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Fibrinogeń as a marker of infection and disease plogless of thodococcosis in foals

Summary

The aim of the study was to establish the concentration of fihrinogen in the plasma of horses of different age
groups in Polish conditions and demonstrate the usefulness of fibrinogen estimation to asses§ the progress and
Óutcóme of the disease in natural cases of rhodococcosis in foals. The studies rvere performed during one fuIl
breading season. Blood samples were taken from 68 foals and adult horses from stud J free flom rhodococcosis
and 116Toals fiom two studŚ (K, M) with enzootic rhodococcosis. To assess the fibrinogen concentration in the
plasma a spectrophotometric measure according to Blłimback and Blómback was used. The studies'revealed
tłrat fibrinógen concentration in the foals from the stud free from rhodococcosis is different in various age
groups. Diffórences,were especially visible in the age interval up to 1year. In this period two age intervals in
which fihrinogen lconcentration exceeds mean values of this parameter for horses (200-400 mg/dl) were de-
tected. tn the foals from studs with enzootic rhodococcosis, showing clinical signs of disease and successfully
treated with antitliotics, the fibrinogen concentration had a maximal value 850+56 mg/dl in the age group of
3_4 months. At a later gtage of the experiment the protein concentration decreased, reaching initial values
(335+55 mg/d!) in thle age group of 6-7 months. In four foals from group C that died from R. equi infection
hetween 3.4-months-of-life, the maximal values from the whole experiment (1009-1058 mg/dl) were f0und,

s for horses 3 to 5 fold. The r d ,a distinct, relation-
foals and the course of the d brinogen concentr:a-
n can be used as a marker of of the disease,and to
therapy of natural rhodococ
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Rodokokoza jestchorobązakażnąmłodychżrebląt,
pr zebie gaj ącą naj częś c i ej z obj awami ropn o - z i a rn ini a -

kowatego zapalenta oskrzeli i płuc (8). Długotrwały
przebieg choroby, kosztowna terapia oraz często nie-
pomyślne rokowanie rzutują negatywnie na uzyskiwa-
ne wyniki ekonomiczne, głównie w hodowlach zaro-
dowych (7). Podjęcie we właściwym czasie specyficz-
nej terapii antybiotykowej oraz jej skuteczność uza-
leznione są głównie od mozliwości wczesnęgo przy-
zyc i owe go r ozp oznanla choroby.

IzolacjaiidenĘfi kac jazarazkanapodłożachsztucz-
nych uznawanajest w przypadku rodokokozy żrebtąt
za ,,złoty standard" diagnostyczny (8), Wymaga ona
jednak pobierania do badania bakteriologicznego wy-
sięku tchawiczo-oskrzelowego, co wiąze się z proble-
mami natury technicznej i niekiedy koniecznośctąza-
sto sowani a premedyka cjl z,łv ier zęcia ( 8 ). P odobnie j ak
w innych chorobach zakażnych, także w odniesieniu
do rodokok ozy żr ebiąt po stawieni e pr zy ży ciowe go
rozpoznania, atakże monitorowanie przebiegu i zejś-

cia choroby mozliwe j est w oparciu o zmtany w stęze-
niu ni ektórych nie sp e cy ftczny ch bi ałek surowiczych,
określanych mianem białek oshej fary (I, I0, l), Z da-
nych piśmiennictwa wynika, że wielokrotnę oznacza-
nie koncentracji fibrynogenu w osoczu przydatne jest
dorozpoznawania,ocenyprzebieguklinicznegooraz
rokowania w naturalnych przypadkach zakażeń vnry-

woĘwanych przez R. equi u żrebiąt (2, 7, 8). W prze-
biegu zakażęnia R. equi zreguĘ ma miejsce hiperfi-
brynogenemia, sporadycznie u chorych żrebtąt stęze-
nie tego białka nie odbiega od norm flzjoIogtcznych,
U zdrowych żrebiąt i koni starszych koncentracja fi-
brynogenu w osoczu wynosi 200-400 mgldl i może
się wahać w granicach od 100 do 500 mg/dl (2).
W przebiegu rodokokozy stężente tego białka możę
wzrastać kilkakrotnie i w zaawansowanym stadium
choroby wynosi na ogoł powyżej 1000- 1200 mg/dl (2),

Celem pracy było ustalenie w warunkach krajowych
fizjologicznych wartości stęzenia fibrynogenu w oso-
czu u koni w różnych grupach wiekowych orazwyka-
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zanlę przydatności oznaczanla stęzenia tego białka
w ocenie stanu zaawansowania, progresji i zejścia cho-
roby w naturalnych przypadkach rodokokozy źrebtąt.

Matetiał imetody
Badania wykonano w ciągu jednego pełnego sezonu

hodowlanego. Zwierzęta do badań pochodziły w trzech stad-
nin (K, M, J), w których prowadzona jest hodowla koni
pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabsktej, zlokalizo-
wanych w róznych regionach geograficznych Polski.
W dwóch wytypowanych do badań stadninach (K, M) od
wielu lat rodokokoza występuje enzootycznie, W stadni-
nie J klinicznych przypadków rodokokozy dotychczas nie
notowano, a materiał pobierany z tego środowiska wyko-
rzystano do ustalenia ftzj olo giczne go zakre su konc entracj i

fibrynogenu w osoczu u koni w róznych grupach wieko-
wych.

Materiał do badań odżrebiąt, pochodzących ze stadnin
z enzo oty czn i e występuj a.c ą ro dokok ozą (K, M), stan owiły
próbki krwi pobierane w odstępach miesięcznych począw-
szy od drugiego tygodnia do 6. miesiąca życia. W stadni-
nie wolnej od rodokokozy (J) próbki krwi pobierano od
żrebiąt wg schematu przyjętego dla stadnin zapowietrzo-
nych oraz dodatkowo od reprezentatywnej grupy młodych
i dorosĘch koni w wieku: 7, 8, 9 miesięcy, l roku, 2,5,I0,
14 i 18 lat.

Ogółem próbki krwi do badań pobrano od 68 źrebiąt i ko-
ni dorosłych pochodzących z fenny J, wolnej od rodoko-
kozy oraz od l16 żrebiąt pochodzapych z dwoch stadnin
(K, M) z enzootycznie występującąrodokokozą. W grupie
źrebiąt poch odzącychze stadnin zapowietrzonych u 6 zwie-
rzal w trakcie prowadzenia badań stwierdzono występo-
wanie klinicznych objawów ze strony układu oddechowe-
go w postaci śluzowo-ropnego wypĘwu z otworów noso-
wych, kaszlu oraz zmian osłuchowych w obrębie oskrzeli
i pfuc. IJ 4 żrebląt, u których choroba zakończyła się zejś-
ciem śmiertelnym, badaniem anatomopatologi cznym. uzu-
pełnionym o badanie bakteriologiczne oraz metodę PCR
ustalono, że przyczyną zejścia było zakażenie zjadliwymi
szczepami R. equi.

Próbki krwi do badań pobierarro zżyĘ szylnej zewnętTz-
nej do probówek prozniowych typu Vacuette do koagulo-
1 o gi i z 3,2oń r oztw orem cytrynianu s odowe go ( Medl ab Pro -
ducts). Osocze do dalszych badań przechowywano w tem-
peratuTzę 80'C.

Do określenia stężenia fibrynogenu wykorzystano spek-
trofotometryczny pomiar tego białka wg metody opisanej
przez Blórnback i Blómback (12). Do probowki zawieraja.-
cej 2 ml buforu fosforanowego dodawano l ml osocza
i 0,15 ml roztwotu trombiny o stęzeniu 100 j. NIH/m1. Na-
stępnie próbkę poddawano inkubacji przez2 godziny w tem-
peraturze pokojowej (20-22"C). Powstały skrzep przeno-
szono na bibułę filtracyjną, odsączano i pfukano trzykrot-
nie w 0,B5% roztworzeNaCl. Następnie skrzep przenoszo-
no do probowki zawierającej l0 mI40oń roztworu moczni-
ka w 0,2 mol/l roztworze wodorotlenku sodowego i pozo-
stawiano na okres 1 godziny do całkowitego rozpuszcze-
nia, po czym dodawano 1 ml 0,3 mol/l roztworu NaCl i ła-
godnie tnieszano, Po upływie 1 godziny dokonywano po-
miaru absorbancji badanego roztwot-Ll przy długości fali
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282 nmwzględem próby kontrolnej zawierającej 9 rnl roz-
twottt mocznika i 1 ml 0,3 mol/l roztworu NaCl, przy uży-
ciu spektrofotometru Ultrospec 2000 UV/Visible Spectro-
photometr, Pharmacia Biotech. Uzyskane wartości absor-
bancji przeliczano na stęzenie fibrynogenu w osoczu
z uwzględnieniem współczynnika dl a krzyr,vej kalibracyj -

nej f : 0,00165. Krzywąkalibracyjną sporządzono zuży-
ciem róznych stęzeń fibrynogenu wołowego (Fibrynogen
wołowy do celow laboratoryjnych, ,,Biomed" w Lublinie)
rozpllszczonego w buforze fosforanowym o pH 6,35.

Uzyskane wyniki badań poddano analizte statystycznej
przy wykorzystaniu programu Statistica 5,0. Istotność róz-
nic pomiędzy wartościami badanego parametru l żrebtaj
z fermy wolnej od choroby obliczono, przyjmując granice
istotności na poziomie p < 0,05.

Wyniki i omówienie

F izj olo gic zny zakr es koncentracj i fibryno genu
w osoczu użrebiąt oraz koni w róznych grupach wie-
kowych ilustruje ryc. 1 . Z danychzawartych na ryci-
nie wynika, ze stęzenie tego białka jest zróżnicowanę
w zależności od wieku zwierząt. Róznice te widoczne
są zwłaszcza w przedziale wiekowym do 1 roku.
W tym okresie zaobserwowaó można dwaprzedziaĘ
wiekowe, w ktorych stężenie fibrynogenu przeWacza
średnie wartości tego parametru przyjęte dla koni (200-
-400 mg/dl) (2). Pierwszy przedział wiekowy, w kto-
rym stwierdzono wyższe od przeciętnego stężenie fi-
brynogenu , dotyczył żrebiąt w wieku pomtędzy 2. i 5.

miesiącem życia. Trzykrotne pobranie prob krwi i wy-
konanie oznaczęń w tym przedziale wiekowym uryka-
zało stabilne utrzymywanie się stężenia fibrynogenu
średnio w granicach 520 + 11 mg/dl. Wartości te byĘ
statystycznie istotnie vnryższe od średniej przyjętej dla
koni (p < 0,05). Kolejnyprzędziałwiekowy, w ktorym
odnotowano wzro st konc entracj i fibryno genu dory czył
młodych koni w wieku 7-10 miesięcy życia. Srednia
wartość stężenia tego białka wyliczona dla tego okre-
su wynosiła 527 + 84 mg/dl. Najwyzszą wartość stę-
żenia fibrynogenu, wynoszącą 615 + 128 mg/dl, od-
notowano u zw ier ząt w wieku 8 - 9 mie sięc y ży cia i była
ona także statystycznie istotnie wyższa od średniej

Ryc. l. Stężenie fibrl,nogenu w zależności od lvieku u źrebiąt
i koni dorosĘch, pochodzących z fermy wolnej od rodokokozy
Objaśnienic: * róztlice statystyczlrie istotne (p < 0,05)
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Tab. l. Stężenie fibrynogenu w osoczu źrebiąt pochodzących z ferm z enzo-
otycznie występuj ącą rodokokozą

I. a3. miesiącem Ęcia. W okresie tym
stwierdzono wydatny wzrost koncentra-
cji tego białka z 450 + 2I mgldl w grupie
wiekowej 1-2 miesiące do 715 + 110
mgldl w grupie wiekowej 2-3 miesiące
Ę cia. W później szym okresie trwania do-
świadczenia w badanej grupie żrebtąt
stwierdzon o dalszy w zro st stęzeni a ftbry -
nogenu, osiągający najvłyższe w cĄm
okresie badania wartości 850 + 56 mg/dl
w grupie wiekowej 3-4 miesiące życia.
U starszych żrebtąt z tej grupy w prze-
dziale wiekowym między 4. a7. miesią-
cem życta stęzenie fibrynogenu w po-

szcze góInych okre s ach b adania ule gało stopniowemu
obnizaniu, przyjmując między 6.-7. miesiącem życta
wartości zbliżone do wyjściowych, wynoszące 335
+ 55 mg/dl,

U czteręch żrebiąt z grupy C, u których na podsta-
wie badania klinicznego postawiono podejrzenie , aba-
daniem anatomopatologicznym i laboratoryjnym po-
twierdzono rozpoznanię zakażenia R. equi wykaza-
no, podobną do stwierdzonej w grupie B, dynamikę
wzro sfu koncentracj i fi brynogenu w osoczu, przy cTW
wartości stęzenia tego białka w poszazęgólnych okre-
sach wykonywania oznaczefi byĘ znacznte wyższe.
Ws zystki e żr ebięta z tej grupy padĘ w trakci e trwania
doświadczenia, u dwoch zejście miało miejsce
w 3. miesiącu życia, u kolejnych dwoch w 4. miesią-
ctt życta (tab. 1). Oznaczenię stęzenia fibrynogenu
u tych żrebiątw okresie na 4 dni przedzejściem śmier-
telnym wykazało maksymalne dla całego okresu ba-
dania wartości wynoszące od 1009 do 1058 mgldl
(ab. 1), tj.przeL<raczające 3-5-krotnie ustalone dla koni
wartości fizjologlczne (2). Ze względujednak na małą
liczebność badanych próbek w grupach żrebiąt B i C,
wartości badanego parametru nie zostĄ poddane ana-
lizie statystycznej.

Wczesna identyfikacj a żrebiąt zakażonych R. equi
w okre s ie zanimpoj awią s ię kliniczne obj awy zap ale -
nia płuc jest warunkiem skuteczności terapii antybio-
tykowej oraz ograniczęnia strat ekonomicznych wy-
nikających z dŁugotrwałego przebiegu choroby i pad-
nięó żrebiąt (7, 8), Wyniki niektórych badań ekspery-
mentalnych wskazują na skuteczność podstawowego
b adania kliniczne go żr ebiąt, wykonyłvane go w o dstę-
p ach 2 -3 - dni owych, w wykrywaniu wcze s ny ch przy -

padków rodokokozy (1).Procedura taka jest jednak
technicmie trudna do wykonania w większości duzych
stadnin hodowlany ch, takżę w warunkach kraj owych.
Wyniki ltczny ch b adah do świ adc z alnych w skazuj ą na
mozliwość wykorzystania do wykrywania zakażeń
R. equi tl źrebiąt zachowania się wskaźników biało-
krwinkowy ch oraz oceny stęzenia niespecyfi c zny ch
białek surowicy lub osocza krwi, stanowiących mar-
kery toczącego się procesu zapalnego. Reakcja ostrej
fazy jestwczesnym, niespecyfi c znym odczynem orga-
nizmu na czynniki zaburzające homeostazę ustrojo-
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Ryc. 2. Stężenie fibrynogenu w zależności od wieku i wyniku
badania klinicznego u źrebiąt pochodzących z ferm z enzoo-
tycznie występuj ącą rodokokozą
Objaśnienia: A- źrebięta klinicznie zdrowe; B - zrebięta wyka-
zujące objawy ze strony układu oddęchowego, poddawane anty-
biotykoterapii; C - źrebięta poddawane antybiotykoterapii, pad-
łe w trakcie doświadczenia w wyniku zakażenia R. equi

(p < 0,05). Wyniki oznaczęhwykonanych u młodych
koni i koni dorosłych w przedziale wiekowym od
1 roku do 18 lat wskazują na długotrwałąstabilizację
stęzenia fibrynogenu w osoczu w tym okresie, które
utrzymuje się w granicach 3I0 + 25 mg/dl i pokrywa
się z wartościami średnimi ustalonymi dla koni (2).

Stęzenie fibrynogenu w zalężności od wieku i wy-
niku badania klinicznego u żrebiąt pochodzących
z dwóch fęrrn z enzo oĘ cznie występuj ącą rodokoko-
ząprzedstawiono na ryc. 2. Z danych zawartych na
rycinie wynika, że u źr ebtąt nie wykazuj ących klinicz-
nych objawów ze strony układu oddechowego (gru-
pa A) wartości koncentracji fibrynogenuw przedziale
wiekowym od 1. do 7. miesiąca życtanie odbiegają
od schematu ustalonego dla żrebiąt pochodzących
z fermy wolnej od rodokokozy (ryc. 1). Dane doĘczą-
ce stęzenia fibrynogenu u żrebiąt wykazujących kli-
niczne objawy ze strony układu oddechowego (gru-
pa B) w postaci śluzowo-ropnego wypĘwu znozdrzy
i kaszlu wskazująnawyrażny wpływ infekcji w obrę-
bie dróg oddechowych na koncentrację tego białka
w o s o c zu. Analtza w arto ś c i stęż enia fibryno ge nu u źr ę -
biąt w grupie B wskazuje na prawdopodobieństwo za-
inicjowania zakażenia l zwięrząt w wieku między

Objaśnienia: * fenna K, *x ferma M, nb nie badano (zejście śmiertelne)



wą p oj awi aj ącym s ię w o dp ow iedzi na zakażenia b ak-
teryjne, urazy, rozrosty nowotworowe, martwicę tka-
nek lub zaburzęnta immunologiczne (1, 2,10).Istotą
tej reakcji jest zmiana koncentracji grupy białek, głów-
nie glikoprotein, nazywanychbiałkami ostrej fazy (II).
Białka te syntetyzowane są w hepatocytach w odpo-
wiedzi na stymulacjęze strony mediatorów - cytokin
pr ozap alnych (IL- 6, IL- 1, TNF), wytw ar zanych lokal -

nie w ognisku zapaleniaprzez makrofagi i monocyty
i uwalnianych do układu kcĘenia. W diagnosĘce cho-
rob zakażnych białka ostrej fazy wykorzystywane są
jako markery stopnia zaawansowania, progresji i zejś-
c i a pro c e s ó w zap alny ch tow at ry szących infekcj om wi -
rusowym, bakteryjnym t grzybtczym (II, I2).

Fibrynogen należy do grupy dodatnich białek ostrej
fazy, ajego stężenie w stanach patologicznychmożę
wzrastac2-S-krotnie(2).Wykazano,żepoczątekzmian
w koncentracji tego białka ma miejsce do 72 godzin
po stymulacji zapalnej (I).Z uwagi na umiarkowany
wzrost stęzenia fibrynogenu w osoczu w róznych sta-
nach patologtcznych, białko to rzadko stanowi uzna-
wany marker reakcjtzapalnej wykorzystywany w diag-
nostyce, monitorowantu przebiegu i prognozowaniu
zejścia chorob zakażnych (11). Wyjątkiem od tej re-
guły jest mozliwość wykorzystania wielokrotnego
oznaczania konc entracj i fibryno g e nu w o s o cztl do r o z-
poznawania, oceny przebiegu klinicznego oraz roko-
wania w naturalnych przypadkach zakażęń wywoĘ-
wanych ptzęz R. equi l żrebtąt (7, 8). Z danych piś-
miennictwa wynika, że wartości stęzenia białka 500-
-600 mgidl charakterysĘczne sąprzeważnie dla wstęp-
nej fazy ostrego zapalenia. Wzrost koncentracji fibry-
nogenu powyzej 1000-1200 mg/dl wskazuje zreguĘ
na zaawansowany proces chorobowy, którego zejście
najczęściej jest niepomyślne (2, 7, 8).

Oznaczanie stęzenia fibrynogenu w osoczu żrebiąt
jest pomocne w wykrywaniu wczesnych przypadków
zakażeń R. equi,monitorowaniu przebiegu choroby i jej
zejścta, jakrównież nadzorowaniu efektów terapii an-
tybiotykowej iwyznaczantu czasu jej trwania (7, 8).

Zu-wagtna dość znacznę wahania wańości stężenia
fibrynogenu, przyjmowane za ftzjologiczną nofinę
u koni, w ocenie przydatności tego białkajako marke-
razapaleniauzvvierzątchorychwskazane jestuwzględ-
nienie różnic w koncentracji w poszczegóInych gru-
pach wiekolvych, W badaniach własnych wykazano,
żęlzdrowych koni do 1, roku, pochodzącychzfermy
wolnej od rodokokozy, stwierdza się dwaprzedziaĘ,
w których stęzenie fibrynogenu przekracza wartości
średnie (ryc. 1). Wzrost ponad nolmę stężenia białka
w pierwszym przedziale wiekowym (3.-5. miesiąc ży-
cia) przypuszczalnię związany jest z przypadającym
na ten okres stopniowym obnizaniem się potencjału
odporności biernej oraz zwiększoną ekspozycją na
antygeny środowiskowe, w tym czynnikt zakażnę.
Kolejny przedziaŁ wiekowy, w którym stwierdza się
zwiększone stęzenie fibrynogenu (7.-10. miesiąc zy-
cia) j est okre sem odsadzania żr ebtąt, w ktorym do cho -

dzi do całkowitego zaniku odporności siarowej oraz
dodatkowo narażonę sąone naliczne czynniki streso-
we. Stabilizacja stęzenia fibrynogenu oraz dfugotrwa-
łe utrzymyłvanie się tego białka w dolnych granicach
norm ftzjologtcznych stwierdzono dopiero u koni
w wieku powyzej 1 roku życia.

Ana|iza wyników b adań włas nych s tanowi p o twi er-
dzentę danych piśmiennictwa, że w przebiegu natu-
ralnych zakażei R. e q u i u żr ebiąt do chodzi do powol-
nego i stopniowego wzrostu koncentracji fibrynogenu
(5, 8) (ryc. 2), Specyfi ka rozwoju zmianchorobowych
l zakażonych żrebtąt, a zwłaszcza stosunkowo pożne
uj awnianie si ę obj awów płucnych stw arzaj ąkoniecz-
nośc wielokrotnego wykonywania oznaczeńtego biał-
ka w przebiegu choroby, Według Giguere i wsp. (8),
w stadninach, w których rodokokoza występuje ende-
micznie oznaczanie stęzenia f,rbrynogenu w osoczu
powinno się wykonywać u wszystkich zrebiąt w od-
stępach 2-tygodniowych, począwszy od urodzenia do
6. miesiąca zycia.

Z danych piśmiennictwa wynika, że wzrost ponad
norTnę fizjo|ogtczną stęzenia fibrynogenu w osoczu
stwierdzany jest u koni także w innych stanach pato-
logicznych, między innymi w przypadkach odoskrze-
lowego i śródmiązszowego zapalenia płac (16), oraz
zakzepowego zapa|eniażył (15). Podobne dane opu-
blikowano w odniesieniu do zalężnościmiędzy stęże-
niem tego białka a rozwojem choroby u innych gatun-
ków zw tęr ząt, P r zykadowo, w przyp adku to c z ąc e go
się procesu grużIiczego u jeleni oznaczanie koncen-
tracji fibrynogenu i haptoglobiny uznawane jest za
badanie potwierdzaj ące lub wykluczaj ąc e Iozpozna-
nie choroby (3).Także w medycynie ludzkiej fibryno-
gen traktowany jest jako marker toczących się proce-
sów patologlcznych, głównie w odniesieniu do cho-
rób o etiolo gii niezakażnej. W zr ost stęzenia fi bryno-
genu u ludzi wykazano,między innymi, w przebiegu
niektorych chorób układu WĘenta, np. w chorobie
wi eńcowej, zaw ale mięśnia s erc owe go, arterio sklero -
zie oraz zal<rzepowym zapaleniu tętnic obwodowych
(4,13,I4).

Interesujące wyniki badań doĘczące oceny przydat-
ności oznaczania stęzenia f,rbrynogenll oraz wskaźni-
ków białokrwinkowych do wczesnej idenĘfikacji zre-
biąt z zapaleniem płuc na tle rodokokozy opubliko-
wali Giguere i wsp. (7). W swoich badaniach altorzy
wykazalt wydatny wzrost koncentracji fibrynogenu
w zaawansowanym stadium klinicznym choroby.
W opinii autorów bardziej przydatnym, niż oznacza-
nie stęzenia fibrynogenu, wskaźnikiem zapalenta
w przypadku rodokokozy źrebiąt jest wzrost ilości leu-
kocytów w krwi obwodowej. Autorzy uważająj ednak,
ze interpretacja wyników obydwu pomiarów powinna
uwz gl ędni a ć także stan kl ini c z ny zw ier ząt. Zw iększe -
nie ponad norrnę koncentracji fibrynogenu oraz leu-
kocytoza mogąbyć, zdaniem autorów, llznanę zamla-
rodajny wskaźnik zakażenia R. equijedynie w przy-
padku współistnienia typowych obj awów klinicznych
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ze strony dolnych dróg oddechowych. Ta konkluzja
w pełni potwierdza warlość diagnostyczną fibrynoge-
nu oT az leukocytozy j ako niespecyfi c zny chmarkerów
zapalenia (5,7,9). Za\eżnośó pomiędzy stęzeniem fi-
brynogenu w osoczu a stanem klinicznym badanych
żrebiąt stwierdzono także w badaniach własnych, co
zilustrowano naryc. 2.U źrebtątzgrupy B i C, pocho-
dzących ze stadniny z enzootycznie występującą ro-
dokokozą stwierdzon o wyrażną korelacj ę pomiędzy
natęzeniem obj awów klinicznych, specyfi czn ąterapią
antyb iotyko w ą ot az konc entracj ą fibryn o ge nu. Z da-
nych zamie szczonych na ryc. 2 wynika, że u żreblą|
u ktorych dzięki stosowanej terapii udało sięzwalczyc
zakażenle R. e qui (grupa B), stęzenie fi bryno genu ule-
gało stopniowemu obnizaniu się w miarę ustępowa-
nia objawów klinicznych. Wysokie stężenia tego biał-
ka, przekraczające 1000 mg/dl (grupa C), wskazują
n atomiast na brak skuteczności terapii antybiotykowej
oraz niepomyślne rokowanie.

W oparciu o analizę wynikow badań własnych usta-
lono wyraźnązależnośó pomiędzy zakażeniem R. equi
u źrebiąt i toczącym się w czasie procesem chorobo-
\\rym a stęzeniem fibrynogenu, co stanowi potwierdze-
nie danych piśmiennic tw a (2, 5 -7). Mozn a zatem wy -
ciągnąć wniosek, że zwiększenie koncentracji tego
białka do wartości powyzej 700 mgldl jest wskaza-
niem do rozpoczęcia specyficznej dla rodokokozy te-
rapii antybiotykowej, ktorą powinno się zakohczyć
dopiero w momencie spadku stężenia tego białka do
norm fizjologicznych. Stwierdzenie w badaniach la-
boratoryjnych wzrostu stęzenia fibrynogenu do war-
tości powyżej 1000-1200 mgldl świadczy o bardzo
zaawansowanym stadium rozwoju choroby, której zejś-
cie, pomimo stosowanej terapii, najczęściej jest nie-
pomyślne,
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FARKAS R., FÓ.LDvńnr G., FEN.YVES B.,
KOTAI I., SZILRGYI A., HEGEDUS GY. T.:
Stwierdzenie po raz pierwszy małych babeszii
u dwóch psów na Węgrzech. (First detection of
small babesiae in two dogs in Hungary). Vet. Rec.
I54, I76-178,2004 (6)

Inrł,azje wywołane ptzez Bube,siu gibsołti stwierdzono u psów w Europic
pod koniec lat l]0 XX u,. W lutym 2002 r. u 6-miesięczncgo teriera wystąpjło
osłabierrie, brak łaknier-ria, niechęc do potuszania się. bladośc widocznych błon
śluzorvych Obrazowaniewykazałoobecnośćlicznychwynaczynieńrvjallieciała
sporvodowanyclr pęknięciem śledziony. Po rłrykonaniu splenektomii sporządzo-
no preparaty odciskowe ze śledziony. W sporządzonych preparatach w erytrocy-
tach występowały liczne pasożyty o wymiarach 1,81-0,36 prn. Po 4 lniesiącaclr
orl zabiegu splenektomii, leczeniu antybiotykami i dipropioniancm imidokarbu
(5 mg/kg) pies powrócił do zdrowia Drugi przypadek wystąpił u psa rasy collie
w wieku 3 lat, u którego występowała nieznacznego stopnia erytropenia i leuko-
penia i średnio nasilona trombocytoza. W krwinkach czerwonych u,ystępowały
pojedyncze lub ułożone pararni pasożyty o wymiarach l,7ż-0,39 pm. Po miesią-
cu stosowania w iniekcji podskórnej dw,upropionianu irrridokarbu w dawcc
5,0 mg/kg pasożyty zniknęły z krwinek czerwonych. W obydwu przypadkach
inwazję wywołała Babesia gibsai 
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SCHWEIZER G., FUHRER B., BRAUN V.: Obja-
wy choroby rdzenia kręgowego u dwóch jałówek
wywołan e j zakażeniem L ist e r i a m o n o cy t o g e n e s,
(Signs of spinal cord disease in two heifers cau§ed
by Listeria monocytogenes). Vet. Rec. l54, 54-55,
2004 (2)

U dwóch jałólł,ek w rł,ieku l2 i l [J llies rł,ystąpiła gorączka i ataksja, a na-
stępnie trudności w potuszanilt się Jcdno zwierzęlcżało lra tnostku przy czyr1
odruchy analne i skóme były silnie zredukowane U obydwu zivlerząt kvepli-
wość krwi była obniźona. natomiast zwiększyła się aktywlrość aminotransferazy
asparaginianowej i kinazy kreatyniny W oparciu o objawy kliniczne zdiagnozo-
wano uszkodzenie rdzenia kręgowego. U jednej sztuki zastosowano rv iniekcji
gJ ukozę i roztwór fizjologiczny sol i i fluniksynę ( l, l rng/kg; laz dziennie. Pomi-
mo zaslosowanego leczenia nie uzyskano poprawy stanu zdrowia i zwierzę pod-

dano ubojowi. Badanie histopatologiczne wykazało ostre. ropno-zmartwiającc
zapalenie rdzenia kręgor,vego, mikroziarniniaki i mikroropnie r.v odcinku szyj-
nym rdzenia kręgowego. Drugle zwierzę leczono amoksycyliną w iniekcji do-
mięśniowej (7 mg/kg) i dożylnie fluniksyną. Po rzech dniach zwierzę uśpiono.
Badanie pośnliertne u,ykazało ostre nieropne zapaletlie rdzenia odcinka szyjne-
go, tułowiowego i lędźlł,iowego W obydwu przypadkach is|niało zakażenic
Listeria monocvlogerLes 

G.


