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Sumlnary

Reptiles - snakes, allig*tors. turtles and lizards, protect themselves against infections and P_arasitic inva-
sions-by physical barrieis, celi-mediated defense róactions and humoral immunity. RePtiles Poss_ess a fullY
functional lymphoid tissuó (bone marrow, thymus, spleen, and intestinal lymphoid tissue) as well as a full
repertoire of leukocytes, which mediate imnrunity. N
reported in different reptile species vary greatly. Th
three key antigen receptor systems: the TCR (Thymus
MHC (Major Histocompatibility Complex). A varieĘ
wide ' 

ey inciude ańgeneic and, xenogeneic graft rejection, phagocytosis; MLRs_(the two-
_way tieaction) andi}vH (Graft-verŚus Host) phenomena. Evidence for the existence of
inter NF (Tumor, Necrosis Factor) comes from research carried out on lŁards. RePtiles

Ke_łłvords : reptiles, i mm uniĘ. immune defense reactions, immunoglobulins.

Gady (Reptilia) są pierwszymi kręgowcami, które
unl,ęzalężniły się od środowiska wodnego, przęz co
utraciĘ wolno zyj ącą formę larwalną. Niektórzy przed-
stawiciele tej gromady, powtórnie weszli do wody.

terte (Sp h e n o d o n i aĄ, hLrskono śne (S q u a m a t a) oraz kro -

kodyle (Crocodilia). Jakkolwiek ogólny schemat struk-
tur układu odpornościowego, a także mechanizmy
odczynow immunolo g tczny ch u wszystkich gadów są
bardzo zbliżone, to jednak pomiędzy poszczególnymi
gatunkami występ uj ą w y r aźne r óżnic ę zar ówno w bu-
dowie układu immunologicznego jak i w charakterze
oraz nasileniu odczynów obronnych.

Do waznych cech anatomiczno-fizj ologicznych od-
rożni które
w du ózja-
wisk ciepl-
nośó, obecność nerki ostatecznej , atakże występowa-
nie w rozwoju embrionalnym owodni (amnion) i

omoczni (allantois). Rozwój zarodkowy większości
gadów ma miejsce w jaju na lądzie lub w jaju prze-
trzymywanym w organizmie samicy (niektore gatunki
węży ijaszczurek).

Komórki i narządy układu odpornościOwego

Zakażente w1rv ołuj e s eri ę zło ż ony ch zdar zeń, w któ -

rych uczestniczy układ immunologiczny. Układ ten
tslł orząnarządy i komórki stanowiące materialnąbazę
oraz produkty będące efektem ich czynności. Odpo-
w ię dŻ immuno 1o g lczna, b ę dąc a e fektem p obudz enia
układu odpornościowego, podlega u gadów bardzo
złożonej kontroli genetycznej . Geny ko duj ące zdolno ś ć

odpowiedzi organizmu na antygen sąobecne w głów-
nym kompleksie zgodności tkankowej (MHC, Major
Histocompatibility Complex) (2 1 ).

W skład nar ządow Ltmfaty cznych wcho dzi : gras ic a,

i
w

rzew ająi różnicuj ą się limfocyty.
Grasica rozwtja się w życiu embrionalnym z kie-

szonek gardzielowych, Ulega ona inwolucji wraz z
wiekiem (16). Inwolucja grasicy o charakterze przej-



ściowym ma miejsce w niskich temperaturachorazw
czasie choroby (6, 18), Grasica jestnarządem o wy-
rażnte zaznaczonej strukturze zrazlkow ej z wyr óżnta-
jącą się częściąkorowąi rdzeniową, Gęsto upakowa-
ne limfocyty tworzące korę zrazlka otaczajączęśó rdze-
niową utwo rzonąz niewielkiej ilości limfocytów, du-
żych komóręk oraz licznych komórek serii monocy-
tamo-makrofagowej.

W śledzion ie wyr óżnia się miazgę czerwoną i białą.
Miazgę btałątw or zą limfo cyty na zręb i e s i ate c zki, ota-
czające w formie pochewek centralne tętniczki i wło-
śniczki oraz komórki dendrytyczne. Kompleksy im-
munologiczne są wychwytywane przez komórki den-
dryty czne. Pod wpł5,rvem stymulacj i antygenowej lim-
focfi proliferuj ą w limfoblasĘ, które wędruj ą do mia-
zgi czerwonej. Jest ona głównym miejscem produkcji
przeciwclał (3, 5).

Skupi ska tkanki Itmfaty cznej występuj ą w przewo -
dzie pokarmowym (GAIjI), w pęcherzu moczowym
oraz u żółwi i wężów w kloace, gdzie tworzą kom-
pl eks klo ak aLny (c l o a c al c o mp l ex). I stniej e p o gląd, że
kompleks kloakalny jest częściąGAUI (14). Wielkośó
tych skupisk zależy od temperatury otoczenia; spada
onawyraźnie w zimie (19). Równieżpoziom hormo-
nów wpĘwa na zachowanie się kompleksu kloakal-
nego. U aligatora amerykańskiego (Aligator mississip-
piensis) we wczesnym okresie ciĘy duże ilości gru-
dek chłonnych występują pod nabłonkiem śluzówki
kloaki, ilość ich zmniejsza się pod koniec ciązy, a tak-
że u nie ciężarnych samic. U niektórych gatunków
gadów tkanka Iimfatyczna otacza aortę, żyłę czcząi
żyĘ jarzmowe. Duze skupiska limfocytów gromadzą
się w rejonie podtorebkowym wątroby. Mogąone speł-
niać rolę narządu limfopoety aznęgo.

Rozwój szpiku kostnego jest ściśle uzależniony od
rozwoju odpowiednich struktur kostnych. U gadów
występuje w pełni rozwinięĘ szpik. Jego strukturajest
zbltżona do struktury występuj ąc ej u s s aków. W miąż-
szu limfatycznychwęzłów chłonnych o budowie po-
dobnej do występującej u ssaków, znajdująsię fago-
cy ty or az naczy nia krwi on o ś n e tw or ząc e s inu s o i dy.

Daleko posunięte zrożnicow anie komórek immuno-
kompetentnych pozwala gadom na zwiększoną rózno-
rodność i wydajność układu odpomościowego. Zarów-
no ilo ś ć po s zcze gólny ch§pów komórek, j ak i w zaj emne
proporcje pomiędzy nimi, zależą nie tylko od przyna-
leżności do danego rzędu gadów, ale nawet od gatunku.
Komórki pnia (stem cells) pojawiają się po raz pierw-
szy w woreczku żółtkowym zarodka. Dają one począ-
tek śledzionie płodowej oraz szplkowi kostnemu. Ko-
mórki pnia sąkomórkami prekursorowymi funkcji od-
p orno ściowych, re gulatorami i efektorami odporno ś ci
nieswoistej i swoistej. Komórki odpomości nieswoistej
(makrofagi i granulocyfy) pochłaniaj ą i niszczą drob-
noustroje i uszkodzone komórki. W czasie dojrzewa-
nia częśó komórek pnia przemienia się w komórki, któ-
re zas iedlaj ą grasic ę gdzie dojr zewaj ą i nabieraj ą kom-
petencj i immunolog icznej. Tw orzą one pulę limfocy-

tów grasicozależnych (limfocy§ T, komórki T). Em-
brionalne komórki T posiadaj ą markery powierzchnio-
we, których brak w komórkach T dojrzaĘch osobni-
ków (13). Miejscem dalszego dojrzewania tych komó-
rek jest śledziona, Miejscem różnicowania limfocytów
B (komórki B) jest najprawdopodobniej wątroba. W
efekcie transformacji blasĘcznej powstają z nich ko-
mórki p|azmaĘ czne, produc enci przeciwciał (3 ),

Dobrze poznano strukturę i rolę w odczynach obron-
nych limfocytów, granulocytów, monocytów i makro-
fagów. Limfocyty dominująw populacji krwinek bia-

Ęch. U niektórych gatunków stanowiąponad 80% leu-
kocytów krwi obwodowej (27),Ichltczba zależy też
od wieku, płci, stanu odżywienia, zakażenia, a także
od pory roku (6, 12). Maksymalna liczba tych krwi-
nekwystępuje u gadów tropikalnych zarówno w kr-wi
obwodowej, jak i w śledzionie, w lecie. U gatunków
ży j ący chw klimac ie umi arkowanym s ą one r o zmięsz-
czone równomiernie w caĘm lhJadzte limfatycznym.
W populacji limfocytów występują komórki T i B.
Taki e zr óżnic ow anie p otwi er dzaj ąwyniki frakcj ono -

wania puli limfocytów aligatora amerykańskiego na
kolumnie wypełnionej wełną szklaną oraz zachowa,
nie się limfocytów pod wpływem mitogenów komó-
rek T ssaków: fitohemaglutyniny (PAH) i konkanawa-
liny A (Con A). Komórki nie przylegające do wełny
szklanej reagowaĘ na PAH i ConA, podczas gdy ko-
mórki przylegające reagowały na mitogeny komórek
B ssaków, np. LPS Escherichia coli (10, 11).

Limfocyty T gadów pochodzą z grasicy, Posiadają
one dwa antygeny, jeden specyficzny dla komórek l
drugi wspólny z innymi typami limfocytów. Komórki
T śledziony (splenocy,ty) jaszczurki Calotes versico-
lor reagująna PAH, Con A, LPS i mitogen szkarłatki
(PWM). Jednakże nasilenie efektu stymulacji jest
zl7acznlę słabsze aniZeli u ssaków. Co więcej, limfo-
cyty samców węza Psammophis sibilans reagowały
silniej na te mitogeny niżeli limfocyty samic (29).Te-
sty migracj i limfocytów potwierd zają też heterogen-
ność limfocytów. Jednakże odpowiedź na pytanie o
homolo gię wz gl ę dnie analo gię zr óżntc ow ania limfo -

cytów gadów zę zróżntcowaniem tego typu krwinek u
ssaków, pozostaje otwarta na obecnym etapie badań.

Granulocyty gadów z ztarnistościami hetererofilny-
mi w cytoplazmię można identyfikować z granu\ocy-
tami obojętnochłonnymi (PMN). Znanajest ich rola
w procesie zapalnym. Granulocyty z ziarnistościami
kwasochłonnymi (eozynofile) sąobecne we krwi wie-
lu gatunków żółwi (2I).

Monocyty i makrofagi stanowią około Z)ońleuko-
cytów krwi obwodowej u węży (27),znaczfile mniej u
pozostałych gatunków gadów. Proporcje pomiędzy
makrofagami i monocytami sąwzględnie stałe i nie
zmieniająsięw zależności od pory roku. Monocyty
lczestntcząw zapaleniu i tworzeniu ziarnintaków w
odpowiedzi na infekcje bakteryjne i inwazje pasożyt-
ntcze (I7).U żóŁwia jaszcnxowatego (Chelydra ser-
pentina) stymulowanego antygenem gromadzą się w



zatokach naczyń krwionośnych i w sznurach miazgt
czerwonej śledziony. Z błonąmonocyta są związane
cytofilowe immunoglobuliny. Rola makrofaga w od-
porności gadów nie jest w pełni wyjaśniona .Przypllsz-
cza się, że podobnie jak u ssaków, makrofagi u gadów
biorą udział w prezentacji anrygenu.

Główny kompleks zgodności tkankowej

Główny kompleks zgodności tkankowej (MHC,
Major Histocompatibility Complex) koduje dwa ze-
stawy polimorfi cznych cząsteczek powierzchni komór-
ki. Receptor limfocyta T (TCR, T Cell Receptor) roz-
p o znaj e pr zetw or zony anty gen j ako fragmenty p epty-
dowe z cząsteczkami MHC klasy I i MHC klasy II. O
obecności MHC klasy I oraz MHC klasy II u wszyst-
kich gromad gadów świadc zy reakcj a odrzu canla pT ze -

szczepow, istnienie nadwrażliwości typu IV, miesza-
na reakcja limfocytów (MLR, Mixed Lymphocyte
Reaction) oraz reakcja przeszczep przeciwko gospo-
darzowi (GvH, Graft versus Host) (2,33),

Reakcje immunologiczne typu komórkowego

Dotychczas zidentyfikowano u gadów wiele zjawisk
immuno lo g iczny ch, w których są zaangażowane me -

chanizmy komórkowe, a w których przeciwciała od-
grywająpodrzędnąrolę. Należy do nich m.in. odrzu-
c anie prze s zczep ów, zahamow ani e mi gracj i limfo cy-
tów, MRL, GvH, nadwrażliwośc będąca odpowiedni-
kiem alergii typu IV ssaków,

Gady odrzucają przęszczępy allo geniczne i kseno-
geniczne skóry (5, 35) ztym,żeprzeszczepy ksenoge-
nicznę są szybciej odrzucane. Przeszczep powtórny j est
u tego samego osobnika odrzucany szybciej tiżeltprze-
szczęp pierwotny. Szybkość odrzlcanta przęszczępu
zależy odtemperatury otoczenia.U żoŁwt,węży i jasz-
czur ęk w 2 5 " C o drzircani e pr zęszczepu allo geni c zne -

go trwa około 40 dni. Mniej podatna na wpĘw tempe-
ratury jest fazarozpoznania przęszczępu jako strukfu-
ry obcej dla organizmu gada, sama faza odrzucania
przeszczepu j est bardz tej uzależniona od temperatury.
Z reguły odrzucanie przęszczępu przebiega wolno.
Wyj 1teĘ stanowi wĘ P s ammophis s ib ilans oraz przy -
p ominaj ąc a jaszczurkę o staj nic a nakrap iana (C h a l c i -
des ocellatus), u którychprzeszczep jest odrzucany w
miarę szybko (4).

Mi gracj a spleno cy,tó w j aszcztlrki C a l o t e s v er s i c o -
lor zprzeszczeplJ allogenicznego skóry w obecności
komórek śledziony dawców przęszczępu przebiega
wolniej ntżelt w kontroli jaką stanowią splenocyty
o s obnika nie b ędąc e go dawcą pr zęszczępu. Identy cz-
ne zjawisko występuje u C. versicolor immunizowa-
nej erytrocytami owcy.

Mieszaną reakcj ę limfocytów (MLR) opisano m. in.
u aligatora amerykańskiego (10, 1I) jaszczurki Calo-
tes versicolor, węża Psammophis sibilans i ostajnic
nakrapianych (3 0). O drzucanie pr zęszczępu typu GvH,
w którym limfocyty allogenicznego dawcy atakują
tkanki biorcy, występuje u żółwia Chelydra serpenti-

na. Immunologicznie kompetentne komórki T prze-
szczeplonębiorcom allogenicznym, nie sąw stanie ich
odrzucić na skutek upośledzonych zdolności układu
immunologicznego, Odczyn GvH występuje też u
żółwi nowo narodzonych po iniekcji komórek rodzi-
ców i kończy się ich śmiercią. Smierlelnośó jest więk-
szaw 30"C aniżeli w 20'C.

Niekiedy powtórny kontakt zantygenem daje skut-
ki niepożądane jakim jest uszkodzenie tkanek. U jasz-
czurki gekkon obrączkowany (Tarentola annularis)
występuje nadwrażliwośó na tuberkulinę PPD Myco-
b ac t er ium tub ercul o s i s ( 1 ). Odpowiada ona typowi IV
nadwrażliwości u ssaków. Bazofile żołwia jaszlzlllo-
watego mają zakotwiczone na swojej powierzchni
immunoglobuliny (32). W kontakcie z antygenem
wydzielaj ą histaminę uwalnianą podczas de granulacj i
ziarnistości cytoplazmaĘcznych. To zjawisko jest ana-
logiczne do odczynu alergtcznego typu I ssaków. U
węży występuje dopełniacz i istniejądane wskazujące
na mozliwość wystąpienia nadwrażliwości typu II (cy-
totoksycznego). U jaszczurki zielonej (Lacerta viri-
dis) splenocyty uczestnicząw cytotoksyczności komó-
rekzależnej od przeciwciał (ADCC, Antibody Depen-
dent Cell Cytotoxicity), to jest w reakcji, w której ko-
mórka cytotoksyc zna wiĘe się z komórką docelowe-
go działania za pośrednictwem przeciwciał. Reakcja
ta zachodzi w organizmie jaszczurki zielonej immu-
nizowanym erytrocytami kurczęcia.

Cytokiny izapalenie
Cytokiny, r ozpulszczalne cząste czki p o średn icząc e

w reakcjach pomiędzy komórkami, sąbiałkami o sto-
sunkowo niskiej masie cząsteczkowej. Regulują one
wszystkie ważnę procesy biologiczne , łącznie z che-
motaksją. W odpowiedzi immunologicznej gadów
odgrywają rolę podobną do cytokin ssaków. U jasz-
czwki Dipsosaurus dorsalis występuje homolog inter-
leukiny- 1 (IL- 1). Sąteż dowody na obecność w śledzio-
nie niektórych gatrrnków gadów interleukiny-2 (IL-ż)
ssaków (9), Zarówno produkcj a,IL-2 jak i czynnika
stymulującego wzrost komórek T o masie około 15

kDa (TCGĘ T Cell Growth Factor) wykazują waha-
nia sezonowe (15, 36).

U gadów występuje odczynzapalny jako odpowiedź
na róznorodn e b o dźc e, głównie na zakażeni e. Charak-
teryzuje się on zwiększonym dopĘwem krwi do za-
każonego obszaru, tworzeniem obrzęku jako rezulta-
tu zwięks z eni a prz epu s zczalno ś ci naczyń włos ow atych
oraz naciekiem komórkowym. W nacieku dominują
granulocyty obojętnochłonne i monocyty. Wydaje się,
że wę wcześniej s zych stadiach zapalenia u gadów, po-
dobnie jak i u ssaków, przeważajągranulocyty obojęt-
nochłonne, w późniejszych stadiach również mono-
cfi (I7).

Szczegołowo prześIedzono zmiany w miejscowym
pro c e si e zap alnym u ali gatora amerykańskie go ltrzy -

m},vvanego w okresie eksperymentu w 25"C. W miej-
scu podskórnej iniekcji terpentyny obrzęk i naciek



komórek heterofilnych pojawił się po 4-8 godz.Po 24
godz. do nacieku doŁączyły małe kómórki jódnojądrza-
ste gromadzące się głównie wokół drobnych naczyń
s kóry r zadziej wokół znel<r oty zowanych włóki en mi ę -
śniowych. Wyraźny pierścień wokół ogniska zapalne-
go utworzony z dużych makrofagów z wakuolami w
cytoplazmie i z komórek olbrzymich pojawił się 7 dnia.
Pomiędzy 14-30 dniem pojawił się wyraźny wał ko-
mórkowy wokół ogniska zapalnego, w którym postę-
puje martwica, bujały f,rbroblasty i drobne naczynia
krwiono śne. Martwi c a była naj si ln iej zaznaczona 2 4 -
-30 dnia rozwoju zapalenia. Jakkolwiek zmiany po-
wstające w miejscowym odczynte zapalnymu gadów
są bardzo zbliżonę do występujących u ptaków i ssa-
ków to jednak rozwtlająsięznacznie wolniej (2,1).

0dpowiedź humora!na

U gadów specyficzna odpowiedź humoralna jest
zw iązana z przeciw ciałami. S ą one wytw arzane prze-
ciwko szerokiej gamie antygenów. Przeciwciała ga-
dów cechuje jednakże względnie niskie powinowac-
two do anĘgenu w porównaniu do przeciwciał cie-
płokrwistych kręgowców. Ponadto pamięć immuno-
Iogiczna, a tym samym i odczyn anamnestyczny, jest
słabiej nasilony u gadów aniżeli u ssaków. Immuno-
genami sązarówno bakterie, erytrocyty osobnika kse-
nogenicznego jak i obcogatunkowe białko (7), Odpo-
w tędź immunolo g iczna na antygeny upo stac iowione
jest silniejsza aniżeli na antygeny rozpuszczalnę,

Wszystkie immunogeny są dla gadów antygenami
T zależnymi (antygeny grasiczozależne) tj. odpowiedź
immunologiczna w stosunku do tych antygenów wy-
maga r ozp o znania immuno lo gi c zne go zar ów no pr zęz
komórki T jak i komórki B (16). U jaszczurki Calotes
versicolor komórki produkujące przeciwciała poja-
wiają się 3 dnia po immunizacji, zaś maksymalna ich
ilość przypada na 14 dzięi po immunizacji (22). Po-
wtómy kontakt uprzednio immunizowanego osobni-
ka z tym samym, względnie z pokrewnym antygenem,
indukuj e o dczyn anamne styczny (o dp owie dz wtórną).
Taką sytuacj ę op i s ano np . u j aszczurkt Ti l i q u a ru g o s a
(34) oraz u żoŁwt w odpowie dzi na białko surowicy
bydlęc ej, surowi cy świni, erytro cyty. P r zęciw ciała za-
angażowane w odpowiedzi pierwotnej występują w
klasie IgM, podczas gdy przeciwciała aktywne w od-
powiedzi wtórnej występująw klasie IgY. Po immuni-
zacji Salmonella adelaidae, Brucella abortus lub .Sal-
m o n e l l a Ę p h imur ium br ak reakcj i anamnesty cznej, a
stąd i produkcji przeciwciał obecnych w klasie IgY.
Pewien wpływ narozwoj wtórnej odpowiedzi immu-
nologicznej ,przynajmniej u niektórych gatunków ga-
dów, ma temperatura otoczęnia, rodzaj użytego anty-
gęnv oraz adjuwantu (34).

!mmunoglobuliny

Dotychczas zidentyfikowano u gadów dwie klasy
immunoglobulin: IgM i IgY (20). IgM występuje u
wszystkich kręgowców i jest jedyną prekursorową

immunoglobuliną (ancestral immunoglobulin). Uwa-
żasięteż,że w rozwoju ewolucyjnym IgY jest immu-
noglobulinąwyjściowądla IgG i IgE ssaków (2,23).

Struktura immunoglobulin jest ewolucyjnie nie-
zmienna. C ząste c zka immuno g1 obuliny o wi e lu dome -
nach składa się z ciężkich i lekkich łańcuchów poli-
peptydowych. Immunoglobuliny mogą wykazać eks-
presję na powterzchni komórek B jako receptor dla
antygenu, bądz sąwydzielane do krwi przęz aktywo-
wane komórki B i spełniająwtedy rolę kłĘącychprze-
ciwciał. IgY jest uznawana za homolog IgA ssaków.
Część antygenów indukuje produkcję przeciwciał w
klasie IgM i Ig! inne indukująprodukcje przeciwciał
występującychwyŁącznie w klasie IgM (3a). Badanie
sekwencji nukleoĘdów w genach immunoglobulin dla

wykazało w 65-70% identyczność sekwencji i duży
stopień organizacyjnej homologii. Natomiast na po-
ziomie aminokwasowym istnieje 60-65% identyczno-
ści. Niektóre odcinki genów domeny Vn sQ przy tym
bardzo konsetwatywne.

Poszczególne gatunki gadów rożntą się wyraźnie
ilością komórek produkuj ący ch poszczególne klasy
immunoglobulin. U żoŁwia stepowego (Agronemys
horsfieldii) 13-23% limfocytów krwi obwodowej wy-
kazuje ekspresję IgM zaś 5-8% IgY. LimfocytyB, pro-
ducenci przeciwciał, występują w śledzionie, szpiku
kostnym, krwi obwodowej, brak ich w grasicy i w kom-
pleksie kloakalnym. Jednakze największa ilość komó-
rek wykazujących ekspresje Igwystępuje w śledzionie.
Sledziona jest więc u gadów głównym miejscem róz-
ni c owani a s ię komórek pro dukuj ących pt zeciw ciała.

W okresie zarodkowym żóŁw Chelydra serpentina
nie produkuje przeciwciał. Moze je produkować po
wykluciu.sięz.jaja. Dopiero użółwiaw wieku 3 mie-
sięcy poziom immunoglobulin osiąga wartość wystę-
pującąu osobników dorosĘch (3I). Jaszczurka Calo-
tes versicolor prodlkuje przeciwciała pod wpływem
stymul acj i anĘ g enow ej zar az p o opus z cz eniu j aj a (22) .

Struktura i funkcje lgY
Immunoglobulina klasy Y (IgY), podobnie jak

wszystkie immunoglobuliny ssaków, j est zbudowana
z dwóch łańcuchow lekkich i dwóch łańcuchów cięż-
kich. Łańcuchy ciężkie (e) zazwyczaj posiadaj ą4 sta-
łe domeny i jedną domenę zmienną (28). Masa czą-
steczki IgY wynosi około 180 kDa. Występuje teżtzo-
fotma IgY (IgYAFc) o masie około 120 kDa zawięra-
jąca w łańcuchu ciężkim jedynie 2 stałe domeny. Żał-
wie posiadająobydwie izoformy. Izoforma IgYAFc po-
wstała w wyniku altemaĘwnego złączenia mRNA łań-
cucha ciężkiego, poniewaz w cząsteczce brak regionu
Fc. Pomimo tego izoforma IgYAFc możewiązać się z
antygenem, natomiast nie ma zdolności aktywacji do-
pełniacza i wiązania FcR (receptorów obecnych na
innych komórkach). Obydwie izoformy nie mają re-
gionu zawiasowego, co wpłyr,va na ich ,,sztywność".
W środowisku o dużym stęzeniu soli IgY spełniająrolę
aglutynin i precypityn (33).



IgY występuje u wielu gatunków gadów w jaju. Ze
względu na małą masę cząsteczki łatwo przechodzi
pIzęz błony płodowe i koncentĄe się w żóhku, W
mechanizmie transferu IgY do żóhkalczęstniczy frag-
ment Fc cząsteczki immuno globuliny (8, 24, 26).

lmmunoglobulina klasy M

IgM żółwi jest podobne do IgM ssaków zarówno ze
względu na wielkość cząsteczki, strukturę łańcuchów
oraz zawartośó węglowodanow w cząsteczce immu-
noglobuliny. U aligatorów występujądwie formy łań-
cucha lekkiego, które są najprawdopodobniej homo-
logiczne złańcuchami rc i ż ssakow. Antygeny uposta-
ciowione indukuj ą produkcj ę przeciwciaŁ zaw afty ch
w tej klasie immunoglobulin (33).

Uwagi końcowe

Wszystkie informacje wskazują że gady dysponują
wysoce sprawnym układem odpornościowym, który
likwiduje infekcje oraz identyfikuje i usuwa patolo-
glcznie zmienione komórki organizmu. Występowa-
nie i mechanizmy wielu odczynów obronnych gadów
sąjuz dość dobrze poznane. Odnosi się to do komórek
układu immunologicznego, układu zgodności tkanko-
wej, roli komórek T i B, struktury i funkcji immuno-
gl obulin, mechanizmów o drzuc a nia pr zeszczęp ow,

Nadal jednak brak w pełni udokumentowanych in-
formacji o reakcjach nadwrażliwości, odczynach au-
toimmunologicznych, sposobach unikania ryzyka
śmierci z powodu choroby autoimmunizacyjnej, atak-
żę nię wyjaśniono w pełni mechanizmów procesu za-
palnego. Te informacje oproczwzbogacenia wiedzy o
mechanizmach odporności i strukturach układu immu-
nologicznego gadów powinny wzbogacic wiedzę od-
nośnie ewolucji odpomości u kręgowców. Dalszych
badań wymagają relacje pomiędzy temperaturą środo-
wi ska bytowani a gadów a sprawno ś c ią me chan izmów
obronnych, zwłaszcza w zakażeniach drobnoustroj a-
mi i pasożytami. Duże oczekiwaniawzbudza badanie
korelacj i pomiędzy układęm nelwowym, immunolo-
gicznym i hormonalnym gadów.

piśmiennictwo

1 Badir N., Afirt A , El Ridi R : Folia Biol 21 ,28, 1981.

2 Bartl S , Baltimore D , Weissman J. Z : Proc Natl Acad. Sci. USA 91,10769,
1994

3.Borysenko M: J. Morphol. 149,223, 1976.

4 Borysenko M: J. Morpho1 I49,243,1976
5 Borysenko M: Transplant Proc. 1 l, 1123, 1919
6.Borysenko M., Lewis,S.: Dev. comp Immunol 3,89,1979.
7.Cohen M: J Amer. Vet Med Ass. l59, 1662, l91l
8.Charlrand S I., Litman G Il/., Lapointe N., Good R. A., Frommel D : J.

lmmunol. I07,l, 19'71.

9.Cohen N., Haynes L.: The phylogenetic conseryation of cytokines, (w:) Phy-
logenesis of Immune Function, red. G. W. Waą N, Cohen, CRC Boca Raton,
1991

I0.Cuchens M. A., Clem L W: Dev. comp. Immutol 3,28'7 , 1979.
11.Cuchens M. A., Clem L. W.: Dęv. comp. Immunol. 3,465, 19'79.

12.Duguy R.:Numbers of blood cells and their variation, (w:) Biology of the

Reptilia vol. 3, red. C Gans, T. S. Parsons, Academic Press, New York, 1 970,

13.El Deb S., El Ridi L, Zada S.: Dev. Comp Immunol, 10, 353, 1986

I4.El Ridi R, El Deb S., Zada,S.: The gut associated Jymphoepithelial tissue

(GALT) of tizards and snakes, (w:) Aspects of Developmer,tal and Compara-

tive Immunology, vol. l, red J B Solomon, Perganron Press, New York,
1 980.

15.ElRidi R, Wahb,,- A F, Saud A H., Soliman M. A W: Immunobiology l7,ł,

117, 1981

16.El Ridi R , Zada S., AljJi A , El Deeb S., RouĄl S., Farag M., Saad A H.: CeIl
Different 24, l, 1988

17 Evans R H.: J. Wildlife Dis. 19, 349, 1983.

1,8 Hussein M. F'., Badil, N,, El Ridi L , El Deeb,§.: J Exp Zoo1.209,91,1919
19 Hussein M. F., Bądir N., El Ridi L, Ake/ M: Dev. comp lmnlunol. 2, 297,

l9,7 8.

20 Jurd R D: lmmunoglobulin diversity: an evo]utionary perspcctive, (w:)

Aspects of Developmental and Colnparative lrnmunology, red. E. L. Cooper,

R. K. Wright, Pergamon Press, New York, l984
2I.Jurd R D : Reptiles and birds, (w:) InrmunoJogy A Comparative Approach,

red. J. Turner, Wiley and Sons Chichester, New York, Brisbane, Toronto,

Singapore,1994
ż2.Katlanlkambi.ka P, Mttlhakkaruppan II. R : J lrnrnunol. l09. 'łl5 l972
ż3 ]l4archalonis,I-.I., Schtlter,9. E; Dev. colnp Immunol 13,285, l989.

24 Lesile G A , Clem /iI{: J Tmmunol 108, 1656, l972.

25 Mtlteo M. R, Roberts E D , Enrighl F. M: Am. J. Vet. Res. 45, 1870, 1984

26 ,\4aung H. T: J Pathol Bacteriol 85, 51, 19ó3

27 Pienaar U 
'1: 

Haonatology olsomc South African reptiles. Wilrł,atersrand

Univ. Press, Johannesblrrg, l962
28 Reinisch C L , Limall G lł|: lnmunol. Today 10, 278, 1989

29.SaadA 1{: Dev Comp lmnlunol 13,225, 1989

30 Saad A H., El Ridi R, El Deeb S., Soliman M. A W: Dev. comp lmmunol.

10,235, 1986

3l Sidky Y. A , Auerbach R J,: Exp. Zoo1. 16],187, 1968

32 S.ypekJ. P, Bor.l,senhl M., Fi.ndley S R : Dev. cotnp. lmmunol 8, 350, l9E4
33 Tizard 1 ł : Introduction ro Vetcrinary Tmlnunology Saunders Co, PhiladeI-

phia, l 985

34.Wetherall J. D , Ttn-ner K J.: Austral J Exp Biol. Med Sci 50,19,19]ż
35.Il/otley R T. S., Jurd R D:Dcv comp. lmmunol 3,653, 1979

36 Zapata A G, Varras A, Torroba.I. H. W M: Immulol Today 13, 142,

l992

Adres autora: prof. zwycz. dr hab. mgr Zdzislaw Glińsk, ul. Akademic-
ka 12. 20-033 Lublin

BACKA., RAJASHEKARA G., JEREMIAH R.B.,
HALVARSON D. A., NAGARAJA K. V.: Rozmiesz-
czenie ornithob acterium rhinotr acll e ale w tkankach
doświadczalnie zakńonych indyków. (Tisssue distri-
bution of Ornithobacterium rhinotracheale in expe-
rimentally infected turkeys). Vet. Rec. I43,52-53,
1998 (2)

Okeślono lokalizacje OrnilobacleriLłm rhinolracheale w narządach indy-

ków zakażonych w wieku 56 tyg. dożylnie, dotchawicowo względnie donosowo

9 x 1 09 jtk tego zarazka. Do zakażęnialżyto szczepu wyosobnionego z płuc indy-

ka zakażonego na drodze naturalnej. Ptaki zabijano po 3, 7 i 14 dniach po

zakażeniu, okręślano charakter i nasilenie zmian chorobowych oraz miano prze-

ciwciał w surowicy pobranej 7 i 14 dnia po zakażeliu, wykonano posiewy z

narządów, a także badano metodąIFA tkanki na obecność antygenu O rhinolra-
cheale. Zakażenie nie indukowało zachorowań i zmian chorobowych w tkan-

kach, Swoiste przeciwciała pojawiĄ się 7 dnia po zakażenilzaś O rhinolra-

cheale izo|owano 3 dnia po zakażeniu z wątroby, płuc, jajników, jajowodów,

śledziony i tchawicy ptaków zakażonych donosowo, z tchawicy po zakażenil
dożylnym i donosowym, 7 dnia zphlc i śledziony po zakażeniu domięśniowym,

po zakażeniu doźylnlłl zwątroby,jajników i tchawicy, po zakażeniu donoso-

wym z płuc, jajowodów, śledziony i tchawicy. Cztemastego dnia O rhinotra-

chealeizolowarlo z jajowodów po zakażelildożylnym i z wątroby po zakńenil
donosowym. Zarówlo metodą hodowlanąjak i IFA nie wrykazano obecności O

rhinotracheale w nerkach i wjelitach.
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