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Prezentowana praca jest, jak się wydaje, jedną z nielicznych zajmujących się wpływem inwazji tasiemców u ryb na widmo białka surowicy.
Ów brak danych na ten temat, a także użyteczność tego rodzaju badań
dla lepszego poznania patogenezy niektórych schorzeń skłoniła nas do
opublikowania wykonanych jednorazowo badań na stosunkowo nielicznej serii.
Materiał

i metody
=

Badania wykonano na 42 karpiach jednorocznych, w tym 18 zarażonych, hodowanych w jednym z dolnośląskich gospodarstw stawowych.
Zarówno ryby zdrowe (kontrolne), jak i zarażone badane w kwietniu,
pochodziły od tego samego kompletu tarlaków, były hodowane w tym
samym stawie i nie były karmione. Waga ryb wala sie w granicach od
20 do 75 g.
Ryby po pobraniu krwi były zabijane i poddawane sekcji parazytologicznej. U części ryb zarażonych tasiemcami z rodzaju Caryophyllaeus
(od 1 do 60 pasożytów na żywiciela) w woreczkach żółciowych notowano
również obecność pojedynczych osobników larw typu „cysticerk” tasiemca
Dilepis campylancistrotta. Ryby te nie były wyłączane z badań.
Surowicę uzyskiwano w sposób opisany w publikowanej równolegle
pracy [4]. Rozdziału białka na poszczególne frakcje dokonywano metodą
elektroforezy bibułowej (bufor weronalowo-medinalowy o pH 8,6 i sile
jonowej 0,048, bibuła Whatman 1, czas rozdziału około 5 godz.). Białko
poszczególnych frakcji eluowano 0,1n NaOH i oznaczano metodą taninową [7]. Wyniki badań poddano analizie statystycznej, stosując test t
|
Studenta [9].
Wyniki

badan

Jak widać w tab., zarażenie tasiemcami z rodzaju
woduje statystycznie znamienne obniżenie poz
i frakcji albuminowej.

Caryophyllaeus pobiałka całkowitego
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Wszystkie te zmiany okazały się statystycznie nieistotne.
TABELA

Średni poziom (wartości skrajne) białka całkowitego oraz jego frakcji w surowicy karpi (Cyprinus
carpio L.) zarażonych tasiemcem Caryophyllaeus sp.
TABLE
Mean level (extremal values) of total serum protein and its fractions in carp (Cyprinus carpio L.) -:
infected with Caryophyllaeus sp.
Ryby

Badanie
ни

zarazone —

[2%]
liczba osobnikow

number of specimen

biatko catkowite

total serum

|

-

—

Fishes

infected

zdrowe

[%]
18

|

1,85*

—

non

[29%]

[9%]
24

|

4

(1,25-2,65)

2,36

(1,75-2,90)

albuminy
albumins

0,95*
(0,48 - 1,80)

49,79
(31,20-61,63)

1,24
(0,66- 2,08)

52,54
(33,80- 74,28)

a-globuliny
a-globulins

0,36
(0,23-0,63)

"19,54
(12,44-37,40)

0,48
(0,21 -1,01)

20,34
(7,50-33,60)

B-globuliny

0,35

P-globulins

(0,14-0,51)

y-globuliny

0,22

y-globulins

12,12

(0,10-0,32)

“A/G

* Różnica

18,55

(12,17-24,0)

statystycznie istotna (p < 0,05)

1,0
—

(9,52-19,39)

-

infected

0,40

16,95

(0,10-0,65)

(4,0 -27,0)

0,24

(0,14-0,36)

10,17

1,1

(5,71 - 16,21)

significant difference (p < 0,05).

Dyskusja

Z

podrecznikowej

literatury

ichtiopatologicznej

[5,

10]

wiadomo,

ze

goździkowce mogą doprowadzić nawet do zaczopowania
jelita ryb.
W przypadkach mniejszej inwazji obserwuje się stany nieżytowe, nieży-

towo-krwotoczne, niekiedy owrzodzenia i perforacje. Niektórzy autorzy

[8] obserwowali u karpi jednorocznych już przy intensywności 5-10 pasożytów znaczne zcieńczenie ściany jelita, wylewy krwawe w miejscu
przyczepu pasożytów i rozpulchnienie oraz intensywne wytwarzanie śluzu przez błonę śluzową. Ponadto autorzy ci obserwowali u karpi zarażonych ogniskowe zmiany tłuszczowe w wątrobie, autolizę i rozpad komórek. W naszym przypadku tylko u niektórych ryb (przy intensywności
inwazji 40 i 60 pasożytów) były wyraźnie zaznaczone ostre zmiany nieżytowo*krwotoczne;

perforacji

ani owrzodzeń

nie obserwowaliśmy.

ELEKTROFOREZA W KARIOFYLEOZIE
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Łącząc te dwa fakty, tj. z jednej strony zmiany anatomo-patologiczne
w jelicie, z drugiej obniżenie poziomu białka całkowitego oraz frakcji
albuminowej surowicy karpi zarażonych, przypuszczamy, że inwazja
goździkowców m. in. powoduje upośledzenie wchłaniania produktów trawienia pokarmu białkowego w jelicie. U ryb karpiowatych jako bezżołądkowych upośledzenie to może mieć inny wymiar aniżeli u ryb żołądkowych.
|
|
Z porównania stopnia obniżenia poziomu białka całkowitego (o 21/0)
ze stopniem obniżenia poziomu frakcji albuminowej (o 23/0) wynika, że
w opisywanym przypadku jedynym powodem hipoproteinemii jest niedobór albumin, zjawisko notowane w medycynie w przebiegu wielu
ostrych i przewlekłych schorzeń [11].
.
Biorąc pod uwagę to co powiedziano już na temat zmian w wątro_ bie obserwowanych w przebiegu inwazji goździkowców można przypuszczać, że hipoproteinemia (hipoalbuminemia) może także być wynikiem
zaburzeń w tym narządzie, w którym wytwarzane są albuminy. Z taką
interpretacją hipoalbuminemii nie pozostaje w sprzeczności zanotowany
w tych badaniach — statystycznie nieistotny spadek poziomu a-globulin,
które obok B-globulin są również wytwarzane w wątrobie [1].
Na marginesie tych rozważań należy jednak zauważyć, iż otwartą pozostaje sprawa roli, jaką w powstaniu hipoproteinemii odegrać mogła
inwazja larw (cysticerków) tasiemca Dilepis campylancistrotta. Jak wynikało

z poprzednich

badań

[2, 3], pasożyt

ten

wywołuje

nieżytowe

zapa-

lenie błony śluzowej woreczka żółciowego połączone z jej przerostem,
z równoległym uszkodzeniem nabłonka i wynaczynieniem krwi, a także

ze zmianami w samej żółci.

|

Podsumowując dyskusję należy stwierdzić, 'że mimo różnych zastrzeżeń i uwarunkowań, tłumaczenie genezy hipoproteinemii w przebiegu
inwazji goździkowców u karpi nie pozostaje w najmniejszej sprzeczności

_z wynikami innych publikowanych równolegle prac [4, 6].
—

Wnioski

1. W opisanym przypadku inwazja tasiemców z rodzaju Caryophyllaeus spowodowała u karpi hipoalbuminemię, a w jej efekcie hipoprotei-

пепле.

2. Hipoalbuminemia (hipoproteinemia) w opisanym przypadku

wyni-

kła z upośledzenia wchłaniania z jelita produktów trawienia (wyłącznie
jelitowego) oraz najprawdopodobniej także z upośledzenia syntezy albumin w wątrobie.
|
|
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ELECTROPHORETIC EXAMINATION OF THE SERUM OF CARPS
(CYPRINUS CARPIO L.) INFECTED WITH TAPEWORM
CARYOPHYLLAEUS SP.
by
Z.

JARA

and

D.

SZEROW

The authors examined 42 carps bred in the first year of life, 18 of them
infected with tapeworms Caryophyllaeus sp. Resolution of protein was done using
the method of paper electrophoresis (veronal-medinal buffer of pH 8.6 and ionic
strength 0.048, paper Whatman 1, resolution time about 5 hrs.). The protein of
respective fractions was eluted with 0.1 n NaOH and determined with tannic acid ~
method. The results were put to statistical analysis.
The authors found the invasion of tapeworms to have brought about hypoalbuminemia followed by hypoproteinerhia. The reason of this condition they suspect
to

be

malabsorption

of

the

products

of

exclusively

intestinal

digestion

as

well

as

defective synthesis of albumins in the liver. They discuss the role that in the
development of hypoalbuminemia could have been played by simultaneous invasion
of the biliary sac with larvae (cysticerci) of tapeworm (Dilepis campylancistrotta).

