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Summary

Heligmośolr*o_ides polygyrus, a trichostrongyloid nematode and a parasite of the small intestine of mice, has
been uśed ext€nsively as an experimental model for studies on host immunology, immuno-geneticś, toxicotogy,
ph estinal parasites. This
as nematode infections o
H. adult worms secrete
factors to down:regulate the Th-2 response in order to p
hostile enviróńmeńtl,Thus, II. polygyrus infectións in
paraśite, inter,actiońs durin g chronic infections. Hówev
of woiń:€xpul§ioń, mat be observed in both primar
a piotćctiVe iesPonse and eliminate worms within 8 we
the outcońe,ltif,,ińfections in different strains of mice.
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Badania epidemiologiczne i analiza ich wyników
z zasto s owaniem modeli matematy cznych p ozwo liĘ na
opracowanie metod zwalczania inwazji pas ożytnlczych
u ludzi i zwterząt gospodarskich. Dostępne są skutecz-
ne chemioterapeutyki, jednak wysokie koszty lęczenia
oraz fakt, że zdarzająsię przypadki oporności pasoży-
tow na stosowane leki, sprawiają że istnieje potrzeba
opracowania alternafi nych meto d e liminacj i tnw azji.
Dąży się do wyselekcjonowania nowych, opornych na
pasożyty ras zwierząt gospodarskich (21) orazuzyska-
nia skutecz ny ch szczepionek. Dokładne poznanie pro-
c e s ów o dp o rno ś c i owyc h tow ar zy s zący ch r ob ac zyc o m
stwarza perspektywy ich wykorzystanta do działahte-
rapeutycznych i profilaktycznych. Badania tych proce-
sów są mozliwe dzięki doświadczeniom na ogólnie
dostępnych modelach laboratoryjnych - inwazjach ni-
cieni u myszy i szczurów. Różnorodność modeli do-
świadczalnych umozliwia badanie różnych aspektów
reakcji gospodarza nainwazje. Przedmiotem badań są
zwykl e ko morki T o dp owi e d zialnę za r e gulac j ęme cha-
nizmów efektorowych odpowiedzi immunologicznej,
pro c e s y zaangażowane w zap o c zątkow ani e o dp owi e d-
niego typu reakcji immunologlcznej oraz mechan:r;my
efektorowe odpowiedzi immunologicznej, biorące
udział w e liminacj i pas ozytów. Eksperymenty konc en-
trują się wokół czterech modeli lnwazji pasozytów my-
szy: Nippostrongylus brasiliensis, Trichinella spiralis,
Trichuris muris l Heligmosomoides polygyrus (9).

Review

Biologia H. polygyrus

H e l i gm o s oln o i d e s p o ly gy rus j e st nicieni em należą-
cym do rodziny Trichostrongylidae. Pasozyfuje w dwu-
nastnicy myszy i innych myszowatych. Inwazja tego
pasozyta u myszy jest często modelem doświadczalnym
stosowanym w badaniach inwazji nicieni jelitowych
w aspekcie odpowiedzi immunolo glcznej gospodarza,
immunogenetyki, toksykologii, farmakologii i epide-
miologii. Odmienna reakcja rożnych szczepów myszy
na pierwotne i powtórne zarażenie umozliwia badanie
zarowno procesów zachodzących w czasie przewleĘch
inwazjl,,jak i mechanizmów eliminacji pasozyta. Jest
to tez odpowiedni model laboratoryjny do badań inwa-
zji tęgoryjców u ludzi oraz nicieni u zwierząt gospo-
darskich (24).

Pierwotne zarażęnię H. polygyrus ma charaktęrptzę-
wlekĘ przeblega z niską śmiertelnośclą zależną od
dawki larw inw azy jny ch ot az me chanizm ów o dp orno ś -

ci gospodarza i słabo wyrazonymi objawami klinicz-
nymi, w zadnym z badany ch przyp adków nie ob serwo -
wano samowyleczenia. Natomiast u zwierząt uodpor-
ni onych w wyniku przeby cia inw azji p i erwotnej p a s o -

zyt jest eliminowany, a czas jego usunięcia z organi-
zmu jest różny lzależy od genotypu gospodarza(ż,I0,
18,24). Dane na temat odpowiedzi immunologicznej
myszy na inwazję H. polygyrłs są zwykle oparte na
badaniach przebiegu kolej ne go zar ażenia (9).
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Stadium inwazyjne H. polygyrus to wolno Ęjącalar-
wa L3. W ciągu 24-72 godzin po zarażeniu doustnym
wnika ona w ścianę jelita cienkiego i umiejscawia się
w warstwie mięśni okręznych błony mięśniowej (faza
tkankowa rozwoju pasozyta), gdzte pozostaje przez
około 8 dni, żywiąc się tkankami gospodarza. W tym
czasieprzechodzidwa linienia. Pomiędzy 8. a 9. dniem
stadium młodociane (przeddorosłe) przedostaje się do
światła jelita, gdzie szybko dojrzewa. Dojrzałe płcio-
wo robaki (ryc. l) bytują w poczaJkowym odcinku
dwunastnicy (faza jelitowa inwazji) , odtywiapsię błoną
śluzową jelita gospodarza. W przypadku inwazji pier-
wotnej pozostają w świetle jelita przez kilka miesięcy.
Po upływie tego czasu nicienie są usuwane. nie jest to
jednak wynik działania mechanizmów obronnych go-
spodarza, ale starzęnia się pasozyta (I2).

Początkowy odcinek dwunastnicy jest miejscem,
w któryln dojrzałe płciowo robaki znajdują najlepsze
warunki fizykochemiczne do rozwoju i rozmnażanla.
Decyduje o tym przede wszystkim budowa błony ślu-
zowej jelita w tym miejscu. Wykazano silną korelację
rozmieszczenia tych nicieni wjelicie z długościąkosm-
ków (1). Okazało się, ze dorosłe robaki owijają się
wokoł kosmkow (pojedynczych lub grup), co umozli-
wia im przytwierdzenie do ściany jelita i stały, bliski
kontakt ze śluzówką gospodarza. Kosmki w dwunast-
nicy sąnieco dłuższeniżw dalszym odcinku jelita cien-
kiego, co sprzyja jej zasiedlaniuprzez pasozyty.

Nicienie w aktywny sposób zasiedlaj ą naj odpowi ed-
niejszą dla siebie niszę. Po przedostaniu się do światła
jelita stadium przeddorosłe na zasadzie reotaksji mi-
gruje do początkowego odcinka dwunastnicy. Dojrzałe
płciowo pasozyty w czasie kilku miesięcy bytowania
w jelicie gospodarza wielokrotnie się przemieszczaja,
opuszczając rejon, w ktorym kosmki uległy skróceniu,
a kierunek migracji jest zdeterminowany przez strumień
treści pokarmowej (l).

Nicienie pozostająw świetle je|itabardzo długo dzię-
ki wydzielarrym przez siebie substancj om osłabiaj ącym
odpowi edź immunologiczną gospo darza. Juz stadium
larwalne pasozyta wydzielabiałko o masie cząsteczko-
wej23 kDa (23), które hamuj e in vitro proliferację lim-
foeytow w odpowi e dzi na mitogeny. D ojrzałe płciowo
robaki uwalniają natomiast licznę białka o właściwoś-
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zarażonych myszy, pow. 4 x; B - samica;

ciach immunomodulujących. Wśród antygenów ekskre-
cyj no- s ekrecyj nych 1i p o ly gy rus zidentyfi kowano ki1-
ka takich białek (23),różniapych się masą cząsteczko-
wą m.in. 67 , 54, 77 , 18,21, 32 (4) i 20 kDa (26), i po-
wodujących supresję limfocytów B i T we wczesnych
stadiach ich proliferacj i.

Reakcja myszy na za]ażenie Il, polygyrus

Rożne szczepy my szy wykazuj ą odmienną uwarun-
kowaną gen etycznie,reakcję na inwazję pierwotną i na
powtórne zarażenie (tab. 1). Oporność nazarażenie jest
cechądominującąi zależy przede wszystkim od genów
głównego kompleksu zgodności tkankowej (20, 39).
U myszy o haplotypie: H-2q (m.in. szczepy DBA,
B1O.Q, NIH, SWR, FVB), H-2f (szczep B1O.M), H-2'
(m.in. szczepy SJL, A.SW), określanych jako opome
(resistant, high responders, fast responders), pobudza-
na jest odpowiedź immunologlczna, prowadząca do
ograniczenia roznnażania pasozyta w czasie inwazji
pierwotnej i jego eliminacji po powtórnym zarażenil.
Czas l dynamika tego procesu zależą od typu urucha-
mianej hurnoralnej i komorkowej odpowiedzi immu-
nologicznej gospodarza i są zdeterminowane genetycz-
nie (38). Szczepy myszy SWR, FVB (H-20) i SJL
(H-2'), wykazujące wysoki stopień opomości, eliminują
H. polygyrtts juz w 8. tygodniu lnwazjipierwotnej (38).
W przypadku powtórnego zarażenia nicienie są usu-

Tab. 1. Reakcja szczepów mysz}- różniąc_v-ch się haplotypem
H-2 na inwazję pierwotną i powtórną IIeligmosomoides poly-
gyrus
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Objaśnienia: reakcja bardzo słaba, + reakcja słaba, ł+ reakcja
silna, +++ reakcja bardzo silna
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wane w krotkim czasię po przedosta-
niu się do światła j ellta1' 2I . dnia rein-
wazji u niektorych myszy SJL odnajdy-
wano juz tylko nieliczne robaki (11).

U myszy o haplotypie H-Zk (m.in.
szczepy: CBA, AKR, C3H/He,
B 10,BR), określanych jako wrażliwe
(susceptible, low responders) inwazja
pierwotna ma charakter przewlekły
i trwa ponad 30 Ęgodni (25,37,39).
W przebiegu kolejnych inwazji, poprze-
dzonych I -, 2-, lub 3 -krotnym kontak-
tęm z pasozytem równiez nie obser-
wowano eliminacji robaków (10, 11).

U szczepow H-2d (m.in.: BALB/c)
orazu niektórych szczepów o haplo-
Ępie charakteryzującym myszy opor-
ne reakcja na pasożytajest silniejsza
niż u zwlęrząt wrażliwych, ale słab-
szaniż u opornych; są onę określane
jako średnio reagujące (intermediate
responders). Róznice w odpowiedzi na
H. polygyrus myszy o tym samym ha-
plotypie H-2 dowodząldziału także
innych genów na mozliwość pobudze-
nia ochronnej odpowiedzi immunolo-
gicznej przeciw pasożytowi (2),

lL,4
lL-5

Ępowa ochronna odpowiedź immunolo g iczna na in-
wazje nicieni jelitowych (ryc.2) ma u ssaków charak-
ter nadwrażliwości wczesnej ze wzrostem stężenia su-
rowiczych IgE, hiperplazją komorek fucznych błony
śluzowej oraz miej scową i o gólną eozynofilią. Wszyst-
kie etapy o dpowie dzi immuno lo gicznej s ą precyzyj n i e
kontrolowanę przez limfocyty pomocnicze CD4*, kto-
re za pośrednictwem wydzielanych cytokin determinu-
ją jej typ, natężenlĆ i szybkość oraz stanowią o dyna-
mice procesow immunoregulacyjnych w czasie inwa-
zji, chociaż nie uczestnicząbezpośrednio w eliminacji
pasoĘta (8,9).

W przypadku inwazji H. polygyrus najwazniejszymi
elementami odpowiedzi ochronnej s ą: e ozyno fi lia or az
wzrost poziomu IgE i IgGl, kontrolowane przezlL-4
i L-5. W czasie inwazji pierwotnej zarówno oporne,
jak i wrażliwę szczępy myszy (szybko/wolno reagują-
ce) są zdoln e do rozpoznania pasozyta orazuruchomie-
nia nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicz-
nej . U wszystkich myszy pobu dzane są te same mecha-
nizmy (18, 34, 39),amożliwość eliminacji nicieni wy-
nlka z szybkości i natężenia tych procesów (18).

Ztodłęm pierwotnej stymulacji antygenowej są lar-
wy rozwij aj ące się w ścianie j elit a (faza tkankowa), ich
produkty ekskrecyjno-sekrecyjne (E/S) i pozostałe po
linieniu osłonki, które u większości szczepów myszy
pobudzaj ą r eakcj ę zap alną o ni ewielkim natęzeniu ( 1 9 ),
(ryc. 3A). Nie obserwuje się wówczas redukcjiltczby
pasoĄrtów (31). Podczas inwazji powtornej w miejscach
rozwoju pasożyta w ścianie jelita obserwuje się silny
odczyn zapalny i tworzenie ziarniniaków (29). Na tym

iiiI,

wydalenie

śWiatło jelita

Ryc. 2. Mechanizmy biorące udział w eliminacji nicieni jelitowych; ECF-A - czyn-
nik chemotaktyczny dla eozynofilów; Fce - receptor dla fragmentu Fc IgE; Th2 -
efektorowy limfocyt T pomocniczy, B - |imfocyt B

etapie u myszy szczepów opornych rozwoj larw zosta-
je częściowo lub całkowicie zahamowany. Z pewnej
Iiczby larw L4 rozwljająsię wprawdzie dojrzałe płcio-
wo robaki, ale proces ten trwa znacznię dłlżej, a ich
płodność jest wyraźnie zmniejszona(31). U szybko re-
agujących myszy szazepu FVB silny odczynzapalny
w miejscach rozwoju larw (ryc. 3B), a następnie po-
wstawanie ziarniniaków (ryc. 3C, D) obserwowano
nawet w przebiegu inwazji pierwotnej (7).

PoczaJkowo sądzono, że larwy L3 lub L4 są celem
mechanizmów efektorowych odpowiedzi immunolo-
gicznej go sp o darza, a nas i lony pro c e s zap alny to czący
s ię w s ąsied ztw tę r ozwr1 aj ącej s i ę larwy umożltw ta za-
bijanie pasożyta in situ (37). Okazało się jednak, że
pewna liczba larw przeżywa w miejscu takich zm|an
bardzo długo, przedostaje się do światła jelita i dopiero
tam stadium młodociane jest eliminowane. Stało się to
p o dstawą p T zypuszczęnia, z e o dp owi e dź immun olo glcz-
na gospodarzahamuje rozwoj larw, ale ich nie zablja,
natomiast zur az po wyj ściu do światła j elita pasożyt j est
eliminowany (31).Inni autorzy twierdzau ze mechani-
zmy odpowiedzi immunolo gicznej go spodarza ograni-
czają inw azję powtorną zar ówno przez zap obi eganie
penetracji larwy do ściany jelita, jak i poprzez zńila-
nie larwy znajdującej się w ścianie i postaci młodocia-
nych robaków, które wydostały się do światła jelita
(I2,37).

Eliminacji robaków sprzyja również zmlana archi-
tekfury błony śluzowej jelita. Podobnie jak w przebie-
gu inwazji innych nicieni jelitowych, zarażenie H. po-
ly gy ru s powoduj e, szczegolnie u myszy szczepów op or-
nych, skrócenie kosmkow, pogłębienie kryptjelitowych,

lL-3, lL-4,
lL-9, lL_ l 0

L4
L-5

komórka
tuczna

eozynofil

przeciwciała ffi

antygeny s__ 1pasożyta * +' #
zone



Ryc. 3. Zmiany histopatologiczne w dwunastnicy myszy zarażonych Heligmosomoides po-
lygyrus. wszystkie preparaty barwione HE, pow. ]() x, strzałkami zaznaczono larwy paso-
żl,ta (A, B) i ziarniniaki (C, D): A - lar.va rozlvijająca się u, ścianie drvunastnicy mysz}l
BALB/c, 5 d.p.z.; B - larwa rozrł,ijająca się w ścianie dwunastnic_v- myszy FVB, intensylvny
naciek komórkowy, 5 d.p.z.; C - ziarniniak w ścianie dwunastnicy myszy FVB, l0 d.p.z.;
D - ziarniniak w ścianie dwunastnicy myszy FVB, 100 d.p.z.

ze IMF mogąblokować połą-
czenie komórek T z komórka-
mi prezentuj apymi anĘgen (3 3).

Supresj a wynikaj ąca z dzta-
lania rych czynników nie ogra-
nicza sięjedynie do odpowie-
dzi i rnmunologicznej pr7eciw
doj rzaŁym płc iowo postac iom
H. polygyrus, alę dotyczy też
odpow i edz i pobudzanej przez
stadia larwalne pasożyta (37 ).
Obecność dorosłych pasoży -
tów w jelicie hamuje teżreak-
cje gospodarza na inne anty-
geny, m.in. erytrocyty owcy
(30) oraz na inne nicienie, np.
T. spiralis (33). Robaki zwy-
kle eliminowane z jelitapozo-
stają wówczas w jego świetle
znacznię dłużej (3).

U myszy szczepów opor-
nych immuno supre syj ny \Ąpływ
dojrzałych plciowo nicieni jest
przelamywany i pojawia się
efektyłvna odpowiedź, j ednak
nawet u tych myszy dlżalicz-
ba postaci dorosłych pasozy-
tów powoduje osłabienie od-
powiedzi ilnmunologicznej.
Wynika z tego, że u wrażli-

wyc h szcz ep ów rn yszy odp owi e dź immuno l o g iczna łat-
wiej podlega supresji nlżu szczepów opornych (10, 11).

Bardzo istotnym elemcntem ochronnej odpowiedzi
immunologicznej w przebiegu inwazji nicieni jest od-
powiedź humoralna. Przeciwciała przeciwrobacze osła-
biająpasozyty przez redukcję inwazyjności larwy oraz
ograniczenie rozwoju. zmniejszenie przeżywalności
i obnizenie płodności dolrzaĘchpłciowo robakow. Naj-
ważniejszym objawem pobudzenia tego rodzaju odpo-
wiedzi jest hipergatnmaglobulinemia. Wzrost miana
przec iwciał poszcze golnych izotypów immuno globu-
lin w surowicy pozostaje w ścisłej korelacji z możIi-
wością eliminacji pasozyta u uodpornionych zwierza!.

W przypadku zarażęnia H. poĄlgllrtls stwierdzono
wzrost miana przeciwciał klasy IgGl (6, 39), IgG2b
i IgG3 w surowicy (39), szczególnie w przebiegu rein-
waĄii inwazji powtórnej. Najbardziej wzrastały mia-
na przeciwciał IgG 1. Przeciwciała te, obok IgE (3a) byĘ
najistotniejszym elementem odpowiedzi ochronnej
u immunizowanych zwierzą| chociaz nie wszystkie
były swoiste w stosunku do pasozyta (4). W przebiegu
inwazji pier-wotnej przeciwciała swoiste stanowiły około
50oo IgGl |2]). W czasie iIlwazji pier-wotnej tniana
przeciwciał w surowlcy lnyszy szczepów opornych
i wrazliwych są podobne, czasem nawet wyzs ze u wraż-
liwych (4), amożIiwość wczesnej eliminacji pasozyta
jestzależna od szybkości tej reakcji (37, 38). U myszy
opornych obserwuje się ponadto znacznie silniejszą

wzrost Ilczby limfocytow środnabłonkowych, komórek
kubkowych i.Panetha w błonie śluzowej (7,24). Wy-
mienione zmlany modyfikują środowisko zycia paso-
żyta i sprawiają, że znajdule on mniej korzystne wa-
runki bytowania i rozwoju. Udowodniono, że w przy-
padku inwazji T. spil,cllis zmiany patologiczne nie są
j edynie wynikiem uszkodzeni a zw ięanego z ob ecn o ś -

cią pasozyta, ale są związane z aktywn ości ą odpowied-
nich subpopulacji limfocytów T (13, 14,11). Wydaje
się, ze podobna zależność występuje rowniez w pTzy-
padku inwazjt H. polygyrus.

Mechanizmy efektorowe odpowi edzi imm unologicz-
nej gospodarza są mniej skuteczne wobec pasozytow
dojrzałych płciowo, Przeżywają one bardzo długo
w świetle jelita dzięki wydzielanym substancjom irn-
munomodulującym (IMF immunonrodulatory factors),
ktore wpływająna liczbę i czyrulość komolek decydu-
jących o kierunku pobudzenia odpowiedzi immunolo-
gicznej . Czynniki immunomodul uj ąc e powo d uj ą zwi ęk-
szenie odsetkakomórekCD8- cytotoksycznych/su-
pre sorowych przy j ednoczesnym sp adku ods etka lim-
focytow pomocniczych CD4 (33). IMF wpływają tez
na czynność komórek CD4*, stynulując je do wydzie-
lania cytoktn nieodpowiednich do pobudzenia ochron-
nej odpowledzi immunologicznej typu drugiego. Skut-
kiem tego jest zmniejszenie wytwarzania przeciwciał
m.in. klasy IgE (l 6) wykazane in vitro w hodowlach
limfocytów 1udzkich i mysich. Prawdopodobne jest tez,



reakcję miejscową: wzrost poziomu IgG1 (28) i IgA
(22) w śluzie. Obsetwowano tez wzrostliczby komo-
rek wydzielających swoiste przeciwciała klasy IgM, IgA
i IgG w kępkach Peyera i węzłach chłonnych krezko-
v"rych(24).

Waznym elementem komórkowej odpowiedzi na ln-
waĄe nicieni jelitowych jest aktywność granulocytów
kwasochłonnych. Obserwuj e się zarówno eozynofilię
miejscową jak i ogolna, przy czym u myszy opornych
jest ona znacznie większa (6). Eozynof/'e przylegają
do rob aków opłaszczonych swo i stymi przec iwc iałami
klasy IgE i IgG 1 oraz komponentami dopełniacza, a na-
stępnie uwalniają z ziamistości cytotoksyczne białka
1enzymy, które mogą zabic pasożyta (39).

W przeciwieństwie do inwazji innych nicienijelito-
wych (Z spiralis i N. brasiliensis) w inwazji H. poly-
gyrus nie obserwuje sięintensywnej mastocy.tozyw ob-
rębie błony śluzowej jelita (37). Jest to prawdopodob-
nie spowodowane dztałaniem robaczych czynników
immunorno duluj ących, które hamuj ą wydzi e lanie IL - 9
i II--10 przezlimfocyty T węzłów chłonnych (3, 38).
U niektórych opornych szczepow myszy (np. SWR) ob-
serwowano j ednak nietypową reakcj ę - wczesną odpo-
wiedż komórek tucznych w ścianie jelita, sprzyjającą
eliminacji postaci dorosłych H. polygyrus (4).

Odpowiedź immunolo g iczna na inwazj ę H, p o ly gy -
rłs jest regulowana i kontrolowanapTzezuczulone lim-
focyty Th, które w obecnościIL-z ulegająproliferacji
w węzłach chłonnych krezkowych, a następnie migrują
do błony śluzowej jelita. Tam po osiedleniu się i ekspo-
zy cji ta anty g eny p a s o zyta wy d zielaj ą cy tokiny dztała-
jące miejscowo i przedostające się do krązenia ogólne-
go. Rożnicowanie i aktywacja komórek T do wydziela-
nia cytokin wymaga sygnałów pochodzapych z recep-
torów limfocytów T (TCR T cell receptor) specyficz-
nych dla antygenu i cza.stek kostymulujących (m.in.
CD28) (15) oraz obecności odpowiednich cytokinw lo-
kalnym mikrośrodowisku (3 8).

W inwazjach nicieni jelitowych odpowiedzią ochron-
ną j est odpowiedź typu 2, kontrolowana przez subpo-
pulację komórek Th2 (8, 9, 34,35, 38). Komórki te
(TCRaB-CD4*) wydzielają IL-3, IL-4, IL-s, IL-9,
L-10 orazIL-I3 (25), stanowiące o pobudzeniu odpo-
wiednich mechani zmów efektorowych, Rózna reakcj a
myszy na zarażenie H. polygyrus wynika z profilu i iloś-
ci wydzielanych cytokin, decydujących o kinetyce od-
powie dzi immuno l o g icznej. U szczep ow opornych po -
jawia się ona szybko. jest intensywna i trwa długo, na-
tomiast u wrażliwych jest słaba i krótkotrwała (38).

Udowodnio no, że większo ść proce sów, zależny ch
i niezależnych od limfocytów T, prowadzących do eli-
minacji nicieni jelitowych zatówno w przebiegu inwa-
zji pierwotnej, jak i wtórnej, jest zależna od IL-4 (35).
S tymuluj e ona komórk l plazmaty czne do wydzi elania
przeciwciał klasy IgE (35, 36) oraz do syntezy i wy-
dzielania swoistych dlapasozyta IgG1 (12). Interleuki-
na ta pobudza rownięż hemopoezę, wzrost i rożnico-
wanie się makrofagow i komórek tucznych (35) oraz

gromadzenie się mastocytów w błonie śluzowej jelita
(5). Na drodze autokrynowej reguluje czynność komó-
rek T (36). Inny, prawdopodobny mechanizm działanta
IL-4 to pobudzenie ekspresji VCAM-1 (vascular cell
adhesion molecule - cząsteczka adhezji komórkowej
naczyh) na komorkach śródbłonk a naczyń włosowaĘch.
Umozliwia to limfocytom, eozynofilom, bazofilom
i makrofagom dotarcie wbliskie sa5iedztwo nicieni (i2).
Adhezji limfocytow sprzyja szczegóInle obecność
YLA-4 (very 1ate antigen antygen bardzo późny).
Mozliwe też, że interleukinata działa na nielimfoidal-
ne komorki ściany jelita i sprawia, że środowisko staje
s ię nie sprzyj aj ape dla pas o zytów (3 6), Pro life r acja eozy -

nofilów jest natomiast zalężna od IL-5, która wspoma-
gateż syntezę i wydzielanie IgG1 przezkomókiplaz-
matyczne.

Rożnice w odpowiedzi immunologicznej na inwazję
H. polygyrlls wynikająz różnej aktywności komórek
ThZ zależnej do genotypu gospodatza (39). W czasie
inwazji pierwotnej aktywacja komórek Th2 w węłach
chłonnych krezkowych zarówno opotnych, jak iwraż-
liwych szczepów myszy ma miej sce od 8. dnia p o zara-
zeniu (38). Jednak w stymulowanych ConA limfocy-
tach, izolowanych zĘchnarządów od myszy opornych,
wydzielanie IL-3,IL-4,IL-9 i IL-10 miało miejsce juz
4, dnia po zarażeniu, a poziom pierwszych dwóch cy-
tokin był wysoki do 20. dnialnwazji. U myszy wrażll-
wych poziom tych interleukin b ył r ownieżpodniesiony
w porównaniu z kontrola, ale osiągał znacznię niższe
warlości niżumyszy opornych (38).

Znacznię wcześniej, bo już po 6-12 godzinach, ob-
ser"wowano intensywną odpowiedź miejscową w kęp-
kach Peyera u myszy wrazliwych. Pojawiała się tam
zwiększona ilośó mRNA dla IL-3, IL-5 i lL-9 (32). Do-
piero 3.-4. dnia po zarażeniu pojawiło się mRNA dla
IL-4 zarówno w kępkach Peyera, jak i w węzłachchłon-
nych krezkowych. Wykrywane najwcześniej (6-12 go-
dzin po zarażeniu) cytokiny z całąpewnością pocho-
dzlły z komórek innych niz limfocyty CD4* lub CD8*
(32). W przebiegu kolejnych inwazji za główne żrodło
IL - 4 uw aża się komórki TCRaB*CD 4* z w ęłów chłon-
nych krezkowych; 4. dniapo zarażeniu wydzielały one
duze ilości tej interleukiny (15). W śledzionie obser-
wowan o niewi elkie zmiany w ilo ści mRN A dla p oszcze-
gó lnych cytokin, c o sugeruj e, że najw ażniej s zym miej -
s c em p obu dzęnia o dp owiedzi immuno lo gicznej prze -

ctw H. polygyrus jest tkanka limfatyczna przewodu
pokatmowego - GALT (gut-associated lymphoid tis-
sue) (6).

Po 3. tygodniu inwazji pierwotnej w hodowlach ko-
mórek izolowanych z węłów chłonnych krezkowych
nie obserwowano juz wydzielania zwiększonych ilości
IL-4 ani IL- i 0 nteza\eżnie od tego, czy nicienie zostały
wyeliminowanę, Qzy były nadal obecne w świetle jeli-
ta. Było to prawdopodobnie związane z działaniemna
komórki T czynników immunomoduluj ących, uwalnia-
nychprzez dojrzałe płciowo pasożyty, Mozliwość eli-
minacj i nicieni w czasię inwazj i pierwotnej wynika wi ęc



z możliwości szybkiego pobudzenia odpowiedzi ThZ
wobec stadium L3 lub L4 i obecności IL-3 i IL-9, po-
chodzących prawdopodobnie ze żrodeł innych niz ko-
mórki T or az wrazliwo ś ci go sp odarz a na działanie sub -

stancj i immunomoduluj apych uwalni anych pr zez doj -
r zaŁe r ob aki, hamuj apych wydzi el an i e cytokin (3 8 ).

Ze względu na silne działanie immunosupresyjne
dorosłych pasozytów, inwazja H. polygyrrs u myszy
j est modelem wykorzystywanym przede wszystkim do
b adanla pr zew l ekĘch r ob ac zy c, Ró zna re ak c1 a p o szcze -

golnych szczepów myszy nazarażenle umozliwia rów-
nieżanalizęmechanizmówprowadzącychdopobudze-
nia odpowiedzi ochronnej i eliminacji robaków. Dokład-
ne poznanie tych procesów stwarza mozliwość ich wy-
korzystan ia do opracow anla szczepionek. Rownie istot-
nym elementem interakcji pasożyt żyr,viciel wydaje się
uszkodzenie ściany jelita spowodowane obecnością
robaków i dzlałanlem mechanizmów efektorowych
o dp owi edzi immuno lo gicznej go sp o darza. P owstaj ąc e

zmiany p ato 1o giczn e sprzy jają eliminacj i p as o zyta, ale
są równiez szkodliwe dla gospodarza.
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