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Phagocytic and inttacellulal ki!ling ability of neuttophilic granulocytes in catps (Gyptinus calpio|

Summary
The studies aimed at evaluating phagocytic and intr,acellular killing ability of neutrophilic granulocltes in healthy

carps at various stages of their ontogcny. rhe capacity of neutrophiiic granulocytes for phagocytose Staphylococ-
cus aureus 209P was examined by the Brzuchowska technique, adapted to the fish. The results of the tests were
presented as phagocytic indices ofneutrophilic granulocytes (Ipg) and the percentago ofphagocytes (% gp). The
bactericidal activi§ of the cells was estimated using the intracellular killing test of Quie et al.; adapted to the fish.
The results were expre§sed in bactericidal indices on neutrophilic granulocytes (Ibg). Results of testing phagocytic
activiĘ of neutrophilic granulocytes, expressed in Ipg and 7o gp values demonstrated that the phagocytic activity
of the cells increased with age in the carp aged from 3 to 29 months. In the remaining group§ of the studied carp; i.e.
in the carp aged 5 year§, the activity persisted at the level noted in 15- to l7-month-old carp. The highest Ipg and o/"

gp values were noted in 2S-month-old carp while the lowest in 3-month-old carp. As for Ibg values, no relation
could be detected between values ofthe index and stage ofontogeny ofthe studied carp ortheir gender: The highest
Ibg index was observed in over S-year-old spawner-§e€ders and the lowest in 19 and 2S-month-old carp.
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Wśród obecnych u l<arpi granulocytów rrajbardziej zna-
cząca jest rola obronna granulocytów obojętnochłonnych
(komórki PMN). Wlłvodząsię one z nerek przednich, głów-
nego narządu krwiotwórczego oraz ze ślcdziony (I,2,4,6,
13. 14, I7, cyt. 16). W cytoplazmie granulocytów obojęt-
nochłonnych zidentyfikowano peroksydazę, fosfatazę al-
kalicznąi kwaśną lizozym, a-naftyloesterazęoTaz w reak-
cji PAS (periodic acid-schiĘ kompleksy węglowodanowe
ibiałkowe (5,8, 14, cyt. 16). Enzymy te, a takze anion
oksoniowy nadtlenkowy (O. ), grupa hydroksylowa oraz
nadtlenek wodoru (HrO,) wykazują właściwości bakterio-
i wirusobojcze. Główną funkcją tych komórek jest udział
w procesie fagocytowania, cytotoksyczności i cytolizy (5,
11, cyt. l6), Wykazują one zdolnośc rrrchu, przylegania,
pochłaniania oraz wewnątrzkomór-kowej de gradacj i mate-
riału pochłoniętego. W przypadku zywych mil<roorgani-
zmów biorą udział w procesie zabijania (5, 14, cyt. 16).
Niektóre spośród przyto czonych funkcj i dowodzą po śred-
nio o występowaniu na powierzchni komórek PMN recep-
torów powierzchniowych dla lektyny, dopełniacza oraz frag-
mentu Fc lg (7). Sprawiato, że granulocyty obojętnochłorrne
uznawane sązabardzo efektywne elementy układu odpor-
nościo.uvego,

Celem badań była ocena zdolności pochłaniania i anali-
za ilościowa aktywności bakteriobójczej granulocytów
obojętnochłonnych u zdrowych karyi w róznym okresie
rozwoju osobniczego,

Matetiał imetody
Badaniami objęto 570 karpi w wieku od 3 miesięcy do 5

lat. Dotyczyły orre wszystkich grup hodowlanych, tj, ryb w
pierwszym rokLL zycia (grupa I-IV), w drugim roku, zycia (gru-
pa V-X) oraz karpi handlowych w trzecim roku zycia (grupa
XI-XIV) i tarlaków (mleczaki - gl-upa XV, ikrzyce - grLlpa
XVl) pochodzących z tyclr samych grup rodzicielskich oraz
ze stawów o dobrych warunkach środowiskowych. Liczeb-
ność ryb w poszczególnych glupach podano w tab. 1 . Kondy-
cję i stan zdrowia badanych karpi ocetliano w oparciu o bada-
nia kliniczne, alratornopatologiczne i parazytologiczne. Ryby
wolrre były od wiosennej wiremii katpi, co wykazano bada-
niami wykonanymi testeln ELISA (TEST - Line Ltd. Brno).

Badania immunologiczne. Krew do badań pobierano z
serca do probówek zawierających heparynę w ilości 50 j.m.
na 1 ml krwi. Zdolność pochłaniania Staphylococclls aureus
209P przez granulo cyty ob oj ętnochłonne b adano metodą Brzu-
chowskiej (3), adaptowanądla Lyb (1a). Wyniki przedstawio-
no jako indeks pochłaniania granulocytów obojętnochłonnyclr
(Ipg) oraz procent granulocytów obojętnochłonnych pochła-
niających (% gp) Aktywność bakteriobójczą granulocytów
obojętnochłonnych określano testem wewnaJrzkomórkowe-
go zabijania, metodą Quie i wsp. (11), adaptowaną dla ryb.
Wyniki badań podano jako indeks bakteriobójczy granulocy-
tów obojętnochłonnych (ibg),

Badania środowiska wodnego. Zbadano 64 próbki wody,
pobierane ze stawów pochodzenia ryb przeznaczonych do
badań. Próbki wody pobierano z głębokości 50 cn-r ponizej



oz )

powielzchni zt:zęch miejsc stawu, tj. z okolicy dopływu,
odpływu oraz zę strefy znajdującej się poza nufiem, Badania
fi zyk o - ch emi c zn e ob ej muj ąc ę o znac zel7i e : temp eratury w o dy,

tlenu rozpuszczonęgo, pH, N-NH,,, NH., NH1 + NH, N-NO3,
PO.t, wykonano według Polskiej Nonny (9). Badania bakte-

riońgiczne obejmowały ocenę: liczby bakterii psychro- i

mezofilnych, miana coli i coli typu kałowego, wykonaną na

podstawie Polskiej Normy (10).

Wyniki iomówienie

Wynil<i b tcznych
wody stawó ąna do-

brc warunk wiadała

(cyt. 15).
Wyniki badań zdolno ści granulocy,tów oboj ętnochłormych

ne wykazaĘ,że
ch urybwwieku
oz nych karpi, to

wskaźnika a rozwojem osobniczym badanych ryb lub ich
płcią. Najwyższy wskażnik Ibg występował u ryb w wieku
powyżej 5 lat, tj . u tarlaków - l,krzyc (grupa XVI) , najniższy

cj e wzrostowe, koreluj ape z wie]<iem badanych karpi stwier-

dzono w zakresie Ipgi% gp (tab. 1). Natomiast brak tego

zabttych spośród użytych do badań, Podkreślic należy, iż
120 minut od momentu
locyty oboj ętnochłonne.
órek staje się zatemjesz-

czebardziej wyrazisty, o ile przeanalinle się go w zesta-

wieniu z liczebnością granulocytow obojętnochłonnych w
krwioobiegu, sięgającą średnio 8,59o^ ogólnej liczby leu-

kocytów (cyt. 15).

Tab. 1. Zdolność pochłaniania i aktywność bakteriobójcza
granulocytów obojętnochłonnych u karpi zdrowych § + s)

podsumowanie

Ipg,oń gp orazlbg można traktowac jako fizjologiczne, to

jest związane z rozwojem osobniczym.
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