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Dobrostan zwierzęcia określa zdolność organizmu
do utrzymania homeostazy w warunkach nieustannych
zmian czynników endo- i egzogennych. Kształtuje on
takżę układ immunologiczny, który w stanach zdro-
wiaczy choroby charakteryzuje się określonym stop-
niem pobudzenia. Silne pobudzenie układu immuno-
1o gicznego odpowiadaj ące poj ęciu stre su immunolo-
gicznego ma miejsce pod wpływem działanta czynti-
ków zapalnych, podczas gdy przy braku tych czynni-
ków lub przy niewielkim ich nasileniu utrzymuje się
immunohomeostaza, Wskaźniki dobrostanu określaj ą
warunki bytowe zwierząt hodowlanych i mogą być
wykorzystywane do ustalenia postępowania w ochro-
nie zdrowia i prognozowaniu efektów produkcyjnych.
Stanowić one mogątakże ocenę przedubojową zwie-
rzątrzeźnych i wartości uzyskiwanych od nich surow-
ców spożyw czy ch (I9, 20, 2I).

Odpowiedź ostlei tary u zwieząt
Układ nerwowy, immunologiczny i endokrynny za-

pewniają czynnościową i strukturalną stałość środo-
wiska wewnętrznego organizmu. Funkcj ę integruj ącą
środowisko wewnętrzne spełnia oś podwzgórzowo-
przysadkowo-nadnerczowa (HPA - hypothalamo-pi-
tuitary-adrenal axis), w której nadrzędnąrolę odgry-
wa układ immunologlczny (4). Miejcowym pfocesom
zapalnym tow arzy szy zwykle odpowiedź ogólnoustro-
jowa, określana jako reakcja ostrej fazy,której celem

j e st o granic zenie o dc zy nu zap alneeo, usuni ę c ie czy n-
nika uszkadzającego, atym samym przywrócenię za-
burzonej homeostazy organizmu. W indukow aniu oraz
modulowaniu przebiegu reakcji ostrej fazy zasadni-
cząr olę o dgrywaj ą cytokiny p ełniąc e ro 1ę czynników
wzro stu komórek (IL -2, IL -3, IL - 4, IL -7, IL - I I, IL - 12,
GM-CSF) i mediatorów zapalenta o działanlu proza-
palnym (IL - I a l B, TNFa/B, IL- 6, IL- 8, IFNa/7) i pr ze-
ciwzapalnym (IL-4, IL-l0, IL-13) (4,13,14), Odpo-
więdzi ostrej fazy towarzyszą zmuany behawioralne
takie jak: spadek łaknienia, obniżenie aktywności ży-
c iowej, o s owiało ś ć, wy dłużente c zasu snu, spowo lnie-
nie procesów trawienia, gorączka oraz zablyzenie w
profilu metabolicznym i funkcji układu nerwowego i
wewnętrznego wydzielania. Występuj e też leukocyto-
za i trombocytoza, a w przewlekłych stanach dodat-
kowo erytropenia. Jest aktywowany równiez układ
krzepnięcia i fibrynolizy, układ dopeŁntacza. kinin oraz
zmięnia się stężenie surowiczych białek ostrej fazy
(boĄ. Zmianom ilościowym tych białek często towa-
r zy szązmiany j ako ś ciowe dotyc ząc e ich res zt cukrow-
cowych (I,12,I5).

Mechanizmy indukujące
i tegulujące syntezę białek ostrej fary

U ssaków białka ostrej fazy sąsyntetyzowane głów-
nie przez hepatocyty. Niektóre z ntch mogą byc też
produkowane w mniejszych ilościach przęz limfocy-



ty, monocyty, komórki nabłonka i fibroblasty_(l, 15).

Żmtana poziomu surowiczych białek ostrej fazy ob-
sefwowana u chorych zwierzątw zakażęnlu i uszko-

presji genów bof(IZ, 14,I5).

Funkcje białek ostrei fazy

fazy (I, 14,2I).
Odrębnym zjawiskiem w reakcji

ostrej fazy, ntezależnym od zmian
ilościowych białek, sąróżnice w ilo-
ści i w składzie bocznych łańcuchów
mikrohetero gennych cukrowcowych
glikoprotein b o f M1l<r ohetero genno ś ć
główna doĘczy róznorodności struk-
tur antenarnych, poboczna obejmuj e

rożntce w ilości kwasu sjalowego i
fukozy. W warunkach ftzjologtcz-
nych proporcje grup cząsteczek tego
samego białka o identycznej struktu-
rze bocznych łańcuchów cukrowco-
wych są stałe. W przebiegu ostrej
fazy obserwuje się wyraźne zabltze-
nie tych proporcji, a niejednokrotnie
pojawiają się odmienne struktury.
Potranslacyjne zmiany w budowie
oligosacharydów obecnych na łańcu-
chach białkowych glikoprotein ob-

objaśnienia: a,AGP _kwaśna glikoproteina, Alb alb_unrina, a,AT antyĘpsyna, Cp

ceruloplazmina, CRP białko C _ reaktywne, Fe _ ferrytyna, Fb fibrynogen, Fib _

fibronekiyna, Hp _ haptoglobina, Hpk hemopeksyna, LBp białko wiążące lipopo_

lisacharyd, Młt prg major acute phase protein, a.MG makroglobulina, SAA _

surowiczy amyloid A, Tf transferyna

Tab. 1. Białka ostrej fazy u poszczególnych gatunków zwierząt



(I,12,21,,23,24). Występowanie białek ostrej fazy u
zwterząt domowych ilustruje tab, 1.

Znaczenie diagnostyczne białek ostlei fazy

Miejscowa lub ogólna supresja odporności w}nvo-
łana ptzez czynniki endogenne (choroba nowotworo-
wa, choroby autoimmunologiczne) lub egzogenne (in-

fermach hodowlanych umożliwia wczesne wykrycie
zaburzęhhemoe stazy oraz p odj ęcie szybkiej interwen-
cji w celu jej przywrócenia (2I). Szczególną przydat-
ność w oznaczaniupoziomu bofwykazano w identy-
fikacji e-

niachb d-

niona. o-
wiednich warunkach zoohigienic znych obniżente przy -

stawie kształtow ani a się p ozio mu b o fzmniej sza ry zy -

ko transrnisji chorób w stadzie orazlmożIiwia zmini-
malizowanie strat ekclnonricznych (1, 2 i).

Białka ostrej fazy są też przydatnym wskaźnikiem
wykorzystywanym do oceny przebiegu i zejścia pro-
cesu chorobowęgo. Pomiary stęzeń Hp i SAA w suro-
wicy bydła i świń wykorzysfuje się do oceny natęże-
nia procesów patcllogic,znych,w diagnostyce różnico-
wej zakażeń wirusowych i bakteryjnych oraz w oce-
nie stanu zdrowiai dobrostanu zwterząt. Kształtowa-
nie się p się przy-
datnym eniapro-
cesów g h wywo-
łanych infekcj ami b akteryj nym i or az skutec zno ści sto -

sowanej terapii. Umożliwia przy tym prognozowanie
zejścia procesu chorobowego. Natomiast u bydła po-
rniar stężenia Hp jest miarodajnym wskaźnikiem w
diagno styce różnicowej urazowe go zapalenia czepca
i otrzewnej z innymi schorzeniami przewodu pokar-
mowego (I, 6, 2I, 22). U świń zakażonych ekspery-
mentalnie wirusem PRRS wysokie stężenie Hp w su-

zakażonych na zespołu rozrodczo-
oddechowego. iałek ostrej fazy w
surowicy sąrównież przydatne do wykrywania wtór-

nych zakażeń bakteryjnych lub wczesnych powikłań
bakteryjnych po zabiegach chirurgicznych (6, 10).

Znajdtljąone także zastosowanie w ocenie skuteczno-
ści Śtosowanej terapii orazw monitorowaniu supresyj-
nego oddziaĘwania leków na układ immunologiczny
(6, 8, 2I). IJh,zymywanie się stale podwyższonego po-
ziomu surowiczych białek ostrej fazy wskazuje na chro-
ticznę pobudzenie układu immunologicznego (l, 2I) 

;

Ozniczanie a,AGP i SAA w surowicy psów znaj-
duje coraz szersŻe zastosowanie w ocenie stanu zdro-
wii w okre si e p oprze dzającym swoi stą immunopro fi-
laktykę oraz w badaniach nad efektywnością biopre-
parutów. Poziom tych białek w surowicy jest odwrot-
nie proporcjonalny do stanu odporności po stymulacji
antygenowej. Wzrost stężenia a,AGP i SAA po wy-
konaniu próby challenge u zwisrząt uprzednio im-
munizowanych może wskazywać na słabe właściwo-
ś c i o c hronne s z cz ep i onk t (działante immun o sup re s yj -

ne) lub utrzymujący się stan immunosupresji, powsta-

Ę przedimmunizacj ą(I 4, ż5). W diagnosty cę.klinicz-
ńej ksztahowanie się stężenia a,AGP w surowicy psów
wykorzystuje się jako wskaźnik oceny przebiegu i na-

tęŹenia procesów chorobowych wywołanych infekcja-
mi baktĆryjnymi (zapalenie płuc, opon mózgowy9h),
wirusowyńi (nosówka, zakaźne zapalenie wątroby),
pasożyttttczymlorazczynrrikamitoksycznymi(uszko-
dzenió wątroby, starty zapa\ne trzustki) (14). Natomiast
u kotów oznaczanię a,AGp umożliwia różnicowanie
zakaźnego zapalenia dtrzewnej (FIP) z chorobami o

podobnym pr zebiegl klinicznym (5) . O znaczanie stę -

żeniau,AGP w sttrowicy psów i

gólne zastosowallie w monitoro
cesu nowotworowego (rak, chło
złośliwe) oraz ocenie skuteczności zastosowanej ter_a_-

pii. Wzrost stężeniaa,AGP w surowicy powyżej. 1000

1lglmlwskazuje na brak skutecznej terapii płze_ciwno-

wótworowej i niepomyślne rokowanie (14). W ruty-
nowej diagnostyce klinicznej wskaźnikiem oceny na-

Ężenlastańówzapalnychwu\<ładzierozrodcąrmpsów
j Óst białko CRP. Ózna czante jego poziomu okazało się
-szczegó|nie 

przydatne w monitorowaniu i prognozo-
waniu przebiegu ropomacicza u suk. Utrzymyr,vanie
się wyŚokich stężeń CRP w surowicy suk po terapii
,aóho*urc zej śwtadczy o nieskuteczności leczenia i
jest wskazanióm do podjęcia szybkiej interwencji chi-
rurgicznej (14, 16).

W monitorowaniu stanu zdrowia u bydła i świń bar-
dziej wiarygodnym markerem, ntż oznaczilnie poje-
dynózych białek ostrej fazy jest określanie Indeksu
Ostrej Fazy (Acute Phase Index, API) (2I,22).

Indeks API dla bydła jest wyliczany wg wzoru:
(Hp mgiml + 0,1) x SĄĄ pglml

Ab mgl'ml x d2-MG ji,r,l -
Natomiast dla świń wg wzoru:

CRP lub SAA x Hp
Ab x witamina A



O znaczantę Indeksu O strej F azy u bydła umozliwia
różricowanie osĘch i przewlekĘch stanów zapa|nych
(9), W niektórych krajach tozważa się możliwośc za-
stosowania indeksu API do monitoringu stanu zdro-
w ia zw ter ząt r zeźny ch. Wprowa dzęntę o znaczania
wybranych białek ostrej fazy jako badania urzędowe-
gó powinno zwiększyć wykrywalno ś ć subklin tczny ch
Śtanów zapalnych wpĘwaj ących ne gatywnie na j ako śc
mi ę sa or az zw iększy ó b ezpteczeństwo pro duktów po -

ubojowych (21).
Ń diagnost}ce klinicznej bardzo przydatne okaza-

ło się także równoczesnę ozfiaczanie białek ostrej fazy
jako markerów zapalenia i pterydyn jako wskaźników
wczesnej aktywacji makrofagów. Schrodl i wsp. (20)

stwierdzili istotny wzrost poziomu białka CRP oraz
spadekneopterynyu świń SPF (specific pathogen free)
iakażony ch eksp erymentalnie Ha em oph i l l u s p ara s u -

rs. Ich zdantęmkształtowanie się poziomu białka CRP
i ireopteryny umożliwia ocenę rozwoju reakcji i*-ł-
nolo§icznych u świń w przebiegu infekcji bakteryj-
nych.

Reasumuj ąc na\eży stwierdzió, że dotychczasowe
wyniki b adań w skazuj ą j e dnoznacznie na pr zy datno ś ć

oŹnaczantabiałek ostrej fazy w badaniach przesiewo-
\\ych do monitorowania stanu zdrowia zwierząt ho-
dówlanych l, towarzyszących. Jednakże w celu uzy-
skania porównyrvalnych wynikow i stniej e konieczno ść
międzynarodowej standaryzacj i preparatów referencyj -

nyCh oraz uj ednolicenia metodyki pomiaru białek o strej

fazy.
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Psy i koty zakażone przez Baftonella hense}aemogąbyć niebezpieczne dla

człowieka. U ludzi z njedoborem immunologicznym B. hellse]aewywołuje cho-

robę kociego pazura t bakteryjną naczyniakowatość. Badanie 69 kotórv domo-

wych, 79 kotów wędrownych i l00 psów na obecność przeciwciał dla tego za-

razka testem ELISA, a w przypadku dodatniego wyniku tego testu testen We-

stern Blotting wykazało. że wszystkie koty SPF były seronegatywne, podczas

gdy 28 (40,6%) z 69 kotów domowych oraz 33 (,4I.8%) z 79 kotów wędrownych

oraz 3 zę 100 psów reagowało dodatnio w teście EL]SA Wśród kotów domo-

wych 20 (47,6%) z42 zdrowych i ] (30,4%) z 4 kotów zapchlonych i 7 (30,4%)

zż3 z zaburzenjalni ośrodkowego układu nerwowego reagowało pozytywnie w

teście ELISA. Nie występowała istotna korelacja pomiędzy obecnościąprzeciw-

ciałdlaB hense]aeiLeptospirasp Statystycznieistotnakorelacjawystępowała

natomiast pomiędzy obecnościąprzeciwciał d|a B. hense]aei Bolrelia burgdor,

źrr. Koty i psy selopozyty}vne w teście ELISA reagowały w teście Westem B]ot-

ting z białkiem B henselae o masie 60 i 80 kDa. 
c.


