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ptasie zdrowie

Badania kliniczne ptaków
pod kà tem ana liz la bo ra to ryj nych

Niech´ç do ruchu i ospa∏oÊç sà pierwszymi objawami chorób. 
Fot. W∏. Kwiatkowski

Dr An drzej G. Kru sze wicz
Agniesz ka Czuj kow ska 
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny
w War sza wie 

BBa da nie kli nicz ne pta ków nie od bie ga
swym sche ma tem od te go, któ re prze pro -
wa dza my na in nych zwie rz´ tach, np.
psach czy ko tach, wy ma ga jed nak wpra wy
w po st´ po wa niu z pta ka mi oraz zna jo mo -
Êci spe cy fi ki po szcze gól nych ga tun ków.
W∏a Êci cie la pta ka py ta my o je go po cho -
dze nie, wiek oraz p∏eç. P∏eç w przy pad ku
nie któ rych ga tun ków mo˝ li wa jest do
ozna cze nia je dy nie po przez ba da nie ma te -
ria ∏u ge ne tycz ne go z pió ra lub krwi. Ma
ona zna cze nie szcze gól nie przy za bu rze -
niach za cho wa nia oraz pro ble mach z uk∏a -
dem roz rod czym, ta kich jak za par cie ja ja
czy nad mier ny po p´d sek su al ny i agre sja
w sto sun ku do in nych pta ków lub opie ku -
nów. Po cho dze nie z nie wia do me go lub
nie pew ne go êró d∏a mo ̋ e su ge ro waç bez -

ob ja wo we no si ciel stwo cho rób wi ru so -
wych, o któ rych mo wa b´ dzie w dal szej
cz´ Êci tek stu. Wiek, po za stwier dze niem
doj rza ∏o Êci p∏cio wej, po zwo li nam pod jàç
de cy zj´ np. o daw ko wa niu le ku w przy -
pad ku star czych zmian w na rzà dach
i zmniej szo nej wy dol no Êci or ga ni zmu. 

Jesz cze przed w∏a Êci wym ba da niem pa -
cjen ta, war to zwró ciç uwa g´ na je go ka ∏o -
mocz, a do k∏ad nie na je go ko lor, kon sy -
sten cj´, ko lor mo cza nów, ewen tu al ne
nie stra wio ne ziar no oraz na to, czy jest
ufor mo wa ny. Ba da nie ka ∏u na obec -
noÊç pa so ̋ y tów po win no byç ru ty no -
wym dzia ∏a niem. Do dat ko wo, je Êli po dej -
rze wa my pier wot nia ki bàdê chce my oce -
niç, czy za wie ra on ele men ty mor fo tycz ne
lub bak te rie (np. Cam py lo bac ter), za le ca ne

jest wy ko na nie roz ma zu i wy bar wie nie od -
po wied nià me to dà (QD, Gram ma, Ziehl -
-Nie lse na). Cz´ stym pro ble mem wÊród
go ∏´ bi jest sal mo nel lo za, któ rà mo˝ na
po twier dziç, ba da jàc w∏a Ênie ka∏. W przy -
pad ku bie gu nek mo˝ na oczy wi Êcie wy ko -
naç po siew, jed nak trze ba li czyç si´ z tym,
i˝ je go wy ko na nie trwa co naj mniej trzy
dni, a nie za wsze mo˝ na cze kaç tak d∏u go
z roz po cz´ ciem te ra pii. Z dru giej stro ny
po siew mo˝ na po ∏à czyç z an ty bio gra mem
w przy pad ku szcze gól nie opor nych szcze -
pów czy ga tun ków bak te rii. Z ka ∏u izo lo -
waç mo˝ na tak ̋ e wi ru sy (np. Cir co wi ru -
sy u go ∏´ bi, Pa che co u pa pug) oraz chla -
my do fi le, któ re sà nie bez piecz ne tak ̋ e
dla lu dzi. Pa to ge nem, któ ry na bra∏ ostat nio
na zna cze niu, jest pier wot niak o po ten cja le
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zoo no tycz nym, ja kim jest Cryp to spo ri dium
sp. Po wo du je on prze wle k∏e, wy nisz cza jà -
ce bie gun ki, szcze gól nie u pa pug. Jest trud -
ny do dia gno zy, bo wiem wy da la ne oocy sty
sà wiel ko Êci 2 µm i nie mo˝ li we jest wy kry -
cie ich w ru ty no wym ba da niu pod mi kro -
sko pem. Wy ma ga spe cjal nych bar wieƒ
roz ma zu bàdê ba da ny jest me to dà PCR. In -
nym wi docz nym w roz ma zach z ka ∏u pier -
wot nia kiem jest Giar dia sp. W pre pa ra tach
ze Êwie ̋ e go ka ∏u wi docz na jest Co chlo so ma
sp., szcze gól nie wa˝ na u au stra lij skich ∏usz -
cza ków, a tak ̋ e Te tra tri cho mo nas sta no wià -
cy pro blem u pta ków wod nych i go ∏´ bi.

Pierw szym, naj le piej do st´p nym uk∏a -
dem, jest skó ra wraz z wy two ra mi.
Za czy na jàc od g∏o wy, ba da my dziób, noz -
drza i spo jów ki. Zdro wy ptak nie po wi nien
mieç ˝ad nych wy si´ ków lub wy pu k∏o Êci
Êwiad czà cych o zbie ra niu si´ wy dzie li ny
lub sta nie za pal nym w za to kach. U ka˝ de -
go pta ka w z∏ej kon dy cji, z obu stron nym
za pa le niem za tok i spo jó wek, na le ̋ y po -
dej rze waç chla my dio z´ lub my ko pla -
zmo z´. Chla my dio za mo ̋ e mieç szcze -
gól nie ci´˝ ki prze bieg u lu dzi. Cho ro ba po -
wo du je ob ja wy gry po po dob ne i mo ̋ e
roz wi nàç si´ w ci´˝ ki pro ces ogól ny.
Chla my do fi le mo gà byç wy kry te z ta -
kich ma te ria ∏ów jak krew, ka∏ czy wy maz
ze spo jów ki lub wy dzie li na z noz drzy. Ma -
te ria∏ mo ̋ e byç ba da ny se ro lo gicz nie, ale
me to dy opar te na tech ni ce PCR sà o wie -
le czul sze. Oczy wi Êcie za pa le nie spo jó wek
i wy ciek z noz drzy Êwiad czyç mo ̋ e tak ̋ e
o zwy k∏ym prze zi´ bie niu, nie do bo rze wi -
ta mi ny A lub po dra˝ nie niu przez czyn ni ki
che micz ne. Dziób, wbrew po zo rom, jest
ko pal nià in for ma cji o pta ku. Na pod sta wie
je go wy glà du i star cia po chwy ro go wej
mo ̋ e my po wie dzieç coÊ o die cie pta ka
czy z∏ych na wy kach. U pa pug dziób po wi -
nien byç po kry ty ma to wym pu drem. Gdy
jest wy po le ro wa ny i lÊnià cy, mo ̋ e to
Êwiad czyç o za bu rze niu we wzro Êcie spe -
cjal nych piór pu dro wych, co by wa pierw -
szym ob ja wem np. przy cho ro bie dzio ba
i piór. Znie kszta∏ co ny dziób mo ̋ e Êwiad -
czyç o cho ro bach wà tro by, któ re war to
wy klu czyç, ba da jàc krew na en zy my
wà tro bo we. Tkan ka ota cza jà ca dziób,
tzw. wo sków ka, u pa pu ̋ ek fa li stych in for -
mu je o sta tu sie hor mo nal nym. Np. za bar -
wio na na nie bie sko, u sa mic, mo ̋ e Êwiad -
czyç o no wo two rze jaj ni ka. Cz´ sto te˝ in -
wa zja Êwierz bow ca da je o so bie znaç

w∏a Ênie w tym miej scu. Wska za ne jest
wte dy zba da nie tak ̋ e skó ry nóg (u kur
przyj mu jà one bar dzo cha rak te ry stycz ny
wy glàd, stàd na zwa „wa pien na no ga”) i po -
bra nie ze skro bi ny w ce lu uwi docz nie nia
pa j´ cza ka. Sko ro ju˝ je ste Êmy przy no -
gach, war to spoj rzeç na po wierzch ni´ po -
de szwo wà sto py oraz pa zu ry. Spo ra cz´Êç
pta ków, na sku tek nie do bo rów bàdê sto -
so wa nia nie w∏a Êci wych ˝er dek, cier pi na
stan za pal ny skó ry i tka nek tej oko li cy.
Szcze gól nie dra ma tycz nie prze bie ga on
u pta ków dra pie˝ nych, prze cho dzàc
w tzw. bum ble fo ot, czy li roz le g∏e za pa le -
nie pro wa dzà ce do uszko dze nia ko Êci
i Êci´ gien. 

Pió ra zdro we go pta ka po win ny Êci Êle
przy le gaç do cia ∏a i two rzyç jed no li tà, g∏ad -
kà i czy stà po wierzch ni´. Wi dzàc pta ka na -
stro szo ne go, z brud ny mi pió ra mi, od ra zu
mo ̋ e my stwier dziç, ˝e jest on w z∏ej kon -
dy cji i trze ba z nim ostro˝ nie po st´ po waç.
Wy strz´ pio ne pió ra mo gà Êwiad czyç o in -
wa zji ek to pa so ̋ y tów, a cz´ sto sà pierw -
szym do wo dem na sku ba nie si´ pa pug. Pa -
so ̋ y ty piór mo˝ na po dzie liç na te, któ re
˝y jà na pió rach oraz te ˝y jà ce w miesz kach
piór (ma jà one szcze gól ne zna cze nie u ku -
ro wa tych). W pierw szym przy pad ku in wa -
zj´ wy kryç mo˝ na prze glà da jàc do k∏ad nie
pió ra. Zwy kle po opu dro wa niu pta ka pre -
pa ra tem z per me try nà, szyb ko za ̋ e gna my
in wa zj´. W przy pad ku roz to czy ˝y jà cych
w miesz kach piór na le ̋ y po braç ich za -
wiàz ki (biop sja) i prze ka zaç do ba da nia.
Tak ̋ e aty po we za bar wie nie piór mo ̋ e
Êwiad czyç o cho ro bie: zmia na za bar wie nia
z zie lo ne go na ˝ó∏ ty mo ̋ e wska zy waç na
cho ro b´ dzio ba i piór, na to miast cho ro by
wà tro by po wo du jà ich ciem nie nie. Ba da jàc
pió ra, na le ̋ y spraw dziç ich ela stycz noÊç
oraz zwró ciç uwa g´ na obec noÊç prà˝ ków
g∏o do wych, Êwiad czà cych o za bu rze niach
roz wo jo wych m∏o dych pta ków. Kru che
pió ra wy ni ka jà z nie do bo rów bàdê êle do -
bra nej wil got no Êci po wie trza. Ko lej nym
eta pem jest kon tro la gru czo ∏u ku pro we go
(je Êli wy st´ pu je) oraz roz ∏o ̋ e nie lo tek
skrzy d∏a. Ba da jàc skrzy d∏o u pta ków ze
skra ca ny mi lot ka mi, war to spraw dziç, czy
wy ra sta jà ce pió ra b´ dà mia ∏y wy star cza jà cà
os∏o n´ w po sta ci sà sied nich piór. Zbyt
krót kie przy ci´ cie lo tek spra wia, ̋ e w trak -
cie wzro stu no we pió ra sà na ra ̋ a ne na ura -
zy i mo gà krwa wiç. W ta kim przy pad ku na -
le ̋ y ostrzec w∏a Êci cie la przed po ten cjal ny -

mi ura za mi ro snà cych piór. Ba da jàc pió ra,
∏a two jest je pod nieÊç i spoj rzeç na znaj du -
jà cà si´ pod spodem skó r´, by wy kryç jej
za czer wie nie nie, ra ny itp. Âla dy ukà szeƒ
mo gà Êwiad czyç o in wa zji krwio pij nych
roz to czy (Der ma nys sus, Or ni tho nys sus),
któ re ata ku jà no cà i prak tycz nie nie ma
szans, ˝e spo tka my je na ba da nym pa cjen -
cie. Wy jàt kiem sà szcze gól nie sil ne in wa zje.
Rzad ko, ale zda rza jà si´ u kur, pta ków
wod nych i in dy ków grzy bi ce skó ry, któ re
war to wziàç pod uwa g´, je Êli ma my do
czy nie nia z cha rak te ry stycz ny mi sza ry mi
guz ka mi bàdê po zba wio ny mi piór, ob fi cie
∏usz czà cy mi si´ po wierzch nia mi. U ka nar -
ków nie któ rych ras (glo ste ry, nor wi ki) mo -
˝e dojÊç do for mo wa nia tzw. cyst pió ro -
wych, któ re w rze czy wi sto Êci sà ma sà ke -
ra ty ny zbyt mi´k kich piór nie mo gà cych
prze biç si´ przez skó r´. Sk∏on noÊç do for -
mo wa nia ta kich cyst jest dzie dzicz na. 

Ce lo wo na koƒ cu omó wio ne jest ba da -
nie ja my ust nej oraz wo la, po nie wa˝
na le ̋ y ono do chy ba naj bar dziej stre su jà -
cych. Po otwar ciu dzio ba oce nia my ko lor
oraz po wierzch ni´ b∏o ny Êlu zo wej na po -
licz kach, pod nie bie niu i j´ zy ku. Po mi ja jàc
ga tun ki z pig men ta cjà, po win na ona byç ja -
sno ró ̋ o wa, g∏ad ka, wil got na i cie p∏a. Naj -
cz´ Êciej spo ty ka ny mi pro ble ma mi po czàt -
ko we go od cin ka prze wo du po kar mo we -
go sà za bu rze nia w przyj mo wa niu po kar -
mu oraz wy mio ty. Zmia ny w b∏o nie Êlu zo -

In ten syw noÊç czer wie ni ka nar ka za le ̋ y od cech
ge ne tycz nych i do dat ków ˝y wie nio wych. 
Fot. W∏. Kwiat kow ski
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wej mo gà wy ni kaç z in wa zji bak te rii, grzy -
bów, pier wot nia ków lub ni cie ni. Pa to ge na -
mi o naj wi´k szym zna cze niu sà dro˝ d˝a ki
oraz pier wot nia ki z ro dza ju Tri cho mo nas,
wy st´ pu jà ce naj cz´ Êciej u go ∏´ bi, pta ków
dra pie˝ nych i w ostat niej ko lej no Êci u pa -
pug. In wa zje dro˝ d˝a ków naj cz´ Êciej ob -
ser wo wa ne sà u pa pug. W obu przy pad -
kach dia gno za po le ga na po bra niu ma te ria -
∏u i wy ko na niu wy ma zu. 

Ba da niem uzu pe∏ nia jà cym da ne z ba da -
nia ogól ne go jest ana li za krwi. Ba da niem
tym mo˝ na stwier dziç stan ko mó rek krwi
– czy li mor fo lo gi´ lub ba daç po ziom po -
szcze gól nych en zy mów i na pod sta wie
norm przy j´ tych dla po szcze gól nych ga -
tun ków wnio sko waç o uszko dze niu lub
dys funk cji na rzà dów. W przy pad ku mor -
fo lo gii krwi, po za li cze niem po szcze gól -
nych grup krwi nek, oce nia si´ tak ̋ e ich
wy glàd, ba da jàc roz maz. Oce na roz ma zu,
w po ∏à cze niu z wy ni ka mi li cze nia, da je
nam ob raz krwi. Na tej pod sta wie mo˝ na
wnio sko waç o si le i cza sie trwa nia to czà -
cych si´ pro ce sów za pal nych. Oglà da jàc
krwin ki, mo ̋ e my wy kryç pa so ̋ y ty krwi,
w tym naj groê niej sze go z nich – ma la ri´
(Pla smo dium), któ ra, po dob nie jak in wa zje
Leu co cy to zo on czy Ha emo pro teus, prze no -
szo na jest przez ko ma ry lub krwio pij ne
mu chów ki. In wa zje pa so ̋ y tów krwi ma jà
szcze gól nie zna cze nie u ga tun ków, któ re
w Êro do wi sku na tu ral nym nie sty ka jà si´
z ty mi pier wot nia ka mi, za tem sà na nie
szcze gól nie po dat ne. Po dob nie u Êwie ̋ o
im por to wa nych osob ni ków mo gà si´ one
ujaw niç pod wp∏y wem stre su. Ba da nie
en zy mów we krwi w ostat nich cza sach
sta ∏o si´ ∏a twiej sze, gdy˝ po trzeb ne sà do
nie go mniej sze ilo Êci krwi, a fir my zaj mu jà -
ce si´ dia gno sty kà ofe ru jà spe cjal ne „pta -
sie pro fi le”, do bra ne tak, aby zmak sy ma -
li zo waç in for ma cje o pa cjen cie. 

Tym chwytem trzymamy go∏´bia, a drugà r´kà mo˝na wtedy zbadaç jam´ ustnà albo pobraç wymaz.
Fot. W∏. Kwiatkowski

Pa ra metr In for ma cje

LDH Obec na w mi´ Êniach szkie le to wych, ser cu, wà tro bie, ner kach, ko Êciach 
(de hy dro ge na za i ery tro cy tach.  Pod wy˝ szo ny poziom mo ̋ e Êwiad czyç  o uszko dze niu ka˝ de go 
mle cza no wa) z wy mie nio nych na rzà dów lub o roz pa dzie krwi nek (niew∏a Êci we po bie ra nie krwi 

lub ich kru choÊç). Sto so wa na do mo ni to ro wa nia po st´ pu jà ce go uszko dze nia wà tro by.
AST Po mi mo i˝ znaj du je si´ w wie lu na rzà dach (w tym w mi´ Êniach), jest naj bar dziej
(AspAT, GOT) spe cy ficznym wskaê ni kiem uszko dze nia wà tro by (he mo chro ma to za, za tru cia, in fek -

cje bak te ryj ne). W ra zie znacz ne go podwy˝ sze nia  na le ̋ y spraw dziç CK (patrz da lej),
aby wy klu czyç uszko dze nie mi´ Êni (mio pa tia stre so wa, in iek cje do mi´ Ênio we).

Kwas Pod sta wo wy wskaê nik uszko dze nia ne rek u pta ków (w in ter pre ta cji wy ni ków war to
mo czo wy wziàç pod uwa g´ sto pieƒ na wod nie nia pa cjen ta). U pta ków dra pie˝ nych mo˝ li wy 

za wy ̋ o ny po ziom za raz po je dze niu. 
Kwa sy Po mi mo i˝ wà tro ba jest miej scem ich syn te zy, pod wy˝ szo ny po ziom Êwiad czy o jej
˝ó∏ cio we dys funk cji. Dzie je si´ tak, po nie wa˝ przy uszko dze niu wà tro by (tak ̋ e za sto ju ˝ó∏ ci 

w wo recz ku ˝ó∏ cio wym) upo Êle dzo ne jest po now ne wch∏a nia nie kwa sów 
˝ó∏ cio wych z krà ̋ e nia wrot ne go. Przy pod wy˝ szo nym po zio mie war to spraw dziç 
stan AST.

Ki na za Naj wi´ cej znaj du je si´ w mi´ Êniach (w tym w ser cu) oraz tkan ce ner wo wej, a wy˝ sze
kre aty ni - warto Êci zwià za ne sà z ich uszko dze niem (tak ̋ e po za bie gach ope ra cyj nych i urazach).
no wa (CK) Pod wy˝ szo ny po ziom na le ̋ y skon fron to waç z po zio mem AST (aby wy kluczyç 

po cho dze nie wà tro bo we).
Bia∏ ko Na bia∏ ko ca∏ ko wi te w oso czu sk∏a da jà si´ dwie frak cje: al bu mi ny i glo bu li ny. Jed ne 

od po wia da jà za pro ce sy od por no Êcio we, dru gie za utrzy my wa nie ci Ênie nia on ko tycz ne-
go. Ob ni ̋ o ne war to Êci Êwiad czyç mo gà o dys funk cji wà tro by (syn te za bia ∏ek), ne rek 
(utra ta), za bu rze niu wch∏a nia nia lub utra cie w je li tach, o prze wle k∏ym krwa wie niu lub 
im mu no su pre sji. Pod wy˝ szo ne war to Êci mo gà wy st´ po waç u od wod nio nych pta ków 
(za  g´sz cze nie krwi) oraz przy nad mier nym po bu dze niu uk∏a du od por no Êcio we go.

Glu ko za Ba da jàc po ziom glu ko zy, po dob nie jak u ssa ków, na le ̋ y braç pod uwa g´ hi per gli ke mi´ 
po po si∏ ku! Ob ni ̋ o ne war to Êci wy st´ pu jà rza dziej. Âwiad czyç mo gà o groê nej dla ˝y cia 
sep sie (bak te rie we krwi roz k∏a da jà glu ko z´), tak ̋ e o uszko dze niu wà tro by czy  
prze d∏u˝a jà cych si´ sta nach g∏o du. Pod wy˝ szo ne war to Êci wy ni ka jà ze stre su, po da wa nia
hormo nów czy ste ry dów, za pa le nia trzust ki bàdê cu krzy cy.

Na Sód od gry wa wa  ̋nà ro ĺ  w utrzy ma niu ci Ênie nia osmo tycz ne go oraz w prze wod nic twie 
ner wo wo -mí  Ênio wym. Wa ha nia po zio mu te go pier wiast ka sà szcze gól nie  groêne i nie
po win ny byç lek ce wa ̋ o ne. Ob ni ̋ o ne war to Êci: prze wle k∏e cho ro by nerek, utra ta p∏y nów
(wy mio ty, bie gun ka, uszko dze nie je lit czy po pa rze nia), cu krzy ca. Pod wy  ̋szo ne war to Êci: 
od wod nie nie, utra ta p∏y nu (bez elek tro li tów, np. sta ny za pal ne ne rek), za tru cie so là 
(nie bez piecz ne! – obrz  ́ki w OUN).

K Po dob nie jak w przy pad ku Na, wa ha nia po zio mu K za gra ̋ a jà ˝y ciu i nie po win ny byç  
lekce wa ̋ o ne. Ob ni ̋ o ne war to Êci: za bu rze nia rów no wa gi kwa so wo -za sa do wej 
(za sa do wi ca), chro nicz ne bie gun ki, sto so wa nie nie któ rych le ków (np. pe ni cy li na), 
prze wle k∏a cho ro ba ne rek. Pod wy  ̋szo ne war to Êci: za bu rze nia rów no wa gi kwa so wo -
za sa do wej (kwa si ca), uszko dze nie ne rek, roz le g∏e ura zy ze zmia  ̋d˝e niem mí  Êni.

Ca Po ziom Ca zwià za ny jest z pra wi d∏o wym dzia ∏a niem przy tar czyc oraz z po zio mem 
al bu min (trans port). Ob ni ̋ o ne war to Êci: nad miar P (tyl ko ziar no z∏ej ja ko Êci), nie do bór
wi ta mi ny D3, wy cieƒ cze nie sa mic przy chro nicz nym sk∏a da niu jaj, nie do bór Mg, nie do- 
czyn noÊç przy tar czyc (szcze gól nie u ˝a ko), kwa si ca, nie do bo ro wa die ta. Pod wy˝ szo ne
war to Êci: fi zjo lo gicz nie w cza sie zno sze nia jaj, nad czyn noÊç przy tar czyc (tak ̋ e wtór na, 
ner ko wa i po kar mo wa – kie dy or ga nizm za trzy mu je lub otrzy mu je zbyt du ̋ o fos fo ru),
przedaw kowa nie wit. D, no wo two ry ko Êci.

P Ob ni ̋ o ne war to Êci: cu krzy ca (kwa si ca i ke to za), nie do bór w kar mie (bar dzo rzad ko). 
Pod wy˝ szo ne war to Êci: u pi sklàt (w pierw szych dniach ˝y cia), cho ro by ne rek, 
fi zjo lo gicz nie (ra zem z Ca) przy nie sie niu jaj, za tru cie ja Êmi nem, no wo two ry ko Êci, 
nad czyn noÊç przy tar czyc (pier wot na i wtór na), przedaw ko wa nie wi ta mi ny D.

Ja kie in for ma cje da je nam „pta si pro fil”?

Naj cz´ Êciej spo ty ka ne przy czy ny

uszko dze nia piór:

Nie do bo ry ami no kwa sów (szcze gól nie siar -

ko wych), sku ba nie (sa mo dziel nie lub przez

in ne pta ki), wi ru sy, uszko dze nie wà tro by

(któ ra od po wia da za syn te z´ bia∏ ka), z∏a wil -

got noÊç, êle urzà dzo na klat ka, ek to pa so ̋ y -

ty.

Pió ra ja ko ma te ria∏ dia gno stycz ny:

Cho ro ba Pa che co, cho ro ba dzio ba i piór, Po -

lyo-ma vi rus, Cir co vi rus, ba da nie p∏ci. 

Krew ja ko ma te ria∏ dia gno stycz ny:

Chla my dia, Cir co vi rus, cho ro ba dzio ba i piór,

Po lyoma vi rus, p∏eç. 

„Pta si” pro fil krwi:

LDH, AST, Amy la za, kwas mo czo wy, kwa sy

˝ó∏ cio we, Cho li no este ra za, Ki na za kre ty ni -

no wa, bia∏ ko, glu ko za, Na, K, Ca, P. 

(ami no trans fe ra za
aspa ra gi nia no wa)


