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Adatok a fiatal malacok koli-vérhasának 
oktanához.Állatorvosdoktori értekezés kivonata.Irta: Fischer Dávid, községi állatorvos Sárospatakon.A fiatal malacok szeptikémiás betegségei közül a legutóbbi években nagyjelentőségre emelkedett az újszülött malacok vérhasának nevezett megbetegedés, amely a malacokat már életük első óráiban, vagy napjaiban támadja meg s köztük érzékeny veszteséget idéz elő.A bántalom kóroktanára vonatkozólag végzett vizsgálatok egybehangzó eredménye szerint a betegséget a 

bacillus coli communis okozza.A fertőzés módjára nézve azonban eltérők a vélemények. Mig a külföldi szerzők (Sachweh, Eickmann- 
Söntgen) vizsgálatai és észleletei az extrauterinális, nevezetesen a köldök útján történő fertőződés mellett szólnak, addig a hazai szerzők (Jármai, Rohonyi) véleménye e tekintetben megoszlik. Jármai ugyanis a bél- csövön át történő extrauterinális, Rohonyi ellenben az intrauterinális fertőzésnek tulajdonit nagyobb jelentőséget, bár ez utóbbi szerző az extrauterinális fertőzést sem zárja ki teljesen.A fertőzés módjára vonatkozó eme kétféle felfogás szerint módosul aztán a betegség elleni védekezés. Az intrauterinális fertőzés álláspontja szerint az elsőizben fellépett járványnál, az újszülöttek polyvalens koli-szé- rummal és autovakcinával való kezelése indokolt, az olyan vemhes anyákat pedig, amelyek fiaztatásánál a betegség ismételt fellépésére lehet számitani, a hygienés rendszabályok betartása mellett specifikus autovakcinával, vagy emellett még néhány nappal a fiadzás előtt nagyobb adag (40—50 kcm) koliszérummal kell oltani, mig az újszülötteket a fentebb említett módon kell kezelésbe venni. Ezzel szemben az extrauterinális fertőzés álláspontjának hivei szerint, a hygienés rendszabályok mellett, a fertőzésmentes helyen való fíaztatás látszik célszerűnek.
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Mindezekből kitűnik, hogy sem a fertőzés módjának, sem a betegség elleni védekezésnek terén nincsenek ma még egységesen kialakult nézetek és ehhez képest az ajánlott védekezési eljárások a gyakorlatban nem is adnak kielégítő eredményt. Már pedig nagyfontosságú a betegség elleni védekezés módját szilárdabb alapon felépíteni, mert számos tenyészetünkben a fiaz- tatások során évről-évre megismétlődő, 60—75°/o-os veszteséget okozó bántalom sertéstenyészetünket úgyszólván csiráiban veszélyezteti.A kérdés tudományos vonatkozásai mellett ezek a gazdasági szempontok is késztettek arra, hogy gyakorlati megfigyeléseim és kísérleteim alapján egyrészt az újszülött malacok fertőződésének a módjával, másrészt pedig a betegség oktanával foglalkozzam.
Saját vizsgálatok.

A . A z intrauterinális fertőződésre irányuló vizsgálatok. 1. V i z s g á l a t o k  a z  a n y á k  v é r s a v ó j á v a lAz a kérdés, hogy a fiatal állatok az intrauterinális életben fertőződnek-e koli bacillusokkal, elméleti megfontolás alapján az anyák vérének agglutinációs vizsgálatával látszott megoldhatónak. Ha ugyanis az újszülöttek már a méhen belül fertőződnek, akkor az anyáknak is szükségképen betegeknek kell lenniök legalább olyan értelemben, hogy miközben a fertőző anyag rajtuk keresztül a magzatba jut, az anyák szervezetében is bizonyos maradandó nyomot hagy maga után, vagyis az anyák vérsavójában antigénül szereplő koli bacillusokkal szemben agglutinineknek kell lenniök. Ha tehát az anyaállatok vérsavója a koliszeptikémiában elhullott malacból kitenyésziett kolibacillust magas hígításban csomóba veri, akkor ez a pozitív eredményű agglutinációs kísérlet azt bizonyíthatja, hogy a malachullában talált kollibaciUus átment az anya szervezetén, abban jól észrevehető nyomot hagyott hátra és a malac magzatkorában fertőződött.Az agglutinációs próbát fertőzött állományok olyan kocainak vérsavójával végeztem, amelyek egyrészt egészséges malacokat hoztak világra és az újszülöttek később is egészségesek maradtak, másrészt olyanokéval, amelyeknek malacai a születés után pár nap múlva vagy mind elhullottak, vagy amelyek egy része életben maradt,



5másik része pedig pár nap múlva elpusztult. Ezen kívül még fertőzésmentes állományból való két egészséges koca vérsavóját is vizsgáltam.A próbákhoz a fertőzött állományok elhullott malacaiból kitenyésztett, kontrollképen pedig egy laboratóriumi koli-törzset használtam.Az állatok vérsavójának agglutinációs próbáiból az derült ki, hogy a vérsavók közel megegyező és csak nagyon alacsony (1:30—1:100) hígításokban verték csomóba á koli bacillusokat. A vizsgált savók a laboratóriumi koli-törzzsel szemben is két esetben hasonló eredményt adtak.Az anyaállatok vérsavójának agglutinációs vizsgálata tehát — az alacsony értékek miatt — nem igazolta azt a feltevést, hogy az anyák a vemhesség ideje alatt olyan koli bacillusokkal fertőződtek, amelyek az anyák véréből a magzat testébe hatolva a magzat megbetegedését, illetve elhullását okozhatták.2. V i z s g á l a t o k  f i a t a l  m a l a c o k  v é r s a v ó j á v a l .Az anyák vérsavójának vizsgálatán kivül pár napos malacok vérsavójával is végeztem agglutinációs vizsgálatokat, annak a kérdésnek a tisztázása céljából, hogy a szóbanforgó koli bacillusok nem oly módon idézik-e elő a vehemek megbetegedését, hogy az anyák szervezetében szerologiailag kimutatható elváltozást nem okoznak, azonban a malacok szervezete a fertőző anyag ellen agglutinineket termel, amelyeknek mennyiségéből a méhen belüli fertőzésre lehetne következtetni. Ezeknél a vizsgálatoknál 1—7 napos, olyan malacok vérsavóját használtam fel, amelyek:1. fertőzött helyen egészségesek maradtak,2. fertőzött helyen egészségesek maradtak, de testvéreik közül egy vagy több elhullott és3. a vérvételkor betegek voltak, illetőleg a vérvétel után néhány óra múlva elhullottak.A vizsgálatokból az az eredmény vonható le, hogy a vérsavók csak nagyon alacsony (1:20— 1:30) hígításban agglutinálták a fertőzött helyről származó ko!i- bacillust, továbbá, hogy észrevehető különbség a különböző csoportositásu malacok vérsavójának agglutinációs értékei között nincsen.
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Az agglutinációs próba olyan malacok vérsavójával történt, amelyeknél épen fiatal korukra való tekintettel az esetleg kivülről bejutott kolibacillusok számbavehető agglutinineket még nem termelhettek. Ha pedig a malacok már vehemkorukban fertőződtek a szóbanlévő csirákkal, akkor elegendő idő lett volna a specifikus agg- lutininek nagyobb mennyiségben való termelődésére.Minthogy egyrészt az anyák és a pár napos malacok vérsavójával végzett agglutinációs vizsgálat csak nagyon alacsony értéket adott, másrészt pedig a különböző csoportositásu anyák és malacok vérsavójának agglutinációs értékei között nincsen kézzel fogható különbség, ezekből az adatokból arra lehet következni, hogy a fertőzött helyről származó kolibacillus az anyák, illetve a vehem szervezetében nem tartózkodott annyi ideig, amennyi idő alatt jól észrevehető agglutininek képződhetnek.A vizsgálati eredmények alapján tehát nem látszik valószínűnek, hogy a kolibacillusok az inírauterinális életben betegitik meg a fiatal malacokat.3. G y a k o r l a t i  m e g f i g y e l é s e k .A szerologiai vizsgálati eredmények mellett szól az u. n. dajkasági kísérletek negativ eredménye is. A kisérlet, amelynél a betegség kezdeti stádiumában levő malacokat olyan kocák alá tettem dajkaságba, amelyeknek malacai egészségesek voltak, abból a feltevésből indult ki, hogy e kocák malacai azért nem betegszenek meg vérhasban, mert az anyák a fertőzésen keresztülesvén, ellenanyagokat termeltek a koli csirák ellen, amely ellenanyagok legalább a laktáció kezdetén, tudvalévőén a tejben is nagy mennyiségben találhatók. Ezek a kísérletek azonban negativ eredménnyel végződtek, vagyis a dajkaságba adott malacok mind elpusztultak, jeléül annak, hogy a dajka anyák tejében megfelelő mennyiségű ellenanyag nem volt a kolibacillusok ellen, valószínűleg azért, mert a megfelelő antigénnel az anyák sem voltak fertőzve.Ezeket a kísérleteket két fertőzött állományban 8 koca 16 malacával végeztem.
B. Az extrauterínális fertőződésre irányuló vizsgálatok.1. G y a k o r l a t i  m e g f i g y e l é s e kAz extrauterinális fertőződés kérdésének tanulmányozása során szerzett gyakorlati megfigyelések: a) a



7köldök, b) a talaj és c) a tej közvetítette fertőzésre vonatkoznak.
a) A köldök utján létrejövő fertőzést hazánkban eddigelé nem észlelték.
b) A talaj fertőzés közvetítő szerepe csak alárendelt jelentőségű. A legjobban igazolják ezt az u. n. szűz-helyen való fiaztatási próbák, amelyekkel sem a betegség fellépését megakadályozni, sem az elhullások arányszámát csökkenteni nem sikerűi. Hogy a talaj közvetítette fertőzés álláspontja mennyire problematikus* bizonyitják az alábbi esetek:1. Egy gazdaságban 56 előhasi koca közül 26 kocát a gazdaságtól 2 km.-nyíre fekvő tanyán, újonnan épített és még nem használt helységben fiztattam. A 26 koca összesen vetett 115 malacából 46 (40°/®) elpusztult koli- vérhasban, ezzel szemben a régi helyen 27’5% volt a veszteség.2. Egy másik gazdaságban 14 kocát fiaztattam szűz- helyen. A született 73 malacból 52 malac (71-3%) hullott el vérhasban.Hasonló kedvezőtlen eredménnyel jártak a más állományokban is szűz-helyen történt fiaztatási kísérletek.
c) Ami a tej közvetítette fertőzést illeti, erre nézve a Rohonyi által képviselt álláspont, amely szerint a fertőzés intrauterinális eredelü, azonban a pathologiás koli-csirák a bélszövetekre ható támadóképességüket csak az első táplálék, a tej felvétele után a keletkezett rendellenes erjedési termékek közvetítésével nyerik el, nem látszik megokoltnak, mert az idevonatkozó vizsgálatok azt igazolták, hogy az újszülöttek a tej útján extrauterinálisan is fertőződnek a szóban levő csirákkal s bár mindkét tényező meg van a kórhatáshoz, még sem betegszenek meg, nyilván azért, mert a tejnek, illetve erjedési termékeinek e kórcsirák pathogenitására nincs különösebb befolyása.2. F e r t ő z é s i  k í s é r l e t e k  k o l i - b a c i l l u s s a lA fertőzési kísérleteket koli-vérhasban elhullott malacokból származó, 48 órás bacillus tenyészetekkel végeztem.A kísérletekre malacokon kívül kívül két 14 napos galambot, három 10 napos csirkét, egy egeret és egy tengeri malacot használtam fel. Az emulziót oly módon
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készítettéin, hogy a 48 órás ágár tenyészetet 5 keni fiziológiás konyhasó oldattal lemostam és ebből egy galambnak 0'5, a másiknak 1 kem-t, úgyszintén egy csirkének 0 5 kcm.-t fecskendeztem bőre alá, egy másiknak 0-5 kem-t fecskendeztem a hasüregébe és egynek 1 kem-t adtam szájon át; az egeret 0 20 kcm-el szubkután, a tengeri malacot pedig ugyanilyen adaggal intraperitoneál fertőztem. A kísérleti állatok közül a tengeri malac és az egér 18, illetve 24 óra múlva elpusztult, mig a többiek nem betegedtek meg.Az első malackisérletben egy kocának ugyanazon fiaztatásból származó 6 drb. 3 napos malacát használtam fel. E malacok egyik testvére a fertőzés előtt koli- szeptikémiában elhullott, egyet kontrollnak hagytam, négyet pedig az előbbi kísérletnél használt koli-bacillus emulzióval fertőztem. A négy malac közül egyet 10, egyet 2-0 kcm-mel a bére alá oltottam, egynek 2'0, egynek pedig 4'0 kem-t adtam szájon át.E kísérleteknek az volt az eredménye, hogy a három napos malacokat a koli-szeptikémiában elpusztult malac hullájából kitenyésztett helyi koli-bacillusoknak nagy mennyiségével és eléggé érzékeny módon történt fertőzéssel nem sikerült megbetegiteni.Minthogy azonban e kísérletnél arra a lehetőségre kellett gondolni, hogy a kísérleti állatok azért nem betegedtek meg a mesterséges fertőzés következtében, mert a fertőzött helyen esetleg veleszületett immunitással bírtak a koli-csirákkal szemben, a kísérletet fertőzésmentes helyen némi módosítással megismételtem. A különbség abban állott, hogy ez esetben nagyobb meny- nyiségű koli-bacillus tenyészetet juttattam az öt napos kísérleti malacoknak, még pedig: egynek 2 0, egynek 3 0 kem-t a bőre alá, egynek 4'0 és egynek 6‘0 kem-t adtam a szájon át, az előbbi kísérletnél használt koli- törzzsel azonos, friss hullából kitenyésztett b. koliból. A négy kísérleti állat két testvérét pedig ellenőrzésül hagytam.Ez a második malackisérlet is negativ eredménnyel járt, mert a koli-tenyészettel fertőzésmentes helyen sem sikerült a kísérleti malacokat megbetegiteni.A harmadik malackisérletet három előhasi kocának 13 öt napos malacával végeztem olyan állományban, ahol az öregebb kocák malacai között az előbbi fiaz-



9tatáskor koli-vérhas pusztított. A fertőzésre használt koli-törzs ugyanebből az állományból elpusztult malacból származott, közvetlenül a kísérlet előtt lett kitenyésztve és a baktériumemulzió a fentihez hasonló módon előállítva. A fertőzés a szájon át történt, de jóval nagyobb mennyiségű baktériummal, mint az előző esetekben, nevezetesen ezek a fiatal állatok egyenként 20 kcm -t kaptak a szájon át. Két malac már a fertőzés alkalmával már kifejezetten beteg volt (lázas állapot hasmenéssel), a többi ellenben egészségesnek látszott.E kísérletnek az volt az eredménye, hogy a fertőzés alkalmával már betegnek talált két malac és az ellenőrzésül meghagyott három malacból egy koliszep- szisben elhullott, a többiekre azonban a fertőzés semmiféle káros hatással nem volt.A koli bacillus pathogenitásának megállapítására irányuló malacfertőzési kísérletekből tehát megállapítható, hogy pár napos malacokat sem fertőzött, sem pedig fertőzésmentes helyen megbetegiteni nem sikerült.Minthogy pedig az anyák és az újszülött malacok vérsavójával történt agglutinációs vizsgálatok az elhullott malacokból származó koli-bacillusra nézve negativ eredményeket adtak, továbbá a különböző körülmények között a koli-bacillusokkal pár napos malacokon végrehajtott fertőzési kísérletek is negativ eredménnyel zárultak, nem látszik valószínűnek, hogy a malacok koli- 
vérhas tüneteiben lefolyó betegségét a bacillus coli okozta.3. A k o l i s z é r u m  é r t é k é r e  v o n a t k o z ó  g y a k o r l a t i  m e g f i g y e l é s e k  a m a l a c o k  k o l i - v é r h a s á n á l .A bacillus koli kóroktani szerepére vonatkozó fentebbi megállapítással összhangban állanak azok az eredmények, amiket a koliszérum védő és gyógyító értékére szereztem. így pl.:egy gazdaságban 30 kocának 160 malacát oltottam e gazdaság elhullott malacaiból kitenyésztett koli- törzsek felhasználásával készült koliszérummal. Az oltás előtt 27'3°/o hullott el koliszepszisben. Az oltás után, az oltás alkalmával már beteg volt 26 állat mind, a 90 egészséges közül pedig 60% hullott el, annak dacára, hogy a betegek 15—20, az egészségesek pedig 10 kcm specifikus koüszérumot kaptak,



10 Ha tekintetbe vesszük, hogy a szérummal nem kezelt állományokban sem nagyobbak a veszteségek, — mint ahogyan ezt gyakorlatomban tapasztani — azt mondhatjuk, hogy a koliszérumnak sem védő, sem gyógyító hatása nem volt. A kedvezőtlen eredményt pedig nem lehet másként magyarázni, minthogy ezekben az esetekben nem a b. coli volt az elsöleges kórokozó, bár a kórbonctani kép a koliszeptikémiára utalt és a hullákból csak koli bacillust lehetett kitenyészteni.
Fertőzési kísérlet beteg és elhullott malac vérével.Minthogy a koli bacillussal pár napos kísérleti malacokon a betegséget előidézni nem sikerült, az a gondolat merült fel, hogy a. bántalmat nem szűrhető virus idézi-e elő. E feltevés alapján a koli bacillusok épen úgy társulnának a betegséghez, mint a bipolárisok és a paratyphus csoportbeliek a sertéspestis láthatatlan vírusához.Annak eldönlésére, hogy a koli-csira valóban másodlagos jelentőségű-e, amely tehát egy láthatatlan és kitenyészthetetlen vírust leplez, vérhasban súlyos beteg malac véréből egy 3 és egy 4 napos malac bőre alá 1 5, illetve 2-0 kcm-t fecskendeztem. A feltevést azonban a kísérlet nem erősítette meg, amennyiben a kísérleti malacok a fertőzést követő 90 napon át egészségi állapotukban a legkisebb változást sem mutatták. Ugyanezt a kísérletet közvetlenül az elhullás után vett malacvérrel két 3 napos malacon megismételtem, teljesen hasonló eredménnyel.Ezekszerint tehát az a feltevés, hogy láthatatlan virus volna az elsőleges kórokozó, nem látszik igazoltnak.

Összefoglalás.1. A vérhasban meg nem betegedett újszülött malacok anyjának vérsavója a helyi koli-bacillust csak nagyon alacsony (1:30— 1:40) hígításban verte csomóba.2. A vérhasban megbetegedett újszülött malacok anyáinak vérsavója az elhullott malacokból kitenyésztett ko'.i-bacillust ugyancsak nagyon alacsony (1: 60— 1: 100) hígításban agglutinálta3. Az idegen, koli-vérhassal nem fertőzött állományok vérsavója hasonlóképen csak alacsony (1 :100) hígításban agglutinálta a nevezett csirákat.4. Az 1., 2. és 3. alatt említett kocák vérsavójának



11agglutinációs értékei a b. colival szemben olyan alacsonyak, hogy ezen értékekből nem lehet az anyáknak e csirákkal való fertőzöttségére következtetni,5. Úgy a pár napos egészséges, mint a beteg malacoknak, úgyszintén azoknak az egészséges malacoknak a vérsavói, amelyeknek testvérei betegek voltak, az említett csirákkal szemben egyformán nagyon alacsony (1 :2 0 —1:30) agglutinációs értékeket adtak. Ezen alacsony értékek ellene szólnak annak, hogy az említett malacok vehemkorukban fertőződtek volna a nevezett kórcsirákkal.6. A dajkasági kísérletek amellett bizonyítanak, hogy a fertőzött helyen egészséges malacokkal biró anyák tejében nincsenek a koli-bacillusok ellen védőhatást kifejtő mennyiségben ellenanyagok.7. Gyakorlati megfigyelésem szerint a köldök, a talaj és a tej közvetítette fertőzésnek nincs jelentős szerepe a malacok vérhasánál.8. Úgy fertőzött, valamint fertőzéstől mentes helyen a pár napos malacokat a malachullából származó koli- bacillus tenyészetének sem a bőr alá oltásával, sem a szájon át beadásával (20 kcm emulzió) nem sikerült megbetegiteni.9. A betegség tetőfokán elvéreztetett, valamint a betegség következtében elhullott malacból származó vérrel (2 kcm) pár napos malacot bőr alá oltással nem sikerült megbetegiteni.10. Mindezek szerint a malacok koli-vérhas tünetei között lefolyt betegségét — az emlitett esetekben — nem a koli-bacil(us és nem filtrálható virus okozta.Irodalom. 1. Hutyra—Marek: Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere, VI. Auflage, 1922. — 2. Hutyra—Marek: Állatorvosi belgyógyászat I. rész: Fertőzőbetegségek, !923. — 3. 
Aujeszky: Általános bakteriológia, 1924. — 4. Jármai: Az újszülött malacok koli-vérhasa, Köztelek 1925. 35. évf. 15. sz. 208. oldal. 5. Rohonyi: Fiatal állatok vérhasáról, Állategészségügy 1925. !. sz. — 6. Rohonyi: További vizsgálatok a fiatal állatok vérhasáról, II. rész, Állategészségügy 1925. 7. sz — 7. Tátray jános: Az újszülött malacok koli-vérhasáról, Állatorvosi Közlöny 1925. XXII. évf. 5—6 sz 28. old. — 8. Eickmann—Söntgen: T . R. 1923. 9 P  Th. Müller: Vorlesungen über Infektion und Immunität, VI. Aufl., 1910. — 10. Dez'ö  Jenő: Az újszülött malacok koli-vérha- sáról, Köztelek 1925. 34—35. sz. 11. Fischer Dávid: Az újszülött malacok koli-vérhasáról, Állategészségügy 1925. 2 szám.





Beiträge zur Ätiologie der Coliruhr 
neugeborener Ferkel.Inaugural-Dissertationvon David Fischet, Qemeindetierarzt in Sárospatak.Ganz allgemein werden Colibazillen als Urheber der Coli-Septikaemie neugeborener Ferkel betrachtet. Ein Teil der Forscher hält dafür, dass die Krankheit zufolge intrauteriner Infektion entsteht, während andere für die extrauterine Ansteckung Stellung nehmen. Die Bestrebungen zur Bekämpfung der Krankheit widersprechen diesen Auffassungen. Namhafte Erfolge können nämlich weder mit der Autovakzinierung, noch mit der spezifischen Serumbehandlung, noch aber dadurch, dass das Werfen auf uninfizierten Stellen erfolgt, erreicht werden.Die erfolglosen Immunisierungs- und Heilversuche gaben mir den Anlass, mich mit der Frage zu befassen, ob die Infektion intra- oder extrauterin erfolgt und ob die Krankheit in der Tat durch Colibazillen verursacht wird. Um die intrauterine Infektion zu erforschen, habe ich unter Verwendung von teils stallspezifischen, teils Laboratoriumstämmen Agglutinationsversuche mit Blutserum von Muttertieren und Neugeborenen angestellt, die sich auf infizierten Orten befanden und zur Kontrolle mit Blutserum von Mutterschweinen, die von seuchenfreien Orten herstammten. Ferner trachtete ich durch Ammenversuche festzustellen, ob sich in der Milch der Muttertiere, die gesunde Ferkel geworfen hatten, Immunstoffe befinden.Um festzustellen, ob die Neugeborenen extrauterin infiziert werden, habe ich Infektionsversuche an kleinen Versuchstieren, sowie an seit einigen Tagen infizierten und von seuchenfreien Orten herstammenden Ferkeln angestellt.
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Diese Versuche habe ich durch Schutz- und Heilimpfungen mit stallspezifischem Coliserum ergänzt, indem ich voraussetzte, dass wenn es sich in der Tat um Coli-Septikaemie handelt, stallsspezifische Colisera eine immunisierende bezw. Heilwirkung entfalten werden.Schliesslich habe ich Versuche in der Richtung angestellt, ob die als Ferkel- Coliseptikaemie beschriebene Erkrankung nicht etwa durch ein filtrierbares Virus, als primären Krankheitserreger, veiursacht wird.Die Untersuchungen gestatten nachstehende Schlussfolgerungen :
Zusammenfassung.1. Blutserum von Muttertieren, die an Coliruhr nicht erkrankte Ferkel geworfen haben, hat Colibazilien nur in sehr schwachen (1:30— 1: 40) Verdünnungen agglu- tiniert.2. Blutserum von Muttertieren, die an Coliiuhr erkrankte Ferkel geworfen haben, hat von umgestandenen Ferkeln herstammende Colibazilien ebenfalls nur in schwachen (1 :60-1 :100) Verdünnungen agglutiniert.3. Blutserum von Säuen aus mit Coliruhr nicht infizierten Beständen hat die genannten Keime ebenfalls nur in sehr schwacher Verdünnung (1 : 100) agglutiniert.4. Die Agglutinationswerte des Blutserums der sub 1., 2. und 3. erwähnten Mutterschweine sind den Colibazilien gegenüber so niedrig:, dass hieraus auf die Infektion der Muttertiere mit diesen Keimen nicht gefolgert werden kann.5. Blutserum von einige Tage alten gesunden oder kranken Ferkeln, ferner von gesunden Ferkeln, deren Geschwister erkrankt waren, gaben den erwähnten Keimen gegenüber gleichmässig sehr niedrige (1 :20-1 :30) Agglutinationswerte.Diese niedrigen Werte widersprechen der Annahme, dass die erwähnten Ferkel im Mutterleibe mit den genannten Krankheitskeimen infiziert worden waren.6. Die Ammenversuche lieferten einen Beweis dafür, dass in der Milch von Säuen, die auf infizierten Orten gesunde Ferkel geworfen haben, sich Immunkörper gegen Colibazilien in namhaften Mengen nicht befinden.



7. Laut meinen praktischen Beobachtungen spielt die durch den Nabel, den Boden und die Milch vermittelte Infektion keine bedeutende Rolle bei der Coli- ruhr der Ferkel.8. Es gelang weder an seuchenfreien, noch an infizierten Orten geborene, einige Tage alte Ferkel durch die subkutane oder per os erfolgte Einverleibung grosser Gaben von Coli-Kulturen aus Ferkelkadavern (20 ccm Emulsion) krank zu machen.9. Ebensowenig gelang es einige Tage alte Ferkel durch subcutane verimpfung von Blut (2 ccm) auf der Höhe der Krankheit entbluteter oder daran ungestandener Ferkel mit Erfolg zu infizieren.10. Aus dem Gesagten scheint hervorzugehen, dass in den erwähnten Fällen die unter Erscheinungen der Coliruhr verlaufene krankheit der Ferkel weder durch Colibazillen, noch durch ein filtrierbares Virus verursacht wurde.
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