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HeroToprre 6enxłr 14 rpaHyJIoIII{Tap-

HLIe peaKqlłI,l KpoJIrlKoB.
Y

I29 KpoJIr{KoB ollpe4eJrr{JI]4 rpaHyJIoI]I4TapHBIe
B JIfl toil]fieca ]43MeHeHJ4eM KoJIrlqeCTBa .rl eiiKoI{rlToB KpoBr{ ,1 ,4x flpoqenTHoro cocTaBa. Onpe4eilmllll ,Io>Ke oluluit 6enox crraopoTKu w ero Spaxqulł,
C-peaxrlłeulIń 6ełor, l.rl J4Ko3 aMr{H, rJTIoTaMlHo-tq aBepeaKI_Il npofl

JIeBoyKcyTHylo

r,1 I

JIIoTaMrIHo -rII4poBJ4Horp aAHyIo, TpaHc-

aMrlHa3y, SzdprHoreH w Ęulpuaoltrzs syr.rro6y.rrrłrroe
nJIa3MFJI. o1cygltnw TaK}Ke HeKoTopF,Ie saxropsI ełrnlou-Ifie Ha 3Tl4 peaKur1l4.

Prokopowicz D.

granulocytic and
- Some

reactions in normal rabbits.

proteirric

In 129 normal rabbits the following de,terninations
!ńere performed: the number of leukocytes and theil
percentage in the peripheral b1ood, certain parameters

of the Acute Phase Syndrom, e.g. total protein and
the protein fractions of serum, CRP, glucosamine, thc
activity of amin,otranspherose of oxaloacetic and pyruvic aćids in serum, the content of fibrinogen and
fibrino15,sis of plasma euglobulin. Some factors which
may affect on the tested parameters have been briefl1,
discussed
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rzerobienia mikroskopu zwykłego na odwrocony

Mikroskop odwrócony, czyli taki, w którym
obiektyw znajduje się ponizei płaszczyzny obSerwacji, Stanowi niezbędny przyrząd do pervnych badań biologiczn"vch, szcz,egóinie do obserwacji hodowli komorek na dnie naczyń, których nie nożna obracaó,
Dotychczas w klaju nie produkowano takich
rrikroskopow a ostatnia zapowiedż PZO przystąpierrie w przyszłaścido ich produkcji, Llzapodana cena
Ieżniona jest od ilościzgłoszeń
do szukaorientacyjna ok. 15 000 zł. To zmusza
nia rozl,viązań we własnym zakresie.
W Nr lll1964,,Medycyny Wet." podano sposob przeróbki mikroskoptt zwykłego na odwrócony i przyrząd ten okazał się bardzo przlzflu1-

nie demontuje się stolik miltroskopu, korldensor Ab-

bego

i

lusterko,

Dla zmontowania mikros,kopu odrłrróconego potrzeb-

ne są następujące elementy:
1) 4 kolumienki (ryc. 1a), średnicy okoo 10 mm
długości15 cm z końcórvkami nagwintowanymi tak,
aby można było ie umocowaó z jednej strony do
\\,spornika stoli'I<a, a z drugiej do stoii]<a, który przez
Ło umieszczony zostanie w rvyższ}-m położeniu,

ny.

Jeszcze plostsze ]:oz\,viązanie stanowi własna modyfikacja, opracowana w Katedrze Mikrobiologii Wetel,ynaryjnej WSR w Olsztynie.
Ryc. 1 po 1ewej przedstawia mikroskop przed,
po przerobce; na stoliku mikroa po prawej
skopu odwróconego
leży płytka Petriego, na

której dnie pod warstwą płynu mieścisię na
przykład obserwowana walstwa hodow]i komórek.

Wykonanie

D9 prze róbki użyto mikroskop ML-3n-r, produkc ji
PZO, ale wydaje się, że przydatny byłby d6 tego celu
każd;, mikroskop, w którym wodzidła dla głowicy z

tubusem mieszczą się

w górnej częścistatywu.

Pierwszą czynnością jest zdjęcie (przez wykręcenie
do góry) głowicy, odkręcenie kremaliery i ponowne
jej zamocowanie w pozycji obróconej 6 1B0o, Następ-

)t)

Ryc.

1

Fot. w. Przepiórski

łącznik (ryc. 1b), który dzię,ki odpowiednim zakończeniom łączyć ma tubus z nasadką okularową;
wewnątrz łącznika mieści się pryzmat lub płaskie lusterko umieszczole pod kątem 45o rł, 5f95unku do osi
2)

obu ramion łącznika,
3) ,,przedłużacz" o,prawy okularu (ryc. 1c), długości
12 cm, który unożlirvia mikroskopowanie w wygodnej
pozycji.
Posiadając wymienione elementy, które wykonać
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może każdy warsztat mechaniczny, przystępuje się do
montażu, który nie wymaga żadnych zmian i przeróbek w częściachfabrycznych ,mikrolskopu (zawsze można powrócić do oryginalnej postaci przyrządu).
Wprowądza się głowicę (w pozycji ,obróco,nej) w wodzidła, urnocowuje dq tubusa łącznik z nasadrką okularową i przedłużaczem okularu. Z ko7ei montuje się
stolik na prętach umocowa,nych do wspornika i przyrząd jest gotowy do uŻycia.
Mikroskop ten nie posiada rlrządzenia oświetlające-

go, ale ponieważ hodowle komórek ogląda się pod
małym powiększeniem, wystarcza do teg6 celu wyko-

rzystanie światłalamp ,sufitowych, lbocznyclr ściennych luib stołowych a nawet latarki bateryjnej umieszczonej na naczy,niu zawierającym badany obiekt.
-W porównaniu
z opisanym w 1964 r. mikroskopem

odwróconym, niniejsza modyfikacja wykazuje szereg
zalet, gdyż jest łatwiejsza i tańsza
nie potrzeba wy-

użycie
oryginalnego
umożli.wia oglądanie ,materiału w dowolnie dużych naczyniach i podnosi estetyczny wygląd, zbędlne jest
konywać specjalnego stolika,

Rok XXVII

pjerce,nie otworu w statywie mik,roskopu, posługiu,anie się przytzą,dem jest wygo,dniejsze, gdyż okular
mieści się na odpowie,dniej wysokości (w poprzedn,im
konieczne było używanie wy,sokich podkładek).

P,rzewidy$,,any ptzez PZo do produkcji mikroskop
odwróco,ny MOD-2 (do badań planktonu) ma pełne
wyposażenie optyczne, zbędne je,dnalk d,o obserwac ji
hodowli komórek; małe wymiary stolika oraz pionowa część§tatywu (przezn,aczona do umocowania kondetrsora i oświetle,nia)ogTaniczają możliwośćprzesuwania i oglądania obie{któw w dużych naczyniach,
na przlkład w butelkach Roux; może to stwarzać niedogodności dla użytku np. w zakładach produkujących biopreparaty na większą skalę. Ponadto wysoka
cena uniemożliwi zakup większej ilości takich mikro-

dla celów dydaktycznych dla studentów.
Natomiast koszt przeróbki według własnej rnodyfikacji wynosi orkoło 700 zł i będzie ją można zastosować również w innych, właś,niestarszych, q,ycofyWanych typaclr mikroskopów.
s,kopów

Adres autola: plof. dr Zd.zisław Larski, olsztyn-Kortowo,

b1.37.

NOTATY Z PRAKTYKl
ANDRZEJ OWCZAREWICZ

gicznego ,w Zamościu Wieli zwierzę,cia wynosił około

TĘTNIAK AORTY NA TLE ARTERIOSKLEROZY U OSTRONOSA MEKSYKAŃSKIEGO

W wyniku przeprowadzonego badania sekcyjnego
zaobserwowano w obrębie łuku aort)r uwypuklen'e
rviellr,ości orzecha laskowego o ś,cieńczałej ś,cianie w5,-

Katedra Anatomii Patologicznej wydziału Weterynarii
wsR w Lublinie
Kierownik: doc. dr B. RUBAJ
Arterioskleroza, która jest ostatnio częsbo opisywa-

72 \at.

sianej nierówną, wyboistą błoną lvewnętrzną. Ze

na. może u zwierząt podobnie jak u Iudzi być przyczyną p,or,vstaurania

def orn-ra,c

j

i naczyń

przqj

al^|ia

j

ących

Ryc.

Ryc.

3

Fot. J. Pacewicz

z odcinka brzusznego aorty
sp,orządzono metodą parafinową i mrożeniową skrawki histol,ogi,czne, które zabar"wiono: hematoksyLinąeozyną, błękitem al,cjanowym, met. van Giesoin, orceiną wg Tdnzera-Unny, nret. Daddiego na orbecność

znrienionej ści.anyora_z
1

!'ot. J. Pacewicz
się w postaci przewężeń lub tętniakorł,atych t,ozszerzeń

(1). Tętniak,i aorty na tle arteriosklerozy not,owano u
śjwińi indyków (4, 5). Z uwagi na rzad]<ość występowania podorbnych zmian u zwierząt uznano za słuszrle

przedstawienie tętniaka aorty st.wierdzonego u ostronosa meksykańskiego pochodzącego z Ogrodu Zoo\o-

tiuszco,wców oraz metodą digitoninorł,ą wg JMin,dausa
na obe,cnolść cholesterolu.

W preparatach lristologicznych sporządzonych ze
zmienionego luku aorty stwierdzono rozległe bądż
płytkowe łącznotkankorve zgrubienia intimy (ryc, 1).
Błona sprężysta wewnętrzna oddzielająca wspomniane

zgru:bienia intimalne była na ogół lpoprzerywana. ulegają,ca w wielu miejscach zanikowi. Poprzr.z powstale
przerwy plzelnikały do intimy pojedyńcze włókna
mięśniowe z medii. Zanik włókien sprężystych obejmował niekiedy znaczne obszary medii, (ryc. 2), która
ulegała wyraźnemu ścieńczoniu. W obrębie włókien
mięśniowy,ch o,bserwołłano ich rozpad i zanik a substancja międzywłókienkowa.
wykazywała oznaki
-W
upły,n,nienia i rozpadu.
śladza tymi zmianami po-

Fot. J Pacewicz

stępował proce,s proliferacji włókien kolagenorvych,
c,o znajdowało wyraz w dodatnim odcz;łnie na obecnośćkwaśnychmukopolisacharydów przy barwieniu
błękitem alcjanowym. W tak zmienionych obszarach
bł,ony śro,dko,wej a niekiedy i wewnętrznej wido,czne
było odkładanie się ryv znacznej ilościciał sudano-

)(

