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Opinia na temat środka dezynfekcyjnego CHLOROTAAB-D
(INTER-IODEX nr serii: 17112901)

Wstęp

Afrykński pomór świń (ASF) jest wirusową, zakńną i zatńIiwą chorobą świń domolrrych

orazprzedstawicieli świniowa§ch (Suidae) vńączając wolno żyjące dziki, guźce i świnie tzeczne.

ASF znajduje się na liście A Międzynarodowej Orgarizacji Zdrońa Zńerząt (OIE) i podlega

obowipkowi zgłaszartia. Obecnie w Polscę oraz krajach sąsiadujących, takich jak Litwa, Łotwa,

Estonia i Ukraina stwierdza się występowanie ASF w populacji wolno żyjącychdzików ale również w
gospodarstwach z przyzagrodową hodowlą świń i gospodarstwach komercyjnych (Łotwa, Litwą
Estonia i Ukraina). Do§chczas w Polsce stwierdzono ponad 1222 przypadki ASF u dzików oruz l07
ognisk u świń. W krajach nadbałtyckich, dotkniętych problemem ASF dotychczas zanotowano

zbliZoną liczbę ognisk u świń, jednakże ziden§fikowano kilkakrotnie większą liczbę zakażonych

wirusem ASFV dzików. W lipcu 2017 stwierdzono pierwsze przypadki ASF na terytorium Republiki

Czeskiej. Do chwili obecnej w Czechach stwierdzono ponad 200 przypadków tej choroby u dzików.

Ponadto w Mołdawi od2016 roku zanotowano 4 ogniska ASF, natomiastliczbaprzypadków u dzików

wzrasta w sposób ciąeły .
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Aktualnie występująca sytuacja epidemiologiczna na terenie Białorusi oraz Ukrainy nie jest

jednoznaczńe zdefiniowana, natomiast wiadomo, żę na terenie tych pństw ASFV szerzy się

w populacji dzików oraz w hodowli świń. W z.vitązku z potencjalnym zagrożeniem szerzenia się

ASFV wiele innych państw wŁączając Niemcy, czy Finlandię prowadzi masowy odstrzał dzików

w celu zmniejszenia ich populacji. W związku z dużym znaczęńęm epidemiologicznym i
ekonomicznym spowodowanym występowaniem ASF oraz brakiem szczepionki i innych środków

zapobiegania szerzeńa się choroby, jedną z podstawolvych metod jej rwalczania w §m stosowanie

skutecznych środków dezynfekcyjnych. W zwiąku z povłyższym przeprowadzone w Krajowym

Laboratorium Referencyjnym ds. afrykńskiego pomoru świń (ASF) w PIWoI-PIB badaniamiaĘ na

celu sprawdzenie działańa dezynfekcyjnego preparatu CHLOROTAAB-D według wytycznych

normy PN-EN 14675 pt. ,,Chemiczne środki dezynfekcyjne i an§septyczne Ilościowa,

zawiesinowa metoda określania wirusobójczego dziŃańa chemicznych środków dezynfekcyjnych i
antysep§cznych stosowany ch w obszarze weterynarii"

Dane wnioskodawcy

INTER-IODEX

Nazwa handlowa

CHLOROTAAB-D

Nazwa techniczno-medyczna produktu

CHLOROTAAB-D

Metodyka

Środek dezynfekcyjny badano w stężeniach zalecarrych przez producenta, or?7, co najmniej w 2

stężeniach, poniZej stężenia rekomendowanego przęzproducenta. Środek dezynfekcyjny rozpuszczano

w wodzie twardej. Kńdę badane stężenie poddawano działaniom substancji interferujących: roźworu

zawierĄącego albuminę bydlęcą oraz roźworu zavłierĄącego mieszaninę albuminy bydlęcej oraz

ekstraktu drożdżowego. Do mieszaniny substancji dodawano wirus - bydlęcy enterowirus typu I,

następnie mieszaninę substancji przenoszono na płytkę do miareczkowania zavńerającą pĘn
odżywczy MEM z dodatkiem ZYo albuminy bydlęcej i wykonywano odpowiednie rozcięńczenia

seryjne. Do kazdego dołka zawierającego mieszaninę środka dezynfekcyjnego, płynu odżywczego,

wirusa oraz substancji interferującej wprowadzono zawiesinę komórek MDBK (komórki nabłonka

nerki bydlęcej) umożliwiających namnńartie się wirusa,



Równocześnie wykonywano kontrolę wirusa, polegającą na przeniesieniu odpowiednich tozcięńczeń

wirusa do dołków na płytce do miareczkowania bez obecności środka dezynfekcyjnego. Odczytu

wyników dokonywano po 3 dobie. Ocenie podlegało wystąpienie efektu cytopaĘcznego (CPE) w

każdym z dołków pbrtki. Na podstawie odczytu CPE, obliczono miano wirusa korzystając ze

wskŹnika TCIDso (miana wirusa ocenianego na podstawię 50Yo efektu cytopatycznego) Obliczano

rcżnicę między mianem wirusa w kontroli, a mianem wirusa z dodatkiem badanego środka

dezynfekcyjnego w odpowiednim stężeniu.

RÓwnolegle do badń wykonano kontrolę wzrostu komórek linii MDBK nakażdej zbadanychpłJrtek,

oraz kontrolę wpływu substancji dezynfekcyjnej bez dodatku substancji interferujących na komórki

linii MDBK.

Za efęI<t wirusobójczy uważano obniżenie poziomu miana wirusa o około 4 lo916 w stosunku do

miana początkowego.

Charaktery§tyka substancji

a)Postać: substancja płynna, w wodzie tworzy zawiesinę.

b) Stężenia rekomendowane przęz producenta: od 1%o do 3Yu

Wyniki:

a) Miano wirusa w kontroli wirusa (TCID56): 7 lo916

b)Miano wirusa w obecności środka dezynfekcyjnego

Stęzenie

3% I% 0,750ń 0,5o^

Substancje

interferujące

Al. Al.+E Al. A1.+E Al. A1.+E A1. A1.+E

Miano (TCID56) 0 1,5 0 17§ 0 4,5 0 4,7 5

Różnica mian 7 5,5 7 3,25 1 )5-)- 7 ))5

A1.- Albumina, E- ekstrakt drożdżov,,ll
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podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych badń, stwierdza się, że środek deąmfekcyjny,,Chlorotaab-

D" wykazuje działanię wirusobójcze w stężeniach deklarowanych ptzęzproducenta (l%-3%).

SporządzĄący opinię

dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw.
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