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the Circoviridae family, a group of animal an
tranded DNA genomes. PCV is widespread in p
been recent|v documented that pcv is the etio|o

tious congenita| tremor and postweaning multisvstemic lvasting syndrome (PMWS) in piglets, which prima-
rilY affects pigs,between 6 and 8 weeks of age. The clinical signs include weight loss, tachypnea, dyspnea and
j_aulltle. A new type of PCV has been identified, namely PCV2 in the organi of pigs exniniting simptoms of
PMWS. It'has been demonstrated that PCV2 shares merely 697o nucleotide identi§ with nonpaihogenic
PCV1, which has been found to be a common contaminating agent in the PK-l5 cell linÓ. Circovirris infection
diagnosis occur§ m-ainly by direct detection of viral proteins or DNA in tissue sections and includes
immunostating with mono- and polyclonal antibodies, in situ hybridization and polymerase chain reaction. It
has recently been proposed that PCV, together with another circovirus, namely beak-and-feather disease vi-
rus, are intermediates between famil_v of geminiviruses and plant circoviruses.
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Cirkowirus świń (porcine circovirus PCV) został
po razpierwszywykryĘ przezTischera i wsp. r,v 1982 r.
(30). Wirus ten należy do rodziny Circoviridae, ztoż-
nicowanej grupy roślinnych i zwierzęcych drobno-
ustrojów o nie zdefiniowanym do końca pokrewień-
stwie, które zostały sklasyfikowane Tazem na podsta-
wie ich morfologii (wiriony nie posiadające otoczki, o
średnicy I1-ż3,5 nm) i posiadania krótkiego (< 2000
nukleotydów), kolistego jednoniciowego genomu zbu-
dowanego z DNA, stanowiącego najmniej szy z wy-
stępujących w naturze replikonów. Oprocz PCV do
rodziny tej należą: wirus choroby dzioba i piór papug
(beak and feather disease virus - BFDV), wirus ane-
mii kurcząt (chicken anemia virus - CAV) i cały sze-
reg wirusów roślinnych (21). Ostatnio do rodziny tej
tymczasowo włączono równiez wirusa TT (TTV) wy-
stępującego u Naczelnych oruz zwierząt dclmowych
(18).

Wirus PCV jest bardzo odporny na warunki środo-
wiskowe. Podobnie jak w przypadku parwowirusa
świń (porcine parvovitus - PPV) ekspozycja na ptl 3
oraz 15 minutowe działanie temp. 56 i 70'C nie po-
woduje osłabienia zdolności zakaźnych PCV (4).

Pierwszym z poznanych szczepów PCV był wirus
izolowany z lin]i komórkowej PK- 1 5 (3 0). Wykazano
brak jego zjadliwości dla świń (3l). Badania serolo-
giczne przeprowadzone w Europie, Ameryce Północ-
nej oraz Nowej Zelandii dowiodły, ze infekcje trzody
chlewnej tym wirusem są szeroko rozpowszechnione

na śrviecie (4,7,8,14,16,31). Przeciwciała dla PCV
stwie rdzono u 53% śr,viń w USA (14), 85% tuczników
w Niemczech (3l),860ń świń w Wielkiej Brytanii (8)
I92% świń w Irlandii (4). Przeciwciała reagujące z
antygenami PCV wykazano również w surowicy lu-
dzi, myszy i bydła (29). Należy jednakwziąć pod uwa-
gę, ze wykryte przeciwciała mogąbyć skierowanęprze-
ciw białkom innych wirusów, ktore sąjedynie spokrew-
nione z PCV. Pomimo znacznychróżnic między TTV
a PCV warto podkreślić występowanie serologicznych
reakcji krzyżowych między tynri wirusami QĄ.

P o r az pi erwszy chorobotwó r czę działani e c irkowi -
rusów u świń stwierdzili Hines i Lukert (13). Autorzy
ci wykazali, żę PCV powoduje drżączkęunowo naro-
dzonych prosiąt. Nieco póżniej wykazano zwlązekcir-
kowirusów z poodsadzeniowym, wielonarządowym
zespołem w yniszczającym (po stweaning m ultisyste-
mic wasting syndrome - PMWS) (2,22). Występowa-
nie tej choroby stwierdzono w Kanadzie, USA, Fran-
cji, Hiszpanii, Niemczech, Danii i Japonii (2,3, 12,
l5 ?? 25)

Objawy kliniczne występujące w przebiegu zaka-
zeń świń cirkowirusami mozna podzielić na dwie gru-
py, dotyczące drżączki zakażnej i PMWS, Objawy
drżączki mogąprzebiegać zrożnym nasileniem i do-
ty czy c r ożnej liczby prosiąt w mio ci e. Drżeni e mięśni
wywoływane jest, lub nasila się pod wpływem gwał-
townych bodźców. Objawy te ulegają osłabieniu w
czasie spoczynku i snuprosiąt.Dtżączkao ostrym prze-



biegu może powodować śmierć w ciągu pierwszego
tygodnia życia z powodu niezdolności do ssania do-
prow adzającej do szybkiej hipoglikernii. Prosięta, które
przetrwŃy pterwszy Ędzień po urodzeniu nvykleprze-
żyw ająi w większo ś ci zdrowiej ą w ci ągu tr zech Ę go -

dni. Jedynie w przebiegu najcięższych przypadków
dr żączki wro dzonej mikro skop ow o mo żna zaob s erwo -

wac zaburzenia w mteltntzacji neuronów w rdzeniu
kręgowym ( 1 9). Innych zmlannie stwierdza się,

prosi

)".';
żołtaczka. Niekiedy obserwuje się biegunkę, kaszel i
symptomy ze strony centralnego układu nerwowego.
Zachotowalność w stadzie jest niska, natomiast śmier-
telność wśród chorych prosiąt może sięgac 50% (I9).
Anatomo- i histopatologiczne zmiany występujące w
przebiegu PMWS opisali Clark, Daft i wsp. oraz Ro-
sell i wsp. (5 , 6, 2]). Padłe zwierzęta wykazuj ą obj a-

1!ł*o":#3?::ł*;il:;
scami nie sązapadnięte

i mają konsystencję tęgą lub gumowatą. Na ich po-
wierzchni, obokprawidłowych zraz7kow o barwie ró-
żow ej, mo gą być wido czne również szar obr ązowe. W
niektórych przypadkach g-py zraz7kow mogą mieć
b arwę ci emno czerwoną lub br ązow ąna skutek nagro -

madzenia się wybroczyn w pęcherzykach płucnych.
Szaroczerwone niedodmowe obszary zwykle lokali-

Nerki mogąbyć blade i powiększone nawet S-krotnie.
Często ich powierzchntausiana jest białymi ogniska-
mi widocznymi pod torebką. W jelicie ślepym i okręż-
nicy obsenrruje się niekiedyprzekrwienie oraz wybro-

ówce okolicy wpu-
odzenta. w worku
pĘn. Wtkance lim-

fatycznej węzłów chłonnych, śledziony i kępek Pey-
era stwierdza się znacznę obniżenie liczby limfocy-
tów, nacieki histiocytalr'ę oraz rozsiane, wielojądrza-
ste komórki olbrzymie.

S ero 1 o gi czn ę t o zp o znaw ani e zakażeń c irkowiru s o -

wych u świń jest możliwe przy użyciu testów immu-
nofl uorescencj i, immunoperoksyd azow ego i ELISA,
Narastający poziom swoistych dla PCV przeciwciał
wskazuje na niedawną infekcję.

Wykrycie zakażentaPCV może być również posta-
wione na podstawie izolacji wirusa w pierwotnych lub
ciągłych liniach komórkowych potwierdzonej immu-
noenzymatycznym barwieniem zakażony chkomórek.
Niestety, izolacjatego wirusa jest pracochłonna i dłu-
gotrwała z uwagi na słaby wzrost szczepów tereno-
wych w hodowlach komórkowych in vitro(26).

Większe znaczęnlę po s iadaj ą meto dy umożliwi aj ą-
ce identyfikację PCV bezpośrednio w materiale po-

branym od padłych z1|| e-

rząt, jak barwienie aty w
wycinków narządo ch w
formalinie. pr
klonalnych or
zation- ISH)
!\rych białek lub DNA umożliwiają wykrycie wirusa
w obrębie charakterys ty czny ch zmian anatomopato-

d-

3-
nie do badań diagnostycznychna dużąskalę.

Reakcja łańcuchowej polimeryzacji (PCR) jest jed-
ną z najczęściej wykorzystywanych metod diagno-

matycznym porwier
najmniej 2 tygodni.
kowirusów u świń
docznili obecność swoistych produktów amplifikacj i,
które podd ane analtzie restrykcyjnej wykazywały
znaczne różntce w stosunku do produktow otrzyma-

określenie cirkowirusów izolowanych od zwterząt z
PMWS.

Ouardani i wsp, (26) stwierdz1,Ii, żę w PCR ze star-
terami wybranymi z ORF1 możnawykryć już I0 czą-
steczek PCY co odpowiada 5 do 50 pg genomowego
DNA wirusa. Metoda p rzez nichzastosowan a dała 93%o

bi
h

wów PMWS. Wskazuj3'o .1.0rro, nacznie na moZlt-
wo ś ó występ owania b ezobj awowy ch zakażęi §m wi-
rusem. Sekwencjonowanie wybranych produktów
amplif,rkacji DNA izolowanego z narządów świń z
PMWS pozwoliło na stwierdzenie wysokiego podo-
bieństwa genetyczne go (99%) do znanych sekwencji
PCY2, przy jedynię 76oń podobieństwa do PCV1.
Opracowane zestawy starterów PCR pozwalające na
precyzyjne typowanie wykrywanego genomu PCV
umożliwiły wykazanie, że spośród 35 próbek od pro-
siąt z p o delr zeni em PMW S ws zy stki e zaw ier Ńy P CY ż,
natomiast Ęlko dwie znich charakteryzowaĘ się obec-
nością również PCV 1 . Spośród próbek badany chprzez
Ouardaniego i wsp., w których metodąPCR wykryto
obecność PCV, jedynie z około 30oń z nich udało się
izolować wirusa (26).

Larochelle i wsp. (17) badając technikę PCRpróbki
narządów wewnętrznych 42 świń z lat 1997 -1998, w
których już uprzednio wykryto PCV w 4I zntchwy-



Ryc. 1. Schemat genomu cirkowirusa świń. Ciemno§zare
strzałki oznaczają otwarte ramki odczytu (ORF) zlokalizo-
wane na nici DNA zawartej w kapsydzie wirusa (vDNA); ja-
snoszare strzałki oznaczają ORF zlokalizowane na komple-
mentarnej nici DNA, syntetyzowanej w trakcie replikacji wi-
ru§a w zakażonej komórce (cDNA). Prostokąt na szczycie
mapy genomu oznacza element strukturalnie konserwatyw-
ny (SCE) biorący udział w replikacji wirusa (23).

kazali obecność PCV2. Wirusa tego wykryto nie tylko
w naruądach od świń z PMWS,lecz równieżzzespo-
łem rozrodczo-oddechowym świń (porcine reproduc-
tive and respiratory syndrome PRRS), różycą ze-
społem zapalenia skóry i nefropatii świń (porcine der-
matitis and nephropathy syndrome PDNS), drżącz-
kąlub kaszlem. Obserwacje te w połączeniuz danymi
o powinowactwie PCV do komórek układu odporno-
ściowego świni mogą sugerować immunosupresyj ne
działanie tego wirusa (27). Ostatnio Ellis i wsp. (10)
wskazali możliwość udziału PCY} w wywoływaniu
pewnych zmlan mikroskopowych i anatomopatolo-
glcznych obserwowanych w przebiegu PRRS przypi-
syrvanych dotychczas witusowi PRRS (PRRSV). Ba-
dania retrospektywne wykaz ały, że w ponad 50oń pró-
bek płuc uzyskanych zprzypadków tzw. płucnej po-
staci PRRS był obecny również PCYż.

Powyższe wyniki (I0, I7, 26) świadc ząniezbicie o
występowaniu szczepów PCV2 o różnej zjadliwości,
z ktorych niektóre tylko są zdolnę do wywołania
PMWS, lub tez wieloetiologicznym podłozu tej cho-
roby. Niektotzy autorzy wskazują na udział PPV w
wystąpieniu ostrych objawów PMWS (1, 9, 28). A1-
lan i wsp. sugerują że PPV namnażając się w komór-
kach układu immunologicznego świń upośledza tch
funkcję, co z kolei może sprzyjac replikacji PCV2 (1).

Wyniki Larochelle i wsp. orazOuardani i wsp. (17,
26) stoją w sprzeczności z wcześniej stawianymi hi-

potezami odnośnie do powszechnego występowania
PCVl, opartymi nabadanjach serologicznych z wy-
korzystaniem PCV 1 j ako antygenu. Swiad czą onę ra-
czej o p owszechnym występowaniu P CY 2 i sporadycz-
nym PCVl. Ponadto wskazują one, że PCV2 obecny
był wpopulacji świń Kanady jużw 1994r. nie wywo-
łując wtedy żadnych objawów uzwierząt(I7).

Hamel i wsp. ( 1 1 ) ustalili kompletną sekwencj ę nu-
kleotydów DNA jednego zę szczępów PCV2. Stwier-
dzili oni, żeŁańcuch,DNA PCV2 jest o 9 nukleotydów
dłuższy niż PCVl. Srednio, ich genomy mająjedynie
690ń podobieństwa. Obydwa typy PCV zawterająll
potencjalnych otwartych ramek odczytu (ORF). Biał-
kakodowanęprzezoRFl i ORF2 mająu nichzbltżo-
ną wielkośc. Większość pozostałych ORF u PCV2
kodują białka o mniejszych cząsteczkach niż geny
PCVl , zv,ryjątktem ORF 9 i 10, których produkty są
większe u PCV2 niż u PCVI. Zko\ęi Niagro i wsp.
(23)wyróżniająu PCY cztery otwarte ramki odczytu;
ORFVl, ORFV2, ORFC1 i ORFC2 (ryc. 1).Najwięk-
sza homologia (85%) między typami PCV, występuje
w ORF1 (ORFVl). Region ten koduje białko Rep
wymagane w replikacji genomu wirusa. Podobieństwo
mtędzy ORF 2, 3,4,7 i 8 dwóch typów PCV, mimo
wido cznyc h r o żntc świadc zy j e dnoznaczni e o b li skim
pokrewieństwie Ęch wirusów Z drugiej strony w ORF
5,6,9,10 i 11 brak jest jakiejkolwiekhomologii mię-
dzy PCV1 i 2. W tych genach mozna dopatrywać się
czynników determinujących zjadliwość PCV2 dla
świń, oraz objawy kliniczne i zmiany anatomopatolo-
giczne obserwowane w przebiegu PMWS,

Ostatnio podej mowane są badan ia nad sprecyzowa-
niem klasyfikacj i cirkowirus ów or az ich ewolucj ą. Cir-
kowirusy pod wieloma względami przypominają
geminiwirusy, rodzinę wirusów roślinnych występu-
jących na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.
Cechą wspólną cirko- i geminiwirusów jest posiada-
nie kolistej cząsteczktDNA. W czasie zachodzącejw
jądrze komórkowym repli (vDNA)
dochodzi do syntezy nici (oDNA).
U geminiwirusów, PCV i BFDV obydwie ztychntct
koduj ą białka wirusowe ; u pozostaĘch cirkowirusów
kodującąjest wyłącznie nić vDNA (23). Genomy wi-
rusów, u których obydwie nici DNA kodują białka
określa się jako dwukierunkowe.

Obecnie sugeruje się usunięcie CAV zrodziny Cir-
corviridae ze względu na d.użę rożnice, jakie wystę-
pująmiędzy tym wirusem a BFD! PCV i roślinnymi
cirkowirus am i w obszar ze ko dowan ia btałka Rep. P o -

nadto CAV jako jedyny wirus z tej grupy nie posiada
charakterysĘ cznej również dla geminiwirusów struk-
tury drugorzędowej DNA o kształcie szpilki do wło-
sów, tzw. elementu strukfuralnie konserwatywnego
(structurally conserved element - SCE). Element ten
posiada na swoim wierzchołku jednoniciową pętlę, a
w jej obrębie dziewięcionukleo§dowy fragment bio-
rący udziałw replikacji genomu wirusa, która u cirko-
wirusów, z wyjątkiem CAV oraz geminiwirusów, za-



chodzi według mechanizmu toczącego się koła (rol-
ling circle replication).

Wiele danych świadczy wtęc, że PCV i BFDV sta-
nowiąewolucyjne ogniwo łączące geminiwirusy i ro-
ślinne cirkowirusy. Niagro i wsp. (23) proponująpo-
zostawienie w rodzinię Circoviridae jedynie PCV i
BFDV pozostałe roślinne cirkowirusy oraz CAV su-
gerująumieścić w dwóch osobnych rodzinach,

Przedstawione dane świadczą o dużym aczkolwiek
nie do końca wyjaśnionym, ekonomicznym znacze-
niu PCV oraz udziale tego drobnoustroju w etiologii
zespołów PMWS i PDNS. Sugeruje to konieczność
podjęcia badań nad występowaniem tego wirusa w
Polsce oraz określeniem jego wptywu na stan zdro-
wotny świń.

piśmiennictwo

I A]]an O. M.. Kennedy S., McNeilly E, Foster J, C., Ellis .I. A., Krakowka S.

!.. Meehan B. M., Adajr B M: Experimental reproduction of severe wasting
disease by co-infection ofpigs with porcine circovirus and porcine panovi-
rus J Comp Pathol. 1999, l21, 1-11

2 Allan G. M., McNei}ly F, Kennedy S., Daft B., C]afte E. C., Ellis ]. A,
Hajnes D. M., Meehan B. M., Adajr B ,Ą4: Tsolation of porcine circovirus-
like viruses lrom pigs with a wasting disease in the USA and Europe J Vet
Diagn Invest l998, 10, 3-10

3 Altan G. M., McNeil}y F., Meehan B. M., Kennedy S., Mackje D. P, E]]is ].

A,, C]ark E. G., Espuna E., Saubi N., Riera P, Botner A , Charreyre C. E.:

]solation and characterisation ofcircoviruses from pigs with rvasting syndro-
mes in Spain, Dentnark and Northem Ireland Vet. Microbiol l 999, 66, 115-

1ż3.
4 A]lan G. M, Phenjx K. V, Todd D., McNulty M. S: Some biological and

physi coch em ical propcrties of porcine circov j ru s. Zentr albl Veterinarmed.

[B] 1994, 4|,11-26.
5 C]ark E. G: Post-weaning multisystemic wasting syndrome Proc Am As-

soc Swine Pract . Quebec City, Canada 1997 , 499,50l .

6 Datt B., Nordhausen R W, Latinler K. S.. Niaglo E D.: lnterstitial pneumo-

nia and lymphadenopathy associated with circoviral infection in a six-week-
oldpig Proc. Am Assoc Vet. Lab. Diag.,Little Rock, USA 1996,32

7 Du]ac G. C., Afshar A : Porcine circovirus antigens in PK-15 cell line (ATCC
CCL-33) and evidence ofantibodies to circovints in Canadian pigs Can. J

Vet. Res. l989, 53, 431-433.
8 Edwards S,, Sands J.,L,. Evidence ofcircovirus infection in British pigs Vet

Rec l994, l34,6E0-6E1
9 E]]js ]., Klakowka S., Lairlnorc M., Haines D,, Bratanjch A, Clark E., Allan

G., Konoby C., Hassard L , Meehan B., Martjn K., Harding L, Kennedy S.,

McNeilty E: Reproduction of lesions of postweaning multisystemic wasting

syndrome in gnotobiotic piglets J Vet. Diagn. lnvest. 1999, t1, 3-14.

10. Ellis J. A., Krakowka S,, A]]an G., C]alk E., Kennedy S.:,,The clinical scope
ofporcine reproductive and respiratory syndrome virus infection has expan-
ded since 1987": an altemative perspective Vet Pathol 1999,36,262-265

|I.Halne] A. L, Ljn L L., Nayar G. P: Nucleotide sequence olporcine circovi-
rus associated with postweaning multisystemic wasting syndrome in pigs, J.

Virol l998, T2, 5262-5267
l2. Harding J. C.: Post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS): pre-

liminary epidemiology and clinical presentation. Proc. Amer Assoc. Swine
Pract., Quebec CiĘ, Canada 1997,503,

13 . Hines R K.. Lukeń P D.: Porcine circovitus as a cause of congenital tremors
innewbom pigs Proc Amer. Assoc Swine Pract, Chicago, USA l994,344

14.Hines R. K., Lukeft P D,: Porcine circovirus: A serological survey of swine
in the United States Swine Health and Prod 1995, 3,71-'73

15. Hinrjchs tJ., Oh}inger V F, Pesch S., Wang L., kgeler R., Delbeck F. E. -I.,

Wendt M.: First repor1 of porcine circovirus type 2 infection in Germany.
Tierarztl. Umsch. 1999, 54, 255-258

16.Homer G: Pig circovirus antibodies present in New Zealand pigs, Srrrweil-

lance 199l,18,23.
17 . Laroche]]e R., Antaya M., Morjn M., Magar R: Typing of porcine circovirus

in clinical specimens by multiplex PCR. J Virol. Methods 1999, 80, 69-75

l8.Leary T. P., Erker ]. C., Cha]mers M. L., Desaj S. M., Mushahwar I K.:
Improved detection systems for TT virus reveal high prevalence in humans,

non-human primates and fam animals J Gen. Virol. l999, 80, 2115,2120.

19 LukertP D: Porcine circovints W: Straw, B E.. D AIIaire, S; Mengeling
W. L., Taylor D J.: Diseases of Swlne, 8th ed, Ames, IA, Iowa State Unjver-
sity Press, l999, l19-123.

20 Morozov I., Sjrinarunlirr T, Sorden S. D.. Halbur P. G., Moryan M. K., Yoon

K. J., Pau] P.9.: Detection ofa novel strain ofporcine circovirtls in pigs u,ith
postweaning multisystemic wasting syndrome J Clin. Microbiol. 1998, 36,

2535-254I
21 . Mutphy F. A., Fauquet C. M., Bishop D. H. L , Chabrial S. A , .Iarujs A. |V,

Marte]]j G. P, Mayo M, A , Sunmers M. D : Yit,lls Taxonolny Sixth Repoń
olthe International Committee on Taxonomy of Viruses l995, l66-168

22 Nayar G. P, Hame] A., Lńl L: Detection and characterization olporcine
circovirus associated with postweaning multisystem;c wasting syndrome in
pigs. Can. Vet J. l997,38,385-386

23 Niagro F. D., Forsthoefe] A N., Lawther R P. Kanla]anathan L., Ritchie B
W., Latiner K. S., Lukeft P. D.: Beak and feather disease vjrus and porcine

circovirus genomes: intermediates between the geminiviruses and plant cir-
coviruses. Arch Virol l998. l43, 1773-1144

24.)kanloto H,. Fukuda M., Tawara A, Njshizawa T., Itoh Y. Hayasaka I.,

Tsuda F., Tanaka T, Miyakawa Y, Ma;unli M.: Species-specific TT vintses
and cross-species inlection in nonhuman primates J. Virol. 2000, 74. lI3ż-
1l39.

75 Onuki A., Abe K., Togashi K., Kawashjma K,, Thneichj A, kLtnemitsLt H.,.

Detectjon ofporcine circovirus lrom lesjons ofa pig with wasting disease in
japan J. Vet Med. Sci. l999, 61, 1 l l9-] l23

26. Ouardani M., Wjlson L., Jette R.. MonĘetjt C., Dea S.: Multiplex PCR for
detection and typing of porcine circovil,uses. J Clin Microbiol l999, 37,

3917 -3924.
2'7 Rose]] C., Segales J., P]ana-Duran -I., Ba]asch M., Rodriguez-Arrioja G.

M., Kennedy S., A]]an G. M., McNei.l}y F., Laliner K. S., Donlingo M.: Pa-
thological, ilnmunohistochemical, and in-situ hybridization studies olnatr
ral cases of postweaning multisystellic wasting syndrome (PMWS) in pigs

J, Comp. Pathol 1999, l20,59-78
28.StraubO.C.:CircovirusType2 anemergingporcir-revirus'7Tierarztl Umsch.

l999, 54, 638-640
29. Tischer L, Bode L , Apodaca J., Tinm H., Peters D-, Rasch R, Pociuli S.,

Gerike E.: Prcsence ofantibodies reacting with porcine circovirus in sera of
humans, mice, and cattle. Arch Virol ]995, ],40, 1427-1439

30 Tischer L, Ge]detblom H., Uettermann W, Koch M.,,1 : A very smal1 porcine

virus with circular single-stranded DNA. Nature J982, 295,64-66
3l TischerI., Mields W, Wo]łfD., VagtM., Grienl trl{: Studies on epidemiology

and pathogenicity ofporcine circovirus Arch Virol 1986. 9l, 21I-276.

Adres autora: dr Tomasz Stadejek, Al. ParĘzantów 5'7, ż4-100 Pulawy;
e-mail: stadejek@piwet.pulawy.pl

FERRERL., ALBEROLA J., QUERALT M., BRA-
ZIS P., RABONAL R., LLENAS J., PUIGDE-
MANT A. : Przeciwzapalna skuteczność kliniczna
arofyliny, nowe go s elekfywne go inhibito ra fo sfo die-
strazy-4 u psów z atopolyym zapaleniem skóry. (Cli-
nical anti-inflammatory efficacy of arofyline a new
selective phosphodiesterase-4 inhibitor in dogs with
atopic dermatitis). Vet. Rec. 145, I9I-I94,1999 (1)

Zapalenie atopowe skóry jest clrroniczną chorobą uwarunkowana genetycz-

nie i charakteryzującą się hipeneakryłvnością układu immunologicznego oraz

naciekiem zapalnym w skórze Przęz28 dni obserwowano 40 psów z atopiąpo
zastosowaniuperosjednej zczteręch losowo wybranych metod leczenia, a mia-

nowicie: w grupie A zastosowano arofylinę, inhibitor losfodiesterazy-4 w dawce

J mg/kg masy ctŃa2razy dziennie przez 4 tygodntą w grupie B zastosowano

prednison w dawce 0,5 mg/kg 2 razy dziennie przez pierwszy tydzień, 1 raz

dziennie w następnym tygodniu oraz w odstępach 48 godz. przez lastępr'e 2 ty-
godnie, w glupie C prednison Zastosowano W sposób identyczny jak w grupie B,
ale w dawce l mg/kg, natolniast w grupie D stosowano arolylinę w dawce 1 mg/

kg2 razy dziennie przez 4 tygodnie oraz prednison w sposób identycznyjak w

grupie B i C Nasilenie świądu oraz zasięg zmian skómych i efekty niepożądane

oceniano w skali od 0 do 3 przed przystąpieniem do leczenia oraz w odstępach

tygodniowych w trakcie leczenia. We wszystkich przypadkach następowała po-

prawa stanu zdrowia z tym, że nie obserwowano statystycznie znamiennych róź-

nic pomiędzy czterema grupami Duży odsetek psów, u których zastosowano

arofylinę wymiotował. 
G.


