
1(. f,::;lGvinyteO.F., Kug i ny te Z., Pi.Le c lrt s 3., F~84, Erosion
effect on soil faun~ under different crops. -'Pedobiolo-
gia , 14, 1.

IS. ~rarf C., 1970, Der Phozphorsehalt in RegenwJI~lC6ung. -
11

Landbauf'orschung 'lolkerlrodc, 20, 1.

19. rHnRpoB M.C., 1965, 300~or~6cK~ MeTO~ ~HarHOCTHKH no~.

Y13~. "HaYKa". M.

20 • .llapBHH q •• 1936. llo~eB~e ~epBH. Co~. r. 11. MocKBa.

21. .L\.I4M0H.A •• 1938. 3eMJl.ffffil6 ~epBI4 B noxaax Cpenaeä A3HH.

ilo~oBe~6HHe, ~ 4.
22. 3pa:>K6BCKW1:A.11•• 1957 • .J:o~eBhie xepsa xax ql8.KrOp nnono-

PO~IDl ~eCHbIX noxs. KHeB.

23. Ko3~OBcKaH ~.C.• 1965. B~RffHHe Oecn03BoHO~HUX RHEOTHhlX

Ha aKTlfllH3auIDO a30Ta, g;ocg;opa H KaJIIDI B TOp(pmuJ.x noxaax,

B RH.: "OCOOeHHocn: 00~OTOoopa30BaHIDl B HeK0TOphiX JIeCHUX

H npsnropaux paäoaax CHOHPH H ,UaJIbHero Bocroxa",

24. Ko3~oBcKaR ~.C.,1968. B3aHMOOTHOrn6HIDl nO~6HHHX 06cn03-

BOHO~HbIX H Ml1:KpoqlJIOP~B ~ecO-OOJIOTHbIX caor'eoueaosax. Eo-

raH~eCKH~ ~•• 53, 2.
25. Ky~eBa r.<li •• 1971, POJTh noxaeaaax iKHEOrHblX B paaaozeaaa

11:rYMHctm<aUHR paCTZTeJThH~X OCTarKOB. "HaYKa", M., 1-156.
26. ilep6JTh T.C., 1968, Kapna~eBCKHtl: ~.O. 0 H6KOTOPbIX ocoOeH-

HOCTRX pa3~0~eHIDl on~a B lliZPOKO~CTB6HHo-e~6BbIX JI6Cax.

h'~oJiol():,io ,ß. 3, 306-312.
27. Iloaoaspeaa C.Y1., 1950. POJThnozaeaax ~epBeH B co snaaaa

npoxaoä crpYKrypbI B rpasononsaax C8BOOOOPOTax. üoxaose-

.n;eHze, Ji! 8.

28. qeKaHOECKaH O.B., 1~6U, llo~6Ehle ~epBH H no~006pa30BaHHe.

M. -J1.

227

SCIENCA REVUO de
Inte~nac~a Sc~enca
A~oc~o E~pe~a~t~~ta
BEOGRAO, Jugo~tav~o

Ei ve e . 26
n-~o 6(116)
30.12.1915.

STUOOJ OE ELEKTROFOREZAJ PROTEINFRAKCIOJ CE PORKIOOJ

TUSITAJ PEP KOLIBACILOZO

(A.Wenctew~k~, A.Ve~hut~t kaj N.Ma~~amba, LUBUMBASHI, za~~o):,t/

Kelkaj studoj gis nun la r i t aj en t iu= ö t malsano koncernas kolibacilozon

pr-e c ipe ce junaj porkidoj de du tagoj (19), aü maksimume de 3-4 semajnoj (7).

Ce tiuj-Ci junaj animaloj la malsano ne havis anko r aü tempon po r g r and s e voluo .

La supre cititaj publikaj'oj hav i s kiel ce Iou varli~i eventualan ekzistadon de la

korelacio inter la kornnoz ic io de s e r urnp r-ot e ino ], o r-ec ipe de g amac globu lmoj, kaj

ofta multfojeco de kolibacilozo ce porkiCloj.

En n iaj esploroj, ni volus trastudi biokemiajn modifojn de se rump+ore moj ,

k aiiz it a] per la reakcio de porkidorganismo mem, pe r toks-infekto tiel g r av a ki ,

el La kolibacilozo, kiu havis suft ö an periodon po r bone e volu i gt . Pro t io n r re-

aligis n iajn esplorojn ce la pork id oj Je 7-9 semajnoj. Ce junaj po r krd o j n.al.e

interpretado de rezultoj povu s e s t i hazarda, kaii z it a per d rve r s aj raCLOJ. c kzcm-

ple : k i e l ind iv idu a diferenco en m te st o-o-c sor-pc io de globulIno) de col o st rurno

kaj de lakto (19), la modifoj en pr-ote me nh avo de colostrumo de unu po r k mo al

aha, kaj ec de la sama por kino de unu glando al a l ia (19'. Ekzistas ank aü

./
Facul te d c Med ectne V~t~rinalre. L'I\l,,'rsit~ Nationale du i':aire, B.P. 1825,
LUBUMBASHI. Zat'r-e , Afriko
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ebleco, ke la nut r ajo de la patrino influas je la proteinnivelo kaj precipe je la

garna- globulinoj de serumo de junaj porkidoj (22).

MATERIALO KAJ MFTODO

Por determini la mezvalorojn ni traktis du porkidgrupojn de arnbaü sek-

soj . La unua grupo konsistis el 30 porkidoj sanaj, en ago de 7-9 semajnoj kiel

modelserio (fiziologia serio); la dua enhavis ank aü 30 s arnagajn ' porkidojn sed

tuä it aj per la kronika kolibacilozo, al kiu akompanis ank aü kafieksio (patologia

serio) .

5angon oni prenadis de la ant sü a kavvejno. La generalan proteinnivelon

ni determinadis pe r la refraktometria metodo. Kiel paper-elektroforezo ni aplikis

la metodon priskribitan de Ostrowski (13). La fracioj estis kolorigitaj pe r bluo

de bromfenolo kaj ni ekstraktis ilin per la so lv ajo de 0,1 N NaOH. Por la le-

gado de rezultoj oni uzis la fotokolorimetron de Leitz, filtron 580 mu ,

REZULTOJ

La rezultojn ricevitajn per la paper- elektroforezo ni prezentis en la ta-

beloj n~ 1 kaj n!2 2. lli estis analizitaj pe r statistikkalkuloj kie oni prikalkulis:

la mezvalorojn (m), sigmon (6'), eraron de la sigmo (1'••) kaj eraron de la

mezvaloroj (Sm).

Ni ekobservis ke la generalaj proteinniveloj estis pr-e skaü la sarnaj en

la du tabeloj (6,60+1,1 g% kaj 6,55+0,98 g%).

Aplikante la teston de Johnson (3Sm1 + 3Sm
2
<m

2
-m

1
) ni konstatis ke nur

la diferenco inter alfa , globulinoj estas esenca (22,1 + 4,6% kaj 27,5 + 4,5%) .

Ciuj aliaj rezultoj ne montras grandajn diferencojn, kaj ec kiam ili ekzistas,

kiel por la albuminoj (46,7 + 8,5% kaj 40,5 + 6,0%) ili ne estas esencaj.

La rilato al bum inojj globu lin oj (A!G) estas su fi ce grava (0,88 kaj 0,66).
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Tabelo n~l Mezvaloroj por la generalaj proteinoj kaj proteinfrakcioj de la

fiziologia serio

n m
1 G P,,- S"'l

nombroj
.Ex ~.I.!-~eS cf---

n -yrnr ~
Pro t.e: 110j ~elJ. 30 6.60 1,1 0,14 0,21

Albwl1inoj JO 46,7 6,5 1,10 1,50

oL - globu:)imj 30 22,1 4~6 0,60 O,IH

~- glQbu11noj 30 19,1 4,5 0,59 0,81

t' - 'l10bu1inoj .lt0 12,2 2,5 0,36 0,52

Rilil.to AIG 30 0,88 - - -

Tab e Ion 2. 2. Mezvaloroj por la generalaj proteinoj kaj proteinfrakcioj de la

patologia serio

0,9$

P6' ,$",2

0,16 0,24

c ,7: ' .10

L , .,. ~ L,:' 4

( ( nr-, " .

l , ·j7 t,~!.

TI m2

Pro te ino j g.-n. 30 6, 55

,)"',.Ll0" ,ll .' ,

d- .,"Je:)!...'1 i nc.] vC .. , ,
s '

;a.rrlonUl i- oj .i: c ;0

t_rilObl'linOj J'I... 11 ,.~
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DISKUTO

NIi.j normalaj ,;:/.ullc'j (je albuminoj, de globulinoj kaj la rilato A/G tro-

v'.~i1~ gell"ralc en normoj c l t it a j en la literaturo (2,9,11,15.16.17.19,20,21).

K"nC"('rne al la modifoj d" la serum-kompozieio k aüz t t aj pe r l a kolibaci-
loz o orn dev,,~ noti jenon:

Malkre~ko (ne e se nc a ) je 6,2% d e albuminoj. Tiun-ci "hipoalbunemion", se gi

vc r o ek/.i<;lils, oru povu s e k sp l ik i per manko de liverado, k aüz it a per malkre-

sko cI(' «pc t rt o , au sekve de plilongiga diareo, al kiu akompanas ofte malbona
resorpeio -l c nUlrajo.

Kr-esk o , slalistike esenea, de alra-globulinoj (22,1 -+ 4,6%) kaj (27,5 -+ 4,5%).

Tiu-ci kr c sko s ajn a s e st i esprimo de Ia organism-reakeio de junaj porkidoj je

l a loks-inlekeio kaüz it a per l a kolibaeilozo. JohnsonJ.C. ka j Tumbleson M.E.

(7) mon Iri s ke la alf'a , globulinni ve lo preeipe l a 0(1 _ globulinoj, de por-kidoj

cm a] je ~Iomak-inflamo, k aüz it a per kolibacilozo, estas esenee pli malgranda

01 ce por'k id o] k iu j en la samaj kond i öoj estas pli rezistaj kont r-aü l a kolibaci-

lozo. Nlaj observoj koneerne al la kresko de alfa-globulinoj e st a s tute akor-

claj ku n l a rezultoj de E. A. Campbell (3), kiu montris la kreskon de tiu ci

Irilkci" eil akuta infl arno ce porkidoj.

I'or 1.. I,"la kaj gama gl obul inoj l a varioj estas tiel minimumaj, ke oni ne po-

vn s du. kOllslderi. La fakto ko gama-globulinoj ne kreskis kaj ke ili havas ec

I,'n<"',,, ')11 por ll1alkreski <?SlilS sufi öe rimarkinda. Observoj de Breitling (1)

kaj <k M"" sc (8) raport i s pri la hipogamaglobulinemio ce porkidoj, fakto kiu

povu-, l'Ve'nlu,tle cloni par-t ajn eksplikojn.

I~r"klive l a porkidoj kun kolibaeilozo jam d o komeneo havas sufice ofte

pl i lIlal.grandajn nivelojn cle gama-globulinoj. Similajn observojn notis H. Fey

kilJ A. Margadant (4) ce bovidoj.

Lau n ia opinio, man ko de l a kresko de beta- kaj gama-globulinoj e st s s

sJlL'cialc karakleri/.a po+ po rk id o] de t iu ci a.go. k iu j ne havis ankorau eble-

c ojn po r e l l abo r-i li' anl,k"rpOjn. Ttu ci h ipot e z o povus e st i apogita per ob-

~ervoj d o SI""I, kaJ Ik'.~lIl" (18). d e lfoerlein (6). de Harmon (5) kaj de

o
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Olsson (12), kiuj ne povis konkludi la modifon mezureblan je la

rum-antikorpoj pere de inter-peritonea injekto de antigenoj ce

devus ankor-aü verigi se la manko de kresko de

nivelo de se-

po-rkidoj. Oni

beta kaj de gama- globulinoj

ne ekzistas en rilato kun la ekstrema fazo de la malsano al kiu akompanas

kafieksio kaj deshidratacio, kiu farus eventuale la reakciojn de organismo a-

normalaj au nulaj. Tiu Ci kontrolo be zonu s pluajn analizojn faritajn komence

de malsano au antaü 01 la kafieksio kaj la deshidratacio ape r-as ,

Oni ne pov as escepti ke la ano+ek s io kaj la diareo senigadas je nutraf-

proteinoj kiuj k aiiz a s la malkreskon de albuminoj kaj de globulinoj beta k a i ga-
. J

ma, produktante relativan kreskon de alfa-globulinoj (J.A.Nikolic, 10).

La rilato A/G malkreskas iomete d~ 0,88 al 0,68. La sango estas kaüz it a

du fenomenoj: malkresko de albuminoj kaj kresko de alfa-globulinoj.
per
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Resumo

STUDOJ DE ELEKTROFOREZAJ PROTEINFRAKCIOJ CE POR KlDOJ TU~1T AJ

PER KOLIBACILOZO.

(A. Wenclewski, A. V'e r-hul s t kaj N. Massamba. Luburn ba sh i , Z a t r o ]

La aütor oj trastudis la mod ifojn de serumproteinoj ce porkidoj suferan-

taj kol ibe.c iloz on . 11i aphkis paper-elektroforezon de serumo ce 60 porkidoj agaj

de 7-9 semajnoj, el kiuj 30 e s t is sanaj kaj 30 malsanis je kohbacilozo su fi öe

evoluigita.

La rezultoj estis analizitaj statistike kaj ili prezentas sin jene:

- kresko statistike esenca de alfa- globuhnoj,

- malkresko neesenca de albuminoj,

- en la beta kaj gama-globuhnoj la diferencoj estis tiel mini.mumaj ke oni ne po-

vas ihn konsideri. La fakto ke la gama- globulinoj ne kreskis, sed ili havas

ec tendencon por malkreski kreas fenomenon vere rimarkindan.
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LES RECHERCHES PAR L' ELECTROPHORt:SE DES MODlFlCATJONS

PROTlDIQUES SERIQUES ENGENDREES PAR LA COLlBACILLOSE

CHEZ lES PORCELETS.

(A. Wenclewski, A. Ve rhul s t kaj N. Massamha. Lubumbashi, Zairo)

Les _. rs se sont pr-opo se d "etudier le s modifications p+ottd ique S se-

; p a r la colibacillose chez les no r ce l e t s . l1s ont pr-ocede ariques enge

I" electrophoI ~se sur papier du serum de 60 porcelet s de 7 a 9 semaines d ' äge ,

dont 30 en bonne s an te et 30 atteints de colibacillose a un stade avancä .

Les r e sult et s ont ete an aly se s statistiquement et font ressortir chez le

porcelet atteint de colibacillose avancd :

- une augmentation statistiquement significative des globulines alpha,

- une diminuation non significative des albumines,

pour les beta et gamma- globulines, des variations tellement minimes qu "elles

nc peuvent pas ~tre prises en c on s ide r-atton . Le fait que les gamma-globulines

e n particulier n "aient pas augrneritd et aient märne tendance a diminuer semble

~t re un phenornene assez remarquable. 11 serait a attribuer a 1 'imperfection

du metabolisme du porcelet qui a cet äge n'aurait pas encore la Facult e suf-

I'is an te d "elaborer des garnm a- globulines.

18. Staub H. and Boguth, Gammaglobulin und Anti-Körperbildung in Säuglings-
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TREVO, TRETAVO, L I G 0

(KIEL EKESTAS TEKSAJO)

(M.Ba~tov.6ka, FRYVEK-MISTEK, Ceho.6tovakü)

Oni ne scias, kiam prahomo komencis plekti baston, kiam li faris la unu-

ajn fadenojn kaj kiam el la plektado evoluis teksado. Nepre daür-t s milojn da ja-

r-oj , ant aü 01 iu faris kombilsimilan instrumenton kun truetoj te la pintoj de la

kombilaj dentoj, kiu ebligis al li samtempe levi p ar ton de la varpo, por formi

fe t k an al 0 n, en kiun li metis vefteron alo remotsn al la preta tek s a]o . Pluan

tempegon daür-i s la evoluado de tiu ö "kombilo", ~is ~i san~igis je ha r n es 0,

regata pe r piedoj sur pedaloj. Fine en la 18a - 19a jarcentoj, post kiam oni

inventis vapor-rna stnon kaj poste la elektromotoron, ekan st ataüi s la piedojn eks-

centrikoj. La evoluado daür-a s , sed harneso evidente malaperos nur ti am , kiam

mal aper o s la teksado.

Ki o estas harne so? Kerno de la harne so estas la varperingoj, kiuj

tirkauas la unuopajn varperojn, ebligante il in levadi kaj mallevadi. La varpe-

ringojn tenas snur-oj aü dratoj, formantaj kun ili ha rn e se r 0 j n. La varperin-

goj pov as esti noditaj rekte el la harnesa snur-o (fadeno, B 11 a ) ; ili povas

esti torditaj el la harnesa drato (B 11 b ) ; la varperingon pov a s prezenti tru-

eto en plata stala har-ne se r-o ; ili pov as esti stalaj ringetoj, lutitaj inter du drat-

ekstremoj; la stal aj ringetoj povas ank aü esti alligitaj per fadenoj; ank aii vitraj

ringetoj per fadenoj alligitaj prezentas harneserojn, kaj pluraj aliaj.


