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Summary
The article presents the results of numerous studies on the physiological role of amyloidogenic islet amyloid
poly-peptide (IAPP - amyline) in human and animal organisms.
IAPP is a hormone, synthesŁed in pancreas beta cells and regulating both insulin and glucagon as well as
the level of glucose in the organisms of all mammals. The article presents the structure, biosynthesis and traits
of IAPŁ IAPP action pathways via CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) and ca|citonin receptors (IAPĘ
CGRP and calcitonin belong to the same protein family). A separate appendix describes the contribution of
IAPP in the pathogenesis of pancreas beta cells amyloidosis in type ż diabetes mellitus and in individuals with

insulinoma.
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W 1901 r. po taz piernvszy opisano amyloidozę
trzustki u ludzi (23). Następnie opisane zjawisko zostało całkowicie zapomniane aż do połowy lat 80-tych,
kiedy scharakteryzowano naturę złogów amyloidu
wykrytych p o s t m o rtem u p acj entów z cul<r zy c ątyprl 2
oraz zidęntyfi kowano kluczowy komponent amyloidu
jako polipeptyd amylinę (35). Białko to w latach 90.
XX wieku, nazw ano amyloi dogennym polipeptydem
wysepkowo-trzustkowym (Islet Amyloid Poly-Peptide IAPP) (23). Wówczas niewiele wiedziano o roli
IAPP w ustroju. Obecnie po 15 latach intensl.wnych
badań, poświęconych zarowno fizjdrogicznej roli amyliny, jak i jej udziałowi w patogenezie chorób trzustki,
zostałauznanaza: aktywny hormon trzustki u wszystkich ssaków, na równi z insuliną oraz glukagonem;
peptyd, który wydaje się mieć szerokie znaczentę ftzj olo gi czne w r o żny ch tkanka c h o rgani zmu or az - białko potencjalnie amyloidogenne, które pod wpływem
nieznanych czynników inicjujących może prowadzić
do amyloidozy komórek beta trzustki, stwierdzanej u
o s obn i k ó w z cul<r zy c ątvpu 2 ( in s u linoniezal e żnĄ or az
w przypadkach raka trzustki. IAPP amylina należy
do 20 poznanych dotychczas amyloidogennych białek
(21), wiodących do różnego typu amyloidoz ognisko-
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Struktura, biosynteza i charaktelystyka IAPP
IAPP jest polipeptydem obecnym u wszystkich ssaków. Syntetyzowany jest w komórkach beta trzustki
i współwydzie|any razem z insuliną (19), Stężenie
IAPP w surowicy krwi u zdrowych ludzi i zwterząt
jest śladowe i waha się w przedziale 0,2]-1,56 pmol/l
(23). IAPP człowieka jest produktem genu zlokaltzowanego w chromosomię 12. Gen ten koduje białko prekursorowe, na którego N-końcu obecna jest 22 aminokwasowa sekwencj a odpowiedz ialna za przemieszczaflIę się IAPP w siateczce śródplazmatycznej. Białko prekursorowe podlega następnie ograniczonej proteolizie, w wyniku której powstaje dojrzały IAPĘ zbudowany z3J aminokwasów (ll). Poza trzustką ekspresj ę genu IAP P stwi erdzon o także w komórkach błony śluzowej żołądkai dwunastnicy królika oTaz myszy (3), atakże w komórkach szpiku szczura(7).
Fizjologiczna lola IAPP
IAPP obok insuliny i glukagonu, jest hormonem
trzustki, który reguluje stężenie glukozy w ustroju.

Insulina obntża stężenie glukozy we krwi, nasilając
jej transport do komórek, głównie miocytów i adipocytów oraz hamuje glukoneogenezę w wątrobie, atakże
wydzielanie glŃagonu, Z kolei IAPP zmniej sza wchłanianie glukozy z przewodupokarmowego i podobnie
do insuliny hamuje sekrecję glukagonu, ale przeciwnie niż insulina pobudza glukoneogenezę wątrobową
( 1 9). Ponadto, amylina hamuj e syntezę glikogenu mięśniowego (7). W stanie fizjologicznyffi, w komórkach
beta trzustki stosunek stężeń IAPP do insuliny jest staĘ
Wzrost stężenia glukozy we krwi, powoduje jednoczesny wzrost sekrecji zarówno insuliny jak i IAPP (19).
Jednakze reakcja obu hormonów na hiperglikemię regulowana j estprzez odmienne czynniki, w przypadku
amyliny słabo dotychczaspoznanę (1). Ekspozycja in
vitrokomórek beta trzustki na podwyższone stężenie
glukozy, znacznię zwtększa syntezę IAPP w stosunku
do insuliny, zaburzając ich wzajemne relacje stwierdzone in vivo (19). Wyniki badań prowadzonych na
myszach transgenicznych z ludzkim genem IAPP sugerują że amylinaprzyczynia się do powstania hiperglikemii poprzęz hamowanie sekrecji insuliny w odpowiedzi na glukozę podanąw pozywieniu (1).
W badaniach mózgu szcnlrów nad rolą amyliny
w przewodzeniu nerwowym, stwierdzono, że IAPP
obok cholecystokininy jest sygnałem hormonalnym
przekazywanym do OUN, hamującym opróżnianie
żoŁądka,przedłużającym efekt sytości,aprzez to kontrolującym masę ciała (29). IAPP wykazuje więc cechy neuropeptydów PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide) działających poprzez
aktywacj ę przys adkow ej cyklazy adenylanowej (2 8 )
Amylina oddziaływuj e także na metabo lizm lip idów,
wykazano bowiem, że u osobników z insulinoopornością mobilizacj a lipidów indukowan a jest przez IAPP

liny, należy także wspomnieć o słabo jeszcze poznanych innych jej funkcjach. Sugeruje się udział IAPP
w procesach odpomościowych, poprzęz hamowanie
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pisuje się również amyltnte rolę czynnika wzrostu
embrionalnego i prenatalnego komórek kory nadnercza (I 9). I stni ej ą tak że b ezp o średnie dowo dy, iż IAPP
przyczynia się do patologicznej przebudowy ściannaczyhtętniczych. Zjawisko to wykazano w naczyntach
kłębków i kanalików nerkowych,w naczyniach śródmiąższowych tkanki okołoneuralnej oraz serca (9).
Analogie między IAPP, kalcytoniną i GGRP
Sekwencja nukleotydowa ludzkiego genu IAPP jest
w 50oń identyczna z sekwencjągenu CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide), którego produkt jest peptydem o właściwościachzbllżonychdo kalcytoniny (6).
IAPŁ kalcytonina oraz CGRP należądo jednej rodzinybiałek. CGRP działapodobnie do kalcytoniny, wywołując efekt hipokalcemiczny popIzez dztaŁania na
poziomie nerek, układu kostnego i pokarmowego.
P onadto, wykazuj e działanie r o zszer zaj ąc e naczy nia
i kardiostymulujące (23). IAPP i CGRP w niektórych
tkankach działająwspólnie, co wykazano w naczyniach
włosowatych mięśnipoliczkowych chomika (9). IAPP
dzjała także synergicznie z kalcytoniną pobudzając
pr zez stymulacj ę neuronów
s ekre cj ę neurohotmonów
po dskl epieniowych u szczur ów (3 0). Intere suj ąc e okazało się odkrycie, że kalcytontna możę równiez formować włókna amyloidu w przypadkach raka rdzeniastego tarczy cy (żI).

Receptor IAPP

Mimo, że IAPP dziŃapodobnie do kalcytoniny, trudnołączy się z receptorami dla tego hormonu (9). Uwa(37).
ża się, że IAPP posiada prawdopodobnie swoje własW badaniachna szczurach, po infuzji IAPP w rejon ne receptory (24), o budowie zbliżonej do receptorów
p o dkorowe go j ądra p ółleżące go (n u c l e u s a c c um b en s)
kalcytoniny lub CGRP, Najnowsze badania wykazują
w ciele prążkowanym kresomozgowia, związanego z bowiem, że w mozgu IAPP współdziała z mechaniaktywnością ruchową opisano osłabienie czynności zmami neurotransmi sj i dop aminergi c znej p opr zez r e motorycznych i upośledzenie behawioru poznaw cze- ceptory CGRP QĄ. Wiązanie IAPP z receptorami
go szczurów (4). Ponadto, równiez lszczlrów wykaCGRP zostało takżewyklllte w komórkach kory nadzano, że amylina oraz proinsulina mogą brać udział nerczy (36). Natomiast w tkance kostnej IAPP oraz
w patogenezie nadciśnieniatętniczego, gdyż nasilają CGRP indukują wzrost osteoblastów in vitro działawydzielanie reniny stymulowane przęz insulinę (14). jącprzez odrębne receptory G2). Z kolei, w badaniach
IAPP wpĘwarowniężna stęzenie angiotensyny II i re- nad rozwojem osteoklastów wykazano, że amyltna,
gulacj ę przepływu nerkowego (3 6).
kalcytonina oraz CGRP hamują akt}rvnośćosteoklaOpisano także dztałanie IAPP jako czynnika stymustów, jednakże amylina i CGRP w mniejszym stopniu
lującego wzrost osteoblastów in vitro (32).U szczuniż kalcytonina, prawdopodobnie dlatego, że działarów po ovariektomii otrzymujących amylinę, stwier- nie to zachodzi za pośrednictwem receptorów kalcydzono hamowanie procesu utraĘ beleczek kostnych toniny, do których IAPP oraz CGRP wykazują słabe
poprzęz antyresorpcylne działanie IAPP w kościach powinowactwo (6).
(I2). Jednakże, gdy u ludzi chorych na cukrzycę łpu 1
Rola IAPP w cuklzycy typu 2
(insulinozależnĄ, u których występuje deficyt IAPĘ
podano analog IAPP (pramlintide), nie stwierdzono
W stadium początkowym cukrzycy typu 2, równojego wpływu na metabolizm kostny (5).
waga wynikająca ze stałego stosunku stężeń IAPP do
Kończąc opis niezwykle różnorodnych i trudnych insuliny, zostaje trwale zabutzona. Stopniowo wzrado b adani a pro c e s ów pr zebie gaj ący ch z udziałęm amysta stęzenie IAPP i jednocześnie zmniejsza się wydzie-

lanie insuliny (19). Wzmożona produkcja IAPP prowadzi do jego kumulacji w komórkach beta, powodując wzrost ich immunoreaktywności (13). Mimo, ze
pod wpływem hiperglikemii zwiększa się początkowo ekspresja genów zarówno IAPP jak i insuliny, stężenie IAPP rośnie,a insuliny maleje. Zwiększonąekspresję genu IAPĘ przejawiającą się wzmożonąprodukcją oraz spichrzanięm IAPP w komórkach beta
trzustki, stwierdzono u chorych z cul<rzycą typu 2
w stanie pogorszenia (13). Wynika z tego, że gromadzęnie się IAPP w komórkach beta trzustki w postaci
włókien amyloidowych,niszczy te komórki i jestprzyczynąstopniowej utraty ich zdolności do syntezy insuliny (17). Amyloidoza komórek beta moze być takze wtórnym czynnikiem diabetogennym, który jest
kon s ekwęncj ą insulino op orno ści i pr zy czy ną ni ewy dolnościinsulinowej (19). Wykazano bowiem, że
wzrost poziomu amyliny w surowicy łączy sięze spadkiem wrażliwościkomórek obwodowych na insulinę
(13). Insulinooporność,która jest kluczowym zabutzeniem w cukrzycy typls2, polega na opomości komórek obwodowych (mięśniszkieletowych oraz komórek tŁuszczowych) na wysokie stężenie insuliny, co
jest przyczyną niewchłaniania glukozy do komórek.
W rezultacie następuje wzrost poziomu cukru we krwi.
Komórki beta w odpowiedzi syntetyzująwięcej insuliny i amyliny, co wiedzie do hiperinsulinemii oraz
hiperamylinemii. Toksyczność glukozy jest jedynie
elementem tego błędnego koła.
Nie zawsze jednak w cukrzycy odnotowuje się wysokie poziomy IAPP. U ludzi zcuhzycątypu 1,IAPP
oraz insulina są praktycznie nieobecne we krwi (5).
Natomiast u ludzi z wczesnąpostaciącukrzycy typu}
i kontrolowaną dietą - poziom amyliny w surowicy
rzeczywiście jest wysoki. Przeciwna sytuacja występuje u diabetyków typu2 zpoźnąpostaciątej choroby, u których stężenie IAPP jest znaQznlę obniżone
(19). Przedstawiono także odmienne wyniki. W eksperymencie zmyszamipozbawionymi genu dla IAPP
(-/-) i traktowanymi alloksanem (uszkodzającym komórki beta i wywołującym cukrzycę), wykazano, że
brak amyliny prowadzi do szybkiej śmiercikomórek
beta trzustki. Wysnuto ztego wniosek, iż IAPP prawdopodobnie chroni komórki beta w sytuacjach sprzyjających ich uszkodzeniu (19).
Wśród zwierząt domowych, koty domowe chorują
na cukzycę, która ma przebieg analogtczny do ludzkiej cukrzycy typu 2,łącznie ze zdolnościąformowaniazłogów amyloidu w trzustce. Ztego powodu koty
domowe stanowią nietrans genic zny model zw ierzęcy
do badań nad amyloidoząwysepek trzustkowych (10),
Udział IAPP w patogenezie amyloidozy u Ghorych
z cukzyoą typu 2 olazzgluozolakiem tnustki

U ludzi podczas rozwoju cukrzycy typu 2 oraz gruczolakatrzustki o typie wyspiaka (insulinoma) wywodzącego się z komórek beta, cząsteczkt IAPP często
tworząwłókna amyloidu (31). Tworzenie i odkłada-

nie włókien amyloidu odbywa się już napoziomie prepro-IAPP (16). Obecnośćwłókien amyloidu w komórkach beta trzustki, stwierdzono u ponad 90%o pacjentow zcukrzycątypu 2 (u72% powyzej 40 roku życia)
orazu 18% osób ze stanem przedcukrzycowym (l9).
W badaniach nad zależnąod czasu i poziomu glukozy
genęzą amylo i dozy w cukrzycy ty pu 2, wykonanych

na izolowanych wysepkach trzustkowych pochodzących od myszy transgenicznych z ludzkim genem IAPĘ
wykazano b ezp o średnl zw iązek między wys okim stę żenięm glukozy a powstawaniem włókien amyloidu
(26). Komórki beta zawieszano w medium zawlerającymrożne stężenia glukozy: 4,2mmolll 11,1 mmol/l
oraz 76,7 mmol/l. W kulturze komórek beta zawierającej glukozę o stęzentu 16,7 mmolil, stwierdzono
istotny wzrost sekrecji zarówno insuliny jak i IAPĘ a
następnie amyloidogenezę. Stwierdzono istotne zrviększenie się obszaru objętego depozycjąamyloidu w stosunku do powierzchni zajmowanej przezkomórki beta.
Ogółem stwierdzono ubytek ponad I0oń komórek beta,
a wskaźnik ten korelował ze spadkiem sekrecji insuliny oraz IAPP.
Badano także post mortem próbki guzów insu]inoma pobrane od 1 1 pacjentów (3 1). Pomimo , iż w komórkach insu]inoma wszystkich próbek wykryto dojrzały IAPP, depozyty amyloidu wykryto jedynie u
trzech badanych pacjentów. Fakt ten, być może tfumacząWniki innych badań, dotyczące dwóch nowych,
unieśmiertęlnionych linii komórkowych syntetyzujących i wydzielających ludzki IAPŁ w których takZe
nie doszło do spontanicznej amyloidogenezy (2). Autorzy sugeruj ą że aby mógł zaistnieć proces amyloido genezy, niezb ędna j est ob e cno śc także innych amyloidogennych peptydów - apolipoproteiny E-4 oraz
proteoglikanu - siarczanu heparanu, które sąbiałkami
naj c zę śc i ej spotykanymi w układowy ch or az nar ządo wych amyloidozach, Z kolei u chorych bez cuklzycy
ale z rakiemtrzustki, odnotowano wzrost wydzielania
amyliny (ale nie insuliny), jednakze wzrost ten, w reakcji na stymulację glukozą był niższy niż u pacjentow z clktzycątypu2 (27).
IAPŁ oprócz destrukcyjnego wpływu na komórki
beta trzustk i, w zmaga także insul inooporno śćtkanek
obwodowych. U myszy homozygotycznych pod w zględem genu otyłości- ob/ob, u których stwierdzono podczas ich starzenia się gwałtownie występującąinsulinoopomość, równocześnie z wystąpieniem hiperinsulinemii wykazano ponad 25 krotnie zwiększoną syntezę IAPP (22), Z kolei u myszy skłonnych genetycznie do oĘłości,oraz dodatkowo posiadających trans-

gen ludzkiego

IAPĘ obserwowano powstawanie

w trzustce wysepek amyloidów oraz stwierdzano silną insulinoopornośćoraz insulinopenię (34).
Nagromadzenie włókien amyloidowych wewnątrz
komórek beta i ich kontakt zbłonąkomórkową wiedzie do ich śmierci(17). Smierć komórki poprzedzona jest pękaniem błon cytoplazmatycznych, a zjawtsko to pobudzane jestprzezniewielkie toksyczne czą-

steczki IAPĘ będące prekursorami włókien amyloidu.
Molekuły tę zwanę ISTAPs (Intermediate-Sized Toxic Amyloid Particles) zdolne są do bezpośredniej
destabilizacji błon fosfolipidowych (I7). Apoptoza
komórek beta wywołana ptzez IAPŁ łączy się ze
w
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Zjawisko to obserwowano szczegolnie wyraźnie w
komórkach podlegających intensywnym podziałom

kowane aminokwasy innymi, stwierdzono, ze nie ma
to wpływu na przerwanie amyloidogenezy, z wyjątkiem heksapeptydu, który w pozycjt 2 posiadał - fenyloalaninę. Gdy jąpodstawiono alaniną peptyd nie
był zdolny do inicjowania procesu amyloidozy.Wysnuto z tego wniosek, że reszty atomatyczne (alanina), mogą być potencjalnymi inhibitorami procesu
amyloidozy (3).

(3 8).

Patomechanizm amyloidozy w komótkach beta
Wysepek tnustkowych
Jednym z głównych czynników inicjujących proces
amylo ido genezy j e st pr zypuszczalnie zwięk szona p o daż tłuszczów w diecie (33). Sprzyja to rozwojowi
insulinooporno ścii w zmaga wydzielanie IAPĘ który
z kolei hamuje sekrecję insuliny, co zwiększa hiperglikemię (37). Wydzielany w nadmtarze IAPP gromadzi się głównie w siateczce śródplazmatycznej i aparacie Golgiego komórek beta (38). Patomechanizm
wszystkich opisanych dotychczas amyloidoz, poptzedzony jest zawsze zmianą konformacji cząsteczki
amyloidogennego białka, która polega na konwersji
częścidomen alfa-helikalnych w obszary pofałdowań
b eta, b ez zm:rany ich struktury pierw szor zę dowej ( 1 9 ).
Konwersja rozpuszczalnych monomerów IAPP do
form nieroz puszczalnych, włókni stych, wyso c e stab ilnych oraz zdolnych do samoagregacji w oligomery
budujące włókna amyloidu, odbyr,va się w warunkach
zmiany biochemii komórki, pod wpĘwem nieznanych
czynników inicjujących (16). Nieznane sąrównież interakcj e między cząste czkowe, wi odąc e do powstawania włókien amyloidu. Badania amyloidogenności
IAPP wykazŃy, że spontanicznie modyfikow anę pTzez
nieenzymatycznągllkozylac jękońcowychproduktów
(AGF) białko amyliny, silnie wzmacnia proces agfegacj i niero zpttszczalnych włókien zbudowany ch ze
zmienioneg o przestrzennie IAPP i przyspiesza powstawanie amyloidu (18). Modyf,rkacje typu AGE promują formowanie się amyloidu prawdopodobnie przez
stabilizację antyrównolegĘch domen pofałdowanych
w harmonijki beta, co je porządkuje i ułatwia formowanie się oligomerów (18). Tworzące się włókna amyloidu są odporne na działanie proteaz komórkowych
oraz ffawiące działanię makrofagów (20). W efekcie
prekursory włókien amyloidu oraz ISTAPs uszkadzają błony komórek beta trzustki, prowadząc do ich
śmierci(I7), a złogi amyloidu wydostają się do przestrzeni pozakomórkowej. W obrębie dojrzŃej sekwencji aminokwasowej IAPP wykryto fragmenty, które są
ni ezb ędne dla zap o czątkowani a amylo ido genezy ko mórek beta. Są to u człowieka i kota reszty 20-29 , oraz
u człowieka i szczlra reszty 8-20 i 30-37 (15).
Ostatnio, w wymienionych sekwencjach IAPP wykryto minimalny region złożonyz 6 reszt aminokwas owych, kluc zowy dla zainicj owani a amyl o i do genezy
w komórkach beta trzustki. Podczas badai, gdy w kilku badanych heksapeptydach podstawiano zidentyfi -

Tworzenie włókien amyloidu wywodzącego się
z IAPP w olganizmach ssaków
Wykazano gatunkowe rożnice w lokalizacji wytwarzanych włókien amyloidowych w trzustce ssaków.
U małpy, psa, kota oraz chomika, włókna amyloidu
formują się na zewnątrz komórek i gromadzą się
w przestrzeni międzykomórkowej (10, II, 33) zaś
u myszy transgenicznych z Iudzkim genem IAPP,
włókna amyloidu odkładĄ się zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz komórek z polimeryzacjązaczynającą
się na zewnątrz komórki (34). U człowieka włókna
formują się i odkładająprzede wszystkim wewnątrz
komórek beta, jedynie małe fragmenty amyloidu
stwi erdzano w prze str zeni p o zakomórkowej (2 5 ). P o dobnie u królika obserwowano odkładanie wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne), co ptzęczy tezie jakoby wewnątrzkomórkowe budowanie amyloidu występowało jedynie u człowieka (7).
Mimo, że przez ostatnie lata dokonano wielu odkryć dokumenfuj ących i stotną fizj olo giczną ro lę amyliny w ustroju ssaków, to jednak nadal poznaje się coraz to nowe jej funkcje, zaskakujące dla wielu badaczy. Należy przypomni ęć, iżbadania poświęcone amylinie zapoczątkowano w 1985 r., dopiero w wyniku
poznanlajej głównej roli w patogenezie amyloidozy
komórek beta trzustki. Wówczas pojawiła się epidemia gąbczastego zwyrodnienia mozgu u bydła (BSE)
- amylo i do zy mozgu wywołanej prionami. Rozp o czĄ
się okres trwający do dzisiaj - niezwykle intensywnych badań nad wspólnymiprzyczynami wielu amyloidoz. Jednakze patomechanlzm poznanych amyloidoz, w tym także trzustki, pozostaje nadal niewyjaśniony, poniewaz nie zidentyfikowano czynnika inicjującego konwersję wielu prawidłowych, niepatogennych białek komórkowych w ich izoformy, zdolne do
procesu budowania amyloidu niszczącego własne komórki i tkanki.
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STAN Z,AKAŹNYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw kwietniu 2003

-

r.-)

wystąpiła w 5 województwach: dolnośląskim (1-1),
lubelskim (1-1), podkarpackim (1-1), warmińsko-mazurskim (1-1) iwielkopolskim (1-1). Stwierdzono jąuZ psów, 3 kotow i 1 sztuki bydła.
2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 7 województwach: dolnośląskim(2-2), kujawsko-pomorskim (2-2), małopolskim (1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim (2-2), warmińskomazurskim (6-10), wielkopolskim (a-5). Zanotowano ją u 18 lisÓw, 4 jenotÓw) 1 sarny.
3) Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 3 województwach: lubelskim (1-1), podlaskim
(1-1) i zachodniopomorskim (1-3),

1)Wścieklizna zwierząt domowych

x)w nawiasach podano liczbę porviatów

i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym

