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1ańma u psów w przebiegu cukrrycy
JACEK MADANY
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Głęboka 30,20-612 Lublin

Madany J.

Gataract in diabetic dogs
Summary

The aim of this study was to establish the characteristic cataract changes that occur in diabetic dogs. Research was conducted on 16 dogs ofdifferent breeds, their ages varied betrveen 3-4 years and they originated
from the Lublin area. On the basis of clinical examinations and laboratory findings, the pre-advanced stage of
diabetes mellitus was diagnosed in dogs, with glikemia ranging from 13.3-26.7 mmollL. In all dogs the cata-

ract developed in a maximum of 3 months time from the recognition of diabetes mellitus. The nature of
changes in the lenses was similar in all dogs. The changes were bilateral, initially nonhomogenic and multifocal. Subsequently they became organized homogenic and cortical. In the final stage they lead to the development of a full cortico-nuclear cataract in the course of 1-5 months. Additionally, uveitis symptoms developed
in 4 dogs, with vitreous opacities in 1 dog. Moreover, symptoms of progressive retinal atrophy (PRA) were
diagnosed in 3 different dogs (2 medium Poodles, 1 medium Schnauzer). Clinical and ophthalmologic methods
with laboratory lindings applied in diagnostic procedures are sufficient for the early diagnosis of cataracts in
the course of diabetes mellitus. Local use of aldosis reductase inhibitors such epalrestat and tolrestat seems
promising for the future treatment of the similar types of cataract.
Keywords: dog, cataract, diabetes mellitus
Celem badań było: a) ustalenie i opisanie charakteZacma j est chorobą soczewki oka prowad ząca naj częściejdo utraty widzenia. Częstośćjej występowarystycznych zmian dokonujących się w soczewkach
nta,różnorodnośc postaci klinicznych i charakter wy- psów z regionu Lublina w przebiegu cukrzycy, b) uzuwoływanych zaburzeń sprawiają że zajmule ona co- pełnienie opisów spotykanych typów zacmy u psów
ruz ważniejsze miejsce wśród chorób oczu u psów.
w Polsce po dokonanej jużwcześniejprzezautora ocejednak
wskazać
w
stanie
Wieloletnie badania nie są
nie zacmy młodzieńczej i zaćmy psów dorosłych (I4,
na wszystkie wywołuj ące 1ąprzyczyny.
15).
Jedynym czynnikiem sprawczym, który nie budzi
Mateliał i metody
zastrzeżei jest cukrzyca. Skojarzenie zacmy z cul<rzycą
na|eżało do pierwszych odkryć, w których powiązano
Badania kliniczne i okulistyczne przeprowadzono u 16
chorobę oka z ogólnoustrojowym zaburzęniem metapsów wykazujących ogólne zmtany chorobowe i zmiany
bolicznym. Jużw początkach XX wieku sugerowano, miejscowe w postaci zaamy. Były to psy obojga płci, mieże wiodącą rolę w powstawaniu zacmy podczas cu- szańce i rasowe w wieku od 3 do 14 lat. Psy stanowiĘ włakrzycy odgrywa toksyczne działanie glukozy na so- snośćmieszkańców Lublina i doprowadzone były do Kliczewkę, Mimo zgodności co do przyczyn zaćmy cu- niki Chorób WewnętrznycllZwierzątw celu badania i uzykrzycowej wciĘ ważnym zagadnieniem pozostaje skania pomocy lekarskiej. Moty,wem konsultacji byĘ obokulistyczna charakterystyka zmian soczewkowych jawy apatii, zwiększonego pragnienia i wielomoczu,zabupodczas jej przebiegu. Ich znajomośćma znaczenie rzenla pokarmowe lub zaburzenia w sposobie widzenia.
diagnostyczne i prognostyczne. Diagnostyc zne gdyż Badane psy utrzym}ryvane były w róznych warunkach, rozrożnicuje je ztypamizacmy występującymi na innym maicie karmione i pielęgnowane.
tle, sugeruj e przyczyny, a tym samym ułatwia wczęBadania kliniczne wykonywano w sposób ogólnie przyjęty
precyzyj
prognosĘczne
rozpoznanię.
Znaczenie
nę
sne i
dla małych zwierząL Było ono uzupełnione badaniami
polega na szybkiej ocenie możliwościzachowania lub
hematologicznymt i biochemicznymi krwi oraz moczlJ ze
utraty widzenia. To z kolei decydować moze o wybostandardowymi ze staw ami analizowanych wskaźn ików.
rze sposobu postępowania lekarskiego. Dostępne do- Poziom glukozy we krwi oznaczano metodą oksydazową
z odczynnlkami firmy Alpha Diagnostics, a odczytu dokoniesienta o zmtanach w soczewkach psów podczas
cukrzycy w całościpochodząod autorów zagranicz- nywano na spektrofotometrze typu Marcel S 330. Poziom
nych (1, 6, I0, 19, 22).W piśmiennictwie polskim nie cukru w moczu oznaczano metodątestów paskowych Multistix 10 SG firmy Bayer.
spotkano dotychczas podobnych opisów

Wśród badanych zwierząt największą grupę stanowiły mieszańce, reszta psów należaŁa do 7 ras. Srednia wieku chorujących psów wynosiła 8,5 roku. CzęściejchorowaĘ samice niz samce. Obserwowanę zmiany w soczewkach psów miały we wszystkichprzypad-

Rozpoznanie cukrzycy stawiano na podstawie zespołu
objawów klinicznych i stwierdzonych zmian w poziomie
glukozy we krwi orazw moczu. Obsetwowane objawy spełniały ogólnie uznane kryteria rozpoznawania cukrzycy

upsów (I2,13,I1).
Badanie okulistyczne przeprowadzano zgodnte z za\eceniami szczegółowego badania oka (2, 6,7,19,22).Wykorzystywano w tym celu oftalmoskop bezpośrednifirmy
Riester, ręczną lampę szczelinową Kowa - 2, oftalmoskop
pośrednifirmy Heine ze standardową soczewką Volk +20

kach charakter obustronny. Jednakże początkow o T ozpoczynĘ się odjednego oka, a drugie zajmowane było

w ciągu 2-4 tygodni po pierwszym. Charakter zmian
we. wszystkich przypadkach był podobny i polegał na
pojawianiu się pierwszych obszarów zmętnieńw różD oraz tonometr Schiotza i zestaw podręcznych testów i kronych mi ej s c ach pr zestr zeni korowej : równikowej, podpli diagnostycznych. Badanie soczewki i kryteria charak- torebkowej zarówno pTzednjejjak i tylnej. Początko,
terystyki zmianzaćmowych wykonano zgodnie z proceduwe zmiany miały charakter wieloogniskowy i niehorami opisanymiprzez Clerca (5, 6).
mogeniczny. Dodatkowo cechowało je występowanie
U badanych psów rozpoczynano terapię od opanowania
wakuoli w obszarzepojawiających się zmętnień. Zmiai kontrolowania glikemii przy zastosowaniu insuliny iniekny postępowały szybko. Przejście od stadium początcyjnej oraz właściwejdiety. Po okresie próbnym, który
kowego pTzez etap zacmy niedojrzałej do zaćmy dojwynosił od 2 do 4 tygodni i ustaleniu w kazdym wypadku
r załej, ob ej muj ąc ej c ałą pr ze strz eń korowo -j ądrową z
indywidualnej dawki leku zwierzęta leczono długoterminową terapią insulinowąpołączoną z zastosowaniem w uwidocznionymi liniami w kształcie litery Y trwało
zywieniu gotowych diet leczniczych opracowanych dla od 1 do 5 miesięcy (ryc. 1, 2). W tym czasie dochodziło do całkowitej utraty wjdzeniau psów. Obserwowapsów z cukrzycą. Podczas rozwoju zacmy psy nie otrzyne zmlany zachodzące w soczewkach zbliżone są do
mywały do oczu żadnych leków. Jedynie u 5 psów, u któopisywanych w piśmiennictwie (I, 6, 19,22), choc
inne
postaci
wystąpiły
objawy
okulistyczne
w
zapa\erych
nia przedniej części błony naczyniowej t zapalenia ciała niektórzy autorzy donoszą że u psów z cukrzycązaszklistego stosowano miejscowe leczenie z lżyciem pre- ćma rozwija się dłuzej, w ciągu 5-6 miesięcy od momentu rozpoznania, a u około 80oń z nich osiąga stan
paratów o działaniu przeciwbólowym, antyseptycznym
i przeciwzapalnym. Zwierzęta pozostawały w kontakcie zaawansowany dopiero w ci€u 16 miesięcy (1).
z klinikąi były kontrolowane przez okres od 6 miesięcy do
Szybkośćukazywania się zmian w soczewce nie
3 lat.
zależała od czasu, który minął od wystąpienia innych
obj awów kl ini c znych zw iązany ch z cukr zy c ą takich
Wyniki iomówienie
jak: wielomocz, nadmierne pragnienie, wzmożony
Uzyskane wyniki badań obejmujące rasypsów, \iczapetyt. U 8 psów wymienione objawy były dominująbęzwterząt początkowy poziom glukozy we krwi oraz ce, a zaćma pojawiała się w czasie od 3 tygodni do
charakterystykę zmian soczewkowych przedstawiono
3 miesięcy od rozpoznania. U pozostałych 8 psów
w tab. 1. Inne objawy okulistyczne u badanych psów
zmiany w soczewce rozwijały się od początku choroprzedstawiono w tab.2.
by równolegle do innych objawów, aw 3 przypadkach
Tab. 1, Charakterystyczne zmiany soczewkowe u psów z cukrzycą z uwzględnieniem rasy, liczby i wieku zwierząt orazpoczątkowego poziomu glukozy we krwi

Mieszańce (15,6-25,2)

5

9-14

Pudel średni(17,8-26,7)

3

7

Sznaucer średni(13,3-23,5)

2

10-13

1

1

Yorkshire terrier (16,1-19,9)

2

3-6

1

1

Fox terrier (22,8)

1

5

1

8

1

Lhassa apso (14,8)

1

8

1

Jamnik (14,4)

1

5

1

16

3-14

7

Aitedale terrier

Razem

(1

9,4)

2

-11

3

3

1

9

Zmiany zaćmOwe zawsze 0bustronne, dotykające całą
soczewkę.
W stadium debiutanckim pOłOżenie zaćmy różne:
tównikowe, podtorebkowe, tOrebkOwe przednie i tylne.
Zmiany maią charakter wielO0gniskowy

iniehomogeniczny.
W stadium niedojrzałym zmętnienia łączą się, Zmiany
staią się homogeniczne. Dn0 oka widoczne iest jeszcze
w badaniu oltalmoskopowym.
W stadium dojrzałym zmiany dotyczą jądra i kory
soczewki. Pełna zaćma jądrowo- korowa. Dno oka
niewidoczne,
Ewolucja zmian 0d zaćmy debiutanckiej do dojrzałej
bardzo szybka, do 5 miesięcy.

Tab.2.Inne objawy okulis§,czne występujące podczas zaćmy cukrzycowej u badanych psów

Zapalenie błony
naczyniOwei
ZapaIenie ciała
szklisteg0
Postę

p

ujący

zanik siatkówki
(PRA)

Mieszaniec 2 psy,
sznaucer śtedni,
Aitedale lertier

0bjawy zapalne słabo nasilone. 0becne przekruienie spoiówki
gałkowei naczyn iam i głę bokimi, zmnieisze n ie pEei]zystoś Gi
płynu przedniej komory oka, obrzęk tęczówki, zmnieiszenie
luchomości tęczówki, obniżenie ciśnienia wewnąttzgałkowego.

yorkshire tetier

Szalobrązowe zmętnienia plzypominające,,kłębki waty",
rozploszone w kilku miejscach plzestlzeni ciała szklistego.

Pudel średni2 psy,
sznaucet średni

bszary nad miernei hype rrefleksyinoś ci strely dywanowe j,
tendencje do zmnle|szenia średnicyi ilościnaczyń
siatkówkowych, obrzęk tarczy neruu wzrokowego.

0

były nawet mot,vwem głownym wizyt1l właściciellrł,
Kl ini ce, któr zy dc strze gali zabur zenia wi dzenia u swo ich psów przed rozwojem innych objawów. Nie dostrzeżono też zależnoścjpomiędzy wysokościąpoczątkowej
hiperglikemii a szybkościąukazyłvania się zmian w
soczewce pomimo tego, że stwierdzone poziomy glukozy we krrł,i mieścił_vsię w granicach 13,3-26,1 mmol/
L i można je było uznać za średniowysokie. Brak wi-

docznej zależnośctpomiędzy glikemią a szybkościąi
nasileniem zmlan w soczewkach nie potwierdza podawanej ptzez niektórych autorów informacji, żetaka
zal eżno śc.j e st wpro st prop orcj on alna (I 2, I 6) .
U 4 psów zacmię towarzyszył5l objawy zapalenia
przedniej częścibłony naczyniowej (ryc. 3), a u 1 wystąpiły zmiany zapalne w ciele szklistym. Podczas za-

Ryc.3. Zaćma cukrzycowa w stadium początkowym. Widoczne objawy zapalenia przedniej części błony naczyniowej (uveRyc. 1. Zaćma cukrzycowa. Stadium zaćmy dojrzałej, zmiany korowo-jądrowe u psa mieszańca

Ryc. 2. Zaćma cukrzycowa. Stadium zaćmy dojrzałej, zmiany korowo-jądrowe u psa ras}l §znaucer średni

itis anterior) u psa mieszańca

Ryc. 4. Zaćma dojrzała u psa ra§y pudel średni.W trakcie
badania obserwowano objawy PRA, niedojrzałej zaćmy i cu-

krzycy

palenia błony naczyniowej obserwowano surowiczy
wypływ z oQzlJ, mtuzenie powiek, bolesność, wypadanie trzęciej powieki, przekrwienie naczyńkrwionośnych powierzchownych i głębokich spojówki gałkowej, obrzęk tęczówki z rozszęIzonymi naczyniami (u
2 psów z jasnąbarwątęczówki) , opoźntenie odruchów
źrenicznych i zwężenle źrenicy. Ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło od 15 do 22 mm Hg. U psa z zapaleniem ciała szklistego obserwowano mrużenie powiek, bole snośó, przekrwien ie naczyi krwiono śnych
głębokich spoj ówki gałkowej . W badaniu oftalmo skopowym widoczne byĘ nieprzęziemę miejsca wpostaci punktowy ch orazwiększych, nieregularny ch zmian
przyp ominaj ących,,kłębki w aty" tlż za s o czewką. Interpretowano je jako wysięk do ciała szklistego na tle
zap alny m. Ob s erwo w an e p owyz s ze obj aw y tow ar zy szące zaćmie cukrzycowej trudno jednoznacznie ocenić. MogĘ one wystąpić pierwotnie, przedpoczątkiem
cukrzycy, jak i mogĘ wystąpić wtórnie jako efekt ogólnou stroj owy ch zabur zęń metab o l ic znych. Gdyb y miŃy
charakter pierwotny mogĘ potęgować ilośćniekorzystnych zmian oddziaĘwujących na soczewkę i prowadzic do zacmy drogąprzeniesienia procesu zapalnego
na torebkę soczewki. Nie można tego wykluczyć
mimo, żenie obserwowano zmlan, które upoważniałyby do twierdzeń o istnieniu zaćmy zapalnopochodnej. Objawy te mogły mieóteż charakter wtómy i wystąpić jako efekt rozwijających sięzaburzeń hemodynamicznych w naczyniach podczas cukrzycy, jak i w
e fekc i e zmian zacho dzących w s o c z ew c e p o dczas t o zwoju zaćmy. Błona naczyniowa oka jest strukturąbardzowrażllwąi wcześnie reagującąna sygnały o zabur zeniach o gó lnou stroj ow ej ho me o stazy. Je s t te z,,łącznikiem" pomiędzy biochemiąustroju a soczewką. Jest
zatem wielce prawdopodobne, ze błona naczyniowa
oka odpowtada zapaleniem na skutek działania podwójnych przyczyn: hyperglikemii i rozwijającej się
zaćmy. Podobne objawy okulistyczne występujące u
częścipsów z cukrzycąobserwowali i inni autorzyjednakżebez głębszego analizowania sposobu ich pojawiania się (1, 6, 9).
U 3 innych psów w trakcie przebiegu cukzycy i zaćmy, obserwowano równolegle występujące zmiany w
obrazie dna oka. Ich charakter sugerował obecnośó
postępuj ącego zaniku siatkówki (PRA) (3 -5, 22). D ecydowało to o tym, że rokowanie odnośnie widzenia
stawało się niepomyślne. Ponieważ zmiany typu PRA
pojawiły się u psów ras predysponowanych do tego
schorzenia i w odpowiednim wieku (pudel średni7
lat, pudel średni9lat, sznaucer średni10 lat) to wydaje się, że zmiany w dnie oka oraz w soczewkach bardziej zwtązane były z dziedztczną chorobą oczu niż
samą cukrzycą ujawniającą się w podobnym czasie.
Ale łączne występ owanie tych stanów, o gólnoustroj o wej choroby ogólnej i lokalnego problemu okulistycznego, nakazywało wskazywać w rozpoznanil końcowym jednostkę chorob ową, zpunktu widzenia klinicznego, w ażniejszą dla ży cia (ry c. D.

U pozostałych 13 psów nie obserwowano zmlan w

obrazie dna oka do momentu, gdy było ono widoczne
badaniem oftalmoskopowym poprzęz przezierlą so-

czewkę. Rokowanie w tych przypadkach odnośnie
widzenia było wątpliwe i zawsze zależało od stanu
o

gó lne go zw ter

zęcia, obj awów tow

ar

zy

s

zący ch i mo ż-

liwościwykonania zabiegl operacyjnego. Leczenie

chirurgiczne pozo staj e bowiem nadal naj bardziej skucznąmeto dą Ieczęnta zacmy. Me chaniczne usunię cie soczewkiprzy dobrym stanie siatkówki, pTzywruca psom możliwośćwidzenia. W ostatnich latach techniki operacyjne usunię cia zmętntałej soczewki znacznie się rozwinęły i obecnie obejmują rożne wysublimowane metody mikrochiruIglaznę,, ekstrakcję wewnątrztorebkowązewnątrztorebkowąfakoemulsyfi kację, z wprowadzaniem implantów lub pozostawieniem oka bezsoczewkowego (6, 1 1, 22, 23). Wykonane obserwacje pozwalają przypuszczać, że psy z cukrzycąbezzmianw obrazie dna oka mogąbyć kierowane do zabiegloperacyjnego pod warunkiem wcześniejszego ustabilizowania poziomu glukozy i zachowania dobrego stanu ogólnego. Spostrzeżęnlc to zgodne jest z obserwacjami innych autorów, dostrzegający ch rzadkie występowanie zmian siatkówkowych
podczas zacmy cukrzycowej psów (6,19,22). Obserwacja ta jest jednak istotną rożnicąw porównaniu z
przebiegiem zacmy cukrzycowej u ludzi występującej
z r e guĘ z tow ar zy sząc ymi re tin op ati a mi (I 8, 2 4).
Zmiany w biochemii soczewki prowadzące do zaćmy podczas cukrzycy poznane są na tyle dobrze, że
aktualnie jest to jedyny typ zacmy, dla którego istnieje
nadziejana znalęzlęnie - obok metod chirurgicznych
- skutecznego leczenia zachowawczego. Wiadomo, że
w soczewkach cukrzycowych występuje duże stężenie sorbitolu i fruktozy.Przyczynąich obecności jest
skierowanie przemian cukru prostego: glukozy, galaktozy, ksylozy na ściezkępoliolową z udziałem alkoholi cukrowych. Produktem pośrednim ścieżkipoliolowej jest sorbitol. Zatrzymanie farmakologiczne tej
drogi przemian jest podstawą założęńmających doprowadzić do zahamowania rozwoju zacmy cul<rzycowej (20,2r).
Kluczowę zl7aczęnle dla uruchomienia ściezki poliolowej ma aktyr,vnośćenzymu reduktazy aldoz. Na
skutek jego działania dochodzi do akumulacji polioli
co prowadzi do wewnątrzkomórkowej hypertoniczności czego następstwem jest uwodnienie soczewki.
Zattzymanie wody w soczewce zmntejszajej gęstośc
i prowadzi do obrzęku włókien. Z kolei obrzęk prowadzi do zmian w przepuszczalności błon komórkowych, a tym samym do zmiany stosunku jonów sodowych do potasowych. Gromadzenie jonów sodowych
w komórkach pogłębia obrzęk włókien i prowadzi do
ich pękania. W soczewce powstają wakuole, które na
s kutek zabut zonej sy ntezy białek p owi ęks z aj ą s i ę, pro wadząc do powstania zmętnień korowych. Ostatecznie, błony soczewkowe stająsię swobodnie przępuszczalne dla wszystkich składników z wyjątkiem białek
te

Medycyna Wet. 2lllll, 59

607

(7|

wielocząsteczkowych. Efektem tych zmian są zmętnienia i w korze, i wjądrze soczewki. Powstaje w końcowym etapie zacma dojrzała, korowo-jądrowa (20,
2|).
Całą sekrvencję zmian osmotycznych w soczewce
na skutek wzmożonej aktywności enzymu reduktazy
aldoz potwlerdzlły badania Dvornika (8). Zauważył
on równiez jako pierwszy, że niektóre kwasy karboksylowe hamująaktywnośc redlktazy aldoz w soczewce cieląt. Związki te były pierwszymiznanymi inhibitorami tego enzymu. Dzisiaj wymienia się i inne o
podobnym działaniu np. hydantoiny i flawonoidy.
Obecnie stosowane inhibitory reduktazy aldoz to epalrestat, stati1, tolrestat, ponalrestat i sorbinil. Po wielu
latach doświadczeń na zwięrzętach i próbnych badań
u ludzi kilka inhibitorów wprowadzono do profilaktyki i leczenia zacmy cukrzycowej. Najczęściej stosowane to Tolrestat i Epalrestat w USA i SNK - 860
w Japonii. Ich działanie polega na zwolnieniu, zahamowaniu lub nawet odwróceniu zmian zaćmowych
podczas przebiegu cukzycy (20). Zachęcające wyniki badań klinicznych sprawiają że trwająprace nad
nowymi preparatami tego typu. Możliwośćich zastosowania w weterynarli, zwłaszcza u psów byłaby pomocna zważywszy, że zaćma w przebiegu cukrzycy
dotyczy zreguĘ osobników starszych, z których wielu nie możebyc skierowanych do leczenia chirurgicznego.

Zaćma u psów j est cor az częściej spotykaną patol ogią oka w praktyce małych zwierząt. Występowanie
jej podczas cukrzycyjest prawie regułą. Fakt, że choroby te pojawiająsię w wieku średnim i starszym sprawia, że dochodzi do utraty widzenia i przedwczesnego obniżenia komfortu życiowego, a nawet skrócenia
życta. Stosując szczegołowe badanie kliniczne i okulistyczne oraz bazując na znaj omo śc i charakterystyki
zmian soczewkowych mozna w większości przypadków postawić wczesne, dobre rozpoznanie choroby.
Rysujące się perspektywy zachowawczego leczenia
zaćmy cukrzycowej zwiększają szansę skutecznego
oddziaływania lekarskiego u wszystkich pacjentów. Do
tego czasu jedyną szansązachowania wzroku iprzedłużen,lażycia psom pozostaje zabieg operacyjnego
usunięc ia soczewki, ktory j ednak ze w zględów lekarskich nie u wszystkich psów możliwy jest do przeprowadzenia.
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Wpływ doświadczalnego zapalenia macicy na jej
inrvolucję, odpowiedź białek ostrej fazy iwydzielanie PGFM w okre§ie poporodowym. (Effect of the
experimentally induced metritis on uterine involution, acute phase protein respon§e and PGFM secretion in the postpartum ewe). Vet. Rec. 150, 605607 ,2002 (I9)
Przebadano u,płvrł, dośrviirdczaInie lvl,rł,ołancgo zapalenilr tnlicicv na iltri,oodpowieclz ostrej fazy i pozioln prostaglandyny P2g u olviec
Zapalenie nracicv indukori,ano przez lnluzję dojanrr,lnacicy po l2 godz po
lł,vdaleniu klźl,ska 10 m] hodowJi szczcpu Eschcrichn co]i, t'erllentującego i nie1cnlentula.cego |aktozy w ilości 8,7xl0' i 7.0xl0- jrknll \\/vdzielilrę z clróg
roclLlych badano codziennte przcz tl,clzień. a następnie 3 razl, r.r tl,goclniu dcl
1

Lrcję tcgo narządu.

6tlg poporodzie.Wekru,i

żylnejokreślonopozionrhaptoglobinvisrrror,"lcze.j
PGFM. Po zakłżeniu pojalvil się wyciek z dtóg
rodnych,rvktóryn-rdominorł,ttłaE.colifernentującalaktozę Ponad[ooc1 2olricc
izolou atro ArcanobacleriLtn1 p,vogene§. Pozioln haptog]obiny rr pJazrrrie spadł
pomiędzy J i 2 t;,g oraz 2 i 3 tvg . i u,zrósł pomiędzv 4-6 tyg, u zrl icrząt z urtlpl,
eksperymen|alnej i rł,kontroli (zwierzęta niezakażone) Poziolrr stlrorvicze.j +l
krvaśnej glikoproteiny rvzrastał siJnicj u grupic dośrviadczalnej aniżeli u, kontroIi u, pierrłszvch 2 t_vg. po zakażeniLr Ztlkażenie indukowało wzrosl poziomu
PGFM w picrwszyln tl,godnilr Poziom PGFM rv;lnosił w gnrpie dośrł,iadczalne.j
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