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Schorzenia wynikające z niedoboru selenu u zwie-
rząt gospodarskich są dość szeroko rozpowszechnio-
ne (9). U koni chorobązwiązanąz niedoborem selenu
i witaminy E jest enzootyczna (żyrvieniowa) dystrofia
mięśni nazywana tez niekiedy chorobą białych mię-
śni. W Polsce kompleksowe badania nad dystrofią
mięśni u źrebtąt były prowadzone w latach siedem-
dziesiątych przez Grzebułę i wsp. (6). Występowanie
obj awów klinicznych tej choroby zwykle zwtązane jest
z czynnlkami predysponującymi takimi jak: nadmiar
wielonienasyconych kwasów thlszczowych w diecie,
nadmi erny wy s iłek zw ierząt ni e do state czni e wytreno -

wanych, stres, intensywny wzrost młodych zwterząt
(6,10).

Biochemic zna rola sęlenu w organizm te związana
j est z aktywnością peroksydazy glutationowej (GSH-
-px) (18). GSH-px Tazem z witaminą E chroni błony
komórkowe i organella zawierające lipidy przed pe-
roksydacją. Działantę GSH-px polega na hamowaniu
powstawania orazneutralizacji powstĄch nadtlenków
lipidowych, co zapęwnia zachowanie integralności
błon lipidowych w komórkach (5). Selen jest także
składnikiem kilku irrnych protein jak: selenoproteina
mięśni, selenofl agellina, białka transportuj ące selen.
Antyoksyd acy jna rola witaminy E p o l e g a na zap obie -

ganiu peroksydacji błon lipidowych przęz szybkie re-
akcje z rodnikami nadtlenkowymi i tlenem singleto-
wym (18). Niedobór selenu iwitaminy Estwarzasprzy-
jające warunki do uszkodzenia błon lipidowych ko-
mórek mięśniowych przez wolne rodniki tlenowe
(5, 18).*)Praca wykonana w rarnach grantu nr 0223lP06l98l1



Choroba białych mięśni tŁa żywlcntowego najczę-
ściej występuje u źrebiąt w wieku 2-4 miesięcy fiak-
kolwiek może występow ać u zvvierząt rriodszych i star-

szych) pochodzących od klaczy ży,,vionych dietąubo-
gą w selen (6, 10, 14). Sporadycznie choroba możę
dotyczyó dorosłych koni, u których występująniedo-
bory selenu (I5). Zależnie od stopnia niedoboru sele-
nu i witaminy E chorobamożę wystąpić w kilku po-
staciach klinicznych: ostrej, podostrej, subklinicznej
(10, 15).

W przebiegu ostrej enzooĘcznej dystrofii mięśni
chore zw ter zęta p adaj ą nagle b ęz wc ze śniej szych ob -
jawów klinicznych. Występuje nagłe otępienie, cięż-
kie zaburzęnia oddychania, pienisty wypływ z nosa,
często z domieszką krwi (6). Zrebięta|eżąw pozycji
b o cznej, nie s ą w stahie utrzymać p ozy cji mo stkowej .

Częstośó udęrzęń serca wzrasta do 150-200/minutę.
Chore źrebtęta umierająw ciągu 6-12 godzin mimo
podjęcia Ięczenta.

Naj czę ś ciej występuj e po do stra p o stać chorob y, fIA,-

zywana też chorobąbiałych mięśni. Obserwuje się
s ztywno ś ć, dt żenta kohczy n, o słab i enie. Chore zw tę -

rzęta leżąw pozycji mostkowej, zwykle nie mogą
wstać. Mięśnie grzbtetu, pośladków i okolicy łopat-
ki są napięte, twarde t zgrubiaŁe w dotyku. Zmtany
s ą symetryczne. Wy stępuj e dus zn o śc z brzusznym ty -

pem oddychania. Stałym objawem jest mioglobinu-
ria. Chore zwterzęta dobrze reagująna leczenie. U
dorosłych koni obserwuje się sztywnośó chodu, mio-
globinurię, osłabienie, niemożność przyjmowania
pokarmu (6). Początkowo mogą wystąpić objawy
kolkowe.

Wpozornie normalnych stadach możę występować
forma p o dkliniczna, wówczas zdar zaj ąsię sp oradyc z-
nie przypadki kliniczne. Poziom kinazy fosfokreaty-
nowej (CPK) możebyó podwyższony uzagrożonych
zwierząt (6). Profilaktyczne podanie selenu i witami-
ny E powoduje obniżenie poziomu tego enzymu (17).

Celem badań było potwierdzenie związku przypad-
ku ostrej enzootycznej dystrofii mięśni u źrebtęcia z
niedoborem selenu, oraz próba oceny skuteczności
profilaktycznęgo podania tego mikroelementu u kla-
czy.

Mateilał imetody

Zimnokrwisteźrebiępłci męskiej w wieku 2,5 miesiąca,
ważące około 150 kg pochodzące z okolic Warszawy zo-
stało przywiezione do Kliniki Chorób Wewnętrznych z
obj awami silnej dus zn o ści. Z wywiadu uzyskano informa-
cje, że zwrcrzę było chore od kilku godzin, a objawy kli-
niczne wskazywaĘ na morzysko. Zaobserwowano poce-
nie się, zaleganie i dlże trudności we wstawaniu, Chore
źreblę nie pobierało pokarmu od momentu wystąpienia
pierwszych objawów wyraźnego niepokoju. Leczone było
zapomocąpreparafu Biowetalgin (10 ml) i Evetsel (10 m1).

Ponieważ nie zaobserwowano poprawy klinicznej po po-

Ryc. 1. Mięsień szkieletowy konia: nłyrodnienie włókien mię-
śniowych, ogniska mańwicy oraz wapnienie dystroficzne z
towarryszącym naciekiem komórkowym

daniu leków, a stan zwierzęcia ciryle się pogarszał, podję-

to decyzję o przewiezieniu go do Kliniki. Zrebię zostało
pt-lywtezione w pozycji \eżącej, a ponieważ nie mogło wstać
b adanie klin iczne przeprowadzono w takiej pozycj i. Stwięr-
dzono temperaturę clŃa39,3"C, tętno Iż6lderzeń na mi-
nutę, 64 oddechy na minutę. Błony śluzowe sino-rózowe,
ciepłe, wilgotne. WęzV chłonne podżuchwowe nie byĘ
zmienione. Mięśnie szkieletowe miaĘ konsystencję bar-

dziej tęgąniż u źrebiąt w tej grupie wiekowej. Tony serca

byĘ znacznie przyspieszone, niezbyt wyraźnie akcentowa-
ne.Przy osłuchiwaniu płuc sĘszalne były wilgotne szmery
oskrzelowe. Nie stwierdzono zmian obszaru pola opuko-
wego. Perystaltyka jelit była osłabiona ale słyszalna. Cho-
remll zwierzęciu podano Dexafort 10 ml (i.m.) i Betamox
l0 ml (i.m.). Po około 30 minutach źrebię wstało samo-

dzielnie ale wykazywało chwiejny chód, po dojściu do ścia-
ny boksu oparło o nią głowę. Pozostało w pozycji stojącej

podpierając się głowąi bokiem o ścianę. Nie reagowało na

bodźcę zewnętrzne, Po dalszych kilku minutach zwierzę
położyło się, a objawy duszności nasiliĘ się. Stan ogólny
gwałtownie się pogorszył, źrebiępadło wkrótce po wystą-
pieniu pienistego wypĘwu z nosa (w ciągu około 1 godzi-
ny od momentu przy,wiezienia).

Pośmiertnie zostało wykonane badanie anatomopatolo-
giczne. W wyniku sekcji stwierdzono: płyn w worku osier-
dziowym, mięsień sercowy blady z ogniskami barwy kre-

mowej, lewa komora wypełniona skrzepem ktwi, prze-
krwienie i obrzęk płuc, przekrwienie opon mózgowych.
Mi ę śnie szkieletowe miŃy zab arwieni e kremowo-rózowe.
W nerkach stwierdzono zmiany autolityczne. W badaniu
histopatolo g icznym,. w mięśniu selc owym o gniska nłyrod-
nienia szklistego, ogniska martwicy i rozpad ziarnisty
(ryc. 1); w płucach; obrzęk, przekrwienie, ogniska zapa|e-

nia niezytowego. Stwierdzono zanik grudek chłonnych w
węzłach chłonnych, zastój krwi w śledzionię, obrzęk mó-
zgtl i zwyr o dnienie neuronów W mię śniach szkieletowych :

zwyrodnienie szkliste, ogniska marlwicy, miejscami wap-
nienie, naciek komórek zapa|nych (ryc. ż i 3).

Z lwagi na to, że opisane objawy kliniczne i zmiany
anatomopatologiczne wskazyłvaĘ na niedobory selenu i



Ryc. 2. Mięsień szkieletowy konia: zwyrodnienie oraz ogni-
ska martwicy włókien mięśniowych z towarzyszącym nacie-
kiem komórkowym

Ryc. 3. Mięsień sercowy konia: zTvyrodnienie i ogniska mar-
twicy włókien mięśniowych z towarzyszącym nacjekiem ko-
mórkowym

witaminy E przeprowadzono badania monitorujące poziom
selenu oraz peroksydazy glutationowcj lklaczy pochodzą-
cych z okolicy, w której został stwierdzony opisany przy-
padek ostrej enzootycznej dystrofii mięśni. Przedmiotem
badań było 6 klaczy zimnokrwistych w wieku od 1 do 15

lat, o masie ciała od 350 do 600 ki|ogramólł,, pochodzą-
cychz gospodarstw prywatnych, Wszystkie konie w czasie
badania nie wykazywały żadnych objawów chorobowych.
Z wywiadu wiadomo, że w poprzednich latach l źrebiąt

pochodzących od tych klaczy wystąpiły przypadki scho-
rzeńprzebiegających z objawami podobnymi do opisanych
powyzej, cztery z nich były śmierlelne. Niestety brak jest
jakichkolwiek informacji o wynikach sekcji tych źrebtąt.
Pięciu klaczom podano w jednorazowej iniekcji domięśnio-
wej po 10 ml preparatuzawierającego selerr i witaminę E
(0,75 gwitaminy E oraz 0,01095 g selenianu sodu w 10 ml
preparatu). Szóstej klaczy selenu i witaminy E nie podano
(stanowiła kontrolę w stosunku do pozostałych),

Od wszystkichklaczy pobrano trzykrotnie krew z żyły
szyjnej zewnętrznej: przed podaniem preparatu selenowe-

9o, po tygodniu oraz po 4 tygodniach od podania. Wyko-
nano b adanie hematolo g iczne w r az z r ozmazęm krwi. Ozna-
czono aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-px) w
7izacl,e krwi pełnej zapomocązestawu odczynników Ran-
sel (Randox Laboratories Ltd.), oznaczono też poziom se-
lenu w surowicy metodą absorpcji atomowej (ASA). Po-
nadto oznaczono w surowicy aktywność enzymów odzwier-
ciedlaj ących uszkodzenia mięśni : kinazy fosfokreatynowej
(CPK) i amini,iransferazy asparaginianowej (AspAT). Istot-
ności róznic liczono za pomocą testu t-Studenta.

Wynikii omówienie

Opisany l źrebięcia obtaz kliniczny oraz zmiany
anatomopatologiczne wskazywały na ostrą dystrofię
mięśni spowodowaną niedoborern selenu. Wyniki ba-
dań b i o chemicznych krwi b adany ch klaczy, a zwłasz-
cza poziom selenu i peroksydazy glutationowej po-
twier dzajątę diagnozę. Wyniki badań hematologicz-
nych w badanej grupię koni nie odbiegały od norm,
nie zmieniły się też istotnie pod wpływem podania
selenu i witaminy E. Wyniki badań wybranych para-
metrów biochemicznych i antyoksydantów przedsta-
wione zostały w tab. 1.

Zawartośc selenu w surowicy okazała się niska, na
poziomie deficytowym (ż, 6, 9, II, I2, 16). Przy tak
dużym niedoborze jednorazowe podanie takiej dawki
preparatu selenowego jest prawdopodobnie dalece nie-
wystarczające, Kinetyka przemian selenu w stanach
niedoborowych nie została dokładnie poznana, wia-
domo jednak, że jego poziom w surowicy dość szyb-
ko się zmtenia (20,2I,22). Okresowazmiana pozio-
mu selenu w surowicy badanych koni była zapewr'ę
natyle szybka, żenie udało się jej uchwycić, Zalep-

Tab. l. AkĘwność enzymów i stężenie selenu we krwi koni przed i po profilakĘcznym podaniu selenu i witaminy E (n=5; x+s)

Obj aśnienie: * różnice istotne przy p < 0,0 1 .



szy wykładnik podaży selenu w organizmie obecnie
uważa się peroksydazę glutationową (8, 9). Antyok-
sydant ten zawarty jest głównie w erytrocytach.
Wzrost aktywności GSH-px zależnyjest od stężenia
selenu w organizmię oraz od momentu jego podania.
Większy wzrost aktywności GSH-px występuje u
zwterząt z niedoborami selenu (16). W przedstawio-
nych badaniach odnotowano wysoce istotny wzrost
aktywności enzymu po 4 tygodniach od podania se-

lenu, co jest zgodne z wynikami badań innych auto-
rów (1 , 4,8, 13). Podwyższona aktywność CPK i
AspAT przed p selenowego u ba-
danych koni św się procesach pro-
wadzących do i (3, 6). Po poda-
niu preparatu selenowego stwierdzono obntżenie ak-
tywności CPK i AspAT, podobne wyniki uzyskali inni
autotzy (17). U klaczy,ktorej nie podano selenu, jego
poziom i aktywnośc GSH-px praktycznte nie zmie-
niły się w okręsie kiedy prowadzono badania. Para-
metry te były zrlacznle nlższe od przewidztanych dla
koni wartości referencyjnych (4). Uzyskane w bada-
niach własnych aktywność GSH-px i poziom selenu
u koni zdrowych są kilkakrotnie wyższe (dane nie
publikowane). Aktywność CPK i AspAT była dość
wysoka w trzech kolejnych badaniach, Podanie pre-
patatu selenowego z witaminą E spełniło swoją
ochronnąrolę w stosunku do błon komórek mięśnio-
wych. Od czasu rozpoczęc|a profilaktycznego poda-
wania selenu nie wystąpiły w badanej grupie koni
nowe przyp adkt klini czne.

Oznaczantę stężenia selenu ze względu na trudno-
ści metodycznę 1 znaczny koszt jest rzadko wykony-
wane. Rozpoznanie jego niedoboru jest często stawia-
ne na podstawie objawów klinicznych i zmtan anato-
mop ato l o g iczny ch. Ni e stety cz ę sto pr zebte g choroby
jest nagły, a objawy niespecyficzne co utrudnia lub
uniemożliwia postawienie prawidłowej diagnozy. Prze-
prowadzone b adani a su geruj ą że alternatywną meto -

dą di a gn o s t y c znąw przyp adku enzo oty c znej dy s tro fi i
mięśni u koni możebyc stosunkowo łatwe i szybkie
o znaczal7le aktywno ś c i p eroksyd azy glutationow ej .

Badanie aktywności GSH-px jest bardziej przydatne
t:riż oznaczanie stężenia Se w surowicy, jest dobrym
wskaźnikiem biolo gic znego wykorzystania selenu w
organizmie. Mimo odpowiedntej podaży selenu, pod
wpływem różnychczynników, może bowiem dojść do

wystąpienia klinicznych obj awów niedoboru (6).
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OLKOWSKI A. A., CLASSEN H. L.: Bezpieczeń,
stwo znieczulania przy użyciu izofluranu u ptaków
pacjentów wysokiego ryzyka. (Safety of isoflurane
anaesthesia in high risk avian patients). Vet. Rec.
I43,82-83,1998 (3)

Opisano wyniki narkozy uzyskane u ptaków po stosowaniu izofluranu (isol-

furane) w różnych przypadkach klinicznych Preparat w okresie 3 lat zastoso-

wano u 2000 kurcząt i 200 indyków w wieku od 1 dnia do 3 lat. Izofluran w

stężeniu 3-4% podawano łączrlie z tlenem w tempie 1,5 l/min stosując maskę. U
większości ptaków w ciągu minuty notowano całkowite rozlużnienie orazbrak
reakcji na bodźce o umiarkowanym charakterze. Zniecnienje konieczne do

przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych pojawiało się po 2-4 min U mło-

dych oraz po 6-8 u starszych osobników. Nie występowały komplikacje po nar-

kozie zarówno u zdrowych jak i u chorych ptaków. Izofluran stabilizuje przy

tym akcje serca 
G,

DEKKERA.: Inaktywacja wirusa pryszczycy przez
ogrzewanie, formaldehyd, tlenek eĘlenu i promie-
nie gamma. (Inactivation of foot-and-mouth dise-
ase virus by heat, formaldehyde, ethylene oxide and
gamma radiation). Vet. Rec. I43,168-169, 1998 (6)

Badania z użyciem szozepów A,o Holland, 0IBFS, C I Detmold i Asia -1SAV
32192 wykazały, że temperatura 37"C działającaprzez okres 14 dni,50"C przez

okres 2 i 80'C przez okes 1 godziny nie wystarczają do całkowitej inaktywacji

3 z 4 badanych typów wirusa pryszczycy. Najbardziej opomy na inakĘwujący

wpływ temperatury w teście z użyciem szkiełek zanieczyszczonych wirusem

okazał się typ A wirusa pryszczycy. Nie stwierdzono zakaźności zawiesiny wi-

rusa pryszczycy eksponowanej na 37"C przez 7 drl, 50oC przez 2 dni i 80'C
przez 3,75 minut. W teście z użyciem szkiełek wirus pryszczycy był inaktywo-

wany przez formaldehyd, tlenek etylenu oraz promienie gamma w dawce 40 lub

60 kGY, 
G.


