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nu miejscowego.

Ghemiczne mediatory zapalenia

Aminy wazoaktywne. Histamina i serotorrina uwal-
niane sąz ziamistości konrórek tucznych i bazotilów

oddziaływując na receptory H1 śródbłonka naczyństy-
ianie tlenku azotu (NO) i
atorów wywieraj ących sil-
na mięśnie gładkie. Zkolę1

stymulując receptory H 1 włókien doprowadzających
nerwu błędnego i nerwów czuciowych pobudza je do
uwalniania neuropeptydów, które powoduj ą r ozszerze-
nte naczyń krwionośnych oraz stymulują uwalnianie
mediatorów z komórek tucznych. Pobudzone recepto-

ry H2 hamuj ą uwalnianie mediatorów z granulocytów
zas ado chłonnych or az ęnzy mów lizo s omalnych,z nęu -
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trofilow" Natomiast stymulacja receptorów H3 hamu-
je syntezę histaminy i uwalnianie neuroprzekaźników
w układzie sympatycznym (I7, 3 9). Podobnie mecha-
nizm dzl ałania s eroton iny zależy od j ej stężenia or az

na zakończeniach włoki en nerwowych układu symp a-

pobudzenia receptorów 5-HTl na komór-
nka naczyń do syntezy NO. Uszkodzenie

komórek śródbłonka pozbawia je zdolności produkcji
NO, a uwolniona serotonina przentka wówczas_do
mięśniówki naczyń powoduj ąc ich skurcz. W tym przy-
padku działanie serotoniny zwiększa agregację płytek
krwi oraz uwalnia płytkopochodny czynnik wzrosto-
wy (PDGF platelet-derived growth factor) odpowie-
dzialny zarozrosti zmiany wsteczne błony wewnętrz-

potęguje ich agregacj ę (2, 43).

Układ kinin. Produkty układu kinin powodljąroz-
szęrzęnię i wzrost przepuszczalności naczyń krwio-
nośnych oraz obniżenie ciśnienia krwi, W wyniku bez-
pośrednieg o działanta na receptory nocyceptywne ki-



niny w}nvołuj ą uc zuc i e b ólu oraz pobud zaj ąuw alnia-
nie histaminy i substancji P. Bradykinina poprzez swo-
iste receptory obecne na komórkach endotelialnych
pobudzaje do produkcji prostacykliny działającej an-
ty agr e gacy jni e i N O t o zszer zaj ąc ę go nac zy ni a. D o dat-
kowo uczynnia ona w komórkach nacieku zapalnego
jądrowe czynniki transkrypcyjne dla cytokin, co w
efekcie przedłlża i nasila odczynzapalny oraz s§mu-
luje uwalnianie chemokin (40, 41).

Ukł a d dop ełniacz a. Me di atory zap a|enta tzw. ana-
filatoksyny (C5a i C3a) powodujądegranulację komó-
rek fucznych i uwalnianie z nich mediatorów potęgu-
jących skurcz mięśni gładkich i wzrost przeplszczal-
ności naczyń krwionośnych. Anafilotoksyny wraz z
innymi czynnikami humoralnymi stanowią istotny
mechanizm regulujący funkcje komórek śródbłonka
(2I,37).

Pochodne kwasu arachidonowego. W wyniku
przęmlanzapoczątkowanychprzezcyklooksygęnazy

ny (LTB., fTC4, LTD4, LTE4) i lipoksyny (LXĄ4)
Mediatory lipidowe oddziaływuj ą na komórki docelo-
we za pośrednictwem swoistych receptorów błono-
wych. Prostaglandyna PGFr^ i tromboksan TXA, po-
wo duj ą skurc z mi ę ś ni gł adkich i zw ężente naczy n or az
agregację płytek kIwi i uwalnianie mediatorów z ko-

PGD, i PGI, rozszę-
i LTD4 potę:gują ich

ergistycznego działa-
nia z histaminą i bradykininą. Dodatkowo PGE, ha-
muj e wltw arzafie cytokin przez makrofagi, prolifera-
cję limfocytów Th orazbtęrzę udział w indukcji go-
rączkl, i wywołuje reakcje bólowe. Natomiast leuko-
trieny LTB. stymulująchemotaksję neutrofilów i ęozy-
no fi lów oT az w zmagaj ą i ch de granulacj ę i przyle ganie
do en d o t he l iu m. Leukotrieny LTB. s ą także naj silniej -

szym antagonistąreceptorów nocyceptywnych wywo-
łującym uczucie bólu przewlekłego (13, 15, 38).

Czynnik aktywujący płytki (PAF - platelet acti-
vating factor). Wytwarzany jest onprzęz neutrofile,
eozynofile, monocyĘ i makrofagi, komórki tulczr'e,
płytki I<rwi orazkomórki śródbłonka. Czynnik PAF za
pośrednictwem swoistych receptorów powoduje ak-
tywację i agregację płytek krwi oraz zwiększa prze-
puszczalno ść naczyń, Ponadto jest czynnikiem pobu-
dzaj ący m i ch emotak ty c zny m dl a neutro fi 1 ów, mo du-
luje proliferację limfocytów i wytwarzanię IL-Z oraz
stymuluje makrofagi do produkcji IL-l i TNFa (5, 41).

Ukła d krz ep nię ci a. Zw iększona przepu szczalno śó
naczyn włosowatych umożliwia ucieczkę z łożyska
naczyniowego białek osocza i gromadzenie płynu w
przestrzentach p ozanaczyniowych. Powstały obrzęk
powoduje blokadę limfatyczną a nagfomadzony płyn
wy si ękowy r ozciencza toksyny b akteryj ne. D o datko -
wo niski potencjał oksydoredukcyjny wysięku i obec-
ność w nim kwasu mlekowego hamuje replikację nie-

których drobnoustrojów. W miejscu toczącego się pro-
cesu zapalnego wykrzepiający się włóknik sekwestru-
je ognisko zapalne orazwiĘe na swojej powierzchni
drobnoustroj e. FragmenĘ włóknika działają chemo-
takĘ cznte or az zw iększaj ąpr zepu s zcz alno ś ć naczy i.
Wraz z uruchomieniem układu krzepnięcia aktywo-
wany jest układ fibrynolizy, którego końcowym pro-
duktem j e st plazmtna - ęnzym p owo duj ący liz ę skrze -
pu i degradację fibryny (13, 30).

Zachw tanię równowagi między układem krzepnię-
cia a fibrynoltzy,nakorzyśc odkładania złogów włók-
nika, mo ze by ć pr zy czyną mikroz aW zeptcy i rozwoj u
rozsianego śródnaczyniowego krzepnięcia (DIC - dis-
s eminated intravascular co agulation) prowad ząc e go do
dysfunkcji narządów wewnętrznych oraz wstrząsu
aseptycznego. DIC obserwowany jest w przebieguze-
społu systemowej odpowiedz i zapalnej (SIRS -syste-
mic inflammatory response syndrome) oraz rozsianę-
go śró dnaczyniowe go zap alenia (DII - di s s eminated in-
travascular inflammation). Występujące zmiany są
następstwem nadmiernego gromadzenia w łożysku
naczyniowym cytokin, czynntka PAF, metabolitów
kwasu arachidonowe go, kinin or az anafi latoksyn. Po -

dobnie nadmierna aktywacja dopełniacza w przebie-
gu szoku septycznego prowadzi do ciężkich, zagraża-
jących życiu uszkodzeń tkanek lub narządów. Złożo-
ne interakcje pomiędzy układem dopełniacza a komór-
kami endotelialnymi są przyczyną progresywnych
zmian w naczy nlach, które odgrywaj ą i stotną ro lę we
wcze snych etap ach p ow stawan ta zmlan mlażdży co -

wych oraz niedokrwienia. Uzyskanie na modelach
zwierzęcych pozytyr,vnych wyników badań nad zasto-
sowaniem inhibitorów dla poszczegóĘch składników
dop ełntac za w l e c z e ni u zap alenta mi ę śni a s erc owe go,
nerek oraz posoczntcy, możę w najbltższym czasie
okazac się skuteczną metodą w przeciw zapalnej tera-
pii tych schorzeń u ludzi tzwierząt(6,13,20,22,30).

Mechanizmy adhezji komórek. W trkierunkowa-
nej migracji leukocytów kluczowę znaczenie ma ak-
tywno ś ć re c eptoró w adhezy jny ch, które p oza tu, or ze -

niem w tązań mi ę dzy komórką a śró db łonki e m naczy ń,
p o śre dnicz ą także w prz ewo d zeniu sygnałów re gulu-
jących wiele funkcji życiowych konrórki i modyfiku-
j ących śro dowi sko zew nątr zkomó rkowe . W p o c zątko -

wym etapie adhezj i pod wpĘrvem dzińania LP S, trom-
biny, histaminy, czynnika PAF, składowej C5a dopeł-
niacza i wolnych rodników wzrastapoziom mRNA w
komórkach endotelialnych i leukocytach, w wyniku
częgo zwiększa się na ich powierzchni ekspresja od-
powiednio selektyny P (CD62P) lub L (CD62L).

Selektyna P inicjuje zjawisko tzw. toczęnia się krą-
żącychw łożysku naczyniowym leukocytów. W trak-
cie toczenia się leukocyty ulegajązatrzymywaniu w
wyniku łączenia się selektynyL (CD62L) z glikopro-
teinami błony komórkowej śródbłonka, posiadający-
mi determi nanty wę glowodan ow ę z do datki em kwasu
sialowego. Zkolęi selektyna P wiąże podobne deter-
minanty węglowodanowe na leukocytach. W drugim



etapie adhezjt pod wpływęm dziaŁania IL-1, TNFa,
LPŚ i leukotrienów LTB, zwiększa się ekspresja na po-
wierzchni komórek śród6łon a selektyny E (ELAM-l),
która wzmaga przy\eganie leukocytów do komórek
endotelialnych oraz aktywuje nieczynne składowe
kompleksu adhezyjnego krwinek biaĘch (CD 1 1 /CD i 8

- leukocyte adhesion complex). Istotny wpływ na ak-

tywację komórek śródbłonka i leukocytów wyrlieraj.ą
rownióZ czynniki wydzielane lokalnie (IL-8, TNFa).
Następnie pod wpływem sygnału chemotaktycznęgo.
,ru pŃi..rihni zaktyrvowanych leukocytów dochodzi
do ekspresji i zmian konformacyjnych integryn
(CD l l a/CD 18, CD 1 lb/CD 1 8), które wiąząc sięz czą-
Śtec zkami adhezyj nymi komórek śró dbłonka p owo duj ą
całkowite zahamowan ie to czący ch się komórek. Głów-
nym ligandem dla integryn na powierzchni komórek
endotefi alnych j est cząsteczka adhezj i międzykomór-
kowej ICAM- 1, ulegaj ąca ekspresji pod wpĘw9- l!- 1

IIL-4,INF, TNFa oraz LPS. Cząsteczka ICAM-I
prawdopo dobni e o dgrywa główną ro l ę w systemo_w_ej

odpowiedzi na endotoksyny u psow (7,9,ż8,ż9,36).
Ńiedobór receptorów adhezyjnych uniemożliwia

prawidłowy przebieg procesu zapa|nego i rozwój od-
powiedzi odpornościowej organizmu. Obj awy klinicz-
ne występuj ąae przy dysfunkcji cząstek adhezyjnych
okreŚla się jako zespółniedoboru krwinek białych lub
zespół niedoboru receptorów adhezyjnych (LAD - leu-
koryte adhesion deficiency). Wrodzony zespoł zabl-
rzeń odporności opisany został u bydła (BLAD - bo-
vine leukocyte adhesion deficiency), psów (DLAD -
dog leukocyte adhesion deficiency) oraz ludzi (HLAD
- hurnan leukocyte adhesion deficiency). Objawy kli-
niczne oraz metody diagnostyki i leczenia zespołu nie-
dob oru rec eptorów adhezy jny ch zo stały prze dstawi o -

ne w pracy Gerardi (12), Innym rodzajem zńurzeń
związinych z udziałem cząstec4ek adhezyjnych jest
wysĘpowanie w surowicy tozpuszczalnych postaci
ty-ch róceptorów. Ozna czanie ich poziomu w surowicy
jest przydatnym markerem w diagnostyce systemowe-
go uszkodzenia komórek śródbłonka. Uzyskanie po-
Żytywnych wyników badań nad możliwościąmodulo-
wania funkcji lub ekspresji cząstek adhezyjnych ko-
mórki przy uży cllt swoi stych przeciwc i ał monoklonal-
nych, 7ozptlszczalnych receptorów i syntetycznych
peptydow stwarzanowe kierunki terapii oraz kontroli
odpowiedzt zapalnej (9, 3 5).

Mechanizmy migracj i komórek. Umocowan e przy
pomocy receptorów adhezyjnych do śródbłonka na-
izyń leukocyty ulegająpobudzeniu w wyniku bezpo-
śre dni e go o ddziaływ anta cząstecz ek p owi erz chnio -

wych, chemokin oraz cytokin uwalniany ch przez ko-
mórki endotelialne. W procesie transmigracji leuko-
cytów kluczową rolę odgrywają cząstki immunoglo-
bulinopodobne i integryny B2 (LEUCAM), białka
mac ier zy zew nątr zkomórko w ej ( fi b ro nektyna i amy -

loid P) oraz fragment C5a dopełniacza. Pomocniczą
rolę w procesie migracji spełniają enzymy uwalniane
przęzp obudzone komórki układu immuno 1o g lcznę go .

trofilówkolagenazaiżelatynazadziałającdestrukcyj-
nie na białka błony podstawnej ułatwiają im penetra-

niektóre cytokiny (IL-l ostrej

fazy (CRP, SAA),leuko F oraz
niektóre produktybakte tydy-

ównie tlenek azotl,1

:ffif*?l1ł:ł;
ne od tlenu zwtązane są zbtałkamt kationowymi: de-

fenzyny, bi katepsyna G. Ponadto
w pób.rdzo gocytarnych doch_odzi

do zwiększ szoku cieplnego (HSP



munologicznej, W większości przypadków miejsco-
wy odczyn zapalny likwiduje zakażęnię i dochodzi do
naprawy uszkodzonych tkanek. Niekiedy jednak za-
razki o dużej zjadltwości i inwazyjności penetrujątkan-
ki t narządy drogą chłonki lub krwi (posocznica) i
wówczas dochodzi do uogólnienia procesu chorobo-
wego (5,9,15,19,23).

0dpowiedź systemowa w zapa!eniu

Układ cytokin. W modulowaniu reakcji ogólno-
ustroj owej podstawową rolę odgrywaj ą cytokiny pro-
zapalne (TNF,IL-I,IL-6,IL-8 i INF) oraz przeclwza-
palne (IL-4,IL-10, IL-13, TGF) (32). Wśród cytokin
pr o zap alnych czołow ą p o zy cj ę zaj muj ączynnik mar-
twicy guza (TNF) oraz interleukina-1 (L-1), produ-
kowane i uwalniane głównie przęz zaktywowane mo-
nocyty i makrofagi. Syntezę i wydzielanie TNFa sty-
mulują toksyny bakteryjne (głównie LPS) poprzez
ekspresję receptorów CD14 i CD11/18 na powierzch-
ni komórek jednojądrzastych. Efekt biologiczny dzia-
łania TNFa zależy od rodzaju komórek docelowych i
współdziałania innych cytokin, az:łvłaszczall-1 i IL-6.
TNFa i IL-l wywołują gorączkę, spadek ciśnienia i
zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, W
przebiegu procesu zapalnego cytokiny te zwtększają
aktywno ść fago cytarną i b ój czą neutro f,rlów, indukuj ą
syntezę i ekspresję białek adhezyjnych na powierzch-
ni leukocytów i śró dbł onka naczyń or az sĘmuluj ą pro -
ces diapedezy. TNFa spełnia kluczowąrolę w induk-
cji syntezy innych cytokin prozapalnych (IL-1, IL-6,
IL-S), czynnlka aktyrvującego płytki (PAF - platelet-
-activating factor), a także prostaglandyn, leukotrie-
nów i kolagenazy. Komórki śródbłonka pod wpĘwem
dzlałania IL - I wykazuj ą zwi ęks zoną aktywno ś ć pro -
koagulacyjną i wytwarzają większe ilości czynnika
PAĘ prostacykliny PGI, i inhibitora aktywatora fibry-
nogenu. IL-1 wytwarzina przęz komórki śródbłonka
możę aktywować miejscowo ekspresję wielu genów
kodujących czynniki wzrostowe i inne cytokiny i w
ten sposób zapoczątkować kaskadę miejscowych pro-
cesów zapalnych (8, 23, 32, 44, 45).

Interleukina- 6 wytwarzana jest przez monocyty,
makrofagi, eo zyno fi l e, fibrob lasty, komórki śró dbłon-
ka i mezantrium, kera§nocyty oraz limfocyty T i B.
Jej rola w procesie zapalnymjest częściowo zbliżona
do roli IL-1 i TNF np. indukcja gorączkipoprzez sty-
mul acj ę wytw ar zani a pro staglandyn. P onadto induku-
je ona wydzielanie czynnlka uwalniającego kortyko-
tropinę (CRF) i hormonu adrenokortykotropowego
(ACTH), a w konsekwencji glikokorlykosteroidów. Jej
główną funkcjąjest stymulacja reakcji ostrej fazy oraz
procesu glikozylacji białek ostrej fazy w wątrobie. Jako
s§mulator ostrej fazy działa synergicznie z glikokoĄ-
kosteroidami, które z jednej strony zwiększająItczbę
receptorów na powierzchni hepatocytów, z drugiej zaś
hamuj ą wy tw ar zanię IL - 6 pr zez makro fa gi (I 5, 23, 4 I),

Interleukina-8 wytwarzana jest przęz komórki po-
siadające receptory dla TNFa iIL-I oraz stymulowa-

ne lipopolisacharydami monocy,ty, makrofagi, fibro-
blasty, komórki nabłonka, maziówki i komórki męzo-
telialne. Należy ona do Iicznejrodziny chemokin i jest
silnym chemoatraktantem głównie dla neutrofilów.
Cytokina ta pełni ważnąrolę także w procesie diape-
dezy leukocytów oraz ich akumulacji w ognisku za-
palnym (4,40).

Interferony syntetyzowane są w makrofagach, mo-
nocytach, limfocytach T i B, komórkach NK oraz fi-
broblastach. Hamuj ą one replikacj ę wirusów głównie
na drodze interferencji układów enzymatycznych ko-
mórki aktyrvowanych przez IFN (kinaz abiałkow a, 2' -
-5'-oligo-A syntetazy i białka Mx) z syntezą białka
w iru s owe go . B e zp o śre dnie działani e antyp ro li feracyj -
ne IFN w stosunku do komórek nowotworowych po-
lega na indukcji mechanizmów cytostatycznych, któ-
r e wy dŁużając cykl p o dztaŁowy komórek nowotworo -
wych hamuj ą ich dalszą proliferacj ę. Po średni mecha-
nizm pr ze ciwnowotworow e go działania IFN p o 1 e ga na
aktyw acj i cyto toksyc zne go działania m akro fa gów,
komórek NK i limfocytów. Przeciwbakteryj ne działa-
nie IFN wiĘe się zarówno z pośrednim wpływem na
układ immunologiczny (aktywacja makrofagów) jak i
bezpośredntm działaniem na zakażonę komórki, Po-
nadto hamuje on replikacj ę Tbxoplazma gondii oraz
rozwój wewnątrzkomórkowych bakterii poprzez rc-
dukcję wewnątrzkomórkowej puli tryptofanu ( 1).

W wyniku dys fu nkcj i komórek syntetyzuj ących IL- 1

i TNFa moze dochodzic do zahamowania lub nadmier-
nego wydzielania tych cytokin. Zwiększone uwalnia-
nie TNFa w przebiegu zakażęń chronicznych u bydła
wywołanych przez Tlyp ano s oma bruc ei i Mycob acte-
rium p s eudo tub ercul o s is stanowi j edn ąz zasadniczy ch
przy czyn p o stępuj ąc e go wyni s zczenia organizmu.
Równiez chroniczne uwalnianie TNFa i IL-l przez
fagocyty j ednoj ądrzaste stymulowane endotoksynami
uwalnianymi przez bakterie G ujemne jest główną
pTzyczynąendotoksemii u koni i cieląt (23). Moris i
wsp. (cyt. 23) opisali ścisłą korelację pomiędzy natę-
zeniem objawów endotoksemii u koni a wzrostem ak-
tyvności surowiczego TNFa oraz wysoką śmierlel-
no ś c i ą zwie r ząt. Y o o i wsp. (44) wykazal| żę nadmier-
ne uwalnianie TNFa i IL- I B w przebiegu eksperymen-
talnej p asterelo zy ci eląt j est głow nąpr zy czy nąuszko -
dzeń tkanki płucnej. Zkolei Ellis i wsp. (1I)uważają
że zablrzona synteza TNFa przez makrofagi płucne
owiec w wyniku synergistycznęgo działania Lentiwi-
rusa i bakterii (Corynebacterium, Pasteurella) jest za-
sadnicząprzyczynąrozwojuchronicznychzapaleńpłuc
owiec, gdzie głównym objawem choroby jest kachek-
sja. Podobnie zwiększona produkcja i uwalnianie
TNFa u młodych norek zakażonych parwowitusem
choroby aleuckiej jest przyczyną rozwoju śródmiąż-
szowe go zap alenia płrrc. Natomiast dys fu nkcj a maklo-
fagów i nadmierne uwalnianie IL-6 w przebiegu tej
chóroby u norek dorosłych j estprzyczynąwystępowa-
nia zaburzeń funkcji układu immunologicznego (25).
Równi eż zabur zenta czynno ś ciowe makrofagów pfu c-
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walności i śmiertelności w przebte-
gu szoku termicznego (3).

Reakcja ostrej fazy. Odpowiedzi
ostrej fazy tow arzy szy gor ączka oraz
zabur zęnia metaboliczne (kwasica,
ujemny bilans azotowy, zwiększona
glukoneog eneza, spadek poziomu
wapnia, że\aza, cynku, witaminy A i
a-tokoferolu oraz wzrost poziomu
miedzi), układu nerwowego i do-
krewnego. Czynniki indukuj ące oraz
mechanizmy regulujące odpowiedź
ostrej fazy ilustruje rycina 1. W prze-
biegu ostrej fazy we krwi stwierdza
się leukocyt ozę ot azwzrost poziomu
poszczegolnych hormonów (gluka-
gon, insulina, ACTH, kortyzol, ka-
techolaminy, TSH, tyroksyna, aldo-
steron, wazopresyna). Docho dzi tak-
że do zmlan stężeń szeregu białek
surowicy, zaltczanych z tego powo-
du do tzw. białek ostrej fazy - BOF.
Do funkcji BOF należą między in-
nymi : wzmocnienie odpowie dzi nie-
swoistej (opsonizacja i aglutynacja
bakterii, np. białko C-reaktywne -
CRP, surowiczy składnik amyloidu P

SAP), aktywność chemotaktyczna
(CRP, SAA), aktywacja dopełniacza
( SAP), ldziałw procesach krzepnię-

Cvlnkinv MAKROFAG Y "-""

LlMFOCYTY - aktywac|a
SZP|K - leukopenia

BIAŁKA 0sTREJ FAZY

Ryc. 1. Czynniki indukujące oraz mechanizmy
fazy (wg E. Gruys i W. J. M. Landman)

cia i fibrynolizy (flrbrynogen), ochro-
regulujące syntezę białek ostrej na organlzmu przed utratą żelaza

(transferyna, haptoglobina i hemo-

nych i nadmierne uwalnianie IL-8 w przebiegu choro-

zasadnlcząprzyczynązmianzapalnych,gammopatii
oraz spadku poziomu albumin (14). Nadmierne uwal-
nianie TNFa, IL- 1 i IL-6 przezmakrofagi aktywowa-
ne lipopolisacharydami wywiera bezpośredni efekt
toksyczny tych cytokjn, zaś wtórnie wzrost stężenia często szybciej od nich (I0,15,Ż4).

'ffł,T.".r"ł':':r:li|*"',T'*1TffiiJr"3h[1,',^f*H1_ Mechanizmy regu!uiące odpowiedź immunologiczną

nyót ,i przebleg wstrząsu septyczne§o. Objawy e.EkspresjareceptorÓwnapo-
wstrząsu septycznego -ogąbye takze wywołaneprzez w elowych dla cYtokin ProzaPal-
bakterie Gram dodatnie, zwłaszcza z rodzaju Staphy-
lococcus t Streptococclłs. Wytwarzanę przezte zataz-
ki enterotoksyny o właściwościach superantygenu, są
przy czynąniekontrolowanej syntezy przęz makrofagi
ir-i l iNPa indukujących wstrząs septyczny (8, 23). 

fi:io;r,}łł:
na ośrodek
takich jakIL-1,IL-6 i TNFa. Dodatkowo IL-I oddzta-
ływując na ośrodek głodu powoduje spadek łaknienia



u zw ler ząt, Cyt okiny pr o zap alne zw iększaj ą równi eż
katabolizm białek, szczegolnte w mięśniach, co przy-
czynia się do zwiększenia ilości wolnych aminokwa-
sów niezbędnych do syntezy immunoglobulin (15).

C yto kiny pr ze ciw zap aln e. I stotny wpływ na pr ze -

bieg i nasilenie procesu zapalnego wylvierająinterleu-
kina-4 (IL-4), interleukina-10 (L-10) i interleukina-13
(IL- 1 3). Hamują one cytotoksyczne dziaŁantę mono-
cytów i makrofagów oraz syntezę cytokin prozapa|-
nych i białek ostrej fazy. Cytokiny przęclwzapalne, a
w szczegóIności IL-13, stymulując syntezę antagonisty
receptora IL-1, hamuje aktywność tej cytokiny. IL-13
i IL - 4 re guluj ą ekspre sj ę antygenów powierzchownych
oraz hamuj ą cytotoksy czno śc zależną o d prz e c iwc iał
(ADCC - antibody-dependent cell-mediated cytotoxi-
ciĘ) i wylwarzanie cytokinprozapalnych. Ponadto IL-
-4 wywiera supresyjny wpływ nawytwarzanie niektó-
łych mediatorów zapalenia, a zwłaszcza prostaglan-
dyny PGE,. IL-10 jako czynnik inak§,,wujący makro-
fagi hamule wytwarzanie cytokin prozapalnych i mo-
duluje odpowiedź organizmu w zakażeniach grzybi-
czych, pasożytniczych oraz wirusowych. W przebiegu
wstrząsu sep§cznego zwiększone wytwarzanie IL-10
hamuj e wytwarzanie TNFa i IL- 1 , przez co zmntejsza
si ę toksycz ne działanie b akteryj nych lip op oli s achary-
dów. Do cytokin prze ciwzap alny ch zaliczany j e st rów-
nież transformujący czynnik wzrostu beta (TGFB
transforming growth factor), ze w€lę_du na jego im-
munosupresyjny wpływ na syntezę TNFa, IL- 1 i IFN.
Ponadto TG|B podany in uivo przyspiesza gojenie się
ran oraz angiogenez ę, a także stymuluj e wytwarzanl,e
bi ałek tkanki łącznej . Ro lę cytok in pr zeciw zap alny ch
spełniająrównieź rozpuszczalne receptory dla TNF i
IL-l, które wtąząc zewnątrzkomórkowe domeny re-
ceptorów dla §ch cytokin, blokująich aktywność bio-
Iogtczną(27),

Białka ostrej fazy. Rola niektórych białek ostrej fazy
polega na zapobieganiu uogólnienia reakcji zapalnej
(SAA - surowiczy składnik amyloidu A, CRP- białko
C- reaktyłvne, SAP - surowiczy składnik amyloidu P),
wiązaniu uszkodzonych fragmentów tkanki (CRP i
SAA) i ułatwieniu ich fagocytozy (CRP), zapobiega-
niu wytwarzania altoprzectw ciał (SAA), hamowaniu
nadrniernej agregacji płytek krwi (CRP) ,neutraltzacji
proteaz uwalnianych z ziamtstości komórek fagocy-
tujących(al-anĘtrypsyna,al-anĘchymotrypsynaia2
makroglobulina), hamowaniu produkcji oraz wiąza-
niu i dezaktywacji wolnych rodników (CRP, cenrlo-
pIazmina), o chroni e pr ze d letalnym o ddziaływani em
TNF (a 1 -kwaśna glikoprote ina-AGP, a I - antytryp sy-
na), udziale w procesach naprawczych pIzez wpływ
na aktywnośc fibroblastów i reorganizację nowo po-
wstałychwłókien tkanki łącznej w gojących się ranach
(CRŁ al-AGP) (I5,24).

P ro st a glan dyny. Ich działanie pr ze ciw zap alne p o -

lega na regulacji poziomu cyklicznych nukleotydów
(wzrost poziomu cAMP i spadek GMP) w komórkach
uwalniaj ących mediatory zapa|ne. Pro staglandyna

PGE, h ąc uwalnianie histaminy z komórektucz-
nych re e wielkość odczynu zapa|nego (15, 16).

Inne mech anizmy obronne. Komórki biorące udział
w procesie fagoclozy ul egajązaprogramowanej śmierci
(apoptozie). Sygnał apoptotyczny powoduj e ekspresj ę
fosfatydyloselyny na powierzchni rozpadającej się
komórki, pTzęz co moze byó ona Tozpoznana pTzez
makro fa ga i s fagocyto w ana b ęz uwalni ania j e go cyto -

toksycznych t pr ozapalnych składników z ziarltstości
wewnątrzkomórkowych (33). Uszkodzenia tkanek
mo gą byó wyniki em działania enzymów prote olitycz -

nych uwalnianych pozakomórkowo podczas niekon-
trolowanej śmierci fagocytów w procesie nekrozy. W
ty m pr zyp adku ro 1ę o chronną sp ełniaj ą antyproteina-
zy zawarte w płynach pozakomórkowych takie jak:
inhibitor al-antyproteinazy, makroglobulina a2 i se-
kre cyj ny inhib itor l eukoprote inazy. Ko lej ną pr zy czy -
ną uszkodzeń tkanek może byc nadmieme i niekon-
trolowane uwalnianie wolnych rodników tlenowych.
Silnym inhibitorem aktyłvnych metabolitów tlenu jest
tlenek azotu wytwarzany przęz pobudzone komórki
śródbłonka. Rolę zmiataczy reaktywnych form tlenu
sp ełni aj ą en zy my katalizuj ące, do których nal e ż ą dy s -

mutazy ponadtlenkowe (miedziowo-cynkowa, manga-
nowa i p ozakomórkowa), katalazy, p eroksydazy ( glu-
tationowa i glutationowa wodoronadtlenków lipidów)
oraz re duk taza glutatton ow a. D ział ani ę p re w en cyj ne
p o s iada takz e c erul oplazmina ( fenoksyda za), hemo -
globina i mioglobina. Podobną funkcję pełnią nisko-
cząste czkowe antyoksydanty, zwłaszcza glutation,
askorbinian, cysteina, kwas moczowy, neopteryna, kre-
atynina, a-tokoferol i B-karoten (15, 16, 3I, 33, 34).

Zap alenie p r z ewl e kł e. P rz e wl ekł a fotma zap alenta
jest najczęściej wynikiem długotrwałej ekspozycji tka-
nekna działanię substancji o niskiej toksycznościoraz
zakażęń wywołanych drobnoustroj ami wewnątrzko -

mórkowymi. W proc e s ie adhezjt t dlap e dezy mono cy-
tów pośredniczy głównie selektynaL oraz integryny,
ktore Łączą się z ICAM-I komórek endotelialnych.
Czynnikami chemotaktycznymi dla monocytów są:

kolagen, produkty fibronektyny oraz cytokiny (głów-
nie TNFa). W nacieku zapalmymobserwuje się przede
wszystkim fagocyty jednojądrzaste i limfocyty T
CD4+, z tym, że rodzaj komórek dominujących wa-
runkuj e czynnlk indukuj ący proce s zapalny. W przy-
padku gdy jest on wywołany substancjami immuno-
gennymi, wówczas w nacieku zapalnymobserwuje się
nadmierne odkładanie kolagenu oraz gromadzenie się
liczny chmakrofagów, limfo cytów i fi broblastów two -

rzący ch ziarrrtntaki (gr anul o ma). Je śli przy czyną są
czynniki nie posiadaj ące właściwości antygenowych
(talk, olej mineralny) w nacieku dominują komórki
olbrzymie. Zko\ęi gdy ptzewlekły proces zapalny tn-
dukowany jest czynnikiem toksycznym, wówczas
uwolnione z rozpadłych makrofagów enzymy prote-
olityczne (kolagenazy t elastazy) uszkadzają tkanki,
czego następstwem jest lokalna ftbroza i bliznowace-
nie (10, 15).
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RIE M.: Skuteczność eprinomectin u kóz z doświad-

ladorsagia circumcinctu and, Trichostrongylus colu-
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Eprinomectin, nowy przedstawiciel leków przeciw pasożytniczych z grupy

avermectin/nrilbelnycin, cechuje się silnym działanie przeciw roztoczowym,pIzę-

ciw owadzim i <lziała na nicienie pasoźytujące u owiec ibydła, Ze względu na

niski stosunek w plazmie krwi do mleka (<0,2) może być stosowany u krów w

obesie laktacji W dawce zalecanej dla krów (0,5 mg/kg masy ciała) zastosowa-

no go miejscowo lub u nasady ogona u kóz w wieku 2-5 lat 28 dnia po zarażeniu

dońiadczalrrym per os Haemonchus c(.)ntortus, Teladorsagia circumcincta t

Trichost1.ongyltts colttbrifortnis. I<ozy ubijano 28 dnia po leczeniu i określano

liczbę pasożytów w trawieńcu ijeli a-

nychefektówlekuprzyjego 100% T,

circumcincta, Natomiast skutęczno ła

98'2%' 
G,


