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The studies were carried out on 10 geese (aged 4 ye
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that the hematocrit value and erythrocyte count weie

as compared to the control group.
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Amyloidozę (skrobiawicę) charakteryz uj e pozako -

mórkowe odkładanie się w różnychnarządach, wszę-
dzie tam, gdzie występuje tkankałączna linifatyczna,

śmierci organizmu (7).
Amyloidozępozaptakami wodnymi, u któryoh wy-

stępuj e naj c z ę ś c i ej, dia gn ozowano równi e ż l kur cząt,
kur, indyków i ptakow w ogrodach zoologicznych (4,

9,I2,13, 16). IJważa się, ze częstotliwość występo-
wania amyloidozy wzrasta wraz z wiekiem ptakow.
Zależy ona również od takich czynników jak: predys-
pozycja genetyczna, czynniki środowiskowe czy też
róZnę zakażenia przewlekłe (3, 9, I2). U zwterząt

3ill'i#?;fJi
6, I2, I], \9).

Amyloidoz te z rcgały nie towarzyszą charakterystycz-
ne objawy kliniczne, a schorzenie diagnozowane jest
zazw y czaj pośm i ertn i e.

loidozą ltrzymywanych w warunkach chowu fermo-
Wego.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na gęsiach stada reprodukcyj-



nej fermy. Zakres badań laboratoryjnych obejmował bada-
nie hematologiczne krwi obwodowej oraz ocenę aktywno-
ści proliferacyjnej limfocytów krwi obwodowej stymulo-
wanych mitogenami: konkanawalinąA (Con A) i lipopoli-
sacharydem (LPS) z E. co]i (szczep O127:BB). Ponadto
okre śl ano pi erwotną odpowiedź humoralną po immuniza-
cji ptaków zawiesinąerytrocytów owcy (SRBC), oznacza-
ja.c liczbę limfocytów krwi produkujących przectwciała
hemolityczne anty-SRBC oraz miano przeciwciał anty-
SRBC w surowicy.

Elementy morfotyczne kr-wi obliczano metodą Natta-
Herricka (18) w komorze Thoma-Zeissa, hemoglobinę
ozlaczano kolorymetrycznlę jako cjanohemoglobinę,
rł,skaźnik hematokrytowy przy lżyciu kapilar oraz wi-
ror,vki mikrohematokrytowej ,,Unipan" typ 316, a leuko-
graff| oznaczano metodą Schillinga z tozmazów krwi bar-
.,ł ionych metodą Peppenheima (14).

Aktywność bójcząneutrofilów krwi obwodowej okre-
ślano testem NBT (test z błękitem nitrotetrazolowym) we-
dług metody Raman i Poland (11) oraz jako indeks zabtla-
nia według metody podanej przez Kostro i Wołoszym(2).
Ponadto określano zdolność pochłaniania przez neutrofile
Staphylococcas aureus Oxford 209P. Badanie to wykona-
no według metodyki opisanej przez Szewczyka (I5), a

wyniki przedstawiono w formie procentu komórek fagocy-
tujących oraz indeksu fagocytarnego (IF).

Na 6 godzin przedzakończeniem inkubacji do każdej ho-

dowli limfocytów dodawano trytonowanej tymidyny (6-3H-

Thymidine, Praga) w stęźeniu lp"Cll200 ml hodowli. Po
inkubacji hodowle harwestowano przy uzyciu hatwestera
komórkowego (Skatron) na specjalne filtry bibułowe. Po
wysuszeniu krążki bibuły umieszczano w probówkach do

scyntylacji, zalewano płynem scyntylacyjnym i mierzono

no liczbąimpulsów na minutę (cpm-counts per minute) oraz

przedstawiono w postaci indeksu stymulacji (IS).

średnia cpm próby stymulowanej
IS-

średnia cpm próby kontrolnej

IF:
Iiczb a s fago cytowanych b akterii

Swoistą pierwotną odpowiedź humoralną określano w
stosunku do antygenu gr asiczoza|eżne go, j akim są erytro-

cyty owcy (SRBC), Immunizacji gęsi dokonano podając

dożylnie 1 ml 10% zawiesiny SRBC w zbuforowanymroz-
tworze soli fizjologicznej (PBS), ktorą uprzednio pobrano

w sposob sterylny do płynu Alsevera i przechowywano w
nim co najmniej przeztrzy doby w temp. 4'C.

Po 6 dniach od immunizacji ptaków SRBC oznaczano
liczbę limfocytów krwi produkujących przeciwciała hemo-

lityczne anty-SRBC pr
tycznych" (PFC - plaq
miejscowej hemolizy
Mishella i Duttona (B)
j,m./1 ml), a następnie nawarstwiano na mieszaninę izola-
cyjną (Ficoll - 400 + Uropolina 7 5%) o gęstości 1,07ż w
siosunku l:3. Po odwirowaniu (30 min. 3000 obrotów/min.

wano komórki przez 2 godziny w komorze wilgotnej w

ła anty-SRBC.
Miano przeciwciał anty-SRBC w surowicy oznaczano

po 6, 10 i 14 dniach od immunizacji SRBC. Po pobraniu
t<rwi Zytnej otrzymywano surowice przez odwirowanie prób

krwlprzez60 min, ptzy 4000 obrotów/min. Otrzymane su-

rowice inaktywowano przez 30 min, w temp. 56oC. Ozna-
czano miano hemaglutynin całkowitych, które odpowiada-
ją klasie IgM przeciwcl,ał oraz opornych na 2-merkapto-
etanol (z-ME) odpowiadających klasie IgG przeciwciał, we-

dfug metody hemaglutynacji czynnej przy ttżyciu mikro-
płytek (1).

Każdąbadaną surowicę przed i po redukcji Z-ME roz-

cięnczano przy lżyciu PBS w szeregu geomeĘcznym od

1:2 do I:4096. Następnie w stosunku 1:1 dodawano 1oń

zawiesinę SRBC. Po 2 godz. inkubacji w temp. 37oC

|iczb a makro fagów fagocytuj ących

Metodą chemiluminescencji (ChI) za|eżną od luminolu
określano aktywność fagocytarną neutrofi lów stymulowa-
nych opsonizowanymi cząsteczkami zymosanu A według
metodyki podanej przez Miiller-Peddinghause ( 1 0).

Odpowiedz proliferacyjną limfocytów krwi oznaczano
po ich stymulacji in vitromitogenami: Con A i LPS. Lim-
focyty krwi izolowano przez wirowanie krwi heparynizo-
wanej (10 j.m./l ml) w temp. 4"Cprzez 20 min. przy ż000
obrotów/min. Zebraną frakcję limfocytów przemywano
0,830ń sterylnym chlorkiem amonu w celu 7izy arytrocy-

aby w 1 ml zawiesiny było 4x106 komórek. Zywotność
otrzymanych zawiesin limfo cytów okre ś lano przez barw ie -

nie przygotowanych ex tempore Ioń toztworu błękitu try-
panu z dodatkiem 4,ż5o^ roztworu chlorku sodowego w
stosunku 4 : 1 . Hodowle limfocytów zaWadano w sterylnych,
96-dołkowych, okrągłodennych pĄrtkach titracyjnych (GIB-
CO). Do każdego dołka o pojemności 200 pl dodawano
zawiesinę przygotowanych limfocytów o gęstości 4x106
komórek tj . 1 0 x 1 05 limfocytów/dołek. Każdą hodowlę za-
kładano w czterech powtórzeniach. Do stymulacji in vitro
limfocytówużywanomitogenów ConA i LPS, które doda-
wano do każdej hodowli odpowiednio w stężeniach I pgl
ml. Równolegle dla każdej zawiesiny stymulowanej in vi-
tro Con A lub LPS prowadzono hodowle limfocytów bez
dodatku mitogenu.

Hodowlę prowadzono in vitroprzez7ż godz. w inkuba-
torze w temperaturzę 3'7"C ze staĘm 5% dodatkiem COr.



Tab. 1. Wskaźniki hematologiczne gęsi z amyloidozą i ptaków kontrolnych

Hematokryl
(,,jeden")

Le ukocyly
(1ovl)

I

Gęsi z amyloidozą

ll
Ko ntro la

13,81 t 0,44

14,83 t 0,46

39,30A ł 0,74

44,22B t 0,78

2,37u t 0,08

2,65b t 0,09

29,9 t 38,3

33,3 t 40,4

Objaśnienia: a,b p < 0,05;A,B p < 0,0l.

Tab. 2, Wybrane wskaźniki odporności komórkowej u gęsi w przebiegu amylo-
idozy

Grupa
lndeks

za b ija nia

I

Gęsi z amyloidozą

ll
Kontrola

36,67' t 2,06

45,13b t 2,18

13,89't 1,40

15,29't 1,49

9,85' t 8,61

31 ,01b t 9,13

0,96't 0,18

0,60't 0,19

75,02. t 11 ,75

57 ,92" x 12,39

Ob.jaśnienie:a,b p < 0,05.

rek fagocytujących był zdecydowa-
nie mniejszy anżęIl u ptaków grupy
kontrolnej i wyniósł odpowiednio
36,67Yoi45,],3Yo (p < 0,05). Zkolei
średnie wartości indeksu fagocytar-
nego kształtowały się na zbliżonym
poziomie, a odnotowane róznice nie
były statystycznte istotne, Wartość
indeksu zabtjania w grupie gęsi do-
tkniętych amyloidozą wyniosła 9,85
wobec 31,01 w grupie kontrolnej.

Wzmożoną aktlłvność fagocytar-
ną neutrofilów (tab. 2) odnotowano
w teście chemiluminescencji (Chl) u
gęsi z amyloidozą. Srednia wartość
cpm/1000 neutrofilów u ptaków tej
grupy wyniosła 75,02 wobec 5],92
u ptaków grupy kontrolnej. Równiez
w teście NBT odnotowano wyższą
żemość neutrofi lóq wyrażonąw ar -

Tab, 3. Odpowiedź humoralna u gęsi immunizowanych dożylnie 1 ml 107o zawiesiny erytrocytów owcy (SRBC)

G rupa

Miano przecit

całkowite lgM (log2)

6 dzień ] ,o orirn I lł oriai

vciał anty-SRBC

oporne na 2-ME (log2)

6 dzień j lo uziern j tł orirn

I

Gęsi z amyloidozą

ll
Kontrola

185,5b x74,5

298,5' t 90,1

8,8' t 1,12

8,85' t 1 ,12

9,1' t 0,83

8,57u t 0,49

6,0b t 0,89

7,58u t 0,34

7 ,6b ł 1,42

5,28u t 1,66

6,7b t 1,18

7,71't 0,88

3,1b t 1,13

8,57^ ł 0,72

Objaśnienie: jak w tab. 2.

umieszczano płytki titracyjne w temp. 4'C i po 24 godz.
inkubacji odczyty.wano wielkości miana badanych surowic
przyjmując za wynik dodatni największe rozcieńczenie
surowicy, które powoduje aglutynację krwinek. Wyniki
badań wyrażano wielkością 1og" miana.

Uzyskane w badaniach dane liczbowe opracowano sta-
tystycznie metodą analizy wariancji według programu
STATGRAPHICS 3.0, Istotność rożnic pomiędzy średni-
mi oceniano ptzy poziomie ufności p < 0,05 i p . 0,01.

Wyniki i omówienie

Wyniki badań hematologi czny ch gęsi przedstawio-
no w tab. 1. Nie odnotowano pomiędzy ocenianymi
grupami ptaków statystycznie istotnych rożnic co do
zawartości hemoglobiny oIaz ilości leukocytów we
krwi, Natomiast statystycznie istotne rożntcę mtędzy
grupami gę si stwierdzono w warto ści hematol<rytu or az
liczby erytrocytów. U gęsi z amyloidoząwskaźniki te
były ntższe, w porównaniu do grupy kontrolnej o oko-
ło II%.

Zachow ante się wybranych wskaźników nieswoistej
odporności u gęsi w przebiegu amyloidozy ilustĄe
tab.2. W grupie ptaków z amyloidozą odsetek komó-

Con A LPS

Ryc. 1. Indeks stymulacji limfocytów krwi obwodowej gęsi
mitogenamiConAiLPS

tością ekstynkcji przeltczonąna 1000 neutrofilów u
ptaków z amyloidozą jednak różntcę te okazały się
statysĘcznie nieistotne. Wyniki odpowiedzi prolife-

02
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racyjnej limfocy,tów krwi obwodowej gęsi stymulo-
wanych mitogenami Con A i LPS przedstawiono na

ryc, 1. Jak wynika zlzyskanych danych, zarówno Con
A jak i LPS silniej stymulowały limfocyty gęsi z amy-
loidozą a odnotowane różnice okazały się statystycz-
nie istotne.

(6 dzień po
U gęsi z l ltczby limfocy-

tów krwi o przeciwciała he-

molityczne anĘ- SRBC towarzyszyło w 6 dniupo sĘ-
mulacj i anĘgenem wyższe miano hemaglu§nin anty-

SRB C opornych na Z-merkaptoetanol (frakcj a IgG). Z
kolei po 10 i 14 dniach od immunizacji antygenem

MEu
obni-
ch, co

świadczy o szybszym wygasaniu pierwotnej odpowie-
dzi humoralnej po stymulacji swoistym anĘgenem.

W przebiegu amyloidozy następuje w krwi obwo-
dowej spadek ilości erytrocytów orazobnlżenie wskaź-
nika hematokrytowego. Generalnie amyloidoza Tzu-

tuje
się:
1ów
ich zdolnoś ci b ojczej, pobudzeniem odpowie dzi pr o -

liferacyjnej limfocytów T i B krwi obwodowej stymu-
lowanych mitogenami Con A i LPS oraz szybszym
wygasaniem swoistej pierwotnej odpowiedzi humo-
ralnej po s§mulacji antygenem grasiczoza\eżnym, ja-

kim sąerytrocyty owcy (SRBC).
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BOND R., WREN L., LLYOD D. H.: Adherencja
Malassezia pachydermatis i Malassezia sympodialis
do keraĘnocytów psa, kota i człowieka in vitro. (Ad-
herence of Malassezia pachydermatis and Malasse-
zia sympodialis to canine, feline and human keraty-
nocyteŚ in vitro). Vet. Rec. I47,454-455, 2000 (16).

Adherencja patogennych grzybów do komórek gospodarza posiada istotne

znaczenje w kolonizacji organizmu ssaków. Różnice w zdolności do adherencji

dotyczą zarówno miejsca kolonizacji jak i gatunku zwierzęcia. W badaniach

nad adherencj ą u żyto 2 szczepy Malassesia pachydermalrs wyizolowane od psa

z zapaleniem ucha zewnętrznego (CBS 1 879) z łojotokorvego zapalenia skóry w

okolicy pach (BH4a) oraz dwa szczepy M. sympodialis pochodzące od zdro-

wych ludzi. Keratynocyty pochodziły od człowieka, psów i kotów. Ilość komó-

ręk Ma]assesia adsorbowanych na kelatynocytach określono w mikroskopie

świetlnym. M. pachydennatis CBS 1879 cechował się najlepszą adherencją do

keratynocytów kota i człowieka, najniższą do keratynocytów psa. Natomiast M
pachydelmatisBH4a cechowała najwyższa adherencja do keraĘnocytów psa i

człowieka. Natomiast adherencja M. slmpodia}isbyła nĄwyższa w przypadku

keratynocytów psa. 
G.

KELLER M., KREHON S., STANEK C., ROSEN-
GARTEN R.: Keratynopatogenne grzyby pleśnio-
we i dermatofity występujące w zdrowych i cho-
rych kopytach koni. (Keratinopathogenic_ mould
fungi ańd dermatophytes in healthy and diseased
hovós of horses). Vet. Rec. I47 , 619-622,2000 (22),

Przebadano mikologicznie próbki pobrane z koronki, warstwy zewnętrzneJ 1

środkowej kopyta zdrowych koni oraz koni ze zmianami patologicznlłni w ko-

pycie Dermatofity i grzyby pleśniowe identyfikowano na podstawie charakteru

wzrostu na podłożu Sabourau<]a z glukoząi właściwości mikroskoporvych, Wśród

732 izolatów zidentyfikowano 26 gatunków grzybów pleśniowych Wyróżniono

fzy grupy grzybów: grzyby keratynopatogenne takie jak Acremonium b]ochii,

A]temaria a]ternata, A chlamydospora, Geotrichum candidtull, M, fetrugineum,

M. glpseum, Scopularipsis brevicaulis, T}ichophyton sp T. nentagrophlłes T,

schonleini. Do g*py drugiej należĄ 223 izolaĘ o nieokreślonej patogenności,

zaś do grupy trzecie1 zaliczono 452 izolaty niepatogenne należące do 20 rodza-

jów. Grzyby pleśniowe o właściwościach keraĘnopatogennych występowały u

18% koni ze zmianamj patologicznymi puszki kopytowej l,u 66,7% koni z nie-

znacznymi zmianarrri chorobowymi w puszce kopytowej Izolowano je też od

8,9% koni bez zmian w kopycie. 
G.


