
Praca oryginalna Original papet

Zmiany luki anionowei indukowane NH4GI

i furosemidem u królików

RyszARD BoBoWlEc, MARTA wóJclx, FRANco MARTELLI*, ELżBlErł tuslŃsrł

Katedra Patofiziologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AB, ul. Akademicka 12,20,033 Lublin
*Katedra Anatomii, Biochemii i Fizjologii Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie,

Vialle delle Piagge, 2-56124 Pisa, Włochy

' '' :'a|.:': , ..:

,],, ,,',,,,§§§gwiec s
:,lińltlle,ani.On u

Zasadęwyltczanialuki anionowej (LA) wprowadzo-
no po wykazaniu niedoskonałości równania Hender-
sona-Hasselbacha (rH-H) służącego przęz długie lata
do określania wartości pH i zmian składowych pod-
stawowego buforu krwi, jakim jest bufor węglanowy
( 1 3 ) . D o strz eżotto, że w ażny m kryterium okre ś 1 aj ąclłn
zmtany zasadniczy ch p arametrów równowagi kwaso -

wo-zasadowej: pH krwi, stężenia jonów wodorowęgla-
nowych [HCO3], prężności CO" (pCOr) jest zachowa-
nie zas ady elektroneutralno ści (elektroneutralno ść o so-
cza przy pH 7,4, z p ow odu uj emne go ładunku kwaśnych,
nieptzesączalnych białek, utrzymyr,vana j est obecnością
kationów równowazących) (1, 8, 9). Sprawia ona, że
rozdział kationów między osoczem i pĘnem między-
komórkowyrr jest nierówny i powoduje różnicę poten-
cjałów międzry Ęmi dwomaprzedziŃami wodnymi, co
daje w efekcie odpowiednio tnv. pierwsząi drugąoso-
bliwośó równowagi Dorrnana. W związku z powyżsrym
LA powodowana j e st flŃtuacj ami tzw. nielotnych, nie-
oznaczanych anionów kwasowych, do których za\tcza
się w 2/3 albuminy osocza, apozostałączęśó obejmują
mleczan, B-OH maślan, fosforany t siarczany, Gdy po-
ziom białka w osocztl jest stabilny przyczynązmian

wartości LA sąwym. aniony. Plzyjmuje się, ze ftzjolo-
gicznawartość LA oscyĘe między 9- 18 mEqA. LA jest
częściej wykorzystywana w rożnicowym rozpoznawa-
niu kwasicy metabolicznej . Zmniej s zenie L A ma miej -

sce np. wówczas, gdy dochodzi do obniżenia surowi-
czego Na* bez naruszania stężeń chloru i wodorowę-
glanów. Zwykle do takich zmian dochodzi wtómie,
wskutek podniesienia kationów niesodowych: Li, Mg
lub Ca lub zwiększenia białek kationowych np, w prze-
biegu niektórych nowotworów (l9). Zwiększona LA
wskazuje, że kwasica metaboliczna jest spowodowana
akumulacj ą niemierzonych anionów §A) (mlec zan, B -

Ol{ maślan, siarczan, fosforany) (21) lub podawanych
egzogennie, ale innych nlżCI (13), Gdy kwasica meta-
boliczna powodowana j est utratą wodorowęglanów np.
przy biegunkach, wymiotach lub w nerkach, warlość
luki anionowej zasadniczo pozostaje nie zmieniona.
Powodemj est kompensacyjne nasilenie zwrofirej resolp-
cji Na*, zaktorympodĘa Cl powodując hyperchlore-
mię i zachowanie nie zmienionej wartości luki aniono-
wej.

Zewzg|ęduna to, tżWliczęnie luki anionowej po-
zwala ocenić zablrzęnta rkz postanowiono wyliczyć



iprześIedzić zmiany LA w dwóch przeciwstawnych
stanach odchyleń rkz, Celem przeprowadzonych ba-
dań było również sprawdzenie czy zmiany siĘch jo-
nów nieorganicznych §a*, Cl-) wlłvołane podawa-
niem furosemidu (F) i NH,CI powodują przesunięcia
w warlościach luki anionowej przy zachowaniu eupro-
teinemii, Chodziło także o porównanie parametrów rkz
uzyskanych po ekspozycji na czynrik zakwaszający
(NII{,Cl) i alkalizujący (furosemid) oraz sprawdzenie
przydatności pomiaru elektrolitów jonometrem z uzry-

ciem elektrod jonoselektywnych.

Mateilał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na 48 królikach (20

samcach i 28 samicach) rasy nowozelandzkiej o średniej
masie ciała 3,0 kg, pochodzących z jednej hodowli. Zwle-
rzęta byĘ zyrvione zbilansowaną karmą LSK oraz miaĘ
nieograniczony dostęp do wody. Przed każdym doświad-
czeniem zwierzęta głodzono bez dostępu do wody przez
okres 12 h. Zwierzętapodzielono natrzy glupy: grupę kon-
trolną(K,n:16)idwte
grupy doświadczalne (D,
n- 16;D. n: 16). Pierw-
szej podóno domięśnio-
wo furosemidwjednora-
zowej dawce 6,7 mglkg
m.c., którego poziom
zmienia się w osoczu po
6-1 h (2), drugiej poda-
no dwrrkrotnie w odstę-
pie 1 h dozołądkowo
chlorek amonu (NH4CI)
w dawce 70 mg/kg m.c.,
uwzględniając okres
jego półtrwania wyno-
szący w osoczu 60-75
min. (22). Od zwterząt
pobierano krew z żyły
brzeżnej ucha po 30, 60,
90 i 120 min, odmomen-
ru podania furosemidu i

drugiej dawki NHlCl.
Próbki pełnej krwi pod-
dano analizie gazome-
trycznejprzylĘciuapa-
ratu Ciba Corning 248, w
celu oznaczenia,. pH
krwi, pręzności dwutlen-
ku węgla (pCO,) i tlenu

lektywnych elektrod połączonych z jonometrem ORION
920A. Obliczeń wartości luki anionowej dokonano w oso-
czuwgwzoru: (D{a-] + [K-]) - (tcl ] + [HCO] ]) i wyraża-
no w mEq/l. Dla każdego badanego parametru róznice mię-

^\ dzy średnimi wartościami kontrolnymi abadanymi, porów-
' npvano używając testu T-Studenta dla zmiennych niepa-

rzystych.

Wyniki iomówienie

Srednie stężenia elektrolitów i luki anionowej (LA)
oznaczal7ę przez okres 2 godzin w odstępach co 30
min. u królików kontrolnych, po podaniu F oraz NH.CI
przedstawione sąw tab. 1. Zmiany w składzie elektro-
litów wykazano zarówno po podaniu F jak i NH4C1.
Kierunek przesunięć w składzie elektrolitów był od-
mienny, w efekcie LA po F istotnie rosła (p < 0,05),
a po NH.CI znamiennie (p < 0,05) zmniejszyła się
(ryc. 1). Wahania LA byĘ skorelowane z wartościami
pH krwi (r : 0,86) (ryc, 2). Po podaniu F zmięnne za-
Ieżnerkztj.pH
cję wzrostową
do 60 min. od
stopniowy powrót do normy wartości pH i HCO,
(tab. 1). Zmiennęniezalężnerkz,tj. pCO, (ryc.3) oraz
Cl- (tab. 1) pod wpĘłvem F ulegĄ istotnemu obniże-
niu (p < 0,05), a po NH.CI następował ich istotny sta-
tystycznie wzrost.

Tab. l. Zmiany stężeń elektrolitów, luki anionowej i parametrów równowagi kwasowo-zasado-
wej w osoczu krwi królików po podaniu furosemidu i NH4CI (i + s; n : 16)

Odchylenia w rkzpo zastosowanych preparatach po-
wodowĄ w osoczu zmiany stęzenia Na* i nieznaczne
K* należących obok Ca2* iMg2* do tzw. silnych jonów.
Stężenie Na* po podaniu F ulegało obnizeniu, a po
NH^CI wzrostowi (ab. 1). Dodatlri kierunek istotlrych
(p < 0,05) zmian wartości BE ze szczytem w 60 min.
(ryc. 4) w odpowiedzi na frrrosemid był następstwem
aka\ozy metabolicznej o średnim stężeniu 2,65 mEąI
w 60 min. Po ekspozycji królików na NHoCl wartości
BE byĘ ujemne (był to niedobór zasad) i dochodziĘ do
),]9 + 0,46 rnEq/l w 60 min. od podania NH4CI.

Czas (m n)

60 90

11i;3+] mEq/

[K*] mEq/

tCl-] mEqil

tHCOg] mEq/

LA mEq/

t BE mEql

pH

F

NH4cl

F

NH4cl

F

NH4cl

F

NH4cl

F

NH4cl

F

NH4cl

F

NH4cl

140,50t9,63

4,22ł0,66

101,50t12,75

24,85ł5,21

18,37t3,28

2,24ł0,45

7,38t0,32

135,00 t7,22

138,00 t6,21

3,35 t 0,35

4,58 t 0,42

87,00 t 6,23

102,75ł7,43

24,40 ł 3,34

22,71 t 6,23

28,95 t7,21-

16,86 t 3,23

2,85 t 0,41

-1,50 t0,29

7,45 t 0,87

7,32 t 0,86

133,00 t 7,01-

142,00 t 6,89

4,00 t 0,43

3,75 t 0,47

81,00 t 5,34*

113,00 t 8,98*

26,06t4,67-

23,11ł4,67

30,14t7,87-

9,64 t2,51 *

2,65 t0,45

-2,79 ł0,46*

7,40 t0,86

7,24 x0,76*

1 34,00t6,78

144,00t7,41*

3,57t3,91

3,44t0,36

90,50t5,95

111,00t9,64

25,78t6,54

23,12ł5,45

26,35t6,54-

13,34t3,73

2,99t0,67

-2,10t0,39

7,48t0,67

7,28ł0,84

127,00t8,10-

144,00t8,10

3,37t3,54

4,82x0,43

85,50t4,83-

106,00t8,26-

25,13t6,24

21,21ł6,32

25,00t5,92

17,19t4,94

1,21ł0,43

-0,50t0,51

7,46t0,91

7,29=0,82

Objaśnienia: *różnica istotna w stosunku do wańości kontrolnej, p < 0,05



WwynikuĘchdwrrkierunkowych 160
zmlar1 kontrolny stosunek jonów
Na*/Cl (I,43), na|eżącychdo głów- 140

nych osoczowych kationów i anio-
.ró*, po podaniu F wzrastał (I,72), a 120

lozę stężeniową a po NH.CI spada- 40
jący, co odnosi się do zaistnienia sta-
nu kwasicy dilucyjnej (1). 20

W porównaniu do zwierząt kontrol-
nych króliki po NHoCl wykaąrwaĘ
pierwotną kwasicę metaboliczną
(KM), w której występowała zniko-
ma kompensacj a hyperwentylacyjna
(brak obniżenia pCOr) z możItwą
kompensacją nerkową (dążność do
przywrócenia stężenia jonów HCO,- poprzęz ich kon-
serwację nerkową (ryc, 1). Zasadowica metaboliczna
po F nie powodowała hypowen§lacyjnej kompensa-
cji oddechowej (brak wzrostu pCO,) (ryc. 1) prowa-
dziłajednak do ner-
kach (obniżenie . 1).

Opierając się log
([HCO,-](sCO, x pCO,)), stużącym od dziesiątków
lat do vłyznacŻanta zalĆżnosci między pH a składo-
\\rymi głównego buforu nieorganicmego krwi, można
by przyjąć, żę wartość pH płynu ustrojowego zarów-
no ftzycznie, jak i matemaĘcznie jest zalężna od war-

rH-H, a powodowane zmianami stężenia słabych kwa-
sów (buforów, takich jak białka czy mleczany).

ZĘch powodów wprowadzono kilka niezależnych
od pCO, wskaźników nieoddecho\\ych zablrzeń rkz,
zktóryĆh pierwsąm był standard wodorowęglanów
(standaryzowanych dlapCOr:40 Torów lub 5,3 kPa).
Innym wskaźnikiem jest zasadabuforowa (buffer base
BB) Singera i Hastingsa (13), a nadmiar lub niedobór
zasad (+ BE) jest trzecim takim wskaźnikiem, będą-
cym miarą odchylenia BB od wartości normalnej.
Wartość prawidłowa BB zbltżona jest do około 48
mEq/l, wtedy gdy hemoglobina i wodorowęglany sta-
nowią po 50oń tej wartości. Słabą stroną +BE jest jej
zmienność przy fluktuacjach pCO, Obliczenie LA
uwzględnia natomiast pomiar silnych jonów §a*, K*,
Cl ) dla o ceny nieoznaczony ch znaczących w rkz anto -
nów.

W gruncie rzeczy zarówno [HCO.-] jak i + BE same
w sobie nie różnicuj ą zaburzeń nieóddechowych rkz,
chociaż ich określęnie jest często ważnę klinicznie.
Podobnie w odniesieniu do + BE, normogram Siggar-

KlK F|F NH4cl l NH4cl

Kationy I Aniony Kaiiony I Aniony Kationy I Aniony

K - kontrola

Ryc. 1. Równowaga kationowo-anionowa i wartość luki anionowej u królików po
podaniu furosemidu i NH4CI
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Ryc. 2. Zależność między luką anionową i pH krwi królików

da i Andersona oraz algorytmy zastosowane do jego
określenia nie róznicują wpływów powodowanych
zmianami [Cl ] i innymi kwaśnymi anionami jak mle-
czany, keto-kwasy i albuminy surowicze. W mviązkl
z Wm, analizy [HCO,-] uzupełniane są określaniem
luki anionowej LA: ([Na-] + [K-]) - ([Cl ] + IHCOI ]
(18, 20). Zwiększenie LA u-ważanę jest za wskaźnik
kwasicy metabolicznej powodowanej akumulacj ą nie-
mierzonych anionów, tj. kwaśnych anionów często in-
nych niż Cl . Między kwaśn5.łni anionami a lukąanio-
nową zachodzi ścisła zależność wyrażona równym
przyrostem luki anionowej na każdy nagromadzony
w surowicy 1 mmol kwaśnych anionów (z wyjątkiem
Cl ) (15). Pewną trudność w empirycznych oznaczę-
niach LA wprowadza jednak wpĘrv.stężenia białka
szczegolnie albumin w osoczu Wwi. Zeby tego unik-
nąć wartość LA podaje się w odniesieniu do danego
stężenia albumin w osoczu.

O ile więc parametry Wliczane w oparciu o rH-H
sąuĄĄeczne i uznane przy interpretacji stosunkowo
pro stych zaburzeń rkz, w których oznaczęnie [HCO3-]
lub + BE jest wystarczające (3), to w przslpadku kom-



pleksowego przegrupowania w rkz,
takiego jak ma miejsce u krytycznie
chorychpacjentów, oznaczęnieivry- 45

teczność \^rym. parametrów jest nie-
wystarczająca i często prowadzi do 40

błędnego postępowania. 
= 

35

7,2 7 ,3 7 ,4 7,5 7,6 7 ,7 7,8 pH
śct lukt anlonoweJ (do 9,46 +'2,5 /

mEq/l), a alkaloza po podaniu furo- Ryc. 3. Wykres Davenporta zmian równowagi kwasowo_zasadowej krwi króli_
semidu rOzvvljała się w następstwie tów po podaniu furosemidu i NH4CI
gromadzenia nadmiaru zasad (BE +

2,85 + 0,41 mEq/l) oraz rosnącej LA
(25 ,I4 mEq/l + 0 ,7 ,8]). Doustne po-
danie NH,CI jest skutecznym sposo-
bem wyr,vÓŁywania kwasicy metabo-
Iicznej, p onieważ obok wytw arzal7e -

ie mocznika do

(zŹ). Głównym E
powodem zmianrł'i6'poiu'rr-'fr" 5 O

rosemidu był istotny wzrost stężenia Et
j onów CI' t nieznaczne obntżęnie stę-
żenia jonów HCO3 oraz spadek stę- _2

żenia kationów Na- (128 mEq/l). l a FurosemidPodanie furosemidu jako pętlowego 
I

diureĘku, powoduje alkalozę meta- Ę NHaCl
bolicznąprzezwzmożenieusuwania -4
jonów H- i skurczenie się objętości mln.
ptynu zevmątrzkomórkowego (ECF). Ryc.4. Zmiany nadmiaru zasad po podaniu NH4CI i furosemidu; * (p < 0,05)

Zmtany w rkz wyłvołane podaniem
->-obupróparatówbyĘnaryiełagodne,iżbyĘ buforo- stustężeniajonów CI',Zmiany *rĄ,p9podaniufu-

*unó ,'ruchowanióm izokapni1. Przedstawiony mo- rosemidu wynikĄ z przesunięć w składzie zarówno
del wywoływaniazmianw i gP i LA może być oqy- Cl , jak i Na*. Nasilający się stan hypochloremii był
korzyŚtan}w badaniach innych ważnychparametrów następstwem nerkowego usuwaniaNa*, który p_o_ciąga

Tkz, taklch jakrożnica silnych jonów (SlD-strong ion za sobą chlor pozostawiając w osoczu jony HCO,
difference). łt<tualnie w szeregu badaniach (4,22) NH.CI uĄ-

W przeprowadzonych badaniach stężenie białka w wany jest jako środek wlrvołujący eksperymentalną
osoczu krwi hólików utrzymywało się w zakresie stę- kwasicę metaboliczną (KM). Wykazano, że NH.CI
żeńflzjologtcznych(6,3-6,7 mg dl 1) i nie przyczynia- nasila z jednej strony usuwanie zjonizowanego wap-
ło się do zmianluki anionowej. Najbardziej znamien- niaCaz* wnerkach np.przry intensywnymprocesietra-
nym wynikiem przeprowadzonych badań było, żena- wienia fermentacyjnego w jelicie ĘTby- (11), z dru-
siąpiĘ duże przesuńięcia w składzie elektrolitowym, giej rłpVwa korzystnie na miedniczki nerkowe poptzęz
szózegóIniew równowadze anionow ej przry łagodnych hamowanie ich mineralizacjii ogranlczal7ie zmianpro-
zmtanrkz. Wartość tBE zasadniczo nie ulegałaprze- liferacyjnych. Kwasica wzbudzona przęz NH.CI po-
sunięciom po furosemidzie, większe odchyleniazlł,tą- woduje zmlany w układzie renina-angiotenzyna-aldo-
,an€, ubytkiem zasad obserwowano po podaniu steron.WodpowiedzinaKMwzbudzonąpodawaniem
NH,CI w związku z wątrobowym wytwarzaniem NHoCl dochodzi do podwojenia aktywnoŚci reniny w
mocinika i generowaniem jonów H*. Równocześnie osoczu, 4-krotnego zwiększenia stężeniem aldostero-
wyworzony stan kwasicy metabolicznej wyrażŃ stę nu (16), a w konsekwencji do zmian wskładzie elek-
isiotnym obniżeniem LA,zasadniczo zpowodu wzro- trolitowym moczu, Brion i wsp. (5) wykazali u króli-

mmHg pco, + $g 70 60 50

mln.



ków zrviększenie aktywności rozpltszczalnej anhydra-
zy węglanowej (sCA) w nerkach po obciązeniu NHlCl.
Katalizowan ie przez s CA hydratacj i/dehydratacj i C O,
doprowadza do usuwania w formie NHo* jonów H*
oraz wzbudzania jonów HCO, . Wazne jest przy tym,
iz proces zakwaszania moczu podlega rozwojowi osob-
niczemu, stając się w pełni wydajnym dopiero w wie-
ku dojrzaĘm. Zwierzęta nowo narodzone mają ogra-
niczoną zdolność zabxlaszania moczu, a w rwtązku z
łm są znacznie podatniejsze na stany kwasicy.

NH,CI ma równiez zastosowanie terapeutyczne u
kilku gatunkow znvterząt Podawanie krowom NH4CI
i (}IH,)SO, (98 gldzień) powoduje obniżenie pH krwi
i zwiększenie zjonizowanego Ca2* w osoczu induku-
jąc łagodną KM przy zwiększonej zdolności krów do
ltrzymanta stabilnego stężenia Ca w osoczu, co po-
tencjalnie zmniejsza przypadkt gorączkt mlecznej -
p or ażenia poporodowe go. U broj lerów dodatek NH4C1
w wodzie do picia w stanach stresu cieplnego obniża
wńwarzanie kwasu mlekowego, co nie dopuszcza do
obniżenia poziomu jonów Ca2* w osoczu i zapewnia
ltrzymanie homeostazy tego pierwiastka. NH.CI ko-
ryguje w takich stanach podwyzszone pH krwt oraz
stęzenie jonów H*, które przy obntżonej prężności
pCO, prowadzi do przyspieszenia oddechu Qlol1pno-
ea) i-rorwoju alkalozy oddechowej (4), Związek ten
jest ponadto powszechnte używany w postępowaruu
terapeuĘcznym i zapobiegawczym zvvlązanym z ko-
cim syndromem uro 1o giczny m. C zę sto ś ć vyfuv ar zania
się kryształków struwitu (fosforan magnezowo-amo-
no!\y) i zaistrrienia tego syndromu spada po zakwa-
szeniu moczu długookresowym podawaniem I,5oń
NH4CI do pokarmu < pH 6,4 (7). W przedstawiony9h
badaniach wzrost stężenia jonów Na* (p < 0,05),
zmniejszenie stężenia HCO. G) < 0,05), BE (p < 0,01)
orazopoźnione obniżenie stĘzeniajonów K* (p < 0,05).
Biorąc pod uwagę wyniki Gyorke i wsp. (16) taki ob-
raz zmlan jest wynikiem dwukrotnego pobudzenia
aktywności osoczowej reniny i czterokrotnego zwięk-
szenta poziomu aldosteronu po NHIC1 orazbezpośred-
niego pobudzenia steroidogen ezy przez IśNI.

Furosemid j ako inhibitor przenośnika nabłonkowe-
go Na-K-2C1 (17) indukuje alkalozę metaboliczną
poprzęz zwiększenie wydalania jonów Na* i H* (2),
retencję nerkową jonów HCO.-, zniesienie korowo-
rdzeniowego gradientu stężeniowego jonów NH4* i
akĘwację Na-K-, H-K- i H-ATP-azy (I2). Znajduje
zastosowanie u koni po wyczerpującym, forsownym
wysiłku, np. w gonitwach, jako środek atenuujący na-
stępstwa kwasicy hypochloremicznej (9). Szereg ba-
dań (9,10) wskazuje na mozliwość przewidzenia stę-
żeń, ważnych klinicznie, niemierzalnych silnych jo-
nów (głównie mleczanu, ketokwasów, otaz magnezo-
wych i amonowych, ale innych niż chlor) w oparciu o
wyliczenie LA w warunkach, gdy osoczowe stęzenie
tzw. nielotnych słabych kwasów (albuminy zlicznymi
grupami dysocjacyjnymi niesionyml przez 16 reszt
histydyny (I3),orazwartość pKw zal<tesie7,2 do 7,3)

jest stabilne.Użryteczność tego prostego i dostępnego
sposobu określenia powodów kwasicy metabolicznej
jest duża u koni (6), maĘch nłvierząt orazlldzi,nato-
miast mniejsza u bydła (10). Wartość LA zależy od
wieku nvterzęcia oraz od zmiennych uwzględnionych
w obliczeniach. U zlvierząt młodych ze wzg\ędu na
zwiększenie w osoczll fosforanów i zmntejszenie jo-
nów Ca2* jest wyższa, gdy we wzorzę do obliczeń nie
uwzględniane są jony K* przyjmuje obnizone warto-
ści. Prawidłowy zakres wartości LA jest gatunkowo
rożny. U dorosĘch koni waha się w granicach 8-13
mEqll, u bydła 14-20, u owiec I7-29, u psów 15-25
oraz u królików wg badań własnych 13-19 mEq/l.
Czynnikami zwiększającymi wartość LA są: rosnące
w@arzanie L-mleczanu w mięśniach, ataWę L- i D-
mleczanu w przewodzie pokarmowym (przeładowa-
nie żwaczaziarlami, bakteryjny rozl<ładw jelicie śle-
pymryzry romvljającym się ochwacie u koni), akumu-
lacja fosforanów oraz siarczanów w stanach niewy-
dolno ści nerek, p odwyższo na zaw artoś ć acetooctanu i
BOH-maślanu nłvtązana z ketoacido ząt cukłzycą ( 1 4),
ostre odwodnienia prowadzące do zatężenia ujemnie
naładowanych albumin. Wyliczenie luki anionowej jest
w ażnym wskaźnikiem w różnicowym diagnozowaniu
r ożny ch po staci kwas icy metabolicznej . W przypadku
koni luka anionowa pozwala zarówno na określenie
łpu i ciężkości kwasicy metabolicznej, jak i wskazań
prognostyc zny ch (9, 1 5 ). Gdy wartość LA u koni prze-
WaczaZ5 mEqllprzeiywalność koni z bólami kolko-
!\ymi zmniejsza się do 0 (6). Rosnąca wówczas LA
(nie rwtązana zhyperchloremi{ j est wskaźnikiem KM
będącej następstwem beztlenowego metabolizmu na-
silającego się wraz zromvojem wstrząsu. W przepro-
wadzonych badaniach dochodziło do obnizenia LA w
warunkach podawania NH4CI głównie z powodu hy-
p erchlorem 7t, nieznac zne go p o dwy ższęnia j onów Na*
oraz obniżenia jonów w wa-
runkach podawania F odpo-
wiednio do zasadowic ej spo-
wodowane są głównie zmianami mierzonych jonów i
Ęm zasadntczo rożntą się od zmlan powodowanych
endogennie. W warunkach in vivo przesunięcia LA
wynikają z rosnących stężeń niemierzonych anionów,
zwłaszcza 1-mleczanu i ketokwasów (14, 15) przy
zachowanej izochlorii. Wartość LA odzwierciedla
wówczas ciężkość kwasicy metabolicznej podobnie jak
poziom kwasu mlekowego. Szereg autorów (9, 10, 15)
podkreśla j ednak, wy ższą uĄĄeczność LA w porów-
naniu z oznaczęntem kwasu mlekowego. Przydatnośc
LA jest szczegolnte dlża w ocenie stężenia izoformy
l-kwasu mlekowego, której ilość rośnie w stanach
hyp oksj i. Ro snąca wartoś ć LA j est wtedy wskaźnikiem
zaburzeń sercowo -naczyniowych i oddechowych ( 1 0).

Gdy poziom mleczanu ptzel<racza 10 mM^, a wartość
LA 30 mEq/l przetywalność u świń, koni a także u
ludzi spada do 0. Zę względu na możliwość oznacza-
nia LA w kazdym laboratorium i przydatność anali-
Ęcznątak surowicy, jak i heparynizowanego osocza



znaczęfl:rę LA jest większe od oznaczęń mleczanów
wyma gaj ących sp e cj alnej meto dy do oznaczeń t szczę -
gólnego, polegającego na szybkim schłodzeniu i od-
btałczantu, p o stępowaniu z próbką.

Wnioski

1.

tabo
nicz
1) i Cr (81 mEq/l) w osoczu.

2. Kwasica metaboliczna indukowana podawaniem

\Ho obniżenia LA(9,64 mEq/l) głów-
nie j chloremii.

3. nie zmieniające się wartości nad-
miaru zasad (+BE) po podaniu furosemidu, przy dl-
Ęch zmtanach po NHoCl. przydatność tego parame-
tru do różnicowania odchyleń rkz w badanym ukła-
dzie doświadczalnym okazuje się być ograniczona.
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PANOUSIS N., ROUBIES N., KARATZIAS H.,
FRYDAS S., PAPASTERIADIS A.: Wpływ selenu
i witaminy E na wytwarzanie przeciwciał u krów
mlecznych szczepionych przeciwko Escherichia coli.
(Effect of selenium and vitamin E on antibody pro-
duction by dairy cows vaccinated against Escheri,
chia colĄ. Vet. Rec. I49, 643-646,200I (2I)

Badania przeprowadzono na 60 kowach rasy holsztyńskiej w 190 dniu cią-

ży w 4 grupach doświadczalnych, którym podano podskómie szczepionkę prze-

ciwko Escherichia co,li zawierającą antygeny K99(010l:K99:F,11). Krowom z
grupy 1 podano domięśniowo selenin sodu w dawce 0.1 mg Se/kg łącznle z

witaminą E w ilości 8 jmlkg masy ciała Zwierzętom z grupy 2 podano tylko

selenin soclowy w dawce 0,1 mg/kg, zaŚ zwletzętaz gnrpy 3 otrzymaĘ witaminę

E w dawce 8 jm/kg Po 42 dnjach poMórzono schemat doświadczenia. Grupa 4

stanowiła kontrolę. Poziom se]enu i witaminy E oznaczono tnetodą fluorone-

tryczną a miano przeciwciał dla -8, colrw surowicy oznaczono testem ELISA
Poclanie selellu oraz selenu łapznie z witaminą E wpływało na wzrost miana

przcci wciał rlla E c o } i l szczepionych krów Naj większy Ńzrost miana tych prze-

ciwciał wystąpił u krów z grupy 2 Podawanie selenu ciężanrym krowon łącznie

ze szczepieniem w celu zapobieżenia biegunce nowo narodzonych cieląt na tle

zakńenia E.co}l wydaje się w pełni uzasadnione 
G.

KIM J., CHOI C., HAN D.U., CHAE C.: Równo-
czesne wykrycie cirkowirus^ qp 2 i parwowirusa

kładowym
multiplex-
circovirus

rspe 2 and porcine parvovirus in pigs with PNIWS
bymultiplex PCR). Vet. Rec. 149,304-305,2001 (10)

Poodsadzeniowy wieloukładowy zespół wyniszczający (PMWS) cechuje się

złą kondycją bladością skóry, niekiedy żołtaczką. Coraz częściej choroba jest

diaglozowana w Europie Zachodniej USA i Wschodniej Azji W tkankach cho-

rych świń występuje antygen i kwas nukleinowy cirkowirusa świń typu 2 (PCV-

2) Izolacię wirusa, hybrydyzacje in situ i test multiplex PCR wykonano z prób-

kami rł,ęzłów chłonnych i śledziony 53 prosiątw wieku 50-70 dni życia z obja-

wami PMWS pochodzącynri z 53 stad PCV-2 i parwowirus świń (PPV) wyizo-

lowano równocześnie w 6 przypadkach, hybrydyzacja ,n slru i multiplex PCR
wypadĘ dodatnio w 12 przypadkach Wyłącznie obecność PCV-2 stwierdzono

w 36 przypadkach, hybrydyzacja .,ł sl7ł i multiplex PCR wypadły pozytywnie w

4t przypadkach. Żadląz Zastosowanych nretod nie stu,ierdzono wyłącznie za-

każenia wywołanego przez PPY który replikując się w komórkach układu im-

nrunologicznego w}-wiera efekt supresyjny na odpowiedź immunologicznąprzez

co umożliwia reptikację PCV-2.
G,


