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Summary
This study aimed at demonstrating thrombocyte involvement in defensive reactitlns of healthy carps, sulr-

jected to experimental intoxication with Neguvon and at selecting parameters which would permit an ap-
praisal of the clinical status of the fish as well as a prognosis of the cour§e of environmentally-conditioned
diseases. The experiments demonstrated that Neguvon preparation, acting on carps in conditions of experi-
mental intoxication, induces a significant decrease in the numłrer and phagocytic capaciĘ of throrrrłlocytes
(lpt, ohtp indices, respectively), i.e. the cells which represent one of the significant elements of, resistance
mechanisms in the animals.

The marked reaction of thrombocytes to the presence of toxic substances in rvater hahitats indicates that
testing the number and phagocytic capaciĘ of thrombocytes using a standard strain of łracteria rnay lre
applied in evaluation of the clinical status of the fish, in prognosing the course of environmentally-indueed
diseases and, possibly, could be used as a biomarker in evaluating water habitats.
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Substancje chemiczne występrrjące w środowisku
wodnym stwarzają zagrożenie nie tylko dla zdrowia
człor,vieka, ale także dla olganizmów zasiedlających
zanteczyszczone wody. Większość substar' cji zanie-
c zry szc zaj ącyc h wo dy p o wi erzc hniowe wpłyrv a n i ck o -
rzystnie między innymi na funkcje elementów układu
obronnego ryb (cyt. 12). W warunkach dośrviadczal-
nych, z uży ctem sub stancj i fo s foroorgani cznych, py-
retroidów oraz metali ciężkich wykazano, że postępu-
jąca degradacja środowiska wodnego sprzyja rozwo-
jowi wielu chorób ryb głownietzw. środowiskowych,
atakże tła infekcyjnego (cyt. l2). Reakcja organizmu
ryb na działanie substancji chemicznych (chernicznych
bodźców stresowych) obarczających środowisko ich
zycia jest przede wszystkim wyrazem rozwoju odpo-
wiedzi stresowej, a ostatecznie, najczęściej niewydol-
ności mechanizmów układu obronnego. Szczególnie
słabo rozpoznanym obszarem tego zagadnienia jest
wpływ obecnych w środowisku wodnym substancji
chemicznych na trombocyty, zaliczane obecnie u lu-
dzi i zwierząt stałocieplnych do komórek układu od-
pornościowego (cyt. 11). Poznanie i określenie roli tych
komórek w organizmie ryb poddanych intoksykacji
doświadczalnej pozwoli z pewnością na pełniejszą
ocenę znaczęnia trombocytów jako komórek obron-
nych.

Celem badari było r,vykazanie udziału tronrbocytow
w reakcjach obronnych u kalpi zdrowych poddanych
dośrviadczalnej intoksykacji Neguvonem oraz uzyska-
nie danych umożliwiających ocenę stanu klinicznego
ryb i prognozowanie przebiegu chorób środorvisko-
wych,

Mateliał i metody

Badania środowiska wodnego. Badanianri objęto 3 pró-
by wody pobranc zc statvu pocho<lzenia karpi, w czasic
odłowu ryb do badań. Próby wody do badań chemicznych
ifizycznychpobierano z głębokości około 50 cln, ztrzęch
miejsc stawu, tj. z okolicy dopływu, odpływu orazz części
znajdującej się poza nttrtem. Badania chemiczne obejmo-
wały oznaczanie,. odczynu wody, tlenu rozpuszczonego,
amon i aku zj onizowanego (NH.'t), amoni aku n i ezj oll i zo wa -

nego (NH-,), konccntracji ogólnej amoniaku (NH,,- + NHl)
i fosforanów, Parametry te charakteryzują stan czystości
środowiska wodnego stawu rybnego ijego przydatność dla
cclów hodowlanych. Oznaczęnia ftzyczne dotyczyły tem-
peratuly wody. Badania wykonano według metod obowią-
zujących w kraju i przyjętych do stosowania w ocenie śro-
dowiska wodnego (3, 1). Wyniki badań przedstawiono rł,

tab.2.
Badania ryb. Materiałem do badań były zdrowe karpie

hodowlane (Cyprinus carpio L.),w wieku 14 miesięcy, o
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Tab. l. Grupy karpi użyte do badań

Tab.2. Badania firyczno-chemiczne prób wody ze stawu pochodzenia karpi użyĘch do badań

Objaśnienie: ns - nie stwierdzono.

Tab. 3. Wpłłrv Neguvonu na ak§wność pochłaniania i liczbę trombocytów karpi

Objaśnienia: ns nie stwierdzono, *statystycznie istotny spadek wartości w porównanir,r z grupąkontrolną(p < 0,05).

średniej masie ciała 105 g, intoksykowane preparatem Ne-
guvon (grupa I, tab. 1) oraz katpie pochodzące z tej samej
obsady, które tworzyły grupę kontrolną (grupa ll, tab. 1),

Kondycję i stan zdrowiaryh użytych do badań oceniono na
podstawie badań klinic znych, anatomopatologicznych i pa-
razytologicznych.

Doświadczalną intoksykacj ę karpi Neguvon em wykona-
no na 28 karpiach w warunkach w jakich wykonuje się ką-
piele lecznicze ryb,. do basenu z zawartością 500 litrów
wody stawowej wprowadzono 62,5 g preparatu Neguvon
(Bayer) (0Jż5 g na 1 litr wody), a następnie po upĘwie 2
godzin przeprowadzono kąpiel karpi tr-wającą40 minut.

Krew do badań pobierano z serca do probówek z hepa-

ryną (50 j.m. na l rnl krwi) oraz z dodatkiem płynu ACD
(acid citrate dextrose), Llczbę trombocytów określono
metodą Deissi (10). Zdolność pochłaniania Staphylococ-
c u s au reu s 209P przez trombocyty określono metodą Man-
tur i wsp. (6), adaptowaną dla ryb (10)

Wyniki, wyraż one ind eks em p o chł anianla tromb o cytów
(Ipt) oraz procentem trombocytów pochłaniających (% tp),
przeana7izowano statystycznie testem t-Studenta dla
P < 0,05, Wyliczono średnią arytmetyczną odchylenie
standardowe i istotnośó różnic między wynikami otrzyma-

nymi u karpi intoksykowanych i grupy kontrolnej, Wyniki
badań przedstawiono w tab. 3.

Wyniki iomówienie
Badania środowiska wodnego. Wyni-

ki b adań chemi c zny ch i fizy cznych wo dy stawu, z kto -
rego pochodzlłykatpie, a jednocześnie użytej do do-
świadczalnej intoksykacj i ryb Neguvonem, wskazuj ą
na dobre warunki środowiskowe (tab. 2). Woda w sta-
wie pochodzenia ryb spełniała wymagania stawiane
akwenom ptzeznaczonym do hodowli ryb karpiowa-
tych (1,4, 5).

Badania hematologiczne i immuno-
l o g i c z n e .Liczbatrombocytów oTazindeks pochła-
niania trombocytów i procent trombocytów pochłania-
jących określone u karpi poddanych doświadczalnej
intoksykacji Neguvonem (grupa I, tab. 3) bvły staty-
stycznie istotnie mniejsze niż u ryb grupy kontrolnej
(grupa II, tab. 3).

Brak danych odnośnie do wpływu preparatów fos-
foroorganicznych na aktywność trombocytów (Ipt,
% tp) skłania do porównań wyników badań własnych



ze zdolnością pochłaniania granulocytów obojętno-
chłonnych u ryb intoksykowanych doświadczalnie pre-
paratami tej grupy. Badania (2,8,9) dotyczące wpły-
wu substancji fosforoorganicznych na aktywność me-
tab oliczną p o chłani an ia i b ój czą granulo cytów ob o -
jętnochłonnych u ryb poddanych intoksykacji doświad-
cza|nej,wykazaĘ ich supresyjne oddziałwanie na ele-
menty układu odp orno ś ciowe go ty ch zw ter ząt. S twier-
dzonaw badaniach własnych reakcja trombocytów na
Neguvon jest zatem podobna do, obserwowanego
przez innych autorów (2,8,9), wpływu tego preparatu
na funkcj e czyrrnościowe granulocytów oboj ętnochłon-
nych. Kierunek zmian w obrębie badanych wskaźni-
ków przebiega podobnie jak w przypadku poddania

ryb dziaŁanll wy żs zy ch s tę ż eń sub stancj i c hemi c zny ch
(silniej szych bodźców stresowych), przeWaczaj ących
możl iwo ś ci adaptacyj n e organizmu tych zw ier ząt, p o -
budzających centralny układ nerwowy (oś podwzgó-
rze - przysadka mozgowa - komórki międzynerkowe
ryb, odpowiadające komórkom kory nadnerczy ssa-
kow) (cyt. 12). W warunkach doświadczalnych wyka-
zano (cyt. I2), że honnon ACTH lub kortykosterydy,
uwalniane w następstwie pobudzenia centralnego ukła-
du nerwowe go, prowa dzą do zmniejszania obj ęto ś ci
tkanki limfoidalnej śledziony - narządl pochodzenia
trombocytów oraz nerki przedniej, Funkcje tych na-
rządów są ograniczone i zabuTzonę. Obserwuje się
wówczas zmniejszoną ilość komórek układu odpor-
nościowego (cyt. l2), zwłaszcza limfocytów i trom-
bocytów. Osłabione są funkcje czynnościowe komó-
rek warunkuj ących mechanizmy odpornośc i nieswo -

istej i swoistej, m.in. w zakresie proliferacji limfocy-
tow oraz chemotaksji i zdolności pochłaniania granu-
locytów obojętnochłonnych i makrofagów (cyt. 12), a
także, jak wynika zbadań własnych, trombocytów.
Występujące u karpi intoksykowanych Neguvonem,
tendencje i kierunki zmlan w zakresie ltczby i aktyw-
ności fagocytarnej trombocytów (Ipt, % tp) podobne
sąponadto do wyników uzyskanych u ryb tego same-
go gatunku objętych ostrymi postaciami Branchiomy-
cosis oraz Erythrodermatitis (1 1). Najprawdopodob-
niej zmiany te, tak jak u karpi z ostrymi postaciami
Branchiomycosis i Erythrodermatitis (1 1), pozostają
w zwtązku z mniejsząIiczbątych komórek w kr-wi.
Taki obraz może rozwijaó się w rvyniku rnniejszego
lub wolniejszego uwalniania trombocytów do krwio-
biegu oraz intensywniejszego wyczerpywania się za-
sobów trombocytów dojrzałych, w pełni sprawnych
czynnościowo.

podsumowanie

Badania wykazały, że preparat Neguvon oddziały-
u.ujący na organizm karpi w watunkach doświadczal-
nej intoksykacji powoduje istotne zmniejszenl,ę licz-
by oraz upośledzenie aktywności pochłaniania trom-
bocytów (Ipt,%Ę).

Wobec wytaźnie zaznaczonej reakcj i trombocytów
na obecność substancji toksycznych w środowisku
wodnym, badania nadliczbątych komórek i zdolno-
ścią pochłaniania pTzez nie wzorco w e go szczępu bak-
teriimogązna\ężc zastosowanie w ocenie stanu zdro-
wia ryb, prognozowaniu przebiegu chorób środowi-
skowych, atakżębyć możejako biomarker, w ocenie
środowiska wodnego.
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Odpowiedź ilnmunologiczna na antygen rekonlbinantu Eimeria lenelltl (Ett

lA)rrJegawzmocnicnitlprzeztoksynęYibt ioc,lloletae(CT) Kurczęlar,vwiekLl
_5 tygodni inrnlunizowtrno do iclita ślepego Ea1 A skonjugowanego z CT (grupa

l), Eal A zmicszirncgo z CiT (grupa 2), Ea lA znrieszanego z albuminą surorł,ic1,

bydła (grupa 3) Crupę 4 kLlrcząt ilnmunizowatlo 25 000 sporozoitami E tenel-

łr Wtómą odpowiedź inlnluno]ogiczrrą indukowano zakażi!ąc kurczęta per os

l000 oocyst E tenellu po l4 dniach po Llodpornieniu. NabłoneI< jelit śJepych

l(urcząt posiada rcccptory wiąźące CT. Po 7 dniach liczba limfocytólł,CD4- i
CD8* lv lanlintl propril zu,iększa się, co ślviadczy o wpływie Cl'narrl<}ad inr-

mturologiczny \\/ surotvicy krwi w grupic 1 i 2 pojalvia.ją się przec;rł,clała dla
CT rv klasie lgM i lgC Antygen EalA skorlugowany z CT indukorł,ał oclpo-

wiedź inlnunologiczrrą Zarórł,no nasiIenie pierwotnej jal< i wtómej odporviedzi
imnrulologicznej po indtrkcji EalA było znacznie rł,yźsze w przypadkLL zastoso-
wania do inrmutrizacji EalA skonjugowanego z CT. 
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