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Sumlnary
The study examined the influence of TFX, PHA-Ł LPS and dexamethasone on the level of T (CD4*, CD8-)

and B-lymphocytes in the intestines and striated muscles of mice infected with Trichinella spiralis. It ap_
peared that the administered preparations changed the response of the host in both phases of trichinellosis.
The behaviour of the tested populations of cells was different in the infected mice than of those of the control
groups both in the lamina priopria of the jejunum intestinal mucosa as well as in the striated muscles; the
most distinct changes were found in the animals which had been administered TFX, PHA-P and dexametha-
sone. Fewer larvae were found in the muscles of the mice treated with TFX and PHA-Ł whereas a higher
number was found in the muscles of the mice treated with dexamethasone.

Keywords: Trichinella spiralis, T CD4*,T CD8* lymphocytes

Od dawna wiadomo, ze w obu fazach włośnicy ob-
serwuje się komórkowe nacieki zapalne. Formom do-
rosłym włośni przebywającym w jelitach cienkich to-
warzyszy naciek komórkowy w blaszce właściwej bło-
ny śluzowej jelit. Podobnie larwy włośni, które umiej-
scawiają się w mięśniach prążkowanych otaczane są
rownież obfitymi naciekami komórkowymi występu-
jącymi tak przy torebkach larw żywych jak i przy to-
rebkach uszkodzonych zawierających tylko resztki
larw (,,ziamiaki") (28). W obu narządach w skład na-
cieków wchodzą te satne populacje komórek, jednak
udział ichjest rożny w zalezności od narządu i od cza-
su ttwania inwazjl. Na ogół w pierwszym okresie za-
r ażenia pr zew ażaj ą komórk i mononukl earn e, następ -
nie eozynofile, które z kolei ponownie ustępująmiej-
sca komórkom jednojądrzastym (15). Wydaje się za-
tem, że te ostatnie odgrywaj ą istotną rolę w przebiegu
zar ażenia ki ch i n e] ] a splral i s.

Celem badań było poznanie roli limfocytów T
(CD4', CD8 ) i B w przebiegu włośnicy. Zachowanie
się tych komórek obserwowano u myszy zatażonych
T, spiralis, ktorym równocześnie podawano preparaty
immunotropowe: TFX, PHA-Ł LPS i deksametazon.
Zakładano, ze porównanie wyników uzyskanych
u zwierząt zarażonych (kontrola) z wynikami otrzy-
manymi o d mys zy zar ażony ch i traktowanych j ednym
z wymienionych preparatów pozwoli na lepsze pozna-

nie roli tych komórek w przebiegu zarażenia T, spira-
lis oraz ich wpłyvu na pasożyta.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na nryszach wsobnego szcze-

pu CFW rł, wiektl około 3 nriesięcy i lł,adze 20 g. Wszyst-
kie zwierzęta zarażano per os 200 larwanri T. spirulis (20).
Ogółern do badań użyto 240 myszy. które podzielono na 5
grup.

Grupa T - kontrolna (zwierzęta nie otrzymały niczego
poza larwanri T. spiralis). Grupa II otrzymała tymostymu-
linę (TFX. firmy Jelfa S.A., Jelenia Góra) w dawce 15

mg/kg nasy ciała, podskorntc przez 17 dni (od 3 dnia przed
do 13 dnia po zarażeniu (dpz)). Zu,ievęta z grupy III otrzy-
rnały fitohemaglutyninę P (firmy Difco) w dawce 10 mg/
l<g. jednorazowo, dożylnie, 24 godz. przed zarażenieln.
Myszom z grupy IV wstrzyknięto LPS (finny Difco) w
dawce 25 ,4glmysz,jednorazowo, dozylnie. 21 godz. przed
zarażeniem. Grupa \z otrzynała dootrzewnowo deksame-
tazan (Dexaven, fimy Jelfa S.A,, Jclenia Góra) w dawce
25 n_eikg, nriędzy 1-5 i 18-22 dnienl po zarażeniu(dpz).

Po 4 zwierzęta z każdej grLrpy zabijafo przez dekapita-
cję w 7, 14,21, 28, 35, 42 1 60 dniu irrwazji. Na sekcji
pobierano wycinki jelita czczego i rnięśnia żuchwowego,
zanrażano je w ciekłym azocie i sporządzano preparaty
kriostatowe, w których po odpowiednim utr-waleniu bada-
no limfocyty B oraz lirnfocyty T (CD4 i CDB ). Badania
rłykonano metodą immunofluorescencji. Limfocyty B iden-
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tyfikowano z użyciem przeciwciał monoklonalnych Anti-
Mouse ThB znakowanych izotiocjanianem fluoresceiny
(FITC) (fimy Signra). Limfocyty TCD4 rozpoznawano
używając przeciwciał monoklonalnych Rat Mab Anti-Mo-
use CD4 znakowanych FITC (firrny Biosource). Limfocy-
ty TCD8' rveryfikowano za polllocąprzeciwciał monoklo-
nalnych Rat MAb Anti-Mouse CD8 znakowanych FITC
(fir-y Biosource). Wszystkie komórki oglądano w powięk-
szeniu 400r i liczono w 10 polach widzenia preparatu o
grubości 4 pm, Uzyskane średnie przeliczano na 1 rnm]
preparatu.

Porradto lzarażonychzwierzątw kazdej z grup w 7, 10,

1412| dniu po zarażeniu liczono pasożyty jelitowe, a w 60
larwy nlięśniowe,
Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycz-

nej przy uzyciu testu t-Studenta.

Wyniki iomówienie
W blaszce właściwej błony śluzo-

wej jelit myszy otrzymującej TFX,
PHA-P oraz LPS przez cały okres
obserwacji komórki CD  utrzymy-
waĘ się na poziomie wyższym niż
w grupie kontrolnej, przy czymszcz5rt
ichmobilizacji w grupie TFX i PHA-
P wystąpił 14 dpznatomiastw grupie
LPS 21 dpz (tab, l). W mięśniu żu-
chwowym najwyższy poziom komó-
rek CD4- zanotowano w 28 dpz po
podaniu PHA-Ę LPS i TFX, przy
czym LPS powodował wyraźny
(przeszło 2-krotny) wzrost ich licz-
by już w 2I dpz. Podwyzszony po-
ziom tych komórek utrzymywał się
do 35 dni tnwazji(tab.2). Deksame-
tazon przez cały okres obserwacji
obniżał poziom komórek CD4 za-
równo w jelitach jak i w mięśniach
(tab. 1 i2).LiczbakomórekCDS* w
błonie śluzowej jelita czczego wzTa-
stała po podaniu LPS i TFX, a spa-
dała, gdy działano PHA-P lub dek-
sametazonem (tab. 3). Poziom komó-
rek CD8* w naciekach mięśniowych
był znacznte wyższy i wcześniejszy
u,zvv ierząt traktowanych LP S oraz (w
pierwszym miesiącu zarażenia) u
myszy otrzymującychPHA-P i TFX.
Deksametazon równie ż w fazie mięś-
niowej powodował obniżenie ltczby
komórek CD8 (tab. 4). Liczba lim-
focytów B wyraznie wzrastała w
blaszce właściwej błony śluzowej
jelit i w mięśniach po podaniu LPS.
Rownież TFX i PHA-P wpływaĘ na
większe niż w kontroli pobudzenie
tych komórek w mięśniach, jednak
nie w błonie śluzowej jelit. Odwrot-
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nie działał deksametazon, który liczbę limfocytów B
obniżałw obu narządach (tab. 5 i 6).

Srednia |iczba włośni dorosĘch u myszy kontrol-
nych wynosiła w 7 dpz - 65 (+7,0) w 10 dpz - 15
(+6,0), aw 14 dpz- l (+2,0). W 2l dniu inwazji paso-
żytow w jelitach nie znalęztono. W grupie TFX śred-
nialtczba pasozytów w jelitach w 7 dpz wynosiła 48
(+4,0p < 0,01),w 10 dpz9 (+6,0p ś 0,05) w 14 dpz
2 (+1,0), aw ż7 dpz l (+1,0). Wjelitachzwierząttrak-
towanych PHA-P w 7 dpz znalęziono średnio 54
(+17,0) dorosłe pasożyty, w 10 dpz- 10 (t11,0), w 14

dpz - 2 (+2,0), aw 2I dpz włośni nię znalęziono. W
grupie otrzymującej LPS w 7 dpz w jelitach zanoto-
wano średnio 58 (+15,0), w 10-13 (+l1,0), aw 14 i2I
dniu inwazji pasożytów nie stwierdzono. W grupie
otrzymującej deksametazon w 7 dpz znalęziono 6l
(,t17,0) dorosłych pasożytów, w 10 dpz l9 (+10,0),

Tab. l. Liczbalimfocl,tórv T CD4- w blaszce właścirvej błony śIuzolvej jelita czczego
(n:4;*+s)

Objaśnienia: * różnica istotna statystycznie na pozionrie a : 0,05. ** rla poziomie rr :0.01

Tab. 2. Liczba limfocytów T CD4- rv mięśniu żuch.r ou,l,m (n : 4; i + s)

dpz l gtupa (K) lV grupa (LPS)
V 0rupa

d e ksa m etazo n

7

14

21

28

35

42

60

0,3 t 0,2

15,6 t 3,1

60,1 t 4,6

109,4 t 35,4

74,7 ł21,3

68,3 t 7,0

49,2 ł 14,5

1,3 t 1,0

11,8 t 6,6

90,9 t 16,9*-

126,0 t 34,5

74,4 x21,0

73,6 t 6,9

71 ,1 t 6,1*

0,9 t 0,5-

9,6 t 2,5t

117,7 t 5,3--

193,9 t 23,3--

1 09,4 t 41 ,9

79,5 t 16,2

67 ,2 t 17,3

0,8 t 0,6

9,9 t 6,0

171,9 t 15,3-

188,9 t 14,1-

87,8 t 11,4

48,5 t 16,9

29,2 t5,2-

0,4 t 0,8

4,6 x 2,6

18,1 t 5,5--

52,6 ł 12,4--

57 ,3 ł 11,2

45,4 ł 22,2

50,4 t 13,8

Tab. 3. Liczba limfocytółv T CD8- rł, blaszce właścirvej błonl,śluzowej jelita czczego
(n:4;i+s)

dpz ll grupa (TFx)

7

14

21

28

35

42

60

163,8 t 37,6

168,1 t 27,0

180,4 t 4,4

1 67,6 t 'l 5,0

169 ,0 t 22,2

175,1 t 20,3

'l68,8 t 19,0

228,3 l-62,6

194,6 t 10,0

208,2 ł 13 ,7'

'l17 ,5 x 11 ,4

179,7 t 16,4

141 ,3 t 66,4

192,2 x 21 ,8

'166,4 t 6,8

151 ,2 t 5,3

146,1 t 13,0-

172,1 t 18,5

145,9 t 17,9

154,6 t 11 ,3

109,6 t 8,3--

266,8 t 21,1-

238,2 ł 28,9-

245,5 t 33,6-

219,8 t 31 ,2-

'146,2 t 30,3

153,7 t 7,3

229,7 ł 26,8'

142,8 ł 37 ,3

130,7 ł 22 ,3

140,7 t 26,0-

131 ,6 t 5,8-*

125,2 t 16,3-

135,9 t 28,3

129,3 t 10,8--

dpz l grupa (K) grupa (PHA-P)

7

14

21

28

35

42

60

120,1 t 13,1

162,2 x6,2

173,7 ł28,9

114,8 t 19,3

99,2 t 18,5

89,7 t'l3,9

82,'1 t 't8,8

145,3 t 15,2-

205,7 t 13,3**

190,9 t'16,1

141 ,9 t 10,4-

104,7 t 11,5

96,7 t 9,3

92,2 t 3,8

181 ,7 t 43,0-

197 ,2 ł 22,0*

183,2 ł 29,2

159,6 t 13,9--

118,3 t 15,1

102,1 t 14,6

92,1 t 1 0,0

138,9 t 49,7

146,7 t 2,6--

199,5 t 45,9

,l52,'1 t 13,5-

120,9 t 16,3

92,3 t 34,3

96,2 t 7,3

61 ,4 ł 2,2-'

86,'l t 29,6--

75,1 x 23 ,2- 
*

77 ,1 x 11 ,4*

70,5 t 14,9

94,6 t 50,0

79,4 t 13,9



a w 14 i 2I dpz tylko po jednym pasożycie, Srednia
liczba larw mięśniowych obliczona w 60 dpz u myszy
kontrolnych wynosiła 22350 (+4510,0 p < 0,01) na-
tomiast obliczona w 60 dpz w grupach myszy otrzy-
mujących TFX: 16 2]2 (+1795,0 p < 0,01), PHA-P
: 17 552 (+2194,0), LPS : 22 900 (+4365,0) i deksa-
metazon : 23 27 0 (+592 1,0).

Jużw latach 70. limfocytom T przypisywano głów-
ną rolę w procesie usuwania dorosłych włośni z jelit
(22). Jednak pobudzenie limfocytów T w naruądach
układu limfatycznego, w naciekach zapalnych w jeli-
tach i w mięśniach stwierdzono około 20 dniatnwazji
(15, 17) co przemawlało za brakiem ich bezpośred-
niego wpływu na proces usuwania dorosłych włośni,
poniewaz wzrost ich liczby w blaszce właściwej bło-
ny śluzowej jelit występował w czasie, gdy pasozyty
byŁy 1uż nieobecne (30). W innych badaniach stwier-
dzono immunosupresj ę wyra żaj ącą s i ę zabur zęniami
odpowiedzi komórkowej jak i humoralnej u rnysz1,

zarażonych T, spiralis (21), którą łączono z zaburze-
niami funkcji limfocytów T w okresie fazy jelitowej
(23), W jelitowej reakcji obronnej w przebiegu wło-
śnicy zwracano również uwagę na rolę limfocytow Th2
CD4*, a szczegolnie na produkowane przez nie cyto-
kiny (10). W narządach limfatycznych obserwowano
zarówno odpowiedź ze strony komórek Thl jak i Th2
(18, 26). Na poziom ich aktywacji wpłyrvał inny cha-
rakter antygenów różnychizolatów T. spiralis (9) na-
tomiast eliminacja pomocniczych limfocytów Th1 nie
hamowała procesu niszczenla latw w mięśniach (12).
Wykorzystuj ąc przeciwc i ała monokl onalne wykazano,
że komorki T CD4 i CDS* występujątak w naciekach
jelitowych jak i mięśniowych (13). Eliminacja doro-
słych włośni z jelit rozpoczyna się jednocześnie ze
wzrostem komórek CDS , w blaszce właściwej błony
śluzowej jellt przy obniżonym poziomie komórek
CD4 (3) chociaż limfocyty TCD4 odgrywająrolę w
inicjowaniu skurczów rnięśniówki jelit (.29). Pełna

aktywacja limfocytów Th2 w prze-
biegu doświadczalnej włośnicy u
myszy wymaga udziaŁu cząsteczek
kostymulujących CD80 i CD86, któ-
re wpĘwają na obwodową eozyno-
f/'lę oraz regulują wydzielanie IL-5
(32).

Badając proces usuwania doro-
sĘch pasozytów zwracano uwagę na
rolę limfocy.tów B, jako prekursorów
komórek plazmatycznych oraz na
znaczęnie wydzielanych przez nie
przeciwciał. Stwierdzo no, że komór-
ki B w początkowej fazie inwazji (5-
15 dpz) dominują w jelitowych na-
ciekach zapalnych jak rownież w śle-
dzionie i węzłach limfatycznych (15)
otaz,że wysoki ich poziom ŁączyŁsię
z bardziej intensywnym procesem
usuwania dorosĘch włośni z jelit (6).
W przebiegu włośnicy najwcześniej
w surowicy klwi pojawiają się prze-
ciwciała IgE, jednak utrzymują się
bardzo krótko, natomiast IgG oraz
IgM i IgA występująod drugiego ty-
godnia choroby (24). W jelitach u
szczutów zarażonych T spiraliswy-
kazano dominującą odpowiedź zę
strony przectwciaŁ IgGZc (25), ale
również IgG1 i IgE (3I), a szczego-
łowe badania immunofl urescencyj ne
wykazaŁy, ze komórki B są aktywo-
wane w wolnych od kępek Peyera
regionach jelita cienkiego. W jednym
z ostatnich badań okazaŁo się, że
możliwość odpowiedzi immunolo-
gicznej w przebiegu włośnicy jest
ograniczona i nawet bardzo wysoka
dawka inwazyjna larw włośni nie

0

0

5,0 t 0,9

'l2,5 ł 7 ,9

'l,8 t 1,3

2,3 ł 1,1

8,5 t 1,7

16,3 t 3,3

14,0 t 3,4

9,0

1,1,6

1s,z

11,9

23,a

2g,0

24,7

19,0 t 5,2

Tab,5. Liczba limfbcl,tów B w blaszce rrłaścirr,ej błonv śluzołe.i jclita czczego
(n:4;i+s)

Tab. 4. Liczba limlbcl,tón T CDs' lv mięśniu żuchrvon,l,m (n : zl; i + s)

50,8 t 7,0

42,1 t 1 5,5

31 ,7 t 6,8

31,7 t 10,2

24,7 ł 3,3

23,0 t 3,6

23 ,4 t 0,3

45,0 r 8,0

49,0 t 7,4

27,5 t 2,8

30,7 t 4,6

25,4 t 4,5

2l ,3 t 2,7

26,1 t 9,3

40,4 ł 7 ,2

47 ,4 ł 6,7

30,4 t 6,8

24,7 t6,4

26,9 t 5,4

26,1 ł 'l2 ,6

20,0 t 4,0

60,7 t 13,3

72,2 t 1,0*-

49,3 t 10,3-

32,9 t 3,3

32,5 t 11 ,5

26,3 t 2,6

29,2 ł 7 ,6

28,9 t B,6--

28,3 x 8,2

16,9 t 3,0**

15,7 t 3,6-

20,3 t 10,'1

28,8 t 3,8

16,9 t 2,5--

Tab. 6. Liczba limfocvtół,B lv mięśniu żuchu,olvy,m (n : 4; i + s)

0

0,1 t 0,3

1,9 t 0,6

1,0 t 0,3

3,5 t 1,9

Ą,9 ł3,2

6,5 t 1,7

0

0

1,5 t 1,4

2,2 ł'l ,5

3,8 t 2,1

5,4 ł 2,4

2,8 t 3.'1

0

0

0

1,4 t 1,6

'1 ,1 t 0,5

0,1 t 0,3-

0,5 t 1,1 --

00
0 0,5 t 0,3

2,4 t 0,5 2,0 t 0,9

1,4 t 1,3 i 4,1 ł2,6

3,6 t2,6 i 4,8 ł2.1

6,7 t6,2 3,2 t 0,8

4,2 t 3,0 2,8 t 3,3
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może wywołać wzro stu poziomu specyfi czny ch prze-
ciwciał, Natomiast ichpożne pojałvienie się w suro-
wicykrwi (od20 dpz)podczas inwazji T spiralismoż-
na tŁumaczyc tworzeniem się kompleksów immuno-
logicznych (7). W obecnych badaniach zachowanie się
limfocytów T (CD4-, CDS ) i B wprzebiegu ekspery-
mentalnej włośnicy u myszy porównywano z wynika-
mi uzyskanymi u zwierząt którym przed zarażenięm
podawano wybrane zw iązki immunotropowe.

TFX jest naturalnym stymulatorem odpowiedzi im-
munologicznej i wywiera wpĘw głównie na dojrze-
wanie i funkcję limfocytów T. Działanie immunore-
gulujące TFX wyraża się w pobudzeniu fagocytozy
or az pr zy spi e s z en iu e liminacj i c zynntka infekcyj n e go.
Ponadto wykazuje on właściwości rekonstruujące
i normalizujące fizjologiczne czynności układu lim-
faty czne go (:4, 5) . Wcze śniej s ze b adania wpĘwu TFX
w przebiegu włośnicy wykazały, że przyczynia się do
zmniej szenia intensywności zarażenia ( l 1, 1 9). Wyni-
ki badań własnych potwierdziły wyraźny wpływ TFX
na obie fazy włośnicy. W blaszce właściwej błony ślu-
zowej jelita czczego szczyt stymulacji komórek CD4
był wyższy t szybszy od tego, jaki obserwowano
u zwietząt kontrolnych. Stwierdzono go już w 14 dpz
(w kontroli w 2l dpz). Ponadto włośnie dorosłe z jellt
myszy otrzymujących TFX były usuwane szybciej niż
z jelit zwierząt kontrolnych. W fazie mięśniowej licz-
ba komórek CD4- w grupie otrzymującej TFX była
wyższaniz w kontroli juz w 2I dpz, atakże w 28 dniu
inwazji. TFX wpĘwał też na większe ntżw kontroli
pobudzenie limfocytów B w mięśniach. W mięśniach
tej grupy zw ierząt stwierdzono naj mniej szą li czbę larw.

Badania nad wpływem fitohemaglutyniny (PHA-P)
- mitogenu limfocytów T, na przebieg włośnicy roz-
poczęto jlż w latach 7)-tych. Po podaniu preparatu
obserwowano rozległe komórkowe nacieki zapa7ne w
mięśniach, Iiczniejsze gromadzenie się komórek we-
wnąftz torebek larw oraz mniejszą liczbę Iarw niż
u zwterzątkontrolnych, a ponadto szybsze niż w kon-
troli usuwanie włośni dorosĘch oraz intensyłvniejszą
stymulację limfocytów T (16). Stwierdzono, ze PHA-
P wpłyłva na wzrost liczby komórek CD4* w blaszce
właściwej błony śluzowej jelit i w mięśniach, oraz
spadek komórek CDS' w błonie śluzowej jelit (1a).
Natomiast inni autorzy donosili o immunosupresyjnym
wpĘwie PHA-P na przebieg eksperymentalnej włośni-
cy u myszy (I,2I). W obecnych badaniach w blaszce
właściwej błony śluzowej jelita czczego myszy trak-
towanych PHA-P limfocyty TCD4* wykazywały pod-
wyższony (w stosunku do zwierząt kontrolnych) po-
ziom pr zez c Ą okre s b adań, pr ry czym warto ści szczy -
towe zanotowano w 14, a w kontroliw 2I dniu inwa-
zj i. W j elita ch zw ierząt otrzymuj ących PHA-P do cho -

dzlło także do szybszego niż w kontroli usuwania włoś-
ni dorosłych, jednak proces ten przebiegał mniej dy-
namicznie niż u zwtęrząt z grupy TFX. Również w
mięśniach prążkowanych myszy komórki TCD4* oraz
B wykazyłvaĘ silniej s zą mobllizację przez całe do-

świadczenie niż w kontroli. Natomiast liczba larw
mięśniowych uzyskana od myszy traktowanych PHA-
P była wyrażnie mniejsza niżuzwierząt kontrolnych.

Lipopo li s acharydy (LP S ), cho ciaż zaliczane do mi -
togenów limfocytów B zastosowane w badaniach nad
włośnicąobniżaĘ odpowiedź ze strony tych komórek
u myszy zarażonycb, T. spiralis (27), natomiast pobu-
dzaĘ makrofagi (8). W badaniach własnych w blasz-
ce właściwej błony śluzowej jelita czczego myszy
otrzymujących LPS przez caĘ okres doświadczenia
obserwowano znacznie więcej komórek CD8'. Usu-
wanie pasozytów z jelit przebiegało podobnie jak w
grupie zwierząt kontrolnych. W mięśniowych nacie-
kach zapalnych dochodziło natomiast do bardzo wy-
raźnego (przeszło 2-krotnego) wzrostu Iiczby komó-
rek CD4' od2I do 35 dnia inwazji.Llczba limfocy-
tów B pod wpływem LPS wyrażnie wnastała w blaszce
właściwej błony śluzowej jelit i w mięśniach. Jednak
ltczba larw mięśniowych stwierdzona w tej grupie
zwierzątbyła podobna do tej, jakąuzyskano w grupie
zwierząt kontrolnych.

Ostatnim zwtązktem immunotropowym uzytym do
badań był deksametazon. Okazało się, że nawet poje-
dyncze małe dawki deksametazon|l, podawane my-
szom krótko przed zarażęniem T. spiralis znacząco
przedŁużająjelitową fazę oraz nasilają inwazję paso-
żytnicząw mięśniach. Równocześ nie związek ten ob-
niża eliminację pasożytow z jelit, a ponadto, pTzyczy-
nia się do zahamowaniajelitowej odpowiedzi ze stro-
ny komórek CD4 (2). W badaniach własnych w blasz-
ce właściwej błony śluzowej jeliitaczczego myszy trak-
towanych Ęmzwiązkiempoziom limfocytów T (CD4
i CDS') i B był wyraźnie nlższy niz w kontroli. Nato-
miast średnialtczba włośni jelitowych uzyskana w tej
grup i e my s zy była znaczni e wy ższa ntż l rw ter ząt kon -

tro lnych. W mięśniowych naci ekach zap alny ch myszy
traktowanych deksametazonem wryraźnej supresji (bo
ażdo 42 dpz) ulegaĘ komórki CD4*, Liczba larw mięś-
niowych l zwierząt otrzymujących ten preparat była
nieco wyżs za niż w grupie zwierząt kontrolnych.

podsumowanie

Wszystkie lżyte zwtązki immunotropowe (TFX,
PHA-Ł LPS i deksametazon) modyfikują odpowiedź
ze strony komórek T (CD4 i CD8 ). Najbardziej wy-
raźny obraz zmlan w obu fazach włośnicy występuje
l zwierząt otrzymujących TFX, PHA-P i deksameta-
zon, co wyrażało się zmniejszentemliczby włośni je-
litowych i larw mięśniowych w przypadku dwóch
pierwszych preparatów, a wzrostem v zwrcrząt otrzy-
mujących deksametazon, Wzrost liczby limfocytów B
(LPS) choć może mieć pewien wpĘw w faztejelito-
wej, to wyraźnie nie wpływa nafazęmięśniową.
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