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Wśród czynników bakteryjnych współuczestniczą-
cych w etiopatogenezie syndromu oddechowego cieląt,
najbardziej istotlre znaczęnie odgryw a Mannheimia (Pa-
steurella)haemol1tica.Zklinicznychprzypadkówsyn-
dromu najczęściej izolowane sąszczepy należące do
seroĘpu 1, które dominują w większości krajów pro-
wadzących intensywną hodowlę bydła. W warunkach
krajowych dominację tego serotypu potwierdzono wśród
60Yo ogólnej liczby szczepów uzyskanych od cieląt z
klinicznyrrri objawami syndromu (25). Nieco rzadziej
izoĘe się szczepy należące do sero§pów 2 i 6 (11).

tJdztń białek błony zewnętrznej (outer membrane
proteins - OMPs) M. haemolyticaw patogenezie cho-
roby, skłonił wielu autorów do szczegółowych badań

Ęch czanrlików wirulencji, szczególnie zaś ich anĘ-
genowość i immrłnogenności, a tym samym możliwo-
ści ich wykorzystania jako antygenów indukujących
skuteczną ochronę przed rozwojem zakażęń.Ich rola
w reakcjach obronnych polega na modeĘ ącym dzia-
łaniu w stosunku do makrofagów płucnych, neutrofi-
lów i limfocytów (3, 13). OMPs odgrywają równięż

ważnąrolę w indukowaniu humoralnej odpowiedzi
ochronnej u bydła. Wykazano, że przeciwciała prze-
ciwko tym proteinom koreĘą z odpornością na eks-
perymentalne i naturalne zakażenia, hamując Ęm sa-
mym rozwój klinicznych objawów choroby (2,2I).
W wielu prrypadkach wytworzony poziom odporności
istotnie wpĘrva na osłabienie wirulencji czynlIka za-
kńne go, p opr zez vłatwi eni e pro c e su fago cyto zy i ni s z-
częnia za pośrednictwem dopełntacza (4, 15).

Wykorzystuj ąc zr ó żnic owani e mię dzy gatunkowe
zarówno w ilości, jakteZ ruchliwości elektroforeĘcz-
nej po s zcze gólnych białek błony zewnętr znej zaob s er-
wowano, że profile białkowe uzyskane ze zróżntco-
wanych gatunków oraz sero§pów mogą stanowić bar-
dzo uĘteczny materiał w badaniach epidemiologicz-
nych. W przypadku M. haemolytica ustalenie profili
białkowych umożliwia określenie stopnia zróżntcow a-

nia szczepów i ich pokrewieństwa (17),
Maj ąc p ov,ry ższe na uwadze, c elowa wydaj e się cha-

rakterysĘk a poszczególnych białek błony zewnętrz-
nej oraz idenĘfikacja Ęch antygenów, które indukują



pojawienie się swois§ch przeciwciał u szczepionych
zwierząt.

Celem badań było określenie profili elektroforetycz-
nychbiałekbłony zewnęftznej M. haemol1tica, M. glu-
cosida, P treha]osi oraz szczepów nieĘpowych, a tak-
ze ocena reakcji Wryżov,rych poszczegóĘch seroty-
pów z surowicą odpornościową uzyskaną od cieląt
szczeplonych OMPs M. haemol1tica serotyp 1.

Mateilał imetody
W badaniach wykorzystano 66 szczępow bakteryjnych,

zktórych 45 było terenowymi tzolatami uzyskanymi w la-
tach 1991-2000, od cieląt chorych oraz padĘch z powodu
syndromu oddechowego. Zwlerzęta pochodziĘ z 40 śro-
dowisk hodowlanych z różnych rejonów kraju. W oparciu
o wyniki aglutynacji bezpośredniej i hemaglutynacji po-
średniej z pełnym zestawem króliczych surowic diagno-
sĘcznych oraz testów biochemicznych, kolekcję szczepów
zakwalifikowano do M. haemolytica seroĘpu I (33 szcze-
py),2 (1 szczepow), 5 (2 szczepy) oraz P, trehalosi seroĘ-
pu 10 (1 szczep). Dwa szczepy, które cechowaĘ się nega-

§.wnymi reakcjami w testach serologicznych oraz zdolno-
ścią do fermentacji arabinozy, salicyny i laktozy, zostaĘ
określone jako szczepy nietypowe. żI szczepow referen-
cyjnych nalezących do M. haemolyica serotypów I,2,5-
9, 13, 14, M. glucosida t P treha]osj serotypów 3, 4, 70
uzyskano od prof. Kielstein z Uniwersytetu Weterynaryjne-
go w Jenie, prof. McBey z Uniwersytetu w Guelph oraz prof.
Fodora z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Budapeszcie.

Białka błony zewnętrznej otrzymano przez ekstrak cję I%
roztworem Sarkosylu (sól sodowa N-Laurylo-Sarcosine)
komórek bakteryjnych poddanych wcześniej działaniu ul-
tradźwięków (16). Zawaftość białka w ekstraktach p oszQzę-
gólnych serotypów, określono metodą Bradforda (1).

Analizę otrzymanych białek przeprowadzono z zastoso-
waniem elektroforezy w zelu poliakrylamidowym SDS-
PAGE wg Laemmli ( 14). Rozdział prowadzo no na żęluroz-
dzielającym, przygotowanym w gradiencie liniowlrn 5-I5%
(Tris-HCl, pH 8,8). Jako żel wprowadzający zastosowano
40ńpoliakrylamid w buforze Tris-HCl o pH 6,8, Elektrofo-
rezę prowadzono w standardowym buforze komorowym
Tris-Glicyna przy stałym napięciu 100V. Zele barwione
błękitem kumazyny R-250 analizowano densytometrycz-
nie, przy pomocy systemu do dokumentacjt żell Gel-Doc
2000 (Bio-Rad) i programu komputerowego Quantity One
(Bio-Rad), W analizie uwzględniono masę cząsteczkową
gęstość optycznąi odsetkowy ldziń frakcji białkowych we
w zarze elektroforeĘ czl7ym badanej próbki. Białka charak-
teryzljące się wysoką gęstością opĘczną (OD = 0,4), oruz
odsetkowym udziałem w całkowitym wzorze elektroforeĘcz-
nym przekraczającym warlość 8%o, określono jako główne.

Właściu.ości antygenowe poszczególnych frakcji biał-
kowych oceniono na podstawie reakcji immunoblotingu
(Western blotting) wg procedury Davies i wsp. (B). W eta-
pie pierwszego przeciwciała zastosowano surowicę bydlę-
cą uzyskaną po szczepieniu cieląt OMPs szczepu M. ha-
emolytica serotyp 1. Materiał do immunizacji cielątprzy-
gotowano wg Morton i wsp. (16). Jedna dawka szczepion-
ki o objętości 2 ml zawterała 1 ml zawiesiny białek błony
zewnętrznej o koncentracji 2 mg oraz I ml wodorotlenku

gltntl. Zwterzęta szczeptono dwukrotnie w odstępie dwóch

Ęgodni w iniekcjach podskórnych wykonanych w fałd szyj-
ny. Krew od immunizowanych cieląt pobierano z żyĘ szyj-
nej zewnętrznej w 14 dniu po drugiej iniekcji antygenu. W
etapie drugiego przeciwciała zastosowano koniugat prze-
ciwciał króliczych z peroksydazą cltrzanową w stosunku
do bydlęcych IgG (Bio-Kom). Jako substrat wykorzystano
1,4-chloronaftol (B io-Rad). Procedurę bar-wienia wykona-
no zgodnie zza\eceniami producenta zestawu (Immuno Blot
Assay Kit, Bio-Rad).

Wyniki iomówienie
Obr azy e 1 ektro fore Ę czne b i ałek błony zew nętr znęj

szczepów M. haemolsłica, M. glucosida, P trehalosi
oraz szczepów nietypolvych przedstawiono na ryc. 1.

Analtza denslome try czna e l ektro fore gramów p o -

szczegolnych serotyp ów M. haemolytica wykazała
obecność od 11 do 20 frakcji białkowych, których masa
wynosiła od 16 do 105 kDa. SeroĘpy I,2, 5,6,7,8
wykarywaĘzbliżonyprofilelektroforetyczny,rożnlą-
cy się jedynie obecnością lub brakiem pojedynczych
białek. Znacznie wyższe zrożnicowanie profili biał-
kowych stwierdzono w odniesieniu do seroĘpów 9,
13, 14, które zawierĄ dodatkowe białka umiejsco-
wione w zakresie od 31 do 44 oraz od 51 do 76 kDa.
Wyniki własne stanowią potwierdze nle anallz innych
autorów,którzyzidentyfikowaltzbliżonąliczbęOMPs
M. haemolytica. o podobnym zakresie mas mieszczą-
cych się w granicach od 18 do 105 kDa (I2, I'7-20,
22). Niewielkie różnice w ilości frakcji oraz ich roz-
mieszczeniu w cytowanych eksperymentach, mogąbyć
wynikiem zrożntcow ania warunków hodowli, proce-
dur ekstrakcji białek, gęstości żelu, a także moleku-
larnej masy wyko rzy sW anych markerów.

Analiza serotypów I, 2 i 6, tj. szczepow dominują-
cych w patologii chorób ph,rc wyr,vołanych przez M.
haemolyti ca, wykazńa iden§czne w przypadku sero-

łpu 1 i 6 profile białkowe, które charakteryzowńy
się pełnąhomologiąw zakresie ilości uzyskanych frak-
cji, ich masy cząsteczkowej, a takżę porównyłvalną
gęstością opĘczną. Profile OMPs, ustalone dla Ęch
seroĘpów, charakteryzowały się obecnością 15 frak-
cji o jednostkowych masach 16, 18, 26, 3I, 3J, 4l, 44,
47, 5I, 65, J2, 84,90, 100 i 105 kDa. SeroĘp 2 cha-
rakteryzujący się obecnościąjedynie 11 frakcji o ma-
sach 16, 18, 31, 37,4I,44,47,5I,72,84 i 90 kDa,
prezentował podobny do dwóch pozostałych obraz
immunob 1 o tingl z surowi c ą otr zymanąw e fekc i e im-
munizacji zwterząt OMPs serotypu 1. Rozbieżności
w uzyskanych obrazach mogą sugerować zbY niską
cniośc lzytej techniki barwienia elektroforegramóq
natomiast b ar dzo wys oką antygenowo ś ć białek niewi-
do cznych w r o zdziałach e l ektro fore Ę c zny ch, P otwi er-
dzeniem tejtezy sąbadania Morton i wsp. (I7),którzy
w analizie protein powierzchniowych M. haemolytica
seroĘpów I,2 i 6, wykorzystującej zdolność do reak-
cji reszt §rozynowych tych białek z radioakĘwnym
J125 , wykazali idenĘczne profile białkowe dla tych se-



rotypów. Jedynie wyniki uzyskane przezDevies i Do-
nachie (7) wykazuj ą zrożntcowane profile białkowe
uzyskane dla seroĘpl I t2. Według Devies i wsp. (6,

9) jest to prawdopodobnie wynikiem odrębności filo-
gene§cznej seroĘou 2 od pozostĄch fypów serolo-
gicznych tego drobnoustroj u.

Białka błony zewnętrznej o masach 3I,4I,44 I I00
kDa określono jako główne. Spośród ocenianych frak-

lotingu nie stwierdzono re-
a, co moze świadczyć o bra-
białka. Proteiny o masie 31,

44 i 100 kDa charaktery^Ijąsię wysoką anĘgenowo-
ścią i immunogennością co wykazalt tnni autorzy w
wielu wykonanych wcześniej eksperymentach (5, 10,

I8, ż4). Proteiny te odgrywają ponadto istotne zna-
częnię w patogenezie pasterelozy ph"rcnej, stwarzając
tym samym możliwości ich wykorzystaniajako im-
munogenów w przygotowanych szczepionkach.

Elektroforegram M. glucosida zawtqał 14 frakcji
białkowych, zktorych dziewięć o masach 16, 18,26,
3I,4I,44,47 i 100 kDa było wspólnych z OMPs
M. haemolfiica serotypu 1.

Dla serotypów należących do P treha]osiorazszcze-

do seroĘpu 10 stwierdzono natomiast występowanie
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Ryc. 1. obraz elektroforetyczny (SDS - PAGE) białek błony zewnętrznej M. haemolytica, M. glucosida, P. trehalosi oraz

szczepów nietypowych
objaśnienia: W]wzorzecmasycząsteczkowej(6,5-200kDa,Bio Rad); nr1,2 M.haemolyticaserotyp 1;nr3,4,5,6,7,8, 10, l1-
M. haenolytlba serotypy 2, 5,6,1,8,9, 13,14; nr 9 M. g}ucosida; nr ),2, 13, 14 P treha]osi serotypy 3, 4, l0; nr J.5 SzcZeP

nietypowy N1, nr 16 - szczep nieĘpowy N2.
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Ryc. 2. obrazimmunoblotingu surowicy pochodzącej od cieląt immunizowanych białkami błony zewnętrznej M. haemolYlica

serotyp 1 z antygenami badanych szczepów
objaŚnienia: W jwzorzec masycząsteczkowej (Kaleidoscope Prestained Standards, Bio-Rad); nr I,2 M. haemolYtica serotYP 1;

n 3,4,5,6,1,8, l0, 1I M.hiemotyticaserotypy2,5,6,7,8,9,13, 14; nr9 M.glucosida;nr72,\3,14-Ptreha]osiserotypy3,
4, 10; nr 15 - szczep nietypowy N1, nr l6 szczep nietypowy N2



2lH}2, 58 t6)

ną (OD = 0,5) charakteryzował się prĘek o masie 31 tencjalnymi immunogenami w sĘmulacji odpomości
kDa. Szczepy nie§powe rózniĘ się białkami o ma- I<rzyżowej.
sach 19, 26,3J, 4I, 45, ]2,82 i 87 kDa (szczep Nl) W przypadku antygenów OMPs M. glucosida w
oraz 24, 27 , 35, 38, 42, 76 i 9I kDa charakterys§cz- immunoblotingu zaobserwowano reakcje l<rzyżowe dla
nymi jedynie dla szczepuNZ. Zrożntcowanie między- antygenów o masach 16, 18, 23,31,33,3J,44 i I00
gatunkowe w profilach białkowych M. haemolytica. kDa co świadczycmoże o duĄm strukturalnym i im-
P treha]osi oraz szczępów nietypo!\rych wykazane za- munologicznym podobieństwie Ęch białek zprotetna-
równowbadaniachwłasnych,jakteżdoświadczeniach mt M. haemolytica (tab. 1).

pr zepr ow adzony ch pr zez
Mońon i wsp. (I7) oraz
Simons i wsp. (21), do-
tyczące zarówno ilości
frakcji, jaktez ich masy
cząsteczkowej, stwarza
możliwości wykorzysta-
nta analtzy OMPs jako
jednej z metod Ępowa-
nia w badaniach epide-
miologicznych.

Antygenowość po-
szcze golnych białek bło-
ny zewnęttznej szczepów
M. haemol7tica, M. glu-
cosida, P. treha]osi oraz
szczepów nietypowych
została potwierdzona w
reakcj ach immunoblotin-
8u z surowicami pocho-
dzącymi o d s zczepionych
cieląt (ryc.2).

W uzyskanych obra-
zach dla szczepów nale-
żących do M. haemoly-
tica stwierdzono obec-
ność dziewięciu wspól-
nych komponentów dla
antygenów o masach 16,
18, 31, 33,3J,44,72,90
i 100kDa(ab. 1),Wśród
nich w obr azie elektrofo-
retycznym (SDS-PAGE)
nieobecne byĘ frakcje o
masie 16 kDa w przy-
padku serotypu 13. ]ż
kDa w przypadku sero-
łpów ],9 i 13 oraz I00
kDa dla seroĘpów 2 i 7.
Białko o masie 33 kDa
obecne było w elektrofo-
regramie OMPs tylko w
przypadkll serotypów 7 i
13. Białka błony ze-
wnętrznej, w stosunku
do których wystąpiły
swoiste reakcj e immuno-
blotingu wśród wszyst-
kich serotypow M. ha-
emolytica mogą być po-

Tab. 1. Swoiste reakcje białek błony zewnętrznej szczepów M. haemolytica, M. glucosida, P tre-
halosi oraz szczepów nietypowych z surowicami cieląt (Western blotting)

Objaśnienie: kolorem czerwonym zaznaczorro antygeny, w stosunku do których wystąpiły swoiste
reakcje immunoblotingu wśród wszystkich badanych serotypów M. haemolYica

M, haemolytica.r]rls|o|z,e 
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AnallzabłonnitrocelulozowychzanĘgenamiOMPs
P. treha]osi serotypu 3,4iIOwykazała obecność swo-
istych reakcji w stosunku do antygenów o masach 18,
ż3,25,30,32,40,43 i 100 kDa (tab. 1). Spośródnich
białka o masie 18,23 i 100 kDa byĘ równiez obecne
w obrazie M. haemols,tica serotypu 1.

W reakcjach immunoblotingu uzyskanych dla
dwóch szczepow nieĘpowych (N1 i N2) wykazano
reakłwność w stosunku do frakcji o masach 16, 18,
23 , 3I , 33 , 3J , 44 i I00 kDa, obecnych w obraz ach M.
haemolytica serotyp 1 z homologlcznąsurowicą od-
pornościową. Dla szczępll N2 wykazano dodatkowe,
bardzo intensyłvne reakcje w stosunku do antygenów
20, 26, 29, 32, 34, 38, 40, 4J, 51, 53, 56, 65 oraz J2
kDa. Białka 26, 5I i 72I<Da obecne byĘ również w
obrazię serotypu 1.

W reakcjach immunoblotingu surowic uzyskanych
od cieląt szczepionych OMPs M. haemolyticasero§p
I najbardziej intensyr,vne reakcje zaobserwowano w
stosunku do nieĘpowego szczepu N2 (ryc, 2, tab. I).
Porównanie obrazu reakcji homologicznej tzn. OMPs
uzyskanych z seroĘpu 1 ze swoistą surowicą z reak-
cją heterologicznątzn. szczep N2 z surowicą odpor-
nościową anty-serotyp I, może świadcryó zarówno o
wysokiej immunogenności części białek błony ze-
wnętrznej niewido c zny ch w obr azach S D S -PA GE or az
immunoblotingu seroĘpu 1, które przy wyższej kon-
centracji Ęch protein w szczepie nieĘpowym wyka-
zują najwyższąw porównaniu do innych seroĘpów
antygenowośó, Intensywność reakcj i antygenów szcze-
pu nie§powego w porównaniu do serotypu I była zde-
cydowanie silniejsza dla białek o masach cząsteczko-
!\rych zlokalizowanych w regionach 1 6-3 I, 32-44, 45 -

J2 orazfrakcji 100 kDa. NaleĘ zaznac4lć,żewprzed-
stawionych zakresach z|okaltzowana j est większośó
białek, w stosunku do których ustalono korelację wy-
sokiego poziomu swoistych przęciw ciałz odpornością
na pasterelozę płucną (2, 19,23). Wyjątkowa wręcz
reaktywno ść serolo gic zna btałek błony zewnętrznej
szczepll nieĘp owe go N2, j e st w skazaniem do dal s zych
badań mających na celu określenie ich immunogen-
no ści oraz właściwo ści ochronnych uzyskany ch prze -
ciwciał. W przypadku stwierdzenia braku patogenno-
ści tego tzolatu dla przeżuwaczy, może on stanowić
podstawę do przygotowania szczepionek żyłvych prze-
ciwko chorobom układu oddechowego, wyłvołanych
przęz zrożnicowane serotypy M. haemolfiica.
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