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Wątroba odgrywa kluczową rolę w zachowaniu ho-
meo stazy metabolicznej, p o średn tcząc w przemianie
aminokwasów i węglowodanow, syntezie białek, de-
gradacjt lekow i hormonów orazw regulacji przemia-
ny tłuszczow i cholesterolu (6).

Głownymi składnikamt żółci są: woda, kwasy zoł-
ciowe, lecytyna, fosfolipidy, niezesĘfikowany cho-
lesterol (4). Pierwotne kwasy żółciowe: cholowy i che-
nodezoksycholowy syntetyzowane są w wątrobie
z cholesterolu, sprzęg ane z glicyną i tauryną i wydzie -

lane do żóŁct. Kwasy dezoksycholowy i litocholowy
powstająw okrężnicy jako metabolity przemiany pier-
wotnych kwasów żółciowych. Inne kwasy żółciowe
występują w śladowych ilościach i ich wzmożonę
wydzielanie następuj e w zespołach cholestaty czny ch
(9, 10).

W pro c e s ach zap alny ch wątroby do cho dzi do zmian
morfo 1o gic zny ch i czynno ściowych hep ato cytó w ) za-
burzeń gospodarki sterolowej i przemiany kwasów
zółciowych w organizmie. Rozpoznanie opiera się na
wywiadzie, badaniu klinic znym oraz wynik ach badai
dodatkowy ch, ze szczegóInym uwzględnieniem pro-
filu wątrobowego surowicy krwi (AST, ALT, ALĘ
GGT, białko całkowite, bilirubiny, albuminy, kwasy
zółciowe) i nerkowego (amoniak, mocznik, sód, po-
tas, kreatynina) (6, 11).

W wy,,viadzie należy uwzględnió długotrwałe sto-
sowanie leków przeciwpadaczkowych, glikokortyko-

Ońginal paper

stero idóq leków przeciwp as o żytniczy ch or az innych
preparatów o silnym działantu hepatotoksycznym.
Równiez naleĄ zwrócić szczegóInąuwagę na dotych-
czasowe żywienie zw terząt. Nieodpowie dnie zbilan-
sowanie diety moze niekorzystnie wpĘnąć na czyn-
ność wątroby i nasilić jej uszkodzęnle. Objawy
kliniczne zazwyczaj są niespecyftczne i obejmują:
anoreksję, kacheksję, poliurię, polidypsję, wymioty,
napadową biegunkę, zaparcia i osłabienie, niekiedy
wodobrzus ze, żóhaczkę i zabur zenia neurolo gic zne
(encefalopatia wątrobowa). U niektory ch zwterząt
przebteg choroby jest bezobjawowy. W większości
przypadków można stwierdzić powiększenie obrysu
j amy brzusznej, b ole sno ść w okolicy wątroby, wlmisz-
czenię. W b adaniu ultra s ono g r aficzny m j amy br zusz-
nej wątroba jest powiększona lub pomniejszona
o zmiennej echogeniczności (2,4).

W diagnostyce klinicznej przewlekĘch chorób wąt-
roby najbardziej istotna jest analtza laboratoryjna krwi,
która opiera się na badaniu hematologicznym i bio-
chemicznym. W obrazie morfologicznym w niektó-
ry ch pr zypadkach występuj e anemia niere generatyw-
na, leukocytoza, trombocytopenia. W przewlekłych
schorzeniach wątroby następuje kilku- lub kilkunasto-
krotny wzrost aktywności enzymów wątrobowych
aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alanino-
wej (ALI) będący skutkiem zaburzęń przeplszczal-
ności błony komórkowej hepatocytów (6). Dochodzi
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Summary
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do wzrostu aktywności enrymów wydzielniczych, fos-
fatazy alkalicznej (ALP) i gamma- glutamylotrans fe -
razy (GGT), eo wskazuje na zaburzęnia w odpływie
żółci ijest wczesnym markerem oholestazy, poprzc-
dzającym poj awieni e się b ilirubinemii. Następuj e ob -
niżenię poziomu białka eałkowitego i albumin, będą-
ce skutkiem zablttzęnia ezynnośei wątroby (6, 11).
Dodatkowo doehodzi do wzrostu stęzenia amoniaku
i obnizenia poziomu moeznika i glukozy.

Terapia przewlekłyeh zapaleh wątroby oparta jest
na stosowaniu kortykosteroidów (z wyjątkiem pole-
kowego uszkodzcnia wątroby), preparatów hepatopro,
tekcyjnyeh (ornityny, fosfolipidów) i kwasu ursode-
oksycholowego (UDeA) (7, 8).

Kwas ursodeoksycholowy jest7 -bęta empirem kwa-
su ehenodezoksyeholowego otrzymanym pierwotnie
z żółci chińskiego cza:TLęEo niędżwicdzia (3, 5). Me-
chanizm działania kwasu ursodeoksyeholowcgo pole-
Eana zmniejszeniu absoqpeji eholcsterolu i hamowa-
niu wątrobowej syntezy eholesterolu poprzez zmniej-
szenie aktywności reduktazy 3-hydroxy-3-methylglu-
taryl co-enrymu A (HMG- e oA), j ednakż e bez zmniej -
szenia slmtezy kwasów żółciowyoh (1, 9). UDeA ob-
niża zaw arto ś ć hydrofobowyeh kwas ów żółciowyeh
w hepatocytaoh i komórkaeh nabłonka dróg żółcio-
wych, eo zmniej s za aszkadzenie błon komórkowyeh
hepatocytu. Dodatkowym efektem jego dziŃania jest
wytworzenie w żółci fazy ciekłokrystalieznej, ktora
powoduje dyspersję tworzących się złogow choleste-
rolowych, UDCA powoduje spadek koncentracji bia-
łek będącyeh promotorami proeesu krystalizaeji cho-
lesterolu w żółei: IgG, IgA, haptoglobin, aminopepty-
dazyN i alfa 1 kwaśnej glikoproteiny (9).Po podaniu
per os wchłaniany jest w jelicie eienkim, uezestniezy
w krązeniu wątrobowolelitowym, a następnie w wąt-
robie sprzęgany jest z glieynąlub taurynąi wydziela-
ny do żółci, Zastasowanie kwasu urso deoksyeholowe -
go ma szczegóIne znaezenię w leezeniu sehorzeń wąt-
roby związanych ze wzrostem toksyeznośei żółei. Jest
on stosowany w leczeniu kamicy żółciowej (zwyjąt-
kiem kamieni zwapniaĘeh i pochodzenia barwniko-
wego), Immunomodulująey efękt działania UDeA
polega na zmniejs zcnils produkeji immunoglobulin
przęz limfoey§ B i obniżeniu produkcji interleukiny 1

orazinterlcukiny 2przez limfoeyty T (4).
UDCA jest szeroko stosowany w medyeynie ludz-

kiej w leczeniu pierwotnej marskości wątroby, pier-
wotnego stwardniaj ąeego zapalenia dróg zołoiowyeh,
wewnątrzwątrob owej chole stazy i powikłań wątrobo -
wych mukowiscydazy (,?, 5). Ma on właśoiwośei
zmniej szani a 1ito g enic zno ś o i żółci, prz e eiwzap alne
i immunomodulująee, ptzęz eo może zna\cżć §zero-
kie zastosowanie w medyeynie wcterynaryjnej w le-
czeniu chorób wątroby, w ktoryeh doehodzi do zabu-
rzeń odpływu żółeii zmiany jej komponentów.

Kwas ursodezoksyoholowy u psów i kotów w oho-
lestazie wewnątrzwątrobowej, kamiey żołeiowej i zół-
ciowej marskości wątroby podaje się w dawec 10-15

mg/kg p,o, raz dziennie 1ub u dawee podzielonej
w dwóch podaniaeh (2,'7 , la), Jcst on dobrze tolero-
wany przezpsy i koty (8). Do działańuboeznyeh nale-
żą sporadyezne wymioty i biegunka. U kotow stosu-
jąe kwas ursodczoksyeholowy zalęea się podawanie
cgzogennej tauqyny, poniewaz wzrasta wydalanie z mo-
czem kwasow żółeiowych sprzężonyehz tauryną.

Przeeiwwskazaniem do stosowania UDCA jest zoł-
taezka meehaniozna, o§tre zapalenie lub niedrozność
dróg żółciawyoh, ostre zapalenie pęeherzyka żółcia-
wego, zapalenie trzustki orazptzetoka miedzy droga-
mi zółciowymi a przewodem pokarmowym. W Pol-
sce UDCA dostąlny jest w pręparutach: Biliepar
150 mg (Instituto Bioterapio Nazionale), Ursocam 250
mg (Polfarmex), Ursofalk ż50 mg (Dr Falk Pharma)
oraz Ursopol 150 mg i 300 mg (INe Polfa Rzeszów).

Celem badań jest porównanie slarteeznośei konwen-
ejonalnego IeazetiaprzewlekĘeh ohorób wątroby z le-
ozcniem, w ktorym dodatkowo zastosowano kwas ur-
sodeoksyeholowy.

Mateilał i metody

Badania nad skutccznośeią kwasu ursodezoksyoholowe-
go pfzepfowadzono na ź0 psach róznyeh ras i płei (14 sam-
ców i 6 samic), o masie eiała od 10 do 30 kg, w wieku 7-10
lat z objawami przewlekłego zapalenia wątroby, Psy były
karmione karmami przemysłowymi. Za podstawowe kry-
teria kwalifikaejizwierząt do badań uzrrafla wywiad, bada-
nie kliniczne, ultrasono graftczne jamy brzusznej i labora-
toryjne krwi. U większości osobników stwierdzono biegun-
kę na przemtan z zaparciem, poliurię, polidypsje, spola-
dyczne wymioty, anoreksję. W badaniu ultrasonograficz-
nym jamy brzusznej, stwierdzono powiększoną wątrobę
o zmiennej echogeniczności struktury orazposzerzenie na-
czyń waJrobowych, W analizie biochemieznej parametrow
klwi uwzględniono : aktywność aminotransfe T azy aspara-
ginianowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT),
fosfatazy alkalicznej (ALP), gamma-glutamylotransferazy
(GGT), dodatkowo az77aezonó poziom bilirubiny całkowi-
tej, białka całkowitego, albumin, cholesterolu, trój glicery-
dów, moeznika, kreatyniny, glukozy i diastazy,

U wszystkich badanych psów stwierdzono podwyzsze-
nie aktywności (tab. l) ALr i AST będących wskaźnikiem
uszkodzenia komórki wątrobowcj óraz wzrost aktywności
GGT i ALP świade zący, między innymi, o zabarzęniach
w odpĘwie żółcl. U zwierząt stwierdzono dolną granieę

Tab. 1. Poziom wybranych parametrów krwi przed rozpo-
ezęciem leczenia oraz w 60. dniu terapii

AsT (U/l)

ALT (U/)

ALP (U/l)

GGT (U/)

Cholestelol (mmol/l)

98,3 t 30

452 ł 137

1 024 t 480

Ą7 ł13
13,7 t 5

42 t30

198 t 152

l12 ł 254

38t11

9,7t5



poziomu albumin (3ż + 6 gl1), białka całkowitego (57
+ S gll) i mocznika (3,6 + 1,1 mmol/l). Warlości pozosta-
łych parametrów : diasta za, W eatynina, glukoza, trój glic e-

rydy, bilirubina całkowita mieściĘ się w granicachprzyję-
tych warlości referencyjnych (11). Stwierdzono także pod-
wyzszenie poziomu cholesterolu (I3,7 + 5 mmol/l).

U wszystkich psów zastosowano terapię opartąna poda-
waniu: amoksycyliny w dawce 20 mglkg dexametazonu
0,5 mg/kg, ornityny, fosfolipidów. Wszystkie zwietzęta
podczas Ięczenia były żywione przemysłową zbilansowa-
ną dietą dla psów z chorobami wątroby.

Psy podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowi-
ło 10 psów leczonych konwencjonalnie, grupę drugą sta-
nowiło 10 psów, u których oprócz leków konwencjonal-
nych dodatkowo stosowano kwas ursodeoksycholowy
w preparacie Ursopol firmy INC Polfa Rzeszów. Preparat
był podawany w dawce 15 mg/kg raz dzięnnię w postaci
kapsułek. Po 30 i po 60 dniach lęczęnia wykonano kon-
trolną analizę b i ochemic zną krwi obej muj ącą akt}.wno ś ć :

ASl ALI, ALŁ GGT i cholesterolu. Kontrole leczniczej
skuteczności kwasu ursodeoksycholowego, zgodnie z wy -
tycznymi medycyny ludzkiej oparto na badaniach wyko-
nanych po 60-dniowej terapii (3, 5). Podczas podawania
UD CA u p sów obj ętych badaniami nię zalw ażono zadnych
e fektów działah ub o cznych.

Wyniki iomówienie
Po 30 dniach terapii w obu grupach zwietzątnastą-

plłaznaczna poprawa ogólnego stanu zdrowia. Zwię-
rzętawykarywĄwiększąakĘwnośćftzyczną.Wgru-
pie psóą w ktorej włączono do leczenia UDCA ustą-
piĘ objawy manifestujące się: biegunką zaparciami,
polirrrią i polidypsj ą. Podczas badania klinicznego przy
omacyvvaniu j amy br nlsznej w okolic ach wątroby nie
stwierdzono bolesności. W grupie kontrolnej u więk-
szości psow nadal utrzymyłvały się objawy kliniczne
choroby b ęz znaczne go złago dzęnia.

Pierwsze badanie parametrów krwi u wszystkich
zwierząt wykazało znacznę obnizenie poziomu AST
o 20-450ń, ALT o 23-30Yo, ALP o 15-30% i GGT
o I0-2Ioń. Druga analiza została wykonana po 60
dniach odrozpoczęcia leczenia (tab. 1).

Analizując uzyskane w badaniach wyniki w grupie
zwierzątpoddanych leczeniu z zastosowaniem kwasu
ursodeoksycholowego należy podkreślić, ze o wiele
szybciej nastąpiła poprawa kliniczna i powrót do nor-
my wartości badanych parametrów biochemicznych.
Na szczególną uwagę zasługuje obnizenie poziomu
enzymów wydzi e lnic zych : fo s fat azy alkalic znej, g am-
ma-glutamylotransferazy i cholesterolu w porównaniu
z grupąkontrolną co świadczy o zmniejszeniu absorp-
cji i spadku wątrobowej syntezy cholesterolu,

W leczeniu przewlekłych schorzeń wątroby podsta-
wowa teraptaw wielu przypadkach charakteryzuje się
małą skutecznością. Uporczywe objawy kliniczne
stwarzająszczegóInetrudnościterapeuĘczne,coskła-
niadowprowadzanialęczenialzupęłniającego,dzia-
łającego objawowo. Zastosowanie UDCA zmniejsza
akĘwno ść fo sfatazy alkalicznej, gamma- glutamylo -

tr9nfer a7, aminotrans fer azy asparaginianowej i ala-
ninowej otaz normalizuje poziom cholesterolu w su-
rowicy krwi, mając zastosowanie w leczeniu przewlek-
Ęch chorób wątroby u psów z objawami cholestazy
wewnątrzwątrobowej.
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W związku ze wzrostem liczby stad świń i bydła stosowaniejednotazowego
sprzętu do szczepienia zwierząt jest nieekonomiczne. Stosowanie sprzętu do
iniekcji wielokrotnych pociąga za sobą określone ryzyko. Badania, czy śladowe
ilościjednej szczepionki mogą wywołać serokonwersję, gdy podaje się inną szcze-
pionkę, wykonano z handlową inaktywowaną szczepionką przeciwko winrso-
wej biegunce bydła (BVD) z dodatkiem różnej ilości inaktyr,vowanej delecyjnej
szczepionki markerowej (gE) przeciwko herpeswirusowi bydła typ 1 (BHP-1).
Eksperyment przeprowadzono na 35 sztukach bydła w trzech grupach doświad-
czalnych. Zastosowano jedną dawkę szczepionki przeciwko BVD i szczepionkę
BHV-I wkońcowymrozcteńczeniu 1 :50, 1 :500 i 1 :5000 Wkolejnychtrzech
grupach zastosowano jedną dawkę szczepionki BVD i ży.wą szczepionkę mar-
kerowąBHP-I wrozcieńczeniu 1 : 50, 1 : 500 i 1 : 5000 Jedna grupaotzymała
tylko szczepionkę przeciwko BVD. Szczepienia powtórzono po 4 tygodniach
Szczepionki podano podskómie w szyję w objętości 2 ml. W surowicy określo-
no miano przeciwciał dJa gE BHV-I testen] ELISA oraz miano przeciwciał neu-

tralizujących wirusa Po szczepieniu inaktywowaną szczepionką markerową
BHP- 1 w rozcieńczeniu 1 : 50 tylko u 2 z 5 sztuk pojawiĘ się przeciwciała dla
gE, ale w niskim mianie .i brak było przeciwciał neutralizujących. Natomiast
u wszystkich sztuk szczepionych szczepionką przeciwko BVD i żywą szcze-
pionkąmarkerowątestem ELISA stwierdzono 4 tyg. po szczepieniu przeciwcia-
ła dla gE i przeciwciała neutralizujące
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