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Gatalacts in adult dogs in clinical examinations

Sumnrary

Dogs with cataracts were observed. Clinic and ophthalmologic examinations were carried out on 56 dogs
from Lublin and its region. The dogs were 2-8 years old, both sexes, different breeds. The experiment revealed
that hereditary cataracts, cataracts which are secondary to systemic diseases and cataracts complicating other
diseases of the eye existed in the adult dogs. Particular changes in thelens in the difTerenttypes of cataract
were characterised]by ophthalmology examination and were helpful in precisely diagnosing the Ępe of cata-
ract. Among the described cataracts, hereditary cataracts in adult dogs were most frequent, especial|__v in
poodles. |{ext were catar,acts which were secondary to systemic diseases and last were complicated cataracts.
most frequently due to uveitis. Methods usecl in clinical and ophthalmologic examination were,sufficient to
ensur€ dia§hosińg, the differeńt types of, cataract.
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Zaćmajest chorobą soczewki oka prowadzącąną-
częściej do utraty widzenia. Częstość jej występowa-
nia, róznorodność postaci klinicznych i charakter wy-
woływanychzaburzęń sprawiają że zajmuje ona co-
razpoważniejsze miejsce w patologii chorób oczu u
psów. Mimo wieloletnich badań nie wszystkie wyłvo-
łujące jąprzyczyny i sposoby pojawiania się zostały w
pełni wyjaśnione, dlatego więc dominujące informa-
cje o jej przebiegu mają charakter kliniczny. Obecna
ich klasyfrkacja opaftajest na kryteriach klinicznych i
zmianach morfol o gic zny ch w s o c zewc e oka ob s erwo -
wanych podczas badania okulistycznego. Kluczowym
więc zagadnieniem dla diagnostyki zaćmy staje się
dokładny opis zmian soczewkowych w przebiegu po-
szczególnych rodzaj ów zacmy.

Celem niniejszej pracy było: a) określenie zmian
dokonujących się w soczewce oka w połączenhl z
uchwytnymi klinicznie przyczynami w grupie psów
dorosłych, b) ocena przydatności metod stosowanych
w badaniu klinicznym i okulistycznym do możliwości
pełnego diagnozowania występujących rcdzajow za-
ćmy.

Matetiał i metody

Badania kliniczne i okulistyczne przeprowadzono w la-
tach 1997-1999 u 56 psów wykazujapych zniany soczew-
kowe w postaci zacmy. Były to psy obojga płci, mieszańce
i rasowe, lv wieku od 2 do 10 lat. Psy stanowiły własność
mieszkańców Lublina i doprowadzone były do Klini]<i
Chorób Wewnętrznych Z:wierzal w celu kontroli narza.du
wzroku. Psy utrzymywane były w różnych wartrnl<ach, roz-
maicie wykorzystywane, karmione i pielęgrrowane.

Badanie kliniczne wykonywano w sposób ogólnie przy-
jęty dla małyclr zwierząt. Było ono uzupełniane badaniami
hematologicznynt i biochemicznymi ze standardowylx
zestawem analizowanych wskazników. Badanie okulistycz-
ne przeprowadzano zgodnie z zaleceniatni szczegółowego
badania oka ( l , 9, l 0, l 5, 19). Wykorzystywano w tym celu
oftalmoskop bezpośledni firrny Riester, ręcznąlampę szcze-
linowąKowa 2, oftalmoskop pośredni fitmy Heine ze stan-
dardową soczewką Vo]k +20 D oraz tonometr Schiotza i
zestaw podręcznych kropli diagnostycznycb, Badarrie so-
czewki i kryteria charakterystyki zmian zaćmowyclr wyko-
nano zgodnie z procedltrami opisanyml,przez Clerca (7, 9).
Niektóre elementy klasyfikacji zostały zmodyfikowane tak
by nadrzędnytn celem ustaleń klinicznych było końcori,e
wskazanie znanych obecnie przyczyn zaćmy. Ocenie nic
podlegała zacn:'a na tle cukrzycowym, Traktuje się ją bo-
wierrr jako odrębny typ zacmy i analizuje oddzielnie.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki badań obejmujące rasy psów, licz-

bę zwterząt i charakterystyczne zmiany soczewkowe
przedstawiono w tab. 1.

U b adanych zw ter ząt dokonano szcze gołowej o c e-
ny zmian soczewkowych. Na tej podstawie połączo-
nej z innymi ustaleniami klinicznymi stwierdzono, iż
u 3 1 psow występuje zaćma o podłożu dziedzicznym,
u 13 psów zaćmana tle ogolnych chorób systemowych
i tl 12 psow zaćma wikłająca inne choroby oczu.

Uzyskane wyniki badań własnych dotyczące cha-
rakterystykl, zmian zaćmowych, zmian w dnie oka i
ras psóq których dotyczy zaćma wieku dorosłego są
ogólnie zgodne z obserwacjami podanymi przez tn-
nych autorów (3, 6,8,9, 12, 15, 19).



Tab. l. Charakterystyczne zmiany soczewkowe u psów zzaćmąwieku dorosłego z uwzględnieniem przyczyny, ras i liczby
zwierząt

Przyczyna Basa psów Liczba
zwieęąt

żaćma dziedziczna

Razem wszystkich psów

Pudel średni i miniatutowy

Gocker spaniel (2x),

Labrador, Bassel, Bichon,
0wczarek niemiecki

razem

Cocker spaniel (2x), Jamnik
(2x), 0wczarek niemiecki,
0wczatek pirenejski

Airder tenier, yorkshire

terriet, 0wczarek niemiecki

Lhassa apso, Cocker
span ie l

Lhassa apso, Fox terrier

Pudel (2x), Spaniel, Fox
terriel, Pekińczyk,
M ieszan iec

Spaniel, Yotkshire tetriet

Spaniel, Pudel

Mieszaniec, Jamnik

25

6

31 (55,4%)

b

3

2

2

13 (23,2yą

6

2

2

2

12 (21,4"/")

56 (100%)

Zmiany obustronne, symetryczne ale powsta|ące
w różnym tempie. Zmiany obwodowe i cenlralne -
podtotebkowe, kotowe, jądrowe o charakterze
homogenicznym, wolno ewoluu|ące, do 2 lai.

Zmia ny obustron ne, symetryczne, laćma obwodowa
i centralna: równikowa, podtorebkowa, kotowa, jądrowa.

Wolno ewoluu|ąca, dojrzałość w ok. 1,5-2 lala,

Zmiany różnorodne i bez wyraźnei zależności
z rodzajem choroby ogólnej, Naiczęściei obusttonne, ale
dojtzewające na obu soczewkach w różnym lempie.

Zmiany powstają obwodowo lub centralnie, w tym są
zmiany podtorebkowe, korowe, jądrowe. Uzyskanie dojrzało
ści trwa kilka miesięcy.

Cechą charaklerystyczną jest różnorodnoś ć zmian.

W połowie pnypadków stwierdza się zmiany w dnie oka
chatakterystyczne dla nadciśnienia tętniczego.

Zmiany jedno- lub obuslronne, niejednorodne, wielkość
nieregularna. Zmiany korowe, podtotebkowe, Stopień
dojrzałości zależy od stadium zapalenia błony naczyniowej.

Zmiany jedno- i obustlonne, jednorodne,

homogeniczne. Położenie centtalne - korowe,
podtorebkowe. Ewoluc|a powolna, ok. 1 roku.

Zmiany jedno- i obuslronne. Całkowile: korowe, dojnałe.
Do|rzewanie w kilka miesięcy.

Zmiany obuslronne, jednorodne i symetryczne.
Częściowe, obwodowe - korowe. Ewolucja powolna.
Towarzyszą zmiany w dnie oka.

Wśród 31 psów z zacmąo podłożu dziedzicznym
było 25 pudli: średnich i miniaturowych oraz 6 psów
innych ras. Psy, u których obserwowano ten rodzaj
zacmy były w wieku 5-10 lat. W tej grupie zwierząt
obserwowano jedynie zmiany soczewkowe i dotyczą-
ce dna oka. Były to jedyne uchwytne objawy klinicz-
ne. U zwierząt tych nie stwierdzono innych chorób
układowych ant zabur zeń c zy nno ś ci owych. Wyniki
badań hematolo gi czny ch i biochemi czny ch mieściły
się w granicach uznanych za fizjologiczne.

U psów rasy pudel zmiany soczewkowe - ich poja-
wienie się i rozwój byĘpodobne. Obserwowane pierw-
szę zaburzenia, w stadium debiutancktm, dotyczyły
niewielkich obszarów zmętnień położonych przy rów-
niku soczewkt. Zmiany były liniowe, skierowane do
środka soczewki lub pogrupowane punktowo, przy-
p ominaj ąc,,gr ona wino gron" końcami ski erowanymi
centralnie. Liczba linii i ,,gron" byŁarożnal z czasęm
zvviększńa się. Narastanie zmian było powolne,liczone

w miesiącach. Zmtany pojawiały się początkowo tyl-
ko na jednym oku, a po kilku miesiącach zajmowały
równiez drugie oko. Niedojrzałe stadium zacmy cha-
rakteryzowało występowanie obszaró,w zmętnień w
części równikowej i podtorebkowej, zarówno przed-
niej jak i tylnej. Dojrzała postać zacmy ukazywała
homo genic zne zmiany na c ałym ob szar zę s o czewki z
zĄęciem kory jak i jądra soczewki. Osiągnięcie sta-
dium dojrzałości w obydwu soczewkach doprowadzało
do całkowitego braku tchprzejrzystości, utraty widzę-
nia i ślepoty. Proces toczących się zmian, od zaobser-
wowania pierwszych objawow oftalmoskopowych, do
uformowania się zaćmy dojrzaŁej, u wszystkich bada-
nych pudli nie przekro czył2lat. Zacmę dojrzałąu psa
tej rasy przedstawiaryc. I.

U 6 psów innych ras zmiany soczewkowerozwtlaĘ
się w sposób podobny jak u pudli. Pierwsze objawy
obserwowano w wieku 5 lat u spanieli, 9 lat u basseta
i labradora oraz 7 lat u bichona i owczarka. Rozwój



Ryc. l. Zaćma dziedziczna na tle ARP. Dojrzałe, obustronne
zmiany w soczewkach psa rasy pudel

zaćmy zaczynał się obwodowo, od części przyrówni-
kowej i obejmował następnie obszar w kierunku cen-
tralnym. P o czątkow e zmiany podtorebkowe prze cho -
dziły w korowe i jądrowe. Rozwój procesu chorobo-
wego wynosił około I,5-żIat.

Zmianom soczewkowym tow arzy szyły obj awy
stwierdzone w badaniu oftalmoskopowym dna oka.
Stwierdzono obecność stref zwiększonej odblaskowo-
ści w części dywanowej. Obszary hypenefleksyjności
byĘ niewielkie, o grani Qzone hlb tęZ p oj awiĄ się stre-

Ę rozległe obejmujące całączęśc dywanową. W ob-
szarach tych dochodziło do zmiany kalibru naczyń
żylnych. UlegaĘ one zmniejszeniu lub było ich brak
w nadmiemie odblaskowej przestrzeni. W pozostałym
obszarzę zmntejszała się ich ilość. Brodawka nerwu
wzrokowego stawała się blada lub bladoszara.

Obserwowane objawy u 31 psów upoważniają do
nazw ania Łącznie zmlan s o c z ewko wych i s i atkówko -
wych postępuj ącym zanikiem siatkówki (Progresive
Retinal Atrophy). PRA jest to dziędziczna choroba
oczu opisyłvana odwielu lat. Dzisiaj terminu tegouży-
wa się do opisu występujących zwyrodnień w warstwie
fotore c eptorów s i atkówki. N iektórzy auto r zy nazyw aj ą
jąteż dystrofiąfotoreceptorów. Nazwy te lepiej odda-
jąistotę zmlanzachodzących w siatkówce (2,6, 8, 9).
W przebiegu tej choroby w komórkach siatkówki, a
dokładniej w samych czopkach i pręcikach brakuje
dojrzałych komórek lub dochodzi do niewłaściwego
ich odżywiania, co po pewnym czasię doprowadza do
destrukcji większej ich liczby. Dotknięte tymi wada-
mi komórki ulegajązmianom degeneracyjnym na co-
raz większym obszarze. Zmiany te są zwykle obustron-
ne, symetryczne, postępowe i stają się uogólnione,
Klinicznie manifesĘe się to widocznymi zmianamt
w obrazie dna oka i postępującąutratąwidzenta. Cho-
roba pojawia się u psów w wieku dorosĘm. W USA i
Francji najczęściej występuje u pudli w wieku 5-6 lat
i spanieli w wieku 2-4lat (7,9,II,12, 19). U wszyst-
kich ras, u których choroba jest znana, a opisano ich
ponad 60, sposóbj ejprzenoszeniajest recesywny. Prze-
ważająmutacje alleli tego samego genu. Taki sposób

m02, 58 (9}

transmisji opisano m.in. u pudli, spanieli, labradorów.
Pojawienie się zaćmy u psów dotkniętych dystrof,rą
fotoreceptorów jest w tej chorobie komplikacją naj-
częściej spotykaną. Połączenie tych dwóch zablrzeń,
w sensie klinicznym, jest ewidentne, jednakze w sen-
s i e p ato gen eĘ c zny m zw iązek p omiędzy tymi s chorz e -
niami nie j est j eszcze wyj aśniony (2, 6, 9 , 19) .

Wyniki badań własnych wskazuj ążew grupie psów
dorosĘch istnieje duzy problemzacmy rozwijającej się
jako następstwo pierwotnej, dziedzicznej choroby siat-
kówki - PRA. Spośród 31 psów, u których zdiagnozo-
wano dystrofi ę fotorec eptorów p ołączoną z zacmą aż
25 stanowiĘ pudle. Jest to 44,6Yo wszystkich bada-
nych psów, a z 6 psami innych ras 55,4%o wszystkich
psów w wieku doros§m. Fakt ten jestwyraźnąinfor-
macją która powinna sugerować doskonalenie wczę-
snej diagnostyki zaćmy jak również podejmowanie
działań w celu eliminacji z hodowli osobników obar-
czonychgenetycznąwadązwiązanązprzęnoszeniem
PRA.

U 13 psów występowaĘ zmiany zaómowę w połą-
czeniu z innymi ogólnymi chorobami systemowymi.
U 6 z nich zdiagnozowano choroby układu krĘenta,
u 3 choroby nerek, u 2 choroby wątroby tu2 zespoł
Cushinga z objaw ami skórnymi. O r ozpoznaniu decy-
dowało badanie fizyczne połączone zę zmtanami
stwierdzanymi w badaniach hematologicznym i bio-
chemicznym. Zmiany okulistyczne obsęrwowane u
psów tej grupy dotyczyły dwóch elementów oka: so-
czewki i siatkówki ibyły zregflybardzo zrożnicowa-
ne. Nap otk ano zmlany j e dno stronne, niedoj r załe, p o -
Łożone c entralni e, korowo -j ądrowo ewo lu uj ąc e pr zez
wiele miesięcy do stadium dojrzałości , z późnym za-
jęciem drugiego oka (ryc. 2). Obok takich zmtan ob-
s erwowano zaćmę obustronną nie dojrzałą p o dtoreb -
kową korową obwodowąi centralną ewoluującądo
stadium dojrzałości w ciągu kilku miesięcy (ryc. 3).
Zmiany w dnie oka stwierdzono u 6 ztychpsow i do-
tyczyły one zwężenia naczyń siatkówki i obszarów
wysięku podsiatkówkowego. U 1 psa wystąpiły wy-

Ryc. 2. Zaćma wtórna. Zmiany korowe, niedojrzałe u jamni-
ka z kardiomiopatią rozstrzeniową



Ryc. 3. Zaćma wtórna. Dojrzała zaćma korowo-jądrowa u
owczarka niemieckiego z zapa|eniem nerek

br o czy ny p o ds i atkówkowe i obr zęk tar czy nerwu wzro -

kowego.
Wyniki badań okulistycznych 13 psów pozwalają

twierdzić, żente istnieje jeden charakterystyczny ob-
r az zmian s o cz ewkowych w tej grup i e zw ter ząL Zmia-
ny okulistyczne są zmienne i różnorodne. Wyjaśnie-
nte za\ężności pomiędzy chorobami serca, nerek, wą-
troby i chorobą Cushinga a zacmąpozostaje trudne.
Wydaje się, że występowanie zaómy można tłumaazyc
Ieżącymi głębiej mechanizmami biochemicznymi na-
tury metab oliczno-toks y cznej, których szcze goĘ j esz-
czę nie są znane. Można zatem nazwać ten rodzaj za-
ćmy - zaómąo nieznanej etiologii. Pewnym ułatwie-
niem dla analtzy Ę ch przypadków możę byc włącze-
nie do rozważahzmlanobserwowanych w obrazie dna
oka. Zmlany te wskazuj ą że mogło dojśó do powsta-
nia r ożnię nasilone go nadci śnien ta tętntcze go. Mimo,
że u tych psów nie był wykonlłvany pomiar ciśnienia
to zmiany w dnie oka przyjmuje się dzisiaj za dobre,
pośrednie dowody świadczące o istnieniu nadciśnie-
nta (4, 5) . ZakŁadając zatem jego istnienie j ako wspól-
nego patogeneĘcznego mlanownika napotkanych cho-
rób i stosuj ąc uznane kryteria oceny nadciśnienia w
op arc iu o zmlany o ftalmo skop owe, mo żna stwierdzi ć,
że u 6 badanych psów wystąpiły objawy II i III okresu
rozwiniętego nadciśnienia, au 7 psów objawy I okre-
su (13, 14).

P o dsumowuj ąc tę grup ę p s ów, mo żna pr zy puszczać,
żę zacmama w tej sytuacji charakter polietiologlczny,
bez możliwości wskazania jednego wyrażnego czyn-
nika sprawczęgo. Prawdopodobnie wiele elementów
zaburzających metabolizm ogólny jest w stanie dopro-
wadzic do zmtanw odżyrvianiu soczewki, a co zatym
tdzie t wystąpienia objawów zaćmy. Poczynione ob-
serwacje zgodne sąz podawanymi przęz innych auto-
rów (9, I2, 15, I9). Z klinicznego punktu widzenia,
przy zestawieniu choroby ogolnej t zmian w soczew-
ce oka stwierdza się, ze zajęte zostaŁy narządy o pod-
stawowym znaczentl dla utrzymanta życla. W tych
warunkach leczenie choroby podstawowej wysuwa się

Ryc. 4. Zaćma wikłająca. Zmiany korowe, niedojrzale u psa
mieszańca na tle zapalenia błony naczyniowej oka (uveitis)

na plan pierwszy, a towarzyszącazacma staje się nie-
korzystnym i uciążliwym powikłaniem obj awowym.

U 12 psów obserwowano zaómęna tle innych cho-
rób oczu. U tych psów objawy okulistycznebyĘ jedy-
nymi występującymi klinicznie. W trakcie badania nie
stwierdzon o zmian fizykalnych i laboratoryj nych.
Wszystkie wskaźniki hematologi czne 1 biochemiczne
mieściły się w granicach wartości referencyjnych. U 6
psów stwierdzono obecno ść zap alenia przedniej czę-
ści błony naczyniowej,l2 zapalenie ciała szklistego,
u2 zwichnięcie soczewki i u 2 zwyrodnl,enie siatków-
ki. U zwierząt z zapalentem błony naczyniowej za-
cma była jedno- lub obustronna. Umiejscowienie
zmlan było nieregulame : spotkano zmtany r ozpoczy -

nające się od kory obwodowej, w obszarze torebko-
wym i podtorebkowym lub powstające w korze lplzę-
chodzące na jądro. Stopień rozwoju zalężał od prze-
biegu i czasu toczącego się wcześniej zapa|entabłony
naczyniowej i jej dochodzenie do stadium dojrzałości
wynosiło od 4 miesięcy do 2Iat (ryc. 4),

Zapalenie ciała szklistego, obserwowane u 2 psów
mi ało charakter wyr aźny t dominuj ący w badaniu oft al-
moskopowym. Towarzyszące tym zmtanom obszary
mętnienia soczewki były jedno- lub obustronne. Mia-
ły p o stać j ednorodnych, homo ge niczny ch, białawych
obszarów w części korowej i podtorebkowej tylnej.
Ewolucja zmlando stadium zacmy dojrzałej trwała ok.
1 roku.

U 2 psów obserwowano przednie zwichnięcie obu
so czewek. Zmtanom tym tow ar zy szyła zaóma. W s o -

czewkach stwierdzono zacmę całkowitą korową i
dojrzałą. Czas dochodzenia do stadium dojrzałości
wynosił od 3 do 6 miesięcy.

U 2 kolejnych psów wystąpiła zaóma połączona z
nagłąutratą widzęntana tle ostrej, nabytej retinopatii.
Badanie okulistyczne ujawniło obecnośó obustron-
nych, j e dnorodnych zmlan w s ocz ewk ach or az w dnie
oka. w soczewkach obserwowano stadium debiutanc-
kte zaćmy ze zmlanami zlokalizowanymi obwodowo,
w przestrzeni korowej . Zmiany miały charakter nie-



wielki, a czas ich rozwoju oceniono na kilka tygodni.
Utrzymywałosiętrwałerozszerzenieźrenicyzniemoż-
liwością wywołania odruchu fotomotorycznego. W
obrazie dna oka stwierdzono obecność przestrzeni z
nadmierną odblaskowo ścią w strefi e dyłvanowej.

W tej grupie 12 psów zaómamiała charakter wikła-
jący i wystąpiła w następstwie innych chorób oka.
Obserwacje w tym zakresie i dane liczbowe zgodne są
z wynikami badań innych autorów (3,9,I7-I9) Naj-
częstszą przy czyną zaćmy wikłaj ącej j est zapalenie
błony naczyniowej (uveitis). Moze to być powlązane
z zapaleniem przedniej części: tęczówki (iritis) i ciała
rzę skowe g o (cyc l i ti s, i ri d o c yc l i ti s), Ęlnej części (ch o -
roiditis) Iub teZ całej powierzchnt błony naczyniowej
Ql anu ve i ti s). Nac zyniówka j e st strukfu rą b ar dzo w r aż-
liwąna każde zaburzenie homeostatyczne, Jest też ,,tar-
cząobronnĘ'wnętrza oka, na której najlepiej uwidacz-
niająsię stany zapalne, gdyżwystępująw niej komór-
ki immunokompetentne. Włączają się one w proces
chorobowy, odpowiadaj ą za reakcje typu immunolo-
gicznego a ich funkcj aprzypomina działanie w węźle
chłonnym. Zaj ęcie pro c e s em zap alnym dowo lnej c zę-
ści błony naczyniowej jest dużym zagrożeniemprze-
niesienia procesu zapalnego na sąsiaduj ącąpowierzch-
nię soczewki, co urealnia możliwość wystąpienia
zmtan zaćmowych (16, 17, 18).

Na uwagę zasfuguje teżprzypadek 2 psów znagłą
utratąwidzenia i rozwijającymi się objawami zacmy.'
Na podstawie obserwowanych zmtan postawiono u
ntchtozpoznanie ostrej, nabytej retinopatii o charak-
terze zwyr odnienia siatkówki ( SARD - Sudden Acqu-
ired Retinal Degeneration). Jest to gwałtowna, bez
uchwytnej pIzyczyny pojawiająca się utrata widzenia
u psów, w średnim wieku, najczęściej w zimnych mie-
s i ąc ach roku. Naj w cześniejsze wykrycie zmian doko -
nujących się w siatkówce moze odbyć się za pomocą
badania elektroretin o gr aftcznego (ERG). W momen-
cie badania oftalmoskopowego zmtany sąjuż rozległe
i nieodwracalnę. Zmtany te w pojedynczychprzypad-
kachłączono z hyperadrenokoĄcyzmem u osobników
otyłych (20). Nie wyjaśniony jest jednakże sposób
połączenia zmian zaćmowych z obserwowanymi w
dnie oka. Przypuszcza się, ze zmiany w siatkówce,
która staje się niereceptywna po pewnym czasie sąw
stanie wlłvołać wsteczne zmiany w soczewc e (2, 6, 8,
9,19,20).

Zacma u psów jest coraz częściej spotkaną patolo-
gią oka w praktyce maĘch zwierząt. Występując u
psów dorosĘch prowadzicmożę do utraty widzenia i
przedwczesnego obniżenia komfortu życiowe go, ana-
wet skrócenta życia, Stosując szczegołowę badanie
kliniczne i okulistycznę orazbazując na znajomości
charakterystyki zmi an s o czewkow y ch można w więk-
szości przypadków wskazać na przyczyny zaćmy,
Wyeliminowanie ich wymag a prowadzenia odpowied-
niej pracy hodowlanej lub podejmowania odpowied-
nio wczesnego leczenia chorób ogólnych i innych cho-
rób oczu.
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Oceniono przydatnośc testu Bio-Rad do wykrywania patologicznego białka
prionowego (PrPSC) w tkance mózgowej bydła w różnym wieku przed wystą-
pieniem klinicznych objawów gąbczastej encetalopatii (BSE) i u bydła chorego
na BSE Ogółem przebadano 1 06 próbek pobranych z rdzenia przedłużonego i z
rdzenia kręgowego krów zakażonych eksperymentalnie BSE. Negatywną kon-
trolę stanowiło 20 próbek pochodzących z rdzenia przedhlżonego i 20 próbek
pochodzących z rdzenia kręgowego bydła z Nowej Zelandii, gdzie dotychczas
nie zdiagnozowano BSE, W pierwszym etapie wykonywania testu PrPsC ulega

zagęszczeniu i oczyszczeniu, w drugim etapie patologiczne białko prionorvejcst
wykrywane przy użycirr przeciwciał monoklonalnych Obecność PrPs( stwier-
dzono w próbkach pochodzących od większości zakażonych zwierząt podda-
nych ubojowi po 32 miesiącach lub później po zakażeniu doświadczaLnym, ale
jeszcze przed wystąlieniem klinicznych objawów choroby Objawy kJiniczne
BSE występowały po 35 miesiącach po zakażeniu Porównanie wyników tesfu

Bio-Rad z wynikami badań histopatologicznych i itnmunochemicznych wska-
zuje, źe czułość testu Bio-Radjest identyczna z czułością tych badań
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