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Obserwowany w ostatnich latach znaczny przyrost
populacji warlościowych pod względem genetycznym
psów rasowych przyniósł potrzebę podjęcia badań nad
lrzj ologią procesów r ozrodczy ch oraz mozl iwościami
zastosowania u tego gatunku nowych technik biotech-
nologicznych. Coraz powszechniej stoso,wana jest
upsow sztuczna inseminacja i konsetwacja nasienia
w stanie płynnym (8, 16). Uzyskiwane obecnie wyso-
kie wyniki płodności suk sztucznie inseminowanych
nasieniem świezym i schłodzonym do temperatury 5"C
(8) zbliżająsię do wartości notowanychprzy unasien-
nianiu naturalnym i świadczą o opracowaniu w tym
zakresie właściwych technologii postępowania z na-
sieniem. Wyniki unasienniania suk nasieniem podda-
nym konserwacji w niskich temperaturach są jednak
bardzo ztożnicowane (9, 10, 13) i często niezadowa-
lające, co ogranicza wykorzystanie w prakĘce rozlnro-
zonych dawek inseminacyjnych.

Jednym z istotnych problemów konserwacji nasie-
nia psa w niski
przeżywalnośc
(2,3,6). Doak
wadzone w trakcie kopulacji do narządu płciowego
suki wykazują długo aktywność ruchową w jego ob-
rębieprzezokres przekraczający często 4-6 dni, Mor-
ton i Bruce (12) stwierdzlll,iżruchliwość plemnikow
psa w nasieniu świezym otaz Tozmlozonym jest dia-
metralnie różna, wynosi bowiem po 24 godzinach in-
kubacji w temperaturze 4"C kolejno 9I,7ońl45Yo.Inni
autorzy wykazali, że przeżywalnośó w temperaturze
37"C lub 22"C rozmTozonego nasienia psa nie prze-
Wacza 24 godzin (2, 3, 21). Wynikiem tego sztuczne
unasiennianie suk nasieniem poddanym uprzednio
konserwacj i w niskich temperaturach przepro wadzo-
ne w terminie nie korespondującym ściśle z obecno-
ś cią w j aj owodach dojrzały ch, zdolnych do zapłodnie-
nia oocytów jest nieskutecznę (2). Gwałtownie obni-
żająca się aktyr;vność ruchowa plemników w nasieniu+'Badania tł.vktlllane rv rarnach projekru badarrczego KBN 3 PO6K 0()4 23



r ozmrożonym ograni cza możliwości ich transportu
w narządzie płciowym suk, co posiada szczegolne zna-
częnię w kontekście istnienia u tego gafunku szczel-
nej, charakterystycznie uformowanej bariery szyjko-
wej (15). Silva i wsp. (20) zaznaczyli, ze obserwowa-
na po rozmrożeniu krótka przeżywalność plemników
j e st j ednym z główny ch czynników odpowiedzi alnych
za niski odsetek szczennych suk po sztucznej insemi-
nacji nasieniem poddanym konserwacji w niskich tem-
peraturach. Linde-Forsberg i Forsberg (cyt. 9) w bada-
niach obejmujących analizę wynikow 527 zabiegów
sztucznej inseminacji nasięniem świezym i rozmro-
żonym stwierdzili ciązę kolejnou 69,Ioń t 54,50ńlna-
siennianych suk. W przypadku stosowania nasienia
r o zmr ożone go zanotowano 3 0,5Yo sp adek liczebno ś c i
miotów.

W świetle przytoczonych danych celowe jest poszu-
kiwanie dro g przedhlżenta przeż;ywalności plemnikow
Obiecujące wyniki w zakresie poprawy jakości roz-
mrozonego nasienia wielu gatunków zwterzątuzyska-
no sto suj ąc, j ako do dat ek do r ozrzedzalników, sub stan-
cje powierzchniowo czyrrnę, w tym Orr,us ES Paste
i Equex STM (14, I9,żI,30).

Celem badan była ocena wpłyłvu substancji po-
wierzchniowo czynnej Equex STM na niektóre wła-
ściwości plemników psa w nasieniu poddanym kon-
serwacji w niskich temperafurach.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na ej akulatach pozyskanych
od 25 hodowlanych psów rasowych w wieku 2 do'7 lat,
stanowiących własność prywatną. Badaniami objęto nasie-
nie samców następujących ras: owczarek niemiecki (7
psów), dog de bordeaux (4 psy), wyżeł niemiecki (3 psy),
rottweiler (2 psy), doberman (2 psy), dog niemiecki (2 psy),
nowofunland (2 psy), bokser (1 pies), chow-chow (1 pies)
i basset (l pies). W ramach niniejszego eksperymenfu prze-
badano łącznie 94 ejakulaty. Nasienie pobierano w sposób
frakcj ono w any, meto dą m as ażl żołędzi pr ącia, do kal ibrq -

wanych 12 ml zbiomiczkóu, z płaszczem wodnym, o grza-
nych do temperatury 37'C. Do badań pozostawiano jedy-
nie plemnikową frakcję ejakulatu. Po pobraniu przeprowa-
dzano makroskopowe i mikroskopowe wstępne badanie
jakości nasienia oraz przygotowlnvano matęriń do badań
uzupełniających, tj. oceny koncentracji i morfologii plem-
ników.

Badaniami objęto ejakulaĘ cechujące się zarówno ruchli-
wością jak i odsetkiem plemników o prawidłowej budowie
morfologicznej mieszczącymi się w sugerowanej dla tego
gatunku fizjologicznej normie wynoszącej nie mniej niż
70% (7). Właściwości makro- i mikroskopowe wszystkich
frakcj i nasiennych ej akulatów poddanych badaniom kształ-
towaĘ sięnaprawidłoł\rym dlapsapoziomie (7), przy czym
koncentracj a wynosiła powyzej 1 00 x 1 06plemników/m1.

Frakcję nasienną ejakulatu dzielono każdotazowo na
dwie równe części - próbkę doświadczalną i kontrolną.
W odniesieniu do próbek doświadczalnych stosowanoToz-
rzedzenie nasienia za pomocą rozrzedzalnika o składzie
opartym na komponentach Tris-kwas cytrynowy-glukoza

(ż7) z I% (objętościowo) dodatkiem substancji powierzch-
niowo czynnej Equex STM (Minittib GmbH), której skład-
nikiem aktyłvnym jest laurylosiarczan sodu. Drugą część
nasienia, oznaczonąjako próbkę kontrolną rozrzedzano
w opis anym wy żej r ozr zedzalniku, j edn akb ez do datku wy-
mienionej substancji powierzchniowo czynnej. Procedura
dzielenia każdego ejakulatu na próbki pozwoliła na wyklu-
częnie zafałszawań wyników wynikających z osobniczo
uwarunkowanej różnej podatności plemników na proces
mrozenia.

Rozrzedzenie wstępne w stosunku objętościowym na-
sienia do rozrzędzalnika wynoszącym 1:1 przeprowadza-
no w temp er aillrze 3 3 " C. Mie szaninę nasien ia i r ozrzedzal-
nika schładzano następnie przez 30 minut do temperatury
2żo C, w której następowało r ozrzedzenie wyrównaw czę za
pomocą identycznej, j ak uprzednio obj ętości wymienionych
wyżejrozrzedzalników. Po dalszych 60 minutach schładza-
nia do temperatury 5oC przeprowadzano rozrzedzenlć osta-
teczne przy użyciu wyzej opisanych dwóch rozrzedzalnt-
ków, z dodatkiem i bez dodatku detergentu, zalvierających
ponadto glicerol w takiej ilości, aby końcowe stęzenie tego
środka osłaniaj ącego w mieszaninie nasienia i rozrzedzal-
nika wynoslło 4Yo (objętościowo). Ostateczny stosunek
objętościowy nasienia do rozrzedzalnika był w każdym
przypadku staĘ i wynosił 1:4. Pozwoliło to zachowac za
każdym razem j ednakowe stęzenie wszystkich składników
rozrzedzalnika w mieszaninie z nasieniem, w odniesieniu
do wszystkich poddanych kriokonserwacji ejakulatów.
Okres ekwilibracji nasienia w temperaturze 5"C wynosił
90 minut.

Po ekwilibracji rozrzedzone nasienie było mrozone
w 0,5 ml słomkach Cassou (Minittib GmbH), w parachazo-
tu, w temperairze 140"C przez I0 minut. Nasienie było
składowane w ciekĘm azocieprzez ohes 1 miesiąca przed
rozmrożenięm. Proces rozmrażania słomek przeprow adza-
no w łażni wodnej, w temperaturzę JO"C przez 6 sekund,

W trakcie kolejnych etapów konserwacji nasienia, tj. po
pobraniu, ekwilibracji i po rozmrożeniu, przeprowadzano
ocenę wybranych właściwości plemników, w tym odsetka
plemników o ruchu prawidłowym, odsetka plemników
z nięzmienionlłn akrosomem, aktywności aminotran sferazy
asparaginianowej (AST) w pĘnie nadosadowym orazprze-
zywalności plemników. Ruchliwość plemnikow oceniano
pod mikroskopem kontrastowo-fazowym przy powiększe-
niu 400x i staĘm podgrzewaniu szkiełka podstawowego
do temperafury 39"C. Zaplemniki ruchliwe uznawano ko-
mórki char aktery zuj ące si ę aktywno ś cią oc eni aną wg skali
opisanej przezDobrinski i wsp. (5) jako 3,4lub 5, tj. wol-
ny, umiarkowany lub szybki ruch postępowy.

P rzeżyw alno ść p lemników oceni ano p o dczas 5 - go dzin-
nej porozmrozeniowej inkubacji nasienia w temperaturze
ż2"C (2'7). Probówki z nasieniem pomiędzy pomiarami byĘ
zamykane korkiem i przechowyłvane w zamkniętej cieplar-
ce. Ocenę ruchliwości plemników dokonyłvano wg opisa-
nych wcześniej zasad w odstępach 60-minutowych,

Ocenę morfologii akrosomów przeprowadzano w pre-
paratach barwionych. Rozmazy po wysuszeniu barwiono
barwnikiem Giemzy wg metodyki opisanej przezWatsona
(28). Morfologię akrosomów oceniano przy pomocy do-
stosowanej do obrazów obserwowanych w preparatach
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b ar-wionych, zmodyfi kowanej klasyfi kacj i pr zy j ętej przez
Syvóri (25) i Terhaer (26).

Powyzsze badaniajakości nasienia uzupełniono o anali-
zę biochem iczną. P rzeprowadzono badanie aktywn ości
AST w osoczu nasienia świezego oraz w płynach nadosa-
dowych nasienia ekwilibrowanego i rozmrożonego. Ozna-
czenia aktywności tego enzymu przeprowadzano wedfug
metody Reitmana-Frankela (18). Próbki do analizy aktyw-
ności AST przygotowywano według metodyki opisanej
ptzez Strzeżka i wsp. (23), Uzyskane wyniki aktywności
enzymu w jednostce objętości (U/l) przeliczano na war-
tości przypadające na miliard plemników (mU/I0'plem-
ników).

Obliczenia statystyczne wykonano przy wykorzystaniu
pakietu statystycznego Statgraphics 6.0. W celu porówna-
nia wpĘwu metod konserwacji nasienia w niskich tempe-
raturach na jego jakośc zastosowano model jednokierun-
kowej analizy wariancji zklasycznym testem F (Fishera).
W przypadku odrzucenia hipotezy H orzekającej brak istot-
nych róznic pomiędzy średnimi efektami wywieranymi
przez metody, zastosowano test Tukey'a ( 1 1).

Wyniki iomówienie
Stwierdzono,.że już w trakcie wstępnych faz kon-

ser-wacji nasienie rozrzędzone w medium z dodatkiem
substancji powierzchniowo czynne1 cechowało się
korzystniej szymi parametrami j akośc iowymi. P o za-
kończonym procesie ekwilibracji zanotowano staty-
stycznie istotne rożnicę pomiędzy probkami doświad-

czalnymi i kontrolnymi (p<0,001) w odniesieniu do
aktywności ruchowej plemnikow i aktywności AST
w płynie nadosadowym. Sredni odsetek plemnikow
o ruchu prawidłowym w próbce doświadczalnej i kon-
trolnej wynosił odpowiednio ]9,5oń i 7I,3oń (tab. 1),
podczas gdy aktywność AST w płynie pozakomórko-
wym kształtowała się kolejno dla obu próbek na po-
ziomie 392,3 mU l 109 plemnikow i 5 6 1,3 mU/ 1 09 plem-
nikow. Zatęm spadek jakości nasienia w probkach
doświadczalnych, konserwowanych z dodatkiem sub-
stancji Equex STM był mniejszy w trakcie rozrzedza-
nia, schładzaniat ekwilibracji w stosunku do probek
kontrolnych..

Wyniki badań własnych wydają się potwierdzać
rł.nioski sfotmułowanę przez Zoma (31) w odniesie-
niu do nasienia knurów. Autor ten przedstawił dane,
że rozrzędzalnlk z dodatkiem substancji powierzch-
niowo czynnej i żółtkajaja kurzego skutecznie prze-
ciwdziała szokowi chłodowemu w temperaturze po-
wyżej OoC. Stwierdził on, że wykorzystanie roztze-
dzalnika z dodatkiem żołtka i Orvus ES Paste (aktyv-
ny czynnik laurylosiarczan sodu) zapobiega induko-
wanelnu zjaw,isku udaru termicznego męskich gamet
i zapewnia poprawę ruchliwości plemników o 60oń,
w porównaniu do próbek, gdzie wymienionych sub-
stancji nie dodawano.

Rowniez po rozmrożeniu aktywność AST w płynie
zervnątrzkomórkowym była istotni e ntższaw próbkach

Tab. l. Właściwości plemników u 25 psów w nasieniu konserwowanym w niskich temperaturach z wykorzystaniem rozrze-
dzalnika z dodatkiem i bez dodatku Equex STM (n :94, i + s)

Nasienie świeże

Po ekwilibracji

po rozmtożeniu

Doświadczalna

konttolna

DoświadczaIna

kontlolna

r/"|

87,3 ! 4,7

79,5*"t 3,3

71,3 x 3,7

55,2 t 4,8

51,4 t 5,3

95,2 x1,2

87,9 t 3,7

86,4 t 2,9

69,2 t 3,9

67,1 x 4,4

Aktywność AST
w płynie nadosadowym

n asie n ia

(mUń09 plemników)

214,9 t 112,5

392,3**t 109,6

561 ,3 x 132,2

693,5* t 81 ,3

172,6 t 70,3

Objaśnienia: * różnica pomiędzy średnimi uzyskanymi w obu próbkach istotna statystycznie przy p < 0,01. ** rożntca pomiędzy
śrędnimi uzyskanymi w obu próbkach istotna staĘstycznie przy p < 0,001

Tab.2. przeż}.walność plemników psa w temperaturze 22oc po rozmrożeniu nasienia konserwowanego przy wykorzystaniu
roztzedzalnika z dodatkiem i bez dodatku Equex STM (n : 94, i t s)

Doświadczalna

kontrolna

49,2*= 6,7

40,3 t 4,9

Ą6,2**t1,9

34,9 t 5,8

41 ,7* 
*t 8,1

27,9 t 5,7

38,5**t 9,3

24,1 t 6,7

35,2**t 10,6

18,0 t 8,1

55,2 t 4,8

51,4 t 5,3

Objaśnienia:jak w tab, l



doświadczalnych (p < 0,01), niż w nasieniu kontrolnym
i wynosiła odpowiednio 693,5 mU/109 t 772,6 mUl
/109 plemników. Choć bezpośrednio po rozmrozeniu
nie wllkazano i s totnych r ó żnic ruchliwo ś c i p l emników
pomiędzy próbkami doświadczalnymi i kontrolnymi,
to spadek aktywności ruchowej męskich gamet w trak-
cie dalszej inkubacji nasienia był zdecydowanie niz-
szy w grupie, gdzie zastosowano dodatek substancji
powierŻchniowo czynnej. Sredni odsetek plemników
o ruchu prawidłowym bezpośrednio po rozmrozeniu
w próbce doświadczalnej i kontrolnej był podobny
i wynosił odpowiednio 55,żoń i 5I,4o^. Jednak juz po
60 minutach inkubacji w temperaturzę 22oC różnice
pomiędzy średnimi byĘ istotne staĘstycznie (p < 0,01),
a ruchliwość kształtowała się kolejno na poziomie
49,2Yo i 40,3'Yo (tab. 2). Korzystny wpływ substancji
powierzchniowo czynnej na ruchliwość plemników
u]eg.ał pogłębieniu w przebiegu dalszej inkubacji na-
Slenla.

Wyższa aktywność ruchowa plemników oraz niż-
szy stopień uwalniania AST do środowiska zewnątrz-
komórkowego w probkach doświadczalnych przema-
wiają za ochronnym oddziaływaniem zastosowanej
substancji powierzchniowo czynnej na aparat ruchu
męskich gamet poddanychkonserwacji w niskich tem-
peraturach. Oznaczanię akt}rvności AST w nasieniu
j est czułą metodą pośredniego, biochemicznego okreś-
lania stanu błon plemnikowych, pozwalającą stwier-
dzić zmiany ich przepuszczalności. Uwalnianie enzy-
mu do pbnu zewnątrzkomórkowego świadczy o więk-
szej labilności lub uszkodzeniu struktury błonplazma-
tycznych. Zmiany aktywności AST uwazane są rów-
nięż za wskaźnik prawidłowości przebiegu procesów
metabolicznych wstawki plemnik a, w szczegolności
spirali mitochondrialnej (24). AST jest enzymem
uczestniczącym w przemi anach aminokwas ów, których
końcowym pro duktem s ą ketokwasy. B i orą on ę ldział
w procesach energetycznych zwtązanych z przemia-
nami ATP. Tak więc zarówno lepsze właściwości ru-
chowe plemnikóq j ak t ntższy stopień uwalniania AS T
do pĘnu zewnątrzkomórkowego w nasienlu rozrzę-
dzonym z dodatkiem detergentu przemaw iają za tezą
iz ochronny wpływ Equex STM w trakcie konserwa-
cji doĘczy części wstawkowej plemnika .Pytanie, czy
to ochronne oddziaŁywanie ręaltzowane jest wyłącz-
niepoprzez stabilizację błony komorkowej, czy wpĘrv
na funkcjonowanie całości odcinka wstawkowego
męskich gamet, pozostaje otwarte.

Wyniki badań własnych są w duzej mierzę zgodne
zręzultatami uzyskanymiprzez Thomasa i wsp. (27),
ktorzy stosując konserwację w słomkach wykazali
korzystny wpływ rozrzędzalnika z dodatkiem Orr,,us
ES Paste w stęzeniu 0,25Yo-2oń na przeżywalność
plemników psa po rozmtożęnil., Badacze ci stwier-
dzili równo cze śnie bezpo średnio po rozmr ożeniu vrry ż-
szą ruchliwość plemników w nasieniu rozrzedzonym
w rozrzedzalniku z dodatkiem substancji powierzch-
niowo czynnej, Pefia i Linde-Forsberg (14) oraz Rota

59 (8)

i wsp. (19) wykazali, stosując barwienie fluorescen-
cyj ne i cytometr przepływow y, że r ozrze dzalnlk z do -

mieszką substancji powierzchniowo czynnej w stęze-
ntu Ioń wlłviera korzystny wpływ na ocenianą po roz-
mro z eniu c i ągło ś ć bŁon plazmaty c zny ch głó wki p l em-
nika i prawidłowość budowy akrosomu. W badaniach
własnych nie stwierdzono natomiast istotnie wyższe-
go odsetka plemników z nlęzmięnionym akrosomem
w nasieniu roznrrozonym, konserwowanym przy wy-
korzystaniu r ozrzedzalntka z do datkiem detergentu.
Nalezy jednak mieć na uwadze zastosowaną w bada-
niach własnych metodę przygotowlłvania preparatów
do oceny morfologii akrosomów. Biorąc pod uwagę
fakt wykorzystanta do badań mikroskopowych prepa-
ratów barwionych barwnikiem Giemzy, należałoby
zastanowić się, czy zastosowana w niniejszym ekspe-

rymencie technika oceny nie stanowlła przeszkody
w uchwyceniu niewielkich zmian morfologii plemni-
kow. Nalezy jednak podkreślić, tż o ile w przeprowa-
dzonymdoświadczeniu nie potwierdzono oddziaĘrva-
nia detergentu na ciągłość błon plazmaScznychgłow-
ki, o tyle uzyskane wyniki przemawiąązakorzyst-
nym wpłyrvem Equex STM na stabilność błon oraz
funkcj onowanie wstawki plemników,

Mechanizm dziaŁanla ochronnego substancji po-
wierzchniowo czynnych w procesie konserwacji na-
sienia w niskich temperaturach nie jest do końca wy-
jaśniony. Mozliwy jest ich bezpośredni wpływ na bło-
ny komórkowe lub działanie na lipoproteinowy kom-
ponent żółtka jajaktrzego (27). Strzezek i wsp. (22)
uważają, iż substancj e zawlerające laurylosi arczan
sodu powodują dyspersję składników żołtka i osocza
nasienia, co zwiększa stabilizujący wpĘrv opłaszcza-
jących lipoprotein na błony plemnikow w trakcie kon-
serwacji, częgo -vq1razem sąkorzystniejsze wyniki ru-
chliwości i integralności akrosomów Podobnie Wat-
son (2 9) or az Zorn (3 I) wyrażaj ą opinię, iż substancj e
powierzchniowo czynne pogłębiaj ą ochronny wptyw
żóhka j aj a kur zę go na pr zezywalno ść p lemnikow . T ezę
tępotwierdzająrowntez Pursel i wsp. (I7),którzy po-
pt zęz wył ąc z eni e żółtka z e s kładu r o zr ze dzalnlka zni -

welowali korzystny wpŁyw substancj i powierzchnio-
wo czynnej na właściwości plemntków. Za mechani-
zmęm działania synergistycznęgo detergentu l żóŁtka
przemawiaj ąrownież wyniki otrzymane przez Aario-
la i Foote (I),którzy stwierdzili relację pomiędzy opty-
malną konc entr acj ąsub stancj i powierzchni owo c zyn-
nej a stężen tem żółtka jaja kurzego.

Substancje powierzchniowo czynnę wywierają
prawdopodobnie t ówntęż działantę bezpo średnie na
błony komórek r ozrodczy ch, Laurylosiarczan sodu
zmniejsza depresyjny wpĘrv j ednostopniowego, gwał-
townego rozrzedzęnia nasienia rozrzedzalnikiem z do-
datkiem glicerolu. DziaŁante takie umozliwiają zmia-
ny właściwości błon wywołane przęz detergent, pro-
wadzące do ograniczenia szoku osmotycznego pod-
czas rozrzedzenia (1).



skutecznej inseminacj i suk, umozliwiaj ąc przedłuże-
nie przeżywalności plemników po rozmrozeniu.
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Określono występorł,anie MaLasse:ia sp w różnych okolicaclr ciała koni

W tyl celu na skórę koni nakładano raśmy samoprzylepne. któr-e po balu,ieniu

zrnoclyfikowaną metodą Wrighta ogla.dano pod rrrikroskopen-r Z miejsc. z któ-

rych padanic nrikroskopou,e rvypadło pozytywnie wykonyrł,ano posie\\,}, na asar

z knvią końska_. agar Sabourauda z dekstrozą i zmodyfikou,ane podłoże Dixona

iinkubowanorv26'Ci32'C Czystchodowlcdrobnotlstrojówor,vłaściu,ościach
Malossezitt uzyskano na podłożu SaboLlrauda z dekstrozą i dodatkiern kwasrr

olejowego przy inkubacji w 30"C lMalai.i,e;la .rp rł,ystępowała najczęściej na

skórze pachwin, rzadziej w okolicy odbytu i pach Obecność Mdasse:ia nie

była skorelorłana z płcią i wiekiem koni Analiza sekwetlcji 26S rybosomalnego

DNA D 1/D2 r,vykazała, że izolaty rvystępującc na skórze koni nalcżą do nor,vego

gatunku, ściśle spokrer,vnioLlego z M sym7ntłittlis 
G.

KIMURA K.M., HARITANI M., KUBO M., HAY-
ASAKA S., IKEDA A.: Ocena histopatologiczna
i immunochemiczna pierwszego przypadku BSE
w Japonii. (Histopathological and histochemical
evaluation of the first case of BSE in Japan). Vet.
Rec. 151, 328-330, 2002 (II)

Pienvszy przypadek BSE zdiagnozowano r.v Japonii u korł,y rasy lrolsztyli-

skicj w rł,ieku 5 lat l zaburzeniani koordynacji ruchów kończyn Chorobę zdia-

gllozowano w oparciu o wyniki baclań histopatologicznych, irnnltnochcnricz-

nych i lechnikę lvestem blot Rozpoznanie potwierdziło laboratoriurn referen_

cyjne lv Weybridge Badaniem h istopatologicznym stwierdzono rvakuolizację

u,tleuropiliL pnia rnózgu zn-riany gąbczaste były najsilnie.j wyrażone w śród-

mózgorł,iu i r-<1zeniu przedłuzonym- zwłaszcza rv jądlze szlaku rdzeniowego ner-

rvu trójdziclnego Baclaniem immunohistochcm icznym strvicrdzono nagrolna-

dzenie PrP głównie rl, pniu mózgu. rv ja.drze sz]aku rdzenio,,ł,ego neru,u trój-

dzielnego, rł,ją<lrze grzbietowym nerrvu błędncgo. jądlze szlaku samotnego,

jądrzc oliwkorvyn] o[az w istocie szarej trł,oru siateczkorvatego 
G.


