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Summary

Characterization of the polyacrylamide-gel splits of Cam-
pylobacter jejuni isolated frorn poultry

The aim of the study was the evaluation of picture
representing splits of 15 Campylobacter jejuni strains (7
strains from hens and 8 from broilers) in the SDS-PAGE,
as well as comparing them with 3 reference strains: Lio 1,
Lio 6, Lio 36. The electrophoretic split of full C. jejuni
ce|ls rvas carried out in the 7.5Va and ISVa gradient of
polyacrylamide gel (biorad Miniprotean II), Then the
proteins lyere transferred on the nitrocellu|ose membrane
(Schleider-Schuel|, 0.45 pm), in tlre von Keutz transfer
chamber (0.8 mA/cm, 60 min.). In immunoblotting, the
antigen features of the examined strains split in the SDS-
-PAGE were estimated using the sera from rabbits hyper-
inrmunized with Lio l and Lio 6 strains.

In all examined field strains of C. jejuni, the presence
of proteins of ca 18, 31, 45 and 63 kD was shown, However,
not a|l isolated strains contained the 91 kD, which occurs
in reference strains. Apart from that there were also
olrserved <1uantitative differences in the major protein
pictures and in the <rccurence of other protein fractions
between the conrpared strains. In 5 strains of C. jejuni
isolated form hens and in 2 strains isolated from chickens
2 protein fractions of ca. 72 and 82 kD u,ere discovered.
These proteins showed relatively low saturation in the
reference strains.

The Lio 1 and Lio 36 reference strains were very similar
to each other in the SDS-PAGE, whereas the main diffe-
rence between them and the proteins of the Lio 6 reference
strain consisted in the occurence oftwo additional proteins
between 31-45 kD in the latter one.

In immunoblotting it was indicated that there exists a
group of common antigens reactirrg with both sera: ca. 45
kD and a group of 4 antigens ranging between 25-rt0 kD.
Moreover it was shorvn that there were differences in the
pictures of antigens detected with rabbit sera anti-Lio l
and anti-Lio 6.

Ctttttpvlobacter .jejulti uznawany .jcst za _qłówny czynnik
int'ekcji przewodu pokarmowego 1udzi (8.20,22,4l ). Istotriym
rezefwuarenl tego drobnoustroju są ptaki i chociaz objawy
chot,obowe typowe dla kampylobakteriozy są u nich rzadko
obserwolvane, są one głównym źródłcm zakaż,eń człowieka
(l5,25, 38),

Drobn oustroj e z rodzaj u C a.nt.p y l o b ac tcr posiadaj ą strukturę
błony zewnętrznej pociobną do innych Gram-ujernnych ente-
ropatogenów. Błonę protoplazmatyczną od środowiska 7,ew-
nętrznego chroni warstwa peptydoglikanu, przestrzeń periplaz-
l1latyczna i błona zewnętfzna. Głównym składnikien-r błony
zewnętrznej jest warstwa swoistl,ch białck - outer melnbranc
proteins - OMPs (1 , 12) oraz wcrstwil fostblipidowa, której
istotną skłiidową jest LPS. Wśród białek błony zew,nętrznej

u szczepów Campylobacterwyróżnia się białka główne (major
outer membrane proteins-MOMPs) oraz białka mniejszościo-
we (minor outer membrane proteins-minor OMPs) (1 , 2, 3,

21, 28, 32). Lipopolisacharyd wykazujący właściwości endo-
toksyczne jest silnym immunogenem. wywierającym wpływ
na komórki gospodarza (35, 36, 31, 39).

Konrponenty błony zewnętrznej pełnią istotną rolę we wza-
jen-rnym oddziaływaniu pasożyt/gospodarz, jako czynniki wi-
rulencji. Biorą udział w procesach adherencji i inwazji do
komórek nabłonkajelit, w procesach oporlości na bakteriobójcze
działanie surowicy oraz opol]lości na 1'agocytozę (6, I0, 1 l, 16,

24, 30). Ponadto składniki powierzchniowe błony zewnętrznej
decydują o specyficzności odpowiedzi immunologicznej gospo-
darza, są takze kluczowymi de terminantami wy korzysty wanym i

do typowania serologicznego (13), Identyfikacja szczepów
Cantpłlobacte r konlęczna jest w badaniach epidemiologicz-
nych, celem ustalenia źródła zakażenia ludzi.

Najczęściej stosowane są dwie metody serotypizacji, W
pierwszej z nich Penner i Hennessy (34) wykorzystali ciepło-
stały antygen pałeczek Campylobacter dla okreś]enia poziomu
przeciwciał w odczynie hemaglutynacji, Z kolei podstawą
typowania serologicznego w teście aglutynacji szkiełkowej
według Lior, jest ciepłocbwiejny antygen (głównie białko
rzęskowe-flagellina) (.26). Oba te systemy serotypizaLji nie
pozwalają ze względu na zastosowanie odmiennych antyge-
nów, na stwierdzenie korespondujących serotypów, stąd tez wielu
autorów coraz większą uwagę zwraca na molekularną budowę
białek błony zewnęlrznej, Jedną z metod analizy powierzch-
niowych stfuktur szczepów Campy|p|ą6ler jest metoda ich
rozdziału w ze]u poliakrylamidowym w obecności SDS (5).

Ce]em badań była ocena białek błony zewnętrznej szczepów
C anlpy Lob act e r j ej uni, wyizolowanych od kur i kurcząt rzeźny ch
z ferm na terenie Dolnego Śląska oraz porównanie iclr ze
szczepami ret'erencyjnymi: Lio 1, Lio 6 i Lio 36.

Materiał i metody

Przygotowanie szczepów Campylobacte r
j e juni <to S DS - PAG E. Analizieelektroforetyczne.j pod-
dano łącznie 15 szczepów Campylobacter jejuni wyizolowa-
nych od kur (7 następujących szczepów: Kr., KS 22., Km 10.,
KS 25., KS 18., KS 14., Km 6) oraz kurcząt rzeźnych (8 szcze-
pów: Jez 12,, Jez 14,, Iez 15., L II-3l., L II-61., L II-57., Wi.,
M 18). Do badań pot,ównawczych użyto 3 szczepy ref'erencyjne:
Lio l, Lio 6 iLio 36, otrzymane z Instytutu Mikrobiologii
Akademii Medycznej w Hanowerze.Każdy zbadanych szcze-
pów C. jejuni pochodził zinnej fermy. W trakcie wykonywania
badań bakteriologicznych pobierano od ptaków na fermie krew
i po odwirowaniu uzywano zbiorczą próbę surowicy (od 5

sztuk) do imn-runoblotingu,
Do elektroforezy przygotowywano szczepy C. jejuni z 48-

-godzinnej hodowli na podłozu stałym z dodatkiem JVo od-
wlóknionej krwi baraniej (Columbia Agar, Oxoid). Po 3-krot-
llynl przemyciu w jałowym PBS i kazdorazowym odwirowaniu
prz,ez 15 nlin. w tcmp. 4"C, ptzy 10 000 x g spolządzanox) Placl {'inansor.vana pr-zez KBN Projekr badatł,czy Nr 5.5915 92 03
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ostatcczną koncetrację bakterii ] x l09 cfu/ml. Tak przygoto-
waną pr,óbę nlieszano z równą ilością butblu startowego, za-
wierającego 6dlc SDS, inkubowano w temperaturze pokojowej
przez 30 nrinut i po odwirowaniu przechowywano do lnomentu
uzycia w tcmp. minus 20'C, Przed nałozenielrr na zel próbki
gotowano w temp. l00"C przez 5 minut, a następnie wirowano
10 rnin. przy 11 000 x g inalroszono na dołki startowe,

Rozd ział w S D S -PACE. Rozclział elektrolbretycz-
ny białek błony komólkowej C. jejuni prowadzono w gradien-
cie] ,5Cl,i 15Vc żelu poliaktylalllidou,ego (Biorad, Miniprotcan
II), przy l00 V 1lrze,z 2 godziny, Ze]e bari,viollo błękitenl
Coomassie i odczytywano na denzytome trze (Kipp i Zonnen),

I m m u n ob 1 o t i n g. Transferrozdziclonychbiałeknabło-
nę nitrocel ul ozową (Schleicher-Schue]l, 0,45 pm ) prowadzono
w bufbrze dcl lransf'eru: 0.0_5 M Tris, Clicyna 0,192 M z dodat-
kiem 20Vc lnetal1olu, pH 8.3. w.kolnorze do tlensl'eru półsuchego
(r,on Keutz plzy 0.8 tnA/cln- ptzcz 60 nlin.). Po transferze
blokowano l-trcmbranę (roztwór blokujący - 17o alburlina w
PBS z0.()2% Tween-20.1 przez I godzinę na mieszadle (Elpan)
w telTp. pokojowej, Membranę inkubowano przęznoc z sul,o-
rł,icą anty-C. jejuni (ylula z 5 surowic pobranyc[r odpowiednio
z każdego stadil, w rozcieńczeniu 1:20). Jako drugie przeciw-
ciało uż,vto przeciwcitrła kozy-anty IgG kul,y, a nasl-ępnie koniu-

_sat - K_eG kozy (Sigmii) w rozcieńczeniu 1:_500. Jako substrat
zastosowano 1,4 chloronaftol.

Do oceny właściwości alltygenowych badanych szczepów
Campv,1obacte r wykorzystano także surowice krrjlików hyper-
imnlunizowanych szczepami rcfelencyjnynli: Lio l i Lio 6.

Melnbrłnę po blokowaniu inkubowano z surowicą krótikćlw
( 1 : 100) iinty-Lio 1 i Lio 6. Następnie przez 3 godziny inkubo-
wallo z koniugatem przeciwciał krlzy anty T_sG kró]ika (Signla,
l:2000). Jako substrat zastosowano 1,4 chloronaliol.

Wynikj i onrówienie

U wszystkich badanych - terenowych szczepów Canty4,|o-

bacter jejunl slwierdzollo obecnośc' białek o masie ok. 18,

3], ,t5 i 63 kD. Natorniast nie wszystkie izolaty wykazywały
białko o masie 91 kDa, lvystępujące ,,v szczcpach rcf-erencyjnych
(ryc. l , 2a, 2c, 2d). Obserwowatlo równie z różnjce ilościowe
pomiędzy badanymi szcz.epami C, .jejuni w obraz-ie białek
głównycłr oraz w występowaniu innych tiakcji białkowych,
W 4 szczepach C. jejuni wyizolowanych od kur (KM 10, KS
25, KS 14, KS 18) oraz u 2 szczep(l1y y,yizolowanych od

kurcząt rzeźnycll (M l8 i LII 31) stwicrdzono 2 silne frakcje

białkowe o masie ok, ]ż j 82 kD (ryc. 2b,2e,21). W szczepach

leferencyjnych biatka te wykazywały stosunkolvo lnałe lvy-

Sy cenle.
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Ryc, 2, Przykłady rlenzytogranów szczepów C, jejuni rozdzielonych w

SDS-PACE. a) Referencyjny szczep Lio 36, b) Szczep KS 22 o obrazie

zbliżonym do Lio l i Lio 36, c) Referencyjny szczep Lio 6, d) Szczep

KS 18 o wzorze ziliżonym do Lio 6, e) Szczep KS 25 - wzór odmienny

od badanych szczepów referencyjnych, i) Szczep Lio II 3l - wzór odmien-

ny od badanych szczepów referencyjnych

b)

9-i

Ryc l Obraz rozrlzlału w SDS-PAGE a) szczepu Lio,36, b) KS 22, c)

Lio 6, d) KS 25. e) Km l(). f) L II 61, g) standard lnasy, Przykłady zróż

nicclwana wysycenia i układu głównych frakcji białkowych
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Rl,c 3a Reakcja surorvicy króliczej anty Lio l ze szczepanli Lio l (a).

Lio 6 (b). Lio 36 (c'), L I1-3] (d), Knl l0 (e). KS 22 (f), Kr (g).

Jez 1_5 (h), standard ltlasy (j,)

W obrazach białek szczepy refęrencyjne Lio l oraz Lio 36
bl,ły do siebie bardzo podobne, natol]liast w szczepie refe-
rcncyjnym Lio 6 występowały dwa doclatkowe białka między
31-4_5 kD (ryc. 2c). Ten ostatni szczeI jest uznany za wysoce
palogenny dla drobiu. Zaobserwowano niewielkie różnice w
rnasie fi,akcji białkowych, które sz.cze_eólnie wyraźnie wystą-
piły w obrazie białkir o masie ok.63 kD, między szczepal,ni
typu Llol, Lio 36, a typu Lio 6 (ryc. 1).

W immunoblotingu wykazano, że wśród białek błony zew-
nętrznej szczepÓw'.r.novrlych występuje grupa antygenów
powszechnych reagujących z obu przygoto\ł,anvmi suroWica-
lTi: ok, 45 kD oraz grupa 4 antygenów rozmieszczonych
między 2_5-40 kD, Surowica anty-Lio 1 intensywnie wykrywała
antygen ok, 75 kD, obecny w szczepie ref'ercncyinym Lio 36
oraz w 2 szczepach terenowych (po jednym od kur i kurcząt

- Kr iJez 15) (ryc,3). W leakcli z surowicą anty-Lio 6 ten

antygen wvkazał stosunkowo słabą reakcję w w1,lnienionych
pow;lźej szczepach ref'ercncyjnych oraz szczepem KS 25. Charak-
tel,ystyczna dla szczepu Lio 6 swoistoŚĆ wobec antygenu ok.

68 kD wykrywana instensywnie przez obie badane antysulo-
rvice występowała także w szczepach C. jejuni wyizolowanych
od kurcząt rzeźnych (Wi, L II-3l. L II-61. Jez 1ż i Ięz 14,
M 18) i kur (KS 22, Kltl l0) (ryc. 3).

Stwicrdzono takze wyraźne różnice w intensywności reakcji
badanej puli surowic kut z.lntygenarni poszczególnych szcze-
pów terenowych (ryc. 4), W szczepie KS 18 wystgpowała
silnareakcja z antygenem 63 kD, a w szczepie KS 22 wyraźnie
słabsza rcaktywność. Z kolei silną rcakcję z antygenem 45
kD i31 kD wykazano np. w szczepie M 18. Wydaje się, ze
takie zróznicowanie może wynikać z zawar|-ości omawianych
frakoji w poszczególnych szcz.epach, jak i ich specyfiki anty-
genOWeJ.

Badania wie]u autorów wykazały, że w rozdztale elektrolore-
tycznym wszystkich szczepów CcunpylobcLcter jejuni stwier-
dzane są białka główne błony zewnętrznej (MOMPs) o masie
ok. 9l, 61,15, i 3l, l8 kD (l, 4,23.28,32). Białka te,jak
wykazano, są immunogenne i reagują krzyżowo z antygenami
innych gatunków bakterii Granr-ujenrnych. W badaniach pro-
wadzonych na 1 10 szczepach Cctntpl,Lobacter jejmi, Blaser i

wsp. (1) wykazali 9 typów wzorów rozdział9 elektroforetycz-
nego białek błony zewnętrznej. Wyniki naszych badań wska-
zują na obecność co najnrnie.j 4 typów rozdzlału białek (eden

*§§*;

Ryc 3b Reakcja surowicy króJiczej anty Lio 6 ze szczepami Lio l (a),

Lio 6 (b), KS 25 (c). L It-3] (d), KS 22 (e), Km l0 (f), L II-6I (g),

M 18 (h), standard masy (i) Widoczne zróżnicowanie intensyuności
reakcli i położenia antygenów 45, 63, 68, 72 kD

analogiczny do szczepów Lio 1 i Lio 36, drugi do szczepu
Lio 6 oraz dwa o odn-riennym ukłaclzie pasków). StwierdziJiśmy
ponadto, że nriędzy szczepami występują niewielkie róznice
w ciężarze cząsteczkowynl białek głównych. Obrazy immu-
noblotingu z obu surowicami anty szczepom referencyjnym
potwierdzają zaobserwo\ł,ane rv SDS-PAGE róźnice w masie

niektórych antygenów. Wydaje się, że moze to być następ-

stwem róznego stopnia glikozylacji białek. Na charaktcr roz-
działu białek mogą poza zmiennością szczepów wpływać takze
warunki namnażania szczepu in vitro, aczkolwiek my stoso-
waliśmy identyczne warunki hodowli. Równicż Hazeleger ( 19)

nie wykazał różnic w obrazie elektroforetycznym białek po-

między formami spiralnymi a ,,kokoidalnymi", które tworzą
bakterie starszych hodowli Calnp;1,Iobacter.

Na szczególną uwagę zasługuje białko o ciężarze cząstęcz,
kowynr 45 kD, stanowiące ponad 50Vc trakcji białkowej błony

zewnętrznej, które identyfikowane jest jako poryna (21 , 28).

Białko to jest jednak stosunkowo słabo immunogenne i dla

wzmocnienia odpowiedzi immunologiczne.i u zwierząt immu-
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Ryc 4 Reakcje puli surowic kur ze szczeperl KS 18 (a), KS 22 (b) i M
18 (c) w irnmunobloringu (w szczepie KS lE si]nic reaguiący antygen ok

63 kD, w szczepie KS 22 lvyraźnie słabsza reaktywność, rv szcz.epie M
ll3 silna reakcja z ant),genalni ok 45 i 3l kD), (d) standard masy
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nizowanycb wskazane jest stosowanie adjuwantów. W bada-
niach różnych szczepów Cantpy,\obacter prowadzonych przez
poszczególne zespoły autorów, jego ciężar określano od 43
do 48 kD. Według Taylor i Chang (40), to białko wzbudza
u królika powstanie przeciwciał reagujących krzyżowo z po-
ryną wszystkich badanych szczepów C. jejuni i C. coLi, a
słabo z C. lari, natomiast nie reaguje z innymi gatunkami
rodzaju Campylobacter. To zjawisko może więc znaleźć za-
stosowanie w diagnostyce serologicznej. Również Griffiths i
wsp, (17) wykazdl, że poryny mogą być wykorzystane dcl

produkcji gatunkow,o-swoistych przecirvciał przydatnych dla
róznicowania szczepów C. jejuni/C. coli/C. lari/ C, upsaliensi.s,
Z kolej przeci wc iała m onokl on alne anty-45 kD wy produkowane
na kurczętach, Dżytę w immunoblotingu wykrywają wybiórczo
to białko wśród diagnozowanych szczepów (23). Obecność
tylkcl jednego, dominująccgo prązka białkowe_to w preparatach
błony zewnęIrznej różni baktelie Ccnlpllobttcter od innych
pałeczek Gram-ujemnych, jak np, E. coli czy SalnlotteLla,
które posiadają dlva głciwne prązki - ,13-45 kD oraz 63 kD.

Najbardziej inlmunogenny z białek głównych antygen o

masie ok. 61-63 kD jest białkiem rzęskowym-tlagellina (2,

28,29, 31. 42) To białko występuje u wszystkich przedsta-
wicieli rodzaju Campy|.obacter (29). W zaieżności od szczepu
i typu preparatu, ujawnia w lozdziale elektroforetycznym l

lub kilka pasków, wykrywa'lnych w imlnunoblotingu (9, 18).

Według Newell (33) białko to nie wykazuje krzyżowych re-
akcji międzygatunkowych i jest szeroko wykorzystywane w
dia_enostyce serologicznei zakażeń lrtdzi prz.ez C. ptlori.

Silnie immullogennym białkiem błony zewnętrznej termo-
filnych szczcpów Cantpllohacte r jejuni.jest glikoproteina o

nrasie ok. 3l kD (.1 ,2, 13,32) Ze względu na wysoką im-
munogenność nloże być wykorzystana do badań serologicz-
nych. jednak badania Dubrenil (l3) wykazały jej głęboką
lokalizację w powierzchniowej strukturze bakterii (prawdo-
podobnie jest białkiem związanym z błoną cytoplazmatyczną),
co czyni je mało przydatnym dla opracowania monowalent-
nych, podj edrrostkowych szczepi onek C ant p:, l o l l acte r. B i ałko
to szeroko reaguje krzyżor.1,o z innymi gatunkami Canty;vlo-
b(lcter. cechuje się tez znaczną zlniennością antygenową.

Białko o nlasie ok. 9l (92,_5) kD jest jedynym białkiem
ciepłochwi ej nym błon y zewnętrznej C ctnl.pl, I o b acter ( l 0), Jest
powszechnie wykrywane przez surowice zwierząt hyperinrmu-
nizowanych pulą antygenów C. jejnti (28, 42), Białko to
wykorzystywane jest jako antygen do serotypizacji szczepów
Cclmpllobacter według Ltor (26),

Obok białek głównych występują takze białka mniejszo-
ściowe (minor OMPs), mogące różnić się u poszczególnych
szczepów. Do najczęściej opisywanych,białek mniejszościo-
wych nalezą: grupa białek o masie: 29-3 1 kD, a takze 15,

50, 54, 56 kD (14, 28).Poszczególne szczepy C. jejuni wzbu-
dzają wobec niektórych z tych białek odpowiedź imnlunologi-
czną. Charakter reakcji ujawnia specyfikę antygenową s zczepu.

Przeprowadzone badania rozdziałów w SDS-PAGE tereno-
wych szczepów Cantpylobacter wykazały róznice w ich ukła-
dzie białek, co znalaz,ło odbicie w odmiennej immunogenności
szczepów izolowanych od ptaków. Obrazy SDS-PAGE i jmmu-

noblotingu pozwalają stwierdzić, że niektóre krajowe szczepy

C. jejuni wykazują pokrewieństwo do szczepów referencyjnych,

ale że występująteż szczępy o odmiennych obrazach rozdziału
elektroforety cznego.

Zastosowana technika SDS-PAGE i immunoblotingu oka-
zała się przydatna w charakterystyce badanych szczepów C,
jejuni. Zostanie ona wvkorzystana do dalszych badań doty-
czących oceny przydatności najczęścjej występujących białek
błony zewnęftznej Cantpł\obacter .jejułrl, w diagnostyce i mo-
żliwości zastosowania ich w szczepionce podjednostkowej.
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