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Protein profiles of antigenic prepamtions isolated ftom Malassezia pachydematis strcins
Summary

Malassezia pachydermatis has been known for over forty years as an etiological agent of otitis externa and
dermatitis in dogs and it also occurs as a commensal on the skin and mucosa of numerous anima| species. Yet
it still remains recognized only to a small degree. Generally, the characteristics of this pathogen include its
morphology, physiological properties and only recently genetic analysis.

The purpose of the study was to choose the optimal preparations for an M. pachydermatis antigen structure
examination on the grounds of the protein profiles as well as to determine the applicabiliĘ of this method for
fungal strain differentiation within a species. The investigations covered the antigens from four M. pachydermatis
strains isolated directly from dogs with otitis externa symptoms (No 103 and 104) and healthy dogs. The antigen
structure of preparations was determined on the basis of their electrophoretic separation at denaturation (SDS
PAGE). The conditions of material preparation for examination were analyzed comparing the antigen structure
of homogenates isolated from fungal cel|s at the logarithmic or stationary growth phase in Sabouraud's solid or
liquid medium. To perform the comparative analysis of protein profiles of M. pachydermatis strains, the
homogenates were typed from a 3-day fungus culture in Sabouraud's solid medium. This proved that the studied
strains demonstrated complex structure and high antigenic homology (over 50oń). The protein fractions, around
20 in number, ranged from 227 kl)a to 20 kDa and the bands 90, 50, 40 and ż6 l<Da w€re repre§ented most
clearly. Surface antigens of M. pachydermatis strains łvere obtained via the water elution method of fungal mass
for 1,3 andż4 hr. The protein profiles ofsurface antigens ofa particular strain demonstrate an evident degree
of heterogeneiĘ where besides common fractions (66-69,45-43 and 30 kDa), strain-specific fractions also appear.

The surface antigens of M. pachydermatis fraction obtained in the present study that manifest a clear
structural differentiation can make a convenient §ource of antigens of high specificiĘ which is vital for the
continuation of studies on microbe pathogenicity.
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Malassezia pachydermalis jest powszechnie wystę-
pującym komensalem błon ś]uzowych i skóry ssaków,
który w określonych warunkach moze ulec konwersji
w formępatogenna, powodując m.in. stany zapalne sko-
ry (d e r m a t i t i s) or az zap aleni e zewn ętrzn e go przewo du
słuchowego (otitis externa) głównie u psów (6, 15, 16).
Czynniki odpowiedz ialnę za patogenne właściwości
drozdzakow zrodzaju Malassezia sąmało poznane (3).
W wielu przypadkach u psow odnotowuje się równo-
cze sne występowanie infekcj i bakteryj nych, zaburzeh
hormonalnych, zaburzeń w keratynizacji naskórka,
atakże atopowych schorzeń skory (24,27,40), trudno
jednak określić, czy mają one bezpośredni wpływ na
populację grzybów, czy też stanowiąjedynie czynniki
wikłające (24). Niewiele również wiadorno na temat
patogenezy schorzeń tego typu. Na ogół uważa się, ze
objawy chorobowe wywoływanę przez rodzaj Malas-
s ez i a zw iązane są ze stymulacj ą układu immunolo gicz-
nego i aktywacją dopełniaczy na drodze alternatywnej

(5, 3 3 ). I stni ej ą j ed nak znaczne r ozbiężnośc i co do roli
poszczegolnych mechanizmów włączonych w ten proces,

Swoiste przeciwciała dla antygenów M, pachyder-
matis wykazryalo zarówno w surowicy zdrowych, jak
i chorych psow (5), przy czym zwierzęta z objawami
klinicznymi charakteryzow ały się niekiedy wyższy m
poziomem immunoglobulin klasy IgG i IgA (10). Obec-
nośc ich nawet w stosunkowo wysokim mianie nie chro-
niła j ednak zwierzal przed ponowną infekcj ą ( 1 0). U lu-
dzlw przypadku łojotokowego zapalenia skory odpo-
wledż humoralna na infekcję równiez była niejedno-
znaczna. Odnotow ywano zarówno podwyzszeni e (2 6),
obnizenie t7.). jak i utrzyrnywanie się poziomu prze-
ciwciał na nie zmienionyrn poziomie (21) w stosunku
do grupy kontrolnej.

Reakcj e immunologi czne typu komórkowego cecho-
wało podobne zróżntcowanie. U osobników zklinicz-
nyrni objawami choroby nie stwierdzano na ogół zmian
w indeksie transformacji blas§cznej 1imlocytów (9, 30),



chyba żebyli to pacjenci z atopowym zapaleniem skó-
ry u ktorych proliferacja limfocytów mogła być pod-
wyższona (4), ewenfualnie obnizona (28). Wobec nie-
jednoznacznej i trudnej do interpretacji, na obecnym
etapie badań, ogolnej odpowiedzi immunologicznej
o s obników zakażony ch szczepami M a l a s s e z i a, n a uwa-
gę zasługują reakcje immunologicznę zachodzące
w skornym układzie immunologlcznym.W stratum cor-
neltnl, wokół skupisk komórek grzyba, wykazano (ba-
dania histopatologiczne) obecność składowej C, dopeŁ
niaczai przeciwciał klasy IgG (3l),atakże subpopula-
cję limfocytów CD. (8) oraz zwiększoną liczbę komó-
rek Langerhansa (3 1).

Komórki M al as s ezia powoduj ące powierzchniowe
infekcje mogą stymulować keratynocyty ludzi i zwie-
rzal do proliferacji, a następnie produkcji cytokin ( 1 l ,

29,34,35). Rodzaj i poziom wytwarzanych clokin jest
zrożnicowany i moze korelować z objawami klinicz-
nymi choroby. Gatunki M. pachydermatis, M. ,sloolJiae,
M. sympodialis, odpowiedzialne na ogół za infekcje
char aktery zuj ąc e s i ę o s trym s t an e m zap alny m, in duk u -
jąsekrecjęm.in.IL-1 ,IL-6,IL-8 i TNF, czyli tzw. cyto-
kinprozapalnych. Zakażenla M,./uryfur, ktorym nie to-
warzyszy wyrażna odpowiedz zapalna, nie stymulują
produkcji tego rodzaju cytokin (35). Nie tylko gatunki,
ale także poszczegolne szczepy Malassezia mogą mieć
odmienne profile cytokin, a w konsekwencji różnąpa-
togenność (35). Poznanie struktury antygenowej po-
szcze golny ch szczep ow M a l a s s e z i a or az określ enie
fun kcj i biolo giczny ch poszczegolnych frakcj i, ułatwi-
łoby zr o zumi e ni e p rob l e mow zw iązan ych z p ato gene -
zą infekcji, a w konsekwencji pomogło, być moze,
w wytypowaniu markerów odpowiedzialnych za wiru-
lencję zarazka.

Celem badań było opracowanie i porównanie profili
białkowych preparatów antygenowych uzyskanych
z wybrany ch szczepów M. pachydermatis.

Mateliał imetody
Do badań wytypowano 4 szczepy M, pachydermatis lzolo-

wane bezpośrednio z matęriaŁuklinicznego pochodzącego od
psów. Szczepy nr 103 i l04 pochodziły od psów z objawami
otitis externą, szczępy rlr 26 i l 6 izolowano zkanałrt słucho-
wego zdrowych kl iniczn ie zwierząt.

Procedura otrzymywania antygenów Malassezia. Wy-
mienione szczępy namnazano w temperaturze 37"C równo-
legle na stałym i płynnym podłozu Sabourauda przez okres
3 i 6 dni (na podłozu stałym i płynnym) oraz I0 dni (na pod-
łozu płynnym). Uzyskany materiał poddawano homogeni-
zacji. W tym celu kolonie grzyba zbierano zpodłoża i zawie-
szano w jałowej wodzie desĘlowanej z dodatkiem 0,02ońmer-
thiolafu (Merc-Schuchardt), a następnie wirowano przy 3000 g
przez 15 min. Uzyskaną masę grzyba zawieszano ponownie
w niewielkiej ilości wody destylowanej i poddawano całko-
witej deintegracji w homogenizerze komórkowym Browna
(MSK Cell Homogenizer). Proces przeprowadzano w temp.
4oCprzez l minutę, tak aby rozbicie materiału wynosiło oko-
ło 95%o. Homogenat sączono (Milipore 0,22 pm), porcjowa-
no po 200 pl i po oznaczęniupoziomu białka (met. Bradford)
przechowywano w temp. -20"C.

W celu otrzymania antygenów powierzchniowych badane
szczepy M. pachydermątis namnażano przez 3 i 6 dni na sta-
łym podłożu Sabourauda w temp. 37'C. Materiał uzyskiwa-
ny w kolejnych przedziałach czasowych delikatnie zbierano
z podłoża, oceniano mikroskopowo t zawieszano w jałowej
wodzie destylowanej z dodatkiem 0,02o/o merthiolatu, w pro-
porcjach 10 ml roztworu na jednąpĘtkę hodowli, Zawiesiny
umieszczano na 1, 3 lub 24 godz. na mieszadle magnetycz-
nym w temp. 37"C, a następnie wirowano w temp, 4"C przy
4000 g przez 30 min, Supernatanty filtrowano (Milipore
0,22 pm) i poddawano 30 x zagęszczeniuprzez ultrafiltrację
w systemie Amicon-Centriprep l0 (Amicon Corp. Inc.,
Lexington, MA). Otrzymane antygeny po oznaczęniu białka
porcjowano po 200 pl i przechowywano w temp. 20"C.

SDS-PAGE. Profile białkowe poszczególnych homogena-
tow i egzoantygenow określano na podstawie rozdziału elek-
troforetycznego w warunkach zdenaturowanych SDS-PAGE
wg Laemmli (23)naaparacie Mini Protean II (Bio-Rad), Elek-
troforezęprzeprowadzano przy staĘm natęzeniu 25 mAprzez
ok. 60 min. na ze|ach poliakrylamidowych z dodatkiem SDS.
Próbki matęriałl z buforem lizującym (0,| 2 5 l 4 Tris-H Cl o pH
6,8, glicerol20%, SDS 4%)w stosunku 1 : 1 (v/v) ogrzewano
przez 3 min. w 90oC, a następnie w ilości po 80 pl wprowa-
dzano do studzienek starlowych. Jako wzorce mas cząstecz-
kowych zastosowano zestaw BMW (Bio-Rad). Po zakończo-
ny n r ozdzial e e 1 ektro foretycznym że l e barwiono roztworem
błękitu kumazyny (CBB-R250). Analizę poszczególnych elek-
troforegramów przeprowadzono z zastosowanięm Gel-Doc
2000 (Bio-Rad).

Wyniki iomówienie

Profile białkowe grzybow z rodzaju Malassezia
określono dla czterech wybranych szczępow Malasse-
zia pachydermatis świezo izolowanych z zewnętrzne-
go kanału słuchowego psów zdrowych oraz z objawa-
mi otitis extenla, Biorąc pod uwagę wysokązmienność
struktury antygenowej grzybów ( l9, 39) i jej zależność
m,in. od fazy wzrosfu (38) i warunków środowiska (3,
3ż), we wstępnym etapie pracy materiał do rozdziaŁu
elektrofore ty cznego przygotowywano równolegle ze
szczepów w logarytmicznej (3 dni inkubacji) oraz sta-
cjonamej fazie wzrostu grzybów (6 dni) inokulowanych
na stałe i płynne podłoze Sabourauda.

Analiza uzyskanych elektroforegramów (ryc. I, 2)
wskazuje, że profile białkowe poszczególnych szcze-
pów M. pachydermaris, podobnie jak w przypadku in-
nych grzybów tego rodzaju (38), sązbliżonebęzwzglę-
du na rodzaj zastosowanego podłoza (płynne lub sta-
łe), Uwzględniając jednak wydłuzony okres inkubacji
wymagany w przypadku wzrostu grzybów na podłożu
płynnym (10 dni), dalsze badania przeprowadzono na
podłożu staĘm.

Profile białkowe szczepów M. pachydermatis $ryka-
zująpewne zróżnicowanie w zależności od wieku ho-
dowli grzybów. W homogenatach pocho dzącychze sta-
cj onarnej fazy w zr ostu poziom białka był na o gół wy ż-
szy w stosunku do materiałll z fazy logarytmicznej
(tab. 1), co potwierdzało równteż intensywniejsze za-
barwienie elektroforegramów (ryc, l). Frakcje profili
białkowych najsilniej reprezentowane (powyżej 5%)



Ryc. 1 Profile białkowe szczepów M. pachydermatis hodowa-
nych na stałym podłożu Sabourauda
Objaśnienia: 1 standardy masy; 2 szczep nr 103 po 3 dniach
hodowli; 3 nr 103 po 6 dniach; 4 nr 704 po 3 dniach; 5

nr 104 po 6 dniach,6 nr 16 po 3 dniach; ] nr 16 po 6 dniach;
8 nr 26 po 3 dniach; 9 nr 26 po 6 dniach

Tab. 1. Zawartość białka (pg ml ')
w homogenatach szczepów M. pa-
chydermatis w zależności od czasu
hodowli

W poczaJkowym okre-
sie hodowli, w miarę
upływu czas;r).vqvkazy-
waĘ wyraŻną tenden-
cję spadkową(tab.2).

Badania podobnych
zależnośc1 ale w od-
niesieniu do antyge-
nów powierzchnio-
wych przeprowadzono
dla M. syttlpodialis
(22) i M. luiur (38).
Wykazano, żeprepara-

Ę o złożonej strukturze (SDS-PAGE) i wysokiej za-
warlości białka uzyskiwano jedynie w początkowym
okresie wzrostu grzybow, tj. w fazie logarytmicznej
(2-4 dn1). W pozniejszym etapie (4-15 dni) wzrastaŁa
co prawda masa grzyba, ale stopniowo obnizała się eks-
presja białek w ścianie komórkowe1 Q 40% do 25%)
(38), co mogło byc zwiaZane z pTocesem starzenia się
komórek (22).Badane obecnie preparaty M. pachyder-
nlatis stanowiły homogenaty komórek grzyba, stąd
wydaje się uzasadnione, że poziom ich białka, będący
sumą b i ałek śc i any komórkowej i cytop l azmy, w zr astał
równolegle do masy komórek (najwyższy w stacjonar-
nejfazie wzrosfu). ZbIiżonę zachowanie się frakcjibiał-
kowych dominujących w początkowym okresie wzro-
stu M. pachydermatis i białek powierzchniowych
M. Jur.fur i M. sympodialis może sugerować, ze w obu
przypadkach ma się do czynienia z podobnym typem
białek. Biora.c pod uwagę uzyskane wyniki, analizępo-
równawczą profili białkowych badanych szczepów
M. pachyclermatis przeprowadzono na podstawie roz-
dziŃu elektroforetycznego homogenatów trzydniowych
hodowli grzybana stałym podłozu Sabourauda. Wyka-
zano, że badane szczepy cechowała złożona struktura
i wysoki stopień pokrewieństwa antygenowego wyno-
szący ponad 50%. Frakcje białkowe w liczbie dwudzie-
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Ryc.2. Profile białkowe szczepów M. pachydermaż's hodowa-
nych na płynnym podłożu Sabourauda. Inkubacja szczepów
wynosiła odpowiednio 6 i 10 dni

stu kilku, zawatię był w przedziale od 227 kDa do
około 20 kDa, a ich masa cząsteczkowawynoslłaZ27,
130, 90, 74,66, 56, 52, 51,45-44 i 40-26 kDa (tab. 2).
Procentowy udział poszczególnych antygenów blĄ zróż-
nicowany, najsilniej reprezentowane frakcje (wysoki
udziałoń) znajdowały się w regionach 90, 50-53, 44-45
i26-21kDa (tab.2).

Badania struktury antygenowej szczepów z rodzaju
Malassezia, szczególnie w aspekcie ich patogenności
stanowiły przedmiot zainteresowania wielu autorów
(3 6), P omim o r ożnic występuj ących pomięd zy p o szcze -
g ó l nym i s zc zep aml gr zyb a, a także r o żny ch m e to d e ks -

trakcji antygenów, uzyskiwane profile białkowe były
na ogoł zbllżone (,I3,22). Wprowadzenie metod im-
munoblotingu pozwoliło natomiast na wstępne wyty-
powanie pewnych frakcji, których obecność, jak się
wydaje, moze być związana z patogennościązarazka.
Chen i wsp. (12) wykazal| ze główne frakcje antyge-
nowe, tzn. rozpozllawane przez ponad 507o surowic
pochodzących od atopowych psów zzapaleniem skóry
nat7ę M. pachyderntatis,były białkami o masie 25,45,
52, 56 i 63 kDa (12). Inni autorzy sugeruJą natorntast,
ze ekspresja określonych epitopów zwlaąanabyła ze
stanem klinicznym pacjentów (10). Surowice pocho-
dzące od zdrowych psów, u których stwierdzano obęc-
nośc M. pachydermatis, zawierĄ swoiste przeciwciała
dla frakcji anĘgenowych o masie cząsteczkowej I32,66
i 50-54 kDą podczas gdy odpowiedź na frakcje 219,110,
71 i 42 kDa towarzyszyła stanom zapalnym skóry (10).

Profile białkowe terenowych szczepów M, pachyder-
matis (ryc.1, tab. 2),bez względu na ich pochodzenie
(od zwlerząt zdrowych lub z otitis externa) zawierały
w swoim składzie większość frakcji antygenowych
zidentyfikowanych przez innych autorów metodą im-
munoblotingu (10, l2), w tym również frakcje 30,37 ,

40,43 kDa określane jako charakterystyczne dla innych
gatunków z rodzaju Malassezia (20,25,37). Nalezy
więc przypuszczać, ze struktura antygenowa grzyba
ob ej muj e szeroką i b ar dzo zr ożnicowaną pulę epitopow,
których siła ekspresji może być zmiennaizalężnaalbo



Tab. 2. Frakcje antygenowe i ich procentowy udział w profilach białkowych szczepów M. pachydermatis po 3 i 6 dniach
hodowli

230-90

227,8

1 30,8

90,4

3,4

2,0

6,7

3,9

3,2

6,2

227 ,7

129,5

91,1

5,2

4,0

4,4

0,8

5,0

3,3

227,8

130,8

90,4

3,1

2,3

6,5

3,3

2,7

3,6

221,8

130,8

90,4

6,7

7,3

3,5

5,6

5,6

90-70

85,3

73,9

70,,|

1,5

4,0

2,g

3,2

6,7

,|,8

B7,1

7 4,1

2,5

2,1

2,6

4,4

85,8

7 4,4

68,3

2,8

2,6

3,3

2,4

1,9

86,1

74,2

7,5

6,3

2,8

3,9

70-50

66,0

61,6

56,6

52,7

51,5

3,0

3,4

3,2

7,4

6,6

4,6

3,2

3,2

1,3

1,7

66,2

u:,

52,4

50,4

2,1

3,0

4,8

4,Ą

2,8

4,4

8,1

5,4

66,0

61,6

56,6

53,4

50,4

1,9

5,1

18,6

2,5

2,3

2,3

11 ,0

2,9

66,0

60,0

52,5

50,4

1,4

2,8

10,1

2,6

2,2

3,5

6,4

3,1

50-40

45,2

44,1

40,8

9,8

3,3

3,6

6,8

4,4

5,1

44,1

40,3

12,3

5,9

12,1

2,9

45,6

44,5

40,9

6,5

5,9

3,3

5,5

6,9

4,0

44,0

40,1

12,7

4,0

13,7

4,8

40-30

392

369

35,7

33,4

32,2

30,8

2,6

2,3

2,0

3,0

5,2

6,9

3,8

2,7

1,8

0,8

1,1

6,8

38,2

36,9

35,4

33,7

32,2

30,4

3,4

1,8

3,4

4,0

1,5

4,2

4,2

1,5

2,5

4,3

,t,8

3,9

39,,|

37,2

35,8

33,3

32,4

30,9

2,7

4,0

2,0

4,0

4,0

4,4

3,9

3,2

,l,5

2,7

3,5

4,8

38,3

36,8

35,4

33,0

32,3

30,3

2,2

1,2

3,7

4,3

2,4

2,7

3,5

1,7

4,3

3,9

3,2

3,8

27,5

26,7 52

6,2

7,6

2l,4

26,5

11,4

8,5

1,1 ,3

5,5

28,5

27,6

26,8

2,7

4,1

5,2

1,3

6,0

6,3

27,5

26,6

6,9

7,4

od gatunku lub szczepu zarazka, albo od stanu klinicz-
nego gospodarza. Dopiero izolacja i charakterystyka
biologiczna poszczęgóInych frakcji, w tym również Ę ch
nie wykazywanych metodą immunoblotingu, odpowie-
dzialnych prawdopodobnte za komórkowy typ odpo-
w ie dzl immuno 1o g icznej, umo zliwiłaby okre ś leni e i ch
roli w patogenezle infekcji.

Główne antygeny grzybow mają na ogoł charakter
białkowy (18) i sązlokalizowane przede wszystkim
w ścianie komórkowej (33). Zewnętrzną walstwę ścia-
ny komórkowej w przypadku rodzaju Malassezia sta-
nowi 40-80 nm grubości warstwa białkowa (2), składa-
jąca się w duzej mięrzę z antygenow o wysokim stop-
niu swoistości (1a). Antygeny te biorą m.in. udział
w procesach interakcji drożdżaków z komórkami go-
spodarza (37), czyli są odpowiedzialnę zapierwsze,bat-
dzo istotne stadium patogenezy (3).W zewnętrznej war-
stwie ściany komórkowej zlokalizowane zostały rów-
niez Maf I iMaf 2, dwa główne alergeny M. furfr, (2).
Białka powierzchniowe stanowią na ogół frakcję anty-

genową stosunkowo lużno związaną z komórkągrzy-
b a, łatwo pr zecho dzącą do śro dowi ska. Pro c e dur a uzy -
skiwania ich w pełnym zakresie jest stosunkowo trud-
na, bo wymaga z jednej strony ustalenia optymalnego
wieku komórki grzyba, z drugiej zaś doboru bardzo
łagodnych metod ekstrakcji, nie modyfikujapych struk-
fury i właściwości antygenowej tych wysoko labilnych
białek (19).

Wstępne próby adaptacji własnej metodyki opraco-
wanej dla Microsporum canis, polegającej na swobod-
nej wodnej elucji masy grzyba (39), rownież w przy-
p adku M. p a c hy d e r m a t i s pr zy niosĘ zachęc aj ąc e wyn i -
k i. E lektro fo r eĘ c zny r o zdział ( S D S -PA GE) p rep aratów
uzyskanych po 1, 3 i 24 godz. elucji poszczego7nych
szczepów grzyba ilustrująryc. 3 i tab. 3.Wykazano,że
bezwzględunażrodŁo antygenów (szczep nr 103, 104,
26,16) poszczegolne profile białkowe zależnę były od
czasu elucji. Bardziej złożonąstrukturę odnotowano po
24 godz. trwania procedury, jednak uwzględniaj ąc, że
w okresie tym do roztworu mogły przechodzicrównleż



Tab. 3. Struktura antygenowa terenowych szczepów M. pachydermatis oraz ich antygenów powierzchniowych

68,53

60,43

45,96

44,23

39,89

39,02

35,58

30,70

227,00

1 30,03

90,40

76,50

68,30

61,60

53,10

50,47

45,60

44,,1 9

40,90

37,20

35,08

33,50

32,90

31,08

21,g0

26,80

22,60

42,g0

69,20

44,39

37,03

35,03

31 ,10

27 ,47

227,80

130,80

90,54

74,20

66,20

61,20

56,03

52,50

45,25

40,60

36,90

33,60

32,50

3,1,00

27,00

22,30

89,17

66,3 5

5ą32

45,13

39,97

36,44

30,68

26,56

89,00

65,92

55,62

45,37

43,48

40,13

36,23

3 0,63

27,00

227

130

90-91

87-89

78

76

7Ą

68-70

66_65

61-60

57-56

53-52

50

47 -46

45

44-43

40-39

39

37 -37

35

33

32

31-30

2l

26

23-22

227,96

128,34

90,84

78,59

69,66

52,70

45,20

40,85

36,9

33,55

30,80

26,70

22,g0

69,85

57 ,78

46,68

43,58

36,73

30,95

23,76

70,60

57,88

47,26

44,52

40,43

39,01

36,45

33,45

31,04

27,1,|

23,11

227,00

130,78

9,|,70

87,13

78,,l6

7 4,77

66,97

60,15

52,77

45,03

44,17

39,73

36,64

35,19

33,23

30,60

27,52

26,53

22,09

70,75

40,20

38,74

35,19

30,80

Objaśnienia: H* homogenat; Ap.** - antygeny powierzchniowe po 3 godz, elucji; Ap,.*** - antygeny powierzchniowepo24 godz.
clucji

głębiej połozone komponenty komórki, analizę anty-
genów powierzchniowych przeprowadzono przede
wszystkim w oparciu o prepaTat uzyskany po 3 godz.
elucji masy grzyba. Antygeny powierzchniowe charak-
teryzowały się zróznicowaną struktuTą. Obok frakcji
obecnych w homogenatach występowały rowniez inne
epitopy. W preparaclę zę szczepu M. pachydermatis nr
103 wspólnyn frakcjom 69, 36 i 30 kDa towarzyszyły
białka o masie cza5teczkowej 51,46 i 43 kDa (tab. 3).
Białka te mogły stanowić najbardzlej zewnętrznauluź-
no zw iązaną ze ś c ianą komórk ową wars twę, która p o d-
czas bar dzie1 złożonej i inwazyj nej proc edury uzyski-
wania antygenów (np. homo g enizacja komorek) mo gła
zo stać usun i ęta z r o ztw oru. Ob e cn o ś ć frakcj i o s cyluj a.-

c v:h wokoł 67 i 36 kDa, czyli wg Arzumanyana i wsp.
('] białek charakterysĘcznych dla warstwy zewneJrz-

nej ściany komórkowej grzybów zrodzaju Malassezia,
j est potwierdzeniem powy ższy ch sugestii.

Profi le białkowe antygenów powierzchniowych po-
szczególnych szczepów wykazuj ą pon adto stosunko-
wo wyraźny stopień heterogenności (tab. 3), gdyz obok
frakcji wspólnych, to jest m.in. 66-69,45-43 oraz ok.
3 0 kDa, występuj ą frakcj e' spec y ftczne szczepów. Wo-
bec trudności w identyfikacji gatunkowej szczepów
z rodzaju Malassezia (I), a także braku niezawodnych
metod diagnostycznych w przypadku infekcji wywoły-
wanych przez te grzyby (17), opracowanie swoistego.
o wysokiej czułości preparatu anĘgenowego wydaje się
niezmierrrie istotne. Uzyskana w obecnych badaniach
frakcj a an§genów powierzchni owych drozd żaków z r o,
dzajl Malassezia, cechująca się wyraźnym ztożnlco-
waniem strukturalnym w obrębie badanych szczepów
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Ryc.3. Profile białkowe antygenów powierzchniowych (Ap) szczepów M. pachydermatis
Objaśnienia: A-nr103; B-nr104; C-nr26;D-nr16; 1-standardymasy: 2 Appo 1godz.elucji; 3-Appo3godz.;4-Appo
21 godz.;5 - homogenat szczepu (K)

M. pachydermatis, moze stanowić ewentualne źrodło
antygenów o wysokiej swoistości i czułości. Kontynu-
acj a b adań na znacznię więks zej i b ar dziej zr óżnic ow a-
nej (inne gafunki) puli szczepów pozwoli, być może,
na okreŚlenie antygenów gatunkowo i szczepowo swo-
istych oTaz Ich roli w patogenezię zakażeh.
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