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Badania nad wpływem mykostatyny (nystatyny, fungicydyny) na
wwost rzęsistka bydlęcego (Trichomonas foetus Ried.) in vitro wykazały, ile preparat ten praktycznie nie posiada znaczenia jako środek
rzęsistkobójczy. Natomiast pleśń Mucor racemosus, zanieczyszczająca
często hodowle tego pierwotniaka, okazała się wrażliwa na działanie
mykostatyny już w stosunkowo niewielkich dawkach [2, 3].
Postanowiono prześledzić mykostatyczne właściwości preparatu
w diagnostyce hodowlanej rzęsistkowicy buhajów na obszerniejszym
materiale diagnostycznym.
Metodyka i wyniki

Podczas wiosennej akcji badania buhajów w kierunku zarazy rzę
sistkowej na terenie woj. katowickiego przebadano 500 prób wypłu
czyn z napletka buhajów metodą posiewów na pożywce wg Schneidera [1]. Każdą wypłuczynę posiewano równolegle na .zwykł e podłoże
Schneidera oraz na podłoże z dodatkiem mykostatyny w dawce około
400 jed./ml pożywki. Hodowle przetrzymywano w temp. 37°C, a wyniki posiewów odczytywano mikroskopowo po 4 dniach. Uzyskane
dane przedstawia tabela:
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Jak wynika z tabeli, uzyskano 1000/o zgodności wyników dodatnich,
co przemawia za brakiem działania rzęsistkobójczego mykostatyny
w dawce 400 jed./ ml poży wki . Wyraźne różnice na korzyść podłoż a
Schneidera z dodatki em mykostatyn y w przypadkach zanieczyszczenia
hodowli pl eśniami i drożdżakami zachęcają do stosowania tego preparatu w diagnostyce rutynowej.
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OBSERVATIONS CONCERNING THE APPLICATION OF MYCOSTATINE
IN THE CULTIVATION DIAGNOSIS OF THE TRICHOMONAS FOETUS RIED.
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The author performed investigations in order to evaluate the efficiency of
mycostatine in the cultivation diagn osis of the Trichomonas fo etus Ried on
Schneider's medium. Preputial rinsing smears of 500 buUs origina ting from the
a r ea of Katowice Province were inocula t ed s imulta n eously on norma! cultural
m edia and on m edia containing a dose of 400 units/ ml mykostatine. In 38 cascs
(7.5 per cent) mold and in 12 cases (2.4 per cent) yeast fungi have been discovered
in norma! substrata, whereas media with addition of mykostatine showed mold
only in 3 cases (0.6 per cent) and yeast fungi in one case (0.2 per cent). Positiv0
results investigations aiming to discover Trichomonas f oe tus Ried. in the ma te ri a l
examined proved to be full y convergent (100 per cent of conformity).

