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aktywowane limfocyty T interleukiny-2 (2, 4, 15). Silniejsze
działanie ochronne i regeneracyjne na grasicę wywiera TFX,
natomiast silniejsze działanie ochronne na odpowiedź humo-
ralną zależną od efektorowych limfocytów T wywiera DTC.

Wnioski

1, U myszy poddanych stresowi unieruchomienia dochodzi
do inwolucji grasicy oraz obniżenia odpowiedzi humoralnej
na antygen grasiczozależny (SRBC),

2, Podanie leków tymomimetycznych (DTC lub TFX) przed
wy w ołaniem stre su uni eruchomieni a c zę ści o wo przeciw działa
immunosupresyjnemu wpływowi stresu,

3. Silniejsze działanię ochronne i regeneracyjne na grasicę
wywiera TFX, natomiast silniejsze działanie osłaniające na
odpowiedź humoralną zależną od efektorowych limfocytów
T wywiera DTC.

4, Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania DTC i
TFX do osłony sił obronnych zwierząt, które narażone są na
immunosupresyjne wpływy środowiskowe,
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Summary

Dynamics of selected blood parameters of aseptic inflam-
mation in goats

Aseptic inflammation was induced in goats (n=6) by a
subcutaneous injection of terpentine (0.1 terebinthine). Six
animals of the same flock were used as a control group.
Clinical sings, body temperature, haematocrit, leukocyte
count, plasma fibrinogen concentration, haptoglobin pre-
sence and its level in the serum, total serum protein and
serum protein fractions were measured.

It was found that for diagnostic purposes the most
significant criteria proved to be: the presence and the
level of haptoglobin, the concentrłition of fibrinogen and
alpha and betaglobulins. The speed and simplicity of the
method to determine proteins of an acute phase are re-
commended for diagnostic purposes under field conditions.

Mediatory stanu zapalnego (IL-l, IL-6), wpływają na re-
gulację syntezy białek w hepatocytach, powodują zahamowanie
syntezy albumin, a wzrost syntezy białek ostrej fazy (BOFZ)
( 1 1 , 1 5, 25). Szczególnie przydatn e jest oznaczanie tych białek
u domowych ptzężvwaczy, u których metody klasyczne (badanie
klinicznę, podwyzszona temperatura wewnętrzna, przyspieszony
opad krwinek, wzrost liczby leukocytów kr.wi kążącej) masą
często ograniczone znaczenie diagnostyczne (I2, 16, l9). W
di agn o sty ce §tanów zap alny ch |I pt zę żlw ac zy szc zę gólnię sze -

3. Cohen J. "I.: Sem. Immunol., 4,363, 1992.
4 Dąbrowski M. P., Dąbrowska-Bernstein B, K: Immunoregulatory Role of

Thymus. CRC Press, Boca Raton FL., USA. 1990, s. 66.
5 Frank J., Grffin Z: Vet. Immun, Immunopathol. 20, 263, 1989.
6. Giełdanowski J., Śtopek S., Kowalczyk-Bronisz S. H.: Arch. Immunol. Ther,

Exp 28,853, 1980

7, Grtlss IV. B,: Amer. J, Vet. Res. 45,2074, 1984.
8 Kelley K. W. J.: Anim. Sci. 66, 2095, 1988.

9. Levy S. M., Heberman R., Lippman M., D'AngeIo T.:J. Clin. Onkol 5,

348,1987.
I0. Misllell R. ]., Dutton R, W.: l. Exp Med. 126,423,1967
II MorLey J. E., Kay N. E., Solomon G. F., PlotnikoffN. P.: Life Sci 62, 51,

1985

1ż. Okimurą T., Nigo Y.: Iap. L Pharm, 40, 505, 1986,

13. Plotnikoff N., Murgo A., Fąith R., Wybran /,: Stress and Immunity, CRC
Press, London, I99I, s 28'7.

14. Renoux C., Renoux M.,, J Exp Med 145, 466, 19'77

15. Renoux G., Touraine J. L., Renoux M.: J. Immunopharm. 2, 49, 1980
16. Wyllie A. l1 : Nature 284, 553, l980,
1,7 Wyllie A. H., Arends M J., Morris R G., Walker S. W., Eyan G.: Sem.

Immunol. 4,389, 1992.

18. VogeL W. li: Neuropsychobiology 13, 129, 1985.
19. Yano S , Hąrądą M.: Iap. J, Pharm. 23, 57, 1973.

Adres autora: dr hab. Bożena Obmiriska-Domoradzka, ul. Mickie-
wicza 20a, 51-619 Wrocław

rokie zastosowanie znalazło oznaczanie haptoglobiny (10),
fibrynogenu (6. l0. 17), ostatnio wzrasta zainteresowanie su-
rowiczym amyloidem A (SAA) (3, 10). Do wzrostu stężenia
BOFZ dochodzi nie tylko w aseptycznych i septycznych sta-
nach zapalny ch (I , 2, 4, 6, 16 , I'7 , 2l , 22), ale i w zarażeniach
pasożytliczych (5), po podaniu endotoksyn bakteryjnych (5,

7, 18), przy podwyzszonych poziomach hormonów kory nad-
nerczy (w stanach stresu na różnym tle) (18, ż4,2'7), w
zespole nadmiernej lipomobilizacji (26), czy dystocji poro-
dowej (20),

Wzrost zainteresowania hodowlą kóz, jaki obserwujemy od
kilku lat w Polsce, otwiera nowy obszar problemów diagno-
stycznych, przed którymi staje lekarz weterynarii. Jednocześ-
nie pojawia się zapotrzebowanie na rozwijanie szybkich testów
diagn ostyki laboratoryj nej.

Celem pracy była ocena przydatności wybranych, szybkich
metod diagnostycznych w monitorowanu indukowanego do-
świadczalnie, aseptycznego stanu zapalnego u kóz,

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na6kozachobu płci w typie białej
polskiej uszlachetnionej, w wieku 18-30 mies. Grupę kontrolną
stanowiło 6 zwierząt w tym samym wieku, z tęgo samego
stada. Doświadczenie wykonano w dwóch etapach: w marcu
na 3 kozach doświadczalnych i 3 kontrolnych (grupa I) i lipcu
na takiej samej stawce zwierząt (grupa II).

Dynami ka wybranych parametrów krwi
w aseptycznym stanie zapaInym u kóz
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Aseptyczny Stan Zapalny indukowano przez podanie pod-
skórnie 2 ml terpentyny (Oleum Terebinthinae) (1,7, 18) p9
0,5 mt w 4 miejsca, obustronnie na bokach klatki piersiowej.
Stan zwierząt kontrolowano ogólnym badaniem klinicznym w
pierwszych godzinach po iniekcji, a następnie raz dziennię do
końca okresu obserwacji, krew do badań pobierano z żyl'y

9, l0, 11, D, 13, 14 dniu obserwacji, Oznaczano wartość

pobieraniem krwi. Ocenę statystyczną wyników przeprowa-
dzono testem t-studenta.

Wyniki i omówienie

Po l0 min. od iniekcji oleju terpentynowego zwierzęta
stawały się apatyczne, chętnie zalegały. Wyraźny, twardy,
gorący obrzęk miejscowy pojawiał się między ż4-48 godzlną
na vęntro-lateralnej części klatki piersiowej, zwierzęta przyj-

mowały postawę odciążającą tułów. Maksymalną wielkość
obrzęk osiągał w 3-4 dniu przechodząc w formę ciastowatą
i mniej bolesną, następnie zaczynał zanlkać (nieco wcześniej

zanikały reakcje bólowe na ucisk) i był niewykrywalny w

9-10 dniu obserwacji, z wyjątkiem jednego zwierzęcia, u któ-

rego ustąpił w 12 dniu. Temperatura wewnętrzna badana w

grupie II wzrosła u zwierrąt doświadczalnych o średnio 0,8"C
w drugiej dobie obserwacji (ryc. 1) i stopniowo opadała do

5 dnia, następnie u dwóch zwierząt ponownie wzrosła w 6

dniu, aby powrócić do normy w 9 dniu obserwacji.
Llczba leukocytów wzrosła u zwierząt doświadczalnych

wyraźnie w 2 i 3 godzinie obserwacji, natomiast między 9-30
godziną obserwowano umiarkowaną leukopenię (ryc. ż a i
b). Nie stwierdzono jednak statystycznie istotnych różnic w

stosunku do grupy kontrolnej.
Zarówno u kóz doświadczalnych, jak i kontrolnych wartośó

hematokrytu obniżyła się w toku obserwacji, Spadek wartości

hematokrytu u zwl,erząt kontrolnych można częściowo tłuma-

czyć ilością pobranej krwi, która w pierwszej dobie wyniosła

ok. l50 ml, a w kolejnych po ok, 20 ml dziennie, colącznie
stanowi ok. 400 ml w ciągu dwóch tygodni. Tylko w I grupie

doświadczalnej obnizenie wartości hematokrytu w stosunku

do grupy kontrolnej było istotne statystycznie (p<0,05) od 5

dnia do końca obserwacji (ryc. 3).

Wzrost poziomu haptoglobiny wykrywano od 18 godziny

obserwacji, maksymalne stężenie osiągała w 3 dobie p,i. w
grupie I, w grupie II u dwóch osobników w 48 h, a u trzeciego

po niewielkim spadku następującym w 72 godzinie nastąpił

kolejny wzrost do maksimum w 6 dobie obserwacji, powrót

do wartości niewykrywalnych stosowanymi metodami stwier-

dzano od 9 do 15 dnia obserwacji (ryc. 4 aib, tab. l),
Nieznaczny spadek wartości fibrynogenu w osoczu krwi

zaznaczył się między 6-9 godziną obserwacji, a od 2I godziny

następował jej wzrost do poziomu maksymalnego w 3 dobie

p.i. w grupie I i w 4-6 dobie w II grupie doświadczalnej (ryc,

5a i b), Od 10 dnia obserwacji w grupie I i 11.dnia w grupie

II poziom fibrynogenu powrócił do wartości stwierdzanych

u zwierząt kontrolnych.
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dni

Ryc. 1. Temperatura wewnętrzna ciałakóz z grupy II
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Ryc. 2a. Liczba leukocytów w krwi kóz (grupa I)
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Ryc 2b. Liczba leukocytów w krwi kóz (grupa II)
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Ryc. 3 Wartość hematokyu w krwi kóz (grupa I)
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Tab 1 Wyniki oznaczania haptoglobiny testem Spooner'a
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Ryc. 4a. Stężenie haptoglobiny w surowicy krwi kóz (grupa I)

B-2-globulin nastąpił u zwierząt doświadczalnych (ale nie u
kontrolnych) wyraźny wzrost poziomu między 2-5 dniem ob-
serwacji, a powrót do wartości wyjŚciowych dopiero w ostatnich
dniach kontroli. Różnice między grupami doświadczalnymi,
a kontrolnymi były statystyczfie istotne w 2-9 dniu w grupię
I oraz 2-6 dniu w grupie II (p<0,05). Frakcja y-globulin wy-
kazywała niewielkie zmiany w toku doświadczenia, w począt-
kowej fazie wystąpił spadek, w końcowej wzrostich koncentracji.

Olej terpentynowy jest substancją powszechnie stosowaną
do indukcji aseptycznego stanu zapalnego u róznych gatunków
zwierząt ( 1, 7, 1 8 ). W przeprowadzonym doświadczeniu stwier-
dzono u kóz dużązbieżność czasową między występowaniem
klinicznych objawów zapalenia miejscowego po iniekcji ter-

pentyny (obrzęk, bolesnośó, wzrost temperatury wewnętrznej
ciała), a dynamiką niektórych badanych parametrów krwi,
Szczególnie wyraźny był wzrost poziomu haptoglobiny, fi-
brynogenu, frakcji u- i B-2-globulin, a spadek poziomu albumin
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Ryc. 4b. Stężenie haptoglobiny w krwi kóz (grupa II)

Zawartośó białka całkowitego surowicy krwi nie ulegała
większym zmianom w toku doświadczenia, aczkolwiek w
grupię II (żywienie letnie) poziom białka był wyższy niż w
grupie I (żywienie zimowe) średnio o około 8-10 g/1,

Spadek stęzenia albumin nastąpił w grupie I w pierwszej
dobie obserwacji, osiągając minimum między 2'7-48 h, zaś w
grupie II wyraźnie obniżył się w 48 h obserwacji, osiągając
minimum w 7 dobie. W obu grupach powrót do poziomów
grupy kontrolnej następow ał między 1 3- 1 5 dniem obserwacji,

IJ zwierząt doświadczalnych nastąpił w pierwszej dobie
obserwacji lekki spadek, a następnie wzrost koncentracji cx-

-globulin, osiągających maksimum w 4-5 dniu doświadczenia,
Nie stwierdzono większych różnic międi poziomem P-1-
-globulin u kóz doświadczalnych i kontrolnych, We frakcji
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Ryc. 5b. Stężenie fibrynogenu w krwi kóz (grupa II)
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i hematokrytu. Bardzo wyraźną zbieżność z przebiegiem stanu
zapalnego u zwierząt wykazała tez dynamika poziomu hap-
toglobiny: u tych osobników, u których obrąkzapalny utrzymywał

się dłużej, dłtlżej też obserwowano podwyższony poziom Hp.
Nię zauwazono jednak ścisłej zależności między nasileniem
objawów klinicznych, a maksymalnym poziomem Hp, co su-

gerują niektórzy avtorzy (10, 21). U badanych zwierzątwzrost
koncentracji Hp do poziomów mierzalnych zastosowanymi
metodami następował w ciągu kilkunastu godzin od iniekcji
c zy nnika zap aleniotw ó r e ze Eo, szczy t stężeni a wy kazyw ano w
2-6 dobie. Te dane odpowiadają obserwacjom poczynionym
u innych gatunków przeżuwaczy (10, 18, 20).

Haptoglobina jest znana jako białko wiążące hemoglobinę,
spełniające funkcję ochronną w przypadku hemolizy śródna-

czyniowej, rozważana jest także jej rola w hamowaniu aktywności
niektórych proteaz, ostatnio (14) wykazano jej supresyjny
wpływ na aktywność limfocytów u transportowanych cieląt.

Wnioski

1. iniekcja oleju terpentynowego indukuje u kóz powstanie
aseptycznego stanu zapalnego,

2. Za najbardziej miarodajne w laboratoryjnej diagnostyce
stanu zapalnego u kóz można lznać oznaczanie haptoglobiny,
fibrynogenu, o- i P-2-globulin.
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Fermentacja żwaczowa in vitro
pod wpływem suszonego livexu czarnego
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WOJCIECH ZAWADZKL ADAM MALICKI*

Summary

The in vitro rumen fermentation under the influence of
dried black livex

Studies were caried out initially on 5 sheep aged 2-4
40-45 kg body weight, and later on 30 young
5-12 months. Sheep were fed hay (507o) and
60qd according to the feeding standards.

rumen fermentation in vitro was stronger than brown,
diied livex (modified by whey).

Wieloletnie i wielokierunkowe badania prowadzone na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, dotyczące

wpływu preparatów z krwi na organizm ludzi i zwierząq

skupiały się na niekonwencjonalnych dodatkach paszowych

wytworzonych na bazie krwi zwierzęcej lub jej frakcji, które

nazwano ogólnie livexami (17, 18, ż0,23,34,35,36,3'7,
38, 40). Uproszczony schemat ich produkcji znalęźć można

w artykule Malickiego i Zaleskiego (19), Badania nad livexami
wynikały z kilku powodów. Pierwszym było zmniejszęnię -
dzięki ich produkcji - zagrożęnia ekologicznego, jakim jest

wpuszczanie krwi do rzek i innych otwartych zbiorników

wodnych. Drugim powodem było zapotrzębowanie w skali

kraju na białko zwierzęce, zwłaszaza paszową które wzrosło

znaczn\e w ostatnich latach. Dzieje się tak dlatego, że w
wyniku postępu technicznego praca 1udzka staje się coraz

Lżejsza, coraz mniejsze staje się zapotrzebowanie na kalorię

zawatte w pożywieniu, a w związku z ciąglym narastaniem

wysiłku umysłowego czyli tzw. cerebryzacją pracy, rosną po-

trzeby białkowe człowięka. Ten wzrost popytu na białko zwie-

rzęce przyniósł nie tylko tendencje do zwiększenia hodowli


