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Do produkcji szczepionki użyto dwóch szczepów, otrzymanych z In- 

stytutu Pasteura w Paryżu. 

Szczep I pochodzący z królika. W preparacie mikroskopowym z ho- 

dowli bulionowej układa się w krótkie łańcuszki, po 2—3 bakterie, 

barwi się Gram —. Na agarze zwykłym rośnie bardzo słabo. Na aga- 

rze z surowicą kolonie są okrągłe o gładkich brzegach, powierzchni 

lśniącej lekko szarawe, delikatnie opalizujące. Szczep ten po 24-godzin- 

nej inkubacji, wprowadzony podskórnie białej myszy o ciężarze ca 

16—17 g w dawce 0,5 ml kultury nierozcieńczonej, nie powoduje śmierci 

ani objawów chorobowych. | 

Szczep II stanowi osłabiony w swej chorobotwórczości szczep ptasi. 

W preparacie mikroskopowym układa się w nieco dłuższe łańcuszki 

od szczepu I, barwi się Gram —. Na agarze zwykłym kolonie są bardzo 

małe, ledwo widoczne, na agarze z surowicą natomiast dużo większe, 

okrągłe, szarawe, delikatnie opalizujące. Szczep ten jest w pewnym sto- 

pniu zjadliwy dla białych myszek. Myszki o ciężarze ca 16—17 g zaszcze- 

pione podskórnie dawką 0,3 ml 24-godzinnej hodowli do rozcieńczenia 107% 

tego szczepu padają — natomiast dawka 0,5 ml rozcieńczenia 107% nie 

powoduje śmierci. | 

Ро zakażenia przy kontroli. odporności poszczepiennej stosowano 

zjadliwy szczep terenowy P. aviseptica nr 35. 

Szczepionki z tych szczepów sporządza się następująco: zliofilizowa- 

ne szczepy posiewa się do probówki z bulionem mięsno-peptonowym 

o pH 7,4. Po 24 godzinach wzrostu przeszczepia się do kolbek po 0,1 ml 

kultury sprawdzonej na czystość. Kolbki wstawia się do cieplarki na 

24 godziny. Po tym czasie kultury (szczepionki) sprawdza się na czy- 

stość i przechowuje w temperaturze pokojowej. 
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Do doświadczeń laboratoryjnych używano: 

a) Myszy białej o ciężarze 16—17 g. Oddzielne grupy myszek szcze- 

piono podskórnie hodowlą szczepu nr 1 używając kultur 24-godzinnych, 

2-tygodniowych, 4-tygodniowych, w dawkach po 0,25 ml. Dodatkowo 
po 8 dniach szczepiono myszy szczepionką nr 2 w ilości po 0,3 ml 

w rozcieńczeniu 10 *-krotnym. Myszki uodpornione szczepionką 24-godzin- 

ną, a następnie zakażone dawką 0,3 ml w rozcieńczeniu 107*-krotnym 

zjadliwej kultury szczepu P. aviseptica nr 35 (dootrzewnowo) w 21 dni 

od chwili podania szczepionki 2, przeżywały zakażenie w 95—100%. 

Z myszek szczepionych hodowlą 4-tygodniową przeżyło zakażenie śred- 

nio 30—60%. Myszki kontrolne padały po 12—72 godzinach. 

b) Kury ras karmazyn, leghorn i krzyżówki. Kury podzielono na 

dwie grupy. Pierwsza grupa była szczepiona szczepionką I (1! ml domięś- 

niowo), a po 8 dniach szczepionką 11 (0,25 ml domięśniowo). Druga 
grupa kur była szczepiona tylko szczepionką II (0,25 ml domięśniowo). 

Pierwsza grupa (8) kur została podzielona na dwie podgrupy. Pierw- 

szą podgrupę zakażano zjadliwym szczepem P. aviseptica, po 21 dniach 
od ostatniego szczepienia dawką 0,5 ml w rozcieńczeniu 10-* domies- 

niowo, drugą podgrupę zakażano po 3 miesiącach. Cztery kury zaka- 
żone po 21 dniach przeżyły zakażenie, natomiast z 4 sztuk zakażonych 
po 3 miesiącach — przeżyły 2. Sztuki kontrolne padły po 27—43 godz. 

Drugą grupę kur szczepionych tylko szczepionką II zakażano podob- 

nie, jak kury z I grupy, tzn. po 21 dniach i 2 miesiącach. Z 9 kur za- 

każonych po 21 dniach padła tylko jedna sztuka, natomiast z 9 kur 

zakażonych po 3 miesiącach padły 4 sztuki. Sztuki kontrolne padły po 
20—48 godzinach. 

c) Gęsi pochodzące z Przedsiębiorstwa Jajczarsko-Drobiarskiego znaj- 
dujące się w złym stanie zdrowia. 16 sztuk gęsi zaszczepiono jednora- 

zowo szczepem II w dawce 0,5 ml domięśniowo. Gęsi te podzielono na 

4 grupy po 4 sztuki. Pierwszą grupę zakażono szczepem nr 35 po 21 

dniach dawką 0,5 ml w rozcieńczeniu 10* domięśniowo. Na drugi 

dzień padła 1 sztuka. 

Drugą grupę zakażono po 6 tygodniach — padła 1 sztuka na 4 dzień. 

Trzecią grupę zakażono po 3 miesiącach — nie padła żadna sztuka. 

Następne 4 sztuki będą zakażone po 6 miesiącach. Sztuki pozostałe przy 

życiu, po zakażeniu, po 21 dniach, 6 tygodniach i 3 miesiącach zaka- 

żano powtórnie dawką 0,5 ml rozcieńczenia 10%. Padła jedna sztuka 

z grupy zakażonych po 3 miesiącach. 

Doświadczenia terenowe przeprowadzano w zakładach Przedsiębior- 

stwa Jajczarsko-Drobiarskiego P.J.D. Siedlce, Płock i Konin. Szcze- 

pionką I i II zaszczepiono 3991 sztuk gęsi; a II szczepionką — 2667. U tych
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sztuk nie stwierdzono nieuzasadnionych upadków po podaniu szczepionki 

I bądź II. Po podaniu szczepionki II obserwowano jedynie posmutnie- 

nie, brak apetytu, oraz zwiększone pragnienie przez okres około 12 go- 

dzin. Po tym czasie gęsi wracały do normy. 

O działaniu uodporniającym można mówić na podstawie upadków 

na cholerę gęsi kontrolnych, nieszczepionych w porównaniu ze szcze- 

pionymi. Np. na 3991 sztuk gęsi szczepionych szczepionką I i II padło 

34 sztuki, co wynosi 0,8%, na 2667 szczepionych szczepionką II padło 

39 sztuk, co wynosi 1,4%. Natomiast na 2855 sztuk kontrolnych padło 

182 sztuki, co wynosi 6,3%. 
Należy nadmienić, że nie zauważono ujemnego wpływu szczepień na 

przyrost wagowy gęsi szczepionych w stosunku do kontrolnych. 

Badania nad losami zarazka zawartego w szczepionkach w organiz- 

mie szczepionych sztuk, a w szczególności obecności zarazka we krwi 

i narządach, oraz drogi wydalania jego z organizmu są w toku. 

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

1) Szczepionka I jak też II są nieszkodliwe dla gęsi. 

2) Szczepienie szczepionką I daje widoczną odporność na zakażenie 

pasterelozą drobiu. 

3) Należy przeprowadzić dalsze badania w celu stwierdzenia, czy 

szczepienie jednorazowe szczepionką II daje wystarczający poziom od- 

porności przeciw cholerze.



Болеслав Денис (Пулавы) 

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЁЗА ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ 
птицы 

Резюме 

Публикация является вступительным сообщением о результатах 

работ, проводимых Лабораторией продукции и контроля ветеринар- 

ных средств Института Ветеринарии, по живой вакцине против па- 

стереллёза птиц. Рассматриваются характерные свойства применен- 

ных ослабленных штаммов Р. тибосаа Т, П Штауба и в особенности 

их морфологические, биохимические и иммунологические свойства. 

Приводятся результаты исследований относительно иммунизационной 

ценности этих штаммов; исследования проводились с лабораторными 

животными, курицами и водоплавающей птицей. 

Планируется проследить судьбу использованных для вакцины 

штаммов в организме вакцинированной птицы.
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Bolesław Denis (Warszawa) 

~ VACCINES AGAINST PASTEURELLOSES iN WATER FOWL 

Summary 

The presented publication is a preliminary announcement on results 

of investigations into the live vaccine against fowl cholera, carried out by 

the Laboratory for. Production and Control of Veterinary Medicines 

of the Veterinary Institute. There were discussed the characteristical 

features of the weakened strains P. multocida I and II after Staub, 

and especially their morphological, biochemical and immunological pro- 

perties. There are presented results of investigations into the immuni- 

facient value of the strains; the investigations were conducted on la- 

boratorial animals, hens, and on water fowl. 

It is scheduled to investigate the lot of the strains used for the 

vaccine in the organism of the fowl being subject to prohpylactic vacci- 

nations.


