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Effects of expetimentaliliehinellosis on the volatile faĘ acid concentlation in mice intestines
Summary

The aim of the study was to examine the effect of experimental trichinellosis on the production of volatile fatt__v

acids (VFA) in the small intestine and caecum of mice infected with Trichinella spiralis larvae. The concentrations
of acetic, propionic and buĘric acids were measured in the intestine content on days 10 and 21 of infection as well
as in healthy mice (control). On day l0 of the infection, the total VFA content was found to have decreased in both
intestines of the T. spiralis-infected mice compared to the controls. The average VFA concentration in the caecum
of the infected animals was 39.51 pmo|/g, whereas it had reached 84.43 pmoVg in the control animals. In the small
intestine of the infected animals the VFA concentration was 4.37 pmo|/g as compared to 10.86 pmo|/g in the con-
trols'. The most considerable changes were observed on day 10 in the butyric acid, which reached a level of 20.61
pmol/g in the caecum content in the controls, whereas it was only 6.79 pmol/g in the infected animals1 the values in
the sma|l intestine were 2.43 and 1.00 pmol/g, respectively. On day 21 of the infection the total \rFA content in the
examined intestines of the infected mice was similar to that of the healthy mice. On day 10 of the infection it was
noted that the proportion of the acetic acid grew in comparison to the leve|s of the remaining acids in the caecum;
and the same phenomenon was observed for the small intestine on days 10 and 21 of the infection. Additionally,
a decrease in the butyric acid level in relation to the acetate and propionate content in the caecum ofthe T. spiralis-
-infected mice was observed on day 10 and in the small intestine on day 21 of the infection, as compared to the
controls. The changes perceived prove that an intestinal T. spiralis invasion influences VFA production in mice
intestines.
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Lotne kwasy tłlszczowe (LKT) to najważrriejsze koń-
cowe produkty fermentacji bakteryjnej zachodzącej w je-
licie ślepym i okręznicy wielu gatunków zwierza! jak np.
gryzoni, zajęczakow,koni, ssaków wszystkozemych i mię-
sozerrrych. W największej ilości wytwatzane są kwasy:
octowy, propionowy oraz masłowy. Stanowią one przede
wszystkim główne żródło energii dla przemian podstawo-
wych i wzrostu zwierząt (2,3z),jednakże odgrywająteż
kluczową rolę w kontrolowaniu środowiska j elit oraz ltrzy -
maniu ich zdiowia (6,27).Na skutek obecńości mikroflÓ-
ry przewód pokarmowy, a więc i jelita są środowiskiem
wys oce immuno gennym, stanowi ącym ftzj olo giczne wy -

zwanie dla układu odporrrościowego. Sta.! konieczna jest
jelitowa regulacj a odpowiedzi immunologicznej, Częścią
tego mechanizmll jest przeciw zapalne oddziĄwanie LKT
poprzezm,in. modulowanie ak§wności leukocytów (26).
Stęzenie LKT w świetle je|it zależy nie tylko od składu
pokatmu (29), ale równiez od wielu czynników flzjolo-
gicznych oraz patologicznych,jak np lnwazji pasozytni-
czych. Badajap wpływ kokcydiozy na lotne kwasy tfusz-
czowe wytwarzane w jelitach krolików, stwierdzono upo-
śledzenie wymiany LKT/HCO. w stosunku do zwierząt
nie zarażonych kokcydiami ( l 5).

W inwazjach pasozytów jelitowych, obok procesów
immunolo gicznych podobnych tym, j akie występuj ą w cho-
robach infekc}jnych, istnieją inne, specyficzne dla układrr
żyrvicieĘasożyt. Wazne miejsce zajmuje tzw. samowy-
leczęnię (self-cure), występujące w robaczycach jelito-
wych, do którego dochodzi w wyniku nagłego usuwania
(expulsion) pasożytów z przewodl pokarmowego żywi-
ciela (11). Wydaje się, ze mechanizmy obronne towarzy-
szące temu zjawisku sąpodobne do tych, na ktore oddzia-
łująLKT. W jelitowej fazie włośnicy przebyrvaniu doros-
łych pasozytów w jelitach towarzysząkomórkowe nacieki
zapalne w blaszce właściwej błony śluzowej złożone głów-
nie z limfocytów, neutrofili, histiocytów, mastocytów
i eozynofilów (10, 2ż,23).

Celem badań było określenie wpĘwu włośnicy doświad-
czalnej w fazie jelitowej na wytwarzanie LKT w jelicie
cienkim i ślepym u myszy. Modulujący wpływ LKT na
procesy zapalne jelit nasuwa przypuszczęnle, że w jelito-
wej fazie włośnicy moze dochodzić do zablrzeń w plo-
dukcji tychzwi+zków.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono na 72 ntyszach CFW w więku

3 miesięcy, o średniej masie ciała około 20 g, utrzymywanych



w standardowych warunkach hodowli. Zwierzętażywione były
ad libitum przemysłową mieszanką granulowaną LSM dla gry-
zoni, wyprodukowaną przez flrmę Agropol S.J., zawierającą
11,8 MJ energii metabolicznej , 15,60ń białka ogólnęgo oraz
2,5%o włókna surowego, mając j ednocześnie nieograniczony
dostęp do wody.

Na początku doświadczenla 48 zwierząt zostało zarużonych
lar-wami Trichinella spiralis, a z pozostaĘch 24 nte zarażonych
utworzono grupę kontrolną. Do badań wykorzystano szczęp
Trichinella spit"cllis pochodzapy z Ins§futu Parazytologii PAN
w Warszawie, Identyfikacja gatunkowa została wykonana
w Międzynarodowym Centrum Referencyjnym dla nicieni z ro-
dzaju Trichinella w Rzymie. Inwazyjne larwy uzyskiwano
metodą wytrawiania z mięśni myszy zarażonych 3 miesiące
wcześniej. Dawkę 500 larw zawieszonych w objętości 0,2 rnl
agaru podawano zwietzętom sondą doprzełykowąwedług me-
tody Kozara i Kozar (l4),

W celu oznaczęnia poziomu lotnych kwasów tłuszczowych
w jelitach poddano dekapitacji 24 myszy zdrowe oraz po 24
lnyszy zarażone larwami T. spiralis w 10, i 21. dniu po zaraże-
niu (dpz), a następnie pobrano jelito cienkie oraz ślepe, Ztreści
jelit sporządzano próby zblorczę składające się z 1 g treści jeli-
towej oraz 9 ml roztworu zawierającego odpowiednio dobrane
zwtązkibuforujące (1). Po odwirowaniu (6 tys. obr./min,przez
10 minut) próby przygotowano wg standardowej procedury (34),
po czym dokonano analizy zawartości lotnych kwasów tłusz-
czowych: octowego (Cr), propionowęgo (C,) oraz masłowego
(C) metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem chroma-
tografu 504 M (Elwro) z uniwersalnym wobec zwtązków orga-
nicznych detektorem FlD. Chromatograf wyposażony był w po-
larną kolumnę kapilarną typu NUKOL o długości 30 m i śręd-
nicy 0,25 mm, 0,25 pm film, gazerr' nośnym był azot,20 cml
/sek., l pl ze splitem 1 : 50. Analizy chromatograftczne wyko-
n}nvano z progfamowynr narostem temperatury: izoterma po-
czątkowa 130'C w czasie 5 min., narost S"C/min. do tempera-
tury 220"C, czas izotęrmy końcowej 10 minut. Przebiegi chro-
matogramów zapisywano przy pomocy systemu rejestracji
tprzetwarzania danych KSPD (Metroster Toruń). Do wyzna-
częnta krzywych kalibracyjnych posłuzono się odpowi edniln
modułem zawartym w opcji programu KSPD oraz roztworem
wzorcowym LKT (Supelco).

Otrzymane wyniki opracowano statystycznie przy zastoso-
waniu testu t-Sfudenta, którym porównano poziom LKT w ba-
danych odcinkach jelit myszy zarażonych w 10 oraz 2I dpz
w odniesieniu do kontroli. Na podstawie uzyskanych średnich
zawartości poszczególnych kwasów wyliczono ich udział pro-
cęntowy w ogólnej puli badanych LKT.

Badania przeprowadzono zazgodąIl Lokalnej Komisji Etycz-
nej do Spraw Doświadczeń naZwierzętach przy Akademii Rol-
niczej we Wrocławiu (opinia nr 24104).

Wyniki i omówienie

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono obniże-
nie produkcji lotnych kwasów tŁuszczowych w badanych
odcinkach jelit u myszy zarażonych T, spiralis w 10 dpz.
W jelicie cienkim myszy zdrowych ogólna zawartoścba-
danych LKT wynosiła l0,86 pmovg, natomiast u zvvierząt
zarażonych larwami T. spiralis w 10 dpz - 4,37 pmol/g.
Stęzenie C, obnizyło sięz 5,94 do 3,I2 pmol/g treści jeli-
towej, Crzi,74 do 0,47 pmovg, aCozż,43 do 1,00 pmoVg
(tab. 1).

Ogólna zawartośc LKT w jelicie ślepyn lmyszy zdro-
wychwynosiła średnio 84,43 pmollgtreści jelitowej, pod-
czas gdy u myszy zarażonychznacznię się obniżyła, osią-
gając w I0 dpz średnią wartość 39,5l pmol lg. Zmiany te

w największym stopniu doĘczyĘkwasu masłowego, któ-
rego stęzenie w grupie kontrolnej wynosiło 20,6I pmoUg,
podczas gdy u zwierząt doświadczalnych w 10 dpz tylko
6,7 9 pmoll g. Stężenia kwasów: octowego i propionowego
u myszy zarażonychw 10 dpz równiez byĘ nizsze w po-
równaniu z ich zawattością u myszy kontrolnych (tń. ż).
W 2I dpz ogólna zawattość LKT w badanych odcinkach
jelit była zb|iżona do stwierdzonej w grupie kontrolnej.
Spowodowane to moze byó faktem, ze w tym terminie ba-
dań obserwuje sięjuz zazwyczaj mniejsząilość lub całko-
wity brak pasozytów w jelitach (11).

W przebiegu włośnicy doświadczalnej obserwowano
zmiany t'dziaŁLl poszczególnych kwasów w ogólnej puli
badanych LKT. Wzajernne proporcje pomiędzy LKT w je-
licie ślepym są cechą charakterystycznądla gatunku (2).
W odróznieniu do przeżuwaczy (34), u myszy oraz króli-
ków występuje wyższe stęzenie kwasu masłowego w sto-
sunku do propionowego (8).W niniejszych badaniach
stwierdzono obnizenie procentowej zawartości kwasu
masłowego w stosunku do octowego i propionowego u my-
szy zar ażony ch T. s p ir ah s w porówn anil z kontrolą w j eli -
cie ślepym w 10 dpz (zż4% do 1,7%) oraz w jelicie cien-
kim w 21 dpz (z ż4% do I2%) (ryc. 1 i 2). Obserwowano
rownież wzrost procentowego udziału kwasu octowego
w jelicie ślepym w 10 dpz (z 6ż% do 68%) oraz w jelicie
cienkim, zarówno w 10 dpz (z 59% do 68%), jak i w
ż I dp z (7 9 %) . W j elic ie c i eŃim obntżył s ię równiez udział
procentowy kwasu propionowego (z I7 % do l}ońw 1 0 dpz
i9oń w 2I dpz). Zmlany stwierdzone w jelicie cienkirn
w żI dpz, a więc juz po zakohczeniu jelitowej fazy włoś-
nicy, mogły być spowodowane większymi zabllrzeniami
w tym odcinku jelit spowodowanymi przebywaniem pa-
soĄtów i w efekcie dłuższym okresem ponownego zasied-

Tab. 1. Stężenie lotnych kwasów tłuszczowych w treści jelita
cienkiego myszy (pmol/g) (n : 8; x + SEM)

LKT
Myszy zdlowe

(kontrola)

Myszy zarażone
T. spiralis
(10 dp4

Myszy zatażone
T. spiralis
|21 dpz|

Kwas octowy

Kwas propionowy

Kwas masłowy

0gólne stężenie
badanych LKT

5,94 t '1,37

1,74 t 0,40

2,43 ł0,49

10,86 t 1,93

3,12 t 0,94

0,47 t 0,09**

1,00 t 0,15*

4,37 t 1,00-

6,53 t 1,15

0,73 t 0,13-

0,97 t 0,14-

8,23 ł'|,28

Objaśnienia: * Rożnice staĘstycznie istotne w odniesieniu do
grupy kontrolnej przy p < 0,05, ** prry p < 0,01

Tab.2. Stężenie lotnych kwasów tłuszczowych w treści jelita
ślepego my§zy (pmol/g) (n : 8; i + SEM)

tKT
Myszy zdrowe

(ko ntlola )

Myszy zarażone
T, spialis
(1 0 dpz)

Myszy zalażone
T. spinlis
(21 dpz)

KWas oclowy

Kwas propionowy

Kwas masłowy

0gólne slężenie
badanych LKT

52"t9 t 7,39

11,63 t 3,80

20,61 t 3,13

84.43 t 13.85

26,98 t 3,79-

5,74 t 1,36

6,79 t 1,77**

39,51 t 6,52-

48,57 t 3,05

9,17 t 0,94

22,07 ł 1,37

88,88 t 3,91

Objaśnienia:jak w tab. l
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Ryc. 1. Udzial procentowy poszczególnych LKT w ogólnej
ich zawartości w treści jelita cienkiego myszy zdrowych (K)
oraz zaraŻonych T. spiralis
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Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych LKT w ogólnej
ich zawartości w treści jelita ślepego myszy zdrowTch (K) oraz
zar^żonych T! spiralis

lania go przęz populacje bakterii produkujących kwasy
masłowy i propionowy.

Zbliżonę wyniki uzyskali Byme i Dankeń (3) u myszy
głodzonych, u których w jelicie ślepym najbardziej obni-
żyła sięzawartość kwasu masłowego, a najmniej propio-
nowego. Ogólne stęzenie LKT w treści jelita ślepego my-
szy żywionych ad libitum wyniosło średnio 81,7 pmol/g,
natomiast zawartości trzech podstawowych kwasów u §ch
myszy w)mosĘ: 52,3 pmovg kwasu octowego, 4,36 pmollg
kwasu propionowego i22,44 pmol/g kwasu masłowego.
Stęzenia tych kwasów u myszy pozbawionych pokarmu
przez 15-77 godzin wynosiły odpowiednio: 58,45, 4,05
oraz II,92 pmol/g, natomiast u myszy głodzonychprzez
4 dni: 21,99,3,I4 oraz 3,07. Ogólna ilość LKT w treści
jelita ślepego myszy głodzonych 4 dni spadła do 40 pmoVg.

Podobnie zmiany w profilu LKT w przęwodzię pokar-
mowym zaobserwowano u królików głodzonych (33).
W żołądku i jelitach Ęch zwierząt stwierdzono znaczny
spadek ogolnej ilości LK! doĘczący głównie kwasu ma-
słowego, przy czym produkcja kwasu octowego zmniej-
szyła się w niewielkim stopniu. Wyniki te nasunęły przy-
ptlszczenie o produkcji endogennego kwasu octowego, nie
zachodzącej dla dwóch pozostałych kwasów. Pozbawie-
nie pokarmu moze spowodować spadek aktyrvności nie-
których wyspecjalizowanych bakterii, w tym przypadku
BuĘrivibrio sp., aw konsekwencji znacznę zmniejszenie
stęzenia kwasu masłowego. W obecnym doświadczeniu
myszy będące w jelitowej fazie włośnicy norrnalnie po-

bierĄ pokarm, przyczynąspadku aktywności bakterii pro-
dukujących LKT musiaławięc być sama inwazjapasożyt-
nicza, P rzy sp adku aktyłvno ści bakterii j elitowych zwi ęk-
sza się procentowy udział kwasu octowego w ogólnej puli
LKT. U myszy wolnych od drobnoustrojów kwas octowy
stanowił ponad 90oń ogólnej ilości LKT wytwarzanych
w jelicie ślepym oraz cienkim (9).

Za produkcję LKT w jelicie ślepym myszy odpowie-
dzialnajest głównie flora ściśle beztlenowa (31). Jelita
myszy zasiedlane sąpzez fakultatyrvne beztlenowce, jak
Lactobacillus spp., Enterococcus spp. i Enterobacillus spp.
or az b ezw zględne beztlenowce, głównie B a c t e r o i d e s spp.
i Clostridiul?? spp. Obecność mikroflory symbiotycznej
w przewodzie pokarrnowym stanowi pierwsząlinię obro-
ny przeciwko bakteriom patogennym (2B). Lotne kwasy
tłuszczowe sąprawdopodobnie jednym z wielu mechaniz-
mów kontrolujących poziom tych bakterii w jelicie gru-
bym myszy. Przy spadku poziomu LKT w jelicie ślepym
i prostym obserwowano wzrost liczebności Enterobacte-
riaceae (3). W badaniach in vitro stwierdzono, że LKT
wpływająm.in. na liczebność takich bakterii, jak: Salmo-
nellct enteritidis, Shigella Jlexneri, Escherichia coli, Kleb-
siella pneumoniae, Proteus mirabilis i Pseudomonas aeru-
ginosa.Invivo tylko kwas octowy, propionowy i masłowy
mogą występować w stężeniach hamujących wzrost egzo-
gennych bakterii w jelitach (31). Badania wykazńy, że
w jelicie ślepym myszy LKT hamująnamnażanie Salmo-
nella Ęphimurium i Pseudomonas aeruginosa (24).

Pomiar poziomu końcowych prodŃtów fermentacji jest
wskaźnikiem j akościowym aktywno ści bakteryjnej w prze -
wodzie pokarmowym (7). Lotne kwasy tłuszczowe są szyb-
ko wchłanianeprzez śluzówkęjelita ślepego oraz okrejni-
cy (16, 19), a szybkość wchłanianiawzrastaliniowo wraz
ze wzrostem stęzenia LKT w roztworzę wypełniajapym
jelito (6). Tkanki jelita grubego metabol?ują kwas octo-
wy, propionowy i masłowy w mitochondriach na drodze
B-oksydacji. Podczas gdy komórki nabłonkowe jelita cien-
kiego czerpią energię z glutaminy oraz glllkozy znaj&lją-
cych się w świetle jelita, w jelicie grubym w tym celu wy-
korzystywane sątakże LKT. Brak tych kwasów w świetle
okręznicy moze spowodować tzw. zapalenie okrężnicy na
tle odżywczym (nutritional colitis) (25).

Spośrod jelitowych lotnych kwasów tłuszczowych naj-
w ażnie1 szy m p aliwem oddechowym dla ś ciany okrężnicy
jest maślan, następnie propionian, a w najmniejszym stop-
niu octan. Na poziomie molekulamym n-maślan powodu-
je acetylację histonu, sprzyja róznicowaniu się komórek,
indukuje apoptozę i reguluje ekspresję różnych onkoge-
nów (30). Moze on także oddziaĘwac przez wzrost im-
munogenności komórek raka okręznicy. Po podaniu maś-
lanu obserwowano zwiększoną wrażliwość komórek ra-
kowych na komórki NK (natural killers) akĘwowanęprzez
limfokiny (20, 30). Maślan hamuje namnażanie się limfo-
cytów i produkcję IL-ż, a takze IFN-7. Odmienne właści-
wości wykazuje kwas octowy i propionowy. Mająone zdol-
ność częściowego zapobiegania efektowi hamującemu
maślanu na produkcjęIL-2. Ponadto octan i propionian
zwieJ<szĄąprodukcję IFN-7 oraz powodują wzrost pro-
dukcji IL-10, Badania wykazńy, ze kombinacja trzech
powy ższy chkwasów powoduj e przesunięcie feno§pu lim-
focytów w kierunku fenotypu bardziej przeciwzapalnego
(4). Takie właściwości LKT mogłyby wpływać nazacho-
wanie pewnej równowagi immunologicznej w przebiegu



j elitowej fazy włośnicy. Wczesny okres fazy j elitowej włoś-
nicy charakterynlje się bowiem nagromadzeniem komó-
rek zapalnych, głównie komórek tucznych, eozynofilów,
odpowiedziąwzakresie limfoclów Th1 i Thz, produkcją
przeciwciałw klasie IgE ,tldziałem uwalnianych mediato-
rów i cytokin. Wykazano ponadto, że szybsze wydalanie
postaci dojrzŃych Trichinella spiralis z jelita można wią-
zac z pT zew agą pro dukcj i IL -2, IL -3, IFN-7 or az IL- 4, p o d-
czas gdy IL-5 przyczynia się do wolniejszego usuwania
włośnia ze św iatła jelita (Iż, l 7). LKT oddziaĘ ą w różny
sposob na komórki z podzielonym ja.drem. m.in. przez
zmianępH cytoplazmy, stęzenie wapnia, metabolizm tle-
nu, fagocfozę, proliferację komórek, dystrybucję aktyny
cytoskelefu, akłwność ruchową granulocytów oraz chę-
motaksję (l8). Wiadomo, że wzrost ekspresji chemokin
w nabłonku jelitowym myszy wzmaga rekrutację granu-
locytów obojętnochłonnych i limfocytów do jelita (13),
a LKT zmieniają ekspresję chemokin w enterocytach (29).

Wpływ LKT na inwazj e p asoż:rĄnicze potwierdzaj ą rów-
niez badania Petkevićiusa i wsp. (2I).InfuzjalKT i kwa-
su mlekowego do jelita ślepego miała silnie antypasożyt-
niczę dzińanie w przypadku Oesophagostomum dentatum,
wy r ażaj ąc e się znacznąre dukcj ą l i c zby j aj, ob niz eni em l i -
czebności form dorosĘch pasozla oraz płodności samic.
Przyczynątych zjawisk mogłoby być wytworzenie nieko-
rzystnego dla pasożytów środowiska w jelicie I,ń teżbez-
pośrednie oddziaływanie tych kwasów na ich fizjologię
i metabolizm. Nasuwa to wniosek, żę rownież w przebie-
gu włośnicy podawanie odpowiednio dobranych stęzeń
LKT mogłoby wpĘnąć na przebieg inw azji j elitowej lub
znacznię ograniczyc 1ej skutki. Terapia tymi kwasami by-
łaby rowniez uzasadnionaw przypadkach biegunek zwią-
zany ch z podawaniem anĘbioĘków (5). Ponadto przypusz-
cza się, że istnieje interakcja pomiędzy metabolizmem lot-
nych kwasów tłuszczowych a rozwoj em wrzodziej ącego
zapaleniaokrężnicy,uchyłkowatościąirakiemokrejniczo-
-rektalnym. Przeciwstawne oddziaĘrvania LKT na proli-
ferację i apoptozęnormalnych kolonocytów i komorekraka
okręznicy otwiera mozliwości prewencji orazterapii scho-
rzehokrelnicy (6).

Podsumowując uzyskane wyniki badań należy stwier-
dzic, że w jelitowej fazię włośnicy występuje obnizenie
produkcji lotnych kwasów tłuszczo!\rych. Wjelicie ślepym
największe zmiany doĘcząkwasu masłowego w 10 dpz,
natomiast w jelicie cienkim kwasu masłowego oraz pro-
pionowego w 10 i żI dpz. Zmniejsza się równiez procen-
towa zawartość kwasu masłowego oraz wzrasta udział
kwas.u octowego w ogólnej puli badanych kwasów. Moz-
na więc przyplszczać, ze niskie stęzenie LKT w jelitach,
będące następstwem inwazji T. spiralis, jest wynikiem
wpĘrłu pasożytów na spadek aktyrvności specyficznych
baktelii biorących udziŃ w ich wytwarzanil. Biorap pod
uwagę właściwości LKT, nie mozna równiez wykluczyć
ich roli w zachowaniu równowagi immunologicznej
w świetle jelit oraz wpĘrł.u nazachowanie się pasoĄrtów.
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