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Stlmmary
The influence of TFX, PHA-Ł LPS and dexamethasone on the leve| of mast cells, eosinophi|es and mac-

roPhages in the intestines and striated muscles of mice infected with Trichinella spiralis has b6en studied. The
observations Were made at 7, 14, 21,28, 35, 42 and 60 days post infection (dpi). Evaluation of the action of
immunotropic compounds was based on the immunohistochemical tests and selcct methods of differentiation.
The subject matter of the examinations were mast cells, eosinophiles and macrophages occurring in the in-
flammatorv cell infi|trates in both phases of trichinellosis.

It seems that the administered preparations changed the response of the host in both phases of the infection.
The influence of TFX and PHA-P on immunopathological changes that developed in the course of trichinellosis
wa§ very similar. A higher increase in the number of all tested cells in the intestinal phase than that in the
control and a higher level of macrophages in the muscular phase was determined in bóth groups of animals.
Dexamethasone reduced the number of the tested cells in bóth organs. The changes in tne micó treated with
Lps rvere verv similar to that in the contro|.

keywords : Trichinella spiralis, mast cells, eosinophiles, macrophages

Badanie proces nych we włośnicy
łączy sięściśle z p izmów obronnych
działającychwmi pasozytów. Zwtą-
zanę sąone zarówno z włośniami dorosĘmi i dopro-
wadzalądo nagłego usuwania ich z jelit,jak równiez

użyte do badań tropowe, takie jak:
TFX, PHA-Ę L modyfikowaĘ od-
powtedź ze stro

Aby lepiej .poznac procesy immunopatologiczne
rozwgające się w przebiegu włośnicy zarówno w fa-
zie jelitowej, jak i w mięśniowej oraz ich wpĘv na
pasożytapodjęto obecne badania, w których śledzono
zachowanie się innych komórek nacieku zapalnego,
a mianowicie: mastocytów, eozynofili i makrofagów.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na 240 myszach wsobnego

szczepu CFW w wieku około 3 miesięcy iwadzę 20 g, któ-

re zarażano per os 200 lar-wami T"ichinella spit,alis. Zwię-
rzętapodzielono na 5 grup badawczych, w których grupa I
stanowiła kontrolę (zwierzęta zarażone larwami T, spira-
/ls). Grupa II otrzymała tymostymulinę (TFX, firmy Jelfa
SA, Jelenia Góra) - w dawce 15 rng/kg masy ciała, pod-
skórnie przez 17 dni (od 3. dnia przed do 13, dnia po zara-
żeniu (dpz). Zwierzęta z grupy III otrzymały fitohemaglu-
tyninę P (firmy Difco) w dawce 10 mg/kg, jednorazowo,
dozylnie, 24 godz. przed zarażeniem. Myszom z grupy IV
wstrzyknięto LPS (firmy Difco) w dawce 25 pglmysz,led-
norazowo, dozylnie, 24 godz, przed zarażeniem, Grupa V
otrzymała dootrzewnowo deksametazon (Dexaven, fi my
Jelfa SA, Jelenia Góra) w dawce 25 mglkg, między 1.-5.
i IB.-22. dniem po zarażeniu (dpz).

Po 4 zwierzętazkażdej grupy zabijano pruez dekapitację
w 7.,I4.,27.,28.,35.,42. i 60. dniu inwazji. Pobrane pod-
czas sekcji wycinki jelitaczczego i mięśnia żwaczazamra-
żanow ciekŁym azocie, anastępnie sporządzano preparaty
kriostatowe, w których po odpowiednim utrwaleniu badano:

mastocyty według metody Enerbócka (4, 5). Tą me-
todą identyfikowano zarówno mastocyty dojrzałe (czerwo-
ne), jak i niedojrzałe (niebieskie);

eozynofile rutynową metodą Papenheima zmodyfi-
kowaną przezKarmańską i wsp. (17);
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Tab. l. Liczba mastocytów w blaszce właściwej błony śluzowej jelita
czczego(n:4;i+s)

dpz
l grupa

(K)
ll grupa

(TFx)
lll grupa
(PHA-P)

lv grupa

(LPs)
V grupa

deksa m elazo n

7

,l4

21

28

35

42

60

34,2 ł 5,3

240,1 ł 40,8

146,0 t 9,3

64,2 t 3,6

54,7 x2,5

36,1 t 5,3

33,8 t 10,3

59,1 t 9,2 **

321 ,8 t 37,8 -

129,9 t 12,6

64,5 t 6,7

41 ,2 ł 18,4

26,9 ł 7 ,7

29,3 t 8,6

52,3 t 3,7 --

278,3 t 56,2

259,3 t 14,7 *

62,1 t 9,0

62,4 ł 26,4

39,4 t 9,4

37,1 ł17,3

36,1 t 4,2

204,8 ł 48,7

160,0 t 28,8

93,8 t 29,3

44,8 t 9,9

55,0 t 8,6 --

52,2 x 6,2 *

14,3 ł 1,7

105,8 t 10,4

63,1 t 1,6

83,4 t 3,3

70,3 t 5,3

29,2 ł 2,0

19,3 t 2,6*

Objaśnienia: * różnica istotna statystycznie na poziomie a : 0,05, **

różnlca istotna statystycznie na poziomie a:0,0I, dpz dni po zarazeniu

Tab.2.Liczba eozynofili w blaszce właściwej błony śluzowej jelita czcze-
go(n:4;i+s)

Medycyna Wet. 20M, 60 (6)

Wyniki i omówienie

W blaszce właściwej błony śluzowej jelit
myszy otrzymujących TFX i PHA-P obserwo-
wano silniejsze nlż w kontroli pobudzenie
mastoc}tów. Szczyt mobilizacji tych komorek
w obu grupach badawczych notowano wpraw-
dzie w Ęm samym czasie co u zwierząt kon-
trolnych (I 4 dpz) ; jednak był on znacznle W ż-
szy niż u tych ostatnich. TFX i PHA-P jednak
nie miaĘ wpŁywu na poziom komorek tucz-
nych w mięśniach. LPS nie wpĘwało na za-
chowanie się mastocytów, a deksametazon
obniżałpoziom tych komórek w obu narządach

@b. 1 i a).
Liczba eozynofili zatówno w blaszce właś-

ciwej błony śluzowej jelit, jak i w mięśniach
wzrastałapo podaniu TFX. W jelitach ulegały
one wczeŚniejszej mobilizacji, a najwyższą
wartość zanotowano w 14 dpz. Natomiast
w mięśniach wyższy niż w grupie kontrolnej
poziom eozynofili obserwowano w okresie
między szcz>Ąemw 28 dpz, a ostatnim 60 dpz.
PHA-P rownlęż pobudzał przez cały okres
obserwacji eozynofile jelitowe, jednakw mięś-
niach nie wlłvierałżadnego wpĘrłu na te ko-
mórki. D eks ameta zon obnlżał p ozi om eozyno -
fili w oblu narządach. Supresyjne działanie
w stosunku do eozynofili wykazaŁ równięż
LPS, a interesujący okazał się fakt, że ltczba
tych komórek w jelitach gwałtownie spadała
w 2I dpz, wtedy gdy w grupie zwierzątkon-
trolnych osiągĄ one wartości największe. Na-
tomiast w mięśniowych naciekach zapalnych,
cho ciaż w po czątkowym okle s ie zar ażenta ob -

serwowano działante stymulujące w odniesie-
niu do eozynofili, to od 28. dniainwazji aż do
końca obserwacji było ich znacznie mniej niz
w mięśniach myszy kontrolnych (tab. 2 i 5).

Zarówno TFX, jak i PHA-P w wyraźny spo-
sób przyczyniĘ się do wzrostu poziomu ma-
krofagów zarówno w blaszce właściwej błony
śluzowej jeltta czczego, jak i w mięśniach.
Natomiast najsilniej w obu narządachobnlżał
liczbę tych komórek LPS. Podobnie deksame-
tazon tłumił odpowiedź makrofagów w obu na-
rządach, chociaz w drugim miesiącu obserwa-

cji (a więc kiedy dziaŁantę jego ustało) nastąpił pe-
wien wzrost poziomu tych komórek w naciękach za-
palnych w mięśniach (tab. 3 i 6).

W obecnej pracy ocenę działaniawybranych związ-
ków immunotropowych oparto na badaniach immu-
nohistochemicznych. Przedmiotem obserwacji były
mastocyty, eozynofile oraz mal<r ofagi wchod zący ch
w skład nacieków zapalnych w obu fazach włośnicy,
Rorważając udział poszczegolnych populacji w ko-
lejnychf azachinwazjiT.spiralis,zwTacaulwagęprzede
wszystkim wybitny wzrost liczby komórek tucznych

dpz
l grupa

(K)
ll grupa

(TFx)
lll grupa
(PHA-P)

lv grupa
(LPs)

V grUpa

d eksa m etazon

7

14

21

28

35

42

60

127,3 t 22,4

257 ,8 ł 34,2

275,4 x14,4

119,4 t 31 ,9

100,5 t 37,6

86,9 t 14,0

77,0 t 13,7

201 ,9 t 31 ,1

339,9 t 23,6

291 ,7 t 38,4

213,0 t 95,8

134,6 t 14,7

126,1 t 12,9

91 ,3 t 9,3

197,1 t 59,3

300,9 t 41 ,5

279,9 ł22,3

178,9 t 53,1

144,7 ł 41 ,9

117,5 l32,4

88,2 t 7,9

128,1 t 33,0

229,4 ł 41 ,1

94,5 t 9,9

91 ,4 t 35,3

76,6 t 45,9

47 ,4 x 8,3

39,9 t 1,9 '

97,5 t 15,4

111,8 t 39,7

36,8 t 13,9

63,8 t 46,6

43,9 t '1 8,1

63,2 t 10,2

43,9 t 5,6 -

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab. 3. Liczba makrofagów w blaszce właściwej błony śluzowej jelita
czczego(n=4;x+s)

dpz
l glupa

(K)
ll grupa
(TFx)

lll grupa
(PHA-P)

lV grupa
(LPs)

v grupa

deksamelazOn

7

14

21

28

35

42

60

70,9 t 11,0

65,0 t 11,0

46,3 t 'l9,8

39,1 t 5,1

46,4 t 20,9

47,0 x27,4

30,6 t 6,0

78,2 x 4,8

70,5 t 10,4

53,5 t 11 ,6

49,0 t 9,0

41 ,2 t 16,5

41,9 ł7,7

37,6 t 5,3

91 ,3 = 
12,4 -

80,7 t 13,0

72,9 l,11,0

63,2 ł23,0

28,7 x 11,4

36,1 t 3,5

30,6 t 4,5

75,8 t 7,8

52,4 ł2,2

36,7 t 5,7

25,B ł12,4

30,3 t 6,1

21,8 x 1,7

25,1 x 5,7

72,3 t 3,2

47,Ą x 12,7

46,5 t 11 ,8

35,1 t 13,2

40,5 t 14,6

23,5 ł2,9

28,4 t8,4

Objaśnienia:jak w tab. 1

makrofagi metodą immunoenzymatycznąwyko-
rzystując nieznakowane przeciwciała Anti-Macrophage
(Mac-1) CD1 1blCD18 firmy Boehringer-Mannheim.

Wszystkie komórki oglądano wpowiększeniu 400 x i li-
czono w 10 polach widzenia preparatu o grubości 4 pm.
Uzyskane średnie przeltczano na 1 mm2 preparatu.

W każdej z grup zwierząt w 7., l0., 14. I2I. dniu po
zarużeniu liczono pasozyty jelitowe, a w 60. - larwy mięś-
nIowe.

Otrzymane wyniki badań poddano analizię statystycz-
nej przy użyciu testu t-Studenta.



Medycyna Wń. ZlOł, 60 (6l

w blaszce właściwej błony śluzowej jelita cien-
kiego. Juz w latach 70. wysunięto koncepcję
udztahl mastocytów w reakcji obronnej prze-
ciw pasozytom, donosząc o wielokrotnym
wzroście lchIiczby w blaszce właściwej bło-
ny śluzowej jelit cienkich w okresie poprze-
dzającym lub w czasie usuwania dorosĘch ni-
cieni (13), Liczne cytokinyprodukowane przez
mastocyty wpĘwaj ą modyfikuj ąco na aktyw-
ność róznych komórek immunokompetentnych
w przewodzie pokarmowym (12). W przebie-
gl zarażenta T. spiralls obserwowano szczyt
pobudzenia mastocytow jelitowych około
76 dpz, a dynamika usuwania dorosĘch włoś-
ni była zgodnaz dlmamikąmobilizacji tych ko-
mórek (16). Wzrost ich liczby w błonie śluzo-
wej jelita cienkiego w przebiegu inwazjiŁączy
się zwykle zkótszym przebyłvaniem postaci
dorosĘch w świetle j e|ita (29). Naciek masto-
cytów do błony śluzowej jelita zależy od po-
budzenia limfocytów T (25). Zarówno IL-3, jak
i IL - 4 wy dzielane pt zez te limfocyty w zmaga-
ją proliferację mastocytów śluzówkowych.
Takżę IL-9, nazywana czynnikiem wzrosto-
wym mastocytow, wzmaga odpowiedź tych
komórek w błonie śluzowej, co objawia się
nagłym usuwaniem dorosĘch form Z spiralis
z jelit (6). Stem Cell Factor (SCF) - czynnik
wzrostu i proliferacji komórek szpiku, a w
szczegóIności komórek tucznych umyszy za-
rażonych T. spiralis odgrywa szczególną rolę
w indukowaniu odczynu obronnego zywiciela
(8). Blokowanie aktywności SCF u myszy
w przebiegu zarażenia T. spiralis powodowa-
ło obniżenie poziomu mastocytów w jelitach
oraz przedłużenię fazy jelitowej w zwtązku
z zahamowaniem procesu ,,expulsion". Po-
twierdzono także rolę SCF jako czynnika nie-
zbędnego w reakcji obronnej, regulującego
przyleganie mastocytów do fibroblastów (10).
Ostatnie prace wskazują że l myszy zarażo-
nych I spiralis usuwanie dorosłych pasoży-
tów z jelit zależy od jelitowej mastocytozy,
ktora z kolei wymaga aktywacjt cząsteczki
białka transkrypcyjnego Stat6 przez odpowiednie cy-
tokiny IL-4, IL-I3 (3 5). Inaczej zachowuj ą się komór-
ki tucznę w fazię mięśniowej .Udział ich w komórko-
}vych naciekach zapalnychjest niewielki, a nieduzy
wzrost ichliczby notowano dopiero w drugim miesią-
cu inwazj i eksperymentalnie zarażonych myszy ( 1 8).

Eozynofilia jest ważnym wskaźnikiem inwazji pa-
sożytniczej i była przedmiotem licznych badań(7 ,26,
30). Wynikńo znich,że dojrzałe eozynofile vłykazu-
j ą bezpośrednie działanie cytotoksy czne poprzez uw al-
nianie anionu O, który w obecnościprzeciwciałIgGZa
oraz mastoclow powoduj e uszkodzenie pasozytów.
Rolę eozynofili badano takżęnamodelu włośnicy (9).
P o d aj ąc surowi c ę anty - e o zy no fi 1 o w ą my szom zar ażo -

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab. 5. Liczba eozynofili w mięśniach żwacza (n : 4; i + s)

639

nym T. spiralis obserwowano dwukrotny wzrost licz-
by larw mięśniowych w porównaniu z grupąkontrol-
ną. Hip otez ę zal<ładaj ącą że e ozyno fi le stanowią me -

chanizm obronny w mięśniowej fazie włośnicy popie-
rały wyniki badań in vitro, w których udowodniono,
że zabljająone nowo urodzone larwy (l, 19). Z dal-
szych badań wynikało, ze we krwi myszy zarażonych
T. spiralis poziom eozynofili zaczynałwzrastac jlżod
2. dnialnwazji, osiągając szczytw 15 dpz, orazżepo-
dobnie zachowywaĘ się te komórki w pĘnie otrzew-
nowym (1a). Najwyższy poziom eozynofili w błonie
śluzowej jelit myszy zarażonych T. spiralis obserwo-
wano w 16 dpz,natomiast w mięśniach prązkowanych
szczy t p obudzenia pr zy p adał na okre s mi ęd zy 20 . a 3 0 .

Tab.4. Liczba mastocytów w mięśniach żwacza (n:4; x + s)

dpz
l gtupa

(K)
ll gtupa
(TFx)

lllgtupa
(PHA-P)

lV grupa
(LPs)

V gtupa

d eksa mela zo n

7

14

21

28

35

42

60

8,0 t 1,4

1,8ł1,7

9,4 t 1,3

8,8 t 1,6

10,3 t 1 ,7

11,1 ł 2,8

11,8t1,6

7,4ł1,0

8,7 t 0,6

8,8 t 1,2

9,8 t 0,7

10,3 c 1,4

10,6 t 2,8

1 2,5 t 6,3

6,8 t 1,7

7,9 t 1,5

10,0 t 0,6

9,0t1,6

10,9 t 3,6

12,8 ł 1,7

13,9 t 6,7

7,1 t 1,0

8,5 t 0,9

10,2 t 1,8

9,4 t 3,9

9,7 t 1,3

10,3 t 1,6

11,3 t 1,8

4,0 t 0,4

5,8 t 0,2

5,3 t 0,5

6,8 t 0,9

7,1 t 0,6

6,3 t 0,4

8,7 t 1,8

dpz
glupa
(K)

ll grupa
(TFx)

lll grupa
(PHA-P)

lV grupa
(LPs)

V grupa

d e ksametaz0 n

7

14

21

28

35

42

60

4,2 ł 2,3

14,1 t 1,6

222,7 ł 15,9

306,0 t 53,7

257,7 t 35,6

216,8ł7Ą,8

169,4 t 33,6

5,1 t 3,1

18,9 t 9,8

181 ,5 t 28,5 -

340,2 ł 54,2

319,9 t 76,2

2Ą6,8 ł72,9

253,0 t 40,6 -

2,8 t 1,8

11,2 ł 7 ,4

21 5,2 t 55,3

324,5 x 177 ,3

271 ,4 t 50,9

216,6 t 7,3

193,7 t 49,4

3,5 t 2,6

19,6 t 3,6 -

268,2 t 56,8

224,1 t20"| *

240,2 t 59,3

95,6 t 40,0 *

149,5 t 45,6

1,4 t 0,3

27 ,9 x 20,7

58,9 t 33,9 --

71,3 t 39,3 --

202,0 ł76,3

136,2 t 46,8

'l86,3 t 33,8

Objaśnienia:jak w tab. l.

Tab. 6. Liczba makrofagów w mięśniach żwacza (n : 4; i + s)

dpz
l grupa

(K)
ll grupa
(TFx)

lll grupa
(PHA-P)

lv qlupa
(LPs)

V glupa
deksametazon

1

14

21

28

35

42

60

1,3 t 0,3

8,7 ł 3,2

29,9 t 8,4

22,9 ł 1,5

17 ,2 = 
2,2

14,1 t 1,9

13,9 t 3,1

1,1 t 0,5

6,8 
= 

4,6

54,4 t 10,3

32,1 t 9,0

30,2 t 3,9 *

20,3 ł1,7 *

24,8 t 5,2 *

1,7 t 2,0

6,8 t2,2

36,3 t 6,4

39,2 t 13,8

34,5 t 9,2 '

31 ,3 t 6,4'

23,5 t 3,7 '

1,2 t 0,5

7,3 ł 4,0

29,6 t 10,7

19,6 t 8,8

13,5 t 3,5

9,6 t 3,2

'l2 ,0 x 2,1

0,7 t 0,5

9,9 t 4,4

24,9 ł2,2

24,9 t 9,2

24,9 
=1"|

19,7 t 'l ,7

21 ,9 t 7,6

Objaśnienia: jak w tab. l.



dnieminwazji.EozynofilewykazywaĘtakżecytotok-
syczne działanie w stosunku do Trichinella spiralis

nadtlenków (:H2O 
2, .O 2,PH) tyU

ecności eozynoperoksydazy i jo-
nów chloru (2). Jednak wykazano, że w przebiegu in-
w azji T. spiralis mimo wyeliminowania IL-5 odpowie-
dzialnej za dojrzewanie, migrację i przedłużęnie cza-
su przeżycia eozynofili, tempo usuwania dorosłych
włośni nie zmieniło się, co sugerowało , że eozynofiia
nie odgrywaznaczącej roli podczas adaptacji larw in-
wazyjnych i w procesie ,,expulsion" (11, 20, 37), Po-
dobne spostrzezenia opisano, gdy myszom zarażonym
T. spiralis podawano ketotifen, który zmienił dynami-
kę odpowiedzieozynofili, mastoclów i IL-5 w błonie
śluzowej jelita, ale Ęlko w niewielkim stopniu wpły-
nął na przebiegfazy jelitowej (3).Natomiast odmien-
ne stanowisko zajęli w tej kwestti autorzy,którzy ba-
dali wpĘw eozynofili naprzebieginwazji T. spiralis
u myszy z defektem genu odpowiedzialnego za W-
twarzantę IL-5 (36), Okazało się, ze brak IL-5 znacz-
nie obniza Liczbęeozynofili w blaszce właściwej bło-
ny śluzowej jelit cienkichzarażonych myszy, co wpĘ-
wa na op óźnienie procesu,,expulsion" i znacznie więk-
szą liczbę dorosĘch pos taci T. s pir alis w j elitach w po-
równaniu z myszamt z normalną ekspresją genu od-
p owie dzial ne go za wylnv ar zanie IL- 5, Według opinii
innych badaczy, ęozynofie sązrożnicowanymi komór-
kami, p o dle gaj ącymi ap opto zie (3 3), a znaczny wzro st
poziomu IL-3, IL-5 i GM-CSF w chorobach, którym
towarzysząeozynofile sugeruje, iż apoptoza tych ko-
mórekjest opóżniona (31). Dlatego zostało wysunięte
przypuszczenie, że eozynofilia jest spowodowana nie
tylko chem otakty czną aktywnością clokin i chemo-
kin, ale takżę zahamowaniem procesu apoptozy (32).
Byó może zatem, ze rolę eozynofili w odpowiedzi gos-
podarza na inwazję pasożytniczą wyjaśnią dopiero
badania procesu apoptozy,

Rolę makrofagów w przebiegu włośnicy badano
u myszy traktowanych surowicą antylimfocytamą kto-
ra powodowała spadek limfocytów i granulocytów oraz
wzrost liczby histiocytów w komórkowych nacie-
kach zapalny ch QĄ. W łm samym czasie nastę-
powało pobudzenie całego układu USS (RES),
któ remu tow ar zy szyła pr ze dłużona faza j el ito wa
i b ar dziej intensywna tnw azj a mięśniowa. Poda-
wanie zarażonym myszom surowicy antymakro-
fagowej Wkazało brak bezpośredniego udziału
tych komórek w usuwaniu dorosĘch pasozytów
z jelit oraz w procesie osiedlania się larw w mięś-
niach, a nawet obserwowano więcej larw u my-
szy, które otrzy myw Ą surowic ę antymakrofago -
wą (2I -23). Zastosowanie techni-
ki immunoenzymaĘcznej i wyko-
rzystanie przeciw ciaŁ monoklonal-
nych pozwoliło lepiej poznaó za-
chowanie makrofagow w przebie-
gu doświad czalnej włośnicy u my-
szy (15). Najwyższą i najszybszą

mobilizację tych komórek obserwowano w 7 dpz
w blaszce właściwej błony śluzowej jelit. Najwyższy
poziom makro fagów w mięśniowych naciekach zapal-
nych notowano w 2I dpz, a wewnątrz torebek larw
w 28. dniu inwazji, przy czym zwrócono uwagę, że
w okresie między 35 a 42 dpz komórktte przylegaĘ
do wewnętrznej ściany torebki larwalnej tworząc cha-
rakterystyczną,,wyściołkę". W ostatnich badaniach
procesu fagocytozy makrofagów otrzewnowych
w przebiegu włośnicy u myszy stwierdzono,że tnwaz-
ja T. pseudospiralis czy T. spiralis powoduje obnize-
nie procentowej ilości fagocyĘących makrofagow
oraztchzdolności fagocytarnych (3a). Jest to, bycmoże,
efękt działania prostaglandyn, które odgrywają ważną
rolę w indukowaniu odp owie dzi zap alnej, bowiem gdy
podawano zw ier zętom inhib itory syntezy pro staglan-
dyn, obserwowano zahamowanie tego zjawiska i po-
budzenie procesu fagocytozy. Równocześnie zwrócono
uwagę na rolę makrofagów w inicjowaniu odpowie-
dzize strony komórek Th1 podczas inwazji T. spiralis
(27). Wykazano) że mysie makrofagi aktywowane
pr zez antygeny larwalne mo gą wydz ięIac IL - 12, która
indukuje aktyvność i proliferację limfocytów Th1.

Podsumowanie wyników

WpVw TFX i PHA-P na zmiany immunopatologicz-
ne rozwijające się w przebiegu włośnicy byłbardzo
podobny. W obu grupach zwterzątobserwowano więk-
szy niż w kontroli wzrost liczby mastocytów, eozyno-
fili i makrofagów w fazie jelitowej oraz wyższy po-
ziom makrofagów w faztę mięśniowej.

DeksametazondziałaŁ odwrotnie niz TFX i PHA-P,
W błonie śluzowej jeltt zwierząt stwierdzono spadek
Iiczby mastocytów, eozynofili. W fazie mięśniowej
obserwowano bardzo skąpe nacieki zapalne, w któ-
ry ch lic zb a e o zyn o fi 1 i była niżs za niż w kontro 1 i pr zez
caĘ okres obserwacji, zaś makrofagow do 2I dpz.

Obraz zmian u myszy traktowanych LPS był naj-
bardziej zbltżony do tego, jaki obserwowano w grupie
myszy kontrolnych. Mniejsząntż w kontroli mobili-

Tab.7. Liczba postaci dojrzałych Trichinella spiralls w jelitach (n : 4;_as)

dpz
ll grupa
(TFx)

lV grupa
(LPs)

7

10

,l4

21

65,0 t 7,0

't5,0 t 6,0

1,0 t 2,0

0,0 t 0,0

48,0 t 4,0 -

9,0 t 6,0 *

2,0 t 1,0

1,0 t 1,0

54,0 t'l7,0

10,0 t 11,0

2,0 ł2,0

0,0 t 0,0

58,0 t 15,0

13,0 t 11,0

0,0 t 0,0

0,0 t 0,0

61,0 t 17,0

19,0 t 10,0

1,0ł2,0

1,0 t '1,0

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Tab. 8. Liczbalarw Trichinella spiralis w mięśniach (n : 10; i + s)

dpz
l gtupa

(K)

60 22350ł 4510,0 - 16 272 ł 1 795,0 t 17 552 ł2194,0 22 900 t 4365,0 23 2l0 x 5921,0

Objaśnienia: jak w tab. 1.
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zację mastocytów i eozynofili notowano w fazie jeli-
towej, zaś samych eozynofili w fazie mięśniowej.

Proces usuwania włośni dorosĘch z jelttbył w gru-
pach myszy otrzymujących TFX lub PHA-P szybszy
niż w kontroli, u zwierząt traktowanych deksameta-
zonem wolniejszy, zaśutych, ktorym podawano LPS
podobny do tego, jaki obserwowano w grupie zwię-
rząt kontrolnych (tab. 7). Mniejszą liczbę larw stwier-
dzono w mięśniach myszy traktowanych TFX
i PHA-Ł większąu myszy, które otrzymywały deksa-
metazon, zaś niemal identycznąjak w grupie zwterząt
kontrolnych wykazano l zw ierząt którym podawano
LPS (tab. 8).

piśmiennictwo

I Bl:: l) .1 , Szejda P : Eosinophil vetslts neutrophils in lrost dclcrrsc Killin_g
ol'nelvbtlrn larvae ol Tlichinclla spilalis by hutlralt gratrtllocytes in vi(ttr
J C]Iin, lnvcst I919.64. |4|5-1422.

2 Rtt.rs J , I'I/evel Il , Iłtlitenbel,g E J.: Mycloperoxidase is ttlote elficicnt tlran
cosinoplril peroxidase in the in l,it1,o killing ofneu,bolrl Ian,ae ofTrichineIla
spiralis lnnunology I984. 5l. 601-607

3.Doligul,sku M: lmmutre fcspol]se to TrichineIla spiralis larr.ae afier trcat-
nrent rtith the anLi-allergic cotllpound ketotil-en. Palasito]. Res.2000.1,1(l.
232-238

4 Etterhlitl; Ł : MasL cells in rat gastrointestinaI llltLcosa l Effect of tlxation.
AcLa Path Microbial Scancl. I966 a, 66, 2i]9-302,

5 Etlal,hóc,], L.: Mast cells ln lat gastrointestinal mucostr II Dyebinding and
l,]1etachromatic plopcrlics Acla Path Miclobiol. Scand. ]966 b. 66. 303-3]2.

6 Fuulkttcr H., Humphre.l: ,\l., Renauld J C , Ihn Sllit,lt,J., Grenc,is R : lnter-
leukin-9 involved in lrost pt,tltcctir e irrrtrtulliry to illtcstirral trenratode inttc-
tioll ELlr J Imnrunol 1991 . )1 .2536-2540

] Goct:l I: .I., ,1u;ren fl: CeIlLllar characteristic of the eosinophi1 compatible
lł,ith a duaL role ilr lrrast def'crrsc irr parasitic infectitltr Am J Trop Med
Hyg 1917.26. l4ż-l50.

8 Grant,i,s R K., Donaltls,otl L, E , Httntlell J. Ą: The role of SLeanl Ce]l Factor
(C-kit Ligand) in ilrnltlnity to Tricbinella spiralis in mice. [rv:] Trichincllo-
sis. (ecls ) CanpbeJ1 W C , Pozio t.. Brusclri F JnslitLńo Supeiole di Sanita
Prcss. ltaly. Rona ]994. )35-237

9 Grovc D J., ,llfuhntoutl Ą .Ą E, |,Ihrren,( S: I;osinophils and t-esistance to
TrichirrcIla spiralis J Exp l\,led l977, I15,755-759

1,0 łluttlttll,_," M. M., llergetlhugen S E , Siraganiatl ł P: Adhesion nlolecules
as lcgttlators olmast-ccll arrcl birsophil func[ion Illrlnuno] Today l994, l5.
ó5 -66.

11 HertlonF.,J.,KalesSO:Dcpletionofeosinophilsbyanti-IL-5 lllonoclollal
antibody treatment of nricc inf'ccted u,ith Trichinc]la spiralis does l,]ot chcr
parasitc bultlen ol illltllunological resistance to rcinfcction J. lrrrnrunoI l 992.
l49. 3642.-3641

12 Jtltliąl; ,V K : Układ odpornościor.r,y przer,r,oclu pokalrrrolłcgo Mcd Wet
|996, 52 (l0). 6l 1-614

13,Jutrell E E, Bazin /1 : E|cvatjon of to|al serLul IgE in rats tbllor,r,ing hel-
nrillth parasite infection. NatLlre l974. 251. 6l3-6]4.

14 Kannutiskct K: The eosinophiIs in erperinlental tricllincllosis in nrice. |rv:l
Trichinellosis Filih Internatiotlal Conlercncc on Tricl-rinel]osis, (eds.)
Kinl C. W.. Ruitenbclg E J.. Teppema J S. Red books Ltd, England l98 l.
l01_I03

15 Kurntatislta K., ]Iotts:lra !,4 , ll/id.l,nla A , Stelhnialt E: Macrophagcs dul,ing
infoction rł,ith Trichinclla spiralis in mice Wiac1 Parazytol 1991. 43. 3,
245-249.

16 Kttttnutislctt K,, Kozur Z., Seltiuta R , C:ujlcolrsfu,./: Bchavior of masl cel]s
in cxpcrinrental trichincllosis in nlice Wiad Parazytol 1L)]1.17,593-607

17 Kut mutisltu K., Michalsku Z., ,|4iclc:arek J., Slu.,sku B: An attenpt at nrodi-
1ying irrrllunopathological changes itr the nluscIcs olmice by iniection r.vith

Trichinella spiralis larl,ae ol'identical age Acta Pal,asitol Pol t990,35.2.
l 67 -l72

18 Kutnuńskct K, Michalsku Z.. .Vi.-lc:at,ek J., Słl,rii,r B: Dvnirnrika znlian
ilnnlLrnoparologicznych r.v nlięśniowej lazie włośt,ticy. Wiad. ParazyLol. l 9ll7,
11 4-5 soq-5l 5

19 KuLtt,tt J. l|., Grołe D J,: Stage-specific anLibody-dependent eosinophil-
nlcdiatcd destrtrction of TrichinelIa spira l is Nature 1 91 8. )1 1. 588-589

)0 Koretruga j|I_, Tatlu /.: The role olIL-5 in thc ilnlnune fespollses to nel]]ato-
des ilr rodents Parasitol. Today 1994. 10. 2_j4-2_]5.

21 Ko:ctt ,11 : EtTęct of stirrrulation or inhibition o1'RES in trricc on the collrse clf
Trichine]|osis Wiad Parazytol l969. 1_5, 5-6. 624-(125

22 Ko:ar M: lnvesLigations on thc intllrctiorr and inhibition of imtrrtLnity ln mice
infected rł,ith TrichineI]a spiralis Acra Parasitol PoI l973, 2 I. 1l5-] 7l

23.KoLtr Z., Kąnnulisliu K, Kotz J , Seniuttt R: ]nfluencc of antinacrophagc
serum (AMS) on thc course of trichinellosis in micc Histological, histoche-
mical and imlnr-rnohistological clrangcs observed in the slnall intcstine. l1,rrr-

phatic organs and striared musclc Wiac] Parazytol l97l b. ]7. 573-59l
24 Kozar Z., Kurntctliskct K., Krlt:,L, SeniulcL,R:The inllLlelrce of antilynlplro-

oytic serunr (ALS) otl the course of tlicliincl]osis in lnice. lI] FIisroJogical.
lristochellical and ill'munohistoIogical clrangcs obscrved in slr,iated muscle
Wiad Parazytol l97 l a, I1,559-572

)5.Wudden K B, L't,bln.l- E, Ziltenet H. J., SchraclerJ lł., Finlęlntatt F. D,
Kalottct ] M : Antibodies to IL-3 and lL-4 suppress helllinth-induced inte-
stinal lTastocytosis J. Imnrunol I99l. l17. l387-139l

26 MtLhmoud A, l E, I]Ltn,en K S., Petel,,s P ,ł.: A role lor eosinophil in acqr-Lired

resisLance to Schistostlnla tlatlsoni inf-ection as detenlincd by an eosinophiI
scrurn J llxp Med 1915, 142,805-f]]3

21 Mohdu.]., Piatlrl/ita D , Roberts LW , Kusek,L R, Ketlnedł M. lŁ: Secretion
olIL-l2 by llLrrinc nlacrophages actiVated b_v inlnunoglobulill:-cceplor-nlc-
diated intenlalization ofthe surl'ace coat olTrichinclIa spil,alis lanac Para-
site lllnlultol. 2000. 22. ] l5-120.

28 Piekut,sl;a J.: Wpłyl rvybratryclr zrł,i7kórł,imtrrunotropowych na linrfoc;--
tyT (CD4 .C'DE )iB rł,przebiegrL dośr.viadczalnc.i r,vłośrricy u tll;lszy Mcd
Wet. 2003, 59 (4). 339-343.

ż9 Race G J, l,ut;ll J. E, Martin J H, Wetttherly,V. F: Light and electron
tnicroscopy oftlrc intestinal tissue ofnlicc parasltized by Trichinella spiralis.
flv:] Trichinellosis. (ed.) ChalLes W Kjlll lntext, Neiv York l974.75-100

30 Scholleltbergal łl , Cy:ritisku A.: Fulrkcjc obtonne eozynoliIów rv inli,azjacl-t
robakórv Med Wet. 2001. 57 (8), 552-558

31 .lłlloil H. L',, Bll,;cr K.: Inltibition of programnred eosinophil death: a key,

pathogenic erelrt tbr cosinophilia? ltntrrunol Today l995, l6, 53-55
32.Sitnolt H. U,, Yousefi S., Schralz C,, St,lnpolral A, Bu<,het,t C, Bllser K:

Dircct clcnonstl,ation of delayed eosinophil apoptosis as a tllechanism cau-
sitrg tissl-tc cosinophilia J ]mt-tlunol. ]997, l5t],3902-3908.

33 Stern M, i|,lelghu L, Sarill J, Haslett ć'ł: Apoptosis jn lrunlan eositto-
phils Pltlgrallrnlcd cell deat]-r in thc cosillophiJ leads to plragocytosis by nla-
crophages and is modulated by lL-_5. J Inlmunol. ]992. l48,3543-3549.

31.S:kudlitis,lii J : The p1,ocess ol plragocytosis in the coursc of Trichinel[a in-
lection irr llicc Helmintlrologia 2000. 37. 3, 127-130

35.Urbult ,I. F, Stholf L , Morris S C,, Ot,akhoy,a T., Mtultlen K, B , Betts K. J.,
Gamble H. R, Blrd C, Donultl,sotl D, Else K., Finl;elmun E r: Stat 6

signaJing promotes protectivc irrrr-nunity against Tricl-rir-rcJJa spil,alis thlortgh
a nras1 ce]l- alrd T ccll-dependent lllechanism J Tmnlrtno] 2000. 164. 2046-
-2052,-

36 lhlluttce I] A, Mutthuei K I.. Sanoric,S.. Youttg I. G, Collitts S .1.1.: lntcr-
Ieukill-_5 deficiclrt lnice exlribit irr-rpairet1 host det'ence agairrst clrallenge Tri-
ch inella spiral is int-ections Pzrrasitc I trrtnunoLogy 2000, 2], 487-4q2

37 Yctlltugtt<,hi Y, Hn,ashi Y., Sugtlntu Y, Miurl Y, Kaytthutu T., Kilanlura S,
Ttlrisull1 ,i\litaS,TouitlcLgaA,TtkutsuK,SttdcLI: Highlypluiliccl nruri-
nc intcr]eukin-5 (lL-_5) stimulates eosinoplril ltnction and plolol-tgs in vitro
sufival IL-5 as a eosinophil cl]clnotactic factor J Exp Med L988, 167.
|137-1712

Ądres autora: dr Jolanta Piekarska, Pl. Grunryaldzki 47. 50-366 \\'roc-
larv; e-mail : Jola(a;ozi.ar,ł roc.pl

MARTINO P. E., STANCHI N. o., BAUTUSTA E.,
ARIAS D., GATTI M.: Doniesienie o retrospekĘw-
nym b ad an iu zabar zeń r ozr odczych u s a mic nutrii
(Myocastor coypus). (A note on a retrospective stu-
dy of reproductive disorders in nutria (Myocastor
coypus) dams). Israel J. Vet. Med. 57 ,159-162,2002 (4)

Przez okres 2 lat badano częstotli\\,ośc rvystęporvania zaburzcli rł, rozlodzic
pienł,oródek i rł,icloródek nutrii Ogólerll przebadano kIinicznie, trretodami cy-
tologicznylłli i bakteriologicznynli 92 sarrrice. głórłnie grenlandy i szafiry u któ-

rycl-r rł,ystęporvała niepłodnośc. zaburzcnia prenatalne i postllatalne Niepłod-
nośc i zaburzenia pIcnata!ne występowały u 2/3 sallic. statystycznie istotnie
częścic.j u picrworódek niż u wicloródck. Z 767u wynlazórv z pochwy izolo§,ano
Esc,herichict t,oli, StapĄloctlcctls auraus. Prtltetłs sp 

^ 
Klehsiellu ;sneumotliue.

B-hemolitycznc 1;aciorkou,ce Znliany cytologiczne rł,pochrvic w fonllje nacie-
kórv neutroljli i nlartu,icy urystępowały tl 97% nutrii. Z lych zmian izolou.ano
Stuph inlenttetlius.Bac,terulidesitllernlcdiLts,Closrritliuntpet|iingen,s,Pasteurel-
la haentol,t,lic,ct. rv trzech przypadkach występował Rhi:opus l Aspergillus niger 
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