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Analiza populacii limfocytów T metodą Gytometrii
przepływowei u kurcząt zakażonych reowirusami
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Analysis of T lymphocyte populations in pelipheral bIood of chickens infected with teouituses

Sunrmary

The aim of the study was to examine the influence of reovirus infection on the T lymphocyte subpopulations
in chicken blood. The Śtudy used one-day o|d SPF chickens divided into 3 groups. The chickens in groups I and
II were infected with two strains of reoviruses at a dose of 10 3,5 BLD.. / 03 ml. A low pathogen strain (218) lvas
applied in group I and high pathogen strain (K) rvas used in group II. Blood from the chickens was collected on
tńó 3,u, 7tl,,l6tt,-14tt and 21,' day fo|towing infection. Mice monoclonal antibodies against markers such as CD3
(Clone CT-3), CD4 (Clone CT-4) and CD8 (Ctone CT-8) of chickens lymphocytes marked with FITC were used
to determine T tymphocyte subpopu|ations. The lymphocytes were determined by flow cytometry. From day 3
fotlowing infection the percentage of T lymphocytes CD3+ rvas lower than that of the control group. The
percentage of these cellŚ increasód in group I after the l0'h day, and continued to rise in birds of group TI

coropu.eó to the control until the comp|etion of the study. A similar situation was observed on the 3rd and 7th

dayŚ foilowing infection where the subpopulation of CD4+ constituted a lower percentage of peripheral blood
ceils than the Óontrol group. Reovirus infection also caused a reduction in the percentage of CD8+ lymphocytes.
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Szczepyreowirusów izolowanych odptaków w kra-
ju wykazuj ąznaczne zrożnicowanie właściwości pa-
togennych. Obok szczepów o niskiej patogenności,
kt óre p ow o duj ą zakażeni a b ez obj awow e lub wy stępu-
ją jako zakażęnta wikłające inne infekcje bakteryjne
lub wirusowe, stwierdza się szczepy powodujące scho-
rzęnla o przebiegu ostrym połączone z dużąśmiertel-
nością ptaków (3, 4, I1). Konsekwencją namnażania
się reowirusów w torbie Fabrycjuszamożębyó dzia-
łanie immunosupresyjne ( 1 0), ktore zwięk sza wrażIt-
wo ść ptaków. na inne infekcj e, a takżę może by ó przy -
czyną zmniej szonej skuteczności szczepień profi lak-
tycznych(9, 10).

W przebiegu infekcji wirusowych istotną rolę od-
grywają mechanizmy odporności komórkowej,
azwłaszcza limfocyty Tc, Większość z tych limfocy-
tów rozpoznaj e antygeny wiruso-we w połączenil z czą-
steczkami MHC klasy I tnależy do subpopulacji CDS+.
Występują rowniez limfocyty Tc posiadające marker
p owierzchniowy CD4+, r ozp oznając e antygeny w p o -
Łączeniuz cząsteczkami MHC klasy II. Limfocyty Tc
wymagają pomocy ze strony limfocytow wspomaga-
jących (Th) i komórek prezenfujących antygen głów-
nie komórek dendrycznych (I, 7, 8). Zastosowanie
cytometrii przepływow ej p ozw ala, mtędzy innymi, na

ocenę zmian ilościowych i jakościowych w poszcze-
golnych subpopulacj ach limfocytow T.

Ze względu na powszechność występowania zaka-
zeń reowirusami w populacjach drobiu w Polsce (3)
podjęto badania mające na celu określenie kształto-
wania się subpopulacji komórek limfocytów T w krwi
obwo do wej ktr c ząt zakażony ch r ó żnymi s zc zep ami
reowirusów.

Materiał imetody
Szczepy wirusowe. Do badań uzyto dwóch szczepów

reowirusów ptasich o zróżnicowanej patogenności, wyizo-
lowanych od kurcząt zprzypadków terenowych, pochodzą-
cychz własnej kolekcji: szczepLl 2l B o niskiej patogennoś-
ci o mianie 105,75 ELD50 oTaz szczepu K o podwyższonej
patogenności o lnianie l055 ELD50.

Pisklęta. Do doświadczenia użyto 75 piskląt lęzonych
z jaj SPF firmy Lohmann, Nienrcy, które podzielono na
3 g-py. W pierwszym dniu życia pisklętaz glxpy I i II (po

30 sztuk) zakażono dodziobowo szczepami reowirusów
w dawce 103,5 ELD50/0,3 ml płynu ftzjologicznego. Pisklę-
tom z grLlpy I podano zawiesinę szczeplu 2lB, ptaki z II
grupy otrzymaĘ zawiesinę szczepu K. Pisklęta w III gru-
pie stanowiĘ kontrolę negatywną t otrzymały po 0,3 ml
płynu fizj olo gicznego.
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Od l0 kurcząt zgrupzakażonych
i 5 z grupy kontrolnej w 3., 7., 10.,

14, I żr. dntll p.i. pobierano próbki
krwi do wykonywania oznaczeh.
Krew pobierano do probówek z an-
tykoagulantem i bezpośrednio po
pobraniu przygotow}a)vano do ozna-
czeh w cytometrze przepłyrvowym.

Oznaczanie subpopulacj i lim-
focytów T. Do oznaczeń stosowa-
no przeciwciała monoklonalne my-
sie przeciwko markerom po-
wierzchniowym CD3 (Clone CT-3),
CD4 (Clone CT-4) oraz CDB (Clo-
ne CT-S) limfocytów klrzych zna-
kowane tioizocj anianem fluoresce-
iny (FICT) firmy Serotec Ltd.

Przygotowanie próbek krwi.
Do 50 pl krwi dodawano po 5 pl poszczególnych przeciw-
ciał monoklonalnych i po wytrząsaniu mieszaniny inkubo-
wano pTzęz 30 min. w ciemni o temperaturze pokojowej.
Następnie dodawano po 250 pl buforu lizującego - Opty-
lyse C firmy Immunotech i po wymieszaniu pozostawiano
w ciemni w temp. pokojowej. Do prób dodawano następ-
nie po 250 pl płynu PBS z dodatkiem 50ń surowicy cielę-
cej inaktywowanej. Po l0 min. inkubacji próbki wiro-
wano przez 1 0 min. przy 1 800 obr./min., superrratant usu-
wano, a osad komórek płukano 3-krotnie. W ostatnim eta-

pie do wszystkich próbek dodawano po 800 p,IZońroztwo-
ru formaldehydu w płynie PBS. Oznaczenia markerów
powierzchniowych wykonywano w cytofluorometrze prze-

pĘwowym Coulter Epics XL 4C (Beckman Coulter Com-
pany, USA).

Wyniki przedstawiono, podajap średnie arytmetyczne
i odchylenie standardowe subpopulacji limfocytów T.

O cenę statystyczną wyników pr zepr ow adzano testem t- S fu -

denta.

Wyniki i omówienie

Kształtowanie się subpopulacji limfocytów T w klwi
kl,rczątzakażonychszczępamiterenowymireowiru-
sów ptasich przedstawiono w tabeli 1 i na rycinach
1-3.

ków w grupie kontrolnej. Róznice te byĘ statystycz-
nie istotne.

Zakażęnię piskląt reowirusami spowodowało rów-
ntęż obniżęnie odsetka komórek limfocytow T CD4+
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3 dni 7 dni 10 dni 14 dni 21 dniLimfocyty T posiadają na powierzchnt receptor
CD3+, który występuje na większości dojrzaĘch lim-
focytów T, a także na tymocytach, Uczestniczy on
w przekazywaniu do komórki sygnału w trakcie wią-
zaniazan§genem i receptorem MHC nakomórce pre-
zennĄącej antygen (8). Odsetek tej populacji komórek
w krwi kur cząt zakażony ch re owirus ami prz e ds tawi o -

no na ryc. 1. Od 3 dnta p.i. u ptakow zakażonych z I

Ryc. 1. Odsetek subpopulacji limfocytów
kurcząt zakażonych reowirusami

T CD3+ w krwi

,10 dni ,l4 dni 21 dni

Ryc. 2. Odsetek subpopulacji limfocytów T CD4+ w krwi
kurcząt zakażonych reowirusami

Tab. 1. Odsetek subpopulacji limfocytów T w krwi kurcząt zakaŻonych reowirusami

G rupa
plaków

Subpopulacie
komólek

0dselek komólek

Dni po zakażeniu
llIl3l7ll0l14l21

l

ll

lll

CD3+

14,'l3 t 2,36

11,87 t 0,96

22.77 x'|,32

15,17 ł 2,44

13,58 t 2,12

19,2 t 0,28

17,38 t 3,38

'l3,82 t 1,90

18,92 t 0,90

17,78 t 0,94

14,35 t 1,62

21,25 ł 0,94

21,64 t 4,43

15,55 t 2,15

22,05 t 0,55

I

ll

lll

CD4+

8,03 t 1,94

6,23 ł 1,14

15,73 t 0,42

6,62 t 3,1 5

7,56 t 0,97

12,58 t 1,18

10,22 ł 2,46

8,13 t 1,93

12,10 ł 2,41

11,08 t 1,17

8,59 t 1,68

12,15 t 0,85

13,50 t 3,61

10,43 t 2,35

13,65 t 1,63

I

ll

lll

CD8+

5,72 x 1,87

4,60 t 2,10

7,05 t 1,91

5,35 t 1,09

4,80 t 0,47

7,25 ł0,7'|

5,92 t 2,15

5,50 t 1,87

7 ,90 ł 2,14

6,36 t 0,55

5,73 ł 1,12

6,85 t 0,42

7,95 t 0,98

6,42 t '|,60

8,76 t 0,68
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wirusami (grupa I i II) był dwukrotnie niższy niżlt pta-
ków kontrolnych (grupa III). Równieżw 7 dnipo za-
każenfu,różnice te byĘ v,ryrażne i statys§cznie istot-
ne. Od I0 dnia p.i. w kurcząt w grupie I zakażonych
szczępem2l8 o małej patogenności odsetek komórek
CD4+ wzrastń, a w 2I dni po zakażeniubył natakim
samym poziomie jak u ptaków kontrolnych. W krwi
kurcząt zakażonych szczępęm K (grupa II) do końca
obserwacj i stwierdzan o niższy odsetek subpopulacj i
komórek CD4+.

Kolejną badaną subpopulacją limfocytów T byĘ
komórki posiadające na powierzchni receptor CD8+.
Występuje on na limfocytach cytotokosycznych (Tc),
Główną i ch ro 1ą j e s t niszc zęnię komórek zakażony ch
przez wirusy i inne mikroorganizmy, atakże komórek
nowotworolvych (8). U lurcząt zakażonych reowiru-
sami obserwowano obniżenie odsetka limfocytów
CDS+ (ryc. 3). W 3. dniup.i. odsetek §ch komórek
w krwi kurcząt zakażonych szczepem 218 (grupa I)
wyno s ił 5,7 2, l kur c ząt zakażonych s z c z ep em K ( gru-
pa II) - 4,6, auptaków w grupie kontrolnej (III grupa)
- 7,05. W ciągu 2I dni obserwacji u ptaków zakażo-
nychszczepem K (grupa II) odsetek Ęch komórek był
niższy niż u ptaków w grupie I i III.

Ryc. 3. Odsetek subpopulacji limfocytów T CD8+ w krwi
kurcząt zakażony ch reowirus ami

Zakażenię re owirus ami pta s imi było pr zy czyną ob -
niżenta odsetka badanych subpopulacji limfocytow T
w krwi obwodowej. U ptaków zakażonych szczepęm
o podwyższonej patogenności (szczep K, grupa II)
stwierdzano niższe odsetki badanych subpopulacji lim-
focytówTwporównaniuzptakamizakażonymiszcze-
pem o niskiej patogenności(szczep2I8, grupaD. Wi-
rusanemiizakażne j,wiruszakaźnegozapaleniatorby
Fabryjusza, wirusy biaŁaczki czy wirus choroby Ma-
reka powoduj ą immunosupresj ę (6, 1 0), Badania Wie-
liczko i wsp. (I 2) wykazĄ supre syj nę działantę §. En-
teritidis na subpopulacje limfocytow T. Potwierdzono
eksperymentalnie immunosupresyjne dziŃanie wiru-
sa anemii zakażnej oraz wirusa choroby Gumboro na
elementy odpowiedzi komórkowej u ptaków (6) Wv-
niki badań enteropatogennych szczepów reowirusów
p o cho dz ąc y ch z Holandii i Ni emi e c w ykazŃy obniz e -
nie liczby komórek T CD4+, a wzrost ltczby komórek
CDS+ w kosmkach jelit cienkich u ptaków zakażo-
nych takimi szczepami (11).

Wykazane w badaniach obnizenie subpopulacji lim-
focytów T CD4+,które biorą ldziaŁw aktywacji, pro-

liferacji i róznicowaniu limfocytów B potwierdza
wcześniejsze wyniki badań własnych, w których
stwierdzono, że szczepy reowirusów o mniejszej pato-
genno ści s§muluj ą powstawanie większej ilo ści swo-
i stych przeciwciał niż szczepy bar dziej p ato genne (3 ).

Z asto s owani e clome tr 1i pr zepŁywowej umożliwi a
prakĘczne wykorzystywanie jej do określania zmian
w subp opulacj ach limfo cytow T sp owo do w any ch za-
kazeniami reworusowylTli u ptaków.
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Badania dotyczące epidemiologii brucelozy u bydła, owiec i kóz w Kosowie
przeprowadzono w styczniu 2001 r. Ogółem przebadano w teście z czerwienią
bengalską (RBT) 7941 próbek surowic bydła, 3548 próbek surowic od owiec
i kóz Surowice reagujące dodatnio lub wąĘliwie w tym teście badano w teście
iELISA i cELISA. Wymiki dodatnie we wszystkich 3 testach uzyskano z 6,250ń
surowic owiec, 7,24oń surowtc kóz i 0,58% surowic bydła, Badaniem objęto
zwierzęta z terenu 26 na 29 jednostek administracyjnyclr kraju. Zwierzęta rc-
agujące pozytyi;vnie występowały w 25Yo spośród 162 badanych wsi. Wyższe
ryzyko występowania brucelozy było na terenach, gdzie hodowano owce i byd-
ło aniżeli na terenach, gdzie hodowano sanlo bydło. W Kosowie dominują zaka-
żenia wywołane przez Bntcella melilensis

G.


