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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.
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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.
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Ekzistas du spe coj de harne soj , h f 1
a r-n e so J 0 i a j por- malpli kornpl i ,

kaj plektoj kaj ha r n e s 0 J. ~ a k a d a : k
J r a J por- te s ajoj komplike plektitaj (fl or-um.,

it aj ) .

Harne sa folio (B 12) eke stas per tio, ke o.ri la harne serojn po r s am,
tcmpe levotaj varpe r-oj fiksas k d H

en unu a ron. arneso dev a s havi minimume du
fol iojn (po r ne tre delikata kaj ne tre densa tol o )

Deksesfolia harneso .
j am estas iom mal avant aga kaj oni tial anstatauigas

~in h
per arneso fakarda, kies unuopaj harneseroj pogrupete pendas sub la fa-

karda mastno , lokita super la teksmasino; la harneserojn tenas en rekta ver-

tikala poz ic io dikdrataj peziletoj malsupre: por unu harne sero unu pezileto.

Ciu harneso havas tiom da harneseroj, kiom da varperoj havas la teks-

ajo , kutime kelkajn milojn. On i ekz empl a kalkulu nur la ege maIdensan teksafon,

kiu havas nur 10 varperojn en unu centimetro kaj estas 70
cm lar-g a : 700 ver-p ,

eroj, 700 harneseroj. Kaj eiun varperon oni devas unuope t red i , kio ankorau

orte ok az as mane, car nur sufice kompltka] k
aparatoj apablas iorn an st at aii i la

811
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atentajn okulojn kaj manojn de tredistinoj. Pri la tredado legu en Scienca re-

vuo, Vol. 23, 1972, n-ro 3(95), en la artikolo "La teksokombilo". Tie vi an-

kau vidas la sl\emon de t ek srnas in o kun dufolia harneso.

T amen por fari kanalon por la fetota vefto mankas su r la bildo ankor-aü

la pedaloj, kiujn oni t r eta s lau preskribita sinsekvo. La pedaloj en tia teks-

me s ino estis longaj levumiloj unubrakaj, fiksitaj sur pivotoj sub la varpo (lau

la bildo dekstre) aii rnal.antaü la teksanto (lau la bildo maldekstre). Memkom-

preneble la pedaloj devas esti ligitaj al la harnesfolioj k aj ankaü la ligon oni

preskribas. En tia simpla tek sma äino la tretita pedalo mallevas la alligitan har-

nesfolion. En iuj tek sm a s inoj estas la folioj alligitaj al levumiloj, per k iuj oni

la koncernan folion levas, tretinte la koncernan pedalon. Por pli multaj folioj

kaj pli komplikaj plektoj oni uzas f 0 1 i m a 5 in 0 n, lokigitan super la t ek sma S'i-,

no, kiun on i funkciigas per nur unu pedalo. Ank aü fakardon oni funkciigas per

unu pedalo.

La tredon, tretadon kaj ligon oni desegnas sur retpapero: La tredon su-

per la plekto (B 13 a }, la tretadon dekstre de la plekto (B 13 b }, la ligon en

la dekstra supra angulo (B 13 c ) .

Por la tredo signifas la interspaco inter du horizontalaj linioj unu har-

nesofolion kaj oni kalkulas ilin de supre, kv az aii on i la harneson rigardus de

supre, car la unua folio en la ma s ino estas tiu pl i proksima al la varpoprovizo,

al la varpotrabo, la lasta proksimas la teksokombilon. Sur la retpapero on i ple-

nigas tiujn kvadratetojn, kie oni la varperon per la koncerna folio levadu. Lau

la uz it a tolplekto de maldensa teksafo oni do tredas eiujn malparajn varperojn

en la varperingojn de la unua folio kaj la parajn inter giajn harneserojn; en la

dua folio pasas tra la varperingoj la paraj verperoj kaj la malparaj inter la har-

neseroj.

Dekstre de la plekto estas pedaloj kiel interspacoj inter du vertikalaj

linioj. On i plenigas por la koncerna veftero kvadrateton sur tiu pedalo, kiun oni

en la tek smastno tretu. Kutime oni komencas per la dekstra pedalo kaj d aiir-Ig a s

lau la vefteroj de malsupre supren.

Kie la linio de la unue tretota pedalo trafas la linion de la unue 1e v 0-

ta harnesfolio, tie oni plenigas la kvadrateton de la retpapero. Same la traf-

punkton de la dua pedalo kaj dua folio. Tiel ekestas la r i p 0 r tod e la li-
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go. Gi en nia ekzemplo egalas la riporton ce la plekto (B 13 cl). La r i _

po r tod e 1 a t red 0 egalas en ~i la r i p 0 r ton deI a t r eta d 0 kaj ili

e stas kont r aüaj al la unuaj du riportoj (B 13 a, b 1) .

Per pedaloj aii tretataj piede aü premataj per ekseentrikoj estas tirata

malsupren tiu folio, kiu estas al pedale ligita. Tial oni devas simplan ligon fa-

ri lau la blankaj kvadratetoj de la liga riporto. Se oni ligas lau la desegno la

foliojn al la levumiloj de la fohrnaätno aii de alia levanta ar angajo de la teks-

mastno , oni obeas la nigrajn kvadratetojn.

Pli densaj teksafoj tolplektaj bezonas pli multajn foliojn, por ke la varpo

ne suferu pro la frotado inter tro densajn harneseroj. Tial oni kotonan tolon

teksas kutime per kvar folioj, densan silkon (t afton ) per se s- e~ ok- folia har-

neso. Tamen pedaloj por pieda tretado povas resti du; la aferon ar angas la l i-

go. Sur la desegnafo B 13 vi vidas ses diversajn tredojn kaj ligojn; ne sangig-

as plekto kaj tretado. La unuaj tredo kaj ligo estas por du folioj, kiel ni jam

meneiis, la duaj kaj triaj por kvar folioj, la kvaraj por ses folioj, la kvinaj

kaj sesaj por okfolia harneso.

La plej simpla kaj faeila estas la gl at a t red 0, lau kiu oni tredas la

sinsekvajn varperojn en la sinsekvajn foliojn; ~in montras B 13-1 kaj B 13-2.

Sed la plej oft a por tolo estas la tredo dismeta, kiun vi vidas sur la B

13-3, 4, 5, 6 La kaüz on orri komprenas, se oni rigardas la ligojn. Por glata

tredo on i devas kunligi la foliojn 1, 3, 5, 7 kaj 2, 4, 6, 8. Per tio ekestus

frotado inter Ciuj folioj, do mal avant ago . Se oni uzas la dismetan tredon lau

B 13 - 3, 4, 5, oni povas kunligi la najbarajn foliojn je du g'rupoj kaj la frot-

ado estas nur inter la du mezaj. Lau la tredo B 13-6 ekestas kvar grupoj da
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folioj kaj la frotado en tri ebenoj, sed la tredo estas avant aga , ear oni ~in po-

vas fari pli faeile per duobla tredilo. La distaneo inter du sarntempe "trapika-

taj" folioj ne estas tiel granda kaj unu ellasitan folion oni per la okuloj pli ra-

pide kalkulas 01 tri foliojn, do eraroj en B 13-6 estas malpli ve r s ajn aj .

Kaj nun oni rigardu, kielsangigas plekto, se on i sangis tredon, ne san-

ginte la ligon kaj tretadon. Se oni uz i s glatan tredon kaj la ligon B 13- 3. ape-

ras la plekto 14, duvarpera tolo, repso l aül onga , repso varpa, kun la plej mal-

Iar-ga] ripoj. La sarnan rezulton donas glata tredo kun la ligo B 13-6. Glata tre-

do kun la ligo B 13-4 aperigas trivarperan repson, B 13-5 repson kvarvarpe-

ran, do du repsojn kun pli largaj ripoj.

I:

Nun oni lasu glatan tredon kaj plimultigu l a pedalojn. B 15 pr-e zeru a s

glatan tredon, glatan tretadon kaj glatan l t g o n dekstran por kvar-

folia harne so kaj kvar pedaloj. La rezulto e st a s kvarfadena vefta kepro dekstra.

Atentante, ke en la stmpl a tek sma s ino on i alligas la foliojn al la ped al oj lau la

blankaj kvadratetoj, oni ekkonseias, ke la alligado devas okazi per snuro). ki ,

uj ~e la netretita pedale kur-big a s . sed ne 1 i ras. Por simpligi la subligon. oni

teksas tian veftan kepron per la gusta flanko malsupre, ank aü per la ek sco nr rl-

kaj te k srna s inoj , kie tia proeedo simpligas l a formon de l a ek sce nr r ik o] .

Por la malmefianika teksado e st as pl i na t u r-a l a alm e z aIr e t a d O. flO-

me alterne per dekstra kaj maldekstra picdoj, komenean te su r 1a ek st e r a j oed a-

loj. Sur la B 16 vi vidas t ian tretadon kaj la ekestintan plekton . kvarfadenan

kepron rompitan. Dismeta tredo, glata ligo ka j almeza tretado kun kvar Iol ioj

kaj pedaloj kreas kvarfadenan veftan kepron. Por pl i multaj folioj kun glata li-

go oni la almezan tretadon uz i ne povas, ear ekestus iaj malfirmaj fantaziafoj.

Tarnen tio Ci suf'iöu por klarigi, kiel r rl at a s reciproke la tredo. tretado
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