
Artykuł przeglądowy

Osteodystrophia fibros a (włókniste zwyrodnienie
1iości) określane aktualnie w piśmiennictwie angiel-
skim również jako Nutritional Secondary Hyperpara-
thyroi di sm (wtórna, ż}rvieni ow a nadczynno ść przytar-
czyc) - jest chorobąkości, głównietwarzy, spowodo-
rł,anąniedoborem wapnia w diecie, zaburzęniami jego
absorpcji jelitowej w następstwie obecności czynni-
ków antagonizujących i/lub nadmiaręm fosforu. Uru-
ehamia to mechanizmy kompensujące prowadzące do
deformacji kości i zabtrzeń ich funkcji.

Osteodystrophia fibrosa jest jedną z najwcześniej
poznanych chorób koni, opisywanąw przeszłości pod
róznymi nazwaml tworzonymi,w powiązanlu z zaob-
serwowanyml pTzyczynami i objawami choroby oraz
środowiskiem. Stwierdzono bowiem, że choroba wy-
stępuje u koni karmionych w nadmiarzę zbożęmIub
jego przetworami, zwŁaszcza otrębarni (ang. bran di-
sease choroba otrębowa), charakteryzuje się powięk-
szeniem kości głowy (ang. bighead - choroba duzej
głowy) i najczęściej spotykana jest u koni należących
do młynarzy (ang.miller's diseases - choroba młyna-
rzy). Dzisiaj są to już nazwy historyczne, podobnie
jak by się mogło wydawać i sama choroba, zwłaszcza
,jej klasyczna postać, która w okresie powojennym nie
była w Polsce opisywana. Brak jest również aktualne-
go piśmiennictwa światowego dotyczącego tej choro-
by, gdyż w większości jest ona wynikiem błędów ży-
wieniowych, których dzisiejszy hodowca raczej jlżnie
pcrpełnia, ponieważ posiada lepszą niż jego poprzed-
nicy wiedzę na temat zywienia koni. Klasyczna po-
stać włókni stego zwyrodnienia ko ści, charakteryzuj ą-
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ca się powiększeniem trzewioczaszkt, obęcnie wystę-
puje niezwykle rzadko, natomiast aktualnie częściej
spotyka się trudną d o r ozp oznania formę subkliniczną
lub klinicznąo słabiej wyrażonych objawach doĘczą-
cych tylko kończyn.

O s t eo dy s trophia fi bro s a może występowaó u konio-
watych, kóz, świń, psów i kotów oraz u bydła. Spo-
śró d wymienionych zw ier ząt najczę ś ciej spotykana j e st
u koni, u których jest najlepiej poznana, a najrzadziej
u bydła. Chorują konie obu płci i w kazdym wieku,
zwłaszcza źrebtęta po odsadzeniu, rosnąca młodzież
orazklacze karmiące i konie do ] lat (2, I5).

Osteodystrophia fibrosa najczęściej dotyczy koni,
których dieta jest bogataw fosfor, a uboga w wapń, co
ma miejsce przy żywieniu zbozem, otrębami i sianem
łąkowym. W pewnych rejonach choroba występuje
stacjonarnie, np. u koni Queensland w Australii, na
pastwiskach z dużąkoncentracją traw tropikalnych o
znacznej zawafiości szczawtanów (8, 12).

Przy czynąwłóknistego zwyrodnienia kości j est pier-
wotny niedobór wapnia w diecie względnie wtórny,
wynikaj ący z obe cno ś ci czynnikow utrudniaj ących j e go
wchłaniani e, zwłaszcza wiążących wapń szczawianów.
Konie spożywając e szczawiany sąpredysponowane do
wystąpienia wspomnianej dystrofii nawet przy odpo-
wiedniej zaw aftości wapnia i fosforu w diecie (2, 4, 8,
1ż,I5),

W naszych rł,artrnkach częściej ma się do czynienia
z pierwotnym niedoborem wapnia wynikającym z jego
niskiej zawartości w podstawowych paszach dla koni
(owies, siano łąkowe) przy jednocześnie wysokiej po-
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daży fosforu, dlatego istnieje potrzeba uzupełniania
niedoboru wapnia w diecie mieszaŃami np. MM lub
Hippovitu zwłaszczau źrebiąt, młodzieży i wysoko-
źr ebny ch klaczy (3, 6, ] ).

Stężenie Ca** w osoczu jest precyzyjnie regulowa-
nę ntezależnie od dziennych wahań w jego dowozie i
wydalaniu, Mechanizm regulujący to stężenie zależy
od interakcj t mtędzy parathormonem (PTH), kalcyto-
ninąi witaminąD (2). Konie posiadająbardzo spraw-
ną home o st azę w apnia. Mo gą tolerować nawet I - I,5Yo
tego pierwiastka w paszy, ponieważ jego absorpcja z
jelit jest wówczas redukowana, anadmiar usuwany z
moczem. W przypadku nadmiernej podaży fosforu
wzrastajego stężenie w surowicy, pobudzając przy-
tarczyce do zwiększonego wydzielania PTH, co w
kons ekwencj i prowadzi do demine r alizacjt uks ztałto -
wanych już kości i zablrzeńrozwojowych szkieletu u
zw ter ząt ro snących ( 9 ).

Wzrostowi stężenia fosforanów we krwi w wanrn-
kach nadmiernej podaży fosforu (górny zakres norm
fizjologtcznych dla koni) towaruyszy tendencja do
obniżania się koncentracji wapnia (dolny zakres nofin
fizj olo gtcznych) i p o głębi enie ni eprawidłowych pro -
porcji Ca:P w surowicy. Przewlekle utrzymujące się
zmiany stęzeń Ca i P we krwi stymulująprzytarczyce
do zwiększonego wydzielania PTH, prowadząc do
nadczynności wymienionych gruczołow. Wydzielanie
PTHzależy ptzede wszystkim od aktualnego stężenia
wapnia w płynie zewnątrzkomórkowym i jest odwrot-
nie proporcjonalne do tego stęzenia, lęcz nie jest to
zależność liniowa. Hormon ten powoduje zwiększe-
nie stężenia wapnia i obniżenie koncentracji fosfora-
nów w osoczu przęz zwiększone wydalanie fosfora-
now z moczęm, wzrost wchłaniania Ca zjelit, reab-
sorpcję Ca w nerkach, demineralizacjękości (mobili-
zacja fosforanów i wapnia z kości) oraz zwtększenie
aktywno ś ci fo sfatazy zas adowej o s ocza. D eminerali -

zacja kości osłabia jej strukfurę, co sprzyja zniekształ-
ceniu i zaburzentom funkcji (2,4,I5).

Obj awy choroby odzwierciedlajązaburzenia w ukła-
dzie kostnym, ale na początku choroby nie sąone jed-
nolite lub stałe w określonlrm rejonie tego układu. Ruch
koni jest zwykle spowolniony, sztywny z zaburzenta-
mi koordynacji. Zwierzęta wykazują trudności przy
wstawaniu. Wcze sne obj awy włokniste go zwyrodnie-
nia kości najczęściej sązwlązane z wyrostkami kost-
nymi słuzącymi do przyczepów mięśni szkieletowych
oTazzę stawami i obejmująkulawiznę jednej lub wię-
cej kończyn, sztyłvny chód, bolesność stawów 1przy-
czepów mięśni kończyn. Kulawizna, która może byó
okresowa i zmienna nasila się wraz ze wzrostem re-
sorpcji blaszek kostnych. Osłabienie tkanki kostnej w
okolicach stawu pogarsza wsparcie chrząstki stawo-
wej, która łatwiej ulega uszkodzeniu w trakcie ruchu
(13, 14). Częściej też dochodzi do bolesnych uszko-
dzeńprzyczepów ścięgien, co objawia się przerywaną
kulawizną sztywno ści ą t tzw. trzeszczącym stawem
( 1 5 ), Mo gą wystąpić również złamania ko ś ci kończyn,

ale pojawiaj ąsięrzadziej t dotycząbardziej zaawan-
sowanych przypadków. W miarę postępu choroby na-
stępuje demineraliz acja czaszki. Resorpcja zębodołów
p owo duj e po luzowani e z ęb ów, b oI i zabur zenia żucia.
Skutkiem tego jest zmniej szone pobieranie pokarmów,
spadek masy ciała i niestrawności. Dalsza destrukcja
kości czaszki objawia się charakterystycznym dlapóź-
nego okresu choroby obustronnym powiększeniem
kości twarzy (bighead) w kieruŃu grzbietowo-tylnym
od grzebieniatwarzy. Poszerzone kości twarzy sątwar-
de lub lekko elastyczne i bolesne. Horyzontalne ramię
żuchwy ulega nieregularnemu poszerzęn|u. Ruchy
żuchwy sąpowolne i bolesne. Jama nosowa może być
zwężonana skutek deformacji kości i utrudniać oddy-
chanie co uwidacznia się zwłaszcza w trakcie wysił-
ku. Zmiany doĘ czy ć m o gą równ ież zatok o ko ło s z c z ę -

kowych (2,4,8,11, 12, 15).
Pomimo tego, że osteodystrophia fibrosa występu-

je tylko u części zwierzątw stajni, to należy jązawsze
traktować jako chorobę stada, gdyż wszystkie zwie-
rzęta są jednakowo zyłvione i ujawnienie choroby u
innych koni może nastąpić wcześniej lub później. Po-
jawienie się objawów klinicznych związane jest z okre-
sem nieprawidłowego żywienta, stanem fizjologtcz-
nym, okresem wzrostu, ogólnym stanem zdrowia osob-
nika i sprawno ś c i ą me chanizmów komp ensuj ących.

Na sekcji stwierdza się osteoporozę kości twarzy i
i ch przero st tkanką łąc zną (char aktery styczne dla cho -

roby poszerzęnię trzęwioczaszki) oraz podobne, ale
słabiej wyrażone zmiany w innych częściach szkiele-
tu. W przypadku długotrwającej choroby moze wy-
stąpić przerost przytarczyc (I5).

Rozpoznanie w przypadku uogólnienia choroby
(o s t e o dy s trophi a fi bro s a g en er al i s at a) nie j est trudne,
ale taka postać dystrofii występuje rzadko. Trudniej
jest rozpoznać chorobę w początkowym stadiumiprzy
słabo wyrażonych objawach dotyczących tylko kości
kończyn, natomiast zrcguły nie rozpoznawane sąpo-
stacie podkliniczne, które występuj ą naj czę ściej . Dia-
gnoza choroby opiera się na badaniach radiologicz-
nych (chorobowo zmienionych kości), klinicznych,
s ekcyj nych oraz kontroli wydalani a fo s foru pr zęz nęT -

ki. Pomocna jest też andriza zawartości składników
mineralnych (Ca, Ł Mg, Zn, Cu) w paszach oTazwy-
wiad dotyczący żywienia w okresie ostatnich 3-6 mie-
sięcy. Istotnym dla rozpoznanla badaniem laboratoryj-
nym jest kontrola wydalania fosforu - FEP (fractional
excretion of phosphorus) obliczana wedfug następu-
jącego wzoru:

kreatynina surowicy fosforany moczu FEP
kreatynina moczu fosforany surowicy - 100

Obecność objawów chorobowychorazFEP > 0,5%
świadczy o włóknistym zwyrodnieniu kości (2, I5).
We krwi wzrasta aktywnośó fosfatazy zasadowej, ale
nie jest to wskaźnik specyficzny tylko dla tej choroby.
Badanie koncentracji wapnia i fosforu w surowicy jest
ntepr zy datne, p o ni ewaz sprawni e działaj ąc e me c h ani -



zmy homeostatyczne powodują ze mimo ewidentne-
go niedoboru wapnia w organizmie jego stężenie w
surowicy z reglŁy jest w dolnych granicach norm fi-
zjologtcznych, a fosforu (nawet w przypadkujego nad-
miaru) zbliżonę do górnej granicy lub nieco wyższe
(2,15).

Rokowanie jest pomyślne, ale ustępowanie objawów
moze trwac miesiącami i w niektórych przypadkach
moze być tylko częściowe (15). Najwcześniej, bo już
p o 8 ty go dni ach. o d zmiany żyw ienia ustępuj ą kul awi -

zny, poprawia się apetyt i kondycja.
Celem leczenia jest obnizenie wydzielania parathor-

monu, co mozna uzyskać ptzęz uregulowanie żywie-
nia i uzupełnienie diety węglanem wapnia. Nalezy
ograntczyć ilość skarmionego ziama i siana łąkowe-
go, wyeliminować pastwisko zawierające rośliny bo-
gate w szczawiany i zwiększyć dawkę siana z roślin
motylkowy ch. Zwykłe uzup ełni eni e nie dob oru fo s fo -

ranem wapnia jest nieodpowiedntę zę względu naza-
warlość fosforu, dlatego należy stosowaó węglan wap-
nia2-3 razy dziennie w łącznej dawce 300 g dla zwie-
rząt chorych i 100 g dlapozostałych koni w stadzie
(2). W okresie lęczęniastosunek Ca:P w dziennej daw-
ce żywieniowej powinien się ksztahować odpowied-
nio jak 3-4:I, a po ustąpieniu objawów klinicznych
jak2:I.

Pro filaktyka wtórnej, żywi eniow ej nadczynno ś ci
przytarczyc polega na takim ułożeniu dawki żywie-
niowej, w której proporcja między Ca:P wynosi od 1,5
do 2:1 (9).

Przypadek własny

W stajni położonej w północno-zachodniej części
Polski pojawiły się zachorowania t zejścia śmieńelne
koni na nieznanym tle. O wyjaśnienie przyczyntego
stanu zwrócono się do ZakŁadu Chorób Koni PIWet.
przesyłaląc jednocześnie do badań wycinek szczęki,
kość nadpęcia, a takzę krew pobraną od 2 koni cho-
rych i jednego zdrowego oIaz paszę. Po wykonaniu
b adań lab oratoryj nych nade słane go materiału dokona-
no w izytacj i staj ni prz epro w ad zaj ąc wy w iad, pr ze gląd
zwierząt orazbadanie kliniczne chorych koni.

W trakcie wywiadu ustalono, że w stajni (bazie han-
dlowej) przebywa 120 koni w wieku I-4lat. Wszyst-
kie konie pochodziły z zakllpu i przebywały w tym
środowisku od kilku tygodni do roku, po czymbyły
sprzedawane) a na ich miejsce wprowadzano nowe.
P i erw s z e z achorowan ie zauw ażono we w r ze śniitt i p aź -
dzierniku 1997 r. u 20 miesięcznęgo ogierka, po około
p ółrocznym j e go p obyci e w staj ni. Zw teruę leżaŁo, nie -
chętnie wstawało, manifestowało niechęć do ruchu, a
zmvszanę do niego wykazywało napięĘ sztyłvny chód
oraz bolesność stawów, zwłaszcza skokowych i nad-
garstkowych. Stan odzywienia konia systematycznie
się pogarszał, aż doszło do wychudzenia t zejścta
śmiertelnego po około 6 miesiącach choroby. Następ-
ne dwa konie zachorowaŁy 3-4 miesiące póżniej wśród
podobnych objawów. Byłyto konie dwuletnie (ogier i

wałach), u których opTocz wcześniej wymienionych
symptomów zauw ażono c z ę st e prz e deptyw anie z no gi
na nogę, siedzenie na zadzie, zniękształcenie trzewio-
czaszki w obręb i e ko ś c i szc z ękowej, zabur zenia żucia
i wypluwanie kęsów. Po 5-6 miesiącach choroby na-
stąpiło zejście śmieńelne. Sekcji nie przeprowadzo-
no. Zywienie opierało się na owsie, sianie łąkowym i
słomie jęczmiennej stosowanych do woli. Dodatków
witaminowo-mineralnych nie sto sowano. Wymienio -

ne pasze zblqane były z własnych pól, na których
wcześniej przęz wiele lat uprawiano sady.

Prze gląd ko ni w ykazał dobry stan o dżyłvi enia zwie -
rząt i właściwe warunki bytowania. Ęlko u 4 koni
zauwńono oznaki spadkumasy cińai średniąlub słab-
szą kondycję. ByŁy to 3 konie dwuletnie (2 ogiery i 1

wałach) or az r o czny o gierek, w s zystkie z klintcznymi
objawami choroby utrzymującej się od 1 do 6 miesię-
cy. Zw ier zęta w ykazy w ały gor s zy ap e tyt, Ie żały, w sta-
wały z trudnością Iub trzeba je było do tego zmuszać,

W wyniku badań klinicznych stwierdzono u wszyst-
kich chorych koni wzrost liczby tętna (52-64lmtn.)
rcżny l poszczęgólnych o sobników i proporcj onalny
do stopnia zaburzęi ruchu. Temperatur a w ewnętr zna,
liczba oddechów, stan błon śluzolvych i czas wypeł-
niania naczyń kapilarnych nie odbiegały od ogólnie
przy 1ęĘ ch norm dla koni zdrowych. Zaob serwowano
częste przedeptywanie u zwlrcrząt w spoczynku oraz
sztywnośc w ruchu, potykanie się i kulawizny.Kula-
wizna była rożnego stopnia, dotyczyła jednej lub
wszystkich kończyn i cechowała się zmiennością(koń
kulejący nalewąprzednią po 2-3 godzinach mocniej
kulał na pr aw ąpr zędnią). S twierdzono wyraźną b o le -

sność i obrzęk, zwłaszcza w stawach skokowych, pę-
cinowych i łokciowych. Największąbolesność w oko-
licach stawów lpTzyczepow ścięgien obserwowano u
konia, który chorowałnajdŁużej (6 mies.). Występują-
ce u niego przykurcze ścięgien manifestowaĘ się de-
formacjąpostawy kończyn przednich (ryc. 1). U 2 koni
wy stąpiło charakterys Ę czne, wy r aźnte wi do czne p o -

szerzęnięszczękigórnej (ryc,2 i 3). Chorobowo zmie-
niona kość była twarda u obu koni, u jednego lekko
bolesna. Nie stwierdzono bolesności zębów przy ich
p orus zaniu, ani też nl,ę zauw ażono wyp luwania kę sów
pokarmu. Nie udało się tez pobrać moczu od chorych
koni pomimo dwukrotnych prób cewnikowania pęche-
rzaw różnych dniach i o różnych godzinach (6.00 i
11.00). Kontrola rektalna potwierdziła brak moczu w
pęcherzach.

Wyniki b adań b i o chemicznych suro wi cy krwi koni
zestawiono w tab. L Z lnformacji zawartych w niej
wynika, ze aktyłvność fosfatazy zasadowej (ALKP) w
surowicy koni chorych była zwiększona, co w powią-
zanlu z obj awami klinicznymi p otwierdz a zabur zenta
w układzie kostnym. Rezultaty pozostałych oznaczęń
nie odbiegały od norm ogólnie przyjętych dla koni.
Zwraca jednak uwagę progo\^/a zawat1ość Ca w suro-
wicy i wyższe od średniej stężenie P oraz goTsze plo-
porcje między tymi pierwiastkami u koni chorych w
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Ryc, 1. Osteoclystrophia fibrosa generalisata. Poszerzenie ko-
ści trzewioczaszki, pogrubienie stawów (zwłaszcza pęcino-
wych kończyn tylnl,ch), deformacja postawy kończyn przed-
nich, napięcie mięśni śł,iadczące o bolesności, sztywny chód,
kulawizny:, spadek kondycji

Rezultaty badań pasz i kości przedstawia tab.2. Z
zestawionych w tabeli danych dotyczących kości na
uwagę zasługuje zawartoŚc Ca i P. Dotychczasowe
wyniki badań własnych wskazują żę zawartość Ca w
kościach zdrowych koni kształtuje się w granicach 25-
-260ń suchej masy, aP 9,4 - I 0,5. Przyjmuj ąc ten w zorzec
należy stwi erdzi ć, żę w b adanych ko ś c iach, a zwłasz-
cza szczęki występował niedobór wapnia. Zawatl.ośc
p o zo stałych p ierwi astków ni e budzlła zastr zężęń.' 

Lnaltzazawaftości składników mineralnych w sia-
nie i owsie wykazała niską zawartość wapnia i obni-
zony stosunek wapnia do fosforu. ZaĘadając, że sto-
sunek suchej masy siana i owsa w dawce pokarmowej
wahał się w granicach 3-1:1, średnia zawartośćwap-
nia wynosiŁa 0,16 - 0,2żoń, a fosforu 0,31 - 0,35o^

suchej masy dawki. Stosunek Ca do P w dawce pokar-
mowej kształtował się j ak 0,45 -0,7 0:I . Zapotrzebowa-
nie na wymienione pierwiastki dla koni rosnących w
wieku l-żlatwynosi 0,400ń dla Ca 10,200ń dla P (10).

Optymalna. proporcja międ_zr tymi pierwiastkami w
paszy powinna wynosić 2,.I, a minimalna 1:1. Jezeli

Ryc. 2. O s teo dy str op h ia Jibro s a kości pła-
skich części tlvarzowej czaszki (big-
head)

odniesieniu do konia kontrolnego.
Podobne rożnicę wystąpiły w pro-
porcjach CuZn między koniem
zdrowym, u którego stosunek tych
pierwiastków był prawidłowy, 0 u
chorych skrajny. Stwierdzono też
stosunkowo niską zawarlość hemo-
globiny (hb) w krwi chorych koni
(.4,56 i 5,67 mmol/l), natomiast inne
badane lvskazniki krwi (WBC,
RBC, Ht. obraz kr-winek białych)
były prawidłowe.

Tab. 1. poziom rłybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi koni

Tab.2. Zawartość składników mineralnych w tkance kostnej dwuletniego ogiera
oraz próbce siana i owsa



Ryb. 3. Koń, kasztan z lewej strony - osteodystrophia fibrosa,
z prawej strony koń zdrowy

jest ona niższa nlż 0,5:I, zawsze plowadzi to do wy-
stąpienia choroby (2, 15). Ponadto niska zawartość
miedzi w sianie i owsie nie pokrywałazapotrzebowa-
nia koni na ten niezbędny dla prawidłowego wzrostu
kości mikroelement, Sredniapodażmiedziw 1 kg s.m.
badanych pasz wynosiła około 5,15 mg Cu, a dawka
z}r,vieniowapowinna zawierac 20 mg Cu/kg s.m. (10).
Niska była również zawattość cynku w paszach. Za-
potrzebowanie na ten pierwiastek określa się na 60 mg/
/kg s.rn., podczas gdy jego podaż nie przekraczała27
mg/kg s.m. (10). W badanym sianie stwierdzono rów-
nież zbyt duże stęzenie sodu wynoszące I,75oń co
świadczy o przesoleniu siana. Zapotrzebowanie konia
o masie 400 kg na sól wynosi około 20 g dziennie, a
tyle znajdowało się w 0,5 kg badanego siana. Przy-
pLlszczamy1 żekoń ĄadaŁ 4-5 kg siana dziennie, a więc
pobierał I52-I90 g NaCl/dzień. Nie sąnam znane in-
terakcje między nadmiarem NaCl a niedoborem Ca,
CuiZnw diecie koni. Wydaje się, ze takdlżapodaż
NaCl w dawce wpływała na zmniejszente dturezy,
mogła uszkadzac nerki i osłabiać konie, a więc sprzy-
jać każdej chorobie, zwłaszcza przy niedostatecznej
podaży wody"

W piśmiennictwie wskazuje się, że dieta zasobna w
jony Na- i K (dieta alkaliczna) sprzyjametabolicznej
alkalozie (1, 5).Taki stan czyni nerki niewrazliwymi
na działanie PTH, a w konsekwencji ogranicza wy-
tw ar zanie pT zez nte 1, 2 5 - (O H),D (I,2 5 -hydroksycho -
lekalciferolu), prowad ząc do Żabur zeń metabol i zmu
wapnia. Możnaprzypuszczać, ze nadmiar sodu w daw-
ce pokarmowej dla koni stanowił czynnik sprzyjający
klinicznej manifestacji choroby.

Opierając się na przedstawionych uprzednio wyni-
kach badań stwierdzono, że przyczynązachorowań i
zejść śmiertelnych była osteodystrophia fibrosa. Za-
1 e c on a zmiana ży w tenia or az le c znic ze i pr oflakty c z-

ne uzupełnienie niedoboru Ca węglanem wapnia i Cu
glicynianem miedzi spowodowała poprawę stanu zdro-
wia zwięrząt chorych i powstrzymała nowe zachoro-
wanla.
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KELES I., WOLDEHIWET Z., MURRAY R. D.:
Wpływ wirus-swoiste przeciwciała na replikację
wirusa syncytialnego narządu oddechowego bydła
in vitro,przebieg kliniczny choroby i odpowiedź im-
munologicznąljagniąt. (The effects of viru§-spe-
cific antibodies on the repliaction of bovine syncy-
tial virus in vitro and on clinical disease and immu-
ne respon§es in lambs). Vet. Immunol. Immunopa-
thol. 62, 22I-234, 1 998 (3)

Replikacja wirusa syncytialnego narządu oddechowego bydła (RSV) w rno-

nocytach krwi obwodowej owcyjest przyśpieszona w obecności niskich stężeń

swoistych przeciwciał. Przeciwciała nie wpĘwająnatomiast na leplikację wiru-
sa w hodowlijąder tryka i w hodowli monocytów krwi obrł,odowej owcy. Wpłpv
niskiego miana przeciwciał dla wirusa RSV na przebieg kliniczny choroby prze-

śledzono najagniętach w wieku 10-14 tyg Grupiejagniąt (grupa A) podano do

gómego odcinka dróg oddechowych 20 rnl płynu hodowli wirusa RSV (1xlOó
TCID,o/ml) oraz 10% surowicy odpomościorvej o mianie l :1 024. Jagnięta z grupy
B otlzymały identyczna dawkę wirusa i 10% surowicy płodu jagnięcia. Grupę
kontroiną (grupa C) tworzyły nie zakażone j agnięta Po 2 1 dniach jagnięta zaka-
żono 20 rnl płynu hodowli wirusa (l x 10ó TCID.,rhrl) Zakażęnie wirusem RSV
oraz konrpleksenr wirus-przeciwciała nie wpływało na przebieg J<liniczny cho-

roby i badane pafametry. Natomiast u jagniąt zakażonych samym wirusem RSV
lub kornpleksem wirus-przeciwciała rozwinęła się silna odpowledź komórkowa

i humoralna Nie występowały różnice istotne w odpowiedzi komórkowej ja-

gniąt eksponowanych na sam wirus i jagniąt eJ<sponowalrych na mieszalrinę wi-
rus-przeciwciała określaną w teście transformacji Iimfocytów względnie cyto-
toksyczności Czas wydalarria wirusa z organizmu był przedłrrźony u jagniąt,

które otrzymały mieszaninę wirusa i przeciwciał 
G.


