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Funkcjonowanie układu odpomościowego w dużym
stopniu zależy od wpĘuu warunków środowiska. Niesprzy jająceczynnikizewnętrznedziałającnaczłowieka
t zwl,erzęta, wyzwalająstres - kaskadę reakcji mających prowadzić do przystosowanta (3, 10, 18, 21),
Efektem działania czynników stre s o gennych j e st m. in.
aktywacj a o s i p o dwz g órze-pr zy sadka-nadn er c za (3,
4, IO, 13, żI). W wyniku pobudzenia podwzgorza,
dochodzi do zwiększonego wydzielania ACTH, a pod
jego wpływem do wzmożonej syntezy i uwalniania
glikokortyko-sterydow z nadnęrczy (3, 4, 1 0, 1 3, 2 1 ).
Hormony te, opr ó czwlłvoĘwani a swoi stych skutków
m etab o i c zny ch, o ddz i aływuj ą na nar ządy linfaty cz ne i limfocyty (3,4,I0, I3,2I).
Znany jest także modulujący wpływ centralnych
narządów Iimfatycznych (grasicy i torby Fabrycjusza)
na gruczoĘ wewnętrznego wydzie|ania (4, 1 3). Potwierdza to powiązanie czy,nnościowe układu immunologicznęgo zukładem dokrewnym (3, 4, I0, 13, 1 8, 21).
P r zebte g i ch arakter o dpowiedzi immuno 1o gtcznej
są warunkowane stopniem dojrzałościlimfocytow, z
czym zwlązane są zmiany w morfologii i w wyposażeniu enzymatycznymtych komórek (6, 9).W szczególności dotycząone enzymów aparafu lizosomalnego (6, 14). Jednym znlchjest fosfataza kwaśna (Fk),
uznaw ana za markęr lizosomów (6, 7, I 4, 1 8). Przyj ęto, że oznacza:lle aktywnościtego enzymu może być
wskaźnikiem wzrostu i dojrzałościukładu immunologiczne go or az o dzw tercie dleni em stanu czynno śc io wego limfocytów (6, ], 14, I8).
Zmianom enzy maty cznym mo żę tow ar zy szyó re organizacja pozostałych struktur komórkowych, w tym
1

także cyto szkieletu (2, 5), Ule gaj ąc ciryłe| dynamicznej reorganizacjl,nie tylko nadaje on kształt komórce,
aIĆ takż,e uczestntczy

w procesach jej różnicowania,

niezwykłą zdolnośćdo ciągłej zmiany swej długości
w skutek fazowo pr zebte gaj ących pro c e sów p olimeryzacjt t depolimeryzacji (2, 5).
Ze zw iększoną depolim ery zacj ą mikrofubul zw 1ą,
zane jest występowanie gł
ądrze
owiekomórek jednojądrzastych
ka(1,11,19)izwierząt(8).
ącsię
koncentrycznie w centrum komórki, dzieląjądro na
kilka płatów i upodabniająje do np. ósemki lub liścia
koniczyny (i, 8, i1, 19). PodziaŁna segmenty spowo-

to nazwali radialną segmentacjąjąder (RS) (19). Zjawisko radialnej segmentacji jąder limfocytów może
pojawiac się spontanicznię. Można je też indukowaó
in vitro inkubując krew w środowisku zawterającym
niektóre antykoagulanty, np. szczawiany. Obok procesów, które cechuje zwiększona zdolnośćkomórek
do tworzenia szczęltn w jądrze, opisano również ta-

- cytochemi czne oznaczenie aktywnościfosfatazy kwaśnej(FK), wg metody precypitacyjnej Gomoriego (12).
Tntensywnośćodczynu oceniano w skali punktowej (,,sco-

kie, w których obserwowano upośledzenie powstawania RS. Na tej podstawie niektórzy autorzy sugerują
tż u człowteka zjawisko RS moze być obiektywnym

re"), jako sumę iloczynów liczby limfocytów orazIiczby
ziarnistości w przeliczeniu na 200 1irnfocytow.
Dla każdej grupy doświadczalnej obliczono średniąarytmetyczną (i) i odchylenie standardowe (+ SD). Srednie
poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu testu tStudenta.

Wyniki i omówienie

dze chemicznej.
Możliwośómodulowania czynności układu limfatyc zne go ptaków czynl zw rcrzęta te do skonałym mo deiem doświadczalnym, który moze byc wykorzystany do badań powtązań czynnościowych układu endokrynnego i układu limfatycznego.
Celem podjętych badań była próba prześIedzenia,

Limfocyty krwi kurcz ąt wykazały znikomą zdolnoścdo tworzenia spontanicznej RS (tab. 2). Po in-

RS, podczas gdy podanie kurczętom ACTH pTzyczyniło się do wzrostu udztaŁu limfocytów RS - dodatnich. Podanie kurczętom ACTH na24 godziny przed
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Matetiał imetody
Badania przeprowadzon o na 12 kurczętacłl płci żeńskiej
klzyzówki Hisex Brown rł, lvieku 6 tygodni. Ptaki odchowywano we własnym zakresic. Przez cały oktes odchowu
ptakl posiadały swobodny dostęp do wocly oraz paszy, jaką
stanowiła pełnoporcj owa mieszanka treścilł,aDKM- 1 . Procedurę podawania ACTH i SRBC przyjęto wg 7, a układ
doświadczenia przedstawiorro lv tab. l. Materiał do badań
pobrano w 6 dniu po podaniu kurczętom SRBC.
Irnmunizacja ptakórł,. Sporządzono 50ń zawiesinę erytrocytów owcy w buforowanym roztworze soli fizjologicznej PBS. Ptaki immunizowano podając jednorazowo do
zyły odłol<ciowej 0,5 cmr przygotowanej zawiesiny (6).
stanowiła krew
Wykonane badania. Mate
Częśćpobranej
pobierana od kurcząt z żyły
S. Z pozostałej
krwi uzyto do przeprowadz
ilościsporządzono rozmazy słlżącedo wykonania odczynu na Fk,
W obydwu etapach przeprowadzorrych badań wykonano:
test spontanicznej i indukowanej radialnej segmentacji (RS), wg metody Sóderstróm i wsp. (J 9) oraz wypracowanych we wcześniejszych badaniach własnych warunkach
indukcji RS jąder limfocytow krwi kur (8),
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ściod relacji czasowych pomiędzy podaniem hormoTab. l. Układ dośł,iadczenia
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Tab. 2. Radialna segmentacja oraz odczyn na fosfatazę kwaśnąw limfocytach
krwi kurcząt po podaniu ACTH na24 godz. przed, w trakcie i24 godz, po immu_
nizacji SRBC G+ SD)

A+E
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0,2

t
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0t0
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1,6' t 1,7

,'|r

t

2,2

1,3 x 2,4

0,3

t

0,5

0t0

9,7

t

8,2

7,4ł5,2

6,3d

t

3,5

4,7 x Ą,6

1

Fk - ,,score" 3'l3,3 t 63,3 428,7" ł78,1 286.5 t 56 388't 111,1 400,6 t 149,4 366,7 t 121,8
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Objaśnicnia: A limfocyt prawidłowy, B lim- objaśnienie: różnica statystycznie istotna przy a

Ryc. l. Radialna segmentacja jąder Iimfotbcyty
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Ryc. 3. Odczyn na fosfatazę kwaśnąw limfocy-

dano ACTH na 24 Ryc. 2. Indukorvana radialna segmentacja jąder tach krwi kurcząt po podaniu ACTHna24 godz.
godziny przed im- limfocytów krwi kurcząt po podaniu ACTH na przed, lącznie i 24 godz. po SRBC
ńunizacją i o I7oń 24 godz, przed, łącznie i24 godz, po SRBC
teru samego czynnlka (jego natury częstotliwościdziau kurcząt, którym podano ACTH 24 godziny po imłania) lecz również od relacji w jakiej pozostaje jego
munizacji (tab.2 i ryc. 3).
Układ endokrynny i układ immunologiczny są działante do fazy odpowiedzi immunologicznej. Stres
elementami systemu odpowiedzialnego za ltrzymante może także stymulować siły obronne ustroju.
homeostazy ustroju (3, 10, 13, 18, 21). Ich sprawne
Wykazano, że u kurcząt, którym podano ACTH
funkcjonowanie i wzajemna kooperacja umożliwia wystąpił wyrażny wzrost Itczby komórek wykazląąszybką reakcję na bodźce pĘnące nie tylko od we- cy ch RS indukowan ą, czemu tow ar zy szyło obniżeni e
aktywności fosfatazy kwaśnej (tab, 2, ry a. 2, 3 ). Takie
w nątrz, ale takżę ze środowi ska zewnęt T znę go ( 3, 1 8 ).
Obecna hodowla i produkcja drobiu (zamknięcie w zestawienie wyraźnie wskazuje na zarysowującą się
odwrotną zależność: wzrostowi zdolno ścilimfocytów
budynkach bez dostępu do wybiegów i nafuralnego
przy
powietrza
światła,
słabej wymianie
i często nie- do tworzenia radialnej segmentacji jąder towarzyszy
sp adek intensywno ści o dc zynu na fo sfatazę kwaśną w
odp owi e dniej temp era tLlr ze, utrudni ony do stęp do p aszy i wody, duże zagęszczęnie ptaków na małej po- tych komórkach i odwrotnie, przy zwiększonej aktyr;vnościfosfatazy kwaśnej występuje obnizenie zdolnowierzchni) oraz oderwanie od warunków naturalnych
powodują iż wpływ w/w czynników środowiska na ścido tworzenia RS - u kurcząt, którym podano tylko
ptaki jest wielce niekorzystny (18). Swiadczyć o tym
SRBC (tab. 2, ryc. 2,3). Ponadto okazało się, ze na
powstawanie RS i na aktywnośćFk w limfocytach
może,obserwowanaurwterzątnarażonychnaichdziałanie, zwiększona podatnośćna infekcje bakteryjne i kurcząt ma wpływ nie tylko samo podanie ACTH.
wirusowe (3, 18). Presja czynników środowiska wy- Wyniki uzyskane u kur cząt immuniz owanych erytro wołuje u ptaków stres (18). Zauważono, że podawa- cytami owcy, którym podano ACTH wskazują żebarnie, w określonej dawce tprzez określonyczas) egzodzo istotne znaczęnię ma odstęp czasl'' pomiędzy pogennego ACTH wywołuje u ptaków podobne zmlany
daniem hormonu i antygenu (tab.2,ryc.2). W świetle
do tych, jakie pojawiają się w przebiegu stresu (2t). uzyskanych wyników można mówić o przeciwstawWysokie stężenie glikokortykosterydow, wywołane nych efektach oddziaływania na układ limfatyczny
podaniem ACTH, powoduje m.in, inwolucję tkanki podanych ACTH i SRBC. Efektem podania ACTH był
Iimfatycznej i pojawienie się zmian atroficznych w wzrost RS w limfocytach. Natomiast erytrocyty owcy
p obudzaj ąc komórki ltmfaty czne, doprowa dzały do
nar ządach limfaty c zny ch : gras i cy, t orb i e F abrycj u s z a,
śledzionie (3), We krwi pojawia się Ieukocytoza z osłabienia zdolności tych komórek do tworzenia RS.
limfopeniąi heterofilią (2I).Przy braku zmianw za- W tym kontekście trudno jednoznacznie ustalić, który
kresie populacji limfocytów B (21), obserw,uje się spaz podanych modulatorów, ACTH czy SRBC, ma więkdek ilości limfocytów CD4+ i CDS+, co ma związekz szy tbardziej znaczący wpływ na zdolnośćlimfocyprzemieszczęniemich do obwodowych narządów lim- tów do tworzenia RS. Zmiany w limfocytach spowofaĘ czny chnp. śledziony( 1 3, 2 1 ). Glikokorlykosterydowane oddziaływaniem ACTH, podanym na24 gody wpływając na zdolnośćlimfocytow T (CD4+) do dziny pr zed immunizacj ą prawdop odobni e były już w
syntezy i uwalniania cytokin (np.IL-2,IFN-y, IL-4) takim stopniu zaawans owane, iż pr ób a p obldzenia Ę ch
moduluj ą odpowiedź immunologlczną zarówno kokomórek antygenem nte zdołaŁaich zupełnie zniwelomórkową jak i humoralną (10, 13). Wypadkowa od- wać. Odsetek limfocytów RS-dodatnich u kurcząt w
dziaŁywania tej grupy hormonów stanowi o ich prze- tej grupie doświadczalnej był nadal wyższy od tego,
jaki stwierdzono lklrcząt kontrolnych. Natomiast w
ciwzapalnymiimmunosupresyjnymdziałaniu.Jednak
kierunku reakcji żywego organizmu, będącej następ- p orównaniu z kur czętami, którym p odano tylko ACTH
obniżyłsię. Odwrotny efekt zauważono ukurcząt, któstwem zmian p ozi omu endo gennych glikokorlyko ste podano hormon 24 godziny po immuntzacjt
nie
rym
da
się
ostatecmieprzewtdzieć.
czrynWp\rv
rydów
ników wywołujących stres na odpowiedź immunoloSRBC. U tych ptaków wpływ stymulacji antygenowej
gicznąjest kompleksowy izależy nie tylko od charak- napowstawanie RS okazał się być dominującym,czę-

go dowodem jest spadek ilości limfocytów z jądrem
s e gmentowanym. Jednak b ezw zględna ltczb a komó rek RS-dodatnich była wyższa od notowanej u kurcząt, którym podano v,,ryłącznie sam antygen. Natomiast równoczęsne podanie kurczętom ACTH i SRBC
zniwelowało indywidualny wpływ hormonu i antygenu. Dowodem tego jest zbliżona wartośćRS do notowanej u kurcząt kontrolnych (tab. 2, ryc.2) .
Podanie ACTH, ręa|tzowane w rożnych odstępach
czasowych względem podania SRBC, prowadzi do
zniwelowania rożnic w aktyr;vności fosfatazy kwaśnej,
wynikającychz oddzielnego podania hormonu i antygenu (tab, 2, ryc. 3 ), Charakter tych zmtannie przypomina opisanych wcześniejrelacji pomiędzy RS a ak-

tywnościąFk.
Na tej podstawie można przypuszczać, że wpływ
anĘgenu i hormonu na zdolność komórek do tworzenia RS i aktywnośćenzymów jest różny. Natomiast
sekwencja I czas ich podania zdaje się w większym
stopniu determinować zdolnośćlimfocytów do tworzęnIaRS, w mniejszym zaśwpływa na kształtowanie
się intensywności odczynu na Fk.
Mimo wykazanego ewidentnego wpływu wspomnianych czynników doświadczalnych na stan i reaktywno ść struktur wewnątrzkomórkowych limfo cytów,
interpretacja wyników badań jest wyjątkowo trudna.
W dostępnej literaturzenie napotkano bowiem danych
na temat radialnej segmentacji w zestawieniu z akłw-

ściąenzym aĘ cznąltmfocytów u kurcząt,
Jest rzecząinteresującą że częśó limfocytów krwi
obwodowej pod wpływem antykoagulantów ulega
zmianom morfologicznym (7, 8, 1I, 15, 1,9,20). Wydaje się wysoce prawdopodobne, ze zjawisko radialnej segmentacji doĘczy tych komórek, które w zwięku zę zmlanąwłasnej aktywno ścigr omadząwiększe
niż zwykle ilościwapnia i na jego utratę są bardziej
wrażliwe (11). Dlatego dodanie do krwi zwtązkow
wiĘącychten pierwiastek, w większym stopniu ujawnia rzeczywisty stan czynnościowy badanych komórek. Komórki pobudzane antygenami pobieraj ą większe ilościjonów Ca-2 (tzw. calcium influx) (9). Jony te
odgrywaj ą bardzo i stotną rolę w pro c es ach zw iązany ch
z o dbierani ęm pr zez komórkę bo dźców sĘmuluj ących
podział (9). Są również zaangażowane w przekazywaniu sygnału do apoptozy (16,I7). Zarówno podział
j ak i apopto zaprowadzą do aktywacj i komórki , o czym
śwtadcząm.in.: wzrost stężenia wapnia, reorganizacja cytoszkieletu, zmlana aktywności rożnych ęnzymów (9, 16,I7),
Radialna segmentacja prawdopodobnie ujawnia istniejący defekt funkcj onalny limfocytów, aktywuj ący
mechanizmy pr ow adzące do apopto zy ty ch komórek,
co związane jest z podaniem ptakom ACTH. Apoptoza bowiem jest zjawiskiem czynnej regulacji, poptzęz
którąustrój eliminuje m. in. komórki uszkodzone (16,
1 7). Morfol ogicznym tego przejawem j est poj awienie
się u kurcząt po podaniu ACTH zwiększonej liczby
limfocytów z jądrem segmentowanym, a funkcjonalno

nym spadek aktyłvnościfosfatazy kwaśnej. Zatnicjowane w limfocytach zmiany nie są jednak zdeterminowane ostatecznie. Wyraźne obniżenie odsetka komórek RS-dodatnich po stymulacj i antygenowej może
świadczyćo możliwościwyrównanla, oczywiście do
pewnego stopnia, uj emnych skutków oddziaływanta
podania ACTH na reaktywnośc limfocytów.
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwi erdzić, że zj awisko RS może by c uw ażanę za mar ker zmian patologicznych w limfocytach krwi obwodowej u kurcząt.
piśmiennictwo
1 Caw}ey J. C.: The microtubules of leukaemic Rjeder Cells: an u1tra structural study Scand. J. Haematol. 9,1972,11'7-423
2 Czyz J.: Wpły.w kształtu konlórek na wzrost, różnicowanie i przeżywalność
komórek. Post.

Bio] Kom t 22, Suppl nr 5, 1995,41-58.

3.Donlhs J. E., Metz

A:

Stress-rnechanisms of immunosuppression. Vet. Im-

munol Immunopathol, 30, l991, 89-109.

4 E l -Far A. A., Mashaly M. M., Kanlar G.,4.: Bursectorny and in vitro response ofadrenal glarrd to adrenocorticotropic hormone and testis to human chorionic gonadotlopin in imnrature male chickens, Poultry Sci '73, 1994, l1311,7.

5 Evange}istl R., Becchettj B , Baroni T., Rossi L, Arena N., Va}eno V, Carinci P, Locci P: Modulation olphenotypic expression offibroblasts by alteratiotl of the cytoskeleton Cell Biochem Funct. t 13, 1995, 4I-52.
6 Graczyk.9.: Wpływ bursektomii, tymektomii i surowic anty -limfocytamych
na reaktywność struktur limfatycznych śledziony u kurczaJ. Pracahń. Zesz.
Nauk. AR Wrocław, nr l23, l994.
7 . Graczyk S., Pliszczak-Kró] A.: odczyn na kwaśnąfosfatazę, eSteIaZę octanu
a-naftylr-r oraz radialna segmentacji jąder limfocytów krwi u kurcząt immunizowanych, poddanych działaniu egzogerrnego ACTH. Mat. X Kongr. PTNW
Wrocław t ], 1996,51
8. Graczyk S., Pliszczak-Król A : Wstępne badania Radialnej Segmentacji (RS)
jąder 1imfocytów krwi kur. Zesz. Nauk AR Wrocław, nr ż82, 1996, 15-24.
9 Hadden J. W, Szentivanyi,4 : lmmunopharmacology Reviews. t 1 Plenum
Press, New York, 1990
10.Hass.ig A, Wen-Xl L., Stampź}i K.: Stress induced supression of the cellular irrulune reactions on the neuroendocrine control ofthe inmune system
Med. Hypotheses t 46, 1996, 55 ] -556.
lI Ito S.: Study on the in vitro Rieder Cell Scand, .L Haemat 12, 1914,3563

65,

|ż.Krygier-Sto.|ałowska A., God]ewski H. G.: Topochemiczne metody badań
konrórek i tkanel<. PWN, Warszawa, 1975
13 Marsh ,/. A. Scanes C G: Neuroendocrine - immune interactions Poultry

Sci r],

]

9q4. l 04a-

l

06 l

,

14 Moriya O., Ichikawa }i: Acid phosphatase in lymphoid tissues of developing
chick embryos Acta Histochem 87, 1989, 99-105
15 P]iszczak-Kl,ó} A, Graczyk S.: Wpływ bulsektomii, tymektomii oraz stymulacji antygenowej na powstawanie radialnej segrnentacji (RS) jąder limfocy-

tów klwi obwodowej kurcząt Mat IX

Krai Konf, Nauk.-Dydakt. Olsztyn

1995. 91-92.

I6 Radziszewska E.: Fizjologiczna rola apoptozy. Post

Biol Kom. t22, l995,

ż17 -263.

Sikora,E : Mechanizmy śrnierci programowanej komórek (apoptozy). Post
Biochern. 40, 1994, 150-160.
18. Słowik ]., Sanecka-Antoniszyll M., Gaczyk S.: Badania cytochemiczne fosfatazy J<waśnej Jimlocytów krwi kurcząt bursektomowanych w różnym wieku, przebywających w zmienionych doświadczalnie warunkach środowiska.
Acta Agr. Silv. t 20, 1981, 201-2l1.
19 SóderstróIn U.-B., Norberg B., Blandt L.: The oxa.late-induced Radial Segmentation of the nuclei in perpheral blood lymphocytes of different size
Scand J Haemat. 11,1976,57-6I
20 Stazyńska R,, Kieszek G: Ocena indukowanej przez szczawiany segmęntacji jąder limfocytów u choryclr na cukrzycę Pol Tyg. Lek t XLIII, 1988,
1

7

.

3

29-3

3

3.

M: Tbe elfects of adrenocorlicotropic hormone and
heat stress on the djstribution of lynphocyte populations in immature male
chjckcns Poultry Sci. 13, 1994,1694-1698.

2I. Trout .LM,, Mashaly M.

Adres autora: dr Aleksandra Pliszczak-Król, ul. Norwida 31, 50-375

Wrocław, e-mail : pliszczak_krol@miks.ar.w roc.pl

