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Amyloidozę opisano u szefegu gatunków ptaków,

wskaźnika wylęgowego oraz podwyższęniem do 1,-2oń

miesięcznej śmiertelności (8).
Podobnie w chowie intensywnym gęsi z chwilą

patologiczne),- 
Celem pracy była analtza zachowania się podsta-

wowych wskaźników biochemicznych krwi u gęsi z

amyloidozą w aspekcie wykorzystania ich w przyży-
ciowej diagnostyce laboratoryjnej choroby.

Materiał i metody

wicy krwi gęsi enzymów: aminotransferazy alaninowej
(GPT), aminotransfe r azy asp ar aginowej (GOT), Iip azy,

alf a- amylazy, gamma- glutamylotran s ferazy (GTP), al fa-

glukozydazy oraz fosfatazy zasadowej. Ponadto oznacza-
ńo zawartość we krwi glukozy, a w surowicy - kreatyniny,
kwasu moczowego, białka całkowitego, albumin, biljrubi-
ny, cholestero]u, fosforu nieorganicznego oraz jonów Ca,

Na, K i Cl,
Aktywność enzymów - GPT, GOT, lipazy i GTP okre-

ślano w analizatorze Kodak Ectachem DT 60 przy lżyclu
membran testowych Vitros DT slides i wylazono w jed-

nostkach międzynarodowych na dm3. Aktywnośc alfa-glu-
kozydazy oznaczano metodąDahlquista (2) wobec malto-

zy w pH 4,T t 6,6, tzn. optym alnych dla kwaśnej i oboj ętnej



]]:]:]688:

al fa-glukozydazy, Mieszanina inkuba-
cyjna zawierała 10 pl surowicy, 90 pl
buforu weronalowo-octanowego o od-
powiednirn pH i 20 p,I 10% roztworu
maltozy. IŃtrbację prowadzono w temp,
37"C przez 30 min. Reakcję przerywa-
no dodatkiem 280 pl4%o roztworu TCA
(kwasu trichlorooctowego), wytrącone
białko odwirowywano. Uwolnioną glu-
koz ę oznaczano l<olorymetryczn ie przy
pomocy glukooksydazy i peroksy dazy,
stosując zestaw Glukoza PAP firmy
Analco. Aktywnośó enzymu podano w
nlilijednostkach na cm3 surowicy zdeft-
niowanych jako ilość nanomoli gluko-
zy uwolnionej w czasie 1 rnin. inkuba-
cji. Podobnle oznaczano glukozę we
krwi. Z kolei aktywność alfa-amylazy
oznaczano zmodyfikowaną metodą jo-
dowąz odczynnikiem Krisman (6), wy-
standaryzowaną w odniesieniu do ilości
r ozłożony ch w ięah alfa- glikozydowych
w skrobi. Jednostki zdefiniowano jako
ilość pmoli rozłożony ch więańalfa-gli-
kozydowych w czasie 1 min. inkubacji
surowicy ze skrobią w warunkach me-
tody. Z uwagi na zl7aczną aktywność
alfa-anylazy w surowicy krwi ptaków
wodnych (5), surowicę do oznaczeń ak-
tywrro ści te go enzymu r ozcięńczano 3 0 -

krotnie.
Zawartość w surowicy kreatyniny,

kwasu moczowego, białka całkowitego,
albumi n, bilirubiny, cholesterolu, fosfo-
ranów ijonów wapnia oznaczano w ana-
lizatorze Kodak E,ctachem DT 60 przy
uzyciu membran testowych Vitros DT
slides. Poziom jonow Na, K i Cl okre-
ślano w anallzatorze Chiron Diagnostics
644. Białko całkowite podano w g na
dm] surowicy, a zw tęki drobnocząstecz-
kowe odpowiednio w mikro i milimo-
lach na dn3 surowicy.

Uzyskane w badaniach dane liczbo-
wc opracowano statystycznie metodą
analtzy wariancji według proglamu
STAfGRAPHICS 3.0. Istotność rożnlc
porniędzy średnimi oceniano przy pozto-
mie ufności p < 0,05 i p . 0,01.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono akĘwność

wybranych enzymów w surowicy krwi gęsi z amylo-
tdoząi ptaków grupy kontrolnej. Aktywność kwaśnej
alfa-glukozydazy (pH : 4,7) wynosiła u ptaków zdro-
wych średnio 128,8 mU/cm3 surowicy, natomiast obo-
jętnej alfa-glukozydazy (pH 6,6) - 86,8 mU/cm3. W
surowicy gęsi z amyloidozą aktywnośc obydwu alfa-
glukozydaz wynosiła odpowiednio: kwaśnej - 153,6
mU/cm3 surowicy i obojętnej JO,ż mUlcm3. Wzrost

Tab, 1. Aktywność wybranych enzymów w surowicy krwi gęsi z amyloidozą (x t s,

n:9)

Grupa konttolna

Kwaśna a-glukozydaza (mU/cm3)

0 boiętna a -glukozydaza (mU/cm3)

a-amylaza (U/cm3)

G()T (U/dm3)

GPT (U/dm3)

GTP (U/dm3)

Lipaza (U/dm3)

FA (U/L)

128,8A

86,8a

116,4

14,42

14,g2

1,38A

< 10

546,00

t 20,94

t 1 3,05

t 17,0

t 2,19

! 1,52

t 1,02

t 2,07

t 178,87

1 53,68

70,2b

121,3

17,21

13,90

7,63B

12,00

590,40

!21,60

t 15,64

! 20,76

t 1,70

t 1,17

! 0,79

t1,60

t 138,55

Objaśnienia: a,b - rożnica istotna pomiędzy średnimi przy p < 0,05; A, B przy p <

0,01

Tab. 2. Poziom podstawowych wskaźników biochemicznych krwi gęsi z amylo-
idozą(x+s,n:9)

Glupa kontrolna

Glukoza (mM/dm3)

Białko całkowite (o/Oms;

Albuminy (o/oma1

Kreatynina (um/dm3)

Kwas moczowy (pm/dm3)

Bilirubina całkowita (mM/dm3)

Bilirubina bezpieczna (mM/dm3)

Bilirubina poślednia (mM/dm3)

Gholesterol (mM/dm3)

Na- (mM/dm3)

K- (mM/dm3)

caz* 1mM/dm3;

cL- (mM/dm3)

p (mM/dm3)

9,36A

51 ,00

27,67

24,61

251 ,83A

2,66a

0,64A

2,03A

5,51 A

158,33

232A

3,55

111 ,00

1,68

t 1,38

t 1,94

t 1,60

t 4,19

x76,62

t 0,63

t 0,32

t 0,62

t 0,45

l1,74

t 0,16

t 0,39

t 1,08

t 0,18

12,92B

49,75

28,28

24,55

573,20B

3,45b

1 ,158

231B

5,87B

161 ,00

3,03B

3,24

111 ,50

1,86

t 0,58

x 1,24

x 1,24

l-3,25

t 59,35

t 0,49

x 0,24

t 0,48

t 0,35

t 1,35

t 0,13

t 0,30

t 0,84

t 0,14

Objaśnienia: jak w tab. 1.

aktywno ś ci kwaśnej alfa- glukozy dazy był statystycz-
nie istotny przy p < 0,01.

Aktywność alfa-amylazy oznaczano dwoma meto-
dami: jedną w automatycznym analtzatorze,która ze
względu na wysoką aktywność enzymu nie dała do-
kładnego wyniku (powyżej zdolności rozdzielczej) i
dru gą- anali ty c zną któ ra ni e w ykazała i s totnych zmian
w aktywności pomiędzy ptakami chorymi i zdrowy-



mi. U ptaków zdrowych aktywność alfa-amylazy wę
krwi wynostła 116,4 U/cm3 surowicy, a u gęsi z amy-
loidozą - I2I,3 U l cm3 surowicy.

Rozmieszczenie w komórkach rożnych narządów,
w tym wątroby, obydwu alfa-glukozydaz jest odmien-
ne, co stwierdzono np. w wątrobie świni (10). Kwaśna
alfa-glukozydaza j est enzymem lizosomalnym, które-
go rola pole ganaldziale w rozkładzie glikogenu, Nie-
dobory tego enzymu sąptzyczynąIl typu glikogenezy,
określanej j ako Choroba Pompe'go (I , 4) .Z kolei obo-
j ętn a alfa- g |lkozy dazaj e st enzymem cytop laz maĘ cz -
nym, o nie do końca wyjaśnionej roli w komórce,
Stwierdzony wzrost aktywności gamma-glutamylo-
tr ansf er azy, kwa śnej al fa- gluko z y dazy i w mni ej s zym
stopniu asparaginianowej wskazuje
namożl epuszczalnościbłonkomór-
kowych zmienionych chorobowo narządów lub na
uszkodzenie samych komórek narządów, w których
wystąpiło odkładanie się złogów amyloidu. Wzrost
aktywno ś c i gluko zy dazowej kore luj e ze s twi erd zony m
zwiększonym istotnie poziomem glukozy we krwi do
I2,92mmoli/dm3, podczas gdyw grupie gęsi zdrowych
wynosił on 9,36 mmoli/dm3 . Te trzy enzymy, zwłasz-
cza kwaśna alfa-glukozydaza i aminotransferaza, są
obecne w komórkach większości narządów, a więc
również w Ęch gdzie zaobserwowano odkładanie się
zŁogow amyloidu w ścianach naczyń krwionośnych i
okołonaczyniowychprzestrzęniachotaczającychwło-
śniczki orazw samym miĘszttwątroby i śledziony, a
w nerkach dodatkowo w kłębuszkach, torebce Bow-
mana i błonach podstawnych kanalików, co odbija się
na funkcjach czynnościowych Ęchnarządów (3). Po-
twterdzato również stwierdzony istotny wzrost stęze-
nia bilirubiny, kwasu moczowego i j onów potasowych
w surowicy ptaków chorych,

Kierunek obserwowanych zmian w zakresie bada-
nych wskaźntków krwi u gęsi jest w zasadzie podob-

ny do opisanych wcześniej zmianwe krwi kaczek cho-

rych na amyloidozę (9). Różnice między badanymi
gatuŃami ptaków doĘ czyĘ głównie ak§łmo ści ami-
notran s fera zy asp ar agini anowej (GO T) - enzy mu sze -

roko rozpowszechnionego w tkankach. Mogą one
wynikać z różnego stopnia intensywności zmian pato-
logicznych, które obj ęĘ u badanych gęsi większą ilość
narządów (wątroba, śledziona, nerki), Z przeprowa-
dz o nych b adan wynika, że char aktęr zmian b adany ch
wskaźników krwi
amyloidozy. Świa
funkcji narządów
ś 1 e dzi ony c o p otwi erd ziĘ b adanta anatomop atolo gicz-
ne i mikroskopowe (3).
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DoBSoN P., TINEMBART o., FISCH R. D., JU-
NQUERA P.: Skuteczność nitenpyramu jako leku
systemowego niszczącego dorosłe pchły u psów i
kotów. (Efficacy of nitenpyram as a §ystematic flea
adulticide in dogs and cats). Vet. Rec. I47,709-713,
200I (25)

Nitenpyram, zsl,iązekz grupy neonikotynoidów, okazał się bardzo skuteczny

w niszczeniu dorosłych pcheł w testach sztucznęgo karmienia kr-wią bydła Ba-

dania nad skutecznością tabletek zawierających ten zwięek przeprowadzono

na psach o masje t -54 kg oraz na kotach zarażonych pchłami na drodze nafural-

nej. Dawka leku dla kota wynosiła 1 J ,4 mg, dla psa o masie 1-1 1 kg 11,4 mg, o

masie od 11,1 do 57,0 kg 57 mg Po podaniu leku zwierzęta ulnieszczono w

klatkach do zbierania pcheł j obserwowano po 30, 60, 90 i 120 min., a następnie

co godzinę przez 6 godzin Ogółem lek zastosowano u 143 zwierząt. P]acebo

podano 68 zwierzętom. Pięrwsze dorosłe pchĘ zaczęły padać w okresie od 30

min do 5 godz Po 2 godz pchły spadĘz 81% zwierząt Po 6 godz skuteczność

leczenia wynosiła96,7Yo u psów i 95,20ń tt kotów, przy czym 85,9oń pcheł zna-

leziono poza organtzmemzwtetząt. W grupie kontrolnej poza orgarrizmem stwier-

dzono tylko 1,8% pcheł. 
G.

ECKERSALL P. D., YOUNG F. J., MCCOMB C.,
HOGARTH C. J., SAFI S., WEBER A., MC Do-
NALD T., NOLAN A. M., FITZPATRICK J. L.:
Białka ostrej fazy w surowicy i w mleku krów mlecz-
nych z klinicznym zapaleniem gruczołu mlekowe-
go. (Acute phase proteins in serum and milk from
dairy cows with clinical mastitis). Vet. Rec. 148,35-
4I,200I (2)

Zapalenie gruczołu mlekowego należy do najczęstszych chorób bydła mlecz-

nego. WpĘwając negatywnie na ilość i jakość mleka przyczynia się ono do ob-

niżenia efektów ekonomicznych produkcji mlecznej. Wczesna diagnostyka sta-

nów zapalnych wymienia odgrywa istotne znaczenie w zwalczaniu infekcji
Stwierdzono, że poziom haptoglobiny i amyloidu A jest znacznlewyższy zarów-

no w surowicy, jak i w m]eku krów z zapaleniem gruczołu mlekowego. Czułość

metody oznaczania poziomu haptoglobiny w mleku wynosiła 82Yo, a swoistość

94%, natomiast dla surowicy wartości te wynosiĘ odpowiednio 86% i l00%. W

przypadku amyloidu A oznaczanego w surowicy czułośc wynosiła 83%, swo-

istość 90%, a dla mleka odpowiednio 93% i l00%. Dla al-kwaśnej glikoprote-

iny czułość wynosiła 62Yuprzy swoistości 91%. 
G.


