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Sutnmary

The o1yge_n mitabolism of polymorphonuclear leukocytes (PMN) and monocytes (MN) was examined irr
cows andllićifers during the last montń of pregnancy and the łveek after parturation from the perspective of
periparturient periód disturbances. A cytometric floly anaiysis was carried out using the Bursttest (Orpegon-
-Pharma). Various levels of PMN and MN activation were noted, and the differences were found both in cows
and in hóiferS łiefore ańd after parturation with or without the retention of the placenta. In vitro studies
revealed that the best stimulators activating the PMN and MN are Escherichia coli and PMA and that fMLP
had the lowest'activity. The activity of stimulators depended on the pre§ence of a lower number and expres-
sion of receptors for the examined activators on the cell membrane of PMN and MN during the periparturient
period. It waś also discoyered that suppression of nonspecific defence mechanisms induced by pregnancy is
recompen§ed by increa;ed oxygen metabolism of PMN and MN, which are capable of activating and partici
pating in defence reactions.
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Zaburzeniaokresu okołoporodowego u krów nie są
niczym nowym i występują od dawna. Dotyczą one
najczęściej bydła o wysokim standardzie produkcyj-
nym (13). Wśród czynników etiologicznych wymie-
nia sięzłe warunki ltrzymania, nieprawidłowe zywie-
nte i związanę z nim niedobory mikro- i makroele-
mentów oraz btaŁka i energii. Efektem tego jest za-
trzymante błon płodowych, słaba inwolucja macicy
orazstany zapalne endometrium (3, 13, 15). Dodatko-
!\ym i istotnym czynnikiem sprzyjającym występowa-
ntu zablr zęń okołoporo dowych j e st dys fu nkcj a ukła-
du immuno 1o giczne go, b ędąc a następ stwe m zaburzo -
nej homeostazy wewnętrznej organizmu (I,2, 4, 5).
Jedną z głównychptzyczyn upośledzenla) aw skraj-
ny ch przypadkach całkowitego zaniku odporności
komórkowej lub humoralnej, względnie obydwu ich
typow jest immunosupresja. Jej następstwem jest

t) Badania zrealizowano w ramach projektu badawczego nr 6 PO6K 0 1 1 20
finansowancgo przez KBN.

zwiększona podatność na rozw oj infekcj i śródmacicz-
nych, zamiet ante płodow, zablrzęnta rozwoj owe,
przedwczesne porody oraz rodzenie osłabionych lub
niezdolnych do życia osobnikow (7, 8, 10, 11). Pra-
widłowy przebieg okresu okołoporodowego u krów za-
Ieży takżew znacznymstopniu od aktywności chemo-
takty c znej, fa g o cytam ej i b ój c zej neutro f,r 1 ów.

Zdanięm wielu autoroą ko sztem p onie sionym przez
ciężarlą s amicę j e st występ owani e immuno supre sj i
o charaktęrze ogólnym,ktorautrzymuje się do 3 tygo-
dni po porodzie i sprzyja rozwojowi zakażęń (6, 8, 11).
Występująca w okresie ciąży supresja akĘłvności fa-
gocytarnej, szczegolnte zaznaczona w ostatnim okre-
sie jej trwania, jest rekompensowana wzrostem meta-
bolizmu tlenowego komórek polimorfonuklearnych
(PMN) i mononuklearnych GvrN)

Celem badań było określenie aktywności metabo-
licznej komórek PMN i MN u krów pierwiastek i wie-
loródek z prawidłowym t zal<ł.óconym okresem oko-
łoporodowym.



Mateilał imetody
Badania wykonano w okresie wiosenno-letnim w gospo-

darstwie specjalistycznym o profilu hodowli bydła mlecz-
nego. Do badań lżyto20 klinicznie zdrowych krów wielo-
ródek (3-4 ciĘa) rasy cb w wieku 5-6 lat oraz 76jałówek
tej samej rasy w wieku ż2-24 mięsięcy, będących w 256.
dniu ciązy. Analogiczny czas trwania ciĘy uzyskano dzię-
ki uprzedniej synchronizacji rui i owulacji.

Użyte do badań zwierzęta były wolne od białaczki, bru-
celozy t gruźIicy. Warunki z}r,vieniowe i zoohigieniczne nie
budziły większych zastrzężeh. Po wycieleniu się krów i ja-
łówek zwierzętapodzielono na dwie grupy i dwie podgru-
py. Wieloródki i pierwiastki z prawidłowymporodem i odej-
ściem błon płodowych stanowiĘ odpowiednio gtupę A i A,,
a wieloródki i pierwiastki, u których doszło do zablłzeh
w ostatniej fazie porodu (zatrzymanie łożyska) zaliczono
do grupy B z podgrupąBr. Zatrzymanie łozyska Tozpozna-
no w pzypadku pozostawania błon płodowych po upływie
12 godzin od wycielenia. Krew w ilości 10 ml pobierano
od krów i jałówek z żyły szyjnej zewnętrznej do jałowych
probówek silikonowanych (Vacuette Greiner Laborlechnik
GmbH, Austria) z dodatkiem heparyny wolnej od środków
konsenłrrjących (14 j/ml) w 256. dniu trwania ciĘy oraz
14 dni po porodzie

Do określenia metabolizmu tlenowego neutrofilów
i monocytów wykorzystano komercyjny zestaw Bursttest

(Orpegon Pharma, Heidelberg, F.R.G.). Natomiast do okreś-
lenia stopnia aktywacji tych komórek użyto białka o właś-
ciwo śc i ach chemotakty czny ch N-formyl-Met-Leu-Phe
(fMLP), phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) oraz opso-
nizowanych bakterii E. coli. Określając odsetek komórek
wykazujących produkcję metabolitów tlenowych po ich po-
budzeniu sto sowano pr zekształcony model dihydroroda-
miny DHR I23 w R 123, a intens},wnośc wybuchu tleno-
wego określał średni kanał fluorescencji. Badania lvyko-
nano metodą cytometrii przepĘwowej (Cytron Absolute-
-Ortho Diagnostic System, Germany) według załączonej
procedury.

Uzyskane wyniki badań poddano komputerowej anali-
zie statystycznej. Obliczenia wykonanoprzy pomocy testu
t- Studenta, wy znaczaj ąc średnia. odchylenie standardowe
oraz istotność roznic na poziomie p < 0,05 i p . 0,01.

Wyniki i omówienie

Cytometryczna analiza leukoclów krwi obwodo-
wej bydła umożliwia obiektywną ocenę ilościową leu-
kocytów oraz szczęgółową idenĘfikację ich popula-
cj i. Stwarza ona także możliwo ść szybkiej oceny właś -
c iwo ś c i fizy czny ch i metab o lic znych kom or ęk dla r oż -

nych stanów fizjologicznych (ciĘa, okres poporodo-
!vy) i patologicznych (schorzenia okresu okołoporo-
dowego). W badaniach własnych określających sto-

pień aktywacji do metabolizmu
tlenowego neutrofilów i mono-
cytów u ciężarnych krów i ja-
łówek wykorzystano trzy róż-
ne akĘwatory (E. coli, IMLP
i PMA). Badania vłykazaĘ,że
zarównoukrówijałówek
w ostatnimmiesiącu ciĘy, jak
i po porodzie (tab, 1 i 3) najsil-
niej szym aktywatorem granu-
locytów i monocytów krwi ob-
wodowej było PMA t E. coli,
a najsłabszym fMLP. Z danych
przedstawionych w tab. 1 wy-
nika, że u krów w ostatnim
miesiącu ciązy, u których po
porodzie doszło do zatrrylma-
nia łożyska (grupa B) odsetek
neutrofilów pobudzonych
przęz PMA do metabolizmu
tlenowego był istotnie wyższy
w porównaniu z krowamibęz
zatr zymania Ło Ę ska ( grop a A).
W grupie B stwierdzono także
podwyzszony, choó staĘsĘcz-
nie nieistotny odsetek granulo-
cytów pobudzonych fMLP
oraz statystycznie istotnie niz-
szy odsetek pobudzonych
monocytów. Nie stwierdzono
natomiast istotnych różnic
pomiędzy obiema badanymi

Tab. 1. Cytometryczna ocena metabolizmu tlenowego komórek PMN i MN we krwi ob-
wodowej ciężarnych krów i jałówek po aktywacji (E. coli, fl\{LĘ PMA) § + s)

Objaśnienia: A (krowy), A, fiałówki) z prawidłowym porodem i odejściem łożyska, B (kro-
wy), B' fiałówki) z zatrzymaniem łozyska; średnie oznaczol1ę różlymi literami róznią się
istotniępomiędzygrupami; aA-AiB, bB A| iBl, cC-AiA,dD-B i81; (a, b, c, d-
p < 0,05 iA, B, C, D p < 0,01).

Tab.2. Ocena metabolizmu tlenowego komórek PMN i MN we krwi obwodowej ciężar-
nych krów i iałówek przy użyciu dihydrorodaminy (123 DHR), G + s)
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Objaśnienia:jak w tab. 1.



grupami w akt}rwności neutrofilów i monocytów po-
budzonych E. coli, Natomiast porownując jałówki

pobudzonych fMLŁ natomiast wzrósł odsetek pobu-
dzonych monocfów.

Nieco inaczej przedstawiała się ocena intensywnoś-
ci metabo lizmu tlenow e go z llży ciem dihydrorodami-
ny (DHR). Wyniki zawartę w tab. 2 wskazują że
u krów i jałówek, grupa B i Bl, odsetek pobudzonych
DHR neutrofilów i monocytów był istotnie wyższy
w porównaniu z grupą A i Al. Nie stwierdzono nato-
miast zmian w średnim kanale fluorescencji pomię-
dzy Ęmi grupami. Zaobserwowano jednak pewne róz-
nice zarówno w średnim kanale fluorescencji, jak i w
o dsetku pobudzonych monocytów p omięd zy grupaml
A i A1 oraz B i B,. Odmienne wyniki stwierdzono
u krów wieloródek w drugim Ęgodniu po wycieleniu
(tab. 3). Mianowicie, u krów zzatrzymaniem łozyska
(grupa B) odsetek neutrofilów pobudzonych E. coli
i fMLP był istotnie niższy niż w grupie A. W tej sa-
mej grupie obserwowano równiez niższy istotnie od-
setek monocytow pobudzonych fMLP. Inaczej przed-
stawiają się wyniki u pierwia-
stek z zatrzymaniem łozyska.
Z uzyskanych danych wynika,
że w podgrupie B, odsetek gra-
nulocytów i monocytów pobu-
dzony ch E. co li był istotnie wyż-
szy niż u pierwiastek bez za-
tr zymania błon pło dowych gru-
pa A', wzrósł u nich także od-
setek monocytów pobudzonych
fMLP. Zaobserwowano rów-
niez pewne różnicę w odsetku
neutrofilów i monocytów pobu-
dzonych E. coli, fMLP i PMA
pomi ędzy krowami a pierwi ast-
kami grupy A i A1 oraz B i B,.
Nie stwierdzono natomiast wie-
lu istotnych rożnic w odsetku
neutrofi lów pobudzonych DHR
u wieloródek i pierwiastek
(tab.4). Zaobserwowano
wzrost odsetka neutrof,rlów po-
budzonych DHR oraz średnie-
go kanału fluorescencji w gru-
pieAwporównanhlzgrupą
A,. Stwierdzono takze istotny
spadek średniego kanału fluore-
scencji oraz odsetka pobudzo-
nych DHR monocytów w gru-
pie B w stosunku do grupy B,.

Bezpośrednio przed porodeń
w organizmie samicy następu-

Tab. 3. Cytometryczna ocena metabolizmu tlenowego komórek PMN i MN we krwi ob-
wodowej krów wieloródek i pierwiastek w drugim tygodniu po porodzie po aktywacji
(E. coli, fiILŁ PMA) G + s)

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab. 4. Ocena metabolizmu tlenowego komórek PMN i MN we krwi obwodowej krów
wieloródek i krów pierwiastek w drugim tygodniu po porodzie przy użyciu dihydroro-
daminy fi+ s)

je zmianaprofilu immunologicznego w kierunku pro-
zapalnymĘpu Thl i uruchomienie procesu ostrej fazy.
Prz epro fi lowanie taki e w sp ó ln ie ze zmianą ho rmonów
steroidowych inicj uj e poró d i bier ze udział w wydale -

niu płodu oraz inwolucji macicy, jak równiez pełni rolę
mechanizmów immunoregulacyjnych w obrębie ma-
cicy (I2,17). Komorki immunokompetentne w okre-
sie okołoporodowym wykazlją cechy przestrojenia
c zynno ś c io we go, zmniej szaj ąc, między innym i, eks -
pre sj e re c eptorów adt ener gicznych i koĄko i dowych,
któr ę zab ezpie c zaj ą j e pr ze d wp Ęw em wy s oki ch s tę-
żeńhormonów stresu (12). W okresie zblizającego się
porodu w surowicy matki i płodu wzraśta także po-
ziomkortyzolu, który spełnia z jednej strony rolę czyn-
nika adaptacyjnego, z drugiej zaś czynnlka regulują-
cego odpowiedz immunologiczną. Podwyższony po-
ziom estrogenów w surowicy krów przed porodem sĘ-
muluje wzrost krĘących we krwi neutrofilów, które
po pokonaniu bariery naczyniowej infiltrują ścianę
macicy, a następnie,ptzenlkając do koĘledonów, two-
rzą swoisty naciek leukocytarny, spełniający istotną
rolę w oddzielaniu się łożyska (I9,20).

W dostępnym piśmiennictwie zbyt mało miejsca
poświęca się zagadnieniom doĘczącymoceny profilu
immunologicznego w przebiegu prawidłowego i za-
burzone go okre su okołoporodowe go. Z najnow szy ch

Objaśnienia: jak w tab. 1.



badań wynika,że o prawidłowości przebiegu tego okre-
su w duzym stopniu decydują humoralne i komórko-
we mechanizmy odporności nieswoistej, zwłaszcza
zdolnośc metaboliczna komórek fagocyfuj ących ( 1 6 ).
Badania własne wykonane na krowach i jałówkach
w ostatnim miesiącu ciĘy oraz po porodzie umozli-
wiły ocenę zachowania siękomórek PMN i MN w za-
lezno ś c i od wystąpie nia zablrzeń pop oro dowych. Wy-
niki badań własnych wykazaĘ, że u krów i jałowek
w ostatnim miesiącu clązy, u ktorych po porodzie do-
s zło do zatr zy mania ło Ę ska, aktywno ś ó granul o cytów
i monocytów stymulowana E. coii i określonaprry lĘ-
c iu B urs tt e s tu zaadaptowane g o do cyto m et r ii pr zepĘ -
wowej była istotni ę ntższaw stosunku do krów i jałó-
wek bez zatrzymania. Natomiast po aktywacji dihy-
drorodaminą odsetek granulocytów i monocytow wy-
kazljących metabolizm tlenowy był istotnie wyższy
w tej grupie nvterząt. Zdecydowanie lepsząaktywność
neutrofilów i monoclów na wyzej wymienione akty-
watory stwierdzono u badanych krow w 14. dniu po
porodzie, aszczególnie u krów pierwiastek, u których
doszło do zatrzymania łożyska,

Z danych wynika, że dla uzyskania miarodajnych
wyników oceny zdolności metabolicznej komórek
PMN i MN u krow i jałowek w badaniach in vitro za-
s adniczy wpływ ma r o dzaj zasto s owane go aktywato -

ra dla Ęch komórek. Okazało się, ze najlepszym akty-
watorem komórek fagocytujących w badaniachin vi-
tro jest E. coli IPMA. a najsłabszym fMLP. Zróżnico-
wany stopień pobudzenia tych komorek u bydła, po-
dobnie jak wykazano u ludzi, jest uwarunkowany
przede wszystkim występowaniem na ich powierzch-
ni róznej liczby receptorow dlaużyĘch aktywatorów
i stopniem ich ekspresji (9, 14, 18). Mozna zatem
stwierdzić, ze u krów i jałówek zzatrzymaniem łozys-
ka będącego efektem stanu zapalnego, rodzajlżytego
aktywatora dla komórek PMN i MN miał zasadntczy
wpĘrv na wartośc uzyskanych wynikow dotyczących
ich aktywności metabolicznej. Z danych uzyskanych
w badaniach własnych wynika, ze występująca w ostat-
nim miesiącu ciĘy supresja aktywności fagocytarnej
jest rekompensowana wzrostem metabolizmu tleno-
wego komórek PMN i MN. Swiadczy to, że mecha-
nizmy nieswoistej odporności komórkowej w ostat-
nim okresie ciĘy są w pełni zdolne do pobudzenia
i wzięcia udziału w reakcjach obronnych oraz proce-
sie oczyszc zania macicy w okres i e pop orodowym. Dla
prawidłowej oceny potencjału tlenowego komórek
PMN i MN w warunkach in vitro konieczny jest do-
bor odpowiedniego aktywatora. Otrzymane wyniki
badań własnych wskazują że zarówno u króq jak i ja-
łówek zdolność metabolicznakomórekPMN i MN jest
wyrażnie zróżnicowana w zalężności od przebiegu
okresu okołoporodowego. Rola neutrofilow i mono-
cytów nie ogranicza się wyłącznte do pełnienia głów-
nej roli w procesie fagocytozy jako mechanizmu od-
porności przeciwzakażnej. Pełnią one rownież funk-
cję komorek prezentujących antygen limfocytom T

oraz komórek odgrywających waznąrolęw fazie efek-
torowej o dp owie dzi immuno 1o gicznej . Monitorowa-
nie aktywności tych komórek w niektórych procesach
chorobowych moze dostarczyć wielu danych patofi-
zj olo gtc znych, stać s i ę j e dnym z c zy nntkow rokowni -
czych, atakżę przyczyntó się do oceny zastosowane-
go leczenia.
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