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Endotoxin toIelan le and phagocytic actiuity of ts in blood of horses' 
'',Summary

The object of the ,tonYŚ] *uS io],determined the influ 
: '' ' ''

a physiological s ,onĘ The white blood cells count (WBC), number ofrreutroPhiĘala 1mic;o, test of
NB]] reduótion t e phagocytic activiĘ of neutrophils were performed. It was found that just 1 hr after
injection of LPS_I ther was a clear decrease of WBC and the number of neutrophils and a,simultaneous
increase in their,]phagocytic activiĘ. After the 2nd injection of LPS there was a deCreased rć the
organism]]to endotoxin pointing to the endotoxin tolerance of the examined parameters. This in-
cróased after the 3rd dose of LPS. The injection of LPS-4 after a one week break revealed the full restoiation
of senśitivity of the horses to LPS, indicating a relatively quick cessation of tolerance to the administered dose
of endotoxin.,
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Reakcją organizmu gospodarza na obecnośó endo-
toksyny bakteryjnej (LPS) jest aktywacja immunolo-
gicznte aktywnych fagocytów oraz komórek układu
siateczkowo- śródbłonkowego do syntezy i uwalniania
wielu biologicznie czynnych związkow białkowych
zw any ch cytokinami. Spo śród nich naj czę ściej wymie-
nia się czynnik nekrotyzujący nowotwory (TNF), in-
terferony (IFN) oraz interleukiny (IL) (9, 11, 13, 19).
S p ektrum działanta ty ch zw iązków j e s t b ar dz o s z e ro -

kie, m.in. stymulują syntezę i uwalnianie przeciwciał
or az białęk o strej fazy, w zmagaj ą pro l i fer acj ę i r o żni -
cowanie limfocytów T i B, zwiększająuwalnianie neu-
trof,rlów ze szpiku kostnego do krwi oraz powodują
wzrost aktywności fagocytarnej komórek żernych (9,
11,13, 14,25).

Badania przeprowadzone głównie na zwterzętach
laboratoryjnych wykazały, że po kolejnych (takich sa-
mych lub niższych) dawkach LPS reakcja organizmu
j est coraz mniej intensyłvna (I , 7 , 15 ,22). Zjawisko to
nazwano tolerancją endotoksynową i jest formą ada-
ptacyjnąukładu odpornościowego gospodarza na dany
antygen. Stopniowo ogTanlcza ona efekty wzbudzane
czynnikiem e gzo gęnnym, j edno cze śni e chroni ąc orga-
ntzm przed koniecznoś ctą rozwljania pełnej reakcj i

obronnej na każdorazowe wniknięcie danego antyge-
nu, przy zachowaniu pełnej zdolności reagowania na
inny antygen(22).

B o gate p i śmi ennic tw o z załc ęsu to l erancj i endotok-
synow ej doty czy b adań pr zepr ow adzony ch z r e guĘ na
zw ier zętach lab oratoryj nych ( 1 8, 2 I -24, 2 7 ). Niewiel-
ka liczbaprac ztego zakresuu koni obejmowałaprzede
wszystkim obserwacje kliniczne ze szczegóInym
uwzględnieniem temperatury ciała, a także udziaŁ cy-
tokin oraz niektórych wskaźnikow krzepnięcia krwi
(1,4, 15).

Wyniki wcześniejszychbadah u koni wykazaĘ, że
LPS wjednorazowej dawce jestbardzo silnym stymu-
latorem odporności komórkowej (1a), Stało się to ce-
lem niniej s zy ch badań nad oceną wpływu wielokrot-
nych dawek LPS na kształtowanie się tolerancji endo-
toksynowej w zakresie udziału i aktywności granulo-
cytów obojętnochłonnych u koni.

Matetiał imetody

Badaniaprzeprowadzono na 10 klinicznie zdrowych kla-
czachrasy konik polski, w wieku od 2 do 9lat, z których 8

stanowiło grupę doświ adczalną zaś 2 pozostńe były zw ie-
rzętami kontrolnymi.



(h)

Ryc. l. Średnia |iczba krwinek biaĘch (WBC) u koni doświad-
czalnych po 4 dawkach 0,1 pglkg m.c. LPS E. coli
Objaśnienie: a, b średnie oznaczoneróżnymi literami różniąsię
istotnieprzyp<0,05.

Do badań użyto liofilizowany lipopolisacharydz Esche-
richią coliserotyp 055:B5 (Sigma Chemical Co,). Po roz-
puszczeniu w 500 ml apirogennego, fizjologicznego roz-
tworu NaCl, endotoksynę podawano dożylnie koniom do-
świadczalnym. Zwlerzęta te otrzymały LPS czterokrotnie
w dawkach po 0,1 pglkg m.c. każda - 3 razy w odstępach
24-godzinnych (LPS-I, LPS-2 i LPS-3) orazpo tygodniu
od ostatniego wlewu (LPS-4). Koniom kontrolnym poda-
no tylko fizjologiczny roztwór NaCl według schematu obo-
wiązuj ącego zwlerzęta doświadczalne.

Obserwacje kliniczne orazpozyskiwanie krwi do ozna-
czeń wykon}nvano bezpośrednio przed podaniem endotok-
syny lub roztworu NaCl (godzina,,0") orazpo l, 2, 3, 5 i J
godzinach od wlewu. Zarowno wlewy, jak i pobieranie krwi
wykonlłvano poprzez katetery (Secalon'u] Kathy 1 firmy
Viggo) instalowane każdego dnia badań w żyłach szyjnych
zewnętrzny ch u wszystk l,ch zw ierząt.

W uzyskanym materiale oznaczonoliczbę kr-winek bia-
łych (WBC) przy uzyciu analizatora Sysmex FB00 oraz
przeprowadzono ocenę obrazu białokr-winkowego wg Ar-
netha-Schillinga, co pozwoliło wyliczy ć bezw zględnąliczbę
granulocytów oboj ętnochłonnych w krwi.

Wykonano ponadto metodą mikroilościową test reduk-
cji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) wg Ramana i Polan-
da(20). Wyniki przedstawiono w postaci pomiaru gęstości
opĘcznej (OD), odczytanej przy długości fali światła wy-
noszącej 546 nm, zredukowanego NBT (fonnazanl) przez

(h)

Ryc. 2. Średnia liczba granulocytów obojętnochłonnych u koni
doświadcza]nych po 4 dawkach 0,1 pglkg m.c. LPS E. coli
Objaśnienie: a, b, c średnie oznaczone różnymi literami róznią
się istotnie przy p < 0.05

1 0" granulocytów obojętnochłonnych, Wyliczon o także,
korzystając z poniżej zaml,ęszczonego wzoru, warlości in-
deksu stymulacji (SI) redukcji NBT spowodowanej poda-
niem LPS. OD stymul.

SI (%) - x 100
OD spont.

Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci średnich aryt-
metycznych i odchyleń standardowych (i+ s), a następnie
p o ddano anallzl,e s tatystyc znej te stem t- Studenta przyj mu-
jąc różnicę pomiędzy dwoma wynikami za statystycznie
istotnąprzy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Przeprowadzone badania wykazały już w godzinę

po każdym podaniu LPS 
'. 

coli spadek liczby krwi-
nek białych (WBC), przy czymnajbardziej zaznaczył
się on po dawkach LPS-1 (z 8,50+0,82 na 5,89+1,50
x 109/l) i LPS-4 (z 8,55+0,9J na 5,74+0,92 x I09ll)
zaś po LPS-3 (z 9,19+0,79 na 7,34+I,43 x 1O'il) był
najmniejszy (ryc. 1). W poźntejszych godzinach za-
rej e strowano stopniow e zwi ęks zen ie liczby tych krwi -
nek (po LPS-i i LPS-4 w 5 i 7 godzinie nawet powy-
żej wartości wyjściowych). Porównanie średnich war-
tości WBC po kolejnych dawkach endotoksyny w od-
powiednich przedziałach czasowy ch wykazało sta-
tystycznie istotne rożnicę jedynie między LPS-3 a
LPS-4 w I t2 godzinie badania.
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Ryc.3. Średnia gęstość opĘczna (OD) zredukowanego NBT u
koni doświadczalnych po 4 dawkach 0,1 pg/kg m.c. LPS E coli
Objaśnienie:jak w ryc. 2.

Przedstawi ona odpowiedź leukoc ytunabyławywo-
łana głównie zmianami llczby granulocytów obojęt-
nochłonnych (ryc. 2). Po podaniu LPS-1 zarejestro-
wano bowiem w 1 godzinie spadek liczby tych krwi-
nek z 4,93+0,62 do 2,7 2+I,08 x 1 09/1. W później szych
godzinach wystąpił sukcesywny wzrost ich wartości,
aż do 7,7 2+1,3 3 x 1 09/l w 7 godzinie. Iniekcj a drugiej,
a zwŁaszcza trzectej dawki endotoksyny wywołała
podobne, ale mniej intensywne , zmiany ltczby neutro-
filów. Spadek Iiczby omawianych krwinek po godzi-
nie od podania LPS-3 był relatywnie niewielki (z
5,35+0,J6 do 4,36+0,95 x 109/1), zaśnajwyższąwaF
tość tego wskaźnika zarejestrowano w 5 godzinie
(6,19+0,52 x 109/1). Zmiany wańości tego wskaźnika
po 4 iniekcji LPS były zbliżone do obserwowanych
po podaniu LPS-1 (spadek po godzinie z 5,26+0,66
do 2,87tI,61 x 109ll oraz stopniowy wzrost aż do
wartości szcz7Ąowej w 5 godzinie - 8,0 1 +0,96 x 1 09/l).
Zestawienie średnich wyników liczebności tych krwi-
nek w kolej nychprzedziałachczasowych vurykazŃo sta-
tystycznie istotne rożnicę w 1 godzinie między LPS-1
a LPS-3, w 2 godzinie między LPS-2 a LPS-4, w 5

między LPS-I a LPS-3 i LPS-2 a LPS-4, zaś w 7 go-
dzinię pomiędzy LPS-1 a LPS-3 oraz LPS-3 a LPS-4.

Spadek Itczby neutrofilów w krwi obwodowej spo-
wodowany jest przyleganiem komórek do śródbłonka
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Ryc. 4. Średnia wartość indeksu sĘmutacji redukcji NBT (SI)
u koni doświadcza|nych po 4 dawkach 0,1 pglkg m.c.LPS E. coli
Objaśnienie:jak w ryc. 2.

naczyń krwionośny ch oraz ich migracj ą do otaczają-
cych tkanek i przestrzeni międzytkankowych (12).
Dopiero w późniejszym czasie dochodzi do urucho-
mienia ręzerw tych kr-winek ze szpiku kostnego, a co
zatymldzie - wzrost WBC.

Dla oceny najw ażniejszej funkcj i czynnościowej
granulocytów oboj ętnochłonnych, j aką j est fagocyto-
za posłużono się testem redukcji NBT do barwnego
formazanu. Reakcja ta wskazuje bowiem na aktyw-
ność energetycznąkomórek fagocytujących, co z ko-
lei jest niezbędnym warunkiem prawidłowego znisz-
częnia wchłoniętych bakteri i.

Podanie LPS-1 spowodowało u koni jużpo godzi-
niebardzo wytaźny, szczytowy wzrost redukcji NBT
wyrażający się zwiększeniem gęstości optycznej for-
mazanu z 0,055t0,041 do 0,151+0,052 (ryc. 3). W
poźniejszym czasie wartość ta obniżaŁa się aż do
0,038+0,008 w 7 godzinie. Po iniekcji LPS-2 zareje-
strowano niewielki wzrost warlości tego wskaźnika w
1 godzinie (z0,052+0,004 do 0,074+0,041), a następ-
nie spadek do 0,029+0,007 w 5 godzinie. Iniekcja
LPS-3 nie spowodowała, obserwowanego po poprzed-
nich dawkach, wzrostu aktyłvności fagocytarnej neu-
trofilów. Po podaniu LPS-4 zaobserwowano natomiast
zmiany zbliżonę do wyników po pierwszej dawce LPS.
W 1 godzinie wystąpił silnie zaznaczony wzrost ak-



tywności fagocytarnej z 0,050+0,013 do 0,151+0,080,
a następnie stopniowy spadek. Porównanie średnich
wartości tego wskaźnika po kolejnych dawkach LPS
w odpowiednich przedziaŁach czasowy ch wykazało
rożnice statystycznie istotne między LPS-1 i LPS-4 a
LPS-2 i LPS-3 w 1 godzinie, między LPS-I a LPS-3
oraz między LPS-4 a LPS-2 i LPS-3 w 2 godzinie, a
także między LPS-I a LPS-2 i LPS-3 w 3 godzinie.

Na ryc. 4 przedstawiono krzywe wartości indeksu
stymulacji redukcji NBT (SD po kolejnych dawkach
endotoksyny. Wynika znich, że największe pobudze-
nie neutrofilów wystąpiło w godzinę po iniekcji LPS-1
(ze 100+0,00 do 39],86+210,410ń), w pózniejszych
godzinachzarej estrowano stopniowy spadek warlości
tego wskaźnika. Podanie LPS-2 spowodowało po go-
dzinię znacznię mniej szą stymulacj ę neutro fi l ów
(I44,08+8],39Yo), natomiast po LPS-3 nie stwierdzo-
no jej wcale (]8,25+23,34%). Zkolei iniekcja LPS-4
spowodowała ponowny wzro st SI (292,89+1 8 0, 0 8 %)
w 1 godzinie, aczkolwiek był on mniejszy niżpo LPS- 1.

Statystycznie istotne różnice w wartościach tego in-
deksu między kolejnymi dawkami endotoksyny stwier-
dzono w czasie 3 pierwszych godzin po iniekcjach.
DotyczyĘ one z reguĘ znacząco wyższych wartości
po LPS-1 i LPS-4 w porównaniu do LPS-2 i LPS-3.

Po podaniu LPS-1 zaobserwowano kliniczne obja-
wy endotoksemii, tj. wzrost temperatury rektalnej,
przyspieszenie liczby uderzeń serca oraz oddechów,
anoreksja, posmutnienie, drżenie zadu oraz oddawa-
nie luźnego, cuchnącego kału. Kolejne dawki endo-
toksyny w znacznym stopniu niwelowały te objawy
(1 5).

Zmiany wańości oznaczonych wskaźników u koni
kontrolnych były w całym przebiegu doświadczenia
niewielkie i w statysty cznym uj ęciu nieistotne.

Reakcja badanych koni po pierwszym podaniu li-
popolisacharydu wykazała jego silne działante immu-
no stymuluj ąc e. P o czątkowy sp adek WB C or az liczby
neutro fi lów, a także stymulacj a aktywno ś c i fago cytar-
nej są typowymi obj awami endotoksemii obserwowa-
nymi wcześniej u koni i innych gatunków zwierząt(S,
72,14,26). Aktualnię uważa się, że w wyniku bezpo-
średniego dziaŁania endotoksyny na m.in. polimorfo-
nuklearne i mononukleame komórki układu fagocytu-
jącego, następuje wydzielanie caŁej gamy silnie i wie-
lokierunkowo działalących cytokin. Wykazano, że
efekty obserwowane po podaniu LPS są wynikiem
sko ordynowane go dziaŁania wielu uwo lnionych bi a-
łek, a nie żadnego z nichpojedynczo (3). Jużpo kilku-
dziesięciu minutach od podania LPS obserwowano
wzrost zawartosci cytokin w surowicy, przy czymich
stężeniejestzależne od dawki endotoksyny (1, 8, 16).

Podanie drugiej, a zwłaszcza trzeciej dawki LPS
sp owodow ało wyr aźny sp adek o dpowiedzi organizmu
w zakresie oznaczonych wskaźników, co wskazuje na
wzbudzenie tolerancji endotoksynowej. Rezultat ten
j est zbliżony do wyników uzyskany ch przez Macken-
sena i wsp. (16). Autorzy ci podczas 5 codziennych

iniekcj i 4,0 nglkgm. c. LP S zarej estrowali u ludzi m. in.
malejący odsetek zmianliczby granulocytów po ko-
l ej nych wlewach z r ów no czesnym sp adk ięm zaw arto -
ści m.in. TNF-a, IL-6, IL-8. Te, oraz wiele innych ba-
dań wskazujących na spadek zawartości cytokin w
surowicy po drugiej i kolejnych iniekcjach endotok-
syny (1, 8, 16) zdająsię wskazywaónakluczowąrolę
omawianych białek w stanie tolerancji. Wydaje się, że
możę być to wynikiem bezpośredniego działania gli-
kokortyko steroidów, których obecnośc blokuj e synte-
zę i uwalnianie m.in. TNF, IFN, II-I (2,10). U zwię-
r ząt p o ddanych c hirurgi c zn e mu u suni ę c iu nadner c zy
nie obserwowano bowiem wzbudzenia tolerancji (6).
Jednocześnię uważa się, ze omawiany proces możę
polegaó takżę na obnizeniu wrażliwości komórek do-
celowych na stymulacj ę cytokin ami (22).

Wyniki badań przeprowadzonych po podaniu LPS-4
byŁy zbliżone do rezultatów zarejestrowanych po
pierwszej iniekcji LPS. Fakt tenzdaje się wskazywać
na wygaśnięcie mech anizmow tolerancj i endotoksy-
nowej (w zakresie oznaczonych wskaźników) po ty-
godniowym zaprzestaniu iniekcji przyjętych dawek
LPS E. coli.

Tolerancja endotoksynowa przebiega w dwóch fa-
zach: w c zesnej i p ó źnej (22) . P ierw s za - zw iązan a j e s t
ze wzrostem aktywności elementów odporności ko-
mórkowej, pojawia się już w kilka godzin po podaniu
endotoksyny. Faza poźna występuje po kilku dniach
(17) lub nawet tygodniach (cyt. 16) stosowania LPS i
wtĘe się ze wzrostem odporności humoralnej w \\ry-
nikupojawienia się w surowicy przeciwctał skierowa-
ny ch pr ze ciw czę ś ci O - swo i stej LP S . Z aznaczy ć nale -
ży, że intensywno ś ć indukowanej to leran cli zależy o d
dawki endotoksyny orazczęstotliwości j ej podawania.
Zaoptymalnęlważasię24-godzinneprzerwymiędzy
kol ej nymi ini ekcj ami (cyt. 22) . To lerancj a endotoksy-
nowa nigdy nie jest całkowita, tzn. organizm zawszę,
choćby w niewielkim stopniu, reaguje na podany LPS.
Jest to proces przejściowy, a podstawowym warunkiem
jej podtrzymania jest ciągłe podawanie endotoksyny.
Po zaprzestaniu, zanlka stopniowo, a po około 3 tygo-
dniach nie stwierdza się oznak tolerancji (cyt.22).

Przedstawione wynikt wykazaŁy, że wielokrotny
kontakt koni z endotoksyną bakteryjną prowadzi do
uruchomienia mechanizmów tolerancji endotoksyno-
wej w zakresie udziału oraz aktryności fagocytarnej
granulocytów obojętnochłonnych. Po tygodniu od
ostatniego podania LPS E. coli w dawce 0,1 pglkg m.c.
stwierdzono wygaśnięcie tolerancji endotoksynowej,
co sugeruje stosunkowo klótki czasutrzymywania się
tego zjawiska u koni. Wydaje się, ze szybkie uzyski-
wanie pełnej zdolności reagowania na LPS możebyc
zw iązane z dużąwraż l iwo ś c i ą tyc h zw i er ząt na dzia-
łanie endotoksyn bakteryjnych. Przeprowadzone ob-
serwacje zwracajątakże uwagę na praktyczny aspekt
w planowaniu badań z wykorzystaniem LPS 
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koni. W przypadku stosowania tej endotoksyny nale-
ży bowiem zachow ać o dpowiedni odstęp cza su pomię-



dzy kolejnymi iniekcjami LPS, niezbędny dla przy-
wrócenia pełnej zdolności reagowania na tę endotok-
Synę.
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STAN zARAŹLlWYcH cHonóe zwlERzĄT W PoLscE
według zgłoszenia Głównego lnspektoratu weterynarii

do Międzynarodowego Biura Epizootii, OlE
za okres 1-28 lutego 1999 r.

1) Wścieklizna zwaerząl domowyGh - wystąpiła w 6 województwach (w nawiasach

podano \tczbę zapowrctrzonych zagrod) a mianowicie: kujawsko-pomorskim (4), małoPol-

skim (2), mazowieckim (1), podkarpackim (1), podlaskim (1), wielkopolskim (1).WŚciekliznę

stwierdzono u 3 psów, 4 kotów t3 szt. bydła,

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 10 województwach: kujawsko-pomor-

skim (9), lubelskim (3), łódzkim (2), małopolskim (3), mazowieckim (4), podkarpackim (5),

podlaskim (11), świętokrzyskim (1), warmińsko-mazurskim (18), wielkopolskim (2). Zanoto-

wano ja u 53 lisów i 5 jenotów.

3) choroba Aujeszkyego - wyst@iław 2 województwach: kujawsko-pomorskim (1)

i wielkopolskim (1).

4) Myksomatoza - wystąpiła w województwie opolskim (1).

5) Leptospiroza świń _ wystąpiła w Województwie podkarpackim (1).

6) Wirusowa krwotoczna choroba królików - wystąpiła w wojewodztwie wielko-
polskim (1).

7)Zakaźne zapalenie oskrzeli u kur - wystąpiło w województwie małopolskim (1).

8) Salmoneloza drobiu - wystą)iław 14 województwach: dolnośląskim (1), kujaw-

sko-pomorskim (1), lubelskim (10), lubuskim (7),łódzkim (3), małopolskim (1), mazowiec-

kim (2), podkarpackim (1), podlaskim (2), śląskim (3), świętokrzyskim (3), warmińsko-mazur-

skim (2), wielkopolskim (40), zachodnio-pomorskim (4).

9) Zgnilec amerykański _ wystąpił w Wojewó dztwie śląskim (l).


