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Białka ostrei tazy u królików
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Acute phase ptoteins in labbits

Sumnrary

C-reactive protein (CRP), serum amvloid A (SAA), haptoglobin (Hp), al-macroglobulin (al-MG) and trans-
ferrin (Tf) are the most important positive acute phase proteins (APC) in rabbits. Albumin (Alb) belongs to
the negative acute phase proteins. Age, character of inducers and hormonal balance deterrnine the develop-
ment and intensity of the acute phase reaction. IL-1, IL-6 and TNFa are the main inducers of the transcription
genes coding APC synthesis in hepatocl.tes. The APC could be used in rabbits as markers for the prognosis of
the outcome of infectious diseases of viral and bacteria| origin and in evaluating the immune response to
inflammation and the lvelfare of the large-scale production of rabbits.
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Zap obte gani e niekorzystnym wpływom c zynników
szkodliwychzależy w dużym stopniu od monitoringu
dobrostanu królików. Jednym z kryteriów oceny do-
brostanu jest kształtowanie się poziomu białek ostrej
fazy (bof) w surowicy krwi krolikow (10). Do pozy-
tywnych białek ostrej fazy u królikow należy białko
C-reaktywne, surowiczy składnik amyloidu A, hapto-
globina, a, -makroglobulina i transferyna. Stęzen ie tych
białek w surowicy krwi wzrasta już po kilku godzi-
nach po zadziałaniu bo dżca uszkadzającego i o si ąga
maksymalne wartości w ciągu 24-36llb 48-72 godzin.
Negatywnym białkiem ostrej fazy u królikow jest al-
bumina. O czasie wystąpienia reakcji ostrej fazy i ki-
netyce zmian stęzenia bof lv surowicy krolików decy-
duje wiek zwierzęcia, wpływ hormonów oraz charak-
ter induktora(I3,2I).

Białko C-reaktywne (CRP). Jest ono pentaksyną
(115 kDa) syntetyzowanąw wątrobie. Struktura l-rzę-
dowa CRP krolika wykazuje wysokąhomologię zana-
logicznym białkiem ludzkim (9,16,24). Syntezę CRP
indukuje głównie interleukina 6 (IL-6) produkowana
przezakĘwowane monocfi i makrofagi (13). Sygnały
indukowan e przez IL-6 są transmitowane przęz czyn-
niki transkrypcji STAI3 do genów typu-ż w hepato-
cytach, które wzmagają ekspresję genu kodującego
CRP. Podjednostki CRP królika są syntetyzowane
w postaci dŁuższych prekursorów, mających w N-ter-
minalnym regionie peptyd sygnałowy. Zdolność do
wtązania fosfocholinv prekursory te nabywają dopie-
ro w trakcie obróbki potranslacyjnej. Mechanizmy kon-
trolujące sekrecję CRP przez hepatocyty sąniezależ-
ne od mechanizmów regulujących syntezę tego białka
(I3,24,26).

Płody królicze w wieku ponad 25 dni mają zdol-
ność do syntetyzowania CRP. U 7-dniowych osesków
po indukcji LPS nastąpił 6-krotny wzrost stęzenia CRP,
natomiast po iniekcji terpentyny poziom swoistego
rnRNA w hepatocytach uległ tylko nieznacznemu pod-
wyzszeniu (1,2-krotn1, wzrost). Natomiast u królikórł,
dorosłych zarówno po iniekcji LPS, jak i terpentyny
poziom mRNA w hepatocytach wzrastał 9-krotnie.
Brak wyraznego wzrostu poziomu mRNA CRP w he-
patocytach nowo narodzonych krolikow po podaniu
terpentyny stwierdzili Baker i Long (3). Urł,azają oni,
że jest to efektem:

. braku ekspresji swoistych receptorow na po-
wierzchni hepatocytow dla cytokin prozapalnych in-
dukujących syntezę CRP,

. wymaganej obecności więcej niż jednego media-
tora dcl indukcji syntezy tego białka.

. braku transmisji sygnału z miejsc receptorowych
do chromatyny jldra komórkowego lub

. zmniejszonej syntezy mRNA w wyniku obnizenia
poziomu traskrypcji lub wzmozonej degradacji RNA.

U zdrowych krolikow nie wykryto wolnych podjed-
nostek CRP lub ich prekursorów ani w hepatocytach,
ani w materiale z hodowli homogenatu wątroby króli-
czej.Można więc sądzić, że pojawienie się w surowi-
cy znacznych ilości CRP w trakcie odpowiedzi ostrej
fazy jest wynikien jego syntezy de novo pod wpły-
wem IL-6 (24). Mactntyre i wsp. (l2) urykazali wątro-
bowąsyntezę,a7e tylko niewielkiej ilości CRP u zdro-
wych królikow, które po związanll się z białkami
gp 60a i gp 60b siateczki środplazmatycznejjest ku-
mulowane w hepatocytach. Natomiast CRP syntety-
zowane w trakcie odpowiedzi ostrej fazy traci powi-



nowactwo do białek retikulamych i dlatego jest uwal-
niane do krwi, Wartości prawidłowe CRP w surowicy
krolika wahają się w przedziale 0,I-I,5 pglm| przy
okresie póhrwania wynoszącym 4 godz. (3) lub 4,45 +
0,2 godz. (9). Natomiast u zwterząt stymulowanych
LPS okres półtrwania CRP jest nięznacznie wyższy
i wynosi 5,8 + 0,5 godziny (8).

Surowicze CRP królika, u którego rozwinęło się
zap alenie, wykazuj e zmienną ruchliwo ś ć e l ektro fore -
tyczną, Jest ona wynikiem wlązania się CRP z lipo-
proteinami surowicy o bardzo niskiej gęstości VLDL
(very low density lipoproteins), z którą tworzy kom-
pleks o masie 200 kDa, wędrujący w polu elektrofore-
tycznym we frakcji B i formę ubogolipidową o masie
100 kDawędrującąwe trakcjiy. Wysokie stęzenie biaŁ
ka CRP zawartego we frakcji B pojawia się w począt-
kowym etapie odpowiedzi ostrej fazy (6).

Stęzenie CRP gwałtownie wzrasta i ściśle koreluje
znatężeniem procesów zapalnych. U królikow np.po
iniekcji terpentyny lub LPS wątrobowaprodukcja CRP
w ciągu godzinywynosi 4l0-560.0 pglkg m. c. (9, 13).

Surowiczy składnik amyloidu A (SAA) występu-
je w postacitrzęchizotypów kodowanychprzez 3 nie-
zależnę geny (5, 22,27). Czynnikami transkrypcji ge-
nów kodujących SAA jest C/EBP i NF-rcB (17, 18).
Transkrypcja genów SAAI i SAA. jest regulowana
przez IL-1, IL-6, TNFa i LPS. Natomiast ekspresja
genu dla SAA. u płodów zachodzi pod wpływem IL-1,
TNFa i LPS, zaś u nowo narodzonych krolików -
TNFa i LPS (19). Pod wpływem LPS następuje akty-
rvacja czrlnnlka NF-rcB i ekspresja genów dla wszyst-
kich izotypow SAA. Natomiastpo iniekcji telpentyny
lub kazeiny zostaje aktyłvowany czynnik C/EBŁ któ-
ry indukuje syntezę SAA| i SAA,. Odmienna regula-
cja genow kodujących poszczego|ne izotypy SAA jest
wynikiem za|eżnej od rodzaju cytokin indukcji od-
miennych czynników transkrypcyj nych.

W warunkach fizjologicznych ekspresja genów od-
powi e dzial ny ch za syntezę p o szcze golnych i zotyp ów
SAA ma miejsce głównie w hepatocytach. Natomiast
synteza SAA., dodatkowo zachodzi w jajnikach, śle-
dzionie, nerkich, płucach i komórkach nabłonkowych
jajowodow. W przebiegu ostrej fazy,w zalezności od
r o dzaju c zy nnlka wywołuj ąc e g o, e k spre sj ę g en ów dl a
SAA stwierdza się w wątrobie, komórkach nabłonko-
wych kanalikow wstępujących i zstępujących kłębusz-
ków nerkowych, w nabłonku kosmków i krypt jelito-
wych, śledzionie, komórkach endotelialny ch naczyh
krwionośnych, podśluzówce j elit, miokardium, endo-
kardium, korzę nadnerczy, endometrium otaz tkance
łącznej jajników. Miejsce syntezy SAA jest ściśle zwią-
zane z jego funkcją biologiczną. Ekspresja mRNA
SAA w błonie śluzowej jelit lub endometrium macicy
stanowi swoistą barierę mechanicznąna powi erzchni
komóreknabłonkowych i śródbłonkowych, Z kolei wy-
soki poziom ekspresji genów dla izotypow SAA, i SAA,
w jajnikach stymuluje fibroblasty do syntezy kolage-
naz niezb ędnych do pęknięc ia p ęcherzyka Graffa ( 1 4).

U samic cięzarnych po domacicznej infuzji LPS nie
stwierdzono ekspresji mRNA SAA w wątrobie pło-
dow. Natomiast po bezpośredniej sĘmulacji płodów
synteza SAA ma miejsce u płodow powyzej 19. dnia
życia płodowego, ztym, że poziom swoistego mRNA
w hepatocytach jest znacznieniższy w porównaniu ze
zlvierzętami dorosłymi. Cąmnikami indukuj ącymi wą-
trobową syntezę SAA u płodow są IL-l i TNFa pro-
dukowane przez częśc doczesnową łożyska oraz ma-
krofagi. U płodow 25-dniowych oraz nowo narodzo-
nych osesków dominuje izotyp SAA., natomiast
lzwterząt dorosłych - SAA.. U nowo narodzonych
krolikow poziom mRNA SAA jest 1O-krotnie wyższy
w porównaniu ze zwletzętami dorosłymi. Zachodzą-
cy jużw trakcie porodu wzrost poziomu IL- 1 i/lub TNF
jest przyczyną tak wysokiego poziomu tego białka
u noworodków królików. Wysoki poziom SAA w okre-
sie adaptacyjnym do środowiska zewnętrznego wska-
zuje na protekcyjną rolę tego białka u królików
w pierwszych dniach po urodzeniu. Natomiast u sa-
mic w pierwszym dniu po porodzie SAA w surowicy
utrzymuje się na niezmienionym poziomie, natomiast
wzrasta 2,5-krotnie stęzenie CRP (14, 20).

U królikow dorosłych, w zależności od stanu fizjo-
lo gi czne go or az r o dzaju b o dżc a uszkadzaj ące g o. wy-
stępuj ą roznice w ekspresj i poszczegolnych izotypów
SAA. Podanie LPS stymuluje wątrobową indukcję
mRNA wszystkich izotypow SAA, a poziom SAA
w surowicy wzrasta S5-krotnie. U samic ciężarnych
po stymulacji LPS poziom swoistego mRNA dla SAA,
i SAA_jest nięznacznje niższy w porownaniu z sami-
cami niecięzarnymi. Natomiast najniższąekspresję wy-
kazano dla izotypu SAA]. Istniejące różnice w eks-
presji genów dla SAA pomiędzy samicami ciężamy-
mi a nieciężarnymi sąwynikiem modulującego wpły-
wu hormonów płciowych na odpowiedź ostrej fazy,
Natomiast po iniekcji kazeiny lub terpentyny, atakże
po wykonanej laparotomii wzrasta poziom mRNA je-
dynie dla SAA, i SAA.. Wskazuje to na obecnoścróż-
nych dróg sygnałowych prowadzących do aktyłvacji
czynników transkrypcyjnych ( l 3, I4).

W zalężności od rodzaju czynnika uszkadzającego
stęzenie SAA w odpowiedzi reakcji ostrej fazy wzTa-
sta l00-10OO-krotnie w ciągu 24-36 godzin. Powraca
do wartości wyjściowychpo72 godzinach od momentu
usunięcia bodżca. SAA jest prekursorem białka amy-
loidowego A, odpowiedzialnego za patogenezę wtór-
nej amyloidozy towarzyszącej przewlekłym stanom
zapalnym(73).

Hapto globina (Hp). Jest białkiem kons§rtutywnym,
a jej fizjologiczny poziom w surowicy wynosi 0,4 glL.
Któlicza Hp jest tetramerem, zbudowanym z dwóch
łańcuchów lekkich a orazdwoch łańcuchów ciężŁ,lchB.
Strukturalną j edno stkę tw or zą dirnery a - B p ołączone
mo stkiem dwus iarczkolvym, który znaj duj e s ię p omię-
dzy łahcuchami cl. Występuje 87% homologia w bu-
dowie łańcltcha B człowieka i królika. Miejscem po-
zawątrobowej syntezy Hp są komorki endometrium.
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Wysoka ekspresja swoistego mRNA w błonie śluzo-
wej macicy samic ciężarnych występuje w okresie
implantacji zarodka. U nowo narodzonych krolików
poziom mRNA Hp jest l0-krotnie Wższry w porów-
naniu zę zw ier zętami doro sĘmi, c o j e s t rw iązane z tch
okresem adaptacyjnym do środowiska zewnęfrmego (11).

W przebiegu ostrej fazy maksymalny wzrost pozio-
mu Hp ma miejsce 2.-3. dnta po zadziałaniubodźca
uszkadzającego i wynosi około 4,4 glL. Powrót do
warlości wyjściowych następuje 10. dnia. W zapaleniu
eksperymentalnym wywołanym domięśniową iniekcj ą
terpentyny wzrost poziomu Hp w surowicy jest ściśle
lzalężniony od dawki preparatu. W przewlekĘch sta-
nach zapalnych surowiczy poziom Hp jest dodatnio
skorelowany zpoziomem fibrynogenu (11, 13).

a,-Kwaśna glikoproteina (a,-AGP). a,-AGP (ok.
40 kDa) jest produkowana głównie w wątrobie, Eks-
presja genu kodującego a,-AGP następuje w wyniku
indukcji i aktywacji czynnika transkrypcyjnego CCAAT
(C/EBP-enhancer binding protein - białko wiĘące
CAAT). U królików w ekspresji genu dla a,-AGP
uczestniczą głównie izoformy CIEBP-B i C/EBP-ó.
Wzrost poziomu izoform CIEBP-B i C/EBP-ó jest
wynikiem de novo ich syntezy w jądrach komórko-
wych hepatocytow, a wielkość tego wzrosfu zależy od
rodzajlcz}nnika indukującego. Najwazniej szym sygna-
łem indukuj ącpcTynniki transkrypcyjne genu al-AGP
są cytokiny prozapalne takie jak: IL-1, IL-6 i TNFa
oraz glikokortykoidy (7, 18).

Pod wpływem LPS gwałtownie wzrasta poziom
CIEBP-B i C/EBP-ó, ktory osiąga maksymalną war-
tość w ciągu 3 godzin i powraca do wartości wyjścio-
\\ych w ciągu 24 godzin. Zkolęlpo iniekcji terpenty-
ny CIEBP-B i C/EBP-ó pojawia się w jądrach hepato-
cytów w ciąu 3 godzin i osiąga poziom maksymalny
dopiero po 24 godzinach. W ten sposób długo ltrz7,-
mujący się wysoki poziom C/EBP po iniekcji terpen-
tyny indukuje 15-20-krotnie wyzszy poziom mRNA
a,-AGP w porównaniu z poziomami uzyskiwanymi
po podaniu LPS. Wyniki te świadcząo rożnych dro-
gach sygnałowych akĘwacj i c zynnikow transkryp cyj -
nych, zależnych od czynnika indukującego reakcję
ostrej fazy (7, 18).

Transferyna (Tf). Głównym miejscem syntezy Tf
są komórki wątrobowe. Tf może być produkowana
w j ądrac h, c entralnym układzię nerw owym t pt zez ak-
tywowane makrofagi w miejscach zapalenia, W sta-
nach fizjologicznych 20-50% Tfjest wysycona jona-
mt żęIaza. W zalężności od stopnia wysycenia zela-
zem wyróżnia się trzy rodzaje transferyny: apotrans-
ferynę o masie 76,7 kDa, transferynę jednożelazową
(FelTf - monoferric transferin) i transferynę dwuze-
lazową(FezTf - difenic transferin) o masie 70,1 kDa.
W surowicy samic do 25. dnia ciĘy dominuje FelTf
iFęZTf, a w jej końcowym okresie - apotransferyna.
Natomiast 24 godziny po porodzie w surowicy samic
występuje bardzo wysoki poziom Fe2Tf. U krolików
Tf jest zaliczana do pozyyrlvnych białek ostrej fazy.

Po eksperymentalnym podaniu terpentyny stężenie Tf
wzrasta po 24 godzinach, osiągając wartość maksy-
malną w 72. godzinie od iniekcji (I3,23,21).

a,-Makroglobulina (a,-MG). W surowicy kroli-
ków białko to występuje w postaci dwóch frakcji,
amianowicie jako a,- i ar-makroglobulina (a,-MG
i ar-MG), zktorych §lko a,-MG jest białkiem ostrej
fazy. Synteza ar-MG ma miejsce głównie w hepato-
cy,tach, monocytach, makrofagach i fibroblastach. Jest
ona również produkowana w jajnikach, jądrach,korze
nadnerczy i łozysku. U 21-3O-dniowych płodow po-
ziom a,-MG jest niewykrywalny. U jednodniowych
osesków stęzenie a,-MG w surowicyjestvłyższe w po-
równaniu ze zw ier zętami doro słymi. Maksymalny po -

ztom clr-MG występuje między 5. a 20. dniem życia
(I2-I5 glL),po czym stopniowo spada, osiągając w 80.
dniu wartości zblizonę do zwtęrząt dorosłych. Fizjo-
logiczne stężenie a,-MG w surowicy krolikow doros-
łych wynosi3,5 glL. Po doświadczalnympodaniu ter-
p en§ny p oziom a,-MG wzrasta, o s iągaj ąc maksymal-
ne wartości (6,0 g/L) między 2. a 5, dniem, natomiast
powrót do wartości wyjściowych stwierdza się około
16. dnia po iniekcji preparatu (1,13,25).

Albumina (Alb) j est u krolików negatyłvnym biał-
kiem ostrej fazy (3). Jej synteza zachodzi w komór-
kach wątrobowych. Głównym mechanizmem regulu-
jącym produkcję Alb jest pozanaczyniowe ciśnienie
osmotyczne w wątrobie. Istotną rolę w regulacji syn-
tezy AIb odgrywa również surowicze stężenie insuli-
ny,, tyroksyny, kortyzolu, hormonu wzrostu i testoste-
ronu. Natomiast w znaczny sposob obntżająjej pro-
dukcję niedobory aminokwasow (15).

Stęzenie Alb w surowicy noworodków wynosi 1,6
+ 0,5 g/dl, uzwierząt dorosĘch 4,3 + I,5 gldL,nato-
miast u samic ciężarrrychzp +0,8 g/dl-. Po ekspery-
mentalnym podaniu terpentyny następuje istotny spa-
dek surowiczego poziomu albuminy (4,I3).

Wykorzystanie białek osttej fary
W monitolowaniu stanu zdlowia

Surowiczy poziom białek o strej fazy, który o dzwier-
ciedla stan aktywacj i układu immunologlcznęgo, możę
byćużyty jako jedno z kryteriów oceny zdrowotności
królików w poszczegolnych okresach hodowlanych.
Kontrola surowiczego stęzenia bof stanowt czttły
wskaźnik, który umozliwia wczesne wykrycie zabu-
rzeń homeostazy organizmll, szczegolnie przy braku
objawów klinicznych choroby oraz stanowi podstawę
do podjęcia szybkiej interwencji w celu jej przywró-
cenia. W identyfikacji zakażeń bezobjawowych, któ-
rych. diagno styka j e st utrudniona, pr akty czne zasto so -
wanle powmno mlec oznaczanle surowrczego pozlo-
mu CRP, Hp i SAA. Pomiary stęzeń tych białek w su-
rowicy królików mogą być wykorzystane w diagno-
styce róznicowej zakażeh wirusowych i bakteryj nych
oraz monitorowaniu nasilenia odpowiedzi immunolo-
gicznej w przebiegu procesów zapalnych.
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., Kształtowanie się poziomu Hp w surowicy kfóli-
ków moze być przydatnym wskaźnikiem oceny prze-
biegu i natęzenia procesów chorobowych w drogach
oddechowych wywołanych infekcj ami bakteryjnymi
oraz skuteczności stosowanej terapii. Ponadto wzrost
poziomu Hp w patologicznych stanach niezapalnych
i stresie znacznie poszerza mozliwośc i j ej diagno stycz-
nego wykorzystania w kontrolowaniu stanu zdrowia
zwterząt i ocenie ich dobrostanu. U krolikow przetrzy-
mywanych w nieodpowiednich warunkach zoohigie-
nicznych obnizenie przyrostów masy ciała oraz nasi-
lenie infekcji koreluje ze wzrostem poziomu białek
ostrej fazy w surowicy, Ocena zdrowotności zwlerząt
w poszczegolnych okręsach hodowlanych lub etapach
produkcji na podstawie ksztahowania siępoziomu bia-
łek ostrej fazy zmniejsza ryzyko transmisji chorób
w fermach hodowlanych i towarowych królików oraz
um o zliwi a zminimalizowani e strat ekonomi c znych.
Wzrost poziomu białek ostrej fazy w surowicy kóli-
kow jest sygnałem wskazującym na uchybientaw za-
kresie warunków bytowych zw ierząt. Dllżą pr zy dat-
ność w ocenie zdrowotności osesków w pierwszych
dniach ichżycta posiada oznaczanie poziomu SAA.

Proste i szybkie, a zarazem czułe metody oznacza-
nia bof w surowicy królikoq niezależnte od aspek-
tów poznawczych, powinny być rutynowo stosowane
rł, monitorou,aniu zdrowia zwterząt, szczególnie w du-
zych fermach hodowlanych i towarowych.
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Wielu badacz_v u,),kazało przydatnośc u,vkrylvania obecności przecir,r,ciał

lv żółtku jĄa kurzego do badzrń p;,zesiervowych stad w kierunku zakażenla S en-

lerita stłbsp enl.ericd selo\Nar Enreritirlis Porównano przydatnośc odcz5lnu aglu-
tynacji szkicłkorvej. her-tlaghrt,vnacli l testu EL]SA do wyktyrvania zakażeń na-

turalnl,ch u kur rr oparciu o badatlic żółLek jaja kurze_so rv kierunku obecności
przeciri,ciał dla S Etttet iłitlis \i stadzie A S. Enterilitlis rł yosobniorro z kloaki
i narządórł,WewnęLrznyoh. w stadzie B pl,zed kilkoma miesiącarrri stwierdzono
zakazenie tyt-tl zarazkienl i czasanli izoluje się go nadal z kloaki, zaś stado C
b_vło baktcriologicztrie rvo]ne od zakazenia. \\'stadzie A na 21 badan,vch zółtck
odczyn henlaglutynacji rł5lpadł dodatnjo rr, 1 7 przypadkach. test ELlSA dał rr,1,-

niki dodahlic rł, 1_!, zaś odczyn aglutyrrac.li u,9 przl,padkach \\'staclzic B rvar-

tości te u,ynosiły odpou,iednio 5. 6l 3, Natomiast w stadzie C we wszl,stkich
trzech testacb r,r badaniu żółtek jaja na obecnośc su,oistl,ch przcciirciał dla
S. Ettttt,iliJi, uurskano rrlnik ujeltlllr.
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