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Summary

The immunological response of foxes under immunotherapy for Trichophyton mentagrophytes infection
was evaluated. The development of clinical symptoms of trichophystosis affected the dynamic of the ińmune
response. A significant suppression of the reactivity of r lymphocytes was noted at a symptomatic course of
trichophytosis. Vaccination of foxes with Tm-4 vaccine stimulated cellular immune response m, which in-
creased the indices of the nonspecific and specific proliferation of lymphocytes and leukocyte migration inhi-
bition. Vaccination eliminated the infection of T. mentagrophytes in naturally infected foxes.
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Praca oryginalna

Trychofi toza lisów j est pr zy czy ną znacznych strat
ekonomi cznych spowodowanych obni zeniem przy r o -

stów masy ciała i zahamowaniem rozwoju, koniecz-
nością izolacji i ograniczeniem obrotu zwierzętami
oraz zmniejszeniem wartości uzytkowej lub dyskwa-
lifikacją skór pochodzących od zwierząt chorych
i o z dro w i eń c ow . L e c zenie i zul alc zani e gr zyb ic y sk o r-
nej lisow za pomocą chemioterapeutykow jest mało
skuteczne ze względu na pracochłonnośc zabiegow
i wysokie koszty, dużą toksyc zność i małą skuteczno ść
lekow stosowanych miejscowo oTaz działanje supre-
syjne, toksyczne i teratogenne niektórych leków sys-
temowych (25,26), W prof,rlaktyce i terapii trychofi-
to zy li sów naj więks ze znaczenie o dgrywaj ą s zczepion-
ki. Ich stosowanie przynosi najlepsze efekty (4,6,15,
2|,24). Wprowadzenie do terapii trychofitozy u lisow
szczepionek stwarza potrzebę dokładniej s zej znajo-
mo ś c i pro ce sów immuno lo g iczny ch zacho dzący ch
w organizmte zakażonym grzybicą po zastosowaniu
swoistej immunoterapii.

Celem badań było prześledzenie odpowiedzi immu-
n o l o gi cznej u li s ów zakażony ch Tr i c h o p hy t o n m en t a -
grophytes w warunkach naturalnych, u których zasto-
sowano wakcynoterapię.

Mateliał imetody
Zw ierzęta doświadczaln e. B adania przeprowadzono na

l4 lisach polarnych w wieku 4-5 miesięcy poddanych Ie-

czeniu po 2-3 tygodniach od tnomentu zauważenia pierw-
szych objawów chorobowych. Lisy pochodziły z ferlny,
w ktorej po raz pierwszy wystąpiła grzybica skórna wywo-
łana pr zez Tr i c h o p h y to 11 ru e n t u gro p h ), t e s . Typowe o gni ska
grzybicze w postaci owalnych wyłysień, pokrytych azbe-
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stolr,yt-tri. silnie zespolonymi ze skórą strupatlri występo-
wały w róznym nasileniu u poszczególnyclr zwierząt. Spo-
śród r,l,ybrarrych 14 lisów u 6 zmiany grzybicze w postaci
pojcdynczych ognisk zlokalizowane były na głowie i do1-

nych odcinkirch kończyn. natotniast u pozostaĘch 8 na gło-
wie, koriczynach. tułorviu i o_qonie. Z zeskrobin włosów
i naskorka pobranych od wszystkich zwierząt doświadczal-
nych przed podaniern szczepionki wyizolowano czystą ho-
dowlę T. mentagroph.l,tes yctr. granttlostult. Siedmiu lisom
grLrpy doświadczalnej (grupa I) podano dorrlięśniowo szcze-
pior,kę inaktywowaną Tm-4 w dawce 3 ml dwukrotnie
w odstępach l4 dni. Grupę kontrolną (K) stanowiło 7 li-
sow nieszczepionych z grzybicąnaturalną. Zwierzęta ob-
serwowano przez 70 dni. W ocenie efektow \eczniczych
uwz gl ędni ono c zas u stęp owania zni an gr zybi czy ch l, pr ze -

żywalność spor 7. mentagroph_ftes. Przeżywalność spor
określano posiewając zeskrobinę pobraną ze zlnian choro-
bowych na stałe podłoze Sabourauda z dodatkiem aktydio-
nu, które inkubowano w 2JoC przez 14 dni. Zeskrobinę
pobierano oraz wskaźniki odpowiedzi immunologicznej
oceniano przed podaniem szczepionki (0 dzień) orazw |4.,
2l .,28., 42., 56. i 70. dniu po podaniu I dawki szczepiorrki.
Odpowiedź immunologiczną u lisów immunizowanych
i kontrolnych określano za pomocątestu transformacji bla-
stycznej linfocytów (LTT) i testu hamowania migracji leu-
kocytów (LMrF).

Szczepionka. W badaniach uzyto szczepionki inaktywo-
wanej przygotowanej ze szczepu T. mentagrophytes (Tnl,
-4), wyizolowanego od lisów z grzybtcąnaturalną. Bada-
nia laboratoryjne wykazaĘ, że szczep Trn-4 stymuluje od-
pomość komórkową (14). natorniast badania terenowe po-
twierdziły jego skutecznośc w zapobieganiu i leczeniu try-
chofitozy lisów (15), Szczep Tm-4 namnażanonawzboga-
conym przez dodatek0,2oń wyciągu drozdzowego podłożu



płynnym Sabourauda w hodowli rotacyjnej (l0 dni, 28"C)
i przygotorvano inaktywowaną fonnaliną (0,3Yo) zawiesi-
nę o gęstości około 6 x 106 jtk/ml. Szczepionkę inaktywo-
waną kontrolowano na jałowość przez posiewy na podło-
żach używanych do hodowli bakterii i grzybów oraz nię-
szkodliwość na białych myszkach, świnkach morskich i li-
sach (26).

Antygen do testów immunologicznych. W testach LTT
i LMIF użyto ,,antygenu plazmatycznego" olrzymanego ze
szczepu T. mentagrophytes (Tm-7) w następujący sposób:
do wilgotnej masy grzybni uzyskanej w hodowli rotacyj-
nej (10 dni, 28"C) dodawano korund i PBS w proporcji
1 : 3 : l, Uzyskanąmieszaninę schładzano do4oC i uciera-
no w możdzierzu porcelanowym przez 40 minut. Korund
i nierozpusz czalnę resztki grzybnt odwirowyw ano trzykrot-
nie (45 min. przy 40 000 rpm). Następnie supernatant fil-
trowano przez sączek membranowy o średnicy porow
0,45 prn (Milipore Corporation, Bedford, USA), ampułko-
wano i do chwi|i lżycia przechowywano w 20"C. Otrzy-
many antygen standaryzowano w stosunku do ilości biał-
ka, którego stęzenie oznaczano metodą Lowry (19).

Test transformacji blastycznej limfocytów (LTT).
Krew od lisów w ilości 5 ml pobierano z żyĘ dostopowej
do jałowych strzykawek z dodatkiem heparyny (20 jlm1)
wolnej od środków konseruujących (Heparin, Sigma, USA)
oraz gentamycyny (l0 pglml) (Gentamicin, Gibco, USA).
Izolacjikomórek jednojądrzastych dokonywano poprzez wi -

rowanie nierozcieńczonej krwi nałozonej na jednostopnio-
wy gradient fikolu z uropoliną o gęstości 1,095 g/crn3
i osmolamości 400 mmOs/kg według metody Ferrante
i Thong (7) w modyfikacji własnej (l2). Żywotnośc komó-
rek kontrolowana za pomocą barwienia błękitem trypanu
wynosiła powyżej 95oń.

Test LTT wykonano według metody opisanej przezKo-
stro i Wiktorowtcza (13), W przypadku stymulacji limfo-
cytów mitogenem mikrohodowle o objętości 0,2 ml pro-
wadzono w plastikowych mikropĘtkach o okragłyrn dnie
(Sterilin, England). Jako mitogenu uzywano konkanawali-
ny A (ConA) w stęzeniu 5 pglml. Mikrohodowle limfocy-
tów stymulowane antygenem prowadzono w pĘtkach o pła-
skim dnie. Do styrnulacji komórek uczulonych uzywano
antygenu plazmatycznego, którego końcowe stęzenie wy-
nosiło 40 pg białka/ml. Próbę kontrolną w obu przypad-
kach stanowiła hodowla limfocytów w podłozu Eagle'a
z dodatkiem 10oń surowicy płodowej (FCS, Serwa). Mi-
kropłytki inkubowano w temperaturze 39"C przez 48 go-
dzin w przypadkl stymulacji mitogenem i 5 dni po stymu-
lacji antygenem w powietrzu wiigotnymzawierającym 5%o

CO,. Na 6 godzin przedzakończeniem inkubacji do każdego
mikrodołkadodawano l pCi (37kBq) 3H-tymidyny (3H-Thd,
UVVVR, CSSR). Następnie komorki hodowli zbierano na
filtrach z włokna szklanego, wypłukując każdy mikrodo-
łek 3-krotnie wodą destylowaną, Radioaktywnośc określa-
no w liczniku scyntylacyjnyrn Beckmana (LS 5000 TD,
Beckman). Wyniki przedstawiono w postaci bezwzględnej
ilości inkorporowanej tymidyny wyrażonej w cpm orazin-
deksu stymulacji (SI) obliczonego według wzoru: SI : bez-
względna ilość tymidyny w hodowli z mitogenem (anĘge-
nem)lbezwzględna ilość tymidyny w hodowli bez mitoge-
nu (antygenu).
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Test hamowania migracji leukocytów (LMIF). Test
wykonano metodą kapilarową według Bendixena i Soborga
(l), Leukocyty izolowano poprzez wirowanie nierozcień-
czonej krwi w gradiencie jednostopniowynr przygotowa-
nym według metody Ferrante i Thong (7) w modyfikacji
własnej (1ż). Otrzymaną zawiesiną leukocytów o gęstoścl
5 x l07/ml napełniano jałowe, silikonowe kapilary ktore
następnie wirowano przez5 minutprzy 600 rpm. Fragmenty
kapilar z osadzoną warstwą leukocytow około 2 mm przy-
klejano w pozycji horyzontalnej do dna komory Davisa za
pomocą pasty silikonowej firmy Bayer. Komory zamyka-
no szkiełkami nakrywkowymi przyklejając je roztopioną
parafiną. Jeden pojemnik komory wypełniano płynem
Eagle'a z dodatkiem antygenu p|azmatycznego, którego
końcowe stęzenie wynosiło 40 1l"glml,natomiast drugi, wy-
pełniony podłozem bez antygenu, stanowił kontrolę. Ko-
rnory inkubowano w 39"Cprzez42 godztny. Następnie przy
pomocy czytnlka do mikrofilmów obrysowywano na bibu-
le lrltracyjnej wielkość stref migracji. Po wycięciu obryso-
wanych krązków i ich zważęniu obliczano procent hamo-
wania według wzoru: średnia masa obszarów migracji
w środowisku z antygenem/średnia masa obszarów migra-
cji w środowisku bez antygenu x 100. Wartości hamowania
powyżej żOońuznawano za swoiste.

Uzy skane wyniki b adah poddano analizie statystyc znej .

Obliczenia wykonano przy pomocy testu t-Studenta.

Wyniki iomówienie
Czas ustępowania objawów chorobowych po wak-

cynoterapii zalężał od intensyr,vności zmian grzybi-
czych. U lisow, u ktorych występowały jedynie poje-
dyncze ogniska grrybicze umieszczone głownie na gło-
wie i dolnych odcinkach kończyn, całkowite wylecze-
nie następowało juz po czterech tygodniach po wak-
cynotefapii. U lisow, u ktorych zmtany chorobowe były
bańziej nasilone, ogniska grzybicze zanikaĘ między
42.a56. dniempo drugiej dawce szczepionki. W ostat-
nim dniu (70. dzieh) obserwacji u wszystkich lisow
grupy I uzyskano całkowite wyleczenie potwierdzone
ujemnym wynikiem badania mikologicznego. W gru-
pie kontrolnej zachorowalność utrzymywała się mniej
więcej na tym samym poziomie przez caĘ okres ob-
serwacji. U lisów nieleczonych wraz z odpadaniem
strupówpojawiĄ sięnowe ogniska grzybtcze na skó-
rze grzbietll, ogonie, łapach i małżowinach usznych,
które utrzymywały się do końca obserwacji. Ponadto
u tych lisów obserwowano zahamowanie wzrostu
i charłactwo, zaś badanie mikologiczne zeskrobiny
dało wynik dodatni.

W dniu rozpoczęclabadań (0 dzień) średnie \Mskaź-
niki proliferacj i limfocytów stymulowanych konkana-
walinąA (ConA) w grupie I i K byĘ zbltżonę (ryc. 1).
W 14. dniu po pierwszej dawce szczepionki u lisów
z grupy I wystąpił statystycznie istotny wzrost indek-
sów stymulacji i bezwzględnej wartości inkorporacji
tymidyny w stosunku do wartości wyjściowych i do
wartości l zwierząt grupy K. W toku kolej ny ch ozna-
czehwskażniki te uzwierząt grupy I ulegĘ dalszemu
wzrostowi i w 28. dniu po I dawce szczepionki osią-
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Ryc. 1. Kinetyka odpowiedzi immunologicznej lisów z natu-
ra|ną trychofitozą poddanych swoistej immunoterapii. Wy-
niki testu proliferacji limfocytów stymulowanych ConA (śred-
nie wartości cpm i SI)

gŃy najwyższe średnie wartości. Po tym czasie notowa-
no stopniowy spadek reaktywności limfocytów iw 42.
dniu stwierdzono najniższe wartości testu, Ponowny
wzlost wskaźnikow proliferacj i limfocytów stymulo-
wanych ConA u lisow doświadczalnych wystąpił w 56.
dniu oznaczeń, Następnie stopniowo wzrastały one
osiągając w 63. dniu badań najwyższe wartości w to-

t_

ku całego doświadczenia. Natomiast u zwterzątkon-
trolnych wskńniki testu LTT utrzymywaĘ się na istot-
nie niższym do wyjściowego poziomieprzezcĄ okres
prowadzonej obserwacj i.

Wyniki proliferacj i limfocytow stymulowanych an-
tygenem grzybiczym przedstawiono na ryc. ż.
U wszystkich lisów doświadczalnych przed podaniem
szczepionki zanotowano dodatnie wartości indeksów
stymulacji (SI), z Ęmże w porównaniu z ich wartoś-
cią po j ej aplikacj i byĘ istotni ę nlższę. Od 1 4. dnia po
pierwszej dawce szczepionki obserwowano stopnio-
wy wzrost wskaźników swoistej proliferacji limfocy-
tow, ktore w 28. dniu po pierwszej dawce szczepionki
osiągaĘ wartości najwyższe.W 42. dniu badań war-
tości indeksów sĘmulacji byĘ ujemne u wszystkich
poddanych wakcynoterapii lisów. W 63. dniu ponow-
nie odnotowano dodatnie wańości testu LTT i byĘ one
najwyższe w toku całego doświadczenia. W grupie
kontrolnej dodatnie wartości testu LTT uzyskano w 0.,
14. i 2l, dniu, natomiast w toku dalszych oznaczeń
test ten był ujemny.

W teście hamowania migracji leukocytów (LMIF)
dodatnie wskaźniki notowano u wszystkich lisów
z grzybtcąnaturalną przy czym skrajne wartości wa-
haĘ się od24,3Yo do29,8Yoniezależnie od intensyw-
ności zmian grzabicrych(ryc. 3).W grupie doświadczal-
nej wzrost średnich wartości testu LMIF w stosunku
do wyjściowych notowano jużw 14. dniu po podaniu
pierwszej dawki szczepionki. W kolejnych terminach
oznaczeń wskaźniki swoistego hamowania migracji
leukocytów ulegały dalszemu istotnemu wzrostowi
osiągając w 56. i 70. dniu wartości najwyższe w toku
całego doświadczenia. W grupie kontrolnej stopieńha-
mowania migracji ulegał obnizeniu już w pierwszych
trzechterminach oznaczehiw 42. dniu osiągał on war-
tośó graniczną. W ostatnich trzech terminach badań
ponownie odnotowano dodatnie wartości testu LMIF,
z tym żebyły one bliskie wartości grantcznej.

W likwidacj i zakażeń grzybiczych głowną rolę od-
grywa odpomość komórkowa. Swoista przeciw grzy -
bicza odporność komórkowa j est uwarunkowan a przez
limfocyty Th (T-helper). Oprócz limfocytów Th, istot-
ną rolę w odpowiedzi immunolo gicznej przeciwko der-
matofi tom odgrywaj ą komorki pt ezentljące antygen
or az I1-2, IL -4, IL - I 0, IL- I 2 i IFN7, Rola cytokin pole-
ga zarówno na wzmocnieniu prezentacji antygenów
grzybiczych (IFN7 iIL-I}),jak i na stymulacji okreś-
lonej subpopulacji limfocytow T. IFN7 uwalniany
przez limfocyty Th1 hamuje proliferację i czynnośó
limfocytow Th2,podczas gdy I1-4 i IL-10 wytwarzanę
przęz komorki Th2 hamują produkcję cytokin przęz
limfocyty Th1, Subpopulacja limfocytow Th2 produ-
kująca cytokiny stymulujące proliferację limfocltów B,
syntezę i sekrecję przeciwciał przyczynta się do roz-
woju przewlekłej postaci grzybicy skómej przezha-
mowanie protekcyjnej odporności komorkowej (2,
5, 14, I7).
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Ryc. 2. Kinetyka odpowiedzi immunologicznej lisów z natu-
ralną trychofitozą poddanych swoistej immunoterapii. Wy-
niki testu proliferacji limfocytów stymulowanl,ch antygenem
grzybiczym (średnie wartości cpm i SI)

Ryc. 3. Kinetyka odpowiedzi immunologicznej lisów z natu-
ra|ną trychofitozą poddanych swoistej immunoterapii. Wy-
niki testu zahamowania migracji leukocytólv krwi obwodo-
wej (wartości średnie)
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W badaniach własnych kinetyka kształtowania się
odpowiedzi immunologicznej była związana z obec-
nością klinicznych objawów choroby. Statystycznie
i stotny sp adek aktywno ś c i pro liferacyj nej limfocytow
stymulowanych ConA u lisów przedpodaniem szczę-
pionki świadczy o nieswoistej supresji reaktyr;vności
limfocytow prawdopodobnie spowodowanej wzrostem
subpopulacji limfocytow T supresyjnych, odpowie-
dzialny ch za immunore gul acj ę funkcj i efektorowych
komórek immunologicznię kompetentnych w przebie-
gu zakażenta (2,3,8, 9), Pomimo w,lJraźnej nieswo-
istej supresji blastogenezy limfocytóq w tym czasie
występowała odpowie dż na swoisty antygen grzybi-
czy w teście LTT i LMIF, co wskazuje, że pojawienie
się swoistej komórkowej odpowiedzi immunologicz-
nej związane jest z zaistniałym zakażeniem i rozwo-
jem klinicznych objawów choroby (l4, 16). Poniewaz
uzyskane w tym czasie dodatnie wartości indeksów
stymulacji byĘ wyraźnie nizsze niz po zastosowaniu
wakcynoterapii, można domniemywać, że w przebie-
gu naturalnej trychofitozy dochodzi u lisów również
do swoistej supresji limfocytów wywołanej obecnoś-
ciągrzyba w chorobowo zmienionej skórze (I4,16).
Zastosowana w terapii trychofitozy lisow szczepion-
ka Tm-4 posiadała więc wystarczająco silne właści-
wości immunogenne i stymulowała swoistą odporno śó
typu komórkowego określaną testem transformacji
blastycznej i hamowania migracji leukocytów. Efek-
tem jej stymulującego działania na układ immunolo-
giczny był istotny wzrost wskaźników nieswoistej
i swoistej proliferacji limfocytow oraz hamowania mi-
gracji leukocytów u lisów. Wzrost wskaźników odpor-
ności komórkowej następował jużw trakcie stosowa-
nia wakcynoterapii, z tym, że uzyskane w tym czasie
warlości testu LTT i LMIF byĘ istotnię niższę niż
w okresie zdrowienia i w pierwszych Ęgodniach po
wyleczeniu trychofitozy. Mozna sądzić, że apllkacja
szczepionki zawierającej wysoce immunogenny szczep
T m- 4 spowodowała zniesienie stanu immunosupresj i
u lisów z trychofitozą w wyniku aktyłvacji limfocy-
tow Thl warunkujących rozwój protekcyjnej odpor-
ności przeciwgrzybiczej. Smith i Griffin (22) wyraża-
jąpogląd, że dlarozwoju protekcyjnej odporności prze-
ciwgrzyb ic zej konieczna j e st aktywacj a subp opulacj i
limfocytów Th1, którą warunkuje rodzaj, a nawet
szczęp zakażającego grzyba. W momencie zanikania
klinicznych objawów choroby oraz całkowitego wy-
leczenia średnie wartości wskaźników proliferacji lim-
fo cytow stymul owanych antygenem gr zybiczym or az
swoistego hamowania migracji osiągały najwyższe
wartości ptzez cały okres prowadzonej obserwacji.
Wykonane w tym czasie badania mikologiczne daĘ
wynik negatywny, co świadczy o eliminacji grzyba
z ognisk chorobowych. Uzyskane wyniki wskazują że
w przewleĘm zakażeniu naturalnym T. mentagrophy-
tes dochodzi u lisów do hiporeaklywności układu immu-
nologiczne go. Szczepionka zawier ająca szczęp Tm-4
ptzez indukcję mechanizmów obronnych Ępu komór-
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kowego eliminuje naturalne zakażenie grzybicze lll-
sów wywołane T. mentagrophytes.

Wnioski

Szczepionka zawierająca szczep Tm-4 może byc
wykorzystana do leczenia grzybic skórnych lisow wy-
wołanych ptzęz T. mentagrophytes.
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