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Gentra melano-makrofagowe w tkankach ryb
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Melano-macrophage centels in fish tissue
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The construction of microscopic melano-macrophage centers (MMC) has been discussed in the article, with
special attention paid to the varieties of pigments that are found in them. The organs and tissues of teleost and
cartilagous fish in which MMCs might be found have been listed. The ph1,,siological and pathological factors
favorable to the creation of such centers as łvell as the increase of their number and size have been given.
A direct result of these factors is most often the damage and collapse of cells in lish bodies. The substance from
the debris follorving the collapse is phagocyted by the macrophages, whose concentrations form the MMCs.
The main function of the centers is thus isolating and storing substances unnecessary or harmful for the fish.

Keyrvords: melano-macrophage centers, pigments, fi sh

W piśmiennictwie ichtiopatologicznym od dawna
pojawiają się informacje o występowaniu w tkankach
ryb brązow o -czamy ch skupisk barwników. Pi erwsze
informacje na ten temat pochodzą j eszcze z początku
XX wieku (5). W I97 5 r. Roberls ( 1 1 ) nadał im naz-
wę: centra melano-makrofagowe CMM i określenie
to w latach póżniejszych było powszechnie stosowa-
ne w piśmiennictwie naukowym. Słuszność tej nazwy
znajólje potwierdzenie w budowie mikroskopowej
centrow. Są one bowiem odgraniczone od otaczają-
cych je tkanek ryb przez delikatną błonę, wewnątrz
ktorej znajdują się makrofagl z dobrze widocznymi
jądrami oraz wakuole wypełnione róznymi substan-
cj ami, wśród których dominuj ą następuj ące barwniki :

melanina, lipofuscyna, ceroid i hemosyderyna. Dla
rozpoznania charakteru CMM celowe jest wyjaśnie-
nie pochodzenia i warunków, w jakich powstają wy-
mienione barwniki.

Melanina j est barwnikiem endogennie synte§zowa-
nym w organizmi e zw ier ząt i c złowieka, p ow staj ącym
w następstwie w pełni nierozpoznanych przemian. Ma
ona barwę brązową do prawie czarulej. Powstaje z se-
miegzogennego aminokwasu tyrozyny, w wyniku dzia-
łania dotąd dokładnie nierozpoznanych bodźców. Ę-
rozyna ulega w organizmie przemianie do dihydrok-
syfenyloalaniny (Dopa), a następnie do indolchinonu,
z ktorego powstaje poprzez polimeryzację melanina.
Cały ten proces jest katalizowany przezjeden tylko
ęnzy m - ty r o zy nazę, nale żąc ądo grupy fenyl o ksydaz,
W wyniku tych złożonych przemian oksydacyjnych
i p o limeryzacyj nych p owstaj ą z Ęr ozyny ziarrta me la-
niny o rozmiarach 0,3-0,5 pm.Ziarnate sąw organiz-
mie wychwytywane pI zęz melano cyty oraz makro fagi
tkankowe i odkładane w miejscach docelowych. Wed-
ług niektórych autorów (l3, 16), melanina możebyc

syntetyzowana w makrofagach.Uważa się, ze powsta-
wanie tego barwnika u ryb jest związane, między in-
nymi, z degradacjąirozpadem komorek (3).

Lipofuscyna j est barwnikiem powstającym równiez
endogennie w komórkach pochodzenia mezenchyma-
tycznego. Ma zabarwienie zółtawe do żołtawobrązo-
wego, Pochodzenie tego barwnika nie jest jasne,Przy-
puszcza się, ze ziarna lipofuscyny są pozostałością
nieprawidłowej przemiany materii lub trawienia. U ryb
barwnik ten pojawia się najczęściej w warunkach nie-
dob orów p okarmowych i wychudzenia, Zaw arto śó Ii-
pofuscyny w tkankach ryb zwiększa się wraz z wie-
kiem i stąd jest uważana zabarwnik starzenia się.

C ero i d j e st żoŁtobr ązowym b arwniki em lipidowym
występującym w zapasowej tkance tłuszczowej lub
w wątrobie. Powstaje w wyniku nienormalnychprze-
mi an n i enasyconych kwasów tŁuszczowy ch pr zy br a-
ku lub niedoborze w organizmie witaminy E, będącej
naturalnym antyoksydantem. Przy ni edob orze zw iąz-
ków redukujących (antyoksydantów) dochodzi do en-
dogennych procesów oksydacyjny ch z równoczesną
polimeryzacj ą powstaj ących w wyniku tych przemian
zwtązków.Takimwłaśntezwiązkiemnienormalnejen-
dogennej oksydacji i polimeryzacji jest ceroid. Jest to
substancja, niestety, nie metabolizowana ptzez orga-
nuzm. W związku z brakiem możliwości jego wydala-
nia odkłada się głównie w tłuszczu zapasowym lub/i
w wątrobie.

Hemosyderyna j est barwnikiem brązow o-czerwo-
nym o dużej zaw arto ści żęIaza. W cząsteczc e tego zło -
zonego związkujest około 35oń żelaza orazbiałko,
porfi ryna, mukopolis acharydy i e sĘ thxzczow e. Nad-
miar lub nienormalnie wysoka resorpcja żelazaprzez
organizm prowadządo jego powiązania z wymienio-
nymi substancjami neutralizującymi. Ten spolimery-



zowany mviązeknie jest metabolizowany przęz orga-
nizm i stąd odkładany w niektórych tkankach. Poja-
wienie się hemoksyderyny w tkankach ryb jest naj-
częściej zwlązanę z wystąpieniem u nich anemii he-
molitycznej, w której przebiegu ma miejsce rozpad
erytroclów i uwolnienie się z nichżelaza.

Wszystkie wymienione barwniki są w organizmię
kręgowców, w tym i ryb, wychwytywanę ptzez ma-
krofagi i odkładane w określonych tkankach,tworząc
podane uprzednio CMM.

Centra melano-makrofagowe występują u ryb naj-
częściej w narządach krwiotworczych, to jest w śle-
dzionie oraznerkach przednich i Ęlnych. Opisywano
ich umiejscowienie równiez w innych tkankach: na
otrzewnej, w sąs iedztw te naczyń krwiono śnych i lim-
faĘ czny ch, po d błoną ś luzową j elita, w mózgu, skrze -
lach, wątrobie, grasicy i gonadach. W czasie odbywają-
cych się długotrwaĘch procesów zapalnych mogą być
umreszczone t w rnnych miejscach organizmu ryb (3)

CMM występuj ą naj częściej u ryb kostnoszkieleto-
!\ych. U niższych grup, np.u ryb chrzęstnoszkieleto-
lvych umiejscawiają się najczęściej w wątrobie; cza-
sami u osobników starszych mogą być rozsiane i w
innych narządach. Niekiedy stwierdzano je takżeu pła-
zow 1 gadów (3).

Czynnikami indukuj ącymi i sprzyj aj ącymi tworze-
niu się CMM są: postępujący wiek ryb, długotrwałe
gł o dz eni e, stre s wlrv o łany zanie c zy szc zęn:'em śro do -
wiska wodnego, degeneracja t rozpadkomórek, będą-
ce wynikiem procesów fizjologicznych (ryc. 1) lub
patogennych (ryc. 2). Stwierdzono, że w następstwie
przebywania ryb w zanieczyszczonym środowisku
dojść moze do zwiększonej liczby CMM, Według nie-
których autorów (2, 4, 7, I0, 14, 15), pojawianie się
CMM możę służyć jako wskaźnik zanieczyszczenia
środowiska. Choroby ryb, które powodująnasilenie się
liczby CMM mogą mtec różną etiologię: wirusową
bakteryjnągrzybicząIubpasoĄrtniczą.Przyl<łademsą
badania wskanljące na zwiększenie liczby CMM u ryb
chorych na limfocystozę(I2), ichtioftiriozę (l), myk-
sobolozę (11), wibriozę i anemię hemolityczną(3),
Spośród innych czynnikow wymieniana jest równiez
terapia lekami, których ubocznym działaniem jest
uszkodzenie i rozpad erytrocytów. Tego rodzajulekiem
jest np. fenylohydrazyna (8).

Przyczyna pojawiania się CMM nie jest dotąd wy-
rażnię określona. Mozna jednak z duĘm prawdopo-
dobieństwem twierdzi ó, że głównym tch przeznacze-
niem j e st izo lowanie i magazynowanie p o chłoni ętych
przęz makro fagi sub stancj i niemozliwych do metabo-
lizowaniaptzęz organizmhlb też ich wydalenia. Sub-
stancje te są produktami nieprawidłowych przemian
metab o licznych (przykładem j e st synteza rózne go ro -
dzafubarwnikow) lub też dziŃaniacąmników dopro-
w adzaj ący ch do uszko dz enia i r o zp adu komórek ( głó d,
starzenie się, stres lub choroby).

Autorzy niektórych publikacji (3, 9) sugerują ze
CMM mogą również odgrywać pewną rolę w proce-

Ryc. 1. Centra melano-makrofagowe w tkance krwiotwór-
czej nerek troci w zaawansowanym wieku. Wg Agius i Ro-
berts, 2003
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Ryc. 2. Centra melano-makrofagowe w tkankach płastugi
chorej na przewlekłą wibriozę. Widoczne w nich złogi hemo-
syderyny są koloru błękitnego, zaś melanina i lipofuscyna są
ciemnobrązowe, prawie czarne. Wg Agius i Roberts, 2003

s ach immuno 1o gi cznych. P r zypuszczenia te s ą op arte
na wynikach badań dotyczących lokalizacji w tkan-
kach ryb antygenów bakterii Aeromonas salmonicida
podawanych rybom j ako szczepioŃa. Dwa naj b ar dziej
immuno genne antygeny tej bakterii : lipopolisacharyd
i białko A były znajdowane zarówno w makrofagach
tkankowych immunizowanych ryb (6), jak i w CMM
(9). Autor tej ostatniej pracy ttważa, że antygeny zma-
gazynowane w CMM mogą stanowic jakby zapas an-
tygenowy przyczyniający się do dłużej trwającej u ryb
odpowiedzi immunolo gtcznej. O tego rodzaju przy-
plszczalnej roli CMM można by jednak sądzić w przy-
padku, gdyby badania doświadczalrc wykazńy moż-
liwość wydostania się antygenów z wnętrza CMM po
prz eniknię ciu pr zez otaczającą je błonę. D op i ero wte -
dy bowiem antygeny te mogĘby być sfagocytowane
przez mak<rofagi tkankowe i prezentowane limfoclom
T pomocniczym (limfocyty Th). Pozwoliłoby to na
uaktywnienie całego ciągu przemian prowadzących
ostatecznie do odpowiedzi immunologicznej, vłyraża-
j ącej się produkcj ą przeciwciał.

Główną t najbardziej wiarygodną funkcją CMM
wydaje się gromadzęnię i izolacja substancji resztko-



}\ych, n i emo z l iwy ch do zuży tkowani a ani te ż wydal e -
nia. CMM są więc jakby biologicznymi oczyszczal-
niami, będącymi jednym z czynntków gwarantuj ących
prawidłowy przebieg procesów metaboliczny ch w ży -
wym organlzmle.
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