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tometrii przepływowej u ryb wykorzystyłvano dotych-
czasmiędzy innymi w badaniach genetycznych, pato-
genety cznych, pro c e s ow i mmunop ato l o gi czny ch (2, 3,
12,14-16), w ocenie ilościowej komórek układu od-
p orno ś c i ow e go or az analizie j ako ś ciowej niektórych
parametrów odporności komórkowej (1-8, 10, 11, 13,

I7 -I9,2I),
Celem badań była cytometryczna analiza jakościo-

wa i ilościowa leukocytów krwi obwodowej oTazwy-

Cytometria przepływowa jest jednąz najnowocześ-
niejszych technik diagnostycznych, Stwarza możli-
wość szybkiej i wieloparametrowej oceny właściwo-
ści fizycznych i metabolicznych komórek i ich skła-
dowych. Cotazczęściej metoda ta wykorzysĘwana j est
również w badaniach morfologtcznych i czynnościo-
wych komórek u ryb, niezalężnie od ciągle słabego
stanu rozpoznania specyficznych markerów po-
wierzchniowych komórek tych zwierząt. Metodę cy-



bur:hu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych u
karpi zdrowych, w rożnym okresie rozwoju osobni-
czego,

Matctiał imetody
Zbadano J43 karpie zdrc,we, w wieku od 3 do 29 miesię-

cy, ujęte w grupy doświadczalne: l (karpie rv wieku 3-9
miesięcy, o masie ciała 20-50 g); rI (l1-2l lniesięcy, 60-
200 g) oraz lll (23-29 rniesięcy,300-1200 g). Kondycję i
stan zdrowia ryb użytych do badań oceniano na podstawie
badań kliniczrrych, anźltomopatologicznyoh i parazytolo-
gicznych, nretodatni porł,szechnie stosowanynri rv diag-
nosty ce lękarsko- weterynaryj nej

C ytonretryc zną ar1alizę i l o ściową i .1 
akoś c iową pop ula-

cj i l eukoc_vtów kr wi ob rvodorł,ej wyltonano metod ą według
Vowells i wsp. (22), adaptowaną dla ryb. Próby krwi peł-
nej heparynizowancj (50liJi 1 mlkrwi) zawieszano rł,0,39tl
roztwolzc NaCl uzysl<Lrjąc 30-krotrre rozcieńczenie i pozo-
starł,iano na 30 minut, Do rozcieńczonych prób krwi o ob-
jętości 100 pL. wproll,adzano 300 pL płynu lizującego Or-
tho-mune Lysrng Reagents (Ortho Diagnostics System,
Niemcy), a następrrie po Lrpływie 20 rnin, dokonyr,vano po-
niaru bezwzględrrej liczb1, leukocytów, linrfocytów, mo-
nocytow i granulocytów obojętnochłonnych, przy uzyciu
cytonretru przepływowcgo Cytoron Absolute (Ortho Diag-
nostics Systetn, Nienrcy).

Cytonetryczne bailarria rnetabolizmu tlcnowego granu-
locytow obojętnochłorrnych wyl<onano metodi1 według
Hasui i rvsp. (9), adaptowaną dla ryb. Do rozcieńczonych

Tab. l . Liczba leukocytórv oraz Liczba (procent) konrórek po-
pulacji rozpoznan},ch metodą cytometrii przepł.vwolvej u kar-
pi zdrowych (n : l43)

43 630,0-

36 858,0*

59 552,2

21 908,5-
(50,4 - 

)

19 448,0-
(52,8- )

945,5**
(2,1*-)

11,14,1**
(3,0-*)

70g,2
(1 ,1)

47 285,5
(79 ,0 )

Objaśnienia: *statystycznie istotny spadek wartości. w porór,vna-

niu do gl,up1, lII, **statystycznie istotny wzlost wartości, w po-
rórlnaniu do grupy III

Tab.ż. Wyni|<i badań średnicgo
kontrolnvch bez użycia PMA (n

próbek krwi o objętości 100 pL wprowadzano l5 pL 0,3

n rrrol DCFH-DA (di octan 2' 7' -dichlorofluorescyny, Acros,
USA), a następnie, po 30 min. inkubacji w temp. pokojo-
wej (2l"C),2 p,L PMA (12-myris§,nian, 13-octan forbolu,
Sigma, USA, 1 mg/l rnl 95oń etanolu) w celu stymulacji
produkcji nacltlenku wodotu przez granulocyty obojętno-
chłonne. Po upływle dalszych 20 minut inkubacji, w tem-
peraturze pokojowej, do próbek dodawano 300 pL płynu
lizującegcl Orlho-mune Lysing Reagents (Ortho Diagno-
stics System, Niemcy). 1'ak przygotowane próbki pozosta-
wiano przez20 min., po czym, w zakresie zielonego wid-
nra śv,,iatła (5l5-54B mm), przy uzyciu cytornetru przepły-
wowego Cytolon Absolute, dokonywano pomiaru fluore-
scencji powstałej 2,7-dichlorofluoresceiny (DCF).Fluore-
s c en cj ę alralizolvano stosuj ąc l o gartymiczne wzrnocni enie
sy gnału. Miarą i rrtensywrroŚci fl uorescencj i były wartoŚci
tzw. średniego kanału fluorescencji, wyliczone przezpro-
gram Immuno Count 2. Natęzenie sygnałów fotoelektrycz-
nych skonweftowarje w wartości numeryczne umoz]iwiło
okreś lerrie fluorescencj i odzwi erciedlaj ącej stopień wy zna-
kowania konrórek fagocl,tarnych fluorochromem.

W'yniki badań, przedstawione w tab. l i 2, podano w
p o staci l l czb b ezw zgl ęd nych i p oddano anallzię statystyc z-
nej testem t-Studenta, na poziomie p < 0,05.

Wyniki i omówienie

C ytometry czny r ozdział leuko cytów krwi obwo do -

wcj karpi bez uży cia przęciw alał monoklonalnych, j est
metodą która umożliwia obiektywną ocenę ilościową
leukocytólv i ich populacji. Badania, wykonane bęz
użycla t z lżyctem stymulatora aktywującego meta-
bolizm tlenowy - PMA, pozwoliły na wyodrębnienie
trzęch poprrlacji komórek linii leukocytarnej, które
ńżnlły się parametrem rozproszenia światła do przo-
du (FSC forward scatter) orazpodkątem 90' (SSC -
side scatter). Andriza komórek w przestrzeni dwuwy-
miarowej w rrkładzie FSC/SSC daje możliwość różni-
cowania komórek pod względem więlkości (FSC) oraz
ze względu na ich kształt i wewnętrzną ziarnistość
(SSC). Badania wykazały (tab. 1), żepulaleukocytów
najbańziej liczna jest u ryb nalstarszych, tj. u karpi w
wieku od 23 do 29 rniesięcy. Statystycznie istotnie
mniejsza \icznatych komórek występowała u ryb naj-
młodszych, w wieku od 3 do 9 miesięcy, natomiast
najmniejsza trkarpiwwiekuod II dożI miesięcy. Wśród

I

ll

lll

84,3

87,6

137,6

162,6

109,0

177 ,g

175,6

170,9

63,7

84,8

41,6

kanału fluorescencji krrvi karpi zdrou,ych z dodatkiem PNIA i leukocYtów, kom.Órki,
: l43) charakteryzujące się ni-

skim FSC/niskim SSC
(odpowiedni o 8I,I-82,4 l
ż2,7 +23.ż) stanowi ty naj -
wryższy odsetek u karpi
najstarszych (wiek 23 -29
miesięcy), niższy, na po-
ziomie ok. 50%, urybpo-
zostaĘch grup doŚwiad-
czalnych. tj. u kalpiwwie-
ku 3-9 i II-2I miesięcy.
Drugągrupąpod wzglę-
dem liczebności byĘ ko-

Ąg,2-51 ,Ą

72,5-77,2

16,3-22,789,8

Objaśnierria: *różnica w wynikach ,,średniego kanału fluorescencji" prób z dodatkiem stymulatora l

beŻ jego rizycia, **odsetek grarrulocy.tów poz1,.tywnie odpowiadających na dodanie s§mulatora,***fóż-
nici w wynikach ,,średniego kanału fluorescencji" między granulocytami pozytywnie odpowiadają-
cymi tla stymulator (pobudzonych) i grarrulocytalni, które nie odporł,iedztały na jego użycie

20 775,0--
(47,4--)

16 295,3**
(44,0 - * 

)

1 1 557,5
(1 9,8)



mórki, które wyróżniały się wysokim FSC/wysokim
S S C ( 1 62, 7 + 17 3,8 l 128,3 + l 4 I,1), przy czym najlicz-
niej występowały one u ryb najmłodszych, w wieku 3-
9 miesięcy i średnich, w wieku 11-21 miesięcy, naj-
mniej ltcznię natomiast u karpi najstarszych, w wieku
23 -29 mie s ięcy. Naj mniej s zą frakcj ę stanowiĘ komór-
ki o wysokim FSC/niskim SSC (150,8+I54,0l
4 4,3 + 6 7, 5 ). Naj wi ększą ltczb ę Ęch komórek stwier-
dzono u karpi w wieku od 11 do 21 miesięcy. W mniej-
szejltczbte występowaĘ one u ryb w wieku od 3 do 9
miesięcy, natomiast jako najmniej liczne u karpi naj-
starszych, w wieku 23-29 miesięcy. Róznice między
wartościami stwierdzonymi u poszczegóInych grup
badanych karpi, z wyjątkiem komórek, które charak-
teryzowało niskie FSC/niskie SSC i wysokie FSC/
wysokie SSC u karpi I i II grupy doświadczalnej, były
statystycznie istotne (ab. 1).

Wyodrębnione trzy różne populacje komórek leu-
kocytamych mozna na podstawie charakterystyki FSC/
S S C, uznać za odpowiadaj ące limfocytom/trombocy-
tom (niskie FSC/niskie SSC), granulocytom (wysokie
FSCiwysokie SSC) oraz monocytom (wysokie FSC/
niskie SSC). Podkreślić należy jednak, że określony
w badaniach własnych cytometryczny profil populacj i
leukocytów dostarczył danych, które różnią się od
wyników przedstawianych przez innych autorów (2,
3, 7, 8, 11, 18). Analiza cytometryczna leukocytów
nerki przedniej oraz krwi obwodowej pstrąga tęczo-
wego (Oncorhynchus mykiss) wykazała obecność
dwóch populacji komórek, tj. limfocytów i granulocy-
tow (2,3, 11, 18), natomiast w śledzionie, poza ęry-
trocytami, stwierdzono j edynie obecnośó limfocytów
(I8). Z kolei Evans i wsp. (7) w nerce przedniej sumi-
ka (Ictaluras punctatus) wykazali dwie populacje ko-
mórek,łączniezerylrocytamt.Przyloczoneróznedane,
najprawdopodobniej można traktować jako mające
związek z badaniern rożnych gatunków ryb oraz sto-
sowaniem rożny chprocedur metodycznych.

Uzyskane wyniki badań ilościowych, uwzględnia-
jące aspekt ontogenetyczny wykazaĘ,że wartości licz-
bowe oznaczoflę techniką cytometrii przepływowej
rożntąsię w sposób zasadntczy od określanych w ba-
daniach własnych metodami tradycyjnymi (20). Uwa-
gę zwraca fakt, że rożnicę obserwowane w zakresie
tych danych są statystycznie istotne i nie można ich
kwalifi kować j ako j ednoro dnie koreluj ąc e z rczw ojem
osobniczym karpi badanych. W przypadkuliczby leu-
kocytów, oznaczanej techniką cytometrii przepływo-
wej, brak róznic ilościowych wykazano u ryb najmłod-
szych, w wieku 3-9 miesięcy.Liczbatych komórek u
karpi starszych była istotnie mniejsza (około 30%o u
ryb w wieku 11-21 miesięcy, około I5oń u karpi w
wieku 23-29 miesięoy). U karpi w wieku 3-9 oraz II-
21 miesięcy stwierdzono istotnie mniejsze ilości lim-
focytów (około 45%). W obrębie monocytów wyka-
zano wzrost liczby tych komórek (około 5-krotny) u
karpi w wieku 3-9 miesięcy, spadek (około 4-krotny)
u ryb w wieku 23-29 miesięcy i brak zmlan ilościo-

wych u zwierząt w wieku 11-21 miesięcy. Natomiast
u ryb wszystkich grup doświadczalnych, tj. w wieku
od 3 do 29 miesięcy wykazano zdecydowaniewyższy
poziorn granulocytów oboj ętnochłonnych (około 8 - 5 -

2-krotnie, odpowiednio u karpi w wieku 3-9,1I-2I,23-
29 miesięcy),

Cytometry czna o cęna wybuchu tlenowe go granulo -
cytów obojętnochłonnych u karpi, wykazała wzrost
wartości średniego kanału fluorescencji granulocytów
obojętnochłonnych stymulowanych PMA w porówna-
nllJ ze średnim kanałem fluorescencji uzyskanym dla
granulocytów obojętnochłonnych, które nie były ak-
tywowane lub nie uległy aktywacji w odpowiedzina
stosowany w badaniach stymulator. Intensyłvność flu-
orescencj i granulocytów oboj ętnochłonnych, porów-
nywana ze średnim kanałem fluorescerrcji komórek,
które nie były stymulowane PMA, była największa u
karpi w wieku od 11 do 2I miesięcy, średnia u ryb
najmłodszych w wieku od 3 do 9 miesięcy, natomiast
najmniejsza u karpi najstarszych, w wieku od 23 do
29 miesięcy (tab.2). Nieco odmienny obraz obserwo-
wano w przypadku analtzy średniego kanału fluore-
s c encj i wys e lekcj onowanej frakcj i granulocytów ob o -
j ętnochłonnych pobudzonych PMA, wobec średniego
kanału fluorescencji granulocytów, które nie odpowie-
dziaĘ r eakcją p obudz enia. Wlmika z nie go, ż e naj więk-
sza fluorescencja występowała u ryb najstarszych, tj.
w wieku od23 do ż9 miesięcy. Natomiast u pozosta-
łych karpi w wieku od 3 do 9 miesięcy i od 1I do 2I
mie sięcy r ożnica średnie go kanału fluorescencj i była
istotnie mniejsza (tab. 2). Jednocześnie stwierdzono,
że najwyższy odsetek granulocytów pobudzonych
PMA występował u ryb w wieku od 11 do 21 miesię-
cy, istotnie mniejszy u ryb najmłodszych w wieku od
3 do 9 miesięcy oraznajmniejszy u karpi najstarszych
w wieku od23 do 29 miesięcy (tab.2),

Zbadań Hamdani i wsp. (8) wynika, że zarówno
niefrakcjonowana populacja leukocytów jak i granu-
locyty oboj ętnochłonne izolowane przectw ciałami
monoklonalnymi E3D9 (13) przejawią aktyrvnośc w
zakresie metabolizmu tlenowego - wybuchu tlenowe-
go (respiratory burst activity). W zasadniczej części
właściwość ta charakterystycznajest jednak dla gra-
nulocytów obojętnochłonnych, komórek E3D9t (8, 10,
17) i dotyczy też w większym stopniu granulocytów
obojętnochłonnych niż makrofagów (10, I7). Zatem
wyniki uzyskane w badaniach własnych sązgodne z
danymi innych autorów (8, 10, 13,I7) mvłaszcza, co
do znaczącej roli metabolizmu tlenowego w mechani-
zmach obronnych granulo cltów oboj ętno chłonnych.
Badania własne v,rykazaĘ poza tym, że wartości nu-
meryczne średniego kanafu fluorescencji, określone
przy zastosowaniu stymulatora PMA, są dobrym i
ob iektywny m wy znacznikiem czynno ści owym fu nk-
cji metaboltcznej i bakterioboj czej granulocytów obo-
jętnochłonnych, mogą spełniać rolę markera zdolno-
ści tych komórek do fagocfozy.Warto podkreślić jed-
nak fakt, że wyniki badań własnych uzyskano na po-



pulacji wyodrębnionej e-

rystykiFSC/SSC,an e-

ciwciał monoklonalny w
zakresie wybuchu tlenowego dotyczyła frakcji, którą

onw,,zgodzię" z rozwo-
zmu karpi (tab.1, 2).Prze-
to z danych uzyskanych

metodami konwencj onalnyrni, dotychczas stosowany-
mi w ocenie tego zjawiska i w diagnostyce imrnuno-
logicznej ryb (20).

PrzedŚtawione w pracy możliwości wykorzystania
szereg zalęt. Do
możliwośó uzy-
ponując maĘmi

obojętnochłonne.

podsunlowanie

cyt wieku, określona
me w przedziale od
36 irrrfocytów wyno-
si od 19 448,0 do 4] 285,5 (50,4-79,0oń), monocytów
od 7O9,2 do 11I4,I 0,I-3,}Yo), granulocytów cld

n 55],5 do 20 ]75,0 (19,8-4],4oń). Cytometryczna
ocena metabolizmu tlenowego (wybuchu tlenowego)
granulocytów oboj ętnochłonnych wykazała wzrost
wartości średniego kanału fluorescencji komórek sty-

mul dnim kana-
łem cytów obo-
jętn ane lub nie
uległy aktylvacji w odpowiedzina stosowany stymu-
latoi, Wartości numeryczne średniego kanału fluore-

subpopulacji jak i wybuchu tlenowego nie korelują z
rozwojem osobniczym badanych ryb.
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