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SIt$-PAGE plotein pattetns of Ascosphaela apis strains

Summary
Ascosphaera apis is the agent that causes chalkbrood (CB) disease in honeybees and is mostly isolated from

mummified honeybee larvae (Apis mellifera L.). The aim of the study was to characterize the protein patterns
of 24 strains of Ascosphaera apis isolated from Polish apiaries using the sodium dodecyl su|phate polyacry|-
amide gel electrophoresis method (SDS-PAGE). All strains of A. apis were cultivated for 8 days on an SDA-YE
base with 0.17o chloramphenicol added and were maintained at25"C. Mycelium was taken from every single
culture, frozen at -20'C and kept for protein extraction. Four different methods of protein extraction and
their usefulness for SDS-PAGE were compared.

While using SDS-PAGE, three protein patterns were detected among the tested strains. Pattern type I
consisted of proteins 17,24-25,27,31,41,45-47,60 kDa; while type II - l7 ,31,41,60 kl)a, and type III - I7,27 ,
31 and 57-58 kDa molecu|ar mass. It is suggested that SDS-PAGE of soluble proteins could be a useful method
to distinguish and identify differences between the strains of Ascosphaera apis.
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Ascosphaera apis jesttypowym pasozytem przysto-
sowanym do rozwoju w organizmie czerwia pszcze-
lego. Za najwazniejsze czynnlki warunkujące jego
zj adliwo śc uw aża s i ę j ego aktywn o ść chitynolityczną
i prote o l ity czną. Gr zyb ten wytw ar za w ie7e enzymów
typu sachar oz, Iipaz i pr oteaz, dzięki ktorym może ptze -
łamywać bariery anatomiczne ciała larwy i wnikać do
hemocelu pTzęz ścianę przewodu pokatmowego lub
nawet oskórek. Dzięki wyfrMarzaniu fosfatazy kwaśnej
i zasadorvej, arylamidazy cysteinowej i walinowej,
B-galaktozydazyiN-acetylo-B-glukozaminidazyprze-
nika aktywnie ścianę jelita i rozwlja się w jamie ciała
czerwia pszczelego (2, 5). SzczegóInąrolę odgrywa
wytwarz an i e N - ac ety l o - B - gIuko zaminidazy, która p ełn i
u A. apis funkcję chitynolityczną(grzyb ten nie wy-
twarzachiĘnazy). Dzięki temu enzymowi grzyb wras-
ta do hemocelu, gdzie znajduje dogodne warunki roz-
woju, ze względu na skład i pH hemolimfy czerwia,
a następnie wyrasta na powierzchnię ciała larwy i wlr-
twarza owocniki ( l).

W dostępnym piśmiennictwie nie napotkano infor-
macji o wykonanych badaniach nad rozdziałembia-
łek u grzybow z rodzaju Ascosphaera. W badaniach
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nad Beauveria brongniartii (l3) na podstawie analizy
białek w SDS-PAGE stwierdzono wysoki poziom
zm i enno ś c i wzo row r o zdztaŁu r o zpuszczalnych b i ałek
między szczepami. Nie wykazano jednak istnienia za-
lezności pomiędzy określonym typem wzolow Beatt-
veria brongniartii, a ich zjadliwościąwobecLarw Me-
lolontha melolontha. W czasie naturalnego zakażenia
entomopatogennym grzybem B e auv e r i a b as s i a n a (1 6)
stwierdzono blokowanie humoralnej reakcj i odpomoś -
ciowej janry ciała u larw Galleria mellonella. Nato-
miast w warunkach doświadczalnych iniekcja blasto-
spor u,zbud zała wy dzi elanie do hemo limfy enzymow
i białek bakteriolitycznych, głównie lizozymu i cekro-
pin. W przypadku grzybow Drechmeria coniospora,
patogennych dla płaziicow Panagrelltts redivivus,.
znaczącąrolę w adherencj i strzępek grzyba w stos un-
ku do tkanek gospodarza odgrywają białka powierzch-
niowe o masie 8-80 kD (9).

W badaniach (a) nad szczepaml Malassezia pachy-
dermatis izolowanych ze skóry lub uszu psów stwier-
dzono znacznęrożnice w składzie i koncentracjiltcz-
nych frakcji białkowych (występujących rł, zakresie
15-145,7 kD). Nie rł,ykazano jednak zalezności mię-
dzy obecnością określonych frakcji lub wzorem Toz-
dziaŁu a klin icznynl przebiegiem i nfekcj i. Podobne wy -

niki uzyskano w badaniach rTad 46 izolatami Micro-



sporum cąnis, gdzie występowała duża zmtennośc
w obrazie białek (o masie l8-116 kD), ale nie znale-
ziono zwtązków pomiędzy typem wzorów białek
a pr zebte glęm detmatomykozy u kotów. P otwi erdzo -
no natomiast przydatność metody rozdziału białek
w żelu poliakrylamidowym do wykrywania róznic mię-
dzy szczepami (12, l5).

Celem badań była ocena wzorów rozdziału białek
szczepow Ascosphaera apis, wyizolowanych z przy-
p adkow terenowych gr zybicy otorb ie lako w ej pr zy lży -
ciu elektroforęzy w zelu poliakrylamidowym.

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiły 24 szczepy Ascosphaera

api,s wyizolowanych z terellowych przypadkow grzybicy
otorbielakowej pochodzących zpasiek z terenu Polski oraz
dodatkowo dwa szczepy (N2 i N4) z terenu Niemiec (otrzy-
rnarre dzięki uprzejmości dr Benedykta Polaczka z Freie
Universitdt w Berlinie) (tab. l).

Wszystl<ie szczepy uzysl<ano przez posiew rozdrobnio-
nych zamarłych larw pszczelich (tzw. mumii) wykazują-
cych kliniczne objawy grzybicy otorbielakowej według
rnetodyki podanej przez Gliliskiego i wsp. (7). Po uzyska-
niu wzrostu i wyizolowaniu kultur grzybowych badane
szczępy identyfikowano, posługujap się ogolnie przyjęty-
tlli metodami makro- i mil<roskopowynri. Do badań przez-
llaczano szczepy wytwarzające zarodrriki (askospory),
tr których w czasie hodowli i przesiewów nie wykazano
\\,ystępowani a pleomorfi zmu gtzybni.

Materiał do oznaczeństanowiĘ 8-dniowe hodowle wym.
szczepów Ascosphaera apis, prowadzone na podłozu Sa-
bourauda (SDA-YE) (BioMćrieux, Francja z 0,2oń do-
datkiem wyciągu drożdżowego i 0,1 0% chloramfenikolu)
\\, temp. 25'C. Z każdej hodowli pobierano jałowo częśc
powietrzną grzybni i ugniatano dokładnie w skalowanej pro-
b owc e typ u e p p en d orf . Z ebr any m ateriał zanlr ażano i pr ze -

chowywano do dalszych badań w 20"C.
Po roztnrozerriu prób, stosownie do objętości zebranego

mycelium, dodawano od 500 do 1000 pl płynu zawieszają-
cego tak, aby zachować porownyłvalnąkoncentrację grzyb-
ni w próbkach do rozdziału,

Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym (SDS-
-PAGE). Zastosowano cztery sposoby solubilizacji białek
membranowych w celu ich przygotowania do rozdziału
w SDS-PAGE:

l. Do badanego myceliutn dodawano od 500 do l000 pl
fiak wyzej opisano) PBS o pH 7 ,2 zawierającego 20ń Tri-
tonu X-100. Następnie prowadzono sześciokrotne zalnra-
żanie t roztnrażanie próbek. W trakcie rozn,tażanja próbki
rozcierano bagietką szklarrą. Następnie próbki wirowano
przy 10 000 x g przez 1,0 minut w temperaturze pokojowej.
Supernatant wytrącano acetonelx w 20'C i płukano 2 x
zimnynl acetonem. Uzyskany osad suszono i dodawano
50- l 00 pl buforu do próbek zawierające go 6oń SDS i mie-
szanoprzez 30 min. w temperatllrze pokojowej. Probkę wi-
rowano przez 10 minut w temperaturzc pokojowej przy
l0 000 x g, oddzielano supernatant i przechowywano do
użycta w -20oC.

2. Do badanego mycelium dodawano 20ń roztworuTri-
tonu X-l l4. Mieszaninę ulnieszczano w łażllilodowej i mie-

Tab. 1. Pochodzenie szczepów Ascosphaeru apl's izolowanych
z rodzin pszczelich

szano przez 2 godziny, co l0 minut rozcieraja.c rnateriał
bagietką szklaną przez 2 minuty. Następnie zawiesinę
umieszczatro na 30 minut w temperaturze pokojowej, po
czym wirowano przez 10 ninut przy 10 000 x g rówrriez
w temperaturze pokojowej, Frakcję wodną i frakcję trito-
nową oddzielano, mieszano z 7 częściami acetonu o tem-
peratufze -20"C i inkubowano równiez w temperaturze

-20"C przeznoc. Próbki wirowano przy 10 000 x g, auzy-
skany osad płukano 3-krotnie, suszono i zawieszano w bu-
forze do próbek zawierającym 3% SDS i przechowywano
do uzycia w -20'C.

3. Procedurę prowadzono jak w pkt. 2., stosujap 50ńTri-
ton X-l14.

4, Do badanego nrycelium dodawano do próbek bufor
zawierający 6% SDS-PAGE. Probkę inkubowano w tem-
petaturze pokojowej przez dwie godziny, co ok. l0 rnirrut
rozcierając bagietką szklanąprzez2 rninuty. Następnie prob-
kę wirowano przez l0 tninut przy 10 000 x g w ten]peratu-
rze pokojowej, supernatant odciągano i przechowywano
w 20'C.

Próbki uzyskane opisanylni cztefen]a lnetodani roznlra-
zano, gotowano przez 5 rninut i w,irowano przez I0 min.
przy l0 000 x g w temperaturze pokojowej. Supernatant
nanoszollo do dołków startowych w objętości 5, l0, 15
i 20 pl (zel startowy 50ń.że|rozdzielający 7,Soń,proporcja
akrylamidu do bisakrylamidu 30 : 0,8). Rozdział prowa-
dzono wg Laemm|i (l l) w komorze MiniProtean II (Bio-
rad), przy stałym napięciu l00 V. Jako standard masy za-
stosowano preparat LMW firmy Phannacta. Żele barwio-
no błękitem Coomassie i oceniano jakośc rozdztałóyv.

Zadowalającą jakośc rozdztału białek: brak aftefaktow
i obecnośc zogniskowanych frakcji białkowych, uzyskano
jedynie w próbkach preparowanych według czwartej pro-
cedury, którą zastosowano do rozdzielenia badanych szcze-
pow l.sclosphcłera apis.

Do opisu stęzenia poszczególnyclr frakcji białkowych
posłuzono się czteropurrktową skalą: siIna ] *l, średnia l*,
słaba +, bardzo słaba + (tab.2).
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Wyniki iomówienie
Próby solubilizacj i białek powierzchniowy ch grzyb-

ni przy uzyciu Tritonu X- 1 00 i Tritonu X- I I 4 nie przy -
niosĘ zadowalających efektów uzyskano stosun-
kowo niskie stężenie białek, a ponadto w większości
uzyskanych prob ek występ owaĘ artefakty, utrudni a-
j ące interpr etacj ęr ozdziałów. Jedynie zast o s owanie in-
tensywnego rozcierania probek w środowisku 60ń so-
dowego siarczanu dodecylu (SDS) pozwoliło uzyskać
wy r ażnie wy ższe niż w p oprz e dni ch pro c e durach stę-
zenie białka, znacznie rzadziej obserwowano także
arlefakty (prawdopodobnie są to białka lub ich kom-
pleksy z cukrowcami nie rozpuszczające się w środo-
wisku SDS-PAGE).

W r ozdziale elektrofor eĘ cznym 26 szczepow As c o -
sphaera apis w SDS-PAGE przygotowanych wg 4. pro-
c e dury wykazano występ o wa ni e n a s tępuj ących fyp ow
wzorów białek.

Typ I.Reprezentowany przezszczepy,. N2, 42, 44,
AIJ, A27, A46, A49, A63, A64, A66, A70, A]7, A]].
Wspolnymi cechami szczepów była obecność dwoch
silnych frakcji (+++) o masie 17 kD i 60 kD, dwoch
średnich frakcji (++) o masie 24-25 kD i 45-47 kD,
dwoch słabych frakcji (+) o masie 41 kD, 31 kD oraz
pojedynczej ,bardzo słabej frakcji (+) o masie 21 kD
(ryc. 1 , tab. 2). Kilka szczępow (N2, 42, A63, A64,
A77) posiadało dodatkowo słabe frakcje (+) o masie
80 kD, ok.100 kD i jedną obardzo wysokiej masie
(ok, 200 kD), natomiast u szczepow A4 i 'Ą46 nie
stwierdzono frakcji o masie 24-25 kD.

Typ II. Reprezentowany przez szczepy: A3J , A40,
A45, A48. Wspólnymi cechami szczępow była obec-
nośc dwóch silnych frakcji (+++) o masie 17 kD
i 60 kD, dwoch słabo zogniskowanych frakcji średnich
(++) o masie ok. 31 kD i 41 kD oraz obecność silnie
wybarwionego tła wysokobiałkowego zlokalizowane-
go ponizej 17 kD (ryc. 1 ,tab.2). Szczep A37 posiadał
dodatkowo słabe frakcje o masie 22kD,25 kD i27 IrD,
a szczęp A48 posiadał dodatkowo słabe frakcje o ma-
sie ż2 kD i 25 kD,

Ęp III. Reprezentowany pTzęz szczepy,. N4, ,Ą1,
A35, A50, A58, A62, A69, A72. Wspólnymi cechami
szczepów była obecnośc jednej silnej frakcji (+++;
o masie 17 kD, i trzech słabych frakcji (+) o masie
2] kD,31 kD i 57-58 kD (ryc. 1, tab. 2). Szczepy AI
i A35 posiadały dodatkowo słabą (-t) frakcję o masie
41 kD, aszczep N4 posiadał dodatkowo słabąfrakcję
(+) o masie 80 kD.

Nie udało się uzyskać widocznych frakcji białko-
wych przy rozdziale szczepuA52, natomiastpoie roz-
działa było silnie zabatwi one.

U wszystkich szczepów Ascosphaera apis zakwali-
f,rkowanych do wymi eni onych tr zę ch typ o w rczdziaŁu
w SDS-PAGE stwierdzono obecność silnej frakcji biał-
kowej o masie i7 kD, a takżę znacznlę słabszej tiak-
cji o masie 3 1 kD, której koncentracj abyŁa wyraźnie
wyższaw szczępach typu II niż w pozostałych typach.

Tab. 2, Charakterystyka rozdziałów białek szczepórr ,4sco-
sp hae ra cpls (SDS-PAGE)

Typ I łp II Typ III LMW

Ry,c. 1. Obraz rozdz,iału białek szczepów Ascosphaera apis
w SDS-PAGE
Objaśnierlie : LMW - standard nlasy

Warto też zwr o cic uwa gę na wys tępuj ąc ą w szczep ach
typu I i II silną frakcję o masie 60 kD. W dostępnym
piśmiennictwie nie natrafiono na infotmacje dotyczą-
ce rozdziałow białek u Ascosphaera apis. Większość
dostępnych opracowań wykorzystujących technikę
SDS-PAGE dotyczy grzybic u ludzi, ze szczegolnym
zwróceniem uwagi na alergie wyłvoĘrvane ptzez grzy-
by lub szpitalnych przypadków grzybic narządowych.
lnteresujące są badania Jeavonsa i wsp, (10), w kto-
rych opisano białko o masie 61 kD u grzybów Penicil-
Lium manferi. Prawdopodobnie odpowiada ono za blo-
kowanie enzymu - katalazy, które go ob ę cno ś ć stwier-
dzano u czerwiu pszczelego. W badaniach nad szcze-
pami Aspergillus fumigatus, A. nidulans t A. ochra-
ceus wykazano obecność dwoch frakcji: jedną o ma-
sie 20 kD i drugą o masie 70 kD, natomiast u Asper-
gillus flavus tylko jedną silną frakcję o masie 44 kD
(14).

Przeprowadzone badania rczdziałow w SDS-PAGE
izolowanych na terenie Polski szczepów Ascosphaera
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apis wykazaĘ różnice w ich ukJadzie białek i pozwo-
1iły na wyodrębnienie trzech typow ich wzorów. Dwa
szczępy pochodzące z terenu Niemiec nie rożniły się
od szczepów krajowych, ale różniĘ się między sobą
i zostaĘ zakwalifikowane do typow I i III. Wszystkie
szczępy pochodziły z rodzin o znacznym nasileniu
grzybicy otorbielakowej,tzn. na jednej stronie plastra
z czerwiem występowało powyzej 5 zamarĘch larw
(mumii). Pięć spośrod badanych szczepow pochodzi-
ło z jednej pasieki, z rożnych rodzin i stwierdzono
rv niej występowanie wszystkich trzech typów wzo-
rów: typ I-szczepy A49, A70 t A7l,typ II-A48 i typ
III - A50. Natomiast z pasieki z okolic Szramowa na
trzy badane szczepy dwa zallczono do typu I ('Ą63
i'Ą64), a jeden do typu III (462).

Dla sześciu spośród 26badanychszczepow A. apis
p otw i erdzono 1 0 0 % pr zy należno ś ć gatunk ow ą z uży -
ciem technik PCR, Dotyczyło to szczepow nr ,Ą46,
A50, A58, A69, A]0 i A71 (3). Sąto szczepy, dla kto-
rych stwierdzono przynależnośc do typu I i III. Wystę-
powanie trzech typow rozdziaŁu białek u szczepów
Ascosphaera apls nasuwa pytanie, czy wynika to z roż-
nic między szczepami, czy też jest następstwem inter-
akcji pasozyt-żywiciel i przystosowania gtzyba do
rozwoju w organizmie zywiciela, jakim jest czerw
p szczeli. Do naj ważniej szych czynnikow zap obiega-
jących zakażeniu ptzez Ascosphaera apis uważa się
pierwszą linię obrony, czy|l okrywę ciała, struktury
przewodu pokannowego (m,in. tworzenie błon pery-
troficznych) i układu oddechowego. Po przełamaniu
tych b ari er or gantzm czerw ia l ikwi duj e zakażenle pr zez
inkapsulację strzępek i tworzenie guzków. Niestety,
ani aktywność lityczna hemolimĘ typulizozymu, ani
indukowalne czynniki humoralne hemolimfy (apidy-
cyny i abycyna) nie niszcząaskospor i mycelium Asco-
sphaera apis (6).

Do przełamywania barier obronnych i kolonizacji
cińa czerwia A. apis wykorzystuje szereg enzymów,
w tym wspomnianąjuż N-acetylo-B-gluk ozaminidazę
oraz powoduje obnizanie poziomu glukozy i trehalo-
zy w hemolimfie czerwia (8). Jednak w przypadku
badanych szczepów A. apis nie wykazano zalezności
pomiędzy ich profilem enzymatycznym (wg API-
-ZYM) a przynależnością do uzyskanego typu I, [I,
IlI (2).

Zastosowana w badaniach technika elektroforezy
w zelu po l iakrylamidowym ( SD S-PAG E) j est przydar
na do charakterystyki i rożnicowania szczepów Asco-
sphaera apis orazpozwala na potwierdzerrie ich przy-
naleznosci gatuŃowej.
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Zanik piunlentLl rr komól-kach silrtktiuki (RPED) rrvstLlpił l5 z\\ierzlt z nic-
dtlborelll tt itlllllillv I: l- |l psós §\,stąpi].y zabttrzellill lleLlro]ogiczllc. takic_jrrk:

rtlrksja- zabtlrzenie odruchór,r,rclzcllitlrlvch. ostabicnic lllitlśni Parrlletrr bio-
chemiczne pIazlly kru,i z u,vjątt<icllr 2 psóu bl,ł}, il 1,lotlllie \ie,,l,_v- slqptlwałv
różnice rv śrcclninl lł,ieku psótv z irbjzrtł,anli neuroJogiczny,llli i pstilv chtlr;,ch bcz
t;,cl-robjarr,(lrv Nic\\_vstępo\\ałytcżistotl,Icr(lznicerrśr,ednlnrstężeniurritrnli-
lll E rr plazmie klrri chclrl,ch 1lsilrr U psórł z objarrilllli neurtlJo_qiczlrlllli ptr
zioln litanliny E rr plaznric uyllosil 0.97-()._-i,5 trg llll. lt tl pscirt bez objllrrilrr
neurtllogiczllych 1.01-0.69 ng nlI Badanie histopattlltlgiczne rrvkazało Lt.jed-

neqL] psir zrvvlodniclrjc neuronótv z w,vraźną d_vstrot'ii1 aksonalną iu jcdncgtl psir

z ostrą l ipotilscyntlzą
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