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Sumrnary

Study examined the immunological profi|e and the effects of post-parturient disorders in cows and heifers
during the last trimester of gestation and 2nd week following parturition. It determined the types of lympho-
cvtes, including CD4* and CD8*, as well as the phagocyte activity of neutrophiles and monocytes by using flow
cytometry. A strict correlation was found between the phagocyte activity of PMNs and MNs and the tota|
percent of LymPhocytes, monocytes and neutrophiles both in pregnant females and in females with post-
parturient disorders. The percentage of CD4* and CD8* and the relation between CD4* and CD8* differed at
gestation and the post-parturient period. Analyzing the phagocyte activity of PMNs and MNs and the
immunomorphology of peripheral blood leukocytes in pregnant cows and heifers may be useful for prognosing
the development of post-parturient disorders.
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Rola układu immunologicznego w stanach ftzjologicz-
rrych i patologii schorzen okresu okołoporodowego
u bydła jest przedmiotem intensywnych badań. Wyka-
zano istotną zależnośc porniędzy aktywnością komorek
układu odpomoŚciowego a występowaniem zaburzeń
w przebiegu ciĘy i okresu okołoporodowego (3, 4, 6,
1 1, 17). Skuteczność zapobiegania tyrn schorzeniom za-
leży w duzym stopniu od właściwego monitoringu stanu
czynno ściowego układu imnrunolog \czne go, poniewaz
stała jego kontrola umozliwia wczesne wykrycie zabu-
rzeń homeostazy organizmu oraz podjęcie szybkiej in-
terwencji w celu jej przywrocenia (3, 6). Jednym zkry-
teriów oceny przebiegu ciĘy i okresu okołoporodowe-
go u bydła jest analiza immunomorfologiczna i czyn-
nościowa komorek układu immunologicznego. W tym
celu wykorzystuje się obecnie metodę cytometrii prze-
pływowej, która umozliwia zarowno jakościową, jak
i ilościową ocenę cech nrorfologicznych i biologicznych
leukocytow krwi obwodowej (13, l9).

Prawidłowy rozwój ciązy warunkuje właściwy profil
immunologiczny, który w duzej mierze decyduje o jej
przebiegu. Moze on równiez odzwierciedlać wszelkie
zaburzenia homeostazy, które prowadzić mogą do pato-
Iogll ciĘy, porodu i okresu poporodowego (3, 9, 17).
Limfocyty T są aktywowane juz w pierwszym trymes-

trze ctąży pod wpływem stymulacji antygenów płodo-
wych, ztymże w prawidłowym jej przebiegu zachowa-
na zostaje zatówno odpowiednia ich liczba, jak i właści-
wy stosunek TCD4* do TCD8*. Niewłaściwa proporcja
tych dwoch subpopulacji komorek na korzyść limfocy-
tów CD4- prowadzi do zmiany profilu immunologicz-
nego w kierunku komórek Th1. Efektem tego jest nasi-
lenie komorkowej odpowiedzi immunologicznej, co
może być przyczynąwczesnych lub późnych ronień oraz
zaburzeń okresu poporodowego (3). Natomiast wzrost
odsetka limfocytów CDS w stosunku do CD4 świad-
czy o występowaniu w czasie ciązy supresji komórko-
wej odpowiedzi immunologicznej uwarunkowanej do-
minacją limfocytów Th2, które wzmagają humoralną
odpowi edz immunolo g icznau korzystną dla impl an tacj i
zarodka, rozwoju łożyska i płodu ( 17). Stąd też uważa
się, ze pomyślny przebieg ciąży jest fenomenem limfo-
cytów Th2. Oprócz właściwości supresorowych limfo-
cyty CD8* wykazujądzlałanie cytotoksyczne. Ich głów-
na rola to niszczenie kornórek zakażonychprzez wirusy
i inne mikroorganizmy. Ważną rolę w przebiegu ciĘy
pełnią równiez nieswoiste mechanizmy odporności hu-
moralnej i komórkowej. W wyniku ich zablrzeń czyn-
nościowych układ rozrodczy staje się bardziej podatny
na rozwój infekcji, które są jedną z istotnych przyczyn
zaburzeń w reprodukcji (l l).t) Badania ljnallsort,alle lr rattrach grantu KBN 6 POóK 0]]20
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Celem badań było określenie przydatności oznacza-
nia subpopulacji limfocytów TCD4- i TCD8* oraz ak-
tywności fagocytarnej komórek polimorfonukleranych
(PMN) i mononuklearnych (MN) w krwi obwodowej
krów i jałówek w ostatnim trymestrze ciązy w prog-
nozowaniu wystąpienia zablrzeń w okresie okołoporo-
dowym.

Mateliał i metody

Badania wykonano w okresie wiosenno-letnim w gospo-
darstwie specjalistycznym o profilu hodowli bydła mleczne-
go. Do badań uzyto 20 klinicznię zdrowych krów wieloródek
(3.-4. ciąza) rasy cb w wieku 5-6 lat oraz20 jałówek tej samej
rasy w wieku 22-24 rniesięcy, będących w 256. dniu ciąży.
Analogiczny czas trwania cialy uzyskano dzięki uprzedniej
synchronizacji rui i owulacji. Grupę porównawczą stanowiło
l0 krów i 10 jałówek nieciężarnych w tym samym wieku,
które przebywały w takich samych warunkach utrzymania.
Uzyte do badań zwlęrzęta były wolne od białaczki, brucelozy
i gruzlicy. Warunki zywieniowe i zoohigicniczne nie budziły
większych zastrzeżcń. Po wycieleniu się krów i jałówek zwie-
rzętapodzielono na dodatkowe dwie grupy. Krowy i picr-wiast-
ki z prawidłowym porodem i odejściern błon płodowych (gru-
pa A) oraz krowy i pierwiastki, u których doszło do zabvzeń
w ostatniej fazie porodu (zatrzymanie łozyska grupa B),
Zatrzymanie łożyska traktowano po upływie 12 godzin po wy-
cieleniu. Krew do analizy cytometrycznej w ilości 2 ml po-
bierano od krów i jałówek z żyły szylnej zewnętrznej do jało-
wych probówek silikonowanych (Vacuette Greiner Laborlech-
nik GmbH, Austria) z dodatkiern heparyny wolnej od środ-
kór,v konser-wujących ( l4 j/ml)w 256. dniu tr-wania ciąży oraz
14 dni po porodzie. Próbki krwi dostarczano do laboratoriurn
w ciągu 1 godziny od momentu jej pobrania.

Ocenę liczby i składu leukocytów z uwzględnieniem sub-
populacji limfocytów T oraz aktywności fagocytamej komo-
rek krwi obwodowej wykonano metodą cytometrii przepły-
wowej przy użyciu aparatu Cytron Absolutę-Ortho Diagno-
stic System, Germany. Do identyfikacji subpopulacji limfo-
cytów T użyto przeciwciał monoklonalnych, skierowanych
przeciwko kompleksom róznicującym leukocyty bydlęce,

::],l:,:, Medyćyna Wet.2lM, fll (4)

no przęz 45 min. w temperaturze pokojowej. Następnie do
mieszaniny inkubacyjnej dodano 700 pl płynu lizującego i po-
nownie inkubowano przez20 min. w warunkach pokojoił,ych.
Po zakoficzęniu inkubacji próbki poddano analizie cytomct-
rycznęJ.

Zdolność pochłaniania bakterii przez granllocyty i mono-
cyty określono przy uzyciu kornercyjnego zestawu Phagotest
(Orpegen Phanna, Hcidelberg, F.R.G) zawierającego opsoni-
zowane i znakowane FITC bakterie Escherichia coli. Do ja-
łowych probówek wlewano 20 pl pełnej lreparynizowanej
krwi, schłodzonej przez 10 min, w temperaturze 0'C i mic-
szalo z równą objętością (20 pl) zawiesiny bakterii Escheri-
chia coli. Testowalle hodowle inkubowano przez 20 min.
w temp. 37'C, natomiast próbki kontrolne w łaźń lodowej
(20 min. w 0'C). Po inkubacji badane próbki umieszczano
w łażnt lodowej i po dodaniu do kazdcj 100 pl zirnnego pły-
nu Quenching dokładnie mieszano przez2 min. w temp, 25'C.
Dalej dodano do kazdej probki po 3 ml zimnego płynu płu-
czącęgo (Washing) i wirowano przy 250 g przęz 5 minut
w tcmperaturzę 4oC. Następnie do wszystkich próbek doda-
no 700 pl płynu lizującego i inkubowano przezI0 min. w tetn-
peratirze pokojowej. Po zakończonej inkubacji próbki pod-
dano anal izie cytolnetrycznej.

Uzyskane wyniki badań poddano analizię statystycznej tes-
tem t-Studęnta, określając średnią odchylenie standardowe
oraz istotność różnic na poziomie p < 0,05 i p . 0,01,

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyn i ki badań doty cząoceny profi lu immu-

nologicznego u krow i jałówek w ostatnim trymestrze
ciĘy i po porodzie. Stwierdzono istotne zalezności po-
między kształtowaniem się badanych wskaźników im-
munologicznych u ciężarnych krow i jałówek a wystę-
powaniem zaburzęń poporodowych. Wyniki średnich
wartości leukocytów, limfocytów oraz komórek PMN
i MN, a także subpopulacji limfocytów CD4* i CDS
w krwi obwodowej krów i jałowek z prawidłowym prze-
biegiem porodu i odejściem błon płodowych oraz z za-
trzymaniem łożyska ilustruje tab. l i 2. Stwierdzorro
wyrażne roznice w wartościach analizowanych wskaz-

limfocytórv CD4 i CD8 w 256. d niu ciąży u krów bez i z zatrz7,ma-
komercyjny zestaw
Serotec: anty CD4
(T-helper, CCS, izo-
typ IgG2a, znako-
wane FITC) i CD8
(T-cytotoxic/supres-
sor, CC63, izotyp
IgG2a, znakowane
FITC), CD3 firmy
Sęrotec Immunolo-
gica1 Excellence
Oxford, England),
Jako kontroli nega-
tywnej użyto prze-
ciwciał skierowa-
nych przeciwko
Mouse IgG, i IgG2a
znakowanych FITC,
Do 50 pl pełnej krwi
dodano l0 pl prze-
ciwciał anty-CD4
lub CDS i inkubowa-

Tab. 1. Odsetek komórek PMN i MN oraz
niem łożyska (i + s)

Objaśnienia: a krowy, u których samoistnie odeszło łozysko; b krowy z zatrzymaniem łożyska; c
ciężarne; * istotnośćróznicnapoziomiep < 0,05; ** p < 0,0l pomiędzykrowami grupy aib; k
róznic na pozion-rie p < 0,05; kk p < 0,0l w porównaniu z kontrolą

Tab. 2. Odsetek komórek PMN i MN oraz limfocytów CD4 i CD8 rł, 256. dniu ciąży u jałówek
trzymaniem łożyska (i + s)

krowy nie-
istotność

bez i z za-

Zwienęta WBc/pl
Limlocyly

o/o

MOnOcyty Neutrofile cD4
%

cD8
%

c04/cD8

aKrowy (n = 14)

bKrowy (n = 6)

GKontrola (n =,l0)

7786 t 767

8615 t 1911

7320 t 1296

53,9 t 6,03

-38,3 t 5,17ł

58,4 t 7,'|

7 ,3 x 2,12

7,4 t 2,9'|

6,7 t 1,04

38,7 t 6,1

*54,4 t 4,04k

31 ,9 t 4,02

38,0 t 3,61

-43,4 t 5,39

31 ,6 t 3,24

16,7 t 4,92

15,1 t 0,65

13,4 t 3,11

2,3 x 0,7

-2,9 t 0,20k

2,4 ł 0,25

Zwierzęta WBc/uI
Limtocyty MOnOcyty Neutrolile cD4 cD8

fo
cD4/cD8

aJałóWki (n = 
,l4)

bJałóWki (n = 6)

cKontrola (n = 10)

9816 t 3330

8366 t 932

11660 t 1996

48,6 t 6,03

--38,0 t 3,27

55,2 t 4,95

Ę,9 t l,ł5
**9,9 t 1,08

'l1,6 t 2,48

kI43,5 t 6,16

**52,1 t 3,51kk

33,1 t 7,13

k37,g t 7,58

*42,7 ł7,25k

28,0 t 6,45

17,5 ł 4,92

15,4 t 2,30

15,3 t 3,44

2,2 ł 0,43

- -2,8 x 0,25k

1,9 t 0,69

Objaśnienia.|ak w tab. l.



Aktywność

% komórek
pobudzonych

fagOcylarna granulocytów

średni kanał
rOzn lca

ll u 0resce n cl l

Aklywnośó fagOcytarna monocylów

% komórek średni kanał
pobudzonych lluorescencji roznlca

aKrowy (n = 14)

bKlOWy (n = 6)

cKOnlrola (n = 10)

38,1 t 12,4

-33,8 t 25,8

33,0 t 12,5

77 ,3 x 24,2

73,2 t 35,8

62,4 t 16,3

48,6 t 17,6

41 ,6 t 28,9

41 ,5 t 16,7

17,9 t 3,41

*16,6 t 4,0

22,3 x9,2

47,1 ł6,71

42,7 x Ą,80

49,5 t 11,7

15,4 t 6,8

9,2 ł 8,20

3'l ,7 ł 1'l ,7

Tab. 3. Cytometryczna analiza aktyrvności fagocytarnej granulocytów i monocytów krwi ob-
wodowej w 256. dniu ciąży u królv z prarvidłowym porodem i odejściem błon płodowych oraz
z zatrzvmaniem lożyska (i + s)

Cytometryc zną analizę ak-
§łvności fagocytamej neutrofi -
lów i monocytow w kr-wi obwo-
dowej krów i jałowek w ostat-
nim trymestrze ciĘy przedsta-
wiono w tab. 3 i 4.IJ Wów z za-
trzymaniem błon płodowych
odsetek neutrofilów i monocy-
tów pobudzonych E. coli był
istotnie nizszy niżu krów, u któ-
rych nastąpiło samoistne odejś-
cie łozyska. Wartości te były
jednak statystycznrc wyższę
w obu grupach krów w stosun-
ku do krów niecięzarnych. Wi-
doczna byŁa także różnica
w średnim kanale fluorescencji
(tab. 3). Oceniając natomiast
aktywno ść fagocytarną neutro-
fi lów i monoc),tów u cięzamych
jałówek stwierdzono, że u zw7e-
rząt, które zatTzymały błony
płodowe, odsetek komórek po-
budzonych E. coli (neutrofile

i monocyty) był statystycznleWższy w porownanfuz ja-
łówkami bez zatrzymania łozyska i jałówkami niecię-
żarnymi (tab. 4). Znalazło to odzwierciedlenie rowniez
w znacznie wyższym Średnim kanale fluorescencji. Po-
równuj ąc aktywno śc fagocytarną neutrofi low i m onocy-
tów krwi cięzarnych krow i jałowek wykazano, ze odse-
tek komórek pobudzonychoraz średni kanał fluorescen-
cji był istotnie wyższy u jałówek we wszystkich bada-
nych grupach w porówrranlu z krowami (tab. 3 i 4).

Tabele 5 i 6 ilustrują procentowy skład populacji leu-
kocytów oraz odsetek limfocytów CD4* i CDS- w krwi
obwodowej krow i pierworódek w drugim tygodniu po
porodzie. Z danychzawarĘchw tab. 5 wynika, ze u krów
z zatrzymaniem łozyska notowano istotnie nizszy odse-

Objaśnienia jak w tab. l .

Tab.4. Cytometryczna analiza aktywności fagocytarnej granulocytów i monocytów krwi ob-
ł,odowej u jałówek w 256. dniu ciąży z prawidłowym przebiegiem porodu i odejściem błon
plodoul,ch i z zatrzl maniem lożyska (i + s;

ZWierzęta

fagocytarna gran

średni kanał
llu o resce ncii

% komórek
pobudzonych

aJałówki (n = 14)

bJałóWki (n = 6)

cKonlrola (n = 10)

50,0 ł7,2
**75,7 t 9,5

53,6 t 13,1

89,1 t 17,4

--106,4 t 19,1

81 ,5 t 20,6

68,2 ł 7 ,4

65,6 t 9,3

68,0 t 20,4

22,6 t 10,9

--62,9 t 14,9

31 ,5 t 11,1

54,0 t 13,9

'-97,2 t 9,9

58,1 t 14,5

18,4 t 9,7

51 ,0ł27,Ą

41 ,9 t 15,9

Objaśnieniajak w tab. 1.

nikow immunologicznych pomiędzy krowami i jałów-
kami z prawidłowym przebiegiem porodu a samicami
z zatTzymaniem łozyska. U krów zzatTzymaniem łozys-
ka, w porównanll z krowami, u których błony płodowe
odeszły samoistnie, wystąpił statystycznie istotny spa-
dek ogolnej liczby limfocytów, naton]iast wzrósł odse-
tek neutrofilów, limfocytów CD4 oraz stosunek CD4 /
iCD8t (tab. 1). Również u cięzamych jałówek, u któ-
D/ch po porodzie doszło do zatrzymania łozyska stwier-
dzono statystycznie istotne różnicę ocenianych wskaz-
ników w porównaniu z jałowkamizprawldłowym odejś-
ciem łozyska (tab. 2). Ponadto u jałówek z zatTzyma-
niem łozyska dodatkowo stwierdzono istotny wzrost
odsetka monocytów (tab. 1, ż).

Tab. 5. Odsetek i bezwzg|ędny udział komórek PMN i MN oraz subpopulacji limfocytów CD4 i CD8 w drugim tygodniu po porodzie
u krów bez i z zatrzymaniem łożyska (i + s)

2 tys. po porodzie WBc/pl
Limlocyty Monocyty

ol
/o

Ne ulrolile
o/lo

cD4
d/

cD8
cD4/cD8

aKrowy z zalrzymaniem łożyska (n = 6)

bKrowy, u których odeszło łożysko (n = 1a)

cKrowy nieciężarne (n = 10)

8270 t 1906

7508 ł 724

7320 x 1296,7

kł33,9 t 7,77

**41 
,4 t 6,70

58,4 t 7,10

kg,0 t 1,99

*11 
,2 ł2,35

6,7 t 1,04

kk57,1 t g,78

* *49,4 
= 

6,67

31,0 t 4,02

kk40,0 t10,9

kk42,6 ł 4,67

31,6 t 3,24

'l7,9 t 4,30

17 ,1 ł 2,04

13,4 t 3,11

2,2 ł0,35

2,5 t 0,50

2,4 t 0,25

Objaśnienia jak w tab. l.

Tab. 6. Odsetek i bezwzględny udział komórek PMN i MN oraz subpopulacji limfocytów CD4 i CD8 w drugim tygodniu po porodzie
u pierlviastek bez i z zatrzlmaniem lożyska (i + s)

2 tyg, po porodzie WBc/pl
Limfocyty

o/
MOnOcyty

Yo

N euttolile cD4 GD8
lo

cD4/cD8

aPierwiastki, u których wystąpiło
zatrzymanie łożyska (n = 6)

bPierwiastki z prawidłowym
odejściem łoźyska (n = 14)

cKonlrola (n = 10)

10410 t 2380

-*7568 ł2322

11660 t 1996

kk36,4 ł12,2

**45,9 t 8,12

55,2 t 4,95

"12,0 ł 2,02

11,3 t 2,81

11,6 t 2,48

- -51 
,7 t 11 ,9kk

kĄ2,7 ł8,56

33,1 t 7,'l3

kk4ł,0 t g,90

kk45,0 t 5,14

28,0 t 6,45

17,8 t 5,23

17 ,7 ł 2,60

15,3 t 3,44

2,5 t 0,70

2,5 t 0,56

-1,9 t 0,69

Objaśnienia jak w tab. 1
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Tab. 7. Cytometryczna analiza akĘwności fagocytarnej neutrofilów i monocytów krwi obwodowej lv drugim t1.
godniu po porodzie u krów bez i z zatrzymaniem błon płodowych fi + s)

Objaśnienia jak w tab. 1.

Tab. 8. Cytometryczna ana|iza aktywności fagocytarnej neutrofilów i monocytów krwi obwodowej w drugim ty-
godniu po porodzie u pierwiastek bez i z zatrzymaniem błon płodowych (x + s)

84,6 t 17,8

79,6 t'l8,6

łk41,9 t 15,9

tek ogolnej
1iczby lim-
focytów
i wzrost od-
Setka neu-
trofilów
W porówna-
niu z krowa-
mi z samo-
istnym
odej ściem
łozyska.
Natomiast
porównując
średnie war-
tości oce-
nianych pa-
ram etrów
ukrow zza-
trzymantem
ofaz Samo-
istnym
odejściem
łozyska
w stosunku do krów niecięzamych stwierdzono,że u tych
ostatnich występował istotnie wyższy odsetek limfocy-
tów, zaś niższy monocytów, neutrofilów i lirnfocytów
CD4t.

Charakterystykę populacji leukocytow i limfocytów
u pierwiastekw 2, tygodniu po porodzie ilustruje tab. 6.
Wynika z niej, że u pierwiastekz zatrzymaniem łożyska
wystapił istotny wzrost ogólnej liczby leukocytów oraz
neutrofilów i monocytów, przy jednoczesnym spadku od-
setka limfocytow w porównaniu z pierwiastkami z sa-
moistnym odejściem łożyska oraz jałówkami niecięzar-
ny,ni. Odsetek limfocytów CD4'i CD8' i wzajemny ich
stosunek był podobny rł, grupach samic po porodzie, na-
tomiast był on istotnie wyższry w stosunku do samic nie-
ciężarnych.

Aktywność fagocytarnąkomórek PMN w 2, tygodniu
po porodzie przedstawiono w tab. '7 i 8. Z uzyskanych
danych wynika, że zarowno u krów, jak i pierwiastek,
u których wystąpiło zatrzymanle łozyska orazw grupie,
gdzie łoży sko odeszło samoistn ie aktywność fagocytar-
na neutrofilów i monocytów znacznie wzrosła i wynosi-
ła kolejno u krów 63,60^ i 68,4%0 dla neutrofilów oraz
33,7%o i 45,1"/o dla monocytów. Natomiast u pier-wiastek
aktywność tabyła istotnie wyższaniz u krów i wynosiła
7ż,5%o i 82,20ń dla neutrofilów oraz 68% i 73,9%o dla
monocytów. Natomiast w grupach krow ijałówek nie-
cięzarnych procent komórek pobudzonych był staĘstycz-
nie niższy.

Wielkość i nasilenie odpowiedzi immunologicznej
u krów warunkuje przede wszystkim wiek samicy (pier-
wiastka, wieloródka) oraz stan fizjo|ogiczny układu roz-
rodczego: faza cyklu jajnikowego, ciąża, okres poporo-
dowy (7, 8, L2, 15, 16, ż1,22). Występowanie zmian
związanychz ciĘąi okresem poporodowymza\eży w du-
żym stopniu od sprawności naturalnych mechanizmórł,
obronnych samicy. Pomyślny przebieg ciązy ryąlonPr;"

stan względnego kompromisu immunologicznego. Stąd
tez prowadzenie właściwego monitoringu stanu czyn-
nościowego komórek układu immunologicznego stwa-
r za mo żliw oś ć wc z e s nej diagn o zy zab ur zei zw iązany ch
z przebiegiem ciązy oraz prognozowanie wystąpienia po-
wikłań poporodowych. Centralną rolę w regulacji rne-
chanizmów i mmunologicznych odgrywaj ą limfocyty Th
(CD4*, ktore wraz z komorkami posiadającymi antyge-
ny MHC klasy II określająepitopy stanowiape cel odpo-
wiedzi immunologicznej (10). Subpopulacja komórek
ThCD4- obejrnuje dwie rózniące się pod względem czyn-
nościowym podgrupy Th l i Th2. Istotną rolę w tym pro-
cesie pełnią równiez limfocyty o fenotypie CD8' (18,
23). Uzyskując tolerancję płodu i zapobiegajap imnru-
no|ogicznemu odrzuceniu, endometrium macicy utrzv-
muje stałą i właściwą proporcję limfocytów CD4 i CD8 .

Kiedy proporcja ta zostaje załamana na korzyśc lirnfo-
cytów CD4*, ciąza staje sięzagrożona,

Potwierdzają to wyniki badań własnych, w których
wykazano, ze u samic z prawidłowym przebiegiern cia.-
zy stosunek CD4 /CDS' w ostatniln jej trymestrze wy-
nosił 2,ż u krów i ż,3 ujałówek. Natomiast róznią się
one od wyników uzyskanych przezMeiroma i wsp. (14)
t Zhijiana i wsp. (ż4), którzy podaj ą ze stosunek CD4- l
/CDS- u krów ciężamych w ostatnim trymestrze qlyno-
sił odpowiednio 0,7 i 1,3. Naszym zdaniem roznice te
mogą być uwarunkowane wiekiem krów oraz obciąze-
niem produkcyjnym w poszczególnych laktacjach. Jed-
nakże opierając się na wynikach badań Asai i wsp. (1)
oraz Ayouba i Yanga (2) można pr4ljąc, że lzyskane
w badaniach własnych wartości proporcji limfocytów
CD4ICDS- mlęszcząsię w zakresie wartości prawidło-
wych dla krów i jałówek w ostatnim trymestrze ciązy.
Warto podkreślić, ze u krow i jałówek z takim stosun-
kiem limfocytów CD4*iCD8' nie wystąpiły zaburzenia
okresu poporodowego. Natomiast u krow i jałówekz za-

Objaśnienia jak w tab. l.



Me Wet.2lx}4, 6{l (4)

trzymaniem łozyska stosunek CD4*/CD8* był istotnie
wyższy i wynosił odpowiednio 2,8 i 2,9. lstotny wzrost
proporcji limfocytów CD4-/CD8 u tych samic wskazu-
je na przesunięcie profilu odpowiedzi immunologicznej
w |<ierunku limfocytów Thl. Można zatem sa_dzić, że
rvzrost subpopulacji limfocytow CD4* był wynikiem
rozwijającego się zapalenia. Potwierdzeniem tej tezy jest
obserwowany przed porodem u krów i jałowek, u któ-
rvch wystąptło zatrzymanie łożyska istotny wzrost od-
setka limfocytów CD4* i neutrofilow. Istotny wzrost pro-
porcji limfocytów CD4tlCD8*, występujący u pierwias-
tek w drugim tygodniu po porodzie w stosunku do jałó-
rr ek niecięzarnych, można tłumaczyć charakterystycz-
nym dla okresu poporodowego profilem hormonalnym
oraz procesem oczyszczania się macicy. W tym tez okre-
sie stwierdzono takze wzrost odsetka neutrofilow.

Wiele cennych informacji dotyczących rnozliwości
powikłań poporodowych u krów dostarcza cytometlycz-
na analiza aktywności fagocytarnej korrrorek PMN (5).
Neutrofile w krwi obwodowej są dominującą populacją
wśród komórek żemych i są one komórkarnj szybkiego
reagowania w przypadku zadzjałania czynnika szkodli-
\\Iego. Przed porodem neutrofile intensywnie infiltlują
ścianę macicy i aktywnie uczestniczą w procesie od-
dzielania się błon płodowych (ż0, ż1). Z doniesień in-
Ilych autorów wynika, ze niska reaktywność nieswoistych
komórkowych mechanizmow obronnych u krów przed
porodem jest jedną z przyczyn zatrzymanla błon płodo-
rvvch oraz w większości przypadków poporodowych
zapaleń macicy (l1). Fakt ten potwierdzają wyniki ba-
clirti rvłasnych, w ktorych stwierdzono, że aktywność fa-
gocytama konrórek PMN u krów w ostatnim trymestrze
ciązy,. u ktorych po porodzie doszło do zatrzymania ło-
żyskabyła istotnie njższaw porównaniu z krowami z sa-
nroistnym odklejeniem błon płodowych, co świadczy
o supresji komorkowych mechanizmów obronnych. Ina-
czej kszIałtowaLa się aktywność fagocytarna komórek
PMN u ciężarnych jałowek. Mianowicie u jałówek, u któ-
rych po porodzie doszło do zatrzymania łozyska stwier-
dzono istotny wzrost aktywności fagocytarnej neutrofi-
lów i monocytów w porównaniu z jałówkami bez za-
trzymanla łożyska i jałówkami niecięzarnymi. Wzrost
aktywności komórek fagocytarnych był prawdopodob-
nie następstwem toczącego się procesu zapalnego.

Badania własne wykazały rownież, ze w drugim ty-
godniu po porodzie zarówno u krów i pierworódekzpra-
widłowym przebiegiem okresu poporodowego, jak i z
zatrzymanlem łozyska stwierdzono istotny wzrost od-
setka komórek fagocytujących. Wzrost ten prawdopo-
dobnie był zwięany z inwolucją i procesem oczyszcza-
nia się macicy. Natomiast większa aktywność fagocy-
tarna komórek PMN w krwi obwodowej jałówek w po-
rownaniu z krowami, niezalężnle od przebiegu okresu
poporodowego, moze być uwarunkowana wiekiem oraz
brakiem obciązeń produkcyjnych.

Reasumując należy stwierdzić, ze:
monitoring stanu czynnościowego komorek układu

immunologicznego u krów cięzarnych umozliwia wczes-
ne wykrycie zablrzenia homeostazy organizmu i podję-
cie szybkiej interwencji w celu jej przywrócenia,

ocena aktywności fagocytarnej komorek MN i PMN
w krwi obwodowej krów i jałówek w ostatnim miesiącu
ciązy dostarcza cennych informacji odnośnie przebiegu
okresu poporodowego,

analtza cytometryczna leukocytów krwi obwodowej
krów i jałówek w ostatnim miesiącu ctĘy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem neutrofilów oraz subpopulacji lim-
focytów CD4 i CDS* umozliwiaprognozowanie odnoś-
nie wystąpienia zaburzeń w okresie okołoporodowym.
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