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Zaburzęnię homeostazy organizmu (infekcj a, uszko-
dzęntę tkanek, rozrost nowotworowy), w trakcie któ-
rego docho dzi do aktywacj i leukocytów, fibroblastów
i komórek endotelialnych określane jest mianem re-
akcji ostrej fazy zapalnej. Aktywowane komórki uwal-
niającytokiny, które działając na specyficzne recepto-
ry umiejscowione na komórkach docelowych wywo-
łują reakcję systemową organizmu (I4). Zachodzące
zmlany metaboliczne sprawiają że składniki odżyw-
cze or ganuzmu s ą wykorzysĘwane prz e de w s zystkim
w kierunku wzmożeniaprocesów immunologiczny ch.
Przejawta się to: spadkiem przyrostu masy mięśni
szkieletowych wywołanym zmniejszeniem syntezy
białek mięśniowych, wzrostem tempa przęmlany ma-
terii dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na
energię, pr zemianąkwasów tłus z c zowych w glukozę,
która jest źródŁęm energii dla wielu tkanek, zużyctem
aminokwasów w procesie glukoneogenezy dla celów
energetycznych, zamiast wykorzystania ich w proce-
sie syntezy białek, synteząbiałek ostrej fazy w hepa-
tocytach, redystrybucjążelaza, cynku i miedzi, które
są wykorzystywane do syntezy mętalotioneiny, trans-
feryny i ceruloplazminy w komórkach wątrobowych,
osłabieniem wzrostu kości i chrząstek, uwalnianiem
hormonów (insulina, glukagon, kortykosteron), akty-
wacjądopełntacza (17). Dodatkowo zmianom tym to-
warzyszy gorączka i anoreksja (18).

Jednym z procesów zachodzących podczas wczesnej
fazy odpowiedzi zapalnej jest zmiana koncentracji
specyfi cznych białek osocza określanych j ako białka
ostrej fazy (BOF). BOF są heterogenic zną grupąbia-
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łek osocza o różnych właściwościach fizykochemicz-
nych i funkcjach biologicznych. Białka te sązaanga-
żowanę w różnorodne procesy ftzjologiczne mające
na celu odzyskanie homeostatycznej równowagi or-

Ban|zmuzabutzone jdziałaniemniekorzystnychczyn-
ników (20).

BOF u ptakóq podobnie jak u ssaków, są syntety-
zowane w hepatocytach, a za indukcję ich syntezy są
odpowiedzialne cytokiny produkowane przęz mono-
cyty, główni e makro fag i. Zmiany koncentracj i B OF są
zależne zatem od zwiększentabądż obniżenia ich syn-
tezy w hepatocytach. BOF pojawiają się szybciej niż
spe.cyficzne przeciwciała i zanlkają w sposob ściśle
rwiązanyzprocesemustępowaniastanlzapalnego(6).

Identyfikacja ptasich cytokin bantje na technikach
wykorzystyłvanych do oznaczania cytokin ssaków. Ich
izolacja i molekularna charakterystyka jest trudna do
przeprowadzenia, a dane na temat akt}ryvności rożntą
sięznacznie od siebie, Badania nad ptasimi cytokina-
mi wykazaŁy, że za syntezę BOF u ptaków są odpo-
wiedzialne czynniki o aktywności podobnej do inter-
leukiny 1 (IL-l) (18), interleukiny 6 (IL-6) (I) oraz
mi e lomono cy,tarne go czynntka wzro sfu (cMGF) ( 1 7 ).
O czy szczona IL-6 oraz oMGF indukuj ą w hepatocy-
tach syntezę fibrynogenu i fibronektyny (1), apodanie
iniekcyjne kurczętom spreparowanych monokin wy-
wołuje wzrost poziomu ceruloplazminy w surowicy
(17). Natomiast zastosowanie ludzkiego i mysiego re-
kombinantu IL-6 nie powoduje zmian w poziomie
a,kwaśnej glikoproteiny, co świadczy o braku aktyw-
ności ludzkiej IL-6 whepatocytachptaków i może być



związanę z odmienną budową IL-6 (27). Czynniki
odpowiedzialne za stres i uwalnianie hormonów stre-
sowych majątakże wpływ na syntezę BOF, Glikokor-
tykosterydy są bowiem hormonami, które biorą udział
w odpowiedzi ostrej fazy.U ptaków i ssaków rola gli-
kokortykosterydów jest podobna i obejmuje funkcje
sĘmulatorową(l, 8, 9) i regulatorową(1, 3 1). Wzrost
poziomu glikokortykosterydów w czasie odpowiedzi
ostrej fazy jest rezultatem stymulacji przez cytokiny
osi podwzgórzowo-nadnerczowej do produkcj i ACTH
(8, 17). W rezultacie wzrost poziomu kortykosteronu,
głównego glikokortykosterydu u ptakóq jest obser-
wowany później niż pojawienie się IL-6 (1). Podawa-
nie glikokortykosterydów ptakom, które nie były w
stani e o dp owie dz t zap alnej sĘmulowało syntezę B OF
(8), co sugeruje, ze mogą onę dzińac niezalężntę od
cytokin. Amrani i wsp. (I) wykazali, ze uwolnionę z
nadnerczyglikokoĘkosterydywzmagająsyntezęBOF
w czasie rozwoju odczynu zapalnego. Nie jest dokład-
nie poznane w jaki sposób glikokortykosterydy sty-
muluj ą hepatocyty do syntezy BOF. Prawdopodobnie
b ezpo średn to dztałaj ą one na hep atocyty powoduj ąc
zmiany posttranslacyjne i wzrost transkrypcji mRNA.
Ten efekt stymulujący nie dotyczy wszystkich BOF i
byc może związany jest z aktywacją genów za|eżną
od glikokoĘkosterydów (28). Jednocześnie glikokor-
tykosterydom przypisywana jest regulacja ,,w dół" od-
powiedzi ostrej fazy poptzęz stabilizację błon makro-
fagów i pośrednio hamowanie uwalniania cytokin (11,
3 1 ), Podsumowuj ąc trzęba zaznaczy ó, że glikokorty-
kosterydy są ważnym czynnikiem, który należy braó
pod uwagę interprefując wysoki poziom BOF. Bowiem
czynniki niezapalne, jak np. stres związany zprzęwo-
zem ptaków mogą podnosić poziom BOF i wpĘwać
na ocenę stanu zdrowia ptaków.

Obecnie stosowane sątrzy kryteria podziału BOF
(cyt.22) - w oparciu o wielkość zmian ich stężenia w
surowicy w trakcie reakcji ostrej fazy, o kinetykę zmian
stężenia po zadzińaniu bodźca i na podstawte zalęż-
no ś ci synte zy btałka o d zadzińania okre śl onej cytoki-
ny. Napodstawie badań doĘczących odpowiedzi ostrej
fazy u ptaków i stosując kryterium wielkości zmian
stężeniaBOF w surowicy,można je podzielić 17a: ,,bar-
dzo silne" lub ,,spektakularne" - wzrastające w oso-
czu 10-100 razy (a,kwaśna glikoproteina); ,,silne" -
wzrastające 2-5 razy (ceruloplazmina, fibrynogen, he-
mopeksyna, fibronektyna, haptoglobina);,,słabe" -
wzrastające o 30-60% (transferyna); ,,ujemne" - ule-
gające obniżeniu o 30-600ń (albuminy).

W podziale uwzględniającym kinetykę zmian stę-
zenia BOF w surowicy wyróżniono białka pierwszego
i drugiego rzutu. Do białek pierwszego rzutu zaltcza
się te, których stęzenie zaczynanarastać w ciągu kilku
godzin od zadziałania bodźca i osiąga maksymalny
poziom po24 godztnach. U kurcząt do białek tego typu
można zaliczyć surowiczy amyloid A, którego stęże-
nie nie jest wykrywalne u ptaków zdrowych. Osiąga
on wysoki poziom w przypadkach ostrych stanów cho-
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robowych, a stosunkowo niski w stanach chronicznych
(5). Do białek drugiego rzutu zaszęregowano te, któ-

rych stężenie wzrasta wolniej i osiąga maksymalne
wartości w drugiej-trzeciej dobie. Można fu zaltczyć
pozostałe poznanę BOF u ptaków (a,kwaśna gliko-
proteina, ceruloplazmina, fibrynogen, hemopeksyna,
fibronektyna, haptoglobina, transferyna, albuminy).

Nowy podział BOF stosowany u ludzi uwzględnia
zalężnośc od typu cytokin oddział5łvujących na ich
syntezę w hepatocytach. Wyróżnia się dwa typy cyto-
kin, a indukowane pruez nie białka dztęIi się na dwie
grupy. Do pierwszego typu cytokin należąpochodne
IL- 1, jak: IL-If, TNF-a, TNF-B. Drugi typ cytokin to
pochodne IL-6 (IL-6,IL-11, leukemia inhibitory fac-
tor - LIĘ oncostatin M - OSM i ciliary neurotrophic
factor CNTF). Cytokiny pierwszego typu hamują
syntezę BOF drugiej grupy, a cytokiny drugiego typu
wpływaj ą synergistycznie na syntezę białek pierwszej
grupy (cyt.22).

Z ptzeglądu piśmiennictwa wynika, żębadanta od-
powiedzi ostrej fazy doĘczyły głównie kurcząt, a spo-
radycznieindykówwprzebieguzakńęibakteryjnych,
wirusowych i pas ożytn tczy ch or az w miej scowym sta-
nte zapalnym indukowanym iniekcyjnym podaniem
terpenĘny.

W przebiegu ekstrementalnych zakażęń bakteryj-
nych zaobserwowano wzrost poziomu: ceruloplazmi-
ny u kurcząt zakażonych E. coli (I9,29) iu indykow
zakażonych Bordete]]a avium (33), fibrynogenu w
przebiegu różnych zakażęń bakteryjnych (13), suro-
wiczego amyloidu A i transferyny w naturalnej infek-
cji Staphyloccocus aureus u kurcząt (5). Natomiast
obniżeniu ulegał poziom albumin u indyków w prze-
biegu infekcji E. coli(I5).

Syntezę BOF indukowano tabepodając kurczętom
lipopolisacharydy bakteryjne, które powodowały
wzrost poziomu w surowicy ceruloplazminy (29),
a'kwaśnej glikoproteiny (27), metalotioneiny i trans-
feryny (12).

Bakterie i ich komponenty wywołująu ssaków sil-
niejszą odpowiedź ostrej fazy niż infekcje wirusowe.
Wirusy, które indukują odpowiedź ostrej fazy poprzez
7-interferon wywołują silniejszą odpowiedź, gdy in-
fekcja przebiegazmartwicątkanek, lub gdy ma miej-
sce powikłanie procesu bakteriami powodującymi
uwalnianie cytokin (cyt. 6). Udowodniono, że u pta-
ków wirusy zakaźnego zapalenta oskrzeli, zakaźnego
zapalenia krtani i tchawicy oraz choroby Gumboro
indukowały wysoki poziom a, kwaśnej glikoproteiny,
nawet w przypadkach, gdy nie wystąpiły powikłania
bakteryjne. Należy podkreślić, ze procentowy wzrost
a, kwaśnej glikoproteiny indukow any zakażeni em wi -

nisowym i bakteryjnym był bardzo podobny. IJważa
się, że w przypadkach wymienionych zakażęń wiru-
sowych odpowiedz ostrej fazy była indukowana uwol-
nieniem cytokin z komórek ulegających martwicy. W
tym przypadku wzrost a,kwaśnej glikoproteiny był
skorelowany z patogennością wirusa i nasileniem



zmian, w których dochodziło nawet do martwicy he-
patocytów (16,27). Wzrostpoziomu transferyny u in-
dyków opisano w przebiegu eksperymentalnego zaka-
żęnia wirusem retikuloendoteliozy z przerzatami guzów
limfoidalnych (3a) i wirusem choroby limfoprolifera-
cyjnej (35). Natomiast spadek poziomu albumin wystą-
pił u kurcząt w przebiegu zakńeńwirulentnyml szcze-
pami wirusa rzekomego pomoru drobiu (30).

Odpowiedź ostrej fazy jest również stymulowana
przez infekcje pasożytnicze, Wysoki poziom cerulo-
plazminy i spadek albuminbyĘ obserwowane wPrze-
biegu inwazji Eimeria meleagrimitis oraz Eimeia ade-
noides u indycząt, chociaż należy uwzględnić w tym
pr zy p adku takżę mo żliw o ś ć wy s tęp ow ani a wtórnych
infekcj i b akteryj nych u uszko d zony ch przez p as o żyty
tkankach (2,32).

Modelowym przykładem często wykorzystywanym
w badaniu odpowiedzi ostrej fazy u ptaków jest wy-
woĘwanie miejscowego stanu zapalnego, przez po-
dawanie iniekcyjne terpentyny. W przebiegu tego sta-
nu zapalnego vurykazano wzrost poziomu w surowicy:
transferyny (5, 10), hemopeksyny (10), fibrynogenu
(10), haptoglobiny (25,26), surowiczego amyloidu A
(5) i spadek poziomu albumin (10).

BOF mogłąbyć użytejako markery stanów zapal-
nych jeżeli zmiany ich stężeń w osoczu nie podlegają
wpływom czynników niezapalnych. Wykazano, że
wiek jak i płeć drobiu nie wpĘwająznacznie na po-
ziom a.kwaśnej glikoproteiny (27), ale poziom trans-
feryny i metalotioneinypodlega wahaniom i wzrastau
niosek na początku i w trakcie nieśności (12). Koh i
wsp. (19) vrrykazali, że napoziom ceruloplazmlny w
surowicy w trakcie odpowiedzi ostrej fazy istotnie
wpĘrva poziom Cu w dieciekurcząt- wzrost zawar-
tości Cu w podawanej paszy istotnie podwyższa po-
ziom ceruloplazminy. Wbadaniach Koncickiego i wsp.
(21) wykazano także, że żywienie indyków mieszan-
kami o wysokim stopniu utlenienia tłuszczu podwyż-
sza poziom ceruloplazminy. Natomiast skarmian ie pasz
z wy sokązawarto ś ci ą afl atoksyn p owoduj e u indyków
spadek poziomu albumin i fibrynogenu (32). Pomi-
mo, że w nowoczesnej produkcji drobiarskiej rzadko
występujątakie okoliczności, to żywienie ptaków jest
w ażny m do uwz g1 ę dni eni a c zynniki em pr zy interpr e -
tacji stężeń BOF.

Funkcje biologiczne BOF są ściśle związane zukŁa-
dem immunologicznym i mają działantę modulujące.
Ceruloplazmina chroni przed nadmiemą aktywacją
układu immunologicznego przez działanię antyhista-
minowe, usuwa rodniki tlenowe oraz wolny tlen w
przebiegu fagocytozy i blokuje powstawanie tłlszczo-
wych grup nadtlenkowych w błonach komórkowych
(3, 4, 8). Podobnie haptoglobina zapobiega powsta-
waniu wolnych rodników i nadtlenków lipidowych w
obszarach zapalnych, posiada takżę zdolność inhibi-
cji katepsyn oraz wpływa na funkcje limfocytów i
makro fagó w (2 5, 26) . a,maI<ro globulina j est inhibito -
rem enzymów proteo li ty czny chuwa lnianych z uszko-

dzonych tkanek prze z czynnlki infekcyjne, a w hodowli
kurzych tymocytów w połączenn z IL-I powoduje
wzrost akĘwności w odpowie dzi na mitogenezę (7).
Fibrynogen i fibronektyna biorą ldział w ogranicza-
niu miejsca zapalenia, a dodatkowo fibronektynamożę
działac jak opsoninalwzmagać proces chemotaksji i
fagocytozy ptasich makrofagów (23,24, 28, 32). Po-
dobne funkcje przypisuje się białku C-reaktywnemu
(CRP) orazbtałku, wiązącemu mannan (MBL), które
działająjak opsoniny wiąząc cząsteczki mannanu i
fosfocholiny na powierzchni mikroorganizmu, mogą
także akĘwować układ dopełniacza (crt,6). Jednak
jednym z istotniej wpĘrvających na układ immunolo-
gicznych BOF jest a,kwaśna glikoproteina. Odgrywa
ona rolę ochronną przy nadmiernej akĘwacji komó-
rek układu immunologicznego w tkankach objętych
pro c e s em zap alny m. H amuj e p ro l i feracj ę l imfo cytów,
funkcje fagoclarne neutrofili, chemotaksję, tworze-
nie anionów nadtlenkowych i agregację pbńek (16,27).

Podczas odpowiedzi ostrej fazy istotnym zmianom
ulegają śladowe jony metali takie jak Cu, ZniFe, co
rownięż wynika z funkcji biologicznych BOF. Ceru-
Ioplazminaj e st o dp ow ie dzialna za tr ansp ort Cu w or-
ganizmie i wraz.z jej wzrostem,wzrastaJej poziom w
or ganizmie, zmienta st op i eń utl eni eni a żęIaza umo ż -
liwiając wbudowywanie go do cząsteczki transferyny
i transport do tkanek oraz odwraca stan hipoferremii
infekcyjnej występującej w czasie odpowiedzi ostrej
fazy (3, 4, 29). Transferyn a bierze ldział w transpor-
cie międzykomórkowym i gromadzeniu żelazaw or-
ganlzmtę i jest głównym czynnikiem hipoferremii in-
fekcyj nej u ptaków (5, I 2) . Hapto glob i na Ev orzy staĘ
kompleks z wolną hemoglobiną wykazuje wysoką
sp e cyfi czno ś ć gatunkową wiązan ia, zap obie ga prze -
chodzeniu i odkładaniu się hemoglobiny w kanalikach
nerkowych oraz utracie żęlaza (25, 26). Natomiast
hemopeksynawtĘe hem w stosunku równomolarnym
i odpowiada zatransport molekuł hemu, jak również
zapobiegajego wydalantu z organizmu (10). Poziom
Zn w organizmie jest ściśle zwlązany z poziomem
metalotioneiny i w trakcie odpowiedzi ostrej fazy ule-
ga spadkowi, podczas gdy poziom metalotioneiny
wzrasta (I2).

Dane piśmiennictwa (3, 5, 12, 13, 16,27, 29,33)
wskazuje, że określanie poziomu BOF uptaków może
być wykorzystane do diagnostyki stanów zapalnych,
jednakże oznaczęniapojedynczych BOF nie sąw sta-
nie prawidłowo określić intensywności stanu zapal-
nego. Pomocne może się okazać oznaczantę grup BOF
lub podobnie jak u innych gatunków zwierząt tozwl-
nięcie indeksu BOF. Rejestruje on powolne i szybkie
zmiany, oraz wysokie i niskie wzrosĘ oraz spadki BOF.
Istnieją wskazania (5) aby do indeksu wykorzystać
surowiczy amyloid A, jako białko główne szybko i
wysoko zmteniające się, a, kwaśną glikoproteinę, j ako
białko główne lecz wolno zmieniające się oraz ceru-
loplazminę, transferynę lub haptoglobinę jako białka
drugiego rzufu nisko wzrastające i albuminy, jako biaŁ



ko negaĘłvne. Możliwe jednak, że innę BOF, które
zostaĘ stwierdzone w surowicy ptaków (CRŁ a.ma-
kroglobul alotione-
ina), aktó dalszych
badań. bę naczanja
indeksu BOF.

Charakterystyka zmian zachodzących w stężeniu
białek osocza może być pomocna w diagnostyce róż-

ptaków domowych możebyć wykorzystywane w mo-
nitorowaniu stanu ich zdrowia w różnych aspektach.
Przy ichpomocy możliwe jest wykrywanie wczesnych
stanówzapalnychtzakńeń jeszczeprzedpojawieniem
się przeciwciał; diagnozowanie podklinicznych stanów
chorobowych, które wląząstę z obntżeniem przyro-
stów masy ciaŁa t spadkiem produkcji, a takżę oceną
stanu zdrowia w badaniu przedubojowym ptaków.
Dodatkowo oznaczęnlę poziomu BOF może lzupeŁ-
niać rutynowe badania określające stadium i nasilenie
zmlan, pTzęz co moze być pomocne w leczeniu lub
monitorowaniu odpowiędzi na stany chorobowe.

Jednak ptaktyczne wykorzystanie BOF w diagnos-
tyce chorób ptaków jest ściśle związane zkon:,ęcz-
no ś cią uj ednolicenia metodyki or az w y ztaczeniem
wartości referencyjnych i nie jest jak dotychczas sto-
sowane ze względu na skomplikowane i pracochłon-
nę oznaczenia ich wartości. Można jednak przyp|Lsz-
czać, że w przyszłośct oznaczenia BOF będą po-
wszechnię wykorzysĘwane w diagnostyce chorób pta-
ków, tak jak w przypadku innych gatunków zwierzątt
fudzi.
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