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Zakażenta i zatrucia pokarmowe wlłvołane pTzez

p ałeczkt z rc dzajv S a ] m on e] l a stanowi ą p oważny pro -

blem epidemiologiczny w wielu krajach, a także w
Polsce. Badania piowadzone nad toksoinfekcjalni po-
rvodowanymt przez salmonele wykazńy, że dominu-
jącym w iakich przypadkach serowarem jest Sa]mo-
' 
nbj ]a En teri ti di s- ( S. E.), zaś najczęstszym no śnikiem
rcgo zarazka jest drób i przetwory drobiarskie (4,20,
2 5) . C e lem e liminacj i s aimone li z łańclcha epi z o oĘ cz-
no-epidemiologicznego prowadzone są szerokie dzia-
łania-, w tym immunoprofilaktyka mająca na celuuzy-
skanie stid reprodukóyjnych drobiu wolnych od tych
zakażeń.

Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że większość
badań poświęionych jest odpowiedzi humoralnej na
zakażenię S a ] m o n e ] ] a sp. tj . o znacz aniu sp e cyfi c zny ch
przectwctał anĘ-Salmone]]a w surowicy, śluzie jelit,
żałci czy Zóhku jaj (9, 10, 21). Natomiast niewiele jest
opracowań doq cŻący ch roli odporno ści komórkowej
* p.o ce.u"h immunolo gicznych u ptaków zakńony ch
Salmonella sp.

OdpornośĆ komórkowa odgrywa istotną rolę w
ochronie gospodarza przed wewnątrzkomorkowyrni
patogenńi, do któryóh nalezy również S. Enteridis
i I, t], 2ż). P ałeczhi Sa]mone]]a wnikaj ą do nabłonka

*jPracę wykonano w ramach projeknr badawczego KBN 5 PO6K 035 ]6
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Celem badańbyło określenie zakresu zmianw sub-
populacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ w śle-
dzionie, krwi obwodowej i grudkach chłonnych jelit
ślepych u kurcząt w przebiegu zakażęnta Sa]mone]]a
EnteritidiS.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 90 kurczętach rzeźnych

pochodzących ze stada wolnego od zakażeń Sa]mone]]a
Ell teriti dis, utrzymyłvanych systemem klatkowym. Paszę i
wodę podawano ptakom ad ]ibinm.Do zakażenia kontrol-
nego użyto szczep S.E. wyizolowany z klinicznego przy-
padku salmonelozy drobiu, Kurczęta zakażano per os po-
dając sondądo wola 1 ml zawiesiny S.E, o gęstości 1x107
jtk fi ednostek tworzących kolonie).

Kurczęta podzielono na trzy grupy (A, B, C po 30 pta-
ków w każdej), z których ptaki grLrpy A zakażono l-krot-
nle S,E. w 14 dniu życia,ptaki grupy B zakażono 2-krotnie
tj. w 14 i 21 dniu życia; zaś grupa C stanowiła kontrolę
doświadczenia (ptaki nie zakażone).

Do badań cytometrycznych pobierano losowo po 6 pta-
ków w 2, 4, 6 dniu po zakażenil oraz w dniu uboju, tj. 42
dzień życia. Określano odsetek subpopulacji limfocytów
CD3+, CD4+ i CD8+ we klwi obwodowej, śledzionie i
grudkach chłonnych jelit ślepych.

Krew do b adań cl,tomeĘcznych p ob i eT ano z ĘĘ skrzy -

dłowej zaś narządy limfatycznej (śledzionę i $udki chłon-
nejelit ślepych) pobierano w trakcie sekcji ptaka po uprzed-
niej dekapitacji. Pobrane narządy limfatyczne po przetar-
cill przez nylonową siatkę, zawieszano w zbuforowanym
roztworze soli fizjologicznej (PBS). Następnie dla izolacji
limfocytów pobierano krew 1ub przecier z narządów i na-
warstwiano na Lymphoflot (Biotest, Niemcy). Po odwiro-
waniu w gradiencie gęstości przez30 min., zbierano kozu-
szek limfocytow i zawieszano go w roztworze PBS - 1%

BSA (bufor fosforanowy z Ioń alblminąbydlęc{. Limfo-
cyty ph,rkano dwukrotnie PBS - 1% BSA i liczono w ko-
morze Thoma.

Do identyfikacji subpopulacji limfocytów T użyto ko-
mercyjnego zestawu przeciwciał monoklonalnych skiero-
wanych przeciwko markerom powierzchniowym CD3, CD4
i CDS limfoclów kurzych (SEROTEC, Wielka Brytania).
Przeciwciała te wykrywano fragmentem F(ab'), koziej anĘ-
mysiej immunoglobuliny, skoniugowanym z FITC (Tioizo-
cyjanian Fluoresceiny) (DAKO, Dania).

Próby zawiesiny komórek nakładano na pĘtkę mikroti-
tracyjną (Nunc) (w każdym dołku po l x 106 limfocytów), a
następnie dodawano przeciwciało anty-CD3, anty-CD4 lub
anty-CDB w stężeniu 1 pgl106 komorek. Po 40 minutowej
inkubacji próby płukano dwukrotnie buforem PBS, Następ-
nie dodawano przeciwciało drugorzędowe, skoniugowane
z FITC (w stęzeniu I,ż5 p,!|06 komórek) i inkubowano 30
min. w temperafurze pokojowej w ciemności. Po kolejnym
płukaniu próby zawieszano w 400 pl PBS - ż%PFA (Para-

formaldehyd).
Próby analizowano bezpośrednio po znakowaniu na cy-

tometrze przepĘrvowym (FACSCalibur, Becton Dickinson,
USA) przy użyciu programu CellQuest (wersja 3.1f) Wy-
niki badań poddano analizie statystycznej testem Dunca-
na, na poziomie ufności p < 0,05 oraz p > 0,005.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań nad zachowaniem się subpopulacji

limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ u kurcząt zakażo-
nych S,E. przedstawiono w tab.I-2.

Analiza cytomeĘczna limfocy,tów T u kurcząt za-
kazonych jednorazowo S. Enteritidis (w 14 dniu ży-
cia) wykazała zmtany w zakresie subpopulacji limfo-
cl,tów CD3+, CD4+ i CD8+ w obrębie narządów lim-
fatycznych. Zmtany te byĘ najbardziej charaktery-
styczne w śledzionie.W 2,4 dniupo zakażenllstwier-
dzono zwiększenie odsetka splenocytów CD3+ u pta-
kow zakażonych.

Istotnemu wzrostowi w stosunku do grupy kontrol-
nej (p < 0,005), uległa w 2 dniu po zakażeniu subpo-
pulacja komórek o funkcji indukująco-wspomagają-
cej (CD4+). Podobnie odsetek komórek CD8+ (cyto-
toksyczno-supresoTowych) uległ wzrostowi w 2 dni po
zakażentu i był istotny w odniesieniu do grupy kon-
trolnej (p ś 0,005). Wpodanychterminach(Zi4 dzień
po zakńęniu) zaobserwowane zmiany w subpopula-
cjach limfoclów T w obrębie komórekkrwi obwodo-
wej i grudek chłonnych jelit ślepych nie rózniĘ się
istotnie o d uzyskanych w grup ie kontrolnej . Natomiast
6 dnia po zakażeniu zaobserwowano zmniejszenie
odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+ w śledzio-
nie i krwi obwodowej oraz limfocl,tów T CD4+ w śle-
dzionie i grudkach chłonnych jelit ślepych. Różnice te
byĘ stĄsĘcznie istotne §lko w śledzionie. W ostat-
nim terminie badania -w 42 dniu życia (tj. w 28 dniu
po zakażeniu), stwierdzono ponownie istotny wzrost
(p . 0,005) subpopulacji splenocytów CD3+, CD4+ i
CD8+ oraz limfocl.tów CD4+ w obrębie krwi obwo-
dowej (tab. 1).

U kurcząt zakażonych2-krotnie S. Enteritidis (w 14

i 21 dniu Ęcia) stwierdzono istotny wzrost odsetka
sńpopulacji splenocytów CD3+ we wszystkich ter-
minach badai, przy czymw 4, 6 i 21 dniu po drugim
zakażentll (42 dziefi zycia) był on staĘstycznie istot-
ny w porównaniu do grupy kontrolnej. W obrębie gru-
dek chłonnych jelit ślepych istotny wzrost subpopula-
cji komórek CD3+ (p < 0,005) stwierdzono Ęlko w 4
dniu po zakażeniu, zaś w 21 dniu wzrost ten nie był
staĘsĘcznie istotny. Natomiast we krwi obwodowej
w 2 dniu po zakażeniu stwierdzono istotny spadek
odsetka limfocy,tów CD3+ w porównaniu do ptaków
kontrolnych. W pozostŃych terminach badań zarow-
no we krwi obwodowej jak i grudkach chłonnych jelit
ślepych zmiany w zakresie tej subpopulacji limfocy-
tów nie byĘ staĘsĘcznte istotne.

W obrębie subpopulacji komórek CD4+ stwierdzo-
no duze zróżnicowanie w zakresie ich reakcji. W 4,6
i 21 dniu po zakażeniu stwierdzono wzrost odsetka
splenocytów CD4pozyĘwnych,pitzy czym Ęlko w 6
i 21 dniu wzrost ten był staĘsĘcznie istotny. Ponadto
staĘstycznie istotny wzrost limfocytów CD4+ zano-
towano jeszcze w grudkach chłonnych jelit ślepych w
4 dniu po zakńeniu oraz w 21 dniu po zakńeniu we
krwi obwodowej. Natomiast w 2 dniu po zakażeniu
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Tab. l. odsetek limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ w krwi obwodowej, śledzionie i grudkach

chłonnych jelit ślepyclr kurcząt zakażonych jednorazowo S. Enteritidis (n : 6; x + s)

Obiaśnienia: *różnice istotne p < 0,05, *'*p < 0,005

Tab. 2. Odsetek limfocytów T CD3+, CD4+ i CDS+ lY krwi obwodolYej, Śledzionie i grudkach

chłonn_vch jelit ślepych kurcząt zakażonych 2_krotnie S. Enteritidis (n : 6; r + s)

wartoŚci te różniły się
statystycznie istotnie.
Natomiast 21 dnia po
zakażenlu stwierdzono
wzrost odsetka komórek
CD8 poąr6,rvnychwpo-
równaniu do kontroli
(tab,2).

W przeprowadzonych
badaniach oznaczal7o
subpopulację limfocy-
tów T na podstawie
trzęch receptorów
CD3, CD4 i CD8 na po-
wierzchni §ch komórek.
Dotychczasowe badania
wskazują, ze receptor
CD3 bięrze udział w
przekazywaniu do wnę-
trza komórki sygnału
powstającego w trakcie
wiązanla się z antyge-
nem i receptorem MHC
na komórce prezentują-
cej antygen. Występuje
on na wszystkich dolrza-
Ęch limfocy,tach T oraz
na tymocytach. Marker
CD4 występuje na po-
wierzchni iimfocytów
pomocniczych (induku-
j ąco-wspomagaj ących) i
Wzmacnla wląZanle Ie-
ceptora z prezentowa-
nym w kontakcie MHC
klasy II antygenem. W
ten sposób wpływa na
zwiększenie czułości po-
budzenia limfocyta T.
Pobudzone komórkipro-
dukują wiele limfokin
oddziaływując w ten

Objaśnienia:jak w tab. 1.

wykazano istot komórek CD4+ we
krwi obwodow chłonnych jelit śle-

wtóme zakażenlę S. Enteritidis spowodowało spadek
odsetka limfocytów T subpopulacji CD8+ w 2,4 t 6
dniu po zakażęntlpTzy czym w 4 dniu po zakażeniu

sposób na inne komórki
układu immunologrcznęgo. Zkolrei receptor CD8 wy-

Termin badania
klew obwodOwa

zakażone | łontrota

cD3

cD4

cD8

2 dni po zakażeniu

4 dni po zakażeniu

6 dni po zakażeniu

Ą2 dzień życia

2 dni p0 zakażeniu

4 dni po zakażeniu

6 dni po zakażeniu

42 dzień żYcia

2 dni p0 zakażeniu

4 dni po zakażeniu

6 dni po zakażeniu

42 dzień życia

'12,83 t 1,6

10,83 t 1,94

13,16 t 2,48

26,0 ł 4,97

8,5 t 1,97

6,16 t 1 ,16

7 ,5 t 2,07

16,5 
= 

2,81**

3,7 t 0,826-

5,35 t 3,31

6,78 t 1,68

8,04 t 1,86

15,83 t 3,31

16,16 t 6,94

14,66 t 3,55

23,0 t 11,0

10,16 t 3,15

10,5 ł6,22

8,16 t 1,94

9,0 t 0,89

5,14 t 1,33

6,63 t 4,48

4,79 t 1,43

6,63 t 4,48

54,5 t 4,59-'

47,83 ł7,46*

16,16 t 2,63*

29,33 ł 2,94*

21 ,33 t 3,72-

18,0 t 2,6

4,66 t 1,36-

8,16 t 'l ,33-'

29,26 ł 4,3-'

24,8 ł 4,76"

16,44 t 5,1

17,06 t 3,08

32,83 t 5,19

25,5 t 9,85

25,83 t 1,83

19,66 t 2,58

12,66 t 2,8

15,0 t 5,51

9,33 t 1,5

5,16 t 0,75

16,22 x 4,77

16,12 t 7,45

14,55 t 3,73

11,49 t 3,48

28,0 t 8,5

26,33 t 12,5

20,5 t 8,48

37,66 t 15,92

15,16 ł2,22

15,5 t 3,93

11 ,16 t 3,71

18,83 t 4,3

17,52 t 6,55

15,23 t 7,98

17 ,74 x 6,07

17 ,44 ł Ą,64

28,16 t 9,85

25,5 t 9,85

15,5 t 3,14

30,16 t 13,99

18,83 t 4,4

15,83 t 7,33

16,33 t 4,,41

17,33 t 4,8

13,72 ł 1,1

14,4 ł 1 ,37

14,69 t 1,89

16,2Ą ł 7 ,44

Tetmin badania
krew obwodowa

zakażone I tonuot,

ś le dziona

zakażone | łonuolu

Grudki chłonne ielil ślepych
L

zakażone i konlrola

cD3

cD4

cD8

2 dni po zakażeniu

4 dni po zakażeniu

6 dni po zakażeniu

42 dzień życia

2 dni p0 zakażeniu

4 dni p0 zakażeniu

6 dni p0 zakażeniu

42 dzień życia

2 dni po zakażeniu

4 dni po zakażeniu

6 dni p0 zakażeniu

Ą2 dzień życia

6,83 t 2,23-

12,83 t 1,6

12,0 t 2,96

,23,0 ł 9,42

4,7 t 1,0--

10,59 ł Ą ,22

8,86 t 3,43

17,6 t 6,23--

2,23 ł 0,61

4 ,18 ł 2,22* -

3,22 t 0,68

7,0 t 2,99-

9,66 t 2,06

11,16 t 2,48

11,66 t 5,42

23,0 t 11,0

7,04 t 0,94

10,05 t 2,96

8,21 ł 2,31

8,77 ł 0,71

3,04 x 1,29

6,54 t 1,09

3,78 t 2,39

5,77 t 2,21

21,33 ł 3,2-

26,5 t 5,39*

32,83 t 8,61 
-

34,0 t 6,19*

6,22 =1,29

9,0 t 4,0

18,55 t 7,0-

9,58 t 2,47-

11,7 t 1,95-

12,58 ł 2,26'

'l9,34 t 7,14

15,26 t 1,91

17,66 t 1,63

18,16 t 1 ,6

18,66 t 5,08

19,66 t 2,58

7 ,21 x 2,16

7,87 xl,Ą2

6,62 t 0,44

5,29 t 0,55

9,25 ł2,3

9,51 t 1,98

9,33 t 1,48

11,49 t 3,48

28,33 t 11,63

44,33 t 6,08--

26,66 t 6,28

38,66 t 5,35

12,51 t 3,84*

22,58 t 5,83--

16,67 t 6,39

20,81 t 3,00

6,65 t 1,78-*

16,74 ł 4,17--

14,15 t 4,64-

13,33 t 2,97-

32,5 t 3,83

33,66 t 3,38

34,83 t 6,55

30,16 t 13,99

'l6,78 t 2,3

14,75 t 1,3

18,64 ł8,22

17,34 t 4,89

12,36 x3,22

12,76 ł 2,53

11,22 ł Ą,74

16,24 t 7,44



indukuj ąco-wspomagaj ącą(2, 12, I 5) . Pobudzone lim-
focy§ wydzielają cytokiny oddziatywujące na inne
komórki układu odpomościowego. Wydzielają mię-
dzy innymi interleukinę2 (IL-z), która pobudza eks-
pansję klonalnąinnych limfocytów CD4+, CDS+ oraz
NK (Natural Killers), Odgrywa także istotną rolę w
re gulacj i odpowiedzi humoraln ej p opr zez kierowanie
aktywacj ą i proliferacj ą limfocytó w B (2, 2 3 ). Wyniki
badań własnych wskazują na wzrost odsetka subpo-
pulacji komórek CD4 pozytywnych, przede wszyst-
kim w śledzionie w 2 t4 dni po zakażęntu S. Enteriti-
di s, zar ówno w grupie zakażonejj ednorazow o, jak też
i 2-krotnie.

Limfocy§ T, głównie komórki CD4+ i CDS+, pro-
dukuj ą czynnik akĘwuj ący makrofagi IFN-7 flnterfe-
ronu gamma), jednąz cytokin decydujących o wytwa-
rzaniu ochrony przed wewnątrzkomórkowymi pato ge-

nami ( 1 8). Pobudzone limfocyty wy,tw arzajątakże ILK
( S alm one lla Enteriti di s-immune T limphokine). Lim-
fokina ta powoduje lokalną akumulację leukocytów
hetero fi lny ch lw ażanych z a i sto tn y c zy nnik o chrony
przed zakażentem S. Enteritidis (14), Udowodniono,
że kurczęta którym podawano ILK i następnie zaka-
żono S a]mone]] a Enteri ti di s, odpowiadaĘ znacznym
wzrostem krĘących (we krwi obwodowej) polimor-
fonuklearnych leukoclów (PMNs), do których nale-
żąmtędzy innymi komórki hetęrofilne. Heterof,rle pta-
sie są odpowiednikiem leukocytów oboj ętnochłonnych
ssaków i posiadajązdolność fagocytozy i chemotaksji
(7, I4). Kogut i wsp, (I4) wykazall,, że zwiększona
ItczbaĘch komórek wywołała wzrost odpomości kur-
czątnakolonizacjętchnarządowwewnętrznychprzez
pałeczki Sa]mone]]a.

IJważa się, że limfocl§ CD8+ przy pomocy mecha-
nizmów zależnych od IFN pośrednicząw cytolizie ko-
mórek zakażonych Sa]mone]]a (13) eliminując w ten
sposób pałec
daje się tłum
komórekCD
chłonnych jelit ślepych kllrczątw przebiegu zakńęnia.

Infekcja salmonelozowa moze wywołać takżę tm-
munosupresję u ptaków. Przyczyna tego zjawiska nie
jest wyjaśniona, ale Hassan i Curtis (8) stwierdzllt, żę
S a]m on e] ] a Typhimurium może zahamować prolife-
rację limfocytów u jednodniowych i 4-Ęgodniowych
kurcząt. Podobnie Arnold (1) wykazał, że zakażente
S. En teń ti d i spowoduj e zahamowanie proliferacj i sple-
nocytów oraz immuncisupresję w okresie 1-2 Ęgodni
po zakńeniu. W trakcie własnych badafl, zaobserwo-
wano spadek odsetka subpopulacji limfocytow CD3+
i CD4+ w 6 dniu po infekcji w śledzionie oraz krwi
obwodowej.

Wyniki prz eprowad zony ch b adań p o zw al aj ą s twi er-
dzió, żę zakażęntę kurcząt S. Enteritidis istotnie rzu-
tuje na reakĘwność limfocytów T subpopulacji CD3+,
CD4+ i CDS+. Przy Ęmjednokrotnę zakńenię kur-
cząt S.E. per os wywoływało statystycznie istotne
zmiany w populacji splenocytow. Natomiast przy dwu-

2002, 58 fi)

krotnym zakńęniuptaków poza śIedzioną zmiany ilo-
ściowe ocenianych subpopulacji limfocytów T do§-
czyĘ grudek chłonnych jelit ślepych i krwi obwodo-
Wej.
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