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Funkcje obronne organizmu mozna podzielić na
mechanizm odporności swoistej ( imm uni taĄ or az lle -
swoisty układ obronny, zwany opornością (resisten,
rlĄ. Pierwsza jest związana z odpołviedzią na obce
determinanty antygenowe (epittlpy). W funkcj onowa-
niu clpomości pośredniczą natomiast czynniki nieim-
munologiczne określane jako host deferrce, w skład
których wchodzi skóra, błony śluzowe, enzymy, śluz,
ttp. oraznieswoiste czynniki humoraltre, takie jakprze-
ciwciała naturalne, niektóre białka surowicy, np.: białko
w tĘące lipopolisach ary dy (lipopolysaccharide- binding
protein - LBP), białko C-reaktywne (C-reactive pro-
tein - CRP) orazreceptory powierzchniowe makrofa-
gów, limfocytów. Naturalne przecirvciała, LBĘ CRP
sąw stanie aktywować cały system imnrtnologicznr,.
Dowiedziono, że u lrrdzi CRP ma duże zlaczenie w
tozpoznawaniu obcych antygenów i inicjacji ich eli-
minacj i przez pobudzanie mechanizrnów odporności
komórkowej i humoralnej drogą klasycznej aktyrł,acj i
dopełniacza.Przy braku dopełniacza jednak białko to
nie traci swej ochronnej roli - ma zdolność aktywacji
fagocytozy.Dzieje się to prawdopodobnie dzięki zdol-
ności CRP do bezpośredniej opsonizacji (2l ). Należy
jednak nadmienić, że u rriektóryclr gatunkó w zwierząt
podobny mechanizm może nie mieć miejsca, clrociaz-
by ze względu namałąekspresję genu CI{P tak jak
dzieje się to, naprzykład. u rnyszy (21).

Reakcja znana pod nazwą odpowiedzi ostrej fazy
(acute phase response - APR), jest inicjowana w od-
powiedzi na uszkodzenie tkanek przez nagły wzrost
stężenia cytokin, takich jak IL-1 ,IL-6, TNF-a będą-
cych mediatorami prozapalnymi (1). Pozostająone pod
kontrolą mediatorów przeciw zapalnych, takich j ak IL-
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4, lL-10, czy IL-l3. Cytokiny z kolei wpływają na
znrianę stężenia osoczowych białek ostrej fazy. Biał-
ka te mają rożle f-unkcje biologiczne i wspołdziałają
ze sobą zarówno przy inicjacji, jak i regulacji odpo-
wiedzi zapalnej, Dzięki ternu słuzyć mogądiagnosty-
ce stanów zapa\nych, i to często z dużąspecyficzno-
ścią nrają znaczenie w toz:pozllawaniu, rokowaniu i
monitorowzrniu leczenia. Czynione są próby nonito-
rorvania ,za ich pomocą zdrowotności stad.

Jednąz podstawowl,ch cytokin jest kachektyna, c,zyll,

TNFa (tumour necrosis factor). Prawdopodobnie za1-

muje ona kluczolve rniejsce w kaskaclzie APR (4). Jest
ona wydzielana przez zaktywowane monocyry i ma-
krofagi, ale takżę plzęz limfocyty, fibroblasty i inne
komórki. Nalezy do cytokin prozapalrrych i wpływa
na zwiększenie wydzielarria innych interleukln proza,
palnych (lt,-l, IL-6)" 'fNF'rz stymulrrje procesy fago-
cy La7,y, agre gacj i grar lulo cytó w ob oj ętnochłclnnych i
ich adherencji do śródbłonka naczyn, zwiększa lężich
migrację przez ściany naczyń. TNF powstaje w tkan-
kach i we krwi z,najduje się tylko przejściowo (okołcl
1,5 godziny po zadziałaniu boclźca), wpĘwa na to rów-
nież krótki okres połtr"wania (kilkariaście nrinut) oraz
wiązanie się z innynri białkami. Wykazano ważnąrolę
l'NF w por,vstawaniu APR indukorvanym lipopolisa-
charydami (L,PS) (2). UdoworJrriono, że neutra7lzacja
l'NF przeciwciałami rnonoklonalnyrrri przecir.v koń-
skiej TNF (eqTNF MAB) w schorzeniach stawów
wyl,vołanych errdotoksy lą E, c o l i wydatnie,nruli ej s zał a
powstawanie objarvów klinicznych. Nie zmniejszało
to jednak aktywności IL-6 (czego mozna by się sptl-
dziewać), ale poziom jej zdawał się dążyć do niższych
wartości maksimum, osiąganych szybciej niżw prób-
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kach kontrolnych. Maksimum aktyłvności TNF w pły-
nie stawowym przypadało na 2 godziny po podaniu
endotoksyny (8). Podobne wyniki uzyskali inni auto-
rzy (4),jednak według nich poziom IL-6 obniżał się.

Inną ważną dla rozwoj u APR cytokinąj est interleu-
kina-6. Wytwarzana jest ona przęz makrofagi, fibro-
blasty, komórki śródbłonka, limfocyty B i T oraz ko-
mórki mięśni gładkich, pobudzane do jej wyfvarza-
nia przez działanię takich czynników jak bakteryjne
lipopolisacharydy (LPS), wirusy i inne cytokiny (IL-1
i TNFa). Interleukina ta jest zasadniczym induktorem
produkcji białek ostrej fazy w wątrobie i pojawia się
w około 8 godzin po zadziałantubodźca,

W trakcie pro c e sów zapalny ch interleukina- 1 zwięk-
sza proliferację limfocytów i uwalnianie pozosta§ch
cytokin, wpływa na metabolizmt czynność wielu ko-
mórek uczestntczących w reakcji immunologtcznej.
Szczytjej aktywności pojawia się około 3 godziny i
trwa następne 3 od zadziałantabodźca.

TNF, iL-1 i IL-6 sąnajczęściej opisywanymi cyto-
kinami w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zapale-
niu stawów i kości oraz innych rodzajach zapaleń l
ludzi i zwierząt. Przypisuje się im właściwości dege-
neracyjne stawów, poptzęzindukcję i stabilizację pro-
teaz. Badany jest także ich wpływ na rozwój i rożnt-
cowanie stanów zapalnychtrzustki (4, 8, 15, 22).In-
terleukina-8 jest uważana za cytokinę wtórną w sto-
sunku do TNFa i IL- 1. Jest kolejnym mediatorem pro-
zap alny m, wy tw ar zany m pr zę z makro fa gi, n eutro fi 1 e
i komórki śródbłonka. Wykazuje działanie chemotak-
ty czne dla granulo cytów ob oj ętno chłonnych; a b o dź-
cem do jej uwalniania sąmonocyty, LPS, L-l i TNF.
Pod wpływem IL-S dochodzi do wczesnego aktylvo-
wania granulocytów oboj ętnochłonnych ( 1 5).

Do cytokin przeciwzapalnych na\eży IL-10 hamu-
jąca wydzielanie cytokin ptozapalnych przez mono-
cyty i makrofagi. Istnieją dane, że podanie IL-10 po-
woduje zmniejszenie nasilenia doświadczalnego za-
p alenia trzustki, główni e pr zez zahamow ani e marlwi -
cy komórek, prawdopodobnie przęz spowodowanie
opóźnienta uwalniania TNFa z tr zustkt. Zaob serwo-
wano także ochronnąrolę IL-10 u myszy we wstrząsie
wywołanym endotoksyną ( 1 5).

IL-4 j e st wy tw arzana pr ze de wszystkim pr zez lim-
focyty T i komórki tucznę. Jej pojawienie się hamuje
produkcję IL-1, TNFa, IL-S, podnosi natomiast pro-
dukcję IL-lRa (receptor antagonist) przezmonocyty i
makrofagi. Cytokina ta zmniejsza w hepatocytach pro-
dukcję CRP pod wpływem IL-6 i zmniejsza zdolność
monocytów do stymulacji wytwarzania innych pozy-
tywnych białek ostrej fazy.Inną wywodzącą się z lim-
focytów T cytokinąjest IL-13, dzieląca kierunek ak-
tywności biologicznej zIL-4, Obie interleukiny zwięk-
s zaj ą efekt stymuluj ąc y ILĄ B na hep ato cyty pro duku-
jące IL-lRa(6,22).

Cytokiny wpływająna neurony ośrodkowego i ob-
wodowego układu nerwowego, system wydzielania
wewnętrznego, inne tkanki tnarządy, co prowadzi do

powstani a gor ączki i głęb okich zmlan metabo licznych
i hormonalnych. Pobudzana jest oś podwzgórzowo-
przysadkowo-nadnerczowa, będąca podstawowym re-
gul at orem c zynno ś c i immun o 1 o g iczny ch i zap alny ch,
Wzrasta także poziom insuliny, glukagonu i katecho-
lamin, Aktywowanyjest szpikkostny i funkcje leuko-
cytów, wątroba jest stymulowana do produkcji białek
ostrej fazy (acute phase proteins APP). Do APP za-
licza się m.in. LBĘ CRP, fibrynogen, niektóre czynni-
ki dopełnia cza, tnhibttory enzymów (np. : a r- antytryp -
synę), białka przeciwzapalne, których stężenie może
wzrastać od kilkuset do tysiąca Tazy w czasię 24-48
godzin.

W medycyni e sto sowan e sątr zy kryteria p odziałów
białek ostrej fazy, Ze względu na wielkość zmian stę-
żęnw trakcie reakcji ostrej fazy - białka pozytlłvne i
negatywne. Pozytywne to te, których stężenie może
wzrastać,.

- nawet tysiąckrotnie (CRĘ surowiczy składnik
amyloidu A - serum amyloid A - SAA);

- 2-4 krotnie (a,-kwaśna glikoproteina - a,-acid
glycoprotein - AGŁ a,-antytrypsyna a,-antitripsin
- AAT, fibrynogen - Fibr., a,-antychymotrypsyna -
ACT);

- o 50oń (ceruloplazmina - ceruloplasmin - Cp, skła-
dowe dopełnlacza C" i Ci.

Białka negatywne to takie, których stężenia w cza-
sie APR spadają (albumina, prealbumina i HDL-apo-
lipoproteina A1, tmastyreina - transthyretin, białko
wiĘące retinol - retinol-binding protein).

Uwz ględniaj ąc kinetykę zmi an stęzeń rczr ożnta się
białka Irnltu, których stężenie zaczyna wzrastać kil-
ka godzinpo zadziałaniu bodźca i osiąga maksimum
po 24 godzinach i białka II rzufu pojawiające się we
krwi później i osiągające maksimum w drugiej, trze-
ciej dobie.

Należy nadmienió, że podziaĘ te nie zawsze spraw-
dzaj ąs ię w przyp adku zwi er ząt l, p o szc ze gó lne b iałka
u róznych gatunków mogą zmieniac swe miejsce w
podziale.

Zaproponowano także podział oparty na typie cyto-
kin działających na hepatocyty. Cytokiny typu pierw-
szego (typu IL-l) jakIL-IB, TNFa i TNFB stymulują
u człowiekaprodukcję CRP, SAA, AGP oraz C.. Cyto-
kiny typu drugiego (interleukiny-6) to IL-6, IL-11 (13).

U poszczególnych gatunków zwierząt ekspresja ge-
nów APP i ich stężenia w surowicy mogą różnić się
zasadntczo. Podobnie jest z kinetykązmianich stężeń
w czasie APR, dlatego każdy gatunek należy trakto-
wać oddzielrrie.

Konie

SAA i CRP są głównymi białkami ostrej fazy u koni.
Na bodźce zapalne reagująwcześnie i wyraźnie. Stę-
żenie SAA w surowicy zrebiąt jest stosunkowo wyso-
kiezarazpo urodzeniu i utrzymuje się w zakresie war-
tości 2I,23 +. I2,2 mgll przez kolejne dwa tygodnie.
Potem jego wartości wahają się między 10-30 mgll, a



stabilizują u zwierząt 18-miesięcznych na poziomie
ok. 21,5 mgil(13) (18,17 + II,24 mg/l (18)). Poziom
ten utrzymuje się nawet u ciężarnychklaczy aż do 4
miesiąca przedporodem, a następnie wzrasta, aby w 3
dniu p o p oro dzie o siągnąć maksymalną wartoś ć I 0 I,29
+ 98,82 mg/l. Spadek stężenia SAA w surowicy za-
czyna się tydzień ikończy miesiąc po porodzie, osiąg-
nięciem wartości sprzed aiązy.W stanach zapalnych
stężenie amyloidu A wzrasta 4-20, a nawet 40-krot-
nie. Dzieje się tak już pierwszego dnia po zadziałaniu
bodźca i trwa ptzęz następne 5, do 6 dnia po leczeniu.
Interesujące jest, żepoziom SAA u źrebiątz biegunką
wzrasta w statystycznie istotny sposób, natomiast w
pr zy p adkl zap alenta p łu c i gor ączki n i e o b s e rwuj e s i ę
istotnej zależności. U koni kastrowanych poziom SAA
wzrasta w 6 godzin po zabiegu 2,5-20 razy i spada do
nonny w ciągu 3 tygodni (18).

Stęzenie CRP u koni również zależy od ich wieku:
u noworodków jest niewykrywalne, u rocznych źre-
biąt osiąga około 14 mgll, auzwterząt dorosłych 7-8
mg/l. Jego stężenie w osoczu rośnie około 6 razy po
kastracji, 2-3-krotnie w czasie zapaleniapłuc, jelit, sta-
wów, osiągając maksymalny poziom po 3-5 dniach
(1 3).

Bardzo ważnym białkiem ostrej fazy u koni jest hap-
toglobina (haptoglobin - Hp). Jej poziom oznaczany
metodą immunodyfuzji radialnej wynosi u zdrowych
źrebtąt ok. 5250 mgll, aby z wiekiem obniżyć się i
osiągnąć w wieku 1 8 miesięcy poziom 1540-2190 mgll.
W czasie wywołanego doświadczalnte zapalenia jej
poziom wzrasta I,5-9 razy w ciągu 2 do 5 dni. Powrót
do wartości wyjściowych następuje w okresie około 4
tygodni (13).

a, -makroglobulina (a,M) j est wielko cząsteczko -
wyń b iałkiem, maj ący m Żnaczenie j ako inhib itor pro -
teaz. Jest ona syntetyzowanaw wątrobie, a8Ooń kom]
pleksów proteinowo-a,-makroglobulinowych jest
wychwytywanych pr zez hep ato cyty. W warunkach fi-
zj olo gic zny ch także ni ekt óre makro fa gi p łuc z aw i e ra-
jąa,-makroglobulinę. W osoczu jej stęzenie wynosi
4270 mgll. a,M pojawia się w licznych makrofagach i
pr ze str zentac=h p ę cherzykó w w o skrz e 1 ow o - śró dmi ąż-
szowych przewlekłych stanach zapalnych, Jej poziom
osiąga wówczas warlość 6000 mg/l (I3,23).

Bydło

U tego gatunku zwterząt najbardziej reaktywnymi
białkami ostrej fazy są SAA i Hp. Pomiar Hp utrudnia
kilka czynników; po pierwsze jej niski poziom w su-
rowicy zdrowych zwierząt, często poniżej granicy
wykrywalności dla standardowych testów wiązania
hemoglobiny. Następnym utrudnieniem jest polimor-
f,tcznośc i silne spolimeryzowanie tego białka, które
to czynniki zaburzajązarówno testy wiązania Hp jak i
immunoche micznę. Op i sano spo s ob ilo ściowego okre-
ślania Hp u krów za pomocąmetody HPLC (high per-
formance liquid chromatography), polegającej na de-
p olimery zacj i b iałka za p omo cą 2 -merkapto etano lu i

produkcji prostej formy tetramerycznej obciążonej
cyj anomethemoglobiną r ozdzjęlaniu kompleks u przez
filtrację żelową HPLC i mierzeniu absorbancji przy
długości fali 398 nm (17). Dzięki tej metodzie okre-
ślono poziom Hp u zdrowych krów jako 22-47 mgll
(średnio 35). Jej stężenie zaczynarosnąć 12 godzinpo
dowymieniowym podaniu E. co]i. Po 24 godzinach
wztasta 10-krotnie, by po 72 osiągnąc maksimum
(1820 mg/l) (17). Z drugiej strony u cieląt zarażonych
Pasteure]]a haemolytica poziom Hp pozostawał nie-
zmienny przez24 godziny po infekcji, a u tych, w któ-
rych kale wykryto rotawirusy osiągał 599 + 4I4 mgll
(16). W przypadku bydła chorego średnie stężenie Hp
w zapaleniach ostrych osiąga wartość I476 mgll, na-
tomiast w przewlekłych tylko 374 mgll. Wysokie stę-
żenie Hp znalęziono l 68oń osĘch przypadków i ż4%
przewlekłych, podczas gdy dla SAA wartości te wy-
niosły odpowiednio 100 i 54%. W przypadku metritis
nie wykazano u krów znacznego wzrostu poziomu Hp,
natomiastjego pojawienie się (>700 mg/l) wiązało się
z niepomyślnym rokowaniem dla powtórnego zacle-
lenia (10). SAA jest głównym białkiem ostrej fazy u
bydła. Ta apo-lipoproteina związana z frakcją HPL
(high density lipoprotein) reaguje na ostre stany za-
palne wzrostem do wartości średniej rzędu 74,3 mgl
litr, natomiast na stany przewlekłe - 11,7 mgil. SAA
wykazuje szybszy i silniejszy wzrost stężenia w suro-
wicy niżHp. Jest też bardziej cnlĘ na stymulację czyn-
nikami zapalnymi. Wzrost stężenia Hp może informo-
wać o większym nasileniu procesów zapalnych niż
wtedy, gdy wzrasta jedynie stężenie SAA. Oba białka
zostały rozpoznanęjako główne APP u bydła, jednak
ich zachowanię różni się bardzo u poszczęgólnych
osobników (11).

Do białek ostrej fazy u bydła zalicza się również
AGĘ której poziom w surowicy waha się od 280 do
330 mg/l i wzrasta 2-I0 razy w urazowym zapaleniu
osierdzia, martwiczym zapaleniu wymienia i zapale-
niu płuo, 3-S-krotnie w zapaleniu stawów oraz CRP i
surowiczy skłoCnik amyloidu P (SAP) - ich referen-
cyjne stęże nia wryznaczono na poziomie 1 -3 mg/l ( 1 3 ).

0wce
Podobnie jak u bydła takżę i u tych zwierząt ozrla-

czanie poziomu Hp może być wykorzystane jako
wskaźnik zapaleh tym bardziej, że opracowano już
tanią automatycznąmetodę do jej pomiarów Stwier-
dzono,żęuzwięrząt zdrowych jej stężenie jest niewy-
kryłvalne, natomiast w surowicy chorych ewidentnie
się podnosi. Test Hp jest bardziej czuŁy, specyficzny i
przydatny do przeglądu stada owiec niż konwencjo-
nalne badanie hematolo giczne., Ob serwowano wyraź-
nąrożnicę wyników testu między zwierzętami grupy
kontrolnej a osobnikami z objawami chorób zakaźnych
orazbrak takiej rożnicy w przypadku niezakaźnych,
co wskazuje na jego przydatność w wykrywaniu cho-
rób zakaźnych. Monitoring Hp może być użyty do
wykrywania istniejących zapaleń w stadzie tym bar-



dziej, że b adania hematolo gi czne u pr zeżuw aczy daj ą
różne (niemiarodajne) wyniki ( 1 9).

Swinie
Ten gatunek zw ter ząt wykazuj e dużą r e aktywno ś ć

CRP. Jest ono białkiem ostrej fazy,wykazującym spe-
cyftcznązdolność wlązanla fosfocholiny. Składa się z
pięciu identycznych protomerów o symetrii obrotowej
(21,).

Sredni poziom CRP u zdrowych prosiąt odsadza-
nych w wieku trzechtygodni określono na 15 mg/l (9,0
+ 6,1 mg/l) (3), Lechowski i wsp. osiągnął wyniki rzę-
du 30,48 + 4,4J (I4). Zaobserwowano, ze jest ono
najbardziej reaktywne w przypadkach gorączki i sta-
nów zapalnych, osiągając średnie wańości odpowied-
nto 63,4 i 87,I mg/l. Należy jednocześnie zwrócić
uwagę na fakt, żeprzy biegunce obserwowano wzrost
tylko do poziomu 20,9 mgll, a 50oń prosiąt nie miało
wartości wyższychniż 15 mg/l (3, 13, I4).

CRP uznano zabiałko nadające się do badania sta-
nu zdrowotności świń w warunkach fermy przęmy-
słowej, przy czymnależy mieć na uwadze,że jestbar-
dzo czułym, ale jednocześnie mało specyficznym
w skaźniki e m zap aleń i infekcj i b akteryj nych ( 3 ). Tak-
ze stres u świń moduluje poziom CRP oraz Cp, pod-
nosząc ich wartości, jednak nie do poziomu świad-
czącęgo o zapaleniu (14).

Psy

U zdrowych zwterząt CRP występuje w stężeniu
poniżej 5 mg/l. W przypadkach zakażeń, czy zabie-
gów chirurgicznych jego poziom wzrastado około 95
mg/l w ctryu24 godzin. AGP psów zdrowych osiąga
średnią wartość 225 + Iż7 mgl (7, 13), u chorych
wzrasta do 1632 mgll (13). Wykazano przydatność
oznaczania AGP u psów w okresie poprzćdzającym
nawrót schorzeń nowotworowych. W czasie remisji
chłoni aka limfob lasty cznę go, trwaj ących około 3 3 ty-
godnie, AGP osiągało wartość średnią473 + 81 mg/l,
a podczas nawrotów - 544 + 111 mg/l. Nie wiadomo
dlaczego w przypadku nowotworzenia AGP osiąga w
surowicy ntższe wartości niżpodczas schorzeń nieno-
wotworowych, tj. średnio 611 + 98 mg/l przedlęcze-
niem, jednakjej wzrost natrzy tygodnie przednawro-
tem, a także spadek w odpowiedzina leczenie do war-
tości zbliżonych jak notowane u psów zdrowych (254
+ 167 mg/l) ma dużąwartość diagnostyczną(7).War-
tości referencyjne Hp określono jako I25 mgHBC/dl
(20). Jej stężenie wzrasta w przypadkach zapaleńtpo
3-5 dniach osiąga wartości maksymalne. Stężenie ceru-
loplazminy wzrasta od wartości referencyjnych (akĘw-
ność oksydazy ceruloplazmtny -20IUll (20) w ciryl4
dni i w tym okresie notuje się wzrost o I40% (I3).

Koty

Najbardziej reaktywnym białkiem we wczesnych
stadiach reakcji ostrej fazy (APR) jest SAA. Jest to
104 aminokwasowe białko o masie cząsteczkowej

12 000 daltonów, Wązące we krwi w ramach HDL
(apo-lipoproteina związana z frakcją HPL), dlatego
jego pozorna masa może wzrastać do 18 000 dalto-
nów. Srednie stężenie białka w surowicy kotów niera-
sowych wynosi 16,6 + II,4 mgll (20,5 + 8,1 mg/l),
natomiast u kotów rasy abisyńskiej poziom ten jest
wy ższy i wynosi 7 4,4 + 23,2 mgl l co prawdopodobnie
związane jest z predyspozycjątej rasy do amyloidozy
(5). U zwierząthospitalizowanych stężenie SAA w su-
rowicy wzrasta około dziesięciokrotnie. W czasie in-
dukowanego zapaleniawzrasta jlż 8 godzin po iniek-
cji LPS i terpentyny (model zapalenia aseptycznego),
osiąga maksimum po 36-48 godzinach w przypadku
LPS i 24 - terpentyny. Po tym czasie poziom SAA
spada. U kotów wydaje się nie istnieć ścisły związek
mtędzy stężeniami SAA i CRP. Serum amyloid A re-
aguje szybciej od CRP na indukowane zapalenia.
Wy,ższy stopień korelacj i wykryto między SAA i AGP.

Sredni poziom AGP w surowicy wynosi 244,I +96,I
mgll(I2), u kotów hospitalizowanych notowano jego
2O-krotny wzrost do wartości średniej wynoszącej
47],I,I + 1469,8 mgll. Przy zapaleniu indukowanym
LPS wzrasta jlż po 8 i osiąga szczyt po 36-48 godzi-
nach. Po iniekcji terpentyny średni poziom białka za-
chowuje się podobnie.

Także Hp wskazuje szybki l, wyraźny wzrost śred-
niego stężenia: od wartości 416,3 +36] ,4 mgil u zwię-
rząt zdrowych klinicznię do 4832,3 + 2882,3 u hospi-
talizowanych. Wzrost j ej stężenia we klwi zaczyna się
trochę później bo 24 godziny po indukcji zapalenia,
Do diagnostyki zapaleń zapropon9wa,n9 więc u kotów
oznaczanie poziomu SAA z AGP i/lub Hp i stwier-
dzono, ze u kotów CRP reaguje w porównaniu z nimi
zbyt słabo (12).

Białka ostrej fazy można wykorzystać tak do moni-
torowania zdrowotności stad, jak i rozpoznawania.
rokowania, czy kontroli przebiegu leczenia w p oszczę-
gólnych przypadkach (9). Pomiar, poziomu APP w
surowicy ma pewną przewagę nad testami morfolo-
gicznymi, Mozna go wykonać w automatycznychana-
lizator ach, próbki z krwią mo gąby ć przedtem mr o żo -
ne, bo APP są bardziej stabilne niż elementy komór-
kowe, a przej ś ciowe stymulacj e fizj olo gic znę nie \^pły-
wająna ich poziom znacząao (należy jednak brać pod
uwagę egzogenne kortykosterydy). Białka ostrej fazy
wydaj ą s ię by ć b ar dziej czlĘmt w skaznikami stanów
zap alny ch niż b adania morfo lo giczne, Mo gą one byó
takze stosowane w przypadkach uszkodzenia szpiku
kostnego.
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§tu d i a s lDecja lizacvine z ch i ru rg i i wete ryna ryi nej
Katedra i Klinika Ghirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu ogłasza nabór na

studia specializacyine z chirurgii weterynaryjnej. 0soby zainteresowane mogą zgłaszać się do dnia
15 czerwca 2001 r. Przewidujemy rozpoczęcie specializacji we wrześniu 2001 r. Szczegółowe warun-
ki w sprawie trybu i zasad uzyskania tytułu specialisly przezlekarza weterynari! uregulowane zostały
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iGospodarki Zywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r., Dz. U.
Nr 131. W myśl wyżei GytowanegoZarządzenia warunkiem przyjęcia na studia specializacyine iest
wykazanie się c0 najmniej 2-1etnim stażem pracy zawodowei. Wniosek kandydata ubiegającego się
o przyięcie na studia specializacyjne powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
- określenie miejsca zamieszkania (adres, telelony, fax),
- informacje o przebiegu pracy zawodowei z podaniem zairnowanych stanowisk,
- okreśIenie aktualnego mieisca pracy i zajmowanego stanowasi(a,
- inlotmację o ukończonych kursach specializacyjnych,
- inlormacje o publikacjach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis dyplomu lekarza weterynarii,
2. odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryinej o stwierdzeniu prawa do wykony-

Wania zawodu,
3. deklarację co do pokrycia kosztów specializacii przezlekarza weterynarii lub zatrudniający go

zaldad pracy.
Podania proszę kierować bezpośrednio na adres:
Katedta i Klinika Ghirurgii Wydz. Med. Wet. AR we Wrocławiu, 50-366 Wrocław, pl. Grunwaldzki

51, do dnia 15 czerwca 2001 roku.
Jednym z warunków przyięcia na studia będzie kolejność zgłoszeń kandydatów. llość miejsc ogra-

niczona.
0soby zainteresowane specializacją z chirurgii mogą uzyskać szczegółową informację w tej spra-

wie w Katedrze i Klinice ChirurgiiWet. we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki51, tel. 0-71 3205350, 3205355.


