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Trichophvtosis is a disease in catlle that has a chronic and eznootic cours€. The effective functioning of the
nonspeciTic immunitv system is very important fol eliminating the etiological course of the disease.
Dlsfunctioning of cellular parameters of nonspecific immunity may be caused by deficiency hich is
very important for the proper functioning of the imm rnity system) and because of infcction i ppres-
sion, which i5 associated with funginal infections. The assessment of parameters of]nonspecific imrnuńity was
carried out on 63 animals naturally affected by trychophytosis. A|l the research was additionally perfoirned
on 20 healthy animals which composed the control group. The level of zinc was as§e§sed in all animals using
the atomic spectroscopy absorptión method and the experimental group was divided into 2 subgroups - that
with a proper level of zinc in the serum and that with a level of zinc in the serum below the physiological |evel.
To assess the parameters of nonspecific immunity the fol|owing were used: the reduction test of nitrotetrażol
blue, acfivated test ofreduction ofnitrotetrazol b|ue, and assessment ofthe percentage ofphagocytic cells, and
phagocytic index. The results indicate that immunosuppression occurs in sick animals with a low leVel of zinc.
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Trychofitoz a by dła jest przewlekłą chorobą która
zreguły przebiega jako enzootia fermowa. Głównym
czynnikiem wywołuj ącym chorob ę j est Tr i c h o p hy t o n
verrucosum (5,22). W przypadku grzybic skornych
sprawność układu immunologicznego zwierząt ma
istotny wpĘłv na wystąpienie i przebieg choroby. Osła-
bienie aktywności układu immunolog lcznęgo może
powodowaó większe nasilenie objawów i uporczywy
przebieg choroby. Do zapewnienia prawidłowej od-
porności na infekcje niezbędne jest wspołdzlałanie
niesp ecyfic zny ch mechanizmów obronnych oraz swo -
istej odporności komórkowej i humoralnej (1). Udo-
wodniono, że podstawowym specyficznym mechaniz-
mem odpowiedzialnym za eliminację zakażenia der -
matofitami jest odporność typu komórkowego,
W zwalczaniu infekcji dermatofitami istotną rolę od-
grywaj ą niespecyfi czne mechanizmy obronne, elimi-
nuj ące l o graniczające zakażenie ( 1 5 ), zależne od ma-
krofagow, neutrofili oraz komórek NK (7, I4). Jed-
ny m z naj wazni ej szych mechanizmów o dporno ś ci nie-
swoistej jest fagocytoza,w ktorej główna rolaprzypa-
da granulocytom oboj ętnochłonnym. Leukocyty wie-

lojądrzaste majązdolność do przylegania do opsoni-
zowanych strzępek dermatofitow i hamowania ich
wzrostu (23).Uważa się również, że fagocytozamoże
zachodzic nawet pomimo braku czynników opsonizu-
jących (3). W celu oceny nieswoistej obrony i zbada-
nia aktualnej aktywności układu fagocytarnego po-
wszechnie wykorzysĘe się testy komórkowe, takie
jak: test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego, stymu-
lowany test redukcji błękitu nitrotętrazoliowego oraz
oznaczanie indeksu fagocytarnego i procentu komó-
rek żernych. W przypadku infekcji gtzybtczych stwier-
dzono immunosupresyjny wpływ czynników zawar-
tych w ścianie komórkowej dermatofitów na tepara-
metry odporności nieswoistej (6),azjawtsko to wcho-
dzi w skład tzw. immunosupresji infekcyjnej współ-
istniejącej w rozwoju i przebiegu zakażenia,

Inne pokrewne zagadnienie to tzw. immunosupres-
ja niedoborowa, Jednym z mikroelementóą ktory
w znacznym stopniu wpĘwa na akĘwność układu im-
munologicznego jest cynk, a niedobory tego pierwiast-
ka często stwierdzane są u bydła (16, 18, 21). Pier-
wiastek ten wpĘwa na prawidłowe funkcjonowanie



zarówno mechanizmów odporności swoistej, jak i nie-
swoistej (2, 9, I0, I7, 20). Spadek poziomu cynku pro-
wadzi do osłabienia chemotaksji neutrofili i monocy-
tów oraz osłabia żernośó i właściwości fagocytarne
makrofagow (2,I3).

Celem badań było określenie wybranych para-
metrów odporności nieswoistej u bydła chorego natry-
chofitozę przy rożnychpoziomach cynku w surowicy.

Matetiał imetody
W wyniku ujednoliconego postępowania klinicznego,

obejmującego: badanie kliniczne zwierząt w stadach oraz
dodatkowe badania dermatologiczne (trichogram, badanie
zeskrobiny, badanie hodowlane) do badań wytypowano 63
sztuki bydła chorego na Ęchofitozę, które stanowiĘ właś-
ciwą grupę doświadczalną (grupa I). Grupę tę tworzyło 1 5

samców i 48 samic w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, po-
chodzących z 4 różnych stad hodowlanych. W grupie tej,
w oparciu o stwierdzone poziomy cynku w surowicy, wy-
odrębniono:

- podgrupę I a o poziomie cynku w surowicy poniżej
norTny ftzjologicznej (ponizej B0 p.g/100 ml) (12) -łącznte
28 zwierząt w wieku od 6 miesięcy do , roku,

- podgrupę I b, którą stanowiło 35 zwierząt w wieku od
6 miesięcy do 4 lat o poziomie cynku w granicach norTny
ftzjologicznej (powyzej 80 pgl100 ml).

G-pę kontrolną K stanowiły klinicznie zdrowe zwie-
rzęta pochodzące ze stada, w ktorym grzybica nigdy nie
występowała. Obejmowała ona 20 sztuk bydła (samice
w wieku od 14 miesięcy do 3 lat). Średni poziom cynku
w tej grupie wynosił I24 p"gll)) ml.

W celu oznaczenia poziomu cynku w surowicy odkaż-
dego zwierzęciapobrano Wew zżyĘ szyjnej powierzchow-
nej i po skrzepnięciu odwirow}.wano celem uzyskania su-
rowicy. Poziom cynku oznaczano metodą płomieniową
Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej aparatem Unicam
939.

U wszystkich zwierząt oznaczono następuj ące wskazni-
ki odporności nieswoistej: test redukcji błękitu nitrotetra-
zoliowego (NBT) oraz stymulowany test redukcji błękitu
nitrotetrazoliowego §BTs) metodąPark i wsp. (11). Testy
te pozwalająna ocenę zdolności tworzenia rodnikow tle-
nowych i nadtlenku wodoru w fagocytach, które decydują
o zdolności do zabicia pochłoniętych mikroorganizmow,

Tab. l.Wskaźniki odporności nieswoistej badanych krów
w zależności od poziomu cynku w surowicy krwi (i + s)

Objaśnienia: NBT - test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego,
NBTs - sĘmulowany test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego,
IF - indeks fagocytamy, % KP procent komórek fagocytarnych,
* * róznice statystycznie istotne w porównaniu z grupą kontrolną
(p < 0,05)

czyli ocenę aktualnego stanu czynnościowego granulocy-
tów obojętnochłonnych. Określono również indeks fago-
cytarny (IF) oraz procent komórek fagocyfujących (% kf)
met. Ładosz i wsp. (8), w celu oceny aktyrlvności zernej
komórek fagocytujących w stosunku do bakterii. Metoda
ta umozliwia wykrycie ewentualnego defektu fagocytozy.
Testy te były używane do badania parametrów odporności
nieswoistej u bydła (19).

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wyli-
czając wartości średnie i odchylenia standardowe. Istotność
różnic obliczono przy pomocy testu U Manna-Whitneya
przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Wyniki doĘ cząc e warto ści p arametrów odp omo ś ci

nieswoistej oraz odchylenia standardowego w poszcze-
gólnych grupach zvvlerząt podano w tab. I. Z przed-
stawionych danych wynika, że najwyższe wartości
doĘczące NBT zanotowano w grupie I b. U zwlęrząt
tworzących grupę I a wartość tego testu była najntż-
sza.Uzyskane wyniki mieszcząsię w granicach war-
to ś c i uznawanych za flzj olo gtczne dla by dła @) . Anali -
za s taty styc zna nię wykazała wy st ęp owani a i stotnych
rożnic pomiędzy poszczegóInymi grupami. Nie wy-
kazano wi ęc immun o sup re syj ne g o wpływu na zab tj a-
nie wewnątrzkomórkowe obnizonego poziomu cynku
w srrrowicy, jakteżnegatywne go oddziaŁywania na ten
parametr immurrosupresj i wyrrl7dej z nfekcji grzybiczej.

Najwyzszą średnią wartość NBTs odnotowano
w grupie K. Najniższą wartość dla tego testu stwier-
dzono w podgrupie I a. Analiza statystycznapozwoli-
ła na stwierdzente, ze wartości uzyskane grupie I a są
statystycznie istotnie niższę od wartości tego testu
w grupie kontrolnej. Niskie wartości doĘczące tego
parametru w tej grupie zwierząt świadczą o obniżo-
nych zdo lno ś c iach b ój czy ch granulo cytów. Obnizenie
zdo lno ś ci b ój czy ch w przyp adku Ę ch zw ier ząt może
być zwtązanę zarówno z niskim poziomem cynku, jak
i z immunosupresyjnym wpĘwem zakażenia derma-
tofitami. Z przedstawionych w tab. 1 danych wynika,
że najwyższe wartości IF osiągnął w grupie kontrol-
nej. Najnizsze wyniki IF zanotowano w grupie I a.
Uzyskane wyniki mieszczą się w granicach norm przy-
jętych dla bydła (4). Stwierdzono występowanie sta-
tystycznie istotnych różnic pomiędzy grupą zwterząt
I aa grupąkontrolną.

Najwyzsze wartości doty czące procentu komorek
fagocytujących stwierdzono w grupie kontrolnej. Naj-
ntższe wartości dotyczące procenfu komórek fagocy-
tarnych odnotowano w grupie I a. Uzyskane wyniki
mieszczą się wprawdzie w granicach norm przyjętych
dlabydła (4), ale stwierdzono występowanie statystycz-
nie istotnychrożnic pomiędzy grupązwierzątla a gru-
pą kontrolną. Statystycznie istotne rożnice v,l1kazano
r ownięż pomiędzy zw ierzętami stanowiącymi grupę
doświadczalnąI b a grupąkontrolną.

Niskie wartości doty czące indeksu fagocytamego,
jak i procentu komórek fagocytujących świadcząo ob-
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niżonej odporności nieswoistej rwierząt. Obniżenie od-
porności możę być związane z niedoborem cynku
w grupie I a i immunosupresyjnym wpĘ.wem infekcji
w grupie I b.

podsumowanie

Z analizy wynikow, wybranych parametrów charak-
teryzujących odpomość nieswoistą wynika, że zwie-
rzęta z kliniczną postacią trychofitozy cechuje upoś-
ledzenie odporności w porównaniu zę zwteruętami
zdrowymi. W grupie zwierząt chorych z obniżonym
poziomem cynku w surowicy immunosupresja jest wy-
rażniej zaznaczona w porównaniu z grupą zprawidło-
wym poziomem cynku, W oparciu o powyzsze lvyni-
ki mozna przyjąc, że w przebiegu enzooĘcznej try-
chofitozy bydła dochodzi do immunosupresji niedo-
borowej w zakresie odporności nieswoistej zwtązanej
z obniżonym poziomem cynku.
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