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Summary

Lymphocyte T helpers (Th) play a key role in cell mediated immune response both as regulators and effec-

tor Óells. Ttri activation oi Th ielis and regulation of their activity are under the control of the mononuclear
phagocytes sy§tem (MPS). The basic markers of T cell
affinity of their membrane receptors and the serum leve

acute phase proteins and pteridins is often used for
assumed that ditermining ihese parańeters in veterinary medicine wilt facilitate monitoring and Prognosis of
the course of diseases, and assessment of the value of the implemented theraPeutic methods.
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Limfocyty pomocnicze (Th) odgrywają centralną
rolę w odpowiedzi immunologicznej typu komórko-
wego, pełniąc zarówno funkcje regulacyjne (wspoma-

komórek Th obejmuje dwie rożniące się pod wzglę-
dem czynnościowym podgrupy: Th1 i Th2. Komórki
Thl pośrednlcząc w wielu funkcjach związanych z
cytotoksyc zno ś c ią i miej s c owymi re akcj am i zap alny -

mi pełnią ważną rolę w odporności komórkowej,
zwłaszcza prze ciwko p ato genom wewnątrzkomórko -

wym. Natomiast limfocyty Th2 będące stymulatorami
wzrostu i proliferacji limfocytów B wzmagają odpo-
wtędż humoralną, Uwalniany pfzęz komórki Th1 in-
terferony (IFN7) hamując proliferację i czynność lim-
focytów Th
go. Z kolei
kiny (IL-4 i -

lanych pTzęz limfocyty Thl i wspomaganąprzez te
komorki odpowiedź typu komórkowego (23). W pro-
c e si e aktyw acjt or az re gulacj i aktywno ś c i limfo cytów
T zasadniczą rolę odgrywa układ jednojądrzastych
komórek fagocytuj ących (MP S -Mononuclear Phago-
cytes System) (ryc. 1).

Gzynniki aktywuiące komórki MPS

Komórki MPS posiadają na swojej powierzchni
ponad 50 różnych receptorów, które determinują ich
ldział w r ozlicznych reakcj ach immunol o gicznych.
Komórki MPS aktywowane są bezpośrednio przez
kontakt z zatazkiem lub jego produktami takimi jak
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tualnego stanu jej pobudzenia (13).

Funkcie komótek MPS
swoistą funkcją komorek MPS.
dzięki obecności na powierzchni
y II oraz zdolności wtązania an-

dze prostaglandyna PGE hamuje proliferację oraz
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markery wczesnej akĘwacj i i rozwo-
ju komórkowej odpowiedzi immuno-
logicznej organizmu (5, 9, 10, 30).

Biosynteza i funkcje pterydyn

Pterydyny stanowią grupę nisko-
cząsteczkowy ch zw iękow pirazyno -

pirimidynowych synte Ę zow any ch d e
n o vo z guanozynotrój fosforanu
(GTP). Poszczególne etapy biosyn-
tezy pterydynilustruje rycina 2.Waż-
nymi dla organizmu przedstawicie-
lami sąneopteryna (NP), biopteryna
(BP), 6-hydroksymetylopteryna
(HMP), pteryna (PT) i izoksantopte-
ryna (IKP). Sąto związki fotolabilne
występujące w różnych formach utle-
nienia: tetrahydro-, dihydro- i całko-
wicie utlenionej. Flzjologtczny po-
ziom pterydyn w organizmie jest ni-
ski i nie za\eży w sposób istotny od
wieku, płci i rasy zwierząt, ciĘy i
braku hormonów męskich (kastraci)
(7,27). W warunkach in vivorodzaj
s}ntetyzowanej pterydyny warunku-
je obecność i stopień aktywności en-
zymow uczestniczących w jej biosyn-
tezie, stężenie GTP oraz sposób od-
dziaŁyw ania mechani zmow zwr ot-
nych. W ludzkich makrofagach, fi-
broblastach oraz niektórych liniach
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Ryc. 1. Rola komórek MPS w regulacji aktywności limfocytów T i B

bójcy) (13).
Zasadntcząrolę w immunoregulacj i spełni ającyto-

kiny, a szczególnie czynnik martwicy guza (TNF-a)
orazIL-I. Rola TNF-a polega nawzmaganiu wytwa-
TzanlapTzezmakrofagi i inne typy komórek IL-1, in-
dukcji syntezy IFN7 przez limfocyty T oraz indukcji

IL- l stanowi -

ie prezentacj
teżgorączkę -

ferację, róznicowanie i dojrzewanie komórek B akty-
wowanych antygenem. Kolejną cytokinąj est IL-6, któ-
rapobldza limfocyty B do róZnicowania się w plaz-
mocyty. Jest ona główną cytokiną indukującą odpo-
wiedźostrej fazy oraz proces glikozylacji białek ostrej
fazy w wątrobie. IL-I} stymuluje wytwarzanie IFN7
przęzaktywowane limfocyty T i komórkiNK. Dodat-
kowo pobudza ona aktywność cytolityczną komórek
NK i limfocytów T CDS. Poza wymienionymi cytoki-
nami pobudzone komórki MPS uwalniajączynniki re-
gulujące wzrost (PDGF, FGF, G-CSF, GM-CSF, M-
CSF) oraz inne mediatory. Wśród nich istotne znaczę-
nie po siadaj ą pterydyny, określane j ako biochemiczne

tetrahydrobipteryny (THB) i IFN7 hamował wytwa-
Izante neopteryny, natomiast nie miał on wpływu na
wewnątrzkomórkowe stężenie GTP, Wewnątrzkomór-
kowe stężenie tetrahydrobiopteryny określane stop-



G uanozynotró|loslotan
GTP

bydlęcych, co j est wynikiem
wyższej aktywności meta-
bolicznej komórek pierwot-
nych linii hodowlanych.

Niski ctężar cząsteczko -

wy NP umożliwia pokony-
wanie bariery naczyniowej
t ptzecho dzenie w niezmie-
nionej postaci do moczu. Jej
biologiczna funkcja nie zo-
stała dokładnie poznana.
Wykazano. że wzajemna
korelacja pomiędzy stęże-
niem neopteryny a zdolno-
ścią wydzielania reaktyw-
nych form tlenu określa po-
średnio stopień stresu oksy-
dacyj ne go zacho dząc e go w
pobudzonych komórkach
MPS. Ponadto sama obec-
ność neopteryny dodatkowo
w zmaga efekt toksy czfiy rc -
aktywnych form tlenu. Stąd
teżkształtowanie się jej po-
ziomu w płynach ustrojo-

Neopteryna indukując eks-

sza jego syntezę i uwalnia-
nie z p obud zony ch komórek
MPS. Z kolei synergistycz-
ne o ddziaływanie neoptery-
ny i TNFa wzmaga cytotok-
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Ryc. 2. Biosynteza tetrahydrobiopteryny z GTP

ni stymulację ekspresji

w niku aktywacjiczyn-
w B) (9, 24), Alzawa t

J , wsp, (1) po dożylnym podaniu neopteryny myszomza-
n'ajwyższestężenie neopteryny i izoksantopteryny za- obserwowali wzrost ogólnej ltczbY leukocYtów oraz

noiowali w pierwotnyct nóaówlach kom6rek płodo- komorekprekursor9lyń szeregu granulocYtamo-ma-

!\rych płuc bydlęcych, biopteryny i pteryny w komór- krofagowego (CFU-GM) w szpiku kostnym i Śledzio-
kach nirki pŚu, i O-trydrokiymetytopter}ny w hodow- nie. Neopteryna wywiera więc stymuluj,a9y efekt na

|ach komóiek nerki dorosłych mysŻy. Róznice w stę- proliferację i róznicowanie się komorek hematopo-
żęntl i rodzajl uwalnianych pterydyn występowały etycznych.
nawet w obrębie komórek tego samego narządulecz Istnieje ścisła korelacja pomiędzy wzrostem stęże-

pochodzącegó od rożnychgańnków iwierząt.Wuży- nia neopteryny a stopniem rozwoju odpowiedzi im-
iych do badń hodowiach nerek najwyższe stężenie munologicznej oy9ytlmu. Podwyższony poziom NP
ńeopteryny i 6-hydroksymeĘlopteryny stwierdzono w przedmanifestacjąklinicznąchoroby Świadczy o wcze-
t<ońort<actr dorósłych 

-^yrŻy,biopte.yrry 
u psów, a snej aktywacji komórek MPS. Podobnie wzajemna

izoksantopteryny w mysich-komórkach płodowych, korelacja pomiędzy wzrostem poziomu JFN7 a stęże-
podobne ńznicó wykaŹanorównież w hoóowlach ko- niem NP wskazuje na stopieńaktY|u,qi komórek Thl
morek nowotworowych, a mianowicie linie btałacz- otaz na nasilenie swoistej odPowiedzi,komórkowej.

W ch podstawową rolę
od we, kształtowanie się
po i moczu odzwiercie-

pterydyn uw alntŃy hodowle komórek płodowych płuc dla rozwój procesu chorobowego (3 , 18, 29),



Tetrahydrobiopteryna j est kofaktorem monooksyge-
naz, a mianowi c ie hydroksyl a zy ty r o zy nowej, trypto -

fanowej i fenyloalaninowej oraz syntetazy tlenkuazo-
tu, enzymów odpowiedzialnych za hydroksylację aro-
maty czny ch aminokwasów. Ponadto uczestniczy ona
w biosyntezie neuroprzekaźnlkow takich jak dopami-
na, norepinefryna, epinefryna, serotonina, melatonina
i tlenek azotu (I7,31). Rola THB w odpowiedzi im-
munologicznej organizmu nie została precyzyjnie okre-
ślona. Zieg\u i wsp, (32) stwierdztli, żę obecność te-
trahydrobiopteryny zw iększa uwalnianie IL,ż przez
limfocyty T,

Ptrydatnośó oznaczania pterydyn
w diagnostyce klinicznej

Podwyższony poziom pterydyn w surowicy i mo-
czuśwtadczy o wczesnej aktyrvacji komórek MPS oraz
wzmozonej odpowiedzi komórkowej, co obserwuje się
między innymi w odrzuc an iu przeszczep ów allo genicz-
nych, infekcjach bakteryjnych, wirusowych i pasozyt-
niczych oraz chorobach autoimmunologicznych i w
nowotworo\\ych (4, 1, 8).

Ekspresja syntezy neopteryny u płodu ludzkiego jest
wy znacznlkiem stopniowe go ro zwoj u aktywno ś c i ko -

mórek MPS w okresie prenatalnym. Stężenie neopte-

ryny płodowej ściśle koreluje z okresem trwantaciĘy
i osiąga najwyższe warlości w ostatniej jej fazte oraz
u noworodk a. Pruy czyną występow anta wyższych stę-
żeń neopteryny u płodu w ostatnim Ęmestrze ciąży
są infekcj e lub wzmozona odpowiedź immunolo gic z-
na na antygeny matki. Natomiast u noworodków jest
wynikiem zwiększonej aktywności cytokin, rozwoj u
procesu zapalnego lub ekspozycji układu immunolo-
gicznego na zewnątrzpochodne antygeny. Stęzenie
neopteryny w surowicy matki ciężamej utrzymuje się
na zbliżonym p o zi o mi e pr zez c ały o kre s trw anta ci Ęy
i jest ono istotnie ntższe w porównaniu do warlości
notowanych u płodu i noworodka. Wzrost jej pozio-
mu wskazuje na rozwoj procesu zapalnego będącego
wynikiem zakażenta wó d pło dowych, rozwoj u chorób
autoimmunologicznych lub innych zaburzęń zw |ąza-
nych z okresem ciązy. Dlatego też na podstawie kształ-
towania się poziomu neopteryny w surowicy i moczu
ctężarnej matki mo żna okre ś l i ć stop ień ry zyka wy stą-
pienia wczesnej resorbcji płodu lub jego poronienia
(19).

Wzrost stęzenia neopteryny w surowicy i moczu
występuje u ludzi zakażonych wirusem HIV. Scisła
korelacja pomiędzy jej stężeniem a spadkiem liczby
limfocytow CD4 jest wskaźnikiem określającym stan
progresji choroby (5). Goldberg i wsp. (7) stwierdzili
istotny wzrost biopteryny w surowicy i moczu kotów
zakażony ch wirus em ni e dob oru immuno 1 o gic zne go
(FIV- fel ine immuno deficiency virus), zap alenta
otrzewnej (FIP-feline infectious peritonitis) oraz bta-
Łaczkt (F eLV- feline leuco sis). Jej wzro st był wynikiem
aktywacj i makrofagów IFN7 uwalnianym przez akty -

wowane limfocyty T. Podwyższony poziom neoptery-

ny w ślinie występuje w przebiegu zapalenla tkanki
okołozębowej. W patogenezie tego schorzenia głów-
ną rolę przypisuje się komórkowym mechanizmom
immunolog rcznym. Aktywowane IFN7 lokalne komór-
ki MPS uwalniają zwiększoną ilość neopteryny, któ-
rej stęzenie w ślinie odzwierciedla aktywację i nasile-
nie immunologicznych reakcji komórkowych (28).
Badania nad kształtowaniem się poziomu neopteryny
były prowadzone u ludzi w przebiegu oparzeń. Stwier-
dzono istotny wzrost poziomu surowiczej neopteryny
niezależnię od wielko ś ci uszkodzonej p owie rzchnl,
tkanek. Zaobserwowano równteż, że stale utrzymują-
cy się wysoki poziom neopteryny zwtązany jest z wtór-
nym zakażeniem bakteryjnym. U pawianów w prze-
biegu szoku septycznego długotrwale wzrasta poziom
NP i THB w wyniku ciągłej aktylvacji makrofagów
bakteryj nymi lipopoli sacharydami. Natomiast w przy-
padku szo enie pterydynzwtą-
zanebyło komórek (32),

W odpowi e dzi przeciwnowotworo w ej b ar dzo w aż-
ną rolę przypisuje się limfocytom Th, które w połą-
częniu 4 cząsteczkami MHC klasy II posiadają zdol-
ność rozpo znawal7|a antygenów nowotworowych
(TAA-tumor as sociated anti gens). Aktywowane IFNy
komórki MPS zwiększająprodukcję IL-l i TNFa, wy-
dztel aj ą c zynniki cyt o to k sy c zne (ar ginaza, re aktywne
metabolity tlenu) oTaz szęręg innych mediatorów, w
tym pterydyny. Weiss i wsp. (30) wykazali, że ozn:a-

czanie poziomu neopteryny w surowicy i moczu jest
czułymw skaźnikiem w monitorowaniu prz eb ie gu gru-
czolakoraka okrężnicy u ludzi. Utrzymywanie na sta-

le wysokim poziomie neopteryny w surowicy chorych
rokuj e z r e guĘ niep omyślne zej ście procesu nowotwo -

rowego. Podobne obserwacje poczynili Reibnegger i

nymi na tle nowotworoqłn (białaczka limfob|asĘ czna
i mieloblastyuzna, choroba Hodkina). Na szczególną
uwagę zasługująwyniki badań Reibneggera i wsp. (21)
ktorzy wykazal|że stężenie IL-6 i neopteryny w suro-
wicy i moczu u ludzi w przebiegl szpiczaka mnogie-
go jest proporcjonalne do aktywności plocesu nowo-
tworowego. Wysoki poziom tych substancji rokuje
niepomyślne zejście procesu chorobowego i koreluje
on z krótszym czasem ichprzeżycia. Podwyższony po-
ziom neopteryny w przebiegu gruczolaka i raka tar-
czycy wykazali Kondera-Anasz i wsp. (12). StaĘstycz-
nie wyższe stęzenie neopteryny stwierdzili oni u pa-
cjentów, u których jednocześnie wykazano wysokie
miana przeciwciał skierowanych przeciwko tyreoglo-
bulinie i antygenowi mikrosomalnemu.

B adania nad pr zy datno ś ci ą oznaczanta pterydyn w
monitorowaniu przebi ęgu oTaz pooperacyjnej kontro-
li usunięci a guza nowotworowego pIzeplowadzono
także u zwierząt. Goldberg i Fuchs (7) stwierdzllt, że
poziom biopteryny i 7 -ksantopteryny w surowicy cho-



rych psów uwarunkowany jest rodzajem nowotworu.
Istotny wzrost stężenia biopteryny notowano w przy-
padku guza grlczołu mlekowego, nowotworu z ko-
mórek Leydiga, raka prostaty, mięsaka kości i maziów-
czaka, b taŁaczki limfatyczn ej or az ni ektórych nowo -

tworów pochodzenia nabłonkowego. Natomiast u
psów z chłoniakiem i naczyniakośródbłoniakiem śle-
dziony, gruczolakorakiem torbielowatym nerek oraz
rakiem nerek i pęcherza moczowego wzrost ten doty-
czył zarowno biopteryny jak i 7-ksantopteryny. Do-
datkowo stwierdzili onl, że u psow zarówno z nowo-
tworem łagodnym jak i złośliwym wzrost stężenia
biopteryny jest podobny. Natomiast istotne rożntce
doty czą7-ksantopteryny, której stężenie j est istotnie
wyższe u psow z nowotworem złośliwym. Spośród 28
badanych psów u 20 po upływie dwóch miesięcy od
momentu usunięcia nowotworu poziom pterydyn istot-
nie się obniżył,natomiast u pozostaĘch 8 utrzymywał
się on stale na wysokim poziomie, co było związane z
nawrotem choroby. Wyniki tych badań wskazują że
oznaczanie pterydyn umożliwia śledzenie przebiegu
chorób nowotworowych u psów oraz jest przydatnym
wskaźnikiem prognosty cznym. W przeciwieństwie do
psów, nie stwierdzili oni istotnego wzrostu poziomu
pterydyn w surowicy i moczu kotów zrożnymttypa-
mi nowotworów. Zdaniem Hausena i wsp. (8) może
być to uwarunkowane słabymi właściwościami immu-
nogennymi antygenów nowotworowych lub ich uciecz-
ką spod kontroli immunologtcznej organizmu.

W diagnostyce klinicznej bardziej przydatne oka-
zało się równoczesne oznaczanie białek ostrej fazy jako
markerów zapalenia i pterydyn jako wskaźników im-
munolo gicznej odp owiedzi komorkowej . O znaczantę
neopteryny i surowiczego składnika amyloidu A (SAA)
znalazło zastosowanie w chirurgii transplantacyjnej
mięśnia sercowego jako nieinwazyjnej metody umoz-
liwiaj ącej monitorowanie przebiegu okresu poopera-
cyjnego. Zdan:sm Mullera i wsp. (16) rutynowe wy-
konywanie biopsji mięśnia sefcowego w celu określe-
niaprzyjęcia lub odrzucenia przeszczepu jest niebez-
pieczne dla życia pacjenta t nie zawsze uzasadnione.
Wzrost jedynie poziomu SAA w pierwszych dniach
po zabiegu wskazuje na rozwoj procesu zapalnego
powstałego na skutek przerwania ciągłości tkanek.
Natomiast równoczesny wzrost poziomu SAA i neop-
teryny jest wynikiem zakażęńbakteryjnych, zaś §lko
neopteryny infekcji wirusowych. Podwyzszony poziom
tych wskazników bez kltnicznych objawow zakaże-
nia uzasadnia konieczność przepr ow adzenia biopsj i
mięśnia sercowego. Przydatnośc równoczesnego ozna-
czanlabiałek ostrej fazy i pterydyn potwierdzająwy-
niki badań Myara i wsp, ( 1 5 ). Wyka zalt oni, że wzrost
stężenia białka CRP i neopteryny w surowicy pacjen-
tów po transplantacji mięśnia sercowego związanybyŁ
z r ozw oj em zakażęnia, Shaw (2 6) na p o dstawie ks ztał-
towania się poziomów tych markerów, dodatkowo
wskazał na mo żliwo ś ć odróżni an ia zakażeń b akteryj -

nych od wirusowych, Oznaczanie białek ostrej fazy i

pterydyn okazaŁo się przydatne równiez w diagnosty-
ce weterynaryjnej. Schrodl i wsp. (25) stwierdzili istot-
ny wzrost poziomu białka CRP oraz spadek neoptery-
ny u świń SPF (specific pathogen free) zakażonych
eksperymentalnie Haemophillus parasuis. Ich zdaniem
kształtowanie się poziomu białka CRP i neopteryny
umożliwia ocenę rozwoj u reakcj i immunolo g tczny ch
u świń w przebiegu infekcji bakteryjnych.

W wyniku niedoboru enzymów GTP-CH, SPTHB i
RSP powst ają zaburzenia w metabolizmie pterydyn.
Niedobór GTP-CH uniemozliwia biosynte zę zarow -

no neopteryny jak i biopteryny, Z kolei niedobór
S PTHB p owo duj e zwi ększoną kumul acj ę neopteryny,
a brak RSP - biopteryny. Deficyt tetrahydrobioptery-
ny nie powoduje zablrzeńfunkcjonalnych układu im-
munologicznego (22).

Podstawowym wykładnikiem aktywacji komórek
układu immunologrcznęgo i aktualnego stanu ich po-
budzeni a j e st zmiana ekspre sj i i powinowactwa re c ep -

torów powierzchniowych oraz surowlczy poziom
uwolnionych cytokin. Metody słliące do wykazania
tych zmian nie znajdują szerszego zastosowania w
rutynowej diagnostyce klinicznej zwterzą| zuwagi na
brak standardów i swoistych przeciwciał. Podobnie
przydatnym biomarkerem stopnia aktyłvacji odpowie-
dzi immunologicznej typu komórkowego okazały się
pterydyny. Wprowadzenie do praktyki weterynaryjnej
równoczesnego oznaczaniabiałek ostrej fazy i ptery-
dyn ułatwi monitorowanie i prognozowanie przebie-
gu chorób oraz ocenę skuteczności ich lęczenia,
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WAMBURA P. N.: Serologiczny dowód na nieobec-
no ść pomoru małych p rzeżuwac zy w Tanzanii. (S e-
rological evidence ofthe absence ofpeste des petits
ruminants in Tanzania). Vet. Rec. 146, 413-414,2000
( 16)

Pomór małych przeźuwaczy (PPR) jest zal<ażną chorobą lvilrtsou,ą orr ice i

kóz rr vrvołana przez Morbj]JlvjrLLs. któla cechuje się głóri,nie zapalcnicm .jalll1,
gębon ej. jelit i płLlc Badaniom serologiczllylll poddano ri, Tanzallii 3000 suro-

rtic orviec i |<óz. pobranyclr lv L998 r Suro,,vice pochodzily z tcrenóu,. gdzie
\\vstępoNał PPR Miano slvoistych ptzecirł,ciał dla PPR i dla pornoru b_"-dla

l,v-stępujących rv 1<Jasie TgG o|<reślono (eslem ELTSA. \Ą' żadnl,nl 1lrz,lpadkrL nie

st\\ ierdzono obecności przecirvcia,l dla PPR i r.r,inrsa potnoru bydła Ze rr zględu
na fakt, że w krajach graniczących z TanzaniąrvystępLlje PPR badania tlonitcl-
rilrgorve rł,kicrunku tej choroby są konieczne si),soka ziłchorolr,alność i śrnier-
LeLlrość na PPR rv pcłni uzasacltlia wydatki ponoszone na lllonituI ing

G.

PENNYCOTT T. W.: Przyczyny padnięć i wybra-
kowań u dorosłych bażantów. (Causes of mortality
and culling in adult pheasants). Vet. Rec. 146,273-
278, 2000 (10)

Okrcślono przyczyny padania i u1,|r3l191yąnia bażan(órł rr, f'errlie hodorvla-
nej rv 1atach 1995-1991 , Badaniom se|<cl,jnym poddano 1 55 ptakólr, ( l 39 samic
i 16 samcórł) Na choroby zakaźne padło 49 (3],6%) ptal<ów, zaburzenia ukłaclrt

lozrodczego r.vystąpiły u 43 (27,T%), ulazy u 35 (22,6a1,). noworwoly układrt

chłonnego u 8 (5,29lo) ptaków Dwadzieścia sztuk (t2.9%) padło lub r,vybrako-

wano z innych powodór,v W 13 przypadkach porvoclcm padnięć Jub wybrako-
wań było zapalenie zatok U chorych ptal<tirv na czoło objalvów kliniczrrych
lvysuwało się zapalenie spojór,vck, powiększenie zatok podoczodołowych, rv l<tó-

rychrvystępowałśIuzorłyILlbropnylvl,sięk Zzatokizolowallo Eschen'chjaco]j,
Entelococcus fbeca] js, Pseuclononas aerugilosa i Pasteurc]]a haenOlJ/t]ca. U ]0

baźantór,r,lvystąpiło zapalenie ncrek na tle infekcji koronawirlLsorvej u 2 pla-
kórł, zdiaglozowano zapalenie r,r,orka osicrdziowego Spośród 155 ptakórł, 13

było zarażonych przez Syngamus trac]leae, 23 przez Heterakis. 9 przez Euca-
lens,2 przez T)ichosfuongylLts. Histomoniaza rvystęporvała lr 6 ptakórv

G.

LISCHER C. J., LEUTENEGGER C. M., BRAUN
IJ., LUTZ H.: Rozpoznanie choroby z Lyme u
dwóch krów w oparciu o wykazanie obecności D|{A
Borrelia burgdorferi. (Diagnosis of Lyme disease in
two cows by the detection of Borrelia burgdorferi
DNA). Vet, Rec. 146,497-499,2000 (I1)

U 2 króu,na le]enie Szrvajcalii. u któryclr sttvierdzono kleszczc rvystąlił
rutlień na trieott losionl,ch partiach lł,ynlienia, utrata łaknienia, spadek mlecz-

ności. clbrzęk star,r,ótv i sztyrłność chodu Tcst Taq Man PCR na obecność DNA
Rorrelja bulgtbrtłn z próbl<anli lllazi strlruue.j, nloezLt. surorvic.v krrvi, nle-
kiern i płl, nem nrózgou o-rdzeniorł,.vrn rr ypadł doclaLnio Plzed uboj etll l<rów tem-

pe] atLl[a \\ e\\ nętrzna rvyLrosiła 39,7"C, tętno 80 uderzeń/min . oddechy 2.ł,min
Test Schalnla z nrlekiem wszl,stkich ćri,iartel< llypadł poz;tyv,nic \\ryniki ba-

dań hernatologiczn1,,ch były rl nonnie Pozioll tibrynogenu w surorvicy rvynosił
l0 g,L Tesr na aIdchl,cL gJuta1-orł,,v u,ypadł dodatnio. Stwierclzono ri,ysoką ak-

tywność surort,iczc.j aminotlansl'el,illy i kirraz1, kreatl,niny. Stęźenie clrlorltórv r,r,

surort,icy, l<rwi było drLżc

G.

MONIES R.J., CRANWELL M. P., PALMER N.,
INWALD J., HEWINSON R. G., RULE B.: Gruźli-
ca bydła u kotów domowych. (Bovine tuberculosis
in domestic cats). Vet. Rec. 146,407-408, 2000 (14)

Od kotórv izolorvano zarórł,no patogenne jal< i niepatoger-rne prątki l§\,aso-

oporne Klasycznrlgruźlicę wywołuje lkota |Iycobacterjum bovjs. czasani M
tubcltulo,sis, bardzo rzad]<o M. avittnl, M. nicrotl i M. }epraemuriun Zakaże-
lie M. bovjszidentyfikorvano u 5 kotórv U jednego z ]<cltów badanie sekcyjne
rvykazało porł,iększenie podżLlchu,orvyclr. zagardzielorvych przed- i załopat1<o-

wych u,ęzłów chłonnych oraz zmian), serolva1o-mąlf$lig611lg \ł,ylęzłaclr. ogniska
serorvacietlia w płucach, perlicę opłucnej i osierdzia W prcparataclr ze zmian

cholobowych w płucaclr i korze nerelt występowały ogniska scrowacenia o śred-

nicy 2 tltl. u, których były nagtomadzone praJki krł,asooporrre ,l4. bot islvyizo-
lorł,ano od wszystkiclr kotów na zmodyfikorvanyrn podłożu MiddLebrooka 7H l l

M. bovis jzolorł,ano tcż od padłego borsuka, lt którego występowały zlliany
gruźlicze Borsu]<a znaleziono na terenie posiadłości, gdzie były chore koty

G.


