wykorzystywanej w zwalczaniu F. gigantica. Preparat „Filixon”

w dawce 0,4/kg ż.w. w 72 dni po zarażeniu zabija prawie całkowicie niedojrzałe jeszcze formy motylic.
Niezależnie od szczepień zapobiegawczych prof. K. Enigk i dr D. Du-

wel (Hannover) pracują w dalszym ciągu nad chemoterapią diktiokaulozy

bydła. Opracowali oni własną metodę badania anthelmintyków. Okazuje
się, że różne leki działają rozmaicie na poszczególne stadia rozwojowe
pasożyta i wywołują na ogół tylko przemijające porażenie robaków.
Przy silniejszych zmianach zapalnych oskrzeli usuwanie robaków jest
ciągu askaridol w postaci
utrudnione. Autorzy zalecają w dalszym
aerozolu, po którym to zabiegu martwe robaki zostają usunięte w ciągu
kilku godzin.
Na temat zwalczania pierwotniaków zgłoszono tylko jedną pracę,
w której autorzy (Casorsó i Zaraza z Kolumbii) zalecają preparat „Amprol” (firmy Merck) do leczenia kokcydiozy u bydła.
Jak wynika z pobieżnego tylko przeglądu sekcji, wysiłki parazytologów weterenaryjnych koncentrują się obecnie wokół trzech problemów:
patogenezy, immunologii i terapii. Zwraca się uwagę na nieswoiste dla zwierząt domowych inwazje pasożytnicze oraz na objawy

ogólne, natury alergicznej. Szczepienia ochronne

przeciw robakom

paso-

żytniczym są zupełnie nowym problemem w parazytologii i trudno przewidzieć ich znaczenie. Jak zwykle znajdują się entuzjaści i zwolennicy
tego kierunku oraz przeciwnicy i sceptycy, stawiający jako główny
zarzut celowe zarażanie zwierząt choćby tylko w słabym stopniu i tym
samym podtrzymywanie inwazji na danym terenie, podczas gdy głównym celem he'mintologów powinno bvć zupełne wytenienie pasożytów,
ich dewastacja.
Właściwie
tylko
problem
cysticerkozy
bydła
został
w ten snosób naświetlony aż w 5 referatach, które zostaty zaliczone do
sekcji higieny środków spożywczych. Ich autorzy, Niemcy, Francuzi,
Holendrzy, zwracają uwagę na sta'e zwiekszanie się znaczenia tasiemczyc i wąsrzycy również w krajach cywilizowanych i wzywają do bodejmowania
masowych,
kompleksowych
akcji, znanych
nam
dobrze

choćby

z kilkuletnich

dyskusji,

jakie toczą się w Polsce.

Sprawa chemoterapii rokaczyc ma w krajach zachodnich snecyficzny asrekt. Zainteresowane tym są olbrzymie i bardzo bogate firmy
farmaceutyczne, które prowadzą usilne badania w własnych wspaniale
wyposażonych laborator.ach, a ponadto finansują wiele zakładów naukowych typu uniwersyteckiego. Dzięki tej pomocy możliwe stają się nawet kardzo kosztowne próby prowadzone na setkach i wiekszych ilościach zwierząt. Firmy wytwarzają coraz to nowe związki, lepsze i prostsze w użyciu, wokół których rozwijają olbrzymią propagandę. Interesują

się tym

prawie

wszyscy

lekarze

praktycy,

jak

też

i farmerzy,

którzy
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nie szczędzą kosztów dla zwiększenia i poprawienia jakości produkcji
zwierzęcej. Wszystko
to stwarza atmosferę sprzyjającą tak dużemu,
jaki się obserwuje, rozwojowi chemoterapii chorób inwazyjnych. Jest
to w Polsce dość zaniedkane zagadnienie i należy dołożyć wszelkich
starań, aby go postawić na wyższym poziomie.
Program Kongresu w Hanowerze był kardzo obfity. Prócz posiedzeń
plenarnych i sekcyjnych organizowane kyły liczne sympozja i svotkania
w mniejszych, specjalistycznych grupach. Również i Międzynarodowa
Komisja dla Problemu Włośnicy zorganizowa':a takie spotkanie dla stosunkowo ma'ej grupy, ale ściśle zainteresowanych osób. Odbyło się ono
17 8 19€3 w sali wykładowej Instytutu Mikrobiologii. Po krótkim wprowadzeniu sekretarza Komisji dyskutowano nad 2 rroblemami: enilemiologii i epizoocjologii oraz patogenezy i terapii. Wyniki bieżących
Бабай w pierwszej części przedstawili Lehmensick, Kozar, Więckowski,
Nemeceri, Schoop. Referentami w drugiej części byli Campbell, i Kozar.
Toczyła się naturalnie kezpośrednia, ożywiona dyskusja.
Pewną atrakcją Kongresu była kolorowa telewizja (Eidophor). która
umożliwi'a kilku tysiącom uczestników śledzenie na olbrzymim ekranie
kinowym przebiegu operacji (we wszystkich szczegółach), przenrowadzanych równocze nie w oddalonych o kilkaset metrów :sa'ach operacyjnych uczelni. Na Kongres przyjęto też 52 filmy naukowe, spośród
których 12 zostało wyróżnionych. Niewątpliwie bvierwszą ocenę uzyskał
film ,,Ameisen im Dienste von Parasiten”, który w natura'nvch barwah rokaza! bardzo drokiazgowo pełny cykl rozwojowy Dierocoelium
dendriticum, naturalnie z uwzględnieniem mrówek, co zostało zresztą
zazna”zone w tytule.
Wśród

nagrodzonych

zna'azły

się

3

dalsze

filmv

o

problematyce

parazytologicznej: „Niebezpieczeństwo na pastwisku” (kleszcze, ich biologia, znaczenie i zwalczanie), „FPadania porównawcze na1 Entemoeba
histclytica i leukocytami” oraz „Triumf nauki — Thiabendazole” (dane
o ważniejszych rokaczycach pa:ożytów żołądkowo-jelitowych u owiec
oraz !erzenie przy pomocy preparatu).

Kilkudniowy

pobyt w Hanowerze

umożliwił

nam

odwiedzenie

wsna-

niale wvposażonego,
nowego
Instytutu Parazytologii
Weterynarvjnej
prof. dra К. Enigka i zapoznanie się z prowadzoną tam a*tualnie tematyką. Przez caty czas towarzyszyla nam serdeczność i gościnność miejs-

cowych

parazytologów.

.

Z. Kozar

