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un-encapsul and coagulase-positiVe - S. aureu§
with heterol s bovine serum.

The 90 minute study showed that un-
357o and 85%) tespeciively and were in
strains of S. aureus M and S. simulans 76 were'absorh
tlecause the percentage of destruction was 07o.

The resulfs suggesi that capsules of staphylococci considerably lower the rate of phagoc}tes activĘ and
eradicate destruction inside pMN cells.
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Bakterie z zewnąttz otoczone są zwykle otoczką o
zrożntcowanej grubości i składzie chemicznym, U jed-
nych bakterii otoczki mogą być cienkie i niedostrze-
galne przy obser-wacji mikroskopowej, wtedy wyky-
wa się się je metodami serologicznyml,, u innych two-
rzą wokół komórki grubą watstwę, którą uwid ocznic
można p oprzez barwienie ne gatywne. S luzy otoczko-
we odgrywają u bakterii rolę ochronną chroniąc je
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi m.in.
przedfagocytozą.

Zjawisko fagocytozy odgrywa podstawową rolę w
mechanizmie odporności komórkowej (7, 8). Najważ-
niejszą funkcją granulocytów PMN jest pochłanianie,
po którym następuje wewnątrzkomórkowe zabljanie
pochłoniętych bakterii. Większość gronkowców we-
wnątrz granulocytów PMN jest zabijanych na skutek
reakcj i b akteriob ój czy ch aktywowanych komórek.
Zatowno ludzkie granulocyty, jak i bydlęce, w do-
świadczeni ach in v itro ntszczą pochłoni ęte gronkow-
ce w kilkudziesięciuprocentach (2).Uważa się, ze sta-
ny zapalne określane mianem chronicznych sąwyni-
kiem upośledzenia reak cji zabijania gronkowców przęz
granulocyty. Badania Andersona i Williamsa (2) *y-

kazały, że w przewlekłych zapalentach wymion u by-
dła na skutek zakażeniagronkowcem, bakterie nie byĘ
zabijane wewnątrz komórek PMN po pochłonięciu,
Udowodniono takze rolę otoczki bakteryjnej w efek-
tywności pochłaniania i wewnątrzkomórkowego nisz-
czenia bakterii przez granulocyty (1, 6, 9). Otoczka,
osłaniając receptory w ścianie komórkowej dla dopeł-
ntacza i immunoglobulin (opsonin), hamuje pochła-
nianie bakterii. Opsonizacja i pochłanianie bakterii
następuj ą w obecności specyficznych przeciw ctał an-
tyotoczkowych, Obecność otoczki wpływa takżę na
przeży cie gronkowców pochłoni ętych przez granul o-
cyty PMN, jak i paciorkowców pochłoniętych przez
makrofagi (I,2,3).

Celem pracy było określenie wpływu obecności
otoczki u gronkowców na pochłanianie i wewnątrz-
komórkowe niszczenie pTzez granulocyty PMN izo-
lowane z krwi bydlęcej.

Matetiał i metody

GranulocyĘ. Granulocyty PMN otrzymywano ze świe-
żej krwi obwodowej bydlęcej metodą Carlsona i Kaneko
(4). Pobranąna heparynę krew (4 j./ml) wirowano, dekan-



towano osocze i limfocyty. Pozostałe krwinki dzielono na
porcje, wirowano. Czetwone krwinki poddawano ltzieprzez
dodanie wody. Przywracano lzotoniczność roztworu doda-
jącż,1%o objętości, NaCl 0,85%. Granulocyty PMN z dna
probówek płukano dwarazy roztworem PBS (z heparynąi
żelatyną). Doprowadzano ostateczne stężenie komórek do
gęstości 1x 106/ml licząc w komorze Thoma-Zeissa. Żywot-
ność komórek sprawdzanoprzy uzyciu 0,2Yoroztworu błę-
kitu trypanu.

Opsoniny. Krew obwodowąpobierano na skrzep od kil-
ku krów. Po wirowaniu ściągano surowicę. Zbiorczą suro-
wicę ogrzewano w 56"C przez 30 minut, dzielono na por-

cje, zamrażano w -20oC.
Gronkowce. B adania pr zepr ow adzono n a następuj ących

szczepach: Staphylococcus aureusM (NCTC 10649) otocz-
kowy, koagulazododatni, Staphylococcus simulans 76,

otoczkowy, koagulazoujemny, .§/. anlreus M60 i ,Sl, aureus
M,, bezotoczkowe, koagulazododatnie. Do badań spo-

rządzano zawiesinę bakterii o gęstości lx10? j.t.k./ml.

Opsonizacj a. Opsonizacj ę bakterii przeprowadzano w
temperaturze pokojowej w ciągu 20 minut, dodając do

0,9 ml zawiesiny bakterii 0,1 ml surowicy opsonizującej,
Badanie pochłaniania i wewnątrzkomórkowego nisz-

czenia gronkowców przez granulocyĘ metodą łrysie-
wu i liczenia komórek bakteryjnych (5).

W probówkach mieszano 0,9 ml zawiesiny leukocytów
i 0,1 ml opsonizowanych gronkowców. W czasie 0, 30, 60

i 90 minut podczas inkubacji w 37oC, pobierano i wysie-
wano próbki celem określenia całkowitej ltczby bakterii,
Itczby bakterii pochłonięĘch i zabitych w granulocytach.
Llczba bakterii w granulocytach oznaczałal'iczbę pochło-
niętych bakterii, różnica w liczbie żywych bakterii w cza-
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sie 0 i kolejnych czasach stanowiłaprocent zabitych bakte-
rii. Dla kazdego badanego szczęp:u bakterii wykonano 4
powtórzenia. Wyniki podano w postaci średniej,

Wyniki i omówienie

Wyniki przedstawiono na ryc, 1.

Wykazano, żę w czaste 90 minut trwającego do-
świadczenia szczepy nie wytwarzające otoczki były
pochłaniane stopniowo i w 90 minucie inkubacji pro-
cent pochłonięcia wynosił dla ,Sl. aLtreus M,r35Yo, a

dla,Sl. aureus Mó0 85%. W tym samym czasie szczep
St. aureus M otoĆzkowy zostałpochłonięty w 6oń,na-
tomiast St. s imu l ans 7 6, także wytw ar zający otoczkę,
w 23oń.

IJdzlał zabitych komórek bakterii po pochłonięciu
przez granulocyty w badanym czasie był zróżntcowa-
ny i wynosiŁ 20% dla bezotoczkowych szczepów St.

aureus M12 i 160ń dla St, aureus Muo, natomiast dla
szczepów Ótoczkowych St. aureus M i Sl. simulans J 6

nie stwierd zono zabljania wewnątrzkomórkowe go,

tym. samym zdolność przeżyciabakterii była całkowi
ta. Zywotność granulocytów obliczona w procentach
wynosiła średnio 80-85%.

Przeprowa dzone badania pochłaniania i wewnątrz-
komó rkow e go nlszazęni a gronkowców oto c zkowych
i bezotoczkowych przez granulocyty PMN izo lowane
z krwi bydlęcej wykazały znaczące rożnice w podat-
ności bakterii na te reakcje. Opsonizacjaprzez suro-
wice heterologiczne doty czyła wszystkich badanych
szczępow. Najbardziej podatny na pochłanianie oka-
zał się szczepbezotoczkowy ^Sr. 

aureLts Muo, który był

! pochłanianie 3;;T"'[",.T"T:jZY;Tł
otoczkowy St. aureus M'.
Najmniej podatny na po-
chłanianie był §r. aureusM
i St. simulans 76. Oba po-
siadały otoczkę.

Procent zabljania wyno-

1

kowych St. aureus M i S/.

simulans 76 zabtjania nie
stwierdzono. Według An-
dersona i Williamsa (2) pro-
cent przeży cia szczepów
b ezoto czkowych był mniej -
szy od 5, a szczepy otocz-
kowe także przeżywały we-
w nątr z granul o cltów. Auto -
rzy ci wykazalt istotny
wpływ stężenia opsonin na
skute czno ś ć pr zeży cta b ak-
terii opłaszczonych. Wyż-
sze stężenta op sonin w zma-
gaĘ zabijanie bakteri i.

! zabijanie

otoczkowe
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Ryc. 1. Procentowe wartości pochłaniania i wewnątrzkomórkowego zabijania bakteriiprzez
granulocyĘ PMN

M 76



Komórki szczęp:u Sl. aureus M,, (bezotoczkowy)
były najbardziej podatne na zabijańie, jeśli wziąc pod
uwagę procent pochłonięcia, który wynosił 35, azabt-
jania 20. Najmniej wrażliwe na niszczenie były ko-
mórki St. simulans 76, gdyż spośród 23oń komorek
p o chłonięty ch pr zez fago cyty ni e stwierd zono zabij a-
ni a. Wymieni eni autorzy (2 ) stwi er dzlli dużą op orno ś ć
St. simulans na enzym lizostafinę, którego dziaŁanie
powinno sp owodowa c r ozp ad komórek b ę dąc y ch p o za
granulocytami PMN.

Wpływ otoczki na zjawisko fagocytozy został udo-
wodniony w pracy dotyczącej pochłaniania Strepto-
coccus suis przez mysie makrofagi (3). Po 1 godz. in-
kubacji niewirulentne otoczkowe bakterie byĘ pochła-
niane przęz mniej niZ]Yo makrofagów, ich bezotocz-
kowe mutanty przęzponad 68% makrofagów. Według
Almeidy i Olivera (1) fagocytoza pięciu otoczkowych
szczepów Streptococcus uberis wynosiła od 43 do
5Ioń, a wewnątrzkomórkowe zabljante 25 do 40oń.
Natomiast fagocytoza pięciu szczepow bęzoto czko -
wych wynosiła 66-74Yo, a wewnątrzkomórkowę zabi-
janie 65-750ń. Autorzy ci zaobser-wowali także wpływ
homologicznej surowicy opsonizującej na bakterie
otoczkowe; podobne wyniki otrzymaław swojej pra-
cy Giedrys-Galant (5).

Wnioski

1. Otoczka bakteryjna w istotny sposób wpływa na
aktywno ś ó p o chłani an ia i zablj ani a b akteri i pr zez gr a-
nulocyty PMN. Wyniki wykazały, że obecnośc otocz-
ki u badanych gronkowców znacznie zmniejszaŁapo-
chłanianie oraz uniem ożIiw iała zabij anie wewnątlz
komórek PMN.

2. Do optymalnej opsonizacji otoczkowych szcze-
pów gronkowców wymagana jest obecnośó homolo-
giczny ch pr ze ciw cl,ał dla oto czki.
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PTNW w Internecie

Jesienią 1998 roku rozstrzygnięty został konkurs
organizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w
ramach programu ,,Internet dlaLekarzy". Z przyjem-
nością informujemy, że projekt opracowany przez
nowy ZG PTNW znalazŁ się w gronię zwycięzców i
obecnie przystępujemy do jego realizacjt.

Celem projektu jest umożliwienie wykorzystania w
codziennej działalności Towarzystwa Internetu. Nie-
zbędne jest więc stworzenie do tego technicznych
możliwości. Dzięki olbrzymiej życzliwości władz
SGGW a szczegolnie JM Rektora Prof. dr hab. Wło-
dzimięr za Klucińskiego i Dyrektora Centrum Informa-
tycznego SGGW mgr Marii Trąmpczynskiej, dopro-
wadzonojuz do siedziby ZarząduGłównego sieć kom-
puterową. Wkrótc e zakupiony zo stanie także niezb ęd-
ny Sprzęt i oprogramowanie. Projekt obejmuje także
stworzenie strony domowej Towarzystwa. Zgodnie z
projektem strona tabędzie składała się z części infor-
macyj nej (p o dstawowe dane doty c ząc e Towarzy stwa,
je go wŁadz, O ddziałów, S ekcj i, aktualne informacj e o
organizowanych szkoleniach, sesjach i sympozjach)

oraz części edukacyjnej, na której upowszechniane
będą materiały szkoleniowe pochodzące z organizo-
wanych przez Towarzystwo konferencji. Pragniemy
aby strona tabyła sukcesywnie, stale modyfikowana i
uzupełniana.

S erdecznie zapI aszamy wszystkich członków Towa-
rzystwa do włączenia się w realizację tego projektu i
do współredagowania strony. Będziemy wdzięczni za
wszelkie uwagi, sugestie i pomysĘ. Prosimy kierować
je na ręce Sekretarza Administracyjnego ZG PTNW
lek. wet. Jaro sława Kaba (e -ma 1I: kab a@amaltea. s ggw.
waw.pl), który jest osobą odpowiedzialnąza realtza-
cję projektu.

Dzięki uzyskanym funduszom Towarzystwo będzie
miało nowe możliwości zaprezentowania swojej pra-
cy i dorobku, także w wymiarze międzynarodowym.
Biuro ZG PTNW oEzymazaś, oddawna oczekiwane,
godne dla rangi Towarzystwa, wypos ażęnie tech-
nicznę.

Zarząd Główny PTNW


