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genęzy i - być moze - dlżo wczęśniej określic mo-
ment wystąpienia nefropatii, a także wykazac za|ęż-
ności między określonym typem angiogennym a cza-
sem wystąpienia patologii w obrębie nerki.

Przeprowadzone badania pilotowe populacji stada
z utrwalonym brakiem lewej zstępującej tętnicy wień-
cowej u osobników w wieku 3 miesięcy sugerują wy-
konanie molekularnych badań porównawczych w ob-
rębie nerek w kolejnych etapach rozwojowych oma-
wianej populacji (np. 5., 7., 9. miesiąc życia), co po-
zwoliłoby na udokumentowanie dynamiki rozwoju pa-
tologii w obrębie nerek w aspekcie badanych zmian
molekularnych.
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MULLER T.: Pochodzenie przeciwciał przeciwko
wirusowi wścieklizn y przekazywanych p rzez li§ice
potomstwu. (Origin of maternally transferred anti-
bodies against rabies in foxes). Vet. Rec. 153, 16-18,
2003 (l)

Noworodki rudl,clr lisiąt (I'ulpe: tulpes') otrzl,mują od szczepionvch lnatek
przecirł,ciała przccirł, ri,irusowi wścieklizny W celu ustaIetria sposobu przekazy-
rvania tvch przeciu,ciał okleś]ono jch nliano w sltrorvicach 70 sarnic szczepio-
nl,ch przeciw u,ściekliźnie oraz u płodóu,tesLem serone],ltralizacji i szybkim tes-

tetll hallotrania fluorescencji (RFFIT). Samice otrzy,lllały szczepionkępar o,r

podczas akcji zrralczania rłścieklizn_v ri Saksonii rr ltltvtrr-krrietniu 200l r. Na
tvch terenaclr corocznie przeprclwadzano szczepienie liscilł na s iosnę i u jcsieni
począwszy od ] 99 I l U l 9 sallic strł,icrdzono obecność przcciu,ciał przecirł,ko
u,irusowi wścieklizny w k]asie IgG immunoglobulin w teście seroneutralizacji
tł, lnianie > 0,5 jrniml Srednic tlliano geon,]e|ryczne t},ch przeci\Ą,ciał rł,ynosiło
1.83 jm/ml (0.58-8.95 jm mJ) U żadnego z płodórr nie stwierdzono obecności
przeciuciał dla rvirusa u,ścieklizny. Sarnice lisó*, przekazują potomst\Ą,u prze-

cirł ciała przeciu.ko ll,irusorł,i wścieklizrry za pośrednictwem siarv

G.

PUSTERLA N., WATSON J. L., AFFOLTERV. K.,
MAGDESIAN K. G., WILsoN w. D., CARL-
SON G. P.: Czerwienica krwotoczna u 53 koni.
(Purpura haemorrhagica in 53 horses). Vet. Rec.
153, 118-121,2003 (4)

Badanie 53 koni rr rricku od ó nriesięcv do l9 lat (średnia 8.4) z czenrienicą
krrłotocznąrvl,kazało.żel7koni b;"łozakaźon),,cbSłzploctt(,(lLsequi^9 C'clt\,-

nebacteritnll pseutlontherctłloll.s, 5 koni było szczepionych szczepiotrką zarvie-
rającą białko M S equi. u 5 koni rvystęporvała inlekcla ukłaclu oddechorłegcl
o niertstalotrcj ctiologii. zaś u 2 koni były otu,afte ranv W l5 przypadkach nic
można by,ło ustalic na podstarr ie r,v_"-rł,iadtr przebycia zakazcnia rr irusorrego lub

bakteryjnego Wśród objarvórr klinicznvch dominorvał rrrt,ltznię zażnaczoll\
obrzęk tkanki podskórnej kończyn. uybroczynl,na błonach śluzorłvch. depre-

sja. utrata łaknicnia. gorączka. tachykardia i dusznośc. trudności w poruszarrirL

się. kolka, krwawienie z nosa i spadek lnasy ciała \\'_vstępo,n,ała niedokl,rvistość.
nelttrofilia. hipcrproteinemia i hiperl'ibrynogerrcrnia. hipelglobulilcmia. zrł,ięk-
szona aktyrł,nośc atrrinotransferazy asparaginianoue.1. kinazy krcatvny. delrydro-

,ucnazy sorbitoJu \\'terapii zastoso\\,ano kon_",kosreryd_v, lr 42 koni ponadto nie-
ster-vdorr.e ]eki przecilzapalrre. a u 26 leki przeciu,bakteryjnc Przeż_vło,{9

koni. jeden padł. a 3 poddllno eutanazji.

G.
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Wpływ fitazy na wykolzystanie cynku u kutcząt rueźnych

syLWESTen śwl4rK!Ewtcz, JERzy KoRELEsKt

Zaklad Zywienia Zwierząl lnstytutu Zootechniki, ul. Krakowska 1,32-083 Balice k. Krakowa

Świątkiewicz S., Koreleski J.
Phytase as an enzyme imploving zinc utilization in btoilel chickens

Summary

The aim of the study rvas to evaluate how adding phytase to the diet of broiler chickens affected the utiliza-
tion of zinc from plant components of the diet The experimentwas carried out on 320 Starbro roosters from
4 to28 days of age. The birds were reared in cages on a wire net floor. The chickens were allocated to 8 experi-
mental groups, each having 5 replicates of 8 birds. The basal wheat-soybean diet used in the experiment was
supplemented with a vitamin-mineral premix without zinc. Phytase was either added (750 FYT/kg) or not to
the basal diet. Simultaneously, gradient levels of zinc (0, 10, 20 or 40 mg kg) from fodder ZnSO. were added to
the diets both with and without phytase.

Adding zinc and supplementing the diet with phytase had a beneficial effect on broiler performance, bone
mineralization and Zn content in bones. The results of the experiment indicated that the phytolytic enzyme
improved zinc utilization from the plant components of the diet. Simultaneously it was noted that even when
phytase was added, the natural content oI Zn in the components of the diet was lower than overall needs
chickens had for this microelement.

Keywords: broiler chickens, phytase, zinc

Rola cynku w organizmie jest zwlęana przede
wszystkim z jego poŁączeniami białkowymi, będący-
mi częścią wielu metaloenzymów (np. anhydrazy węg-
lanowej, fos fatazy zasadowej, karboksype pty daz, de -
hydrogenaz, dysmutazy nadtlęnkowej i polimeraz DNA
i RNA), w ktorych Zn pełni funkcje zarówno katali-
ty czne,j ak i stabili zujące strukturę proteinową ( 1 5).

Zewzględuna szybki wzrost kurczęta brojlery mogą
byc szczegolnie wrazliwe na niedobor cynku - Ieagu-
jąc zahamowaniem wzrostu, utratą apetytu, pogorsze-
niem wykorzystania paszy. stanami zapalnymt skóry
(hip erkeratoz fl , ni edorozwoj em upi erzeni a or az zabl-
rzeniami w rozwoju i mineralizacji kości długich. Cyrk
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ukła-
du immunologicznego, a zbyt niskie zaopatrzenrc or-
ganizmu w ten mikroelement moze mieć niekorzyst-
ny wpływ na zdrowotność i powodować niedorozwój
organów, w ktorych zachodzt produkcja limfocytów,
d. grasicy, śledziony i tońy Fabrycjusza (7, 8). Oddzla-
Ęwan i e cynku na układ odporno ściowy ptakow odbyłva
się pośrednio poprzezjego udział w enzymach regu-
l uj ących metabolizm (syntezę, transkrypcj ę) kwasów
nukleinowych, takich jak polimerazy DNA i RNA (7).

Na wykorzystanie cynku i innych mikroelementów
w org an i zm ie zw ter ząt m on o g a s try c zny ch n e g atywni e
mogą wpływać niektóre substancj e antyżywieniowe,
a przede wszystkim zw lęki fi tynowe. F ityn i any mo gą
wiązac cynk i inne mikro- lub makroelementy w kom-
pleksy niedostępne dla enzymów trawiennych zwie-

rząt mono gastrycznych. Taki e p ołączenta wpĘwaj ą na
po gorszenie ab s orpcj i i wykorzystania p ierwiastków
mineralnych w organizmie (l l), podnosząc w ten spo-
sób zapotrzebowanie na te składniki. Wykazano (l2),
że kwas fitynowy tworzy najbardziej trwałe sole z cyn-
kiem, a następnie kolejno z Cu, Ni, Co, Mn i Ca, tak
więc w dawkach zawierĄącychznaczny poziom kwa-
su fitynowego Zn może być mikroelementem limitu-
jącym (16).

Celem badań było określenie wpĘrvu rozkładu fi-
tynpoprzez dodatek fltazy mikrobiologicznej do mie-
szanki dla kurcząt rzeżnych na wykorzystanie cynku
zaw atl'.ego w roślinnych komponentach paszowych.
Stopień wykorzystania cynku badano na podstawie
rezultatów wzrostowych orazmlneralizacji kości i za-
warlości w nich tego pierwiastka,

Matetiał i metody

Badania wykotlano na 320 kogutkach Starbro w okresie
od 4. do 2B, dnia zycia. Ptaki trzylltano w klatkach, na pod-
łodze z siatki, przy stałyn dostępie do paszy i do wody.

W 4. dniLr życia kurczęta zwazono i przydzielono do
8 grup doświadczalnychz 5 powtórzeniami, w któryclr skład
weszło po B kogutków. W doświadczeniu uzyto podstawo-
r.lcj rnieszanki paszowej typu slarler. o norlr]atywllej za-
rł,artości składrrikow pokamowych i mineralnych (z wy-
jątkiem Zn). W jej skład weszły jedynie kornporrenty roś-
linne: śruta pszenna (54,0%), poekstrakcyjna śruta sojowa
(3 1,0%), poekstrakcyjna śrtlta rzepakowa (5.00,ł,'l cl.,i
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pakowy (6,0oń) oraz
dodatki mineralno-
-witaminowe. Sto-
sowano prelliks pa-
szowy nie zawiera-
jący cynku, tak więc
dieta podsta\Ą.owa
była niedoborowa
w tenmikroelement.
Do mieszanki nie
dodawano lr"lb doda-
lł,ano 6-fitazę rni-
klobiologiczną wy-
twarzaną przez
,Ą,s p e l,gi l l u s o l,\, z a e
(Ronozyne P CT,
Roche Vitamins)
w ilości 750 PU/kg
(l PU odpowiada
ilościcnzymu uwal-
niająccj 1 ptrlol nie-
orgatriczrego fosfo-
fallu \\ Clą_qu lllnu-
ty z fitynianu sodo-
\\,c_qo przy pH 5,5
i temp, 37'C). Oba
rodzaje paszy (bez
Iub z tltazą) uzupeł-
niallo dodatkienl
cynku (w postaci
ZnSO.), w ilości 0,
l0, 20 ]ub 40 rng/kg.

W paszy ozna-
czono zawartość ca
i Zn metodą spek-
trofotorrretrii ab-
SorpcJl atomowej
przy uż,vciu spektro-
fototnetrtt lL- l50
(l),Pogólnego ko-
lorymetrycznic, llte-
todą molibdeno-wa-
nadową ( 1) oraz P fi-
tynowego - lnetodą
Frtibecka i wsp. (4) W trakcie doświadczenia określano
takze masę ciała kurcząt w 28. dniu zycia, ilośc pobranej
paszy i liczbę padnięć. Dane te stanowiły podstawę do ob-
1iczenia podstawowych wskazników wzrostowych przy-
rostu lnasy ciała oraz wykorzystania paszy.

Po zakończeniu odchowu z każdej podgrupy wybrano
losowo po 4 kogutki i poddano je ubojowi przez dekapita-
cję. Do oznaczeń poziomu cynku pobrano prawe kości pisz-
czelowe (4 kości z powtórzenia połączone w 1 próbkę). Po
odtłuszczeniu i mineralizacji natnokro (mieszaniną kwasu
azotowego, nadchlorowego i siarkowego) oznaczono w nich
zawaftośc Zn. Określono takze poziom popiołu surowego
po spopieleniu kości w piecu muflowytn (temp, 600'C
w czasie l2 godzin).

Uzyskane wyniki opracowallo statystycznie, wykonując
analizę wariancji dla klasyfikacji podwójnej z jednakową
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Objaśnicnia: a. b, c średnie rł,kollrmnach oznaczone różllyl-ni literanli różrriąsię istotnie przy p < 0,05;
x. y śrcdnie w wierszach onlaczoneróżrryrl.i literalrri różnią się istotnie plzy p < 0.05; x p < 0,05; * * p < 0.00 1

Tab.2. rń'płl,łł,poziomu dodatku cl,nku do pasz\I oraz litazy,na zall,artość popiolu i cvnku !v !\,},suszo-
nych i odtłuszczonl,ch kościach piszczelolvy,ch kurcząt

Objaśnienia: a. b. c, d śrcdllie rł,ko]tulnach oznaczone róznyrli litelanri różnią się istotrrie przy p < 0,05;
x.y średnicwwierszachozllaczoneróżnytniliterarni rózniąsięistotnieprzyp<0,05; *p<0.05; **p.0,001

liczbą obserwacji w podklasach. Istotnośc różntc pomię-
dzy średnimi w obrębie czynników doświadczalnych sza-
cowano za pomocątestu wielokrotnego rozstępu Duncana.
Obliczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona (r)
oraz rownania regesji liniowej (wedfug modelu: Y: a + bx)
w celu określer,ia zależności pomiędzy poziomem dodatku
cynku do paszy a wynikami produkcyjnymi oraz zawaftoś-
cią popiołu surowego i Zn w kościach piszczelowych.

Wyniki iomówienie
Dieta podstawowa zawierała 3 8 mg cynku/kg ,0,8IYo

fosforu ogólnego, 0,35Yo fosforu fitynowego oraz
0,92oń wapnia. Wskaźnikiem, który określa możliwość
wykorzystania cynku w organizmie jest stosunek mo-
lowy kwasu fitynowego do Znwpaszy (9, l0, 13, I4).
Uważa się przy tym, żejeśli wartość tego współczyn-

Tab. 1. Wpłylv poziomu dodatku cl,nku do pa§zv oraz fitaz1, na rryniki produkcljne kurcząt brojlerów

beziilazy] zfitazą ] śretnia

0

10

20

40

śtednia

702,8

779,2

802,8

81 0,4

773,8x

768,6

800,8

815,6

822,0

801,7y

735,7a

790,0b

809,2c

816,2c

1,94

1,76

1,7,|

1,68

1,77x

1,83

1,71

1,67

1,66

1,72y

1,89c

1,74n

1,69a

1,67a

1 363

1 375

1 371

1 365

1 369x

,lĄ12

1 367

1 368

1 366

1 378x

1 388a

1371a

1 370a

1 365a

sEM

źródło zmienności:

Rodzai dieĘ

Dodalek Zn

Bodzaj x dodatek

6,087 0,0149 5 174

n

n



nika przekracza I5-20, to następuje pogorsze-
nie retencji Zn i możę zaznaczyó się wpływ
niedoboru tego mikroelementu na wzrost oraz
procesy metaboliczneuzwlętząt (9, 13). Nie-
ktorzy autorzy (3) wskazuj ą że wskażnikiem
jeszcze dokładniej określającym przyswaj al-
ność Zn jest stosunek molowy - kwas fityno-
wy x Ca : Zn,przy czym 3,5 stanowi wartość
kryrylczną.

W przedstawianych badaniach, w podsta-
wowej mieszance paszowej (bez dodatku cyn-
ku) stosunek molowy kwasu fitynowego do
Zn wynosił 27 ,8, a kwasu fiĘnowego x Ca do
Zn- 6,4. Obie liczby wyrażnte więc przekra-
czaŁy wartości krytyczne, powyżej których
mogą wystąpić obj awy niedoboru cynku.

Analizując dodatek fitazy oraz poziom do-
datku cynku do paszy strł,ierdzono, że miaĘ
one istotny wpĘrv na parametry wzrostu oraz
odłozenie cynku i popiołu surowego w koś-
ciach (tab. 1 i 2). Zwiększając ilość dodawa-
nego cynku, w zakresie od 0 do 40 mglkg ob-
serwowano wyrażną poprawę przyrostów
masy ciała, wykorzystanla paszy otaz wzrost zawar-
tości popiołu surowego iZnw kościach piszczelowych
(p < 0,00i). Korzystny wpł}.w dodatku cynku do die-
ty na wyniki produkcyjne kurcząt był obserwowany
równiez w badaniach innych autorów (17,I9).

Uzupełnienie diety preparatem fitazy mikrobiolo-
gicznej pozyfinie oddziaĘwało na wyniki wzrosto-
we, mineralizację kości oraz gromadzenie się w nich
cynku (p < 0,001). W przypadku kurcząt żywionych
paszą z dodatkiem enzymu obserwowano zwiększe-
nie przyrostow masy ciała średnio o 3,6Yo, polepsze-
nie wykorzystania paszy o 2,9%o oraz wztost zawar-
tości popiołu surowego i cynku w kościach piszczelo-
!\rych, odpowiednio o 2,4oń i 6,3Yo.

Otrzymane wyniki wskazują żepozyĘwne oddzia-
ływanie fttazy na badane parametry zaznaczało się
najwyrażniej w prrypadku dieĘ podstawowej, nie uzu-
pełnianej dodatkiem cynkiem. Moze to świadczyc,że
fttaza w największym stopniu polepsza wykorzysta-
nię Zn zawartego w roślinach i związanego w nieprzy-
swajalnych kompleksach z kwasem fitynowym. Me-
chanizm takiego oddziaĘwania fttazy polega na hy-
dro lizi e w tązań fi tynowych do ni e organicznych fo s fo -
ranów i inozytolu, uwolnieniu znich cynku oraz obni-
zeniu stosunku molowego kwasu fitynowego do Zn.

W przypadku większości badanych parametrów
obserwowano istotną interakcję pomiędzy dodatkiem
enzymu fitolitycznego a poziomem dodatku cynku.
Polegała ona na wyrażniejszej reakcji ptaków na wpro-
wadzenie do paszy Znw przypadku stosowania diety
nie uzupełnianej enzymem.

Anal izuj ąc wyniki b adań, na|eży zw r o cic uw a g ę na
wyraźny wpływ dodatku fitazy na wzrost zavłartości
Zn w kościach piszczelowych. Kości stanowią tkanką
w której - w ptzypadku wysokiej zawartości cynku

Tabela 3. Zależności pomiędzy badanymi wskaźnikami (Y) a poziomem
dodatku Zn do diety (X) bez lub z enzymem fitolitycznym

Objaśnienia: *p < 0,01 ; 
* *p < 0,001 ; PMC - przyrost masy ciała (g), WP -

wykorzystanię paszy (kg), P. - zawartość popiofu surowego w wysuszo-
nych i odtłuszczonych kościach piszczelowych (Yo), Zn, - zawartosć Zn
w wysuszonych i odtfuszczonych kościach piszczelowych (mg/kg), CZno
całkowita ilość Zn w kości piszczelowej (pg)

w paszy - jest on gromadzony) a po wystąpieniu nie-
doboru może zostaó szybko uwolniony i wykorzysta-
ny w przemianach metabolicznych. Uważa się przy
Ęm, że osiągnięcie maksymalnego poziomu Zn w koś-
ciach zapewnia optymalny przebieg procesów wzros-
towych, reprodukcyjnych i odpornościowych w orga-
nizmie (18). Takie założęnie znajduje potwierdzenie
w danych piśmiennictwa (5, 6). Wykazano bowiem
u szczurów laboratoryjnych, żywionych dietą niedo-
borowąw cpk, spadek zawartości Zn w kościach o oko-
ło 65,lYo i redystrybucję tego pierwiastka do innych
tkanek (np. mięśni i skory), w ktorych jest utrzymy-
wana home ostaza Zn naw ęt w czasi e o stre go de fi cytu
w ten składnik. Wyniki uzyskane w badaniach włas-
nych korespondują z ręzultataml otrzymanym\ przez
Yi i wsp. (I9),którzy stosując dodatek fltazy do paszy
zawieralącej 20 mg Zn/kg obserwowali zwiększenie
przyrostów masy ciała i pobrania paszy orazpodwyż-
szenie zawartości cynku w kościach piszczelowych
brojlerów. Badania Biehla i wsp. (2)wykazĘ z kolei,
ze wprowadzenie 1200 PU fttazy do mieszankizawie-
rającej 4I mgZnkgzwiększa przyrost masy ciała kur-
cząt o około 20,00ń, a poziom Zn w kościachpiszcze-
lowych o 55,0%o. W przypadku, gdy zastosowano
paszę o niskim poziomie Zn(I3 mg/kg), dodatek fita-
zy w bardziej efektywny sposób polepszał przyrost
masy ciała (o 25,00ń).Inni autorzy (20) po wprowa-
dzeniu fitaza do paszy obserwowa|inięznaczne zwięk-
szenie przyrostów masy ciała i pobrania paszy, jak row-
niez poprawęwykorzystania Ę Ca,Znoraz wzrost po-
ziomu CaiZnw kościach piszczelowych kurcząt,

Potwierdzeniem korzystnego wpły\\Ąl fttazy na wy-
korzystanie cynku z komponentów roślinnych paszy
są równania regresji liniowej, wyrażające zależność
pomiędzy badanymi wskaznikami a poziomem dodat-
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ku Zn paszy (tab. 3). W przypadku wszystkich para-
metrów (z wyjątkiem całkowitej ilości Zn w kości pisz-
czelowej) kurczęta zlrvione dietąbez fitazy silniej rea-
gowały na dodatek Zn niż ptaki, którym podawano
paszę zawierającąenzym. Wyrażńo się to wyzszymi
wartościami współczynnika X, natomiast nizszymi -
wsp ółczyn n7ka,,a" (wy r azl wolne go równania).
Stwierdzon ę zależności świadczą o łagodzentt przez
fftazęobjawów niedoboru Zn w diecie nie uzupełnio-
nej dodatkiem badanego mikroelementu,

Uzyskane rezultaty wskazują na korzystny wpływ
dodatku fttazy na wykorzystanie cynku zawartego
w roślinnych komponentach mieszanek paszowych dla
kurcząt brojlerow. Stosując premiks paszowy bez Zn
stwierdzono jednak, ze nawet przy suplementacji die-
ty fttazą zawartośc cynku w badanych składnikach
paszowych była niewystarczająca w stosunku do za-
potrzebowania kurcząt na ten mikroelement.
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GORTAZAR C., VICENTE J., GAVIER-WIDEN D.:
Patologia gruźlicy bydlęcej u dzika. (Pathology of
bovine tuberculosis in the European wild boar (§łs
scrofr)\. Vet, Rec. I52,779-180,2003 (25)

Gruźlica b.v. dła u 1,rr ołana przez .\l1 t,obat,tel illn óol,i r.jest znourt ,erożną zoo-
nozą rr Europie. [Jadania przepro*,adzono na 53 tlzikach upolot,anvch u.połud-
nioue-j Hiszpanii. u których §ystępowały typorre ztliaLry sekcyjne dla grtrźlicy
b_vdlęcej i u których z tych znrian wyizoLowano M. bori,s na podłożu Loerł,en-
steina-Jensena Iclentyfikację zarazka potrł,ierdzono tesrem PCR. U wszyslkich
dzików gruźlicze zmiany tnakroskopowe występowaĘ rł,węzłach clrłonnych śród-

piersiorlych. oskzclorł,vch ' U..r16\\,ych Tułorviorł,c węzły chłonne były zajętc
u 56-0ń zu,icrząt. brzuszne węzłr, chłonne u 49% dzikórr U _]69lo dzikórv makro-
skoporve zlnianv gruźIicze uystępou,aĘ u,yłapznie w żuchwou vch u,ęzłach chłon-
nych Tylko tL 7% dzikóu występowtrły zmian_v- gruźliczc lł,płucach. żuchrło-
rł.vch rł ęzłach chłonnych. gruczołach ś linorł ych. [,ąrrobie. ś leclzionie opłucnej
ścienncj i otrzcwncj U 2 dzjkórł zniany występorł,ał1, rł,starł,acl-rkończyn Na.1-

częściej zmian1, gruźlicze rvystępowały w formie sero\Ą,atych i wapniejących
guzków o średnicy do 5 cm lub prosórł,kowych gruzełkórv o śrcdnicy do l mm.

Serorvacenie dollino*,ało lv 837o zmian rł, ri,ęzłach chłonnych- 65% tułorvio-
ilvch u,ęzłów chłonnych i 509/o rł,ęzłów chłonnych brzusznvch. Zrłapnienia wy-
stępowały w |'7 -2loń zmjan gruźliczych lrmiej scowionych w węzłach chłonnych.

G.

CHOI C., CHAE C.: Zapa|enie kłębuszków ner-
kowych w przebiegu klasycznego pomoru świń.
(Glomerulonephritis associated with classical swine
fever virus in pigs). Vet. Rec. I53,20-22,2003 (1)

\\r jednvtl statllie ]rcząc),m 200 nlacior u około 59ł, odsadzonych prosiąt

rvvstąpiło zahatrrorranie \\,zrostu i zztbLlrzenia zc strony tlkładu oddechonegtr.

żóltaczka, natomiast ri dntgim stadzie licząc.vm l20 macior Ll 2-5|ó prosjąt uy-
stępo\\,ała dusznośc. depresja- a w tlzecitrr sladzie występorvały tytko zabvlrze-

nia ze strony układu oddechorł,ego W s|adach trie szczepiolrtr zu,ierząt przr,citł -

ko klasvczncrlru pomorowi śu iń. pominro że gospodars|wa były ltsytuotlane lra

terenach. gdzie klasyczn_v pomór świń u,ystęporvał cndemicznie Z każdego sta-

da po l prosięcitt poddatlo szczegółou,ym badanionl. Badanie sckcyjne rł_vkaza-

b konsolidację w płatach szczytorł,ych płuc. porł,iększcnie i bladość nerck po-

kryrych rł,ybroczynami W preparatach histologicznych strvierdzono rozlane za-

palenie kłębuszków nerkorvych. rozszerzenie i marlvicę kanalików nerkowych

i infiltrację rniąższu nerek przcz konlórki jednojądrzaste Obflte złogi substancji

białkou,ej rvystępowały w korzc i w istocie rdzeniou,ej nerek. rv lliąższu nerek

*ystępou,ały liczlie rłl,broczyny W oparciu o hybrydyzację łl silrl i badania

immunochetnicznc st\\ ierdzono obecnośc ku asu nukleinorvego u irusa klasycz-
nego pomoru świń w nerkach. u,ęzłaclr chłonnych rrzech badarrych prosia.t
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