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The efficiency of ELISA tests in evaluating humolal immune response
of animals to Miclospotum canis antigens

Summary

An ELISA test was performed on polysĘrene microtitre plates produced by Ivanovice and on NUNC Maxi
Sorp microtitre plates. Two somatic compounds - S and HB and one exoantigen E, obtained from a standard
strain of M. canis No V85/28 were used as target antigens.

Sera for the study were collected from guinea pigs and cats experimentally infected with M. canis or vacci-
nated against M. canis infection.

Goat sera labelled by horse-radish peroxidase was used as conjugates in this system. On the basis of statis-
tical analysis NUNC micrometre plates and the somatic HB antigen were assessed as being most useful.

It was found that M. canis infection elicited a humoral immune response in guinea pigs and cats and that its
level corresponded with the time span after infection (the highest concentration of antibodies being at 4 months).
The relatively early occurrence of specific antibodies in the sera of infected cats may be important for the
diagnostic proce§§. The course of the disease (intensity of clinical changes) and the age of animals did not
influence the leyel of antibodies.

The ELISA test also revealed that the postvaccinal humoral response lasted through to the end of the study,
i.e. 3 months and 5 months in guinea pigs and cats, respectively. The immune re§pon§e in cats (two infected
and one vaccinated) bearing the signs of simultaneous vira| infection was depressed most prohably due to the
immune-suppressive effect of the yirus.

Keywords: Microsporum canis, ELISA test.

wo wcześnie uzyskac informacje co do stanu zdrowia
ustroju i ewentualnego jego zagrożenia, oznaczając
takie czynniki jak białko ostrej fazy (21), interleuki-
nę-8 (I7) czy lipoproteinę a (13).

Przy szeroklej l zrożnicowanej gamie zastosowań
testu ELISA nie mogło zabraknąc wykorzystania go
również w badaniach mikologicznych. Do interesują-
cych aplikacji metody ELISA mozna za7lczyc wykry-
wanie metabolitów grzybóq jak np. kwasu kojowego
w surowicy ludzi w przypadkach inwazyjnej aspergi-
lozy (l), enzymów gl,zybiczych, m.in. keratynazy Mi-
crosporum canis,w chorobowo zmienionych tkankach
(24) czy aflatoksyny B w surowicy przy rnikotoksyko-
zie drobiu (20).

Najistotniejsze jednak znaczenię posiada test ELI-
SA w Tozpoznawaniu systemomikoz oraz w monito-
ringu pacjentów podczas terapii m.in. takich schorzeń
jak parakokcidioidomlkoza (6), blastomikoza (5), hi-
stoplazmoza (18) czy aspergiloza (2). Stosowane bo-
wiem techniki serologiczne m.in. immunofluorescen-
cj a, immun o dy flzja, OWD, te st lateks ow y czy też elek-

Immunoenzymatyczny test ELISA poszelzony o
znacznągamę wariantów, jest aktualnie jednym znaj-
częściej stosowanych odczynów w rozmaitych bada-
niach serologicznych.

Metoda ELISA posiada szeTęgzalet takich jak: pro-
stota i szybkość wykonania, niewięlka ilość potrzeb-
nych reagentów i znaczna ich stabilność, wysoka czu-
łość i swoistość testu, powtarzalnośc wyników oraz
dzięki wprowadzeniu i szerokiemu rozpowszechnie-
niu testów komercyjnych, standaryzacja i obiektywi-
zacja oznaczeń. Test ELISA wykorzystywany jest
przede wszystkim w diagnostyce bakteryjnych i wiru-
sowych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, a takżę w
monitoringu humoralnej odpowie dzi poszc zepiennej .

ocenie poziomu przeciwciał matczynych, czy też w
oznaczanlupozi omu p oszcze golnych izotypów immu-
noglobulin. Znajdlje zastosowanie również w okre-
ślaniu poziomu hormonów, enzymów i mikroelemen-
tów w surowicy kwi (4, 12,l5), pozostałości lekow
w mleku (3), a także toksyn bakteryjnych w pokar-
rnach ( l 4). Zapomocąpróby ELISA mozna stosunko-



tofor eza przeciwprądowa, j akko lwi ek maj ą zna czną
wartość diagnostyczną to jednak u pacjentów zupo-
śledzoną odpowiedzią immuno lo giczną czuło ść §ch
metod okazuje się niewystarczająca. Dotyczy to zvvłasz-
czaorganizmow z immunosupresją u których grzybi-
ce indukowane nawet przez grzyby opofiunistyczne,
wywołująostre kliniczne symptomy choroby przy sto-
sunkowo niskim poziomie przeciwciał (6). W takich
pr zy p adkach o gro mn i e pr zy datne o kazuj ą s i ę b ar dziej
czuŁe w wykrywaniu przeciwciał, techniki immuno-
enzymatyczne (6).

D i agno styka dermatom iko z pr zy rozwiniętym, cha-
rakterystyc znym obr aztę klinic znym ni e sprawia zwy-
kle poważnych problemów i opiera się zasadniczo na
wynikach badań mikroskopowych i hodowlanych.
Zadanie to jest jednakznacznię utrudnione w począt-
kowym stadium infekcji, w przypadkach współistnie-
jących zakażei grżybami saprofitycznymi czy bakte-
riami lub w atypowym, niekiedy ostrym przebiegu
choroby (11, 25). Istotne znaczen|e może posiadac
wówczas badanie serologiczne, a zwłaszcza test ELI-
SA, pozwalający na wczesne wykrycie przectwctał
sygnalizuj ących infekcj ę gr zybtc zą (I 9, 23) . Ni e li cz-
ne jak dotąd próby adaptacji metody ELISA do dia-
gnostyki infekcji dermatofitami u zwierząt, głównie
kotów i psów są dość trudne do oceny ze względu na
brak standaryzacjt tesfu, zarówno w odniesieniu do
stosowanych reagentów jak i warunków wykonania
odczynu.

Celem pTacy była próba opracowania techniki wy-
konania odczynu ELISA, głównie w aspekcie doboru
właściwego antygenu tfazy stałej, atakżę określenie
optymalnych parametrów reakcji i wstępna ocena waf-
tości diagnostycznej metody, w przypadkach ekspery-
mentalnego zakażęnta oraz immunizacjt zwierząt an-
tygenami Microsporum canis.

Matetiał imetody
Surowice
Próbki badanych surowic pochodziĘ od:

- świnek morskich zakażonych doświadczalnie zjadli-
wym szczepęmM. cąnis nr 30 (n:lB);

- świnek morskich s zczepionych inakt}rvow aną szcze -

pionką Mc 30 przeciwko infekcji M. canis (n:20);

- świnek morskich zdrowych klinicznie (n:5);
kotów zakażony ch do świ adczalnie zj adliwym szcze-

pem M. cąnis nr 30 (n:18);

- kotów szczepionych inaktyrvow aną szczepionką Mc
30 przeciwko infekcji M. cąnis (n:5);

- kotów zdrowych klinicznie (n-5).
Wszystkie surowice inaktywowano w temperaturze 56"C

przez 30 minut i przechowywano w temperafurze -20"C.
AnĘgeny
W badaniach zastosowano dwa anĘgeny somatyczne:

antygen I (S) i il (HB) oraz egzoantygen (E).

- Antygen somatyczny I (S). Antygen przygotowano z
4-tygodniowej hodowli referencyjnego szczępl M. canis
nr V85/28 namnażanego na stałym podłożu glukozowym
Sabourauda w temperaturz e 25" C. Grzybnię zbierano i prze-

m}nvano 2-krotnie wodą destylowaną a następnie liofili-
zowano. Ltofilizat (3,5 g) rozbijano mechanicznie w IKA-
-A10 Analytical Mill (Tekmar) chłodzonym wodą w trzech
kolejnych cyklach po 1 minuciekażdy. Uzyskany proszek
zawieszano w 70 ml wody destylowanej z dodatkiem mer-
tiolafu (1:5000) lprzez24 godziny eluowano w temp. 4oC.
Materiał sączono wstępnie przezbibułę Whatmana nr 1 i
wirowano 2-krotnie każdorazowo plzęz I godzlnęprzy 2300
g. Płyn znad osadu sączono przez sączki Milipore (0,45
pm), oznaczano białko metodąBradforda i liofilizowano.

- Antygen somatyczny II (HB). Grzybnię szczepu M.
canis nr V85/28 namnozonego na staĘm podłoźu Sabo-
urauda zawieszano w wodzie destylowanej (1:1) i wstęp-
nie rozbijano mechanicznie. Do zawiesiny dodawano oko-
ło30Yo perełek szklanych (P 1 mm) i poddawano homoge-
ntzacji w homogenizęrzę Browna (MSK Cell Homogeni-
zer) w trzech 1-minutowych cyklach, przy zastosowaniu
chłodzenia ciekłym dwutlenkiem węgla. Stopień dezinte-
gracji komórek kontrolowany mikroskopowo wynosił około
95oń. Materiał wirowano 3 razy po 20 minut przy 6640 g.

Supematant sączono przez sączek Milipore (0,4 5 pm), ozna-
czano białko i liofilizowano.

EgzoanĘgen (E). Szczep M. canis nr VB5/28 namna-
żano przez 3 tygodnie na stałym podłozu Sabourauda w
25"C. Grzybnię zawieszano w wodzie destylowanej z do-
datkiem mertiolatu (l:5000) i poddawano elucji przezż4
godziny w 25"C. Materiał wstępnie sączono, a następnie
wirowano 3 razy po 20 minut przy 6640 g w temperaturze
4oC. Uzyskany supernatant sączono przez fitr Milipore
(0,45 pm), a następnie poddawano ultrafiltracji (Amicon
Membrane Filtration System, Amicon, Model2000A). W
preparacie oznaczano białko i liofilizowano.

Wykonanie testu ELISA
W badaniach zastosowano ż rodzaje mikropłytek poli-

styrenowych F96: pĘtki produkcji czeskiej (Ivanovice) i
płytki produkcji duńskiej (NLINC typ Maxi Sorp).

- Bufory
1. Bufor 0,1M węglanowy o pH 9,6, zawierający NarCO,,

NaHCO,; NaN, - do rozciehczania antygenów.
2. Buforowana sól ftzjologiczna z dodatkiem 0,05%

Tween 20 (PBST) do przemy,wania płytek.
3. Bufor Tris o pH 7,4 zawierający 0,05M Tris; 0,15M

NaCl; 0,10lo Tween 20 0,IYo BSA - do rozcięńczania su-
rowic i koniugat.

- Koniugaty (Jackson Immuno Research Laboratories)
1. Surowica kozia skierowana przeciwko frakcji IgG

(H+L) surowic kotów znakow ana p eroksydazą chrzanową
(Peroxidase-conjugated Affini Pure Goat Anti-Cat IgG
(H+L) - dla surowic kocich.

2. Surowica kozia skierowana ptzeciwko frakcji IgG
(H+L) surowic świnek morskich, znakowana peroksydazą
chrzanową (Peroxidase-conjugated Aff,rni Pure Goat Anti-
Guinea pig IgG (H+L) dla surowic świnek morskich.

Wyniki odczytywanoprzy długości fali 650 nm (czytnik
Labsystems Multiskan Plus).

Zawartość przectwciń w badanych surowicach określa-
no testem ELISA. Płatyki polistyrenowe opłaszczano an-
tygenami o wyrównanej koncentracji białka - 3 pg w obję-
tości 100 pInakażdy basenik. Do rozcieńczanl,a anĘge-
nów stosowano bufor węglanowy (bufor l ). Inkubację pły-



1. średnie wartości mian (log,) surowic zwierzątpo kontakcie z antygenami Microsporum cqnis (test ELISA) (T + s)

objaśnienia: S _ antygen somatyczny I, HB antygen Somatyczny II, E _ egzoantygen.

tek prowadz ono przez48 godzirr w temperaturze 4'C. Opty-
malną koncentrację antygenu określano wstępnie przez
kr zy żow e r ozcieńczęnia z dodatni ą i uj em ną surowi c ą świ -

nek morskich i kotów, a także z właściwym koniugatem.
Płytki przemywano 6 razy buforem PBST (bufor 2) i stabi-
lizowano 0,5oń rozt:Norem albuminy bydlęcej (Serva) przez
24 godziny w temperaturze 25"C. Badane surowice roz-

cieńczano buforem Tris (bufor 3) przyjnującjako rozcień-
czenię wyjściowe dla surowic świnek morskich l:10, a dla
surowic kotów 1:100, Próbki surowic w ilości 100 pl wpro-
wadzano do studzienek i inkubowano ż godziny w tempe-

raturze 25"C. Płytki przemywano ponownie 6 razy bufo-
rem PBST, dodawano po 100 pl koniugatu w rozcieńcze-
niu 1:5000 i inkubowano 1,5 godziny w 25'C. Następnie
przem},wano 6razy,dodawano po l50 pl substtatu (K-Blue
Śubstrat) i inkubowano 30 minut w temperaturze pokojo-
wej. Reakcje hamowano substancjąblokującąRed Stop So-
lution - Neogen Cotporation, Lexington KY. Wyniki reak-

cji odczyty,wano mierząc warlość ekstynkcji przy długości
fali 650 nm. Dla każdej badanej surowicy równolegle z

kontrolę tj., w miejsce antyge-
anowy. Za wy nlk dodatni przyj -
wicy przy ktorym OD > 0,1 00,

W przypadku reakcji nieswoistych, za wynik dodatni
urnawano rozcieńczenie surowicy, przy którym rożnjcaw
gęstości optycznej pomiędzy próbą właściwą a kontrolą
wynosiła co najmniej 0,050 Warlość miana surowic przed-
stawiono jako lg,,

Warunki wykonania testu zostaĘ ustalone we wcześniej-
szych badaniach pilotowych uwzględniaj ących temperatu-
rę (25', 3]" i4"C) i czas inkubacliposzczególnychreagen-
toq bufory stosowane do rozcieńczeń reagentów i płuka-

nia płytek (PBS, PBST, bufor Tris, bufor węglanowy), pro-

cent albuminy w roztworze do blokowania wolnych miejsc
na płytkach (0,1oń-2,0oń) oraz liczbę płukań niezbędnych
do usunięcia nadmiaru reagentów (3x, 6x, 12x).

Analiza staĘsĘczna
Istotność wpĘrvu rodzaju antygenu i typu pĘtek na war-

tość miana surowic sprawdzano za pomocątestu t-Studen-
ta dIa zmlennych połączonych. W pracy przyj ęto 5oń ryzy-
ko błędu wnioskowania.

Wyniki i omówienie

W badaniach zastosowano immun oenzymaty czny
test ELISA, surowice świnek morskich i kotów, trzy
rodzaje antygenów oraz dwa typy płytek. Uzyskane

Ryc. 1. Średnie wartośc Po
kontakcie z antygenami
Objaśnienia: ** istotnoś c -
istotnośc różnic między antygenami.

wartości mian surowic opracowane sta§s§cznie przed-

stawiono w tabeli 1.
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gacj i anty genu HB uj awni aj ący znac znąl'lczb ę aktyw-
nych epitopów, mógł byc czynntkiem warunkującym
łatwość adsorbcji frakcji antygenowych do podłoża i
wpływaj ącym na wy ższą czttłość odczynu.

W dalszym etapie pr acy, wykorzysfuj ąc wymienio-
ny układ reagentów starano się pogrupować badane
surowice i przeprowadzić wstępnąocenę warlości te-
stu ELISA w diagnostyce infekcji M. canis i monito-
ringu reakcji poszczepiennej,

Pierwszą grupę surowic ocenianych testem ELISA
stanowi ły surowi c e świnek morski ch zakażony ch do -

świadczalnte zjadliwym szczepem M. canis. Badania
przępr ow adzone w trzech. r ożny ch terminach, wska-
zująże stężenie przeciwciał w 11 tygodniu po zakaże-
niu wyno sząc e śre dni o I ż, b ar dzo wyr ażnie w zr astało
osiągając w 16 tygodniu badania wartośc 16 (tab. ż).
Po dalszych 2 miesiącach badania zawaftość przeciw-
ctał znacznie obniżyła się i wynosiła 10.

Kształtowanie się poziomu przęclwaał w surowi-
cach świnek morskich szczepionych inaktywowaną
szczepionką Mc 30 przedstawia tab. 3. Wyraźną od-

lvanovice NUNK
Ryc. 2. Średnie wartości mian surowic kotów po kontakcie z
antygenami Microsporum can is (test ELISA)
Objaśnienia: jak ryc. 1,

Tab.2. Kształtowanie się poziomu przeciwciał w surowicach
zakażeniu M. canis (test ELISA)

świnek morskich po

Tab. 3. Kształtowanie się poziomu przeciwciał w surowicach świnek morskich po
szczepieniu przeciwko infekcji M. canis (test ELISA)

cbaaaa
sHBEsHBE

powiedź humoralną określaną próbą
ELISA obserwowano jlż po 3 tygo-
dniach i po immunizacji (M:11).W
następnych terminach badania po-
ziom przeciwciał stopniowo narastał,
osiągając w 13-tym tygodniu po
szczepieniu średnią wań ośó I 6. ZbIi-
zoną odpowi edź humoralnąu świnek
morskich wyłvoĘwała ribosomalna
szczepionka Elada i wsp. (10). Sred-
nie miano przeciwciał określane po
2 tygodniach po szczepieniu wyno-
siło 7, a w okresie od 4 do 6 Ęgodni
(koniec badań) osiągało wartość 11

(10). W surowicach klinicznie zdro-
wych świnek morskich, stanowiących
kontrolę, miana przeciwciał waha§
się od 6-9.

Surowice kotów zakażonych do-
świadczalnie zj adliwym szczępem
M. canis,byĘ kolejną grupą surowic
poddanych badaniu odczynem ELI-
SA. Uzyskane wyniki (tab. a) wska-
ntją że po 4-6 tygodniach po zaka-
żenhl na 5 badanych surowic w 2
stwierdzono podwyzszone miano
przeciwciał (M:1I-I2). Biorąc pod
uwagę dość długi okres inkubacji
grzybicy, dane te wydają się potwier-
dzac pogląd, iż odczyn ELISA sto-
sunkowo wcześnie sygnalizuj e odpo-
ws,ędź humoralną organizmu. Nie

Biorąc pod uwagę wyniki analizy statystycznej
stwierdzono, ze w warunkach przęprowadzonych do-
świadczeń, pĘtki polistyrenowe NIINK jako nośnik
fazy staŁej antygenu oraz somatyczny anĘgen HB oka-
zały sięnajbardziej przydatne. Silny stopień dezinte-

wykluczone, że pozytywne miana przeciwciaŁ można
by wykazać tym testem jużprzy pierwszych sympto-
mach choroby, tj. po około ż tygodniach po zakaże-
niu. Sugestia ta znajdlĄe potwierdzenie w badaniach
Sparkesa i wsp, (23) oraz Pintera i wsp. (I9),którzy



Tab. 4. Poziom przeciwciał w surowicach kotów doświadczal nie zakażonych M. canis (test ELISA)

Objaśnienia: -| -łuszczący się naskórek, przekrwienie skóry (2x2 cm), ++ z|ewalące się ogniska pogrubionego, fuszczącego się naskórka
(3 x3 cm) na obtzężachłatwo wychodzący włos, +++ zmiany rozprzestrzeniające się (5x3-5x4 cm), ++++ ++++++ - zmiany nasila-
jące się, x - samoistnie powstające ogniska grzybicze poza miejscem doświadczalnego zakńenia.

swo i ste pT zę ciw ciaŁa u do ś wi ad czalnie zakńony ch ko -
tów i psów wykazywali testem ELISA między 2 a 4
tygodniem po infekcji. Dane te wskazuj ą że proba
ELISA moze stanowić cenną metodę w diagnostyce
selolo gicznej wczesnych stadiów dermatofitozy.

W późniejszym okresie badań, stężenie przeciwciał
wyraźnlę wzrastało osiągając po około 4 miesiącach
poziom 14; wartość ta nie ulegała zmianie do końca
obserwacji (tab. 4). Odpowiedz humoralna u kotów
po zakażenju M. canis wydaje się więc charakteryzo-
wać stosunkowo dfugim okresem utrzymywania się
wysokiego poziomu przeciwciaŁ, co znajduje potwier-
dzenie m.in. w pracach Sparkesa (22,23). Niski po-
ziomprzeciwciał (miano = 8) stwierdzany u kotów nr
58 I 62 mógł mieć związek ze współistniejącą praw-
dopodobnie infekcj ą wirus ową (26), o ddziaływuj ąc ą
supre syj ni e na o dpowi edź immuno Io gtcznątych zwie -

ruąt (tab.4). Wiele wirusów bowiem m.in. FIV i wirus
białaczki kotów zalicza się do biologicznych czynni-
ków supresyjnych wpĘwających zasadniczo na stan
odporno ściowy organi zml (7 ).

Analiza obr azu k 1 ini c zn e go gr zyb tcy u p o s zc ze gol -
nych kotów (tab. 4) nie wykazuj e wyrażnej korelacji
między p o z i o mem pr ze ciw c iał a wi e ki e m zakażany ch
zw ier ząt oraz inten sywno ś c i ą zmian klini cznych. P o -
dobnie badania przeprowadzone przez Pintera i wsp.
(19) na doświadczalnie zakażonych psach nie dająw
tym względzie j edno znacznej odpowiedzi. Autorzy
twterdzą że istniejąpewne dane świadczące o wpły-
wie czasu trwania infekcji na odpowiedź immunolo-
giczną natomiast nie jest całkowicie udowodnionę czy
lokalizacja zmianw połączeniu z ich intensywnością
znajduje odbicie w reaktywności humoralnej. Są bo-
wiem obserwacje wskazujące , że nawet stosunkowo



Tab. 5. Poziom przeciwciał w surowicach kotów szczepionych przeciwko infekcji
M. canis (test ELISA)

od < 5 do 9 i odpowiadał warlościom
określanym przęz De Boer, Moriello
(8, 9).

Reasumuj ąc, należy strv ier dzic, że
immuno en zy maty c zny o dc zy n ELI -
SA moze znaleźc szerokie zastoso-
wanie w mikologii, w tym również
w b adani ach zakażeń wywoĘrvanych
przęz dermatofity, zwłaszcza po
opracowaniu komercyjnych zesta-
wów diagnostycznych. Nie powinien
on j ednak całkowicie zastąpió badań
mikologicznych oparlych o wyniki
izolacji grzyba, a jedynie spełniać

rolę szybkiego, indykacyjnego sygnału i stanowić uzu-
pełnienie klasycznej diagnostyki. Po wprow adzęntu zaś
na rynek swoistej szczepionki przeciwko infekcji M.
canis u kotów, test ELISA będzie pomocny w ocenie
reakcji poszczepiennej zwierząt,
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słab o zaznac z o n e zmiany kl i ni c zn e gr zyb icy mo g ą i n -
dukować wyraźną odpowiedź serologiczną. Na brak
w y r aźnę go zw iązktt mi ę dzy o dp ow i e dz i ą humora ln ą
(w odróznieniu od reakcji typu komórkowego) a cofa-
niem się infekcji M. canis u doświadczalnię zakażo-
nych kotów, zwraca rownież uwagę Sparkes (23).
Występuj e natomiast pewna w spółzależność między
wysokoŚcią miana badanych sulowic a terminem po-
bierania próbek krwi do testu (tab. 2, tab. 4).

Odczyn ELISA możę być rórvnież przydatny w
monitofingu reakcji humoralnej u kotów po zastoso-
waniu szczepieńprofilaktycznych. De Boer i Moriel-
1o (8, 9) stosując test ELISA do oceny odpowiedzi hu-
moralnej kotów szc zep ionych prep arat em zaw ięr aj ą-
cym antygeny Ściany komórkowej M. canis, stwier-
dzili obecność swoistych przeciwciaŁ już po 5 tygo-
dniach. Szczyt odpowiedziprzypadał około 4 miesię-
cy po immunizacji, a następnie do końca badań, ob-
serwowano spadek stężenia immunoglobulin. W ba-
daniach własnych stężenie przeciwciał w surowicach
pobranych 5 miesięcy po szczepieniu kotów wahało
się od II-I4 (tab. 5). Pomimo więc zastosowan:iaróż-
nych biopreparatów średnie poziomy pfzeciwciał okre-
ślane po ok. 5 miesiącach po szczepieniu były porów-
nywalne i wynosiĘ odpowiednio 10,4 i I2,5. Wydaje
się więc, że poztom odpowiedzi humoralnej zwierząt
(kotów i świnek morskich) mierzony testem ELISA
jest dość zbliżony, nięzalężnie od rodzaju zastosowa-
nęj szczeplonki : szczepionka ribosomalna ( 1 0), szcze-
pionka ze ściany komórkowej (8, 9), szczepionk a wła-
sna zawierająca pełne komórki. Natomiast wartoŚc
ochronna tych preparatow różni się zasadniczo (8- 1 0,
27,28), co potwierdza pogląd, że w obronie ustroju
odpowiedz humoralna nie wydaje się odgrywać istot-
nej roli.

Kot nr 48, u którego stwierdzono zakażęnie, praw-
dopodobnie witusem panleukopenii, nie reagował na
stymulację antygenami grzyba (tab. 5). Obserwacja ta
koresponduje z oceną reakcji u kotów rt 58 i 62, l
których nadkażenie wirusem również wpłynęło nega-
tyłvnie na ich odpowiedź immunologiczną. W suro-
wicach pobranych od kotów zdrowych klinicznie i nie
będących aktualnie nosicielamt M. canis (badanie
metodąMackenzie ( 16)) poziom plzeciwciał wahał się


