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KRzySzToF KosTRo, LEszEK KRAKoWSK!*, zDztsŁAW GtlŃSrc,
zBlGNl EW NozDRyN_pŁoTNlcK!**, MARI Usz pLaszczyŃsxl

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakażnych, *Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząl,
**Katedra Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AB, ul. Głęboka 30,20-612 Lublin

W surolvicy koni występują białka ostrej fazy (bof; r
i lI rzutu. Białkiem Irzltu określanym jako białko szyb-
ko reagujące jest surowiczy składnik amyloidu A (SAA).
Stęzenie SAA szybko wzrasta w surowicy po kilku go-
dz i n ac h o d m o m e nt l zadziałani a b o dźc a ls zkadza1 ąc e -

go i osiąga maksymalne wartości w ciągu ż4 godzin.Do
białek ostrej fazy II rzutu określanych jako białka wol-
niej reagujące za|icza się a,-kwaśną glikoproteinę (a,-
AGP), haptoglobinę (Hp), białko C-reaktywne (CRP),
fibrynogen (Fb), ceruloplazminę (Cp) i alfa. makroglo-
bulinę (a.-MG). Stężenia tych białek w surowicy wzra-
stają wolniej osiągając maksymalne stęzenie po 48-72
godzinach, niekiedy nawet po 4-6 dobach od zadziała-
nia bodzca lszkadzającego. Negatywnym białkiem ostrej
fazy u koni, to jest białkiem którego stęzenie w surowicy
obniża się po zadziałaniu bodźcatlszkadzającego, jest al-
bumina (9, 14, żI).

lndukcja syntezy białek ostlej fary
Biosynteza białek ostrej fazy u koni zachodzi głównie

w hepatocytach. Mechanizmy regulujące syntezę bof nie
są dokładnię poznane. Ekspresję genów bof kontroluje
wiele czynników (2 ). Naj wazni ej s zy m sy gnałem induku -
jącym czynniki transkrypcyjne genów bof są cytokiny
prozapalne: interlęukina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6)
i czynnik martwicy nowotworu a (TNFa) syntetyzowa-
nę przez różne typy komórek układu immunologicznę-
go, komórki nabłonkowe i fibroblasty. Zwiększona syn-
teza cytokin ma miejsce w następstwie ich aktywacji
przez wirusy, bakterie, gzyby,pasożfi, substancje uwal-
niane z martwych tkanek lub uwalniane w przebiegu od-
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czynów immunologicznych, urazy termiczne i mecha-
niczne, pod wpływem toksycznego działania leków lub
napromi eni owania (| 4, 2 I). Makrofagi otrzewnowe koni
wzmagająprodukcję IL-6 pod wpĘwem działania en-
dotoksyny bakteryjnej (16). Stęzenie IL-6 w surowicy
koni wzrast a też w zakażęniach wirusowych (20, 26).

Kształtowanie się poziomu bof
w stanach lizjologicznych i patologicznych

Surowiczy składnik amyloidu A. Jestto główne biał-
ko ostrej fazy u koni. Głównym miejscem syntezy SAA
sąkomórki wątrobowe, ale moze SAA być wytwarzane
przez maŁłofagi i komorki śródbłonka naczyń w miej-
scach objętych zapaleniem. SAA jest pentamęryczną
apolipoproteiną o masie 11 kDA (l3) lub 14 kDa (11)
występującą w postaci trzech izotypów różniących się
między sobą punktem izoelektry czny m, który wynosi dla
SAA] 8,0, SAA. 9,0 i dla SAA-,9,7. Istnienie izotypów
jest prawdopodobnie wynikiem potranslacyjnych mody-
fikacji SAA. Wszystkie izoformy SAA u koni należądo
białek ostrej fazy i występują one w takich samych pro-
porcjach w różnych stanach chorobowych, z tym, że
połowę całkowitej zawartości białka SAA w surowicy
zapalnej stanowi izoforma SAA.. Istnieje przyplszcze-
nie, że regulacja indukcji synteŻy poszczegó7nych izo-
form SAA jest zależna od rodzaju bodżca wywołujące-
go reakcję ostrej fazy (11, 13, 17).

Ptzy użyciu metody PCR sklonowano cDNA wyizo-
lowany z hepatocytów konia kodujący białko SAA.
Otwarta ramka odczytu (ORF) zawierająca 387 nukle-
otydów koduj e prabiałko SAA złożon e z l28 aminokwa-
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Summary
Liver cells increa§e the synthesis and secretion of acute phase proteins due to the influencę of interleukin 1 GL-l),

interleukin 6 (IL-6) and fumor necrosis factor {alfa} (TNF-a). This synthesis is associated with acute infection and inflam-
mation, the latter, in turn, inducing the production of acute phase proteins by fibroblasts, endothelial cells and by the
specific cells of the immune system. The most important acute phase proteins are: serum amyloid (SAA), cl-acid glyco-
protein (al AGP), haptoglobin (IIp), C-reactive protein (CRP), fibrinogen (Fb), ceruloplasmin (Cp) and a2-macroglobu-
lin (a2-MG). It is possible to identify severe bacterial infections and viral as well as inflammatory conditions in horses by
measuring the serum |evel of acute phase proteins. It is also possible to monitor the course anil outcom€ of alimentary
tract diseases. Due to the fact that SAA and CRP promote fissue healing by reducing damage and enhancing tissue repair
their serum level may reflect various postoperative disturbances.
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sów. Końcowy produkt jest krotszy o 18 aminokwasów
sekwencji kierującej odcinanej w czasie potranslacyjnej
obróbki białka. Analiza sekwencji aminokwasów SAA
w ykazała hetero lo gi czną naturę te go bi ałka. Izotyp SAA,
zawieta izoleucynę w pozycji 16, glutaminę w pozycji
44 i glicynę w pozycji 59.Izotyp SAA. z
wiednio leucynę, gJutaminę i alaninę, ńat
leucynę, lizynę i alaninę. Sekwencja amino :

ka SAA koni wykazuje wysoką homologię z SAA psa
(80,60ń), norki (77,5oń), człowieka (76,9oń) i kaczki
(71,9%) (3, l5, 19). Poziom SAA w surowicy koni w za-
leznoścl od wieku i płci podano w tab. 1 i 2.

U samic w okresie rui surowicze stężenie białka SAA
nie zmienia się i na stałym poziomie utrzymuje się rów-
deż u ciężarnych klaczy aż do 4 miesiąca przed poro-
dem. W okresie okołoporodowym występują pewne
wahania w poziomie białka SAA w surowicy ciężarnych
klaczy. Na4 miesiąceprzedporodem średni poziom SAA
oznaczony metodą immunodyfuzji radialnej wynosi
I7,5ż + 4.60 p,glml, na trzy miesiące l6,58 + 2,59 p,gl
ml, na dwa miesiąc e 20,35 + 6,0] p"glml, na jeden mie-

Tab. l. Kształtowanie się poziomu SAA w surowicy koni (ozna-
czonego metodą immunodyfuzji radialnej) w zależności od
wieku i płci i + s (wg Nunokawa i wsp., 1993, zmienione)

siąc 23,64 + 4,27 p,glml i 23,8l + 5,90 pg/ml na 2 dni
przed porodem. W pierwszym dniu po porodzie surowi-
cze stężenie SAA gwałtownie wzrasta osiągając w trze-
ciej dobie maksymalną wartość 136,78 + 56,]4 pglml.
Od 7 dnia po porodzie następuje stopniowy spadek stęże-
nia białka SAA w surowicy i w 30 dniu osiąga on warto-
ści sprzed ciĘy (3,I9).

Stężenie SAA w osoczu krwi już po 6 godzinach od
z adzi ałania c zy nnlka zap alne go l ub traum atyzuj ąc e g o
i w ciągu ż4-48 godzinosiąga 4-50-krotnie wyzsze war-
tości w stosunku do wartości wyjściowej. Po zastoso-
waniu skutecznej terapii lub usunięcia czynnlka przy-
czynowego wysoki poziom SAA w surowicy spada w
ciągu 3-8 dni i powraca do wartości fizjologicznych do-
piero po 2-4 tygodniach. Długość tego czasu zależy głów-
nie od rodzaju i rozległości tkanki objętej procesem za-
palnym. W stanach zapa7nych stęzenie SAA u koni jest
skorelowane dodatnio z poziomem CRP, co przemawia
zaudziałęm Ęch samych cytokin, zwłaszcza IL-6 w in-
dukcji syntezy tych dwóch białek w hepatocytach ( 1 7, 19).

U źrebiąt do 12 miesj ąca życia w przebiegu zapalenia
jelit o etiologii zakaźnej surowiczy poziom SAA osiąga

Tab.2. Kształtorvanie się poziomu S,łĄ w surowicy koni (ozna-
czonego testem ELISA) w zależności od wieku i płci i + s (wg
Satoh i rvsp., 1995, zmienione)
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(lolml; ]§alllcel)amlce
0 (przed

podaniem siary)

3 dzień

1 tydzień

2lydzień

1 miesiąc

3 miesiąc

6 miesiąc

9 miesiąc

12 miesiąc

18 miesiąc

2 lala

3 lala

4 lata

5 lal

6-7 lat

8-10 lat

11-15 lal

16-20 lat

> 21 lal

wartość średnia
< 12 mies.

warlość średnia
> 18 mies.

22,96 ł 10,71

27 ,71 ł 8,Ą'|

25,73 
= 

4,62

'll,12 ł7,09

13,91 t 8,75

14,7Ą x 4,56

14,75 
= 

3,57

1 6,28 t 'l 0,34

21 ,16 
= 

12,45

22,'16 ł8,14

21 ,91 ł 9,26

15,66 t 3,36

16,30 t 4,44

15,65 t 3,46

20,47 
='l1 ,92

28,56 t 15,92

25,30 t 11,66

25,76 t 6,60

29,74 ł 7 ,54

1 9,37 t 9,4'|

21,53 t 9,8'|

23,49 t 13,34

27,02 ł 11 ,l3

23 ,64 ł 2,81

19,00 t 5,56

15,94 t 9,14

17,22 ł 4,13

17,24 x2,74--

15,34 x3,24

18,90 t 13,08

20,70 ł3,41

23,63 t 'l2,38

17,40 ł 4,10

20,'1'l t 5,08-

17,43 t 1,69

19,70 t 8,29

28,68 t 19,41

25,90

24,95

26,23

'l9,75 ł 8,72

21,90 t 9,64

22,Ą2 
= 

8,59

28,40 ł 4,1'|

27,82 ł5,35

15,24 ł8,44

1'1 ,87 t 8,67

12,25 ł 2,94

12,31 
= 

2,48--

'l7,22 
=14,92

23,43 ł12,55

23,55 t 11,37

20,19 t 5,30

13,85 t 0,42

13,77 t 0,85-

14,76 t 3,89

21 ,24 t 15,58

28,49 t'l5,96

2'l ,04 x 3,17

26,58 t 7,85

30,33 t 8,09

19,00 t 10,13

21,31 t 9,99

0 (przed

pOdaniem siary)

3 dni

1 tydzień

2 Ęgodnie

1 miesiąc

3 miesiąc

6 miesiąc

9 miesiąc

12 miesiąc

,l8 miesiąc

2 lala

3 lala

4 lala

5 lat

6-7 lat

8-10 lat

11-15 lat

16-20 lal

> 21 lal

wailość średnia
<,12 mies.

warlość średnia
> 18 mies.

22,17 t 7 ,60

26,68 t 16,64

23,60 x21,26

24,09 t 15,57

16,32 t 5,31

18,98 t 8,92

20 ,24 x 8,65

21 ,30 t 5,7'|

13,59 t 6,01

16,81 t 16,60

15,54 t 8,16

12,73 ł 4,32

15,01 t 3,59

12,30 t 6,94

'l4,44 ł14,54
'l1,72 t 6,10

15,86 t 6,26

16,44 t 4,08

19,75 
= 

5,11

2'l,23 x 12,20

14,93 t 9,07

25,72 ł6,5l

26,88 t 15,55

27 ,11 = 
27 ,18

21,29 t 11,32

10,94 ł2,92

23,06 t 10,13

24,11 
= 

13,15

20,91 ł7,81-

12"l1ł4,54

11 ,50 t 5,43

17 ,33 x 9,24

14,47 t 5,00

13,21 
=2,70

'l 5,92 t '1 1 ,38

11,'10 t'11,'l0

8,47 x 2,12

23 ,69

1 5,45

25,42

21,34 x 12,87

14,06 t 6,93

'l8,62 t 7,33

26,48 t 19,17

20,10 t 8,85

28,12 t 19,60

15,82 t 5,30

14,08 t 4,00

25,62 t 10,58

26,31 t 6,30-

11,55 t 4,96

22,1'l t 22,57

13,75 t 7,30

11 ,28 ł 3,42

15,91 t 3,85

'l0,49 t 3,68

17 ,77 = 
20,24

13,35 t 7,75

14,55 t 5,95

16,6'l t 4,70

18,80 t 4,88

20,92 t'l1,60

15,42 t 10,13
Objaśnienia: *różnice statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,05), **róznice statystycznie istotne między sam-
cami i samicami (p < 0,01)

Objaśnienie: *różnice statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,05)



wartość 216,62 + l78,56 pglml (19) lub 178,72 r99,06
pgml (20), natomiast u zwierząt zobjawami biegunki
stęzenie SAA jest istotnie niższę i wynosi
l10,30 +714,67 pglml (19) lub I3I,97 +143,02 pelml
(17). Podwyższony poziom surowiczego SAA występu-
je również w przebiegu zapalenia płuc i gorączki, a jego
średnie wańości wynoszą odpowiednio 95,55 + 53,ż8 1l,gl
ml i 128,89 +95,261:,glml.

U koni w wieku powyżej 18 miesięcy w zapaleniu
płuc surowiczy poziomSAA wynosi 195,58 + 164)4 p,gl
ml ( l 5) lub l 1 I,04 + 54,07 1l,gl ml (20), w zapaleniu tkan-
ki podskórnej I38,8ż + 151,85 pglml (żż) lub
ll3,70 + 66,48 pelml (l7), w chorobach układu kostne-
go 183,ż5 + 168,37 p,glm| (22),l koni z chorobą trans-
portową 215,93 + I70,I9 pglml, a u koni z morzyskiem
53,86 + 25,05 sl,glml (l7, 19).

U koni po resekcjijelit w ciągu kilku godzin następu-
je gwałtowny 50-krotny wzrost stężenia SAA, utrzymu-
jący się przez 2-7 dni po zabiegu. Po kastracji stęzenie
SAA wzrasta w ciągu 6 godzin i osiąga 2,5-20-Wotny
wzrost 2 dnia po operacji, a powrót do wartości flzjolo-
gicznych następuje w ciągu 2-3 tygodni (19).

W przebiegu przewlekłych stanów zapalnych u koni,
podobnie jak i u innych gatuŃówzwierząt,izoĘpy SAA,
i SAA. są prekursorami wtórnej amyloidozy. Reaktyw-
na amyloidoza może rozwtlac się też uklaczy pod ko-
niec ciĘy, co jest spowodowane wzrostem poziomu SAA
w okresie okołoporodowym (1l).

Białko C-reaktywne. Jest ono pentamerem o masie
1 l8 kDa, zbudowanym z pięciu identycznych, niegliko-
zylowanych podjednostek o masie 23 kDakażda i punk-
cie izoelektrycznym7,0. Białko CRP wykazuje częścio-
wą homologię z ana|ogicznym białkiem człowieka (24,
27). Stężenie białka CRP w surowicy koni uwarunko-
wane jest wiekiem zwierzęcia i płcią (tab. 3).

W okresie okołoporodowym występują znaczne wa-
hania w poziomie białka CRP w surowicy klaczy. Istot-
ny wpływ na kształtowanie się poziomu białka CRP w su-
rowicy klaczy w okresie okołoporodowym wywiera cha-
rakterystyczny dla niego profil hormonalny oraz stres
związany z porodem. Najniższe wańości białka CRP
(4,6 + I,7 pglml) stwierdza się na dwa miesiące ptzed
porodem, po czym poziom tego białka stopniowo wzra-
sta, osiągając najwyższe średnie wartości (l0,2 + 3,2 pgl
ml) na dwa dni ptzed porodem, Powrót do wartości
sprzed okresu ciąży białka CRP następuje w ciągu 14
dni po porodzie (24,27).

Po zabiegach chirurgicznych stężenie CRP w surowi-
cy wzrasta I,4 - 6,5 -kr otnię ż-4 dnia po zadziałanhl czyn-
nika traumatyzującego. Stężenie CRP w surowicy źre-
biąt w wieku poniżej l2 miesiącażyciawztasta2-3 krot-
nie w zapaleniu płuc ( 1 9,3 + 8,7 pg m1), jelit ( 1 7,0 + II,2
pglml) i stawów (11,5 + 3,3 pglml). Natomiast u koni
dorosłych poziom CRP rośnie około 6-krotnie po ka-
stracji (32,0 1l,glml) i w zapaleniu płuc (32,6 + 15,8 p,gl
ml) oraz 2-3-krotnie w zapaleniu jelit (9,9 +2,3 pflml),
tkanki podskórnej (19,8 + 11,9 pglml) i gorączce trans-
portowej (18,3 + 9,2). Maksymalny poziom CRP w su-
rowicy występuje pomiędzy 3 i 5 dniem po zadziałanil

Wet.20{B, 59 (6}

b o dżc a uszkadza1 ące go. P o usun i ę c iu b o dźc a us zkadza -
jącego stęzenie CRP w surowicy osiąga wartość fizjo1o-
gicznąw ciągu 14 dni (3, 14,26,27).

Haptoglobina. Jest a"-glikoproteiną zbudowaną z
około 950 reszt aminokwasowych, w której dominują
reszty kwasu glutaminowego i asparaginowego, o punk-
cie izoelektrycznym 4,I-4,3. Reaguje onakrzyżowo z
ludzkąHp. Haptoglobinakoni zawietadwie frakcje o ma-
sie 108 i 105 kDa, zktorychkażdazłożonajest z dwu
glikozylowanych podj ednostek o masie 47 i 50 kDa. Bio-
synteza Hp zachodzi w komórkach wątrobowych głów-
nie pod wpływem IL-6. Inhibicyjny wpływ na produk-
cję Hp wywiera TNFa. Fizjologiczny poziom haptoglo-
biny w surowicy koni uwarunkowany jest głównie wie-
kiem i płcią (tab. 4).

W surowicy samic ciężarnych poziom haptoglobiny
wzrasta w ostatnim trymestrze ciązy, a najwyższe jej
wartości występująna2 dniprzed porodem (3,83 + ż,25
mg/ml). Wysoki poziom Hp (4,45 + 2,93 mg/ml) utrzy-
muje sięjeszczęprzez 3 dni po porodzie, po czym ulega
on powolnemu spadkowi i około 30 dnia osiąga wafio-
ści sprzed okresu cięy,U ciężarnychklaczy surowicze
stęzenie haptoglobiny jest skorelowane z poziomem es-
trogenów (3,żż,ż6).

U koni po kastracji stęzenie Hp w surowicy osiąga
wartość 7-9 mglml, po resekcji jelit 12,05 mglml,w za-
paleniu płuc 6,03 +2,85 mg/ml i w schorzeniach prze-
wodu pokarTnowego z objawami kolki 3,88 + I,59 mgl
ml. U żrebiąt wzrasta poziom Hp w zapaleniu jelit
(12,59 +2,59 mglml) i zapaleniu płuc (8,77 + I,22 mgl
mI) oraz biegunce (8,08 + 2,26 mglml). Wzrost poziomu
Hp w surowicy koni jest dodatnio skorelowany z pozio-
mem ar-MG. Przy masywnej hemolizie erytrocytów po-
ziom haptoglobiny w surowicy ulega gwałtownemu spad-
kowi, ponieważ uwolniona pozakomórkowo wolna he-
mo globina j e st wiązana p rzez hapto globinę (3, I 4, 23, 26).

Kwaśna al-glikoproteina. Jest białkiem o masie około
46 kDa zawierającym 3I,4o^ węglowodanów z dużą ilo-
ściąresź kwasu sjalowego. W polu elektroforetycznymc.t. a
AGP wędruje w obszarze a,-globulin, a jej punkt izoelek-

Ę czny wy nosi 2,7 -3,7 . Surowicze stężenie a, -kwaśnej gli-
koproteiny u koni zależy od wieku i płci (tab. 5).

U klaczy w okresie okołoporodowym występljąznacz-
ne wahania w surowiczym stężeniu a,-AGP. Przejścio-
wy spadek jej poziomu występuje w 8 (83,09 +24,5l
pglm|) i 10 miesiącl (89,ż7 +ż2,9I pglml) ciĘy. Po-
nowny wzrost poziomu a,-AGP noĘe się od 30 dnia
przed porodem (105,00 +33,96 pglml), a najwyższe
wartości stwierdza się w pierwszym dniu po porodzie
(139,42 + 43,24 pglml) (23).

Po zabiegach chirurgicznych poziom a,-AGP w su-
rowicy wzrasta 2-3-krotnie między 2 a 3 dniem i powra-
ca do wartości wyjściowych po upływie 14-28 dni od
momentu usunięcia bodżca lszkadzającego. Po kastra-
cji maksymalny poziom a,-AGP (l30 mg/l) występuje
2 dnia po zabiegu i powraca do wartości wyjściowych
po 28 dniach. U koni z zapaleniem tkanki podskórnej
średnia wartość a,-AGP wynosi l35,26 r 61,28 mg/l i u
zwierząt z objawami kolkowymi 107,83 + 44,23 mgll.



Natomiast u chorych źrebiąt w wieku poniżej 12 miesią-
ca życla z zapa7eniemjelit średnia wartośó a,-AGP wy-
nosi Il3,9ż + 55,]1 mgll, z zapa7eniem płuc
106,0ż + 4I,4ż mg/l. Istotny spadek surowiczego pozio-
mu a,-AGP jest notowany po transporcie (14, żI,22, ż6).

Ceruloplazmina. Jest a,-glikoproteiną o masie czą-
steczkowej 1 15 kDa, zawierającą w cząsteczce 890 reszt
aminokwasowych i punkcie izoelektrycznym 4,15. Jest
ona syntetyzowafia w wątrobie iprzez makrofagi akty-
wowane w ognisku zapalnym. Poziom Cp w surowicy
koni w zalężnośct od wieku i płci podano w tab. 6.

W okresie okołoporodowym nie stwierdza się uklaczy
statystycznie istotnych rożnic w surowiczym poziornie
Cp. Jej nleznaczny wzrost notuje się jedynie w pierw-
szej dobie po porodzie (5,36 + 0,37 mglml) (l8).

U koni po zabiegach chirurgicznych lub doświadczal-
nym podaniu terpentyny notuje się ok. 2-krotny wzrost
stężenia Cp w surowicy między 7 a 14 dniem odzadzia-
łaniabodźca. Maksymalne stęzenie Cp w surowicy koni
po kastracji wynosi 7 ,5 mglml, natomiast po resekcji jelit
8,0 mg/ml. Natomiast poziom Cp w surowicy źrebl,ąt

wzrasta w zapaleniu jelit (4,86 + I,26 mglml), płuc
(4,93 + 0,77 mglml) i stawów (4,|ż + 0,69 mg/ml). Po-

Tab.3. Kształtowanie się poziomu białka CRP w surowicy koni
(oznaczonego metodą immunodyfuzji radiatnej) w zależności
od wieku i płci i + s (wg Yamashita i wsp., 1991, zmienione)

Objaśnienie: *różnice statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,01)

wrót do wartości wyjściowych następuje w ciągu 2I-ż8
dni po usunięciu bodźca (I8, żI,26).

Fibrynogen. Białko to, o masie około 340 kDa synte-
tyz.owanejest głównie przez komórki wątroby. Wystę-
puje w osoczu i w niewielkich ilościach w chłonce, płyt-
kach klwi i w ziamistościach megakariocytów. Fibryno-
gen j e st dimerem zbudowanym z tr zech p olipeptydowych
łańcuchów połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi.
Za sy ntezę p o szcze gó lnych łań cuchów o dp owi e dzialne
sątrzy oddzielne geny. Wątrobową syntezę fibrynogenu
regulują hormony oraz cytokiny pTozapalne. Inhibicyj-
ny wpływ na biosyntezę fibrynogenu wywierają cytoki-
ny o działaniu przeciwzapalnym, szczegolnie IL-4, IL-
l 0 i IL- 1 3. Stężenie fibrynogenu w surowicy zdrowych
koni waha się od ż do 4 g/l, co jest związane z rytmem
dobowym i sezonowym (1).

Poziom Fb wzrasta u koni w przebiegu chorób prze-
wodu pokarmowego z objawami morzyskowymi. z tym,
ze jest on wyższy tl zwierząt ze stanami zapalnymi jelit
w porównaniu do koni, u których występuje tylko zatka-
nie lub zapętlenie jelit. W chronicznej biegunce na tle

Tab. 4. Kształtowanie się poziomu Hp w surowicy koni (ozna-
czonej metodą immunodyfuzji radialnej) w zależności od wie-
ku i płci x + s (wg Taira i wsp., 1992, zmienione)

Objaśnienia: *różnicę statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,05), **różnicę statystycznie istotne między sam-
cami i samicami (p < 0,01)
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zakażenia Sa]moneJla stężenie Fb wynosi ok. 8,0 g/l, w
ostrej i przewlekłej infekcji układu oddechowego około
9,0 gll, zapaleniu opon mozgowych Iż,0 gll, zapaleniu
naczyń chłonnych 7 ,0 gll, zapa|enll stawów 6,0 gl1 oraz
przy dlżym spadku masy ciała l0,0 g/l. Jednak obser-
wację poczyniono na pojedynczych koniach stąd teżnie
mogą one być uogólnione. Znacznle spada poziom Fb
w cięzkich uszkodzeniach wątroby (1).

a,-Makroglobulina. Jest białkiem surowicy o masie
wynbszącej około 820 kDa, pełniącym rolę głownego
inhibitora proteaz surowiczych oraz enzymów proteoli-
ty czny ch uwalnianych pozakomórkowo z us zko dzon ych
tkanekw ognisku zapalnym. Wwarunkach in vivogłow-
nym miejscem syntezy a,-MG jest wątroba. Powstałe
kompleksy proteinazo-a,-makroglobulinowe są w 80%
wychwytyw ane przez hepatoc y ty. W hodowla ch in vi tro
z do lno ś ć w ytw ar zanla a, - MG p o s i adaj ą ró w ni eż stymu-
lowane fibroblasty, monocyty przekształcające się w ma-
krofagi oraz makrofagi płucne. W osoczu zdrowych koni
stęzenie a,-MG wynosi ok.4,27 ell (ż5).

Zmiany-stężenia ct,-MG w surowicy koni z zapale-
niem sązwi ązane ze wzrostem aktywności endogennych
proteaz. Poziom a,-MG wzrasta do wartości 5,2 gll w
surowicy koni w przebiegu chorób przewodu pokarmo-

Tab. 5. Kształtowanie się poziomu a,-AGP w surowicy koni
(oznaczonej metodą immunodyfuzji radia|nej) w zależności
od wieku i płci i + s (wg Taira i wsp., 1992, zmienione)

Objaśnienia: *różnice statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,0l), **różnice statystycznie istotne między sam-
cami i samicami (p < 0,05)

Medytinallłtct, m, 59 (6)

wego, którym towarzysząobjawy morzyskowe. Natomiast
w przewlekłych stanach zapalnych układu oddechowe-
go stęzenie a.-MG kształtuje się w granicach 5,7-6,0 gl1r.

chociaz w niektórych przypadkach moze osiągnąć znacz-
niewyższe wartości. Wzrost poziomu a,-MG do warto-
ści 5,7 g/1 notuje się również w urazach mięśni, po ka-
stracji i operacjach ścięgien orazw nowotworzeniu. Su-
rowicze stężenie rr.-MG jest dodatnio skorelowane z
poziomem fibrynogenu (3, ż5).

Metody 01az pżydatnośó oznaczania bof
w diagnostyce klinicznej

Do oznaczania surowiczych stężeń białek ostrej fazy
u koni, podobnie jak u innych ssaków, wykorzystuje się
zatowno metody funkcjonalne jak i swoiste testy sero1o-
giczne. Oznaczanie bof metodami badań ich funkcji po-
lega na wykorzystaniu fizjologtcznej roli danego białka
z zastosowaniem substratu, z którym reagująlub pomia-
rze ich aktywności enzymatycznej. Metody serologicz-
ne oparte sąna reakcji danego białka ze swoistym prze-
ciwciałem. W tym celu wykorzystuje się metodę immu-
noturbimetryczną nefelometryczną immunodyfuzji ra-
dialnej, el ektroforezy rakietkowej, agl utynacj i latekso-
wej oraz test ELISA (4-6,19). Obecnie do oznaczania
surowiczych białek ostrej fazy u koni wykorzystuje się
gotowe zestawy komercyjne lub automatyczne ana7iza-
tory (7). U koni przy oznaczaniu białek ostrej fazy nale-
ży uwzględnić fizjologiczne wahania surowiczego po-

Tab. 6. Kształtolvanie się poziomu Cp w surowicy koni (ozna-
czonej metodą immunodyfuzji radialnej) w zależności od wie-
ku i płci i + s (wg Okumura i wsp., 1991, zmienione)

Objaśnienie: *róznice statystycznie istotne między samcami i sa-
micami (p < 0,05)
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ziom:.rtych białek związane z wiekiem oraz okresem cią-
żyiporoduusamic.

Miejscowy lub uogólniony proces zapalny wywołany
przęz czynniki egzogenne lub endogennej estprzyczyną
immunosupresji, która usposabia do rozwoju chorób
wywołanych zwłaszcza przęz drobnoustroj e oportuni-
styczne. Skutecznoś c zapobiegania tym chorobom zale-
ży w dlżym stopniu od właściwego monitoringu stanu
zdrowia zwierząt. Białka ostrej fazy nie są swoistymi
markęrami dla określonych stanów chorobowych. Jed-
nakże kształtowanie się ich poziomu w surowicy koni
dostarcza cennych informacji odnośnie przebiegu, natę-
żenia i zejścia procesu choroboweg o oraz skuteczno ści
zastosowanej terapii. Regularna kontrola surowiczego
poziomu bofprowadzorraw ramach szeroko pojętej pro-
filaktyki stanowi dla |ękarza weterynarii czlily wskaź-
nik, ponieważ lmożIiwia wczesne wykrycie zaburzeń
homeo stazy organizmu, zwłaszcza przy braku obj awów
klinicznych choroby oraz stanowi podstawę do podjęcia
szybkiej interwencji w celu jej ptzywrócenia. Surowi-
czy poziom białek ostrej fazy, odzwierciedlający stan
aktywacji układu immunologicznego, może stanowić
jedno z kryteriów oceny zdrowotności koni w poszcze-
gólnych ich okresach hodowlanych. ()znaczanie pozio-
mu białek ostrej fazy umożliwia identyfikację stanów
z ap alny ch ro zw ij aj ący ch s i ę w zakażeniach b e zobj awo -

wych, których diagnostyka jest utrudniona. Ocena zdro-
wotności zwierząt na podstawie kształtowania się po-
ziomu bof zmniejszaryzyko transmisji chorób w stadni-
nach lub stadach orazlmoż|iwia zminimalizowanie strat
ekonomicznych (8, l0, I2, 14).

Oznaczanie białek ostrej fazy, jako metody nieinwa-
zyjnej,jest przydatnym wskaźnikiem w monitorowaniu
przebiegu i prognozowaniu zejścia procesu chorobowe-
go. Pomiary surowiczych stężeń bof u koni wykorzystu-
je się w diagnostyce różnicowej zakażeń wirusowych
i bakteryjnych (12). Przydatnym wskaznikiem oceny
przebi e gu i natężenia pro c e sów chorob owych w dro gach
oddechowych koni wywołanych infekcjami bakteryjny-
mi i wirusowymi oraz skuteczności stosowanej terapii
jest kształtowanie się surowiczego poziomu Hp i a,-MG.
Pomiary stężeń bof są równiez przydatne do wykrywa-
nia wczesnych powikłań bakteryjnych po zabiegach chi-
rurgicznych oTaz w monitorowaniu supresyjnego oddzia-
ływania leków (1, 9).

Pomiary stężeń bof w surowicy koni posiadajądużą
warlość prognostyczną w chorobach przewodu pokar-
mowego, zwłaszcza w monitorowaniu przebiegu i pro-
gnozowaniu zejścia procesu chorobowego, któremu to-
w ar zy szą objawy morzyskowe. W chorob ach morzysko -
wych o przebiegu podostrym dochodzi zwykle do zabu-
rzei antybiozy lokalnej flory jelitowej i nadmiernego
namnażania się bakterli, zwłaszcza Gram ujemnych
uwalniaj ących lipopolisacharydy (LPS). Efektem nad-
miernego uwalniania LPS są zablrzenia czynnościowe
komórek MPS (LPS jest ich głównym aktywatorem) pro-
wadzące do zahamowania lub nadmiernej syntezy i uwal-
niania TNFa, IL-l i IL-6, które są także głównym in-
duktorem wątrobowej syntezy białek ostrej fazy, Stwier-

dzono istnienie ścisłej zalężności pomiędzy nasileniem
objawów endotoksemii u koni i wzrostem poziomu su-
rowiczego TNFa i bof i wysokąśmiertelnościązwierząt.
Utrzymywanie się wysokich stężeń TNFa i bof w suro-
wicy koni po terapii zachowawczej świadczy o braku
efektywnego leczenia i jest wskazaniem do podjęcia
szybkiej interwencji chirurgicznej (9, 10, 16).
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