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Praca oryginalna

U tuczników, charakteryzujących się szybkim tem-
pem wzrostu, dzienne przyrosty masy ciała oraz wy-
korzystanie białka paszy uzależnione jest przede
wszystkim od poziomu hormonu wzrostu (GH), ktory
stymuluje wychwyt aminokwasów i syntezę btałek
strukturalnych (2,6). W procesach wzrostu i rozwoju
świń istotną rolę odgrywaj ą równiez hormony tarczy -
cy: tyroksyna (T.) i trójjodotyronina (T,), ktore zali-
czane są do podstawowych regulatorów przemiany
materii (3), co zwlązane jest z ich wpływem na proce-
sy oddychania komórkowego w mitochondriach (19).
W komorkach docelowych działanie To i T. jest dwu-
fazowe; w niskich stęzeniach działają anabolicznie,
natomiast w stęzeniach wysokich - katabolicznie (9,
l0). Poziom T.+ i Tr we krwi u rosnących świń uzależ-
niony jest od sposobu ich zy.wienia.Wykazano m.in.,
ze dodatek tŁuszczuporafinacyjnego do dawek pokar-
mowych podwyżsia poziom T. i T, we krwi (20),

a zastąpienie w mieszankach pełnodawkowych dla 1o-

s zek p oekstrakcyj nej śru§ soj owej po ekstrakcyj ną śru-
tąrzepakową lub nasionami rzepaku stymuluje kon-
wersję T. do T,, (4).

Wykazano, że T, i T . należądo głównych regulato-
row gospodarki lipidowej: 1) zwiększają one syntezę
lipidow w wątrobie oraz syntezę i mobilizację troj-
glicerydow w tkance tłaszczowej (22);2) stymulują
powstawanie cholesterolu w komórkach wątrobowych
poptzez wzrost aktywności reduktazy 3-hydroksy-
-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) (5, 7, 23);
3) zwiększająploces lipolizy poprzez aktywację lipa-
zy wątrobowej i lipazy lipoproteinowej (1 8);4) przy-
spieszają usuwanie LDL z krwi poprzez stymulację
ekspresji receptorów LDL w hepatocytach (I2,26).
Dowiedziono, że nadczynnośc tarczycy prowadzi do
wzrostu poziomu wolnych kwasów tłuszczowych
(FFA) i glicerolu we krwi (27), przy jednoczesnym



spadku poziomu cholesterolu całkowitego oraz lipo-
protein o małej (LDL) i dużej gęstości (HDL) (8, 15,
I7 ,27). W stanie hipotyreozy, pomimo zmniejszonej
lipogenezy i lipolizy, obserwuje się wzrost poziomu
cholesterolu i lipoprotein LDL. Efekt ten jest lvyni-
kiem obnizonej ekspresji receptorów LDL w wątro-
bie, zmniejszonej degradacji lipoprotein LDL i ich
akumulacji w osoczu krwi (11, 18).

U świńpoziom lipidow i cholesteroluwe krwi zale-
zy od rasy lub schematakzyżowania, płci, wieku oraz
żywienia. Poziom nasyconych i nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych w dawce pokarmowej ma istotne
znaczęnie (1,3, 13, 14,20). Wykazano, ze dodatek
kwasu linolowego i/lub linolenowego do dawki po-
karmowej obniża poziom cholesterolu w surowicy krwi
(2 4), natomi a s t do datek g luko zyl an ow wywołuj e e fekt
przeciwstawny (14), Na poziom cholesterolu w suro-
wicy krwi i w tkankach u świń szczególny wpĘw maj ą
w zaj emne re lacj e p omiędzy ni enasyconymi kwas ami
tłuszczowymtzrodziny n-6 i n-3 (zalecane proporcje
4 : I), ilość i jakość włókna oraz poziom mikroele-
mentów (głownie miedzi i chromu) w paszy (1).

W dostępnej literaturze brak jest danych doĘczą-
cych zależności między aktywnościątarczycy a po-
ziomem lipidów i cholesterolu we krwi tuczników
podczas ich wzrosfu. Dlatego tez celem przeprowa-
dzonych badań było określenie poziomu jodotyronin
(To,T, i rT,), lipidów. cholesterolu całkowitego oraz
frakcji lipoprotein LDL i HDL w surowicy krwi tucz-
ników o róznej masie ciała.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 96 tucznikach (loszkach)

ras: duroc, hampshire, pietrain oraztlcznlkach linii 990 -
po 24 tuczniki w kazdej grupie. Tuczniki w obrębie danej
rasy lub linii pochodztĘ od tego samego knura. Zwierzęta
utrzymywano w kojcach indywidualnych w warunkach ter-
moneutralny ch, P rzez okres tuczu wszystki e świnie zywio -

ne byĘ tą samąmieszankąpełnodawkową składającą się z:
śruty sojowej -l9,0oń, śruty kukurydziane1- 50,3loń, śru-
ty jęczmiennej 25oń, premtksll - 2,50Yo,kredy pastewnej

0,40Yo, oleju rzepakowego - 2,500ń, L-lizyny-HCl
0,II%o, Dl-metioniny - 0,085%, L-treoniny 0,060ń,
L-tryptofanu - 0,03 50^. Mieszanka zawierała : 1 ],] 5%o btał-
ka ogólnego,4,J90ń ekstraktu eterowego, 2,74Yo włókna
surowego, 13,2 MJlkg energii metabolicznej kalkulowa-
nej, O,Bżoń ogólnego Ca,0,30%o P strarł,nego.

Ekstrakt eterowy mieszanki treściwej stosowanej w zy-
wieniu świń poddano analizie w celu określenia profilu
kwasów tłuszczowych. Analizę wykonano za pomocą chro-
matografu gazowego, gazeln nośnym był argon, Prof,rl kwa-
sów tłuszczowych ekstraktu eterowego mieszanki treści-
wej był następujący] C,.,u - 0,24Yo, C,o,o - I5,7 10ń, C,o,, -
0,45oń, C,r,u - 3,93Yo, C,r,, - 28,3Joń, C,r,, - 46,3JYo, Cr83

-3,30oń,C20 0 0,32o/o, Cro,, - 0,630^, Crn,r - 0,35Oń, Cro,, -
0,080%, inne - 0,ż5%o.

Krew do oznaczeh jodotyronin i cholesterolu pobierano
od świń w momencie osiągnięcia masy ciała równej: 25,
50, 70, 90, l10 i 130 kg. Do czasu wykonania analiz suro-
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wicę przechowywano w temperaturze -20"C. Poziom ty-
roksyny (T1), trójjodotyroniny (T,) i odwrotnej trójjodoty-
roniny (rT.) w surowicy krwt oznaczono radioimmunolo-
gicznie. Standardy T4, T3 i rT_, oraz przeciwctała anty-T,
i anty-T. pochodziły zftnny Sigma (USA), natomiast prze-
ciwciała anty-rT, (symbol 308) od prof. S. Kosowicza (Aka-
demia Medyczna w Poznaniu). Przeciwciała te nie posia-
dały lub posiadały nieistotne reakcje krzyżowe z innymi
jodotyroninami. Znakowane jodotyroniny l25I-To i l25I-Tr

(akt, spec. 135-165 pCi/pg) zakupiono w firmie DuPonl
NEN (Belgia). Czułość stosowanych metod wynosiła: dla
T 1- 2,1 ng/ml, dla T. i rT, - 0,05 ngiml, natomiast błąd
wewnaJrzseryjny - odpowiednio 5,7oń,6,zYo i 4,2oń.

Poziom lipidow, cholesterolu całkowitego oraz frakcji
lipoprotein LDL i HDL w surowicy krwi oznaczano za
pomocą zestawów z fllny POCH Gliwice.

Wyniki poddano analizie statystycznej, stosujap dwu-
czynnikową analizęwariancji w blokach kompletnie zran-
domizowanych. Istotnośc rożnic między średnimi spraw-
dzano testem Duncana. Wszystkie obliczenia przeprowa-
dzono z lżyciem programu komputerowego SAS (SAS/
/STAT l9B9). Prawdopodobieństwo na poziomie 0,05 uzna-
wane było za istotny wskaznik różnic statystycznych po-
rniędzy średnimi.

Wyniki iomówienie
Zmiany poziomu hormonów tarczycy w surowicy

krwi tucznikow podczas ich wzrosfu przedstawiono
w tab. l. Spośród 4 badanych ras tuczników istotnie
wyższym (P < 0,05) poziomem T4 i T3 charakteryzo-
waĘ się fuczniki linii 990, u ktorych średni poziom
T4 i T, w okresie tuczuwyrosił odpowiednto75,7 nmol/
i 1,3 1 nmoV|.Wrazze wzrostem masy ciała obserwowa-
no stopniowy spadek poziomu Ę i t, odpowiedni o z war-
tości 79,8 nmoVl i2,02nmoVl (u tuczników o masie cia-
ła25kg) do wartości 55,3 nmol/l i 0,66 nmol/l (utucz-
nikow wazących 130 kg). Podczas tuczu u poszczę-
golnych ras świń obserwowano istotne różnice w pro-
filu stęzenia T4 i T_, we krwi. Jedynie wprzypadkutucz-
ników rasy duroc najwyższy poziom T1 i T3 stwier-
dzono przy masie ciaŁa25 kg, anajntższy przy masie
130 kg. U świń rasy hampshire i pietrain obserwowa-
no istotne wahania poziomu T o,przy czymnajwyższy
poziom u obu ras zanotowano przy masie rownej 50 kg,
natomiast p oziomminimalny u tuczników o masie ciała
odpowiednio 70 kg i 130 kg. Najwyzszy poziom T.,

u obu ras stwierdzono przy masie cińa 25 kg, zaś po-
ziom minimalny odpowiednio przy masie rownej 90 kg
i 70 kg. U tuczników linii 990 obserwowano gwał-
towny spadek poziomu T4 i T3 w początkowym okre-
sie tuczu. Poziom To u tucznikow linii 990 o masie
ciała 50 kg był I,7 razy,natomiast T, - 4,0 razy niższy
njż u tuczników wazących 25 kg.-Nie stwierdzono
wpĘwu rasy świń orazmasy ciałanapoziom rT, w su-
rowicy krwi tucznikow. Jedyniew przypadku raśy pie-
train obserwowano istotny wzrost poziomu rT, w okre-
sie fuczu.

Otrzymane wyniki sugerują że poziomu T. i T, we
krwi tuczników zaleĘ przede wszystkim od rasy świń.



Tab. l. Poziom Ęroksyny (To), trójjodotyroniny (Tr) i odwrot-
nej trójjodotyroniny (rT.) w surowicy krwi tuczników pod-
czas wzrostu (nmol/l)

Objaśnienia: SEM błąd standardowy średniej; a. b, c. ci średnie
w kolulntlach oznaczoneróż,nyrrri literarni różniąsię istotnie (P < 0,05)
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Hipoteza ta zgodna jest z wcześniejszymi badaniami
(16), w ktorych wykazano za|eżność mlędzy genoty-
pem świń a poziomem T. oraz GH w surowicy krwi,
Loszki lłzyżówkowe LYDH [ę (ę polskabiała zwi-
słoucha x c wielkabiałapolska) " ? (9 duroc X d pie-
train)], DHP [(ę duroc x d hampshire) x d pietrain]
char aktery zo wały s i ę ni z s zym p o zi om em zar ów no T .,
jak i GH w porównaniu z loszkami L (polska biała
zwisłoucha) i LY (ę polska biaŁazwisŁoucha x c wiel-
ka biała polska). Obserwowany w niniejszej pracy,
stopniowy spadek poziomu To u świń podczas tuczu
sugeruje, że w miarę obniżania się tempa wzrostu na-
stępuje spadek sekrecji tarczycowej. Spadek poziomu
T, zanotowany w surowicy krwi u wszystkich bada-
n}ch ras świń w początkowym okresie tuczu (tj. od 25 kg
do 70 kg) jest prawdopodobnie wynikiem hamowania
konwersji T. do T. illub wzrostu degradacji T, do 3.3'-T,
w tkankach obwodowych (25), Zmiany poziomu T.
i T_, w początkowej fazie tuczu są odzwierciedleniem
wyŚ okie go temp a p o dstawowej przemtany materi i ob -
nizającego się wraz zę wzrostęm masy ciała. Utrzy-
mujący się niski, stĄ poziom T, w końcowej fazie
tuczu (od 70 kg do 130 kg) prowadzi do anabolicz-
nych zmian w przemianie materii, których wynikiem
jest wzrost odkładania tłuszczu w tkance tłuszczowej (3).

W okresie tuczu obserwowano stopniowy spadek
poziomu lipidow całkowitych w surowicy krwi wszyst-
kich badanych ras świń (tab. 2). Najwyższym pozio-
mem lipidów we krwi (311 mg/dl) charakteryzowaĘ
się tuczniki linii 990, u ktorych średni poziom lipidów
podczas całegotllczlbyło ok.16ońvłyższy (P < 0,05)
niż u świń rasy duroc i hampshire. Poziom cholestero-
lu całkowitego u badanych tuczników był o ok.20oń
wyższy niz maksymalna wartośc referencyjna
(81,3 mg/d| tj, 2,a97 nmol/l) u świń (28). Cytowana
autorka nie charakteryzuje świń, dla ktorych określała
poziom cholesterolu. Przeprow adzona w obecnej pra-
cy analiza wariancji nie wykazała istotnego wpływu
rasy świń oraz ich masy ciała na poziom cholesterolu
całkowitego oraz frakcji lipoprotein HDL i LDL w su-
rowicy krwi. Jedynie u tuczników rasy hampshire i pie-
train w końcowej fazietucnl stwierdzono istotny spa-
dek poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji HDL.
Roznice w profilu lipidow całkowitych i cholesterolu
(w tym frakcji lipoprotein HDL i LDL) wskanlją że
obserwowany podczas tuczu spadek poziomu lipidów
nie jest jedynie zwtązary zę zmianami poziomu cho-
lesterolu, lecz prawdopodobnie jest wynikiem odkła-
dania imagazynowania lipidow w tkance tŁuszczowej,
Procesowi temu moze sprzyjac niski poziom T. ob-
serwowany w końcowej fazię tttczu.

Wiele danych piśmiennictwa wskazuj e, że poziom
lipidow i cholesterolu we krwi za|eży od rasy świń
i ich genotypu. We wcześniejszychbadaniach Migdał
i wsp. (16) vłykazalt, że u tuczników mieszańców ras
mięsnych LYDH i DHP występuje tendencja do wzros-
tupoziomu lipidow całkowitych i cholesterolu (w tym
frakcji LDL) w surowicy krwi.

Rasa i masa Giała T, Tr rT"

Duroc

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kq

- 130 kg

77 Ja
69,,lfr

45,4b

42,gh

60,4c

46,2b

1,62a

1,38a

0,55b

0,57b

0,78b

0,55D

0,72a

0,88ó

0,68a

0,77a

1,00b

0,82ń

Hampshire

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kg

- 130 kg

58,8b

70,5a

43,8c

59,8b

56, gl

59,1b

1,15a

1,00a

0,58b

0,28c

0,52b

0,65D

0,85a

1,05d

0,86a

0,91 a

1,00Ó

1,11t

Pietra in

- 25kq

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kg

- 130 kg

62,7b

77,2a

55,2c

77 Ja
65,1 b

50,6c

1,43a

0,95b

0,55c

0,62c

0,59c

0,69c

0,45a

1,26c

0,94b

1,4gd

1,65d

0,99b

Linia 990

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 1,10 kg

- 130 kg

1 04,8a

60,2b

65,3b

75,8[

63,7b

64,7b

3,71a

0,92b

0,48c

0,89b

0,42c

0,63c

0,66a

0,75a

0,89d

1,35c

1,02b

0,81a

Basa (B)

- Duroc

- Hampshire

- Piellain

- Linia 990

58,9b

59,1b

63,łu

75,7a

0,92b

0,69b

0,91 b

1 ,31a

0,82a

0,99a

1,05a

1 jla
Masa ciała (W)

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 1,10 kg

- 130 kg

79,8a

67,7c

66,2h

52,6c

62,0b

55,3Ę

2,02a

1,02a

0,55c

0,62c

0,60c

0,66c

0,91a

0,95a

0,85a

1 jla
1 Jla
0.96a

sBEDNlA

sEM

F (rasa - B)

F (masa ciała - W)

lnle rakcja
(rasa x masa ciała)

65,0

1,94

0,004

0,0006

0,0032

0,97

0,08

0,02

0,0001

0,0001

1,01

0,05

0,1 06

0,263

0,006



Rasa i masa ciała
Lipidy
(mslol)

c hole ste ro l

całkowily
1nmol/)

Duroc

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kq

- 110 kg

- 130 kg

31 4,5a

31 5,6a

303,7a

259,4b

1 92,5c

193,2c

2,68a

2,88a

3,11a

2,85a

2,75a

2,70a

0,60a

0,88ab

0,97b

0,60a

0,73ab

0,61 a

1,89a

1,83a

1,95a

2,03a

1,89a

1,96a

Hampshire

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kg

- 130 kg

370,9a

322,8b

264,3c

209,5d

210,6d

1 58,5e

3,34a

3,00ab

2,76ab

2,49b

2,90ab

2,52b

1,04a

0,89ab

0,54D

0,79ab

0,65b

0,68b

2,06a

1,96a

2,0Ąa

1,50b

2,09a

1,66ab

P ielra i n

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kq

- 130 kq

331 ,1a

337,8a

356,1 a

304,4b

2,16,7c

191 ,4c

2,gla

2,75a

2,77a

2,36b

232h

2,48ab

0,88a

0,94a

0,54b

0,75ab

0,70ab

0,63ab

1,78ab

1,56ab

2jla
1,45b

1,44b

1,74h

Linia 990

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90łg

- 110 kg

- 130 kg

369,1a

365,7a

302,9b

304,0b

235,5d

266,8c

2,63a

2,83a

2,77a

2,70a

2,65a

2,56a

0,79a

0,84a

0,71a

0,83a

0,57b

,l 
,17c

1,65a

1,74a

1,92a

1,73a

1,97a

1,76a

Rasa (B)

- Duroc

- Hampshire

- Pietlain

- Linia 990

258,9b

260,7b

281,0ab

31 1 ,0a

2,ua

2,86a

2,58a

2,68a

0,73a

0,78a

0,73a

0,gza

1,92a

1,90a

1,67a

1,78a

Masa ciała (W)

- 25kg

- 50kg

- 70kg

- 90kg

- 110 kg

- 130 kg

347,4a

333,7ab

307,1 ab

269,3bc

212,Ącd

198,2d

2,Bga

2,88a

2,86a

2,61a

2,66a

2,56a

0,82a

0,89a

0,69a

0,75a

0,67a

0,7 4a

1,85a

1,80a

2,02a

1,68a

1,84a

1,78a

ś nroHn

sEM

F (rasa - B)

F (masa ciała - W)

lnle ra kcja
(rasa x masa ciała)

276,2000

9,2000

0,0340

0,0001

0,7840

2,740

0,040

0,151

0,088

0,543

0,760

0,030

0,687

0,,l 1 7

0,031

,|,820

0,040

0,132

0,356

0,570

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab.2. Poziom lipidów, cholesterolu całkowitego oraz lipoprotein LDL i HDL
w surowicy krwi tuczników podczas wzrostu

M ycyna Wet. 20tI}, 59 (10)

Analiza genotypu lipoproteidów Lpb
na poziom cholesterolu W Surowicy
krwi świń ras hodowanych w Polsce
wykazała, że najniższy poziom chole-
sterolu całkowitego występuje w suro-
wicy krwi świń rasy puławskiej (13).
Naj wi ększe zr óżnic ow anie anĘ genów
lipoproteidow Lpb autorzy ci stwierdzi-
li u świń rasy wbp, gdzie zidentyfiko-
wano pięĆ genotypów Lpb, natomiast
najmniejsze - u świń rasy duroc, u któ-
rej obserwowano występowanie Ęlko
Lpb5. Badania Rapacza oraz Maęda
i wsp. (za 14) wykazaĘ, że wszystkie
świnie o podwyzszonym i wysokim
poziomie cholesterolu w surowicy krwi
posiadały gen Lpb5 lub jego mutant
Lpb8, natomiast osobniki o najniższym
poziomie cholesterolu byĘ homozygo-
tami Lpb 717.Pond i wsp. (21) prowa-
dzącprzez siedem pokoleń selekcję li-
nii świń o niskim i wysokim poziomie
cholesterolu obserwowali spadek po-
ziomu cholesterolu w surowicy krwi do
64 mgldl u świń linii o niskim pozio-
mie cholesterolu oIaz wzrost do
II7 mgldlu linii o wysokim poziomie
cholesterolu,

Interesujące jest, że u świń występo-
wała dodatnia korelacja (r : 0,65;
P < 0,0l) pomiędzypoziomem lipidów
całkowitych i T, w surowicykrwi. Fakt
ten sugeruj e, że tt świń podczas tuczu
stopniowy spadek poziomu lipidow we
Wwi związany jest głównie z obniże-
niem procesu lipolizy wątrobowej oraz
sĘmulacj ą procesu lipogenezy w tkan-
cę tŁuszczowej. Brak wyrażnej zależ-
ności między poziomem cholesterolu
a poziomem T. u świń rasy duroc i u
świń linii 990,- przy jednoczesnej do-
datniej korelacji stwierdzonej w przy-
padku świń rasy hampshire (r: 0,83;
P < 0,0l) i pietrain (r: 0,69; P < 0,0l)
wskazuj e, że charakter oddziaĘw ania
hormonów tarczy cy na przemiany i po-
ziom cholesterolu i lipoprotein HDL
zależy od rasy świń, Spadek poziomu
cholesterolu całkowite go ot az lipopro-
tein HDL w surowicy krwi tuczników
hampshire i pietrain j est prawdopodob-
nie wynikiem obniżonej syntezy oraz
sekrecji lipoprotein o bardzo niskiej
gęstości (VLDL) przez komorki wątro-
bowe (7 ,23).

Reasumując, uzyskane wyniki zwra-
cają uwagę na związek między geno-
typem świń i masą ciała a poziomem
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hormonów tarczycy,lipidow i cholesterolu w surowi-
cy krwi. Przeprowadzone badania sugerują żepoziom
j o dotyronin or az liptdow c ałkowitych we Ww t zależy
zarówno od rasy świń uzytych w doświadczeniu, jak
i od ich masy ciała.
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GRINBERG A., MARKOVICS A., GALINDEZ J.,
LOPEZ-VILLALOBOS N., KOSAK A., TRAN_
QUILLO V. M.: Zapobieganie wystąpieniu natu-
ralnej kryptosporydiozy u cieląt przy użyciu siar-
czanu paromomycyny. (controlling the onset of
natural cryptosporidiosis in calves with paromo-
mycin sulphate). Vet. Rec. 151, 606-608,2002 (ż0)

Siarczan paron-]omycyny (siarczan aminozydyny) wykazuje szerokie spek-
trum działania przeciwpasożytniczego Przebadano w warunkach ślepej próby
skutecznośc i bezpieczeństwo stosowania tego antybiotyku przez okres pierw-
szych l0 dni życia cieląt w zapobieganiu naruralnej kryptosporydiozie rvyłvoła-
nej przez Cn,pttlspor|diunl palnuDL W grupie kontrolncj obecność oocyst paso-

żyta w kale oraz biegunka wskazywały na zakażenie perinatalne C ptlrvtttll.
Natomiast w grupic doświirdczalnej okes prepatentny inwazji ulegał statystycz-
nie istotnenlu przedłużeniu w porów:raniu z grupą kontrolną Wydalanie oocyst
pasozyla z kałetn olaz biegunka pojarviły się po zaprzestaniLt stosolrania anty-
biotyku7;rł,osu,dari,ce1O0mgsiarczanuparomonrycynyikgmasyciała Lecze-
nie nie zapobiegało jednak zachorowanioln- 

G.

BLEUL U., BUHLER K., STEPHAN R., POSPI-
SCHIL A., BRAUN U.: Zapa|enie gruczołu mleko-
wego u krowy wywołane przez Yersinia pseudotu-
berculosis. (Mastitis caused by Yersinia pseudotu-
berculosis in a cow). Vet. Rec. 15I,]67-769,2002 Q5)

U krowy, u której zdiagnozowano zapalenie gruczohl mlekowego wywołane
przez Yersiltitt pseudohtberc:uLosl,r, występowała gorączka (39,5'C), przyspie-

szenie akcji serca (72 uderzenia/nin ) i oddechów (28 oddechów/min). Lewa
tylna ówiartka wynlicnia była powiększona Badaniem palpacyjnyrn stwierdzo-
no obecność zbitej nasy o wytliarach 12 X 8 x 6 cm usytuowanej pod skórą
u, części tylnej badanej ćwiarlki oraz lnasę o wymiarach l0 x 8 x 8 cm usytu-

owanąw części przedniej ćwiartki. Test kalifomijsk:i wykazał wyraźne odchyle-
nie od wartości prarł,idłowej dla m]eka pochodzącego z chorej ćwiartki wymie-
nia oraz nieznacznc odchylenia od wartości prawidłowych clla mleka pochodzą-

cego z pozostałych ćwiartek wymienia Z nlleka z chorej cwiartki wymienia wy-
izolowano w czystej hodowli Ł p.rcłrlotul>ert:uLosis Badanie histopatologiczne
znrienioncj chorobowo tkankj ćwiartki wylrrienia rł,ykazało obecność limfocy-
tamego naciektl i zwłóknienie tkanki gruczołou,ęj q,ymienia. 
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