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mamy do cąmienta z amylotdozą wtórną reaktywną.
Rozwój oczątkowuje po-
jawienie poziomu białka
określan loid A). Jest ono
jednym zbińektnv.
przebiegu zapa\enta,
w struktury włóknis
Dużąrolę w tym procesie odgrywa białko apolipopro-
teina E, i czynnik AEF (Amyloid Enhancing Factor).
Włókna amyloidu zaw,lerająrównież inne komponen-

ałko SAP P-compo-
glikoprot lnej budo-
zbliżoną C-reactive

protein), j ednego z w ażniĄszy ch białek odpowiedzi
ostrej fazy zapalnej u ludzi (9).

Original paper

Amyloidoza (skrobiawic a) charakt ery zuje się odkła-
daniem pozakomórkowo, jednorodnych, kwasoopor-
nych mas w przew adze białkowych, o odczynach barw-
nych przypominających skrobię. Odkładany w narzą-
dach amyloid j est białkiem włókienkowym, a włókien-
ka te o średnicy ],5-I0 nm i nieokreślonej długości są
rozmieszczone pojedynczo lub w wiązkach. Po-
wierzchnia wiązek ma charakterystyczne beta-fałdo-
we rowkowanie, od którego zaleĘ powinowactwo do
czerwieni Kongo. Taka strukfura włókien jest cechą
wspólnąwszystkich łpów amyloidu (5, 14).

Amyloidozy dzieli się na: pietwotne, połączone z
odkładaniem się amyloidu typu AL, zbudowanego z
łańcuchów lekkich immunoglobuliny §pu kappa lub
lambda, względnie z pełnych cząsteczek immunoglo-
bulin oraz wtórne tzw. reakĘwne, poŁączone z od-
kładaniem się amyloidu typu AA. Amyloidozy pier-
wotne stwierdza się w gammapatiach u ludzi i zvvię-
rząt,w łm u zwierzątproducentów surowic odporno-



Spośród ptaków amyloidoza naj częściej stwierdza-
na jest u ptactwa wodnego. Występowanie spontanicz-
nej amyloidozy ltkaczek rasy Pekin doĘczącej z re-
guły starszych ptaków w stadach reprodukcyjnych
opisał Rigdon (11), a w kraju Madej i wsp. (8). Scho-
rzęnlę stwierdzane jest również bardzo często l dzi-
kich ptaków wodnych, a śmiertelność na tym tle może
sięgać 20% (3). Postać stawową amyloidozy opisano
u pawi i kurcząt, która może występować samoistnie
lub jako forma amyloidozy uogólnionej. Często ob-
serwowano równięż występowanie postaci stawowej
amyloidozy u indyków co sugerowałoby, że stawy
mogą byó predylekcyjnym miejscem odkładania się
amyloidu u kurowaĘch (6). Cowan (1) stwierdzlłv,ry-
stępowanie amyloidozy u 304 ptaków należących do
16 rodzin z 22 rzędow, które padły w Filadelfijskim
ZO O, p o dkre ś laj ąc znaczęnię cn7nników śro dowi sko -

lvych w etiologii tego schorzenia.
Patomechanizm amyloidozy nie jest w pełni pozna-

ny i wiąze się z zaburzeniami immunologicznymi ta-
kimi jak: nieprawidłowa produkcja immunoglobulin,
ob e cno ś ć szpiczaka mno gie go - plazmo cylomu pr ze -

wlekłe zakńenla, dyskrazja plazmocytow w szpiku
kostnym, itp. (cyt. za 8).

U kaczek wywołano eksperymentalnie amyloidozę
podając im dozylnie co7 dniprzez okres 16 tyg.lvy-
ciry z komórek bakteryjnych patogennych szczepów
E. coli (078),bądźteż oczyszczoną endotoksynę uzy-
skaną z Ęch bakterii, stwierdzając równocześnie, iz
tymektomia nie predysponowała do wystąpienia amy-
loidozy (7), Podobnie dożylne podanie kaczkom
oczyszczonych wyciągów z hodowli E. co]i lub Sa]-
mone]]a Ęphimunumi mieszaniny tych wyciągóq jak
też seryjne iniekcje Sa]mone]]apullorum (15), prowa-
dzlĘ. oidozy u ptaków. Uzys_kane
wynl e zarówno bakterie, jak teZ
ich endotoksyny mogą odgrywac istotnąrolę w pato-
genezie amyloidozy u kaczek,

IJ z,łvierząt amyloidozę udało się też wywołać sto-
sljąc związki chemiczne takie jak meĘlcholantren,
sulfaniloazokazeina,kazęintansoduorazinakĘwowa-
ny zarodziec malarii podawany równocześnte z adiu-
wantem Freunda (II, I2).

Niniejsze opracowanie przedstawia opis terenowe-
go przypadku uogólnionej amyloidozy u gęsi.

Mateilał imetody

Badanla przeprowadzono w fermie gęsi reprodŃcyj nych
rasy biała wło ska w wieku 4 lat, liczącej 1 2 00 ptaków . P oźną
jesienią przedrozpoczęciem nieśności odnotowano w fer-
mie wzrost upadków. Z chwlląwystąpienia schorzenia ty-
godniowe upadki wzrosĘ do 30-35 sztuk ptaków wobec 0
do 1 sztuk w okresie poprzedzającym chorobę . Z uwagt na
nasilające się straty, analizowane stado gęsi skierowano do

uboju Zahes prowadzonych badań obejmował analizęży-
wienia iltrzymania ptaków, badanie sekcyjne, mikrobio-
logiczne l, parazyto|ogiczne ptaków padĘch, analtzę roz-
dziafu elektroforetycznego białek surowicy krwi w żelu

p oliakrylamidowym ( SD S -PAGE) or az b adanie histopato-
logiczne narządów wewnętrznych. Rozdział w SDS-PAGE
wykonano wg metodyki opisanej przezLaemmli (4). Roz-
dział elektroforeĘczny 10 prób surowic pochodzących od
gęsi chorych na amyloidozęprowadzono w 7,5oń zelu po-
likarylamidowym (AA : BA:3 0 : 0, B), w komorze do r ozdzia-
fu elektroforeĘcznego Mini Protean II (Bio-RAD). Na każ-
dej pĄ.tce do 2 skrajnych dołków nanoszono standardy masy
LMW (Pharmacia) . Rozdział prowadzono przy stńym na-
pięciu 100 V przez około 60 min., do momentu gdy czoło
barwnika (błękit bromofenolowy) zbliżyło się do końca
żęhl.Że|ebarwiono błękitem Coomassie i odczyĘwano na
denzfometrze (Kipp i Zonnen). Jako kontrolę wykonano
rozdzlŃ w SDS-PAGE 10 surowic gęsi pochodzących ze

stada klinicznie zdrowego.
Western blotting wykonano wg metody opisanej przez

Towbin i wsp. (B). ŻeI po rozdziale elektroforeĘcznym
ekwilibrowanoprzez 5-10 min. w kuwetach zawierających
bufor do elektrotransferu. Transfer rozdzielonych białek na
membranę nitrocelulozową (Schleicher Schuell, o wielko-
ści por 0,45 pm) prowadzono w buforze do transferu przy
stał}m natęzeniu 0,B mA"/cm2, w układzie półsuchym (ko-

mora grafitowa, von Keutz) przez 55 minut. Po transferze
blokowano wolne miejsca na membranie roztworem 1olo

albuminy bydlęcej (POCH) w PBS z dodatkiem 0,0żo^

Tween 20 na mieszadle mechanicznltn. Jako substratu uĄ,to
1,4 chloronaftolu. 20-30 mg substratu rozplszczano w 300
pl etanolu absolutnego, następnie mieszano ex temporeze
1 00 mg buforu Tńs-HC1 pll7 ,6, zawieraj ącego 0 ,02o/oH2O 2,

sączonego przez blblłę filtracyjną i w tej mieszaninie in-
kubowano błonę nitrocelulozową przez 30-40 min. Reak-
cję enzymatycznąprzerywano przez płukanie membrany
w wodzie des§lowanej.

Materiał do badań morfologicznych stanowiĘ wycinki
narządów wewnętrznych padĘch gęsi tj. wątroby, trzustki,
śledziony, jelit, nerek oraz mózgtt Skrawki parafinowe
batwiono ruĘnowo H + E oraz częrwienią Kongo na amy-
loid.

Wyniki iomówienie

W świetle przeprowadzonychbadań warunki ltrzy -
mania gęsi nie budzlĘ zastrzężeń. Przeprowadzone
badania laboratoryjne skarmian ej paszy potwierdziĘ
jejprzydatność do tywienia ec-
ność w niej szkodliwych h i
mikrobiolo gicznych. Badaniem klinicznym nie stwier-
dzono występowania żadnych objawów mogących
sugerować amyloidozę. Natomiast występowanie swo-
istych objawów klinicznych opisano przy amyloido-
zię ukaczęk rasy Pekin (11). U ptaków Ęch obserwo-
wano obrzęk stóp 1nog orz silne powiększenie po-
włok j amy brzusznej spowodowane wodob rzulszem.
Chore kaczkt stawaĘ się słabe ibardzo często wyka-
zywały zaburzenta oddechowe, zwłaszQza te, u któ-

rych obrzęki kończyn i powłok brzusznych byĘ bar-
dzo vnryrńne.

U gęsi z omawianęgo przypadku, rutynowym bada-
niem bakteriologiczn;rm wykluczono zakażenie pta-
ków patogennymi drobnoustrojami, natomiast w hak-



Ryc. 1. Zmieniona chorobowo wątroba w przebiegu amylo-
idozy u gęsi

Ryc. 2. Jelita ślepe gęsi powiększone (średnica ok. 20 mm) o

zgrubiałej ścianie

cie badań anatomo-patologicznych stwierdzono silny
obrzęk wątroby oraz wodobrzusze (ryc. 1). Obrzękłe
byĘ również śIedziona i nerki. Wątroba i śledziona
byĘ koloru ciemnoczerwonego o .vqi.raźnie zaznaczo-
nej spoistości, naprzekroju suche. Zbliżony do opisa-
nego ptzez nas obraz zmian anatomo-patologicznych
przy amylotdozie u kaczek podają Madej i wsp, (8)
oraz Moriguchi i wsp. (10).

U badanych gęsi w obrębie jelit ślepych stwierdzo-
no tęż obecność serowatych mas typowych dla chro-
nicznej tetratri chomonado zy (ry 

" 
. 2, 3), P r ry Ę ciowym

badaniem mikroskopowym w wymazachz kloaki gęsi
vłykazano ob ecno ś ć b ar dzo ltczny ch Tetra tri ch omo -
nas anseris. Występowanie rzęsistnicy odnotowano u
ptaków w opisywanym stadzie jużw pierwszym roku
życia. Schorzenie to, pomimo prowadzonej terapii i
profilaktyki przy pomocy metroni dazolu powtarzńo
się cyklicznie.

W obrazie mikroskopowym stwierdzono odkłada-
nie się złogów amyloidu w obrębie ścian naczyńkrwio-
nośnych, okołonacąmiowych przestrzeni ach otacza-
jących włośniczki oraz w samym miĘsnl wątroby i
śledziony (ryc. 4), a w nerkach dodatkowo w kłębusz-
kach, torebce Bowmana i w błonach podstawnych ka-

Ryc.3. Przekrój poprzeczny jelita ślepego gęsi. Jelita szczel-
nie wypełnione ropno-włóknikowymi masami luźno umoco-
wanymi do ściany jelit

Ryc. 5. Ogniskowe zwapnienie mas amyloidu. Barwienie H *
F],. Pow. 400x

nalików narządu, Ponadto spotykano o gniskowe Tw ap-
nienia duĄch mas amyloidowych, tj. zjawisko wyjąt-
kowo rzadko towarzyszące temu procesowi (ryc. 5).

Tego Ępu zmiany nie sąobserwowane u ssaków. Wy-
kazane w badaniach hi stolo gi czny ch umiej scowienie
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Ryc. 6. Rozdział elektroforeĘ gę§i

Otjaśnienia: A standard masy - surowi-

ce pochodzące od gęsi z amyloi owice po-

chodzące od gęsi zdrowych (grupa II)

gęsi z amyloidozą(ryc. 6) .vqrkazano obecność frakcji
Ó masie iZ Ul nieobecnej lub obecnej w śladowych
ilościach w surowicach gęsi kontrolnych. W immuno-

anyloidoza u ptaków mińa charakter wtórny, Zapo_d-

stawowąjednbstkę chorobową prawdopodobnie nale-
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Przebadano 6 próbek mleka ze stada krów mlecznych, w którym po wyciele-

niu wystąpiło zapalenie wymienia opome na leczenie antybiotykarni, Z chwilą

wyizolowania z trzech próbek mleka Mycoplasma canadense zastosowano w

iniekcji dowymieniowej oksytetracyklinę w dawce 426 mg, Ęlozynę w dawce

500 mg po każdym udoju przez 3 kolejne dni. Po ustąlieniu objawów zapa|enla

w teście ELISA stwierdzono w mleku przeciwciała dla Mycop}aana ca]itbmica,

M. bovjs i M. canadense. Dobre warrrnki utrzymania zwierząt, rygorystyczne

przestrzeganie zasad higieny podczas udoju i po udoju, ograniczyło infekcję

gruczołu mlekowego. Zastosowane leczenie likwidowało inlekcję zapobiegając

przejściu ostrego procesu chorobowego w infekcje chroniczną a tym samym

zapobiegło spadkowi mleczności. Jedynie niewielką liczbę zivierząt wybrako-

wano we wczesnym stadium choroby w związkllzllszkodzeniem tkanki glrrczo-

łowej wymienia i związan;łn z Ęm uszkodzeniem spadkiem mleczności,

G-

2000 (7)

Malassezia pachydernlatis (PiĘospo]um pachydelmatis) jest 1ipofilnym nie-

mycielialnym saprofitem bytującym na skórze psów. U 67,5-12,0% psów z za-

paleniem skóry na tle zakażenia tym grzybem występowały uprzednio zablrze-

nia w keratynizacji lub alergie, choroby bakteryjne skóry psy były leczone kor-

tykosterydami tub antybiotykami. Określono wiek szczeniąt w jaktm M, pachy-

delmatiskolonizuje różne partie ciała szczeniąt. M. pachydemlatis stwierdzono

126 (39,4'|.) z 66 próbek pochodzących od szczeniąt w wieku 3 dni w 21 (41,2%)

próbkach od szczeniąt w wieku 7 dni i w 10 (37,0%) próbkach od 27 szczeniąt w

wieku 5 tygodni Aź 39,6% tojest 57 ze 144 psów było pozytylrnych, M, pachy-

detmatis występowała u 68% szczeniąt w wieku 3 dni, 53% w wieku tygodnia i

78% szczeniąt w wieku 5 Ęgodni. Izolowano ją z uszll27 ,3Yo szczeniąt w wieku

3 dni, 35,3% szczeniątw wieku tygodnia t33,30ń szczeniąt w wieku 5 tygodni,

Szczenięta zakażĘ się podczas ssania lub podczas lizania plzezr'latkę
G.


