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Gyvsidabrio poveikis Listeria monocytogenes infekcijos raidai
pelių organizme
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Santrauka. Tirtas gyvsidabrio jonų poveikis Listeria monocytogenes kolonizavimui pelių
organuose. Nustatyta, kad pelių, kurioms su�virk�ta vienkartinė Hg2+ dozė (0,05 LD50), listerijų
i�sisėjimas vidaus organuose nuo kontrolinių pelių, kurioms vietoje Hg2+ su�virk�ta fiziologinio
tirpalo, skiriasi ne�ymiai. Pelių, kurioms buvo su�virk�ta 0,5 LD50 Hg2+, bakterijų i�sisėjimas
kepenyse ma�ai skyrėsi nuo i�sisėjimo kontrolinės grupės pelių kepenyse, o blu�nyje buvo didesnis
tik vėlesnėmis infekavimo stadijomis (po 24 bei 48 val.), kai infekcijos �idiniuose prasideda
u�degiminis procesas. Ilgalaikis Hg2+ poveikis (0,05 LD50,  �e�ios savaitės) ma�ina pelių kūno
masę, didina �uvusių gyvūnų skaičių ir jų organų infekavimą. Hg2+ paveiktuose gyvūnuose
slopinama specifinių antikūnų prie� listerijų baltymus sintezė.
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rinarijos tarnybos leidimas darbui su laboratoriniais
gyvūnais Nr.0004). Eksperimentinė infekcija sukelta
Listeria monocytogenes virulentine paderme 1860,
su�virk�tus bakterijų į uodegos veną. Nustatyta, kad
pusė �ios padermės letalios dozės (LD50) sudarė 1×106

bakterijų, su�virk�tus jų į gyvūnų pilvo ertmę. Eks-
perimentams naudota 2,5×103 bakterijų vienam gra-
mui kūno masės koncentracija, atitinkanti 0,05 LD50.
Ji nustatyta pagal optinį standartą.
Į pelių pilvo ertmę buvo su�virk�ta HgCl2 tirpalo,

atitinkančio 0,5 arba 0,05 LD50 Hg2+, 24 val. iki
infekcijos sukėlimo. Ilgalaikiuose eksperimentuose
HgCl2 tirpalo (0,05 LD50 Hg2+) buvo �virk�čiama tris
kartus per savaitę, i� viso �e�ias savaites. �ie eks-
perimentai pradėti praėjus trims paroms po infekcijos
sukėlimo, bakterijas �virk�čiant į pelių pilvo ertmę.
Gyvūnams, u�migdytiems ftorotanu, atlikta disloka-
cija.

Listerijų i�sisėjimas kepenyse ir blu�nyje nusta-
tytas bakteriologi�kai. Organai homogenizuoti fizio-
loginiame tirpale, praskiesti 50, 500 bei 5000 kartų ir
po 0,1 ml kiekvieno homogenatų praskiedimo sėta į
�Columbia� terpę Petrio lėk�telėse. Po 24 val. inku-
bavimo 370C temperatūroje suskaičiuotos i�augusios
listerijų kolonijos. Listerijos nustatytos pagal joms
būdingą augimą ir mikroskopijos būdu nuda�ius
preparatus Gramo metodika (11). Listerijų i�sisėjimas
apskaičiuotas vienam mg organo.

Kokybiniai laboratoriniai tyrimai atlikti praskiestus

Įvadas
�inoma, kad gyvsidabrio jonų poveikis imuninei

sistemai priklauso tiek nuo vartojamos dozės bei truk-
mės, tiek ir nuo eksperimentinių gyvūnų genetinių
savybių (1). Pavyzd�iui, nedideli gyvsidabrio kiekiai
per kelis mėnesius sukėlė gyvūnų B limfocitų suak-
tyvėjimą (2, 3). Darbininkams, ilgą laiką dirbusiems
gyvsidabrio u�ter�toje aplinkoje, �is metalas sukėlė
vidaus organų (ypač inkstų) autoimuninių pa�eidimų
(4, 5). Tačiau yra duomenų, rodančių, kad �is metalas
slopina kalio patekimą per B limfocitų membraną ir
ma�ina �ių ląstelių aktyvumą (6). Įrodyta, kad didelės
gyvsidabrio dozės sukelia ląstelių apoptozę, susijusią
su T limfocitų aktyvumo suma�ėjimu (7). O ma�os
gyvsidabrio dozės slopina apoptozę, nes ma�ina
trečiosios kaspazės aktyvumą (8).

Literatūroje yra daug duomenų apie gyvsidabrio
poveikį įvairioms imuninės sistemos grandims, tačiau
yra tik pavienių duomenų apie �io metalo įtaką in-
fekciniam procesui gyvūnų organizme (9, 10). �io
darbo tikslas � įvertinti gyvsidabrio jonų poveikį List-
eria monocytogenes infekcijos raidai laboratorinių
pelių organizme. Straipsnyje pateikiami skirtingų �io
metalo dozių ir jų vartojimo trukmės įtakos infek-
ciniam procesui tyrimų duomenys.

Tyrimo objektas ir metodai
Eksperimentai atlikti su baltosiomis augančiomis

pelėmis, sveriančiomis 13�23 g (Valstybinės vete-
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organų homogenatus pasėjus į skystą maitinamąją
terpę mėgintuvėliuose ir 30 parų laikius �aldytuve.
Po to mėgintuvėlių turinys buvo sėjamas bakterio-
logine kilpa kietoje maitinimo terpėje.

Apie gyvsidabrio jonų poveikį specifinio imuniteto
humoralinei grand�iai spręsta pagal agliutininų titrą
pelių kraujo serume. Agliutinacijos reakcijai vartotas
listerijų antigenas, i�skirtas mūsų laboratorijoje (12).
Agliutinacijos titras yra did�iausias pelių kraujo seru-
mo praskiedimas, kuriam esant agliutinacija dar ran-
dama, o to paties praskiedimo kontroliniame serume
jos nenustatyta.

Gyvsidabrio koncentracija pelių kraujyje nustatyta
atominiu absorbciniu ��altų garų� metodu monometa-
liniu spektrofotometru kaip apra�yta anksčiau (13).

Rezultatų patikimumas vertintas pagal Stjudento
(t) testą (14). Skirtumai statisti�kai reik�mingi, kai
p<0,05.

Rezultatai
Pradinių eksperimentų metu nustatyta gyvsidab-

rio jonų koncentracija, atitinkanti pusę letalios dozės
(LD50). �i dozė laboratorinėms pelėms yra 6,25 mg
Hg2+ vienam kg kūno masės. Eksperimentams, kuriuo-
se tiriamas vienkartinis gyvsidabrio jonų poveikis, nau-
dotos 0,5 ir 0,05 LD50 dozės, o ilgalaikiams eksperi-
mentams � 0,05 LD50. Kontrolinių eksperimentų duo-
menimis, �ios Hg2+ koncentracijos neturi įtakos L. mono-
cytogenes augimui. Ma�iausia �io metalo jonų kon-
centracija, slopinanti bakterijų augimą, lygi 0,1 mg/ml.

Po daugkartinio HgCl2 (0,05 LD50 Hg2+) su�virk�-
timo pelių kraujyje tirtos gyvsidabrio koncentracijos.
Jos sudarė 5,06±0,36 µg skaičiuojant 100 ml kraujo.
Kontrolinės grupės gyvūnų, kuriems su�virk�ta fi-

ziologinio tirpalo, kraujyje �i koncentracija sudarė
0,49±0,02 µg/100 ml. �ios gyvsidabrio koncentraci-
jos yra ma�esnės u� minimalią koncentraciją, slo-
pinančią listerijų augimą in vitro (10 mg/100 ml).

Bakteriologinių tyrimų duomenys, pateikiami 1
lentelėje, rodo, kad duotais laiko intervalais pelių,
kurioms vieną kartą su�virk�ta 0,05 LD50 Hg2+, listerijų
i�sisėjimas vidaus organuose nuo i�sisėjimo kontro-
linės grupės pelių organuose skyrėsi ne�ymiai. Pelių,
kurioms vieną kartą buvo su�virk�ta 0,5 LD50 Hg2+,
bakterijų i�sisėjimas kepenyse taip pat ma�ai skyrėsi
nuo kontrolinių pelių bakterijų i�sisėjimo kepenyse.
Bakterijų i�sisėjimas buvo �ymiai didesnis ekspe-
rimentinės grupės pelių blu�nyse tik vėlyvų infeka-
vimo stadijų metu (24 bei 48 val.), kai infekcijos �i-
diniuose prasideda u�degiminis procesas.

Ilgalaikių eksperimentų metu (0,05 LD50 Hg2+,
�e�ios savaitės) pelių kūno masė didėjo lėčiau negu
kontrolinės grupės gyvūnų (pav.). Ma�iausias masės
prieaugis nustatytas trečiąją savaitę po pelių infeka-
vimo (p<0,05). Tuo laiku �uvo ir pelės (4 i� 39). Jų
kepenyse ir blu�nyje bakteriologi�kai nustatytas gau-
sus listerijų i�sisėjimas. Po �e�ių savaičių intoksi-
kavimo gyvsidabriu nustatyta 15 proc. infekcijos ne-
�iotojų (2 lentelė). Kontrolinės grupės gyvūnų orga-
nuose bakterijų nerasta net po 30 dienų auginus jas
maitinamojoje terpėje �aldytuve. Ilgalaikių ekspe-
rimentų metu nustatytas ir specifinių antikūnų (lis-
terijų agliutininų) sintezės slopinimas (2 lentelė).

Aptarimas
Listeria monocytogenes bakterijos, patekusios į

makrofagus, stiprina organizmo imunitetą (15).
Eksperimentams parinkta �ių bakterijų koncentracija

1 lentelė. Vienkartinės gyvsidabrio dozės poveikis listerijų i�sisėjimui pelių kepenyse ir blu�nyje

Organas Pelių grupė               Laikas, praėjęs po infekavimo (val.)

0,25 3 24 48

Kepenys Kontrolinė 21,0±2,6 12,8±2,8 121,0±56,0 200,0±53,5
0,05 LD50 18,5±2,9 9,0±1,5 119,3±48,2 212,0±46,3
0,5 LD50 19,6±3,7 10,0±0,6 146,0±23,0 233,3±46,2

Blu�nis Kontrolinė 12,5±3,1 7,8±1,4 49,5±6,6 840,0±127,8
0,05 LD50 8,1±2,1 5,3±1,3 52,8±6,9 920,0±98,6
0,5 LD50 6,7±1,6 8,6±2,0 178,7±24,2* 12750,0±4451,0*

HgCl2 tirpalas (0,05 arba 0,5 LD50 Hg2+) buvo su�virk�čiamas į pelių pilvo ertmę 24 val. iki infekavimo
Listeria monocytogenes virulentine paderme (2,5×103 bakterijų vienam g kūno masės). Listerijų i�sisėjimas
apskaičiuotas kolonijas formuojančiais vienetais vienam mg organo.

*Skirtumai tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupių gyvūnų yra statisti�kai reik�mingi.

Gyvsidabrio poveikis Listeria monocytogenes infekcijos raidai  pelių organizme

MEDICINA (2002) 38 tomas, Nr. 6



652

(2,5×103 bakterijų vienam g pelių kūno masės), su-
�virk�čiant bakterijų suspensiją į pelės pilvo ertmę,
nesukėlė gyvūnams bendrojo organizmo intoksi-
kavimo po�ymių, bet u�tikrino infekcijai būdingą
sukėlėjo kaupimąsi kepenyse ir blu�nyje. Kraujyje
nustatyta gyvsidabrio jonų koncentracija buvo �ymiai
ma�esnė u� minimalią koncentraciją, slopinančią
sukėlėjo augimą eksperimentuose in vitro. Taigi mūsų
nustatyti listerijų kiekio skirtumai kontrolinių ir metalo
jonais paveiktų pelių organuose yra Hg2+ įtakos
antimikrobinės apsaugos mechanizmams pasekmė.
Nustatyta, kad beveik sutampa kontrolinis ir ma�ą
Hg2+ dozę (0,05 LD50) gavusių pelių listerijų i�sisėjimo
blu�nyje skaičius. Netgi 10 kartų didesnė Hg2+ dozė
(0,5 LD50), nepaisant matomų intoksikavimo po�ymių,
neturėjo įtakos bakterijų fagocitavimo (15 min. po
infekavimo) blu�nies makrofagais greičiui bei toliau

sekančiam listericidiniam veikimui, kuris nustatomas
praėjus trims val. nuo bakterijų su�virk�timo į pelių
uodegos veną. Listericidinis procesas blu�nyje reik�-
mingai suma�ėja tik po 24 ir po 48 val. Eksperi-
mentuose in vitro (16), kai �mogaus makrofagų
maitinamojoje terpėje buvo subtoksinė gyvsidabrio
jonų koncentracija, pastebėtas tiek spontaninio, tiek
lipopolisacharidais stimuliuoto u�degiminių citokinų
IL-1 β ir TNF-α i�laisvinimo suma�ėjimas. Be mak-
rofagų dar labiau buvo veikiamos kitų u�degimo
ląstelių � neutrofilų funkcijos. Literatūros duomeni-
mis, darbininkams, dirbantiems gyvsidabrio u�ter�toje
aplinkoje, nustatytas �ių ląstelių funkcinio aktyvumo
suma�ėjimas pagal daugelį rodmenų: mieloperoksi-
dazinio bei mikrobocidinio aktyvumo, kvėpavimo
funkcijas, spontaninio bei endotoksinu sukelto che-
motaksio (17,18). Be to, �io metalo jonų poveikio

2 lentelė. Gyvsidabrio jonų poveikis kai kuriems listerijomis infekuotų pelių kraujo rodmenims,
kepenų ir blu�nies tirtiesiems rodmenims

                           Rodmenys Kontrolinė grupė Eksperimentinė grupė

Infekcijos ne�iotojų dalis (%) 0 15*
Kraujo serumo agliutininų titras 197,30±27,24 84,70±12,42*
Blu�nies santykinė masė (mg/1 g kūno masės) 8,8±0,5 8,3±0,4

*Skirtumai tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupių gyvūnų yra statisti�kai reik�mingi.
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Pav. Gyvsidabrio įtaka Listeria monocytogenes infekuotų pelių kūno masės padidėjimui
Eksperimentinės grupės pelėms HgCl2 tirpalo (0,05 LD50 Hg2+) pradėta �virk�ti praėjus trims paroms po infekcijos

sukėlimo. Kontrolinės grupės pelėms buvo �virk�čiamas atitinkamas fiziologinio tirpalo tūris. Statisti�kai reik�mingas
skirtumas pastebėtas praėjus trims savaitėms po pelių intoksikavimo.
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pasekmė gali būti reik�mingas natūralių �udikų ak-
tyvumo slopinimas (19).

Tiek dalies infekuotų pelių, ilgą laiką veiktų Hg2+

kepenyse ir blu�nyje aptikta listerijų, tiek ir dukart
suma�ėjęs kraujo serumo agliutininų titras gali būti
dėl specifinės antilisterijinės apsaugos pa�eidimų.
Įrodytas avių, gavusių 15 dienų su geriamuoju van-

deniu nedideles gyvsidabrio chlorido dozes ir imuni-
zuotų listerijų skiepais, imuninės sistemos susilpnė-
jimas (20). Nustatyta tiek fagocitų metabolinio atsako,
tiek ir limfocitų atsako į fitohemagliutinino veikimą
pa�eidimų. Be to, autoriai nustatė serumo antikūnų prie�
L. monocytogenes antigenus aktyvumo suma�ėjimą.

Taigi �io tyrimo duomenys rodo gyvsidabrio jonų
slopinantį poveikį pelių nespecifinei apsaugos gran-
d�iai, susijusiai su pasirei�kiančiu u�degimu, bei imu-
niteto mechanizmams, nuo kurių priklauso visi�kas
organizmo i�silaisvinimas nuo bakterijų.

I�vados
1. Eksperimentinės listerijų infekcijos raida pri-

klauso nuo vieną kartą pelėms su�virk�to HgCl2 tirpalo
koncentracijos: su�virk�tus 0,05 LD50 Hg2+, jokio
poveikio nenustatyta; su�virk�tus 0,5 LD50 Hg2+,
nustatytas reik�mingas sukėlėjo kaupimasis blu�nyje
praėjus 24 bei 48 val. nuo gyvūnų infekavimo.

2. Ilgalaikis (�e�ios savaitės) gyvsidabrio jonų
(0,05 LD50) poveikis, su�virk�čiant HgCl2 po trijų parų
nuo gyvūnų infekavimo, lėmė sunkesnę infekcijos
raidą, pasirei�kusią lėtesniu pelių kūno masės didėjimu
ir dalies eksperimentinių gyvūnų �uvimu (4 i� 39
pelių) nuo listeriozės trečiąją savaitę po u�krėtimo.

3. Ilgalaikis (�e�ios savaitės) gyvsidabrio jonų
poveikis pelėms lėmė 15 proc. listerijų ne�iotojų
eksperimentinėje pelių grupėje atsiradimą ir 2,3 karto
suma�ėjusį, palyginus su kontrolinės grupės pelių,
kraujo serumo agliutininų sukėlėjui titrą.

Influence of mercury on the progress of the Listeria monocytogenes infection
in mouse organism

Genadijus Čerka�inas, Ilona Sadauskienė, Arvydas Laukevičius,
Olegas Abdrachmanovas, Leonidas Ivanovas

Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Lithuania
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Summary. Effects of mercury ions on the colonization of mice organs by Listeria monocytogenes were
investigated. It was found that single injection of 0.05 LD50 mercury ions has little effect on listeria spreading
in mice internal organs. Dissemination of bacteria in the liver of mice, which received 0.5 LD50, was similar to
that one in control animals, which received physiologic solution, while higher numbers of bacteria were found
in spleen of experimental animals at later stages of infection (after 24 and 48 h), when inflammation processes
begin to take place. Chronic exposure to 0.05 LD50 mercury ions for 6 weeks caused decrease in body weight
and survival of mice as well as increase in the infection degree of their internal organs. In addition, we
demonstrate that mercury ions results in decreased synthesis of specific antibodies against listeria proteins.
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