
Praca oryginalna

F o s fodiesteraza (PDE) to enzym hydro lizuj ący cyk-
ltcznę nukleotydy, hamowanie jej aktywności dopro-
wadza do wzrostu stęzenia oAMP i/lub oGMP w ko-
mórkach. Cykliczne nukleo§dy, j ako przekaźniki dru-
gie go rzędl, pełnią istotne funkcj e mo duluj ąc e akĘw-
nośó wielu komórek, m.in, komórek układu odpornoś-
ciowego.

Wyróznia się siedem głównych izoenzymow PDE,
Dwoma zasadntczymi czynnikami róznicuj ącymi po-
szczególne izoenzymyj est ich powinowactwo do sub-
stratu oAMP i/lub cGMP oruz wrażliwość na endo-
genne i egzogenne regulatory. Przykładowo, PDE-4
i PDE-7 sąwysoce selekłwne w stosunku do cAMP;
z kolei preferowanym substratem dla PDE-5 i PDE-6
jest oGMP; PDE-3 hydrolizuje obacykliczne nukleo-
tydy, lecz większe powinowactwo wykazuje w stosun-
ku do cAMP (14). Aktywność izoenzymow jest regu-
lowana poprzez różnę czynniki: kompleks Ca2nkal-

*)Badania finansowane sąprzęz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, pro-
jekt badawczy nr 2PO6K 014 28.

modulina,kinazybiakowe,atakżepIzezsamecyklicz-
ne nukleotydy: np. wzrost cGMP hamuje aktyvność
PDE-3 (10).

Ni e s e 1 ektywne inhib itory fo s fo die s te r azy (te ofitna,
aminofilina) są wykorzystywane w leczeniu stanów
spastycznych oskrzeli, selektywne inhibitory PDE-3
(milrinon, amrinon) to leki o działaniu inotropowo
do datnim, a także r o zszer zaj ący m nac zy ni a krwi ono ś -
ne, równiez inhibitory PDE-5 (sildenafil) są lekami
r o zkur c zaj ący mi nac zyni a krwi ono śne. Ni ektór ę z in-
hibitorów PDE znalazĘ teżzastosowanie kltniczne zę
względu na swoj e właściwości immunomoduluj ące,
np. pentoksyfilina w dawce 20 mglkgjest stosowana
u psów w kontaktowym zapaleniu skóry w którego
patogenezie biorąldziaŁ liczne cytokiny, m.in. TNF-a
(3).

Przeprowa dzone do tej pory b adantana temat wpły-
wu inhibitorow PDE na funkcje komórek układu od-
pornościowego dotycz ą przede wszystkim lekow ha-
mujących PDE nieselektywnie, takich jak pentoksyfi-
Iina czy teofilina, jak równiez selektywnych inhibito-
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Surnmary
The studies were conducted on male and female Balb/c mice, weighing 20 g (8-10-weeks-of-age). Phospho-

diesterase inhihitors were administered once: aminophylline at a dose of 2,0 mglkg i,ń., milrińoń]i - 1 ńg:lkg,
i.m., and sildenafil - 1 mg/kg, p.o.

[t has been discovered that aminophylline, milrinone and sildenafil,increased the percentage of immature
CD4*CD8* thymic cells (double-positive thymocytes) with corresponding decreases in the percCntage of mature
CD4* and CD8* thymocytes, as early as 12 h following the exposure to the drugs. The action of ńiłrinone and
sildenafil on the sub§ets of thymocyte was maintained for 72 hours. At the same time the weight ratio of
the lymphatic organs increased. In contrastr72h after aminophylline injection a decrea§e in the percentage
of CD4*CD8* thymic cells with corresponding increases in the percentage of mature CD8+ thymocytes was
observed, but no effect on CD4* was found. Moreover, aminophyl|ine administration decreased the percentage
of CD3*, CD4* and CD8+ splenocytes 72 h after the exposure. However, 24 h following the milrinone injection a
temporary increase in the percentage of CD3* and CD8* splenocytes was observed. It has also been found that
a single administration of all tested phosphodiesterase inhibitors augmented the percentage of B lymphocytes
(CD19- cells) and decreased T lymphocytes (CD3*, CD4* and CD8* cells) in mesenteric lymph nodes. The effect
on the percentage of B and T lymphocytes of mesenteric lymph nodes was maintained for 3 days.

The results of the studies carried out on mice suggest that aminophylline (non-selective PDE inhibitor),
milrinone (PDE-3 inhibitor) and sildenafil (PDE-S inhibitor) have an immunomodulating effect on the T and B
lymphocytes of lymphatic organs.
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rów PDE-4, np. rolipraml (2, 6,
18). Mniej jest natomiast informa-
cji na temat immunomoduĘącego
działania inhibitorów PDE-3 (am-
rinon, milrinon) i sąto najczęściej
badania przeprowadzane in vitro
(12). Niewiele wiadomo na temat
wpływ.u na komórki układu immu-
nologicznego inhibitorów PDE-5,
zwłaszcza leków nowych, takich
jak sildenafil (15).

Celem badań było określenie
wpływu wybranych inhibitorów
fosfodiesterazy stosowanych in
vivo napopulacje limfocytów gra-
sicy, śledziony i węzłów chłonnych
krezkowych, określenie dynamiki
zmian or az spr aw dzenie, czy ewen-
tualne wpływy na komórki układu
odp orno ś ciowe go zależą o d mecha-
I7IzmII dztŃania leku, tzn. jego se-
lekĘwności wobec PDE. Badane
leki hamują PDE nieselektywnie,
jak aminofilina lub w sposób wy-
biórczy : milrinon j est inhibitorem
PDE-3, sildenafil - PDE-S.

Matetiał imetody
Badania wykonano na myszach

szczepu wsobnego Balb/c, samcach
i samicach w wieku 8- 1 0 tyg. o wadze
ok. 20 g. Użyte do badań myszy po-
chodziĘ z licencjonowanej hodowli
zw ierząt laboratoryj nych prowadzo-
nej w Akademii Medycznej we Wroc-
ławiu. Badania przeprowadzono po
uzyskaniu pozyty,wnej opinii II Lokal-
nej Komisji Etycznej we Wrocławiu
(nr opinii 16104).

Badane leki podano jednorazowo
w dawkach terapeutycznych: aminofi -

linę (Aminophyllinum, Pliva Krakow)
w dawce 20 mglkg, domięśniowo; milrinon (Corotrope,
Sanofi-Winthrop) w dawce 1 mg/kg, domięśniowo; silde-
nafil (Viagra,Pftzer) w dawce 1 mg/kg, doustnie, poroz-
puszczeniu w wodzie destylowanej. Grupy kontrolne
stanowiĘ myszy otrzymujące w miejsce badanych leków
zbuforowanyroztwór soli fizjologicznej (PBS). Kazda gru-
pa doświadczalna|iczyła 8 myszy.

Myszy poddano eutanazj iprzezprzerwanie rdzenia krę-
gowe go, po uprzedni m znteczlleniu halotanem (Narcotan,
Leciva). Narządy limfatyczne (grasicę, śledzionę i węzĘ
chłonne krezkowe) pobierano do sterylnego, zbuforowa-
nego roztworu soli fizjologicznej (PBS) o temp. 4"C, ana-
stępnie przecierano przez nylonową siatkę. Uzyskane za-
wiesiny komórek limfatycznych zawieszano w stosunku
1 : 3 na mieszaninie izo\acyjne| którą stanowił Ficoll 400
(Pharmacia) z diatrizoatem sodowym i megluminy (Uro-
polinum 15% - Polpharma S.A.) o gęstości 1,071 i odwi-

objaśnienia: * - zmianastaĘstycznie istotna w porównaniu z grupąkontrolną (p < 0,05);

' --zmianastatystycznie istotna w porównaniu z aminofiliną (p < 0,05); " - zmiana statys-

tycznie istotna w porównaniu z milrinonem (p < 0,05)

rowywano ptzezl1 minutprzy 3000 g, W celu przeprowa-
dzenia li zy erytro cy tów zębr ane z inter f azy sp l eno cyty p o d-

dawano dziŃaniu0,84% NĘCl, Następnie komórki wszyst-
kich badanych narządow dwukrotnie płukano i wirowano
(375 g, B min.) w PBS z I%o dodatkiem albuminy bydlęcej

BSA (Sigma) i doprowadzano do koncentracji 10 x 106

komórelrJml. Zywotność wyizolowanych komorek ocenia-
no pr zez b arwienie przygotowyrvanym e x t e m p o re roztwo-
rem, który stanowił 0,żońbłękit trypanu z 4,25%oNaCl
w stosunku 4 : I. Żywotność badanych komórek wynosiła
ok.95Yo. Następnie do 0,4 ml medium (PBS + 1% BSA)
dodawano 0,1 ml zawiesiny badanych komórek i 0,01 ml
odpowiedniego przeciwciała monoklonalnego. Do badań
lżyto pr zeciwciał monoklonalnych anty- CD4 -FITC clone :

YTS 177,9 (lot: 14218-023, BioSource) i anty-CDS-PE clo-
ne: KT15 (Iot: 13927-03S, BioSource) lub anĘ-CD3-FITC
clone: KT3 (lot: 19887-01S, BioSource) i anty-CD19-PE

Tab. 1. Wpływ inhibitorów fosfodiesterazy na subpopulacje limfocytów grasicy (! + s)

36,2 t 7,60

0,15 t 0,06

4,10 t 3,12

83,84 t 4,37

7,86 t 1,50

4,14 t 0,61

,|,92 t 0,38

34,4 t 15,20

0,15 t 0,03

3,95 t 1,11

82,69 t 1,79

9,44 t 1,10

3,93 t 0,55

2,46 t 0,50

29,2 ł7,90

0,17 t 0,07

5,03 t 2,13

79,72 ł5,32

10,65 t 3,19

4,40 t 0,76

2,40 ł0,47

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8*

lo CD4+

% cD8+

cD4*/cD8+

23,4 t 8,00

0,12 t 0,04

5,26 t 1,66

78,48 t 3,37-

11,36 t 2,20

4,89 t 0,90-

2,37 t 0,56

22,3 x 4,10*

0,1 0 t 0,03

4,60 t 1,70

80,62 t 3,28

10,20 t 1,87

4,57 t 0,97

2,32 ł0,58

32,4 c 10,10

0,19 t 0,02

4,36 t 0,68

86,33 t 1,61 -

6,34 t 0,77-

2,81 t 0,48-

2.30 ł0,42

liczba kom, (mln)

indeks wagowy

% GD4-GD8-

% cD4+cD8+

% cD4+

% cD8*

cD4*/cD8*

Aminolilina

2B,2 t 8,70

0,25 t 0,04-'

4,42 ł 1,79

84,17 ł2,75'

7 ,77 = 
1,14*'

3,64 t 0,54'

2,16 ł0,32

28,6 t 10,30

0,14 t 0,02'

4,39 t 0,70

87,29 t 1,06-

5,54 t 0,69-'

2,52 t 0,46-

2,26 x0,52

36,1 t 16,50

0,2'l t 0,09'

2,35 t 0,58

88,63 t 0,95-'

6,55 t 0,95'

2,43 t 0,36-'

2,74 x0,57*

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

to CD4+

% cD8+

cD4+/cD8+

M ilrinon

34,8 t 9,20'

0,20 t 0,05'

4,00 t 1,73"

85,49 t 4,64

6,67 ł2,21'

3,64 t 0,77'

1,82 t 0,38'

30,7 t 9,70

0,23 t 0,03-'

3,26 t 0,42'

86,88 t 1,35-"

6,22 t 0,85-"

3,61 t 0,47'

'l ,73 t 0,19""

27,8 ł7,40

0,17 t 0,07

3,64 t 1 ,14

86,43 t 1,71 -

6,05 t 1,00*"

3,42 t 0,30-'"

1,92 t 0,40-

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

% cD4*

% cD8+

cD4+/GD8+

sildenalil



clone: 6D5 (lot: 16249-02S, Bio-
-Source). Po 30 minutach inkubacji
w temp. 4'C komórki płukano dwu-
krotnie w PBS, a następnie za:wiesza-
no w 0,5 ml PBS.

Analizę popul acj i l imfoclów wy-
konano metodą cytometrii przepły-
wowej przy użyciu cytometru FACS
Calibur (Becton-Dickinson Bioscien-
ces) wg programu CellQuest 3,1f.

Oznaczano odsetek limfocltów gra-
sicy podwójnie negatywnych (CD4
CDB ), podwójnie pozytywnych
(CD4-CDB ), pojedynczo pozytyw-
nych (CD4', CDS ) i współczynnik
CD4*/CDBt. Ponadto oznaczano odse-
tek limfocytów śledziony i zespołu
węzłów chłonnych krezkowych wyka-
ntjących ekspresj ę antygenów CD 1 9*,

CD3*, CD4*, CD8* oraz indeks CD4*l
/CDS*. Populacje limfocytów, całko-
witą liczbę limfocytów grasicy, śle-
dziony i węzłów chłonnych krezko-
wych oraz indeks wagowy badanych
narządów llmfaty cznych (masa narzą-
du/masa myszy x 100) oznaczano po
12,24 i 72 godzinach po jednorazo-
wym podaniu badanych leków.

Otrzymane wyniki badań poddano
analizie statystycznej przy uzyciu tes-
tu t-Studenta. Uzyskane wyniki po-
równywano do równolegle pzeprowa-
dzanych badań w grupach kontrol-
nych.

Wyniki iomówienie
Jednorazowe podanie aminofili-

ny, milrinonu i sildenafilu zwięk-
sza po 12 godzinach odsetek lim-
focytów podwójnie pozytyłvnych
(CD4-CD8-) w grasicy, czemuto-
waIzyszy spadek odsetka limfocy-
tow p oj edy nczo p ozytyłvnych (CD4- i CD 8-). Zmiany
te utrzymują się do 72 godztn po podaniu milrinonu
i sildenafilu,ptzy czym sildenafil w}.vvohJje równiez
obnizenie współczyn ntka CD 4- l CD 8 

*. P onadto, p o ] 2
godzinach od momentu podania milrinonu i sildenafi-
lu wzrasta indeks wagowy grasicy. Odmienne działa-
nie stwierdzono po 72 godzinach odpodania aminofi-
liny: subpopulacja limfocytow podwójnie pozyĘw-
nych uległa zmntejszeniu, a wzrósł odsetek limfocy-
tow pojedynczopozytywnych CDS* (tab. 1).

W limfocytach T stwierdza się przede wszystkim
aktywność izoenzymów PDE-3 i PDE-4, w mniejszym
stopniu PDE-7 otaz nięznaazną aktywnośó PDE-I,
PDE-Z, PDE-5 (5,I4),przy czym w subpopulacjach
CD4* i CD8* stwierdza się ten sam profil aktywności
izoenzymow (13). Prawidłowy ronvój limfocytów gra-
siczych zależy m.in. od aktywności IL-I,IL-z,IL-3

Tab.2. Wpływ inhibitorów fosfodiesterazy na populacje limfocytów węzłów chłon-
nych krezkowych fi+ s)

i GM-CSF, Zatem wpływ inhibitorow PDE na proces
dojrzewania limfocytow moze odblvać się poprzez
wpływ na produkcję i uwalnianie cytokin. Wykazano
hamujący wpĘw rolipramu na produkcję IL-IB (11),
takiego działanianie wykazuje milrinon w stęzeniach
terapelĘcznych (9). Interesujące jest natomiast, ze
zaprtnast (inhibitor PDE-S) wykazuje działante od-
mienne, stymulujące produkcję IL-IB (11), co mogło-
by tŁamaczyć silniejszy, w porównaniu z milrinonem,
wpływ sildenafilu na limfocyĘ grastcze. Aktyrvność
fosfodiesterazy pełnt równiez ważnąrolę w regulacji
proliferacj i limfocytów. Stwierdzono, że konkanawa-
lina A (ConA) zwiększa aktywność PDE-4 w limfo-
cytach (16). Nieselektywne inhibitory PDE całkowi-
cie hamują proliferację tymocytów stymulowanych
ConA, inhibitory PDE-4 (rolipram) wywierają takie
dziaŁanię w mniejszym stopniu (hamowanie w ok.

Grupa Wskaźnik P012h Po24h Po72h

KOntrola

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

% cD4+

% cD8*

cD4*icD8*

42,1 l11 ,7

0,46 t 0,06

58,18 t 4,30

37,60 t 4,44

28,93 t 4,19

7,79 t 1,03

3,72 t 0,31

39,8 t 5,60

0,3'l t 0,06

51 ,41 t 6,48

41 ,55 t 5,65

33,16 t 3,23

9,23 ł2,04

3,71 t 0,70

38,3 t 8,40

0,35 t 0,05

46,70 t 4,09

49,51 t 3,91

38,84 t 3,25

12,93 t 1,55

3,02 ł 0,24

Aminolilina

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-GD8-

% cD4+cD8*

% cD4+

% cD8+

cD4+/cD8+

54,8 t 12,9

0,67 t 0,14

65,1 9 t 4,77

31,88 t 4,81

24,58 t 2,96

8,32 t 1,60

3,01 t 0,42

Ą8,4 ł 10,2

0,41 t 0,09

62,88 t 8,26

32,52 x7,3'|

25,60 t 3,04

9,21ł2,90

2,97 ł 0,75

45,7 t 8,40

0,43 t 0,08

59,39 t 3,52

36,51 t 3,63

30,09 t 3,06

7,94 t 0,86

3,83 t 0,61

Milrinon

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

o/o CD +

% cD8*

cD4+/cD8+

55,5 t 14,1

0,56 t 0,10-

70,44 t 2,55-'

26,69 t 2,68-'

21 ,15 x'l ,78-'

5,79 t 0,81-'

3,69 t 0,38'

59,0 t 10,0-

0,41 t 0,08-

63,35 t 3,76-

33,06 t 3,78-

29,79 t 5,69

7,09 t 1,20-

4,30 t 1,18'

44,5 t 13,3

0,43 t 0,13

51,28 ł6,72'

41,61 ł 4,28-'

33,11 t 3,61 -

9,91 t 1,57-'

3,38 t 0,42

sildenalil

liczba kom, (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4*cD8*

fo CD4+

% cD8+

GD4+/cD8+

52,2 ł13,9

0,48 t 0,19'

63,71 t 6,05"

33,25 t 5,76"

25,27 ł3,66"

7,03 t 1,29"

3,68 t 0,81

69,6 t 10,7-

0,72 t 0,'l6-

73,57 ł2,73'

23,07 x2,88*

20,51 t 2,16-

5,40 t 0,81 -

3,80 t 0,27'

45,6 t 12,5

0,64 t 0,15-'

61 ,47 t Ą,29-'

34,81 ł 4,26-'

26,97 t 3,13-'

10,15 t 1,55-'

2,68 t 0,29-'

Objaśnienia: jak w tab. J .



600^), natomiast n ieznaczny w pŁyw
hamujący wykazują inhibitory
PDE-3 (milrinon) i PDE-S. Jednak
inhibitory PDE-3 i PDE-5 zastoso-
wane równocześnie z inhibitorami
PDE-4 nasilają ich antyprolifera-
cyjne dzińanie (8). Zmniejszenie
proliferacji limfocytów T może
wynikać zhamującego wpĘwu in-
hibitorow PDE na syntezę i uwal-
nianie IL-z (5, 1 7). Inhibitory PDE
mogą modulować proces dojrzew a-
nia i selekcji tymocytów równiez
poprzęz wpływ na apoptozę.
Stwierdzono bowiem, że wzrost
oAMP indukuj e apoptozę tymocy-
tów (7).

Wszystkie badane leki zwiększa-
ją indeks wagowy węzłów chłon-
nychkrezkowych i wywołują zmia-
ny w popul acjachlimfoclów węz-
łów chłonnych. Dochodzi do wzros-
fu odsetka limfocy,tów B (CD19-)
i spadku odsetka limfocytów T
(CD3*), przy czym obnizeniu ule-
ga za:owno subpopulacj a komórek
CD4*,jak i CD8-. Po podaniu sil-
denafilu (po 24 i 72 godzinach)
zmlany te sąistotne nie Ęlko wpo-
równaniu z grupą kontrolną, ale
równiez w stosunku do dwoch po-
zostaŁych lekow (tab. 2). Efekt
dziaŁanta sildenafilu wyntkać możę
nie tylko z selek§wnego hamowa-
nia PDE-S, ale równiez z faktu, że
inhibitory PDE-5, poprzez zwięk-
szenie wewnątrzkomórkowego stę-
żenia cGMĘ wpośredni sposob ha-
mują akĘwność PDE-3 (8).

Mniejszy jest natomiast wpĘw
badanych lekow na populacje limfocytów śledziony.
Zmtany podobne do zmian w węzłach chłonnych
(obniżenie odsetka limfocytów T przez zmniejszenie
subpopulacji CD4* i CD8-) wywołuje aminolrlina
po 72 godzinach. Po podaniu milrinonu wzrasta odse-
tek CD8*, QzemIL towarzyszy wzrost odsetka ogó1-
nej liczby limfocytow T po 24 godzinach, po 72 go-
dzinach obniżeniu ulega współczynnik CD4YCD 8-.
Sildenafil zwiększa indeks wagowy śledziony po 24
i 72 godzinach, Natomiast nie wywołuje istotnych
zmlal7 w populacjach limfocytow śledziony. Jedynie
po 7ż h obnizeniu ulega współczynnik CD4*/CD8*
(tab. 3).

W limfocytach B stwierdza się przede wszystkim
aktywno śó izoenzymu PDE-4, niższąPDE-7, najntż-
sząPDE-3, nie stwierdzono natomiast akĘwności izo-
enzymów PDE-I,PDE-2 i PDE-5. Wykazano, że
wzrost cAMĘ spowodowany zahamowaniem aktyw-

ności PDE-4, zwiększa proliferację limfocytow B
w odpowie dzi na LP S/IL-4. Inhibitory PDE-3 nie wy-
karuj ątakie go działanta (4). C o queret i wsp . (2) stwi er-
dzllt, że rolipram (takiego działania nie wykazały
inhibitory PDE-3 i PDE-5) obniża produkcję IgE in-
dukowaną IL-4 przez jednoj ądrzaste komórki krwi ob-
wodowej, ale nie wykazuje takiego działaniaw,,czys-
tych" hodowlach limfocytow B, co może wskazywać,
ze jest to dziaŁantę pośrednie, częściowo wynikające
z hamującego wpłyuu na produkcj ęIL-4przęz limfo-
cyty T. Stwierdzono, ze inhibitory (nieselektywne i se-
lektywne PDE-4 i PDE-3) obmżająprodukcję IL-2
i IFN-7, natomiast produkcj a IL-4 i IL- 5 j est hamowa-
na jedynie ptzęzwysokie stęzenia inhibitorow PDE-4
(pozostałe leki nie wywierały dzińania), co wskazy-
wałoby, że bardziej wrazliwe na wzrost cyklicznych
nukleotydow w komórce sąlimfocyty Thl niżTh} (I,
I7).

Tab. 3. wpływ inhibitorów fosfodiesterazy na populacje limfocytów śledziony @ + s)

Grupa Wslaźnil Po12h Po24h Po 12ll

Konhola

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

o/o CD4+

% cD8+

cD4+/cD8*

68,7 t 11,3

0,50 t 0,08

74,02 x 4,51

20,62 t 3,89

16,22 ł2,64

6,88 t 1,01

2,36 t 0,30

69,2 łlĄ,4

0,44 t 0,05

66,60 t 7,20

21,49 ł3,41

17,26 ł2,59

6,24 ł0,77

2,80 t 0,57

53,5 t 10,1

0,47 t 0,06

65,8 t 4,69

27 ,79 ł 4,88

20,16 t 3,51

6,93 t 1,32

2,93 ł0,28

Aminof ilina

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4*cD8*

% cD4*

% cD8+

cD4+/cD8+

75,0 t 5,9

0,57 t 0,09

71,80 t 3,30

21,69 t 3,26

17,59 t 0,82

7,55 t 1,41

2,32 x0,20

80,5 t 12,0

0,48 t 0,08

7'| ,18 ł 6,22

21,68 x5,27

'l7,68 t 4,41

7,19x1,21

2,43 x0,29

65,4 t 14,3

0,52 t 0,09

70,2Ą t 4,32

22,49 ł3,46

13,70 ł2,72

5,30 t 1,07

2,61 t 0,38

Miltinon

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4+cD8+

lo CDł+

% cD8*

cD4+/cD8+

80,8 t 8,30-

0,48 t 0,06'

74,68 t 1,35'

'l9,88 t 1,33

15,60 t 1,24'

6,25 t 0,32'

2,49 ł 0,12

76,5 t 1'|,9

0,50 t 0,10

66,23 t 3,45

25,98 t 3,90*

20,82 ł3,7Ą

7,41 t 0,50-

2,79 ł0,34'

51 ,6 t 15,6

0,50 t 0,04

66,44 t 4,62

2l,04 ł 4,00'

17 ,29 x 2,45'

7,35 t 0,91'

2,36 t 0,25-

s ild e nalil

liczba kom. (mln)

indeks wagowy

% cD4-cD8-

% cD4*cD8*

% cD4+

% cD8+

cD4*/cD8+

7'|,2 x 19,0

0,59 t 0,14

70,10 t 5,22'

23,06 t 4,59

17,36 t 3,48

7 ,88 ł 1,42"

2,21x0,30"

76,6 t 7,60

0,60 t 0,'l1'

71,40 t 3,51"

22,12 x 2,94'

18,38 t 5,59

6,83 t 0,88

2,66 t 0,52

48,9 t 10,2'

0,57 t 0,04-"

70,33 t 4,03

23,65 t 3,57

17,54 t 1,80'

7,33 t 0,79'

2,40 x0,23-

Objaśnienia: jak w tab. 1.



Inhibitory PDE zmieniają również funkcje mono-
cytów i makrofagów, a najistotniejszym działaniemna
aktywność tych komórek jest wpĘw na produkcję cy-
tokin, szczególnte hamowanie syntezy TNF-a. Dzia-
łanie takie wykazujązarówno inhibitory nieselektyw-
ne - pentoksyfilina (18), jak i działające wybiórczo
m.in. rolipram (11) i amrinon (11, 12). Nemeth i wsp,
(12) w badaniach in vivo wykazalitównież, że amri-
non (selektywny inhibitor PDE-3) i teofilina (nie-
selektywny inhibitor PDE) w dawce 100 mg/kg, i.p.
u myszy powodują wzrost stężeń IL-6 w surowicy
(amrinon początkowo wlrvołuj e spadek).

Inhibitory PDE zmieniająptzedewszystkim aktyw-
ność limfocytów T (hamowanie proliferacji, zmniej-
szenie produkcji cytokin - głownie przez limfocyty
Thl). W mniejsąm stopniu zmieniająakĘwnośc lim-
focytów B i jest to raczej wpĘw pośredni. Potwier-
dzaj ą to otr zymane wyniki b adań - p opul acj ą ule g aj ą-
cą obniżeniu w węzłach chłonnych krezkowych są lim-
focyty T (komórki CD3-).

podsumowanie

Na podstawie uzyskanych wynikow badań można
stwierdzić, że inhibitory fosfodie sterazy, zarówno
wyrvieraj ąc e dziaŁanię nieselekłwne, j ak i wybiorczo
hamujące aktywnośó izoenzymów PDE-3 i PDE-5,
wykazuj ą działanie immunomoduluj ące w stosunku do
limfocytów T i B centralnych oraz obwodowych na-
rządów limfatycznych,
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SHAH-MAJID M., AZLINA A. M. M., ANA
MARIAA. R., ZAIIARAH B., NORHALIZA A.H.z
Występowanie u kaczek w Malezji enterokoków
opornych na wankomycynę. (occurrence of van-
comycin-resistant enterococci in ducks in Malay-
sia). Vet. Rec. 155, 680-681, 2004 (2I)

Określono występowanie enterokoków opornych na wankonrycynę w w)Ąna-
zach z kloaki 605 kaczek Cąirina moschata l kaczek Anas platyrhyncłos. Od
325 kaczek C. moschata w wieku 48-99 tyg wyizolowano 88 gatrrnków Enlero-
coccus sp , przy czym 50 izolatów było opornych na wankonrycynę Natomiast
zkałll6] C. moscllata w wieku 6-20tyg. wyosobniono 9 szczepów Enterococ-
cu,r, przy czyl77 5 było opornych na wankomycynę Natomiast z kaht 100 A. pla-
Ęrhynchos w wieku 72-96 tyg. wyizolowano 17 szczepów Entel.ococcus sp ,

4 były oporne na wankomycynę Z kału 96 A plaĘrhynclros w wieku 4-I2 tyg
wyizolowano 36 szczepów Enteroalccu,s,l,p, z których 10 było opornych na
wanl<omycynę Ente1.ococctts.faecalis i E faecittm dominowaĘ wśród wyizolo-
wanych szczepów opomych na wankomycyn ę. E. durans i niezidentyfikowane
gailnki Enterococcus byĘ wrażliwe na wankomycynu. 
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ATXAERANDIO R., ADURIZ G., ZILUAGA I.,
ESTEBAN J. I., MARANDA L., MAINAR-
-JAIME R. C.: Dowody §erologicznenazakażenie
Leptospira interrogan§ serowar Bratislava i jego
związekz ronieniami bydła w północnej Hiszpanii.
(Serological evidence of Leptospira interrogaźs se-
rovar Bratislava infection and its association with
abortions in cattle in northern Spain). Vet, Rec. 156,
376-380,2005 (I2)

Przeprowadzono badania w kraju Basków nad częstotliwością występo-
wania serologicznych odczynów dodatnich na l0 serowarów 1eptospir u bydła
mlecznego o nisJ<iej płodności W Asturii określono rolęLeptospira interrogans
serowar Bratislava w wywoływaniu ronień. W teście aglutynacji mikroskopowej
zantygenem Z Bratislava reagowało 25,4%o, z L Hardjo 8,1Yo, z L Pomona
7,7oń, zL Autunnalis 7,7% i z Z Copenlrageni 0,1% ków. Bydło o mianie
przeciwciał dla Z Blatis]ava 1:300 lub wyższym częściej roniło. Aż 69%bydła
zakażonego pvez L Bratislava poroniło. 
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