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Haematologica! and biochemical changes in sta!lions tleated with endotorin

Summary

The aim of the present study was to evaluate selected haematologica| and biochemical changes in stallions
under the influence of endotoxin. The study was made on 10 stal|ions of Po|ish Primitive Horses divided into
two groups: K-control (n:3), and ENDO (n:7) - subjected to LPS Escherichia coli administered at a dose of
0.3 pg/kg b.w. The study was meant to determine white b|ood cell (WBC), neutrophil (N) and platelet (PLT)
counts; packed cell volume (PCV) in whole blood, glucose (GLU), alkaline phosphatase (AP); and lactate
dehydrogenase (LDĘ in serum. Haematological alterations in endotoxin-treated stallions were significant
and characteristic of endotoxaemia. A decrease in WBC (maximum in 2 h, A\ilBC -7.5 x 10'/l), N (maximum
in 1 h, AN -3.6 x 109/l), and PLT (maximum in 3 h, APLT -100.4 x 109/l) counts were determined in response to
endotoxin infusion. A statistically significant increase was noted in PCV (maximum in 2 h, APCV -l0.1oń).
The endotoxaemia also resulted in blood serum biochemical changes. There was a significant increase in the
concentration of GLU (maximum in 2 h, AGLU -1.5 mmol/D, AP (maximum in 8 h, AAP -68.3U/l) and LDH
activity (maximum in 7 h, ALDH -865.0 U/l).

Keywords : stallion, endotoxin, h aematolo g.v, biochem istry

Matetiał i metody

Badania przepror,vadzono na l0 klinicznie zdrowych
konikach pol skich, w sezotl ie rozrodczym (kwi eci eń-czer-
wiec), przy obciążeniu doświadczalną stanówką rł, zakre-
sie podanyrn wcześniej (12), Ogiery podzielono na drrię-
grupy: K-kontrolrrą(n:3, w wieku 8-12lat i wadze ciała
370-400 kg) oraz doświadczalną, ENDO (n - 7, lv u,ieku
4-14lat i wadze ciała 280-400 kg), której podano dozylnie
LPS Escherichia coli serotype 055:85 (Sigma) w dawce
0,3 pg/kg m,c. Endotoksynę lozpLlszczano w 500 m1 apiro-
gennego płynu fizjologicznego (0p% NaCl, Polfa) i poda-
wano ogierorn doświadczalnytn w 15 minutowyrn wlewie
dozylnym, natomiast grupa kontrolna otrzymała w ten satn
sposób tylko pĘn fizjologiczny, Krew do badań pobierano
z żyły szyjnej zewnętrznej bezpośrednio przed wlewem
(oznaczonojako 0) orazw l h, 2 h, 3 h,4 h, 5 h, 6 h, 7 h,
8h,24 h,48 h i72hpo podaniu endotoksyny. Llczbę leu-
kocytów (WBC), płytek krwi (PLT) oraz wskaźnik hena-
tokrytu (PCV) oznaczano we krwi pełnej przy użyclu apa-
ratu Sysmex FB00. Liczbę neutrofilów (N) wyliczano po
określeniu odsetka krwinek z obrazubiałoklwinkowego wg.
Arnetha-Schillinga. Biochemiczne parametry klwi: pozio-
my glukozy (GLU), alkalicznej fosfatazy (AP) i dehydro-
genazy mleczanowej (LDH) oznaczano w surowicy krrvi
przy użyciu aparatu Kodak Ektachem DT60 System.

B akterie Gram-uj emne (np. E s c h er i c hi a, S a lm o n e l -
/a) posiadają w swej ścianie komórkowej lipopolisa-
charyd (LPS), zwany powszechnie endotoksyną któ-
ra odpowiedzia|na jest za inicjowanie zmian patofi-
zjo|o gicznych występuj ących p odc z as en dotoks emi i
(24). Mediatorami działania endotoksyn są: czynnik
martwicy nowotworów-a (TNF-a), interleukiny
(IL-Ia, B,IL-6), eikosanoidy (metabolity kwasu ara-
chidonowego), czynnik akĘwujący pĘtki krwi (PAF),
oraz czynniki tkankowe (1, 6, 76,20,26).IJ koni po
podaniu endotoksyny dochodzi do,zależnych od wiel-
kości otrzymanej dawki i stopnia osobniczej wrażli-
wości na endotoksynę, zaburzeń wielu układów orga-
nizmu, w tym przede wszystkim - sercowo-naczynio-
wego, oddechowego i pokarmowego (2I, 28, 29, 3 1).
Niewiele jest prac omawiających zmiany w endotok-
semii u czynnych płciowo samców zwierząt gospo-
darski ch. Wybrane e fekty działania endotoksyn op i s a-
no u knurów i tryków (2],32,33). U ogierów dotych-
czas określono kliniczne (9), hormonalne i seminolo-
giczne (8, 1 0) zmiany wywołane podaniem LPS E s che-
richia coli.

Celem badahbyło określenie wpływu endotoksyny
na ksztahowanie się poziomu wybranych hematolo-
giczny ch i b i o chemic zny ch w s kaźni ków krwi o gierów.
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Ryc. 1. Liczba |eukocytów w krwi ogierów po podaniu endo-
toksyny
Objaśnienia: K grupa kontrolna; ENDO - grupa otrzymująca
LPS Escherichia coli (0,3 pglkg m,c.); * istotne róznice odnoś-
nie do czasu 0; a, b istotne róznice między grupami przy p < 0,05

Analizę statystyczną przeprowadzono przy uzyciu pro-
gramu Statistica PL StatSoft-Polska, z zastosowaniem tes-
iuanallzy wariancji ANOVA. Srednie (+ SD) porównyrva-
no przy uzyciu testu Fishera. Róznice uznano za staĘstycz-
nie istotne przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
We wcześniejszych badaniach (9, 10) odnotowano

u ogierów po podaniu LPS Escherichia coli w dawce
0,3 pg/kg m.c. liczne objawy kliniczne: wzrost tem-
peratury rektalnej (w 1-7 h), podwyzszenie liczby ude-
rzeń serca (w 1-3 h) i liczby oddechów (w 1-6 h) oraz
stwierdzono obnizenie stęzenia testosteronu (w 6 h
i8-24 h) i l7B-estradiolu (w 6 h) w surowicy krwi,
świadcząc e o zabttr zeni ach steroi d o genęzy wywoła-
nej podaniem endotoksyny.

Jak wykazały przeprowadzone badania, dalszą
konsekwencj ą podania o gierom LP S E s cherichi a c o l i
w dawce 0,3 pglkg m.c. byĘ liczne zmiany hematolo-
giczne. We krwi obwodowej ogierów stwierdzono sta-
tystycznie istotny spadek ltczby leukocytów w 1-6 h

matokrytu w 2-3 h i 5-48 h (maksymalnie w 2 h, Apcv

- I0,Ioń) po podaniu endotoksyny (ryc. 1-a).
Spadek liczby leukocytów (leukopenia) oraz neu-

trofilów (neutropenia) są charakterystyczne dla endo-
toksemii (4, 6, 20, 3 1 ). U klaczy konika polskiego ( l 7,
18) po podaniu rożnych dawek LPS Escherichia coli
(0,02, 0,05, 0, 1 i 0,2 p"glkg m.c.) stwierdzono maksy-
malny spadek liczby leukocytów w 3 h, a neutrofilów
w 1 h po podaniu endotoksyny. U koni miniaturowych
(6) wykazano wyraźny spadek WBC w 3 h po dozyl-
nym podaniu LPS Escherichia coli w dawce 0,25 1s,gl
/kg m.c.

Zmtany w liczbie WBC sąprzede wszystkim rczul-
tatem spadku liczby WĘących we krwi neutrofilów.
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Ryc. 2. Liczba neutrofilów w krwi ogierów po podaniu endo-
toksyny
Objaśnienia: jak na ryc. 1.

Ryc. 3. Liczba płytek krwi w krwi ogierów po podaniu endo-
toksyny
Objaśnienia: jak na ryc. l .

Ryc. 4. Wartość wskaźnika hematokrytu w krwi ogierów po
podaniu endotoksyny
Objaśnienia: jak na ryc. l.

Endotoksyny inicjują adhezję neutrofilow do komó-
rek ś ro db ł o nka nac zy ni ow e g o or az i ch p ó żniej szą mi -
grację do puli marginalnej. Wewnątrznaczyniowe gro-
madzenie się (sekwestracja) neutrofilów we wczesnej
fazie endotoksemii w wątrobie i płucach jest pod kon-
trolą IL-lB, TNF-a i dopełniacza (5,7, 15,25, 30).
Następujący po tym wzrost ltczby nentrofilów (neu-
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Ryc. 5. Stężenie g|ukozy w krwi ogierów po podaniu endo-
toksyny
Objaśnienia: jak na ryc. 1.
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Ryc. 6. Aktywność alkalicznej fosfatazy w krwi ogierów po
podaniu endotoksyny
Objaśnienia: jak na ryc. 1.
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Ryc. 7. Aktywność dehydrogenazy mleczanowej w krwi ogie-
rów po podaniu endotoksyny
Objaśnienia:jak na ryc. 1.

trofilia) jest wynikiem uwalniania się tych komórek
ze szpiku kostnego, co prowadzi w konsekwencji do
wzrostu liczby WBC (leukocytoza)WĘących w krwi
koni.

Obnizona ltczbapĘtek krwi we krwi (trombocyto-
penia) występuje u koni po podaniu rożnych dawek
endotoksyny (11, 3I,34). W badaniach u koników

polskich (34) stwierdzono maksymalny spadek PLT
w 3 hpopodaniuLPS Escherichia coliw dawce 0,I pgl
/kg m.c. Natomiast uklaczy konika polskiego (11)
odnotowano spadek PLT w 48 h po trzykrotnym po-
daniu LPS Escherichia coliw całkowitej dawce 0,5 pgl
/kg m. c. Spadek liczby płytek krwi we krwi pozostaj e
w relacji do zaburzeń hemostazy naczyniowej zwią-
zany ch z wewnątr znaczyniowym wykrzepianiem
(DIC), gdzie właśnie trombocytopenia jest charakte-
rystycznym objawem ostrej fazy DIC. Wykazano to
tężw nafuralnych przypadkach chorób u koni (3,19,
23). W badaniach in vitro stwierdzono natomiast, ze
endotoksyny indukują agregację płytek krwi koni,
Mediatorem tego procesujest cąmnik aktywujący pŁyt-
ki krwi (PAF) (16).

W czasie endotoksemii dochodzi takżę do zagęsz-
czeniakrwi, dlatego wzrost warlości hematokrytu od-
notowuje się u koni po podaniu endotoksyny (I2,3I).
U kuców szetlandzkich (a) stwierdzono wzrost PCV
w czasie 1-5 h po podaniu LPS Escherichia coli w daw-
kach od 50-200 pgkgm.c. U koni miniafurowych (6)
wykazano z kolei v,ryrażny wzrost PCV w 2 h po LPS
Escherichia coli w dawce 0,25 p,glkg m.c, Wartość
hemato krytu w zr asta w zw iązku z wp ływem endo tok-
syn (poprzez indukcję katecholamin) na śledzionę,
która obkurcza się i uwalnia erytrocyty do krwiobiegu
oruz poprzęz zwiększenie przepuszczalności śródbłon-
kanaczyniowego, co z kolei prowadzi do przenikania
pĘnow do przestrzeni międzykomórkowych. Wzrost
PCV u koni poddanych wpływowi subletalnej dawce
endotoksyny Escherichia coli jest mniejszy po iniek-
cji hipertonlcznego roztworrr soli fizjologicznej niż
wówczas, gdy zastosowano pĘnizotoniczny (2).

U ogierów poddanych wpływowi endotoksyny
stwierdzon o też Iicznę zmi any b iochemic zne we krwi.
Odnotowano statysĘcmie istotny wzrost poziomu glu-
kozy w surowicy krwi, zmaksymalnym wzrostem stę-
żenta GLU w 2h (Aoru - 1,5 mmol/l) i następującym
po tym spadkiem oraz ponownym wzrostem w 48 h
po podaniu LPS w dawce 0,3 pglkg m.c. (ryc. 5).
U ogierów miał równiez miejsce wzrost aktylvności
alkalicznej fosfatazy w 7-8 h (maksymalny wzrost

genazy mleczanowej
h (Aror - 865,0 U/1)
7).

U koni po podaniu LPS obserwuje się wzrost i na-
stępujący po tym spadek stęzenia glukozy (4, 13,3I)
oraz podwy ższenie aktywno ści alkalicznej fosfatazy
i dehydrogęnazy mleczanowej w plazmie lub surowi-
cy krwi (I2,I3). W endotoksemii dochodzi do stymu-
lacji glukoneogenęzy, co prowadzi do wzrosfu dostęp-
ności glukozy i hiperglikemii, Z kolei hipoglikemia
jest wynikiem wzmozonego wykorzystania glukozy
ptzez różne tkanki, szczegóInte przez prozapalne leu-
kocyty oraz mięśnie szkieletowe, Mamy tu do czynie-
nla zę swe go r o dzaju b alans em między pro dukcj ą a wy-
korzystaniem glukozy (22). Szczegolną rolę w meta-
bolizmie węglowodanów w endotoksemii odgrywaj ą
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katecholaminy (1a). Ukucow szetlandzkich (a) stwier-
dzono początkowo wzrost w 1-2 h, a póżniej spadek
stęzenia glukozy w 4-6 h po podaniu LPS.

Zmiany w stęzeniu alkalicznej fosfatazy i dehydro-
genazy mleczanowej są natomiast wynikiem induko-
wanych ptzez endotoksyny uszkodzeń wielu organów,
w tym wątroby oraz mięśni i jelit. U kuców podda-
nych narkozie (I2) stwierdzono po infuzji endotoksy-
ny Escherichia coli w dawce 125,0 sl,glkgm.c. wzrost
aktywności zarówno całkowitej, jak rowniez jelitowej
fosfatazy oraz dehydrogęnazy mleczanowej i jej izo-
enzymów (LDHI-LDH.).

Reasumując należy stwierdzić, że podanie endotok-
syny Escherichia coli prowadzi do szeregu hematolo-
gicznych i biochemicznych zmian w krwi ogierow.
Wyniki tych badań powinny być brane pod uwagę
w ocenie toksemii bakteryjnej u ogierów w sezonie roz-
rodczym.
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Celem badań było ustalenie, czy wirus biegunki z.akaż.nel bydła (BVDV) typ l

tnoże szcrzyć się rv stadzie po rtsunięciu cieląt ze stada natychmiast po porodzie
W tym ce[u l l cicląt cksponowano na kontakt z błonanri płodowylrri i wyclzieli-
ną dróg rodnych krórv, które urodziły ciclęta zakażone BVDV- l Serokonwel,sja
wystąpiła tylko Lr jednego ciclęcia po 2l dniach po ekspozycji na zakażetric
W drugim ekspelymencie 6 cic|ąt trzylnano w oborze. w które.j Llrodziły się za-
każone cielęta i były izolowarre od nlatek i obory w ciągu 2-3 godz Serokonwcr-
sja rvystapiła po 6 tyg u 1 z 4 ciela.t pozostających ścisłyrn kontakcie z krową 1-1o

porodzic, jedno z 2 cieląt zna.jdLrjących się rł, tej samej obotzc. alc nie rnającc

kontaktu z zakażoną ktorr,ą. zaclrorou,ało 
G


