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The influence of endotoxin toletance 0n the coagulation systems in hotses

Summary

The aim of the study was to elaborate an endotoxin model, which would lead to endotoxin tolerance and, as
well, to test whether tolerance refers to reactions of intrinsic and extrinsic coagulation systeńs. The studies
were carried out on 10 healthy mares, of the Polish Primitive Horse breed of which 8 were experimental and
2 were control animals. E. coli endotoxin was given to the horses i.v. four times in a dose of,0,1 pglkg łlody
lveight in a physiological saline solution (three times at 24-hourly intervals and a week after the last infusion).
At the same time, the control horses were given a physiological solution of NaCl only. Clinical examinations
were carried out and blood samples collected before endotoxin infusion and 1, ż,3r 5,7, hours after injection.
In plasma citrate, caolin-kephalin time (indicator of intrinsic coagulation system) was determined. Caolin-
-kefalin time was considerably prolonged in the first hour and then shorted five hours after the first endotoxin
infusion. Each sucessive infusion of LPS induced attenuation of reaction in the intrinsic coagulation system.
Probably this was result of early-phase endotoxin tolerance. Low doses of LPS (0,1pg/kg body weight) do not
cause the tolerance phenomenon in extrinsic coagulation system reactions in horses according to this model of
endotoxemia.
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Konie są zwierzętami szczególnie wrazliwymi na
działante endotoksyn wytrvarzany ch pr zez bakteri e
gramujemne (1, 6,J,9,13, 14). Frzeprorvadzono już
wiele badań zmlerzających do ustalenia przebicgu i
konsekwencji endotokserrrii u koni, ale niewielu ba-
daczy zwróciło uwagę na opisywaną głównie u zwie-
rząt l aboratoryjnych tolerarrcj ę endotoksynową ( 1 3, 1 5 -

-19,22). Wykazano, że po kazdej kolejnej iniekcji li-
popolisach arydu (LP S) reakcj a organizm u zw ierząt j est
coraz słabs za" Ta roz-wij aj ąca się adaptacj a ustroj u na
działanię LPS przebiega w dwóch fazach: wczesnej i
późnej. Wczcsna faza tolerancji jest krótka (od kill<rr
godzin do kilkr-r dni) i wiąże się z indukcjąprzez LPS
produkcji i uwalrriania cytokin. Wśród nich najczęściej
wymienia się: czynnik nekrotyzujący nowotwory
(TNF), interleukiny (szczególnie IL-1 i IL-6) oraz in-
terferony (7,2,4,18, 20). Po kolejnych iniekcjach LPS,
stęzenie tych mediatorów w krwi znagz|]Ię spada, Póź-
nafazatolerancji lozwija się po około 7 dniach stoso-
wania endotoksyny, co wiąze się z produkcjąprzeciw-
ciał antyendotoksynowych (1, 17).

Zarowno badania innych autorów jak i własne do-
wodzą żew przebiegu endotoksemii dochodzi do za-
burzeń krzepnięcia krrvi (5-7, 9, 1 1, tr 3, 14, ż1). Eks-

perymenty prorvadzone wcześniej przez autorow tcgo
artykułtr dotyczyły zaburzeń hemostazy po jednorazo-
welj dalvce LPS E. c:oli lub wywołanychprzez kilka-
krotiry rł,lew endotoksyny w dawkach wzrastających
(5, 6). Takj model doświadczeń nie daje odpowiedzi
na pytanie, czy zjawisko tolerancji w endotoksemii u
koni dotyczy takżc paramctrów krzepnięcia l<rwi. Z
przcglądu piśmiennictwa wynika, ze tolerancja rozwija
się po wielokrotnym podaniu LPS w równych clalł,-
kach i zależy nie tylko od dawl<i ale też od odstępow
czasowych, w jakich ponawia się koIejne wlewy. Niż-
sze dawki endotoksyny rrtrzymują wytworzoną tole-
raircję, a wyższeją przełamują (l 7).

Celem badań było opracowanie takiego modelu cn-
dotoksemii u koni, ktory znierzałby do wytlvot,zenia
tolerancji endotoksynowej i plześledzenie. czy zjawi-
sko to dotyczy reakcji wewnątrz- t zewnątrzpochod-
nego toru klzepnięcia kr-wi.

Matetiał i metody

Badania prowadzono na 10 klinicznie zdrowych klaczach
rasy konik polski w wiel<u 2-9lat, rv dobrym stanie odzy-
wienia i utrzymania, z których B było zwierzętami doświad-
czalnymi, zaś 2 stanowiły grupę kontrolną.



Do badań użyto liofilizowany lipopolisacharydz Esche-
richia coli serotyp 055:B5 (Sigma Chemical Co.). Po roz-
puszczeniu w 500 ml apirogennego, fizjologicznego roz-
tworu NaCl, endotoksynę podawano dożylnie koniom do-
świadczalnym. Zwierzęta te, otrzymylvały LPS E. coli czte-
rokrotnie w dawkach po 0,1 pglkg m.c. (3 razy w odstę-
pach Z4-godzinnych oraz po tygodniu od ostatniego wle-
wu). Koniom kontrolnym podano tylko fizjologiczny roz-
twórNaCl według schematu zastosowanego u zwierząt do-
świadczalnych.

Każdego dnia badań w żyle szyjnej zewnętrznej wszyst-
kich koni umieszczano katetery (Secalon@ Kathy l firmy
Viggo) i tą drogą dokonywano wlewów endotoksyny oraz
pobierano krew do oznaczeń. Obserwacje kltniczne oraz
pobieranie krwi wykon1.1vano bezpośrednio przed podaniem
endotoksyny oraz po 1,2,3, 5 i 7 godzinach od iniekcji.

Krew pobierano na 3,8oń cytrynian sodu w stosunku l :9,
a następnie wirowano przy 1500 x gprzez 10 minut. W
ciąguż godzin od pobrania krwi w osoczu cytrynianowym
oznaczono czas kaolinowo-kefalinowy przy użyctu zesta-
wu do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego itrmy
HYDREX i czas protrombinowy metodą Quicka w opar-
ciu o tromboplastynę mózgów króliczych (Biomed w War-
szawie). Pomiarów dokonano na koagulometrze Ęp I04.

Uzyskane wyniki poddano analizię statystycznej testem
t-Studenta przyjmując różnicę pomiędzy dwoma wynika-
mi za statystycznie istotnąprzy p < 0,05.

Wyniki i omówienie

Funkcj onowanie wewnątrzp o cho dne go tonr kł zep -
nięcia krwi można ocenić przy pomocy czas|J kaoli-
nowo-kefalinowe go (z ang. PTT-partial thrombopla-
stin time).

Po pierwszym wlewie endotoksyny (LPS-1) doszło
do wydłużenia się czasukaolinowo-kefalinowe go z42
t 5,4 s do 54 + 22,3 s, a potem czas ten sukcesyłvnie
skracał się osiągając w piątej godzinie wartość 37 +
6,3 s (ryc. 1), Druga iniekcja LPS spowodowała pierw-
sze nieznaczne wydłlżenie się PTT w drugiej godzi-
nie (z 44 + 5,3 do 49 +22,J s), ale maksimum wzrostu
(53 + 20,4 s) zanotowano dopiero w 5 h po podaniu
LPS-2. W tym przypadku i po wszystkich kolejnych
dawkach nie zaobsetwowano drastycznego skrócenia
się czasu kaolinowo-kefalinowego. Reakcj a na trze-
c ią dawkę LP S przeb i e gała j e szcze inaczej tzn. do szło
do wydłużenia się PTT po 1 godzinie od wlewu z 45 +
10,8 s do 53 + 2I,2 s, a następnie warlości tego wskaź-
nika powróciły do normy. Kiedy w tydzień po poda-
niu LPS-3 dokonano czwartego wlewu endotoksyny,
zanotowano już minimalne odchylenia od normy cza-
su kaolinowo-kefalinowego, mieszczące się w grani-
cach wartości fizj ologiczny ch. Statystycznie istotne
rożntce w reakcji na tę samą dawkę endotoksyny (0,1
pglkgm.c.) podanączterokrotnie, zanotowano w 1 go-
dzinię badań pomiędzy LPS-3 i LPS-4 i w 5 godzinie
pomiędzy LPS-1 i LPS-2 oraz LPS-1 i LPS-3.

Czas protrombinowy jest miarą funkcjonowania
zew nątrzp ocho dne go toru krzepni ęci a krwi. Pro c e sy
krzepnięcia są inicjowane w tym ptzypadkupo prze-
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Ryc. 1. WpĘ.tv tolerancji endotoksyrrowej na wewnątrzpochod-
ny tor krzepnięcia krwi (czas kaolinowo-kefalinowy) u koni
Objaśnienie: a, b średnie artymętyeznę ozl7aczone rożnymi
literami róznią się w sposób statystycznie istotny przy p < 0,05.

niknięciu do klwi tromboplastyny tkankowej zwanej
obecnie czynnikiem tkankowym. Tromboplastyna
tkankowa należy do integralnych składników błon
komórkowych, a szczegóInie bogate są w nią mózg,
pfuco i łożysko. Komórki śródbłonka naczyń, mono-
cyty i makrofagi nie pobudzone, wykazująmaŁąza-
wartość tej substancji, ale odpowiadają dużym wzro-
stem jej wyhłarzania pod wpływem między innymi:
interleukiny l, TNF, endotoksyn i kompleksów immu-
nologicznych (7).

Wyniki pomiarów czaslJ protrombinowego (z ang.
PT-prothrombin time) przedstawia ryc, 2. Jedynie po
trzęcimwlewie LPS doszło do skrócenia PT w pierw-
szej godztnie badań (z I4,8 t 0,8 do I3,9 + 1,8 s, a
następnie w 7 godzinię czas ten wydłużył się do war-
tości 76,2 + 1,0 s. Wszystkie pozostałe iniekcje endo-
toksyny (LPS-1, LPS-2, LPS-4) nie wywołały wyraź-
nych zmian w długości czasu protrombinowego. Sta-
tystycznie istotne rożntcę dotyczyły reakcji organizmu
zwierząt w zakresie PT na LPS-I i LPS-3 (w pierw-
szej godzinie po wlewie endotoksyny) oraz LPS-3 i
LPS-4 (w 7 godzinie badań).

W trakcie eksperymentu zaobserwowano kliniczne
obj awy endotoksemii (wzrost temperatury wewnętrz-
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Ryc. 2. Wpływ tolerancj i en dotoksynowej na zewnątrzpochod-
ny tor krzepnięcia krwi (czas protrombinowy) u koni
Objaśnienie: jak w ryc. l.

nej oraz liczby tętna i oddechów, niepokój, a potem
po smutnienie, oddawanie papkowate go, cuchnącego
kału itp.). Najbardziej były te objawy nasilone po
pierwszej dawce LPS, a po kolejnych znacznte słabły
(10).

Przejawem tolerancji na działanie substancji endo-
gennej jest osłabienie reakcji organizmu na każdąko-
lejną dawkę jak również opóżnienie tej reakcji. Tole-
rancja nigdy nie jest całkowita i jest procesem przej-
ściowym. Podstawowym warunkiem jej utrzymanta
jest ciągłe podawanie pirogenu, co jednak jest ryzy-
kowne bo może w pewnym momencie doprowadzić
do reakcji uczuleniowej Shwartzmana (3). Z chwilą
przerwania iniekcji pirogenu zanika stopniowo, a po
okresie około 3 tygodni, zwykle nie obserwuje się już
efektu tolerancji (1 7).

Analtza prz e dstawionych wyników p ozw ala pr zy -
puszczać, żę w tr akcie do świ adczenia wytworzyły s ię
mechanizmy tolerancji na podaną endotóksynę hamu-
jąc wykzepianie' krwi w wewnątrzpochodny m tor zę
krzepnięcia. Po pier-wszej dawce LPS doszło do gwał-
townego wydłużenia się PTl a następnie czas ten skró-
cił się znacznię poniżej warlości prawidłowych, ale
po 7 godzinach wrócił do ńormy. Kolejna dawka en-

dotoksyny (LPS-2) spowodowała osłabienie i przesu-
nięcie w czasie reakcji wydłużantaPTT, oraz nie wy-
stąpiła faza skacania tego czasu. Trzęci wlew LPS
wywołał niewielkie wydłużenie się czasu kaolinowo-
-kefalinowego, ale jużpo 2 godzinach powrócił on do
warlości prawidłowych. Wydaje się, ze opisane zja-
wi ska s ązw iązanę z tzw. wc z e sn ą fa zątoler ancji. Ki e -
dypo tygodniu dokonano czwartego wlewu LPS, czas
kaolinowo-kefalinowy przez siedem godzin prowadzo-
nych ob serw acji pr zyjmował warto ści mieszczące się
w grani c ach uznaw any ch za pr aw idłowe. Wskazuj e to
na utrzymywanie się u koni wczesnej fazy tolerancji
jeszcze w tydzień od trzeciego wlewu LPS.

Wydaje się, ze zjawisko tolerancji w mniejszym
stopniu doty czy zewnątr zp ochodne go toru krzepni ę -
cia krwi. Dopiero trzecia dawka LPS spowodowała
reakcję tych mechanizmów krzepnięcia lawi, co wy-
r ażało s i ę naj p ierw skró ceniem c zasu protrombinowe-
go, a następnie jego znacznym wydłużeniem w ostat-
niej godzinie badania. Być może zastosowana dawka
LPS (0,1 pglkg/m.c.) była niewystarczająca do uwol-
nienia tromboplastyny tkankowej w ilości powodują-
cel wyraźny wzrost krzepliwości krui. Tę tezę zdają
się potwierdzać wyniki badań prezentowanych przez
autorów we wcześniejszej publikacji opisującej dzia-
łanie LPS w łącznej dawce 0,5 pg/kg m.c. gdzie uzy-
skano u koni wyr ażnąr eakcj ę wska zującąna aktywa-
cję zewnątrzpochodnego toru krzepnięcia krui (6). W
do stępnym pi śmi enni c tw ie znalezi ono tylko j edną pu-
blikacj ę doĘczącą badań nad tolerancj ą endotoksyno-
wą u koni z uw zględni eniem p arametrów krzepni ę cia
krui (11). Wspomniani autorzy dokonywali wlewów
dożylnych endotoksyny z Salmonella Ęphimurium w
dawce 0,5 pglkg m.c. pIzęz 5 godzin (wlew kroplo-
wy) kilkudniowym zrebiętom. W trakcie podawania
endotoksyny zaobserwowano powrót do warlości pra-
widłowych temperatury wewnętrznej, czasu kaolino-
wo -ke falinowe go i liczby neutro fi lów . ZaistntaŁe zj a-
wisko tłumaczono rozwinięciem się wczesnej fazy to-
lerancji endotoksynowej. Podobnie jak w przedstawio-
nych badaniach własnych toleran cja ta nte doty czyŁa
czasu protromb inowe go.

Tolerancj a endotoksynowa j est formą adaptacyj ną
układu odpornościowego, pełniącą prawdopodobnie
w ażnąro 1ę w utr zymaniu home o stazy, Fizj o 1o gi c zne
mechanizmy aktywowane w stanie tolerancji zostały
przypuszczalnie wyksztaŁconę w toku ewolucji. Po-
wstanie tolerancji uwarunkowane jest wsp ółdzlałaniem
systemu neuroendokrynnego i odpornościowego. W
efekcie tego współdziałania określany jest stopień za-
grożenta organizmu danym antygenem oraz urucha-
mi ane s ą me chani zmy,,dop as owuj ąc e" re akcj ę obron-
ną. Można zatem przypLlszczać, że w stanie tolerancj i
zostaje wyznaazony nowy próg pobudliwości układu
obronnego na określonąilość irodzaj pirogenu. Jedy-
nie zwiększenie dawki lub pojawienie się w organi-
zmie piro genu o odmiennej strukturze przywr aca p eł-
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nąreakcję obronną (17), Indukowanie tolerancji przy
użyciu endotoksyny bakteryjnej stw arza możliwości
lepszego zapobiegania i leczenia skutków reakcji or-
ganizmu na endotoksynę w naturalnych przypadkach
zachorowań (1).

Reasumuj ąc z przedstawionego materialu wynika,
że zaproponowany model endotoksemii pozwala u koni
na rozwinięcie się tolerancji endotoksynowej. Prócz
parametrów klinicznych zjawisko tolerancji dotyczy
również mechanizmów krzepnięcia krwi szcze gólnie
w wewnątrzpochodnym torze krzepnięcia. W toku
badań udowodniono, że u koni wczesna faza tolęran-
cji występuj e jeszcze po tygodniu ale celowym było-
by ustalenie jak długo się utrzymuje.
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Wydawni ctwo mon o graf,l c znę Międzynaro d owe go B iu-
ra ds. Epizootii poświęcone jest problemom zanieczysz-
czeń żywności oraz ich zapobieganiom i niebezpieczeń-
stwom dla zdrowia społecznego. Temuproblemowi poświę-
cone są 42 przeglądy referatowe, różnych autorów, zwią-
zanych tematycznie zwym. przewodnim motywem. Refe-
raty doty cząnastępuj ących grup tematycznych:

- Generalny problem zdrowia publicznego w aspekcie
żywności zwierzęcego pochodzenia,

- Koncepcj a zapobiegania ryzykomzdrowia publicznego,
- Bydło ijego produkty,

M ięso marych przeżuw aczy.

- Mleko i jego produkty,

- Wieprzowina i jej produkty,

- Produkty drobiarskie,
- Mięso i jego produkty od innych gatunków,

- Ryby, mięczaki, skorupiaki,
- Pozabiolo giczne zanięczy szczenia żywności.

Jest to, w ogólnej ocenie bardzo wartościowe dla służby
Wet. opracowanie,

OIE: Genetic resistance to animal diseases (Gene-
Ęczna oporność na choroby zwierzęce) Scientific
& Technical Review Vol. 17 (1), 1998. str 392.

Kolejny zeszyt monograficzny Międąmarodowego Biura
ds, Epizootiilkazał się w kwietniu 1998 r. Zawiera onw
swej treści 27 monografiizwiązanych z podanym w Ętule
problemem, ZostŃy one uszeregowane w następujące gru-
py,temaĘczne:

- Wprowadzenie do problemu oporności w chorobach
zakaźnych,

- Mechanizmy obrony przeciw chorobom zakaźnym,
- Op o rno ś ć gęnety c zna w chorob ach p as o ży tniczy ch,
- Oporność w chorobach zakaźnych,
- Niekonwencjonalne czynniki zakaźne priony,
- Konwencjonalne programy hodowlane,
- Selekcja geneĘczna w hodowli zwierząt,
- Sfudia nad opomościągenetyczttą
- Oporność geneĘcznapoprzez transfer genowy.
Wszystkie referaty prezentują najnowszą wiedzę.

E. P.


