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Schorzenia stawów kończyn u psów stanowiąznacz-
ny odsetek zmlan chorobowych w ortopedii małych
zw ter ząt. Mno go ś ć chorób stawów stw ar za n i ej edno -

krotnie wiele trudności diagnostycznych w codzien-

stawowej są oznaczęnia biochemicznę. Do grupy
wskazników biochęmicznych, które sąwykorzystywa-
ne klinicznie do oceny stopnia rozwoju zmtan zapa7-
no-zwyrodnieniowych w obrębie stawów zaltcza się,,

siar czan glikozo amino glikanowy ( sGAG), epitop 5 D4
siarczanu keratyny, siarczan chondroityny, epitop 3B3
i 7D4 siarczanu chondroityny, osteocalcin, kwas hia-
luronowy (4, 5, 14,15, 18, 19).

Zmtany zapalno -zwyrodnieniowe na terenie stawu
kolanowego są często następstwem uszkodzenia wię-
zadła kł zy żowe go do czas zkowe go. W wyniku zaMo -
cenia biomechaniki stawu kolanowego po przerwanym
więzadle Wzy żowymdo czas zkowym dochodzi do sze-

nienie rozwoju zmlal7 zwyrodnieniowych, co moze

znajdowaó swoje odbicie w różnicy stężeń palame-
trow biochemicznych mazi stawowej przed i po wy-

znym. Dokonując zatem
ężeń wybranych wskaźni-
tawowego można określi ć

stopień powrotu do warunków fizjologicznych rv ob-
rębie stawu, chrząstki stawowej i usprawnienia funk-
cji torebki stawowej wybranego stawu.

Celem badań była ocena zmian zawartości starcza-
nowych glikozoaminoglikanów (sGAG) po enzyma-
tycznej degradacji siarczanów chondroityny oraz stę-

żenia starczanów chondriotyny/dermatanu w mazi sta-

wowej pochodzącej ze stawów kolanowych z uszko-
dzonym więzadłem Wzyżowym doczaszkowyla, po-
branej przed, a następnie po wykonanym zabiegu j ego
rekonstrukcji.

Matetiał imetody

Badanlaprzeprowadzono na ] 6 psach, w wieku od l roku

do 9 lat, o masie ciała od 25 do 60 kg. Do badań i obsenva-
cji klinicznej zakwalifikowano zwierzęta,tt których kula-
wlznakończyny miednicznej miała charakter ostry, tzn. żę

od momentu wystąpienia kulawizny do pierwszego pobra-

nl,a mazi stawowej i wykonania operacji rekonstrukcji
przerwane go więzadła krzy żow e go doczaszkowego m i nął

okres do i4 dni. U wszystkich psów przyczynąkulawizny
potwierdzoną w badaniach klinicznym, rentgenolo g icznym



i artroskopowym było przetwanie więzadłakrzyżowego do-
czaszkowego. Przed wykonaniem operacji pobrano maź
stawowąze stawu chorego i w celu porównawczymz dru-
giego stawu zdrowego, a następnie przeprowadzano zabieg
naprawy wtęzadła krzyżowego doczaszkowego techniką
,,over the top". Płyn stawowy pobierany był do probówek z
antykoagulantem (heparyna litowa) w stężeniu 100j/1 ml
mazl StaWoWeJ.

Drugie pobranie mazi wykonywano po 3 miesiącach od
daty przeprowadzenia zabiegu. W tym tez okresie wyko-
nano kontrolne zdj ęcie rentgenolo g iczne. T rzymiesięczny
okres obsetwacji wynikał zfaktu, żebadane zwterzętabyły
psami klinicznymi i dłlższy czas obser"wacji był uciążliwy
i nie do zaakceptowaniaprzez właścicieli zwlerząt. Wszyst-
kie badane zwierzęta w czasie ttwania obserwacji klinicz-
nej otrzymywały doustny preparat z grupy chondroprotek-
torów - Arlhroflex. Leczenie bólu pooperacyjnego prze-
prowadzone byłoprzez okres 10 dni po wykonanej opera-
cji za pomocąniesterydowego leku przeciwzapalnego (Ri-
madyl). Przed przekazaniem próbek z mazią stawową do
oznaczeń biochemicznych, wykonywano w pierwszej ko-
lejności badania cytologiczne Tozmazu pobranego płynu
stawowego. Cytodiagnostykę mazi stawowej przeprowa-
dzono w oparciu o preparaty cytologiczne wykonane w
cytowirówce i barwione metodą May-Grunwald-Giemsy.

Do oceny procesów biochemicznych zachodzących w
nazi stawowej w następstwie przerwania więzadłakrzy-
zowego doczaszkowego i po chirurgicznej rekonstrukcji
tego więzadła, ozttaczono stęzenia siarczanowych gliko-
zoaminoglikanów, a także siarczanów chondroityny/derma-
tanu. Badania cytologiczne wykonano w Pracowni Anali-
tyki Kli ni cz nej - Zakładl Lab oratoryj nej D iagno styki Kli -

nicznej Akademii Medycznej w Białymstokl. Oznaczenja
biochemiczne zostały przeprowadzone w Zakładzie Bio-
chemii Akademii Medycznej w Białymstoku.

Oznaczenia siarczanowych glikozoaminoglikanów oraz
łączne1 zawaft o ś ci s i arc zanu chondto i tyn y/dermatanu zo -

stały wykonane w opaIciu o metodę opisanąprzezFamde-
la i wsp. (6). W przeprowadzonych badaniach biochemicz-
nych mazi stawowej wprowadzono własne modyfikacje,
które są opisane poniżej. W początkowej fazie oznaczeń
200 pl mazi stawowej łączono z 50 plbuforu enzymatycz-
nego zawierającego: papainę (1,5 mg/ml), 10 mM ditiotre-
itol, 5 mM EDTA w 0,1 M buforze fosforanowym o pH
6,8. Końcowe stęzenie papainy (0,3 mg/ml), ditiotreitolu
(2 mM), EDTA (1 mM) oraz buforu fosforanowego było
identyczne jak w publikacji Farndela i wsp. Probki inku-
bowano 3 godziny w temperaturze 65'C. Reakcję przerwano
przez dodanie 50 pJ 60 mM jodocytanu. Do mieszaniny
dodawano 50 mM tris-HCl, pH 8,0. Proporcje objętości 50
mM i wyjściowego materiału (maz stawowa i bufor z pa-
painą) były identyczne do opisywanych przez Farndela i
wsp. Z otrzymanej mieszaniny pobierano 2x300 pl i do
jednej porcji dodawano 60 pl chondroitynazy ABC w 50
mM tris-HCl, pH B,0, a do drugiej - 60 pl 50 mM tris-HCl,
pH 8,0. Końcowe stęzenie chondroitynazy ABC (w próbce
zawierającej enzym) wynosiło 0,05 j/ml. Następnie próby
inkubowano 3 godziny w temperaturze 3J"C. Po zakoń-
częniu inkubacji dodawano błękit dimethylomethylenu -
DMMB i odczytywano absorbancję światła o długości fali
525 nmwzględem próby kontrolnej. Do wykreślaniakrzy-

wej wzorcowej użyto 4-siarczanu chondroityny firmy Sig-
ma. Wyniki oznaczen prób ek inkub owany ch b ez chondro-
itynazy ABC odzwierciedlaj ą obecność wszystkich sl,arcza-
nowanych glikozo amino glikanów. Rezultaty oznaczeń pr o -

bek inkubowanych z chondroitynazą ABC odzwierciedla-
ją obecnośó siarczanowanych glikozoaminoglikanów bez
siarczanów chondroityny/dermatanu.

Wyniki iomówienie
P rz erwani e w ięzadła l<r zy żow e go do czaszkowe g o

u psa diagnozowane jest w praktyce klinicznej mĄch
zw ier ząt za p omo cąb adania ortop e dyczne go i rentgę-
no 1o gi czne go. W pr zyp adkach budzących wątpliwo -
ści wykonywane jest badanie artroskopowe dotknię-
tego schorzeniem stawu kolanowego (1-3, J,9, 13,
17). Badaniem dodatkowym, które może być pomoc-
ne w ocenię zaawansowania zmian zapalno-zwyrod-
nieniowych w obrębie stawu kolanowe go z uszko dzo -
nym więza dłem W zy żowym do czaszkowym j est ozna -
czenie stężeń wybranych wskazników biochemicznych
okre śl aj ących metab o l tzm chr ząstki stawowej . B ada-
nie biochemiczne mazi stawowej może być również
wykorzystane do monitorowania procesów napraw-
czych chrząstki stawowej i funkcji torebki stawowej.

U wszystkich psów poddanych zabiegowi rekon-
strukcj i pr zęrw ane go w ięzadła l<rzy żow e go do czasz-
kowego powrót do normalnych funkcji motorycznych
operowanej kończyny nast@ił między 2 a 6 Ę godniem
od daty operacji. W toku przeprowadzonych badań
c1lto 1o gi cznych pĘnu stawowego pobrane go tuż przed
operacją kolana, na 16 przypadków w 9 stwierdzono
brak komórek zapalnych. W tych preparatach obecne
byĘ synowiocyĘ B niewydzielnlcze. WpozostĄch
7 próbkach występowały komórki zapalnejak granu-
locyty, limfocyty, makrofagi, ragocyty, komórki Re-
itera (ryc. 1 ). StaĘm elementem płynu zapalne go byĘ
synowiocyty A - wydzielnicze (ryc. 2).

Wart o ś c i ws kaźników b i o che mi c z ny ch mazi stawo -
wej pobranej ze stawów kolanowych zdrowych wy-
nosiły: całkowite stężenie sGAG od6] pglmldo]0,4
pglml, stężenie sGAG po enzymatycznej degradacji
siarczanów chondriotyny/dermatanu od 19,43 pglml
do 33,87 pglml, a siarczanów chondrioĘnyldermata-
nu od 3I,3 p,glml do 35,68 p,glml. Zmiany stężeń opi-
syvvanych parametrów biochemicznych przed zablę-
gi em naprawy pr zęrw ane go w tęzadŁa krzyż owe go do -

czaszkowe go i trzy miesiące po operacji przedstawia-
jątabele (tab.I,2).

Zbltżonę w arto ś ci c ałkowite go stężeni a s GA G ozlla-
czanego w g zapręzęntowanej metodyki uzyskał Innes
i wsp. Przedstawionęprzez tego autora i wsp. wartości
wynosiĘ: bezpośrednio po urazie 93 p,glml w stawie
chorym i 70,4 slglml w stawie zdrowym. 80,4 pglml
w stawie chorym i 67 pgml w stawie zdrowym 1,5
miesiąca po zabiegu.. 7 3,5 p,g mlw stawie chorym t 7 2,7
pglmlw stawie zdrowyrrr - 7 miesięcy po zabiegu (11).

W przeprowadzonych badaniach porównawczych
płynu stawowego dwukrotnej ocenie poddano stęze-



Ryc. 1. Rozmaz cytologiczny płynu stalvowego, G - granulo-
cyt obojętnochłonny, M - makrofag, L - |imfocyt

Ryc. 2. Preparat cytologiczny mazi stawowej z centralnie
położonym synowiocytem A

Tab. l. Wartości parametrów biochemicznych przed opera-
cją zerwanego więzadła krzyżowego przedniego
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Tab.2, Wartości paramctrów biochemicznych w trzy miesią-
ce po wykonanej operacji

całkOWile
stężenie sGAG

(uolml1

101,23

80,47

77,23

98,03

121,76

69,90

91 ,9

79,90

107,10

93,78

1 03,37

120,64

131 ,20

1 29,60

124,65

g8,24

43,13

39,38

36,27

34,75

28,65

48,25

43,18

39,63

48,25

33,38

41 ,75

42,80

48,37

43,28

41,76

37,80

7 4,50

56,17

53,38

82,06

79,43

31 ,07

42,10

37,68

86,36

64,23

38,80

83,,l 8

19,37

7 4,38

78,62

63,31

ntę slatczanowych glikozoamino glikanow, StęZenie
sGAG po enzymaĘcznej degradacji siarczanów chon-
droityny i s iarczanów chondriotyny/derrnatanu . O zna-
Qzenlabiochemiczne wybranych wskaźników pocho-
dzący ch z mazi stawów kolanowych przed wykonaną

kcji więzadła
Wysokie Stęż
pozlomu wy

ków biochemicznych należy wiązac z zakłocęnlem
metabolizmu chrząstki stawowej . Wysoka zawafi ośc
siarczanowych glikozoamino glikanów i siarczanó,,r,
chondriotyny/dermatanu wskazuj e na nasilenie proce-
sów katabolicznych w obrębie chondrocytów. Dodat-
kowym potwierdzeniem wyników badań biochemicz-
nych było cytologiczne stwierdzenie stanu zapalnego
w obrębie stawu.

Po trzech miesiącach od pierwszego badani&, \ły-
konane zostało drugie oznaczęnte stężeń siarczano-

,;

a-

nych wskaźnikow Ięcz
nte zbliZyły się do ob-
selwowano w maz kli-
nicznię zdrowych. Znaczenię diagnostycznę mtaŁa
obecność synowiocytów A w mazi stawowej wskazu-
jąca naodnowę uszkodzonej chrząstki stawowej.

Uzyskane wyniki mogąwskazywac, że zabiegina-

stężenie SGAG
(uolml;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

238,73

120,75

117,98

185,33

227,48

71 ,33

294,g

171 ,30

379,13

221,85

204,98

336,98

373,50

303,30

345,45

255,53

67,43

64,58

44,93

50,55

1 06,73

106,03

151 ,65

98,33

81,45

75,83

106,73

1 03,88

154,43

103,88

98,33

78,60

171 ,30

56,17

73,05

134,78

120,7 5

56,73

1 43,25

72,g7

297,68

146,02

98,25

233,1 0

219,07

,lg9,42

247,12

176,93



drocytów i częściowąnaprawę metabolizmu komórek
chrzęstnych. We wszystkich jednak przypadkach stę-
żente oznaczanychwskazników nie powróciło do war-
tości prawidłowych. Taki stan może byó wynikiem
rozwoj u zmian zap alno -zwyro dnieniowych p omimo
ptzyw r ó c eni a normalnej motoryki stawu kolanowe go.
P o s tęp uj ąc e zmiany zap alno - zwyro dni eni o we b ę dąc e
następstwem niestabilności stawu po przerwanym wię-
zadle kłzyżowym doczaszkowym mogą wpływać na
gorsze rokowani e op eracj i napr aw czej uszko dzone go
w ięzadła W zy żow e go (8). Pooperacyj ne oznaczęnle
określonych wskaźników biochemiczny ch może za-
tem pozwolić na prognozowanie wyniku operacji wię-
zadełIrłzyżowych i ewentualnego rozwoju zmian oste-
oartrotycznych.

Oznaczenię biochemicznych wskaźników pĘnu sta-
wowego jest badaniem o duzej czułości i dokładności
określenia wahań wybranych parametrów mazi. W
przeprowadzonych badaniach obsetwowan o zalężność
pomiędzy zmianami cytolo gicznymi (ob e cno ś ć syno -
wiocytów Aw mazi stawowej wskazująca na odnowę
uszkodzonej chrząstki stawowej) a obniżeniem stęże-
nia sGAG w okresie trzech miesięcy po wykonanej
operacj i. B adanie biochemiczn e mazj stawowej pozw a-
la na uchwycenie rozwoju procesów zapalno-zwyrod-
nieniowych w obrębie stawu zanlm pojawią się one
jako zmiany wtóme widoczne w obrazie artroskopo-
wym czy rentgenolo gicznym, O znaczęnię wybranych
parametrów biochemicznych pĘnu stawowego uryko-
nywane w okresie pooperacyjnym może byćprzydat-
ne do oceny stopnia powrotu do warunków f,rzjolo-
gtczny ch w obrębie operowanego stawu.
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HOOIJER G.A., vAN OIJEN M. A. A.J., FRAN-
KENA K., VALKS M. M. H.: Parametry płodności
krów mlecznych z cy§tami jajnikowymi po lecze-
niu hormonem uwalniającym gonadotropinę. (Fer-
tility parameters of dairy cow§ with cystic ovarian
disease after treatment with gonadotrophin-rele-
asing hormone). Vet. Rec. 149, 383-386,2001 (13)

W leczeniu cyst jajnikowych jest stosowana prostaglandyna F2o. (PCF2a'),
ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), GnRH i progestęron GnRH indu-
kLrje wydzielanie hormonu 1uteinizujapego (LH) powodując wystąlienie rui
Elekty podanla 500 pg GnRH krowom z cystami jajnikowymi po 30 dniach po
wycieleniu oceniono w oparciu o ]0 lętnie badania 40 stad krów mlecznych rasy
hoJsztyńsko-fryzyjskiej, w których w 925 laktacjach Zastosowano GnRH Kon-
trolę stanowiło l3 869 laktacji Okres czasu pomiędzy porodem i pierwsząinse-
mlnacją oraz pomiędzy wycieleniem a zajściem ponownie w ciążę był staty-
stycznie i stotnie krótszy u krów bez cyst j ajnikowych Nie obserwowano skróce-
nia okresu pomiędzy pierwsza inseminacj ą a zaj ściem w ciążę U krów otrzymu-
jących CnRH liczba wykonanych zabiegów insenrinacyjnych przypadających
najedno zacielenie byławyższa aniżeli u krów zdrowych

G.

COBB s. P., HOGG R. A., CHALLONER D. J.,
BRETT M.M., LIVESEY C.T, SHARPE R. T., JO-
NES T. O.: Podejrzenie o wy§tępowanie botulizmu
u krów mlecznych abezpieczeństwo środków spo-
żywczych. (Suspected botulism in dairy cow§ and
its implications for the safety of human food). Vet.
Rec, 150,5-8,2002 (1)

W styczniu 200l r w stadzie 164 krów mlecznych padło l41 zwierząt. Cho-
re szh-rki były apatyczne, chód był chwiejny, część zwierząt leźała. Badaniem
pośmiertnym nie stwierdzono żadnych patognomonicznych zmian chorobowych.
We krwi 3 chorych krów występowała neutrofilia (5,9xl0'; 9,4xl09 i 8,2x10'
neutrofilów/L), hiperglicemia (4,35 mrnol/L; 4,03 mmol/L i 4,57 mmol/L), u 2
sztuk był podwyższony poziom aminotrasferazy asparaginianowej (171 jm/L i

141 jm/L) u 3 był zwiększony poziorn kinazy kreaĘniny (30l jm/L, 298 jm/L i
50l jm/L) Wstępne rozpoznanie botulizmu postawiono w oparciu o objawy kli-
niczne i wykluczenie innych chorób. Celem uchronienia ludzi przed ewenfual-
nym zatruciem toksyną botulinową wstrzymano obrót m]ekiem z chorego stada.
Sprzedaż nlleka przywrócono po 14 dni dnjach od ustąpienia ostatnich przypad-
ków choroby w stadzie
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