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nńhóińie ha€molytica

cych białka błony zewnętrznej (outer membrane prote-
ins - OMPs), rł,ysoki, wynoszący 0,5 indeks protekcji.
W dalszych badaniach oceniających eksperymentalne
s zc zep iorrki p o dj e dno stkowe, przeprowad zony ch pr zez
Srinand i wsp. (17) oraz Brennan i wsp. (2), wykazancl
istotną korelację (r : -0,8; P < 0,0001) poziomu prze-
ciwciał surowiczych anty-OMPs a wafiością tych prze-
ciwciał w pĘnie oskzelowo-phrcn1,6 i stopniem uszko-
dzenia tkanki pfucnej, powstĄm w efekcie zakażenl,a.

Zlwagi na brak rł,watunkach krajowych badań doty-
czących oceny możliwości wykorzystania OMPs rł,kon-
struowaniu szczepionek, celem badań było przygotowa-
nie szczepionki podjednostkowej zawierającej białka
błon.v zewnętrznej M. haemolYica seroĘp I oraz ocena
odpowiedzi immunologicznej na zastosowane anĘge-
ny. Ze względu na zadowalające wyniki s§mulacji od-
porności komórkowej oraz odpowiedzi humoralnej, ob-
serwowane po zastosowaniu w szczepionkach nowej
generacji adiuwantów olejowy,ch, porównano także hu-
moralną odpowiedź immunologiczną uzyskaną po za-
stosowaniu wodorotlenku giinu oraz adiuwantu pTzygo-
towanego nabazie oleju mineralnego z surfaktantem.

Materiał imetody
Białka błony zewnętrznej otrzyml. vano wedfug procedu-

r}r opracowanej przez Mofion i wsp. (1 1). Dla uąvskania od-
powiedniej masy bakteryjnej terenowy szczęp M. haemoly-
tica seroq,p 1 (kolekcj a własna) był przesiewany na agar BHl,
wzbogacony 5% dodatkiem krwi baraniej. lnkubację prowa-
dzono przez 14-16 godz., w temp, 37'C. w atmosfęrzę z 50ń

CO.. Wyrosłe komórki bakteryjne byĘ zbieranę i zawlesza-

Wśród czynników bakteryj nych r.ł,spółuczestniczą-
cych rł, etiopatogenezie syndromu oddechowego bydła
opasowego. najbardziej istotne znaczcnie odgrywają
szczepy Mannheimia haemolytica serotyp 1 (7, 8).

W stosowanych programach profi laktyki syndromu,
poza rrraksymalnym ograniczeniem czynników streso-
wych, zasadniczą rolę odgrywają metody immunolo-
giczne. Przęważa pogląd, że czynna, swoista immuno-
stymulacja jest najbardziej efektownym sposobem za-
bezpieczania cieląt przed infekcją i rozwojem klinicz-
nego obrazu choroby (14, 18, 19).

Jednym z kierunków badawczych w problematyce
dotyczącej immunoprofi laktyki syndromu oddechowe-
go jest ocena mozliwości wykorzystania powierzchnio-
wych struktur białkowych M. haetnolytica. Decydują-
ce znaczęnie w tym wzg7ędzie posiadają informacje o
znaczns/m udziaie białek błony zewnętrznel w patoge-
nezie choroby oraz ich immunogenności, o czym świad-
czą wysokie miana swoistych przectwciał występujące
u zwierząt ch orych oraz po przebytej chorobie. W efek-
cie immunizacji cieląt zlłvymi komórkami M. haemo-
lytica, określanej jako najbardziej efektywnej metody
immunoprofilaktyki syndromu, udział białkowych
struktur powierzchniowych tego drobnoustroju w in-
dukcji humoralnej odpowiedzi immunologicznej oce-
nia się _jako bardzo istotny (4,9, 12). Na podstawie
analizy stafystycznej, u,której Srinand i wsp. (i5) oce-
niali efektywność 21 szczeptonek eksperymentalnych
i komercyjnych stosowanych w profilaktyce zakażeń
M. haemolytica, wykazano dla preparatów zawierają-



ne w 20 ml sterylnego PBS, Po odwirowaniu (l3 6QQ x g, 20
min., w 4'C) i ponownymzawieszeniu w PBS, komórki bak-
teryjne zamrażano w 20"C do czasu dalszego wykorzysta-
nia. Przepłukaną masę pełnych komórek bakteryjnych wiro-
wano w 20 000 x gprzez 20 min., w temp. 4"C, a otrzymany
osad wazono i zawieszano w 25 ml 0,01 M buforu HEPENS
(N-2-hydroxyethylpiperazine-N' -2-ethanesulfonic acid, Sig-
ma), o pH7,4 z dodatkiem 20Yo sacharozy.Do tak przygoto-
wanej zawiesiny dodawano 0,1 mg/ml lizozymu(Sigma) oraz
po 1 mgDNase (łpe I, Sigma) i RNase (Ępe I-A, Sigma) na
4,2 g osadu bakteryjnego, który następnie inkubowano w
temp. pokojowej przez 30 min. Schłodzone w łaźni lodowej
komórki bakteryjne rozbij ano ultradzwiękami (Dezintegra-
tor typ UD-20, Techpan) w pięciu 30 sek. cyklach, przy mak-
symalnej mocy urządzenia. Nie rozbite komórki bakteryjne
usuwano poprzez wirowanie (5000 x g, 20 min., 4oC), a po-
wstĄ supematant wirowano ponownie przy 50 000 x gprzęz
4 godz., rł, temp. 4'C. W dalszej procedurze pozyskiwania
OMPs, osad zawieszano w IYo roztworze Sarkosylu (sól so-
dowa N-Laurylo- S arco sine, S i gma) i ostroznie mieszano przez
30 min,, w temp. pokojowej. Nierozpuszczone (zewnętrzne)
membrany byĘ zbierane przez wirowanie (50 000 x g przęz
lż godz., w temp. 4"C). Uzyskany osadprzepfukiwano w ste-

rylnej wodzie dejonizowanej i zawieszano w 1 ml takiej wody.
Zawaftośc białka określono metodą Bradforda (1), wyko-

rzystując odczynnik wskaźnikowy Bio-Rad Protein Assay
(B i o - Rad). Pomi ar wykonan o przy lży ciu czlltnika Mul ti skan
Plus (Labsystem), stosując filtr o dfugości fali 595 nm.

Materiał do immunizacji cieląt przygotowano wg Morton
i wsp, (l0). Jedna dawka szczepionki o objętości 2 mI za-
wierała l ml zawiesiny białek błony zewnętrzne1 oraz I ml
odpowiedniego adiuwantu . Zw ierzęta szczepiono dwukrot-
nie w odstępie dwóch tygodni, w iniekcjach podskórnych
wykonanych w lald szyjny.

Badania wykonano na 20 cielętach rasy mieszanej, o ma-
sie ok. 100 kg, przebyłvających w tradycyjnym cielętniku
ściołowym. Zwierzęta podzielono na 4 grupy:

grupa I (6 cieląt) otrzymńa OMPs w ilości 2mglmlz
wodorotlenkiem glinu.

grupa II (.6 rwleruąt) otrzymałaOMPs w ilości 2mglmlz
adiuwantem olejowlłn Montanide IMS (Seppic, Francja),

grupa III, kontrola (4 sztuki) otrzymała rozcieńczony
dwukrotnie wodorotlenek g|inu,

$upa lV kontrola (4 cielęta) ottzymała rozcieńczony
dwukrotnie Montanide IMS.

Krew do badań pobierano zĘĘ szyjnej zewnętrznej w dniu
pietwszego podania szczepionki, a następnie: J,14,21,,28, 35,
42 dnia po pierwszej iniekcji anĘgenu. Surowicę uzyskiwano
wg standardowych technik |aboratoryjnych i przechowpvano
do chwili wykonania oznaczeń w temp. 

'0"C.Ocenę przeciwciał swoistych w surowicach cieląt szcze-
pionych OMPs wykonano testem ELISA na podstawie ana-
lizy absorbancji wg Brennan i wsp. (2). Jako fazę stałąza-
stosowano płaskodenne płlĄki z polichlorku winylu §unc-
Immuno plates, F96, Maxisorp), opłaszczone OMPs w ilości 5
pglml buforu węglanowego o pH 9,6.Przedwprowadzeniem
antygenów pĘtki przygotowano nanosząc do poszczególnych
dołków roztwór poly-L-lizyny (Sigma), o koncentracjt 5 1l"gl

ml w l00 pl buforu węglanowego, o pH 9,6. Po jednogo-
dzinnej inkubacji w temp. pokojowej usuwano roztwór poly-
L-Itzyny przepłukując następnie trzykrotnie studzienki 0,05Yo
zawiesinąTween 20 w PBS, Po całonocnej inkubacji w temp.

4oC, sfudzienki z naniesionym materiałem przepłukiwano
trzykrotnie roztworem PBS-T. W etapie pierwszych przeciw-
ciał do poszczególnych dołków wprowadzano po 100 pl ba-
danych surowic, rozcieńczonych w stosunku 1:200 w bufo-
rze PBS-T, Po inkubacji (ok. 1B godz., w temp. 4'C) i trzy-
klohrym przepłukaniu buforem PBS-T, do baseników wpro-
w adzano skoniu gowane z peroksyd azą chrzanową przec i w-
ciala króIicze, skierowane przeciwko bydlęcym IgG (Bio-
Kom), rozcjęńczone l :5000. Po 3 godzinnej inkubacji pĘtki
przepłukiwano trzykrotnie w buforze PBS-T. W celu w}nvo-
łania reakcji barwnej poszczególne dołki wypełniano chro-
mogenem (TMB Peroxidase EIA Substrate Kit, Bio-Rad) w
ilości po l00 pl i inkubowano ptzez 20 min., w temp. poko-
jowej. Absorbancję dla kazdej próbki odczyĘrvano bezpo-
średnio po wykonaniu tesfu orazpo 20 min. i 1 godz. Pomia-
ry wykony,rvano przy uzyciu czytnlka Multiskan Plus (Lab-
system), stosując filtr o długości fali 650 nm. Jako kontrolę
ujemną zastosowano surowicę pochodzącą od cieląt nowo-
rodków, uzyskaną przed podaniem siary. Kontrolę dodatnią
stanowiły srtrowice uzyskane od dwóch cieląt chorych, zkli-
nicznyni objawami pasterelozy płucnej, które padły. Ze
zmienionej chorobowo tkanki płucnej Ęch zwterząt wyizo-
lowano M. haelnolytica serotyp 1.

Uzyskane wyniki zostĄ opracowane statystycznie testem
t-Studenta z wykorzystaniem programu komputerowego
Statistica 6.0.

Wyniki iomówienie
Wyniki uzyskane w teście ELISA świadczą o wyso-

kl ej immunogenności wykorzystanych w szczepionkach
anĘgenów białek błony zewnęfrznej szczepu M. haemo-
lfiica seroĘp 1. Potwierdzeniem właściwości immuno-
gennych Ęch białek byĘ wykonane wcześniej reakcje
immunoblotingl z surowicami immunizowanych cieląt
(13). Analiza obrazow uzyskanych na błonach nitroce-
lulozowych wykazała obecność swois§ch reakcji dla
antygenów OMPs o masach 16, 18,23,26,37,33,37,
44, 5l, ]2,90 i 100 kDa. W doświadczeniach innych
autorów (2,5,I0), przeciwciała swoiste uzyskane w sto-
sunku do wielu anĘgenów o masach porównyrvalnych
z białkami uzyskanymi w badaniach własnych, wykazy -
wĄ wysokąkorelację z odpornościąnvierząt na infek-
cje naturalne i zakażęnia eksperymentalne.

W efekcie szczepienia cieląt, bez względu na zasto-
sowany adiuwant obserwowano indukcję wysokiego po-
ziomu przeciwciał swoistych anĘ-OMPs. W porówna-
niu z grupami kontrolnymi w surowicach pochodzących
od cieląt szczepionych białkami błony zewnętrznej (gru-
pa I i II), uzyskano statystycznie istotnie Wższąabsor-
bancję we wszystkich terminach pobrania krwi, po-
cząwszy od 7 dnia po pierwszym szczepieniu (tab. 1).
Dynamikę nalastania przeciwc i ał char aktery zował ty-
powy przebieg. Była ona porÓWn}ryValna, także w za-
kresie uzyskiwanych waltości, z danyml przedstawio-
nymi przez Confer i wsp. (,5) oraz Brennan i wsp. (2).

Wańości absorbancji surowic uzyskanych wę wszyst-
kich terminach pobrania krwi pochodzącej od cieląt z
grup kontrolnych, które immunizowano rozcięńczony -

mi adiuwantami, nie rożniĘ się istotnie statystycznie i
utrzymywŃy sięprzez cały okres doświadczenia na sto-
sunkowo staĘm poziomie.
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Tab. l. Absorbancja G + s) surowic pochodzących od cieląt immunizowanych OMPs M. haemolytica Al.
Dni doświadczenla

07|1421 28,rulo,
I

ll

lll

lV

0,233a t 0,035

0,187a t 0,051

0,224 t 0,035

0,191 t 0,039

0,485b t 0,081

0,338*b t 0,063

0,226* ł 0,022

0,194** t 0,037

0,662c,A t 0,070

0,659c t 0,047

0,225* ł0,024

0,198** t 0,037

0,873d,A t 0,130

0,822d,A t 0,066

0,226" ł0,024

0,199** t 0,037

1,177e x 0,137

0,930*e t 0,089

0,226- t 0,018

0,197** t 0,037

1,156e t 0,128

0,959*e,A x,0,147

0,226" t 0,018

0,189"* t 0,029

1,079l t 0,096

0,906"l ł 0,142

0,215- t 0,017

0,189** t 0,030

Objaśnienia: a f rożnice statystycznieistotnewposzczegolnychdniachdoświadczentaprzy P < 0,01;A-różnicestatystycznie
istotnewposzczególnychdniachdoświadczeniaprzy P < 0,05; * różnice statystycznie istotnęmiędzy grupąI agrupąII iIIIprzy
P < 0,05; ** rożnice statystycznie istotne między grupąII a grupąIV przy P < 0,05.

W surowicach cieląt szczępionych OMPs z wodoro-
tlenkiem glinu zaobserwowano istotny statystycznie
wzrost (P < 0,01) absorbancji od 7 do 28 dnia doświad-
częn7a. W 35 dniu po pierwszej dawce szczepionki
uzyskano niewielki, nieistotny spadek absorbancji, po-
głębiający się w 42 dniu eksperymentu.

Podobną dynamikę n arastan ia absorbancj i obserwo-
wano w surowicach cieląt szczepionych OMPs w po-
łączentu z adiuwantem Montanide IMS (gupa II). W
porównaniu do cieląt szczeplonych białkaml błony ze-
wnętrznej z wodorotlenkiem glinu (grupa I), uzyskano
niższe warlości absorbancji we wszystkich terminach
pobrania kmi. Różnice istotnie statystycznie (P < 0,05)
wykazano w 7, 28, 35 i 42 dniu doświadczenia, co
świadczy o korzystniejszym efekcie immunostymulu-
jącym antygenów wspomaganych wodorotlenkiem gli-
nl. Zrożnl,cowane efekty immunostymulacji przy za-
stosowaniu rożny chadiuwantów szczepionkowych byĘ
tematem licznych badań (3, 5, 6, 16). W dostępnym
piśmiennictwie nie odnotowano natomiast danych od-
nośnie wykorzystania adiuwantu olejowego Montani-
de IMS w immunoprofilaktyce chorób zakażnych cie-
ląt. Mozna przyjąć, ze zastosowana formuła składni-
ków tego adiuwanfu jest nieodpowiednia dla bydła opa-
sowego. Potwierdzeniem tej sugestii mogą być wyniki
doświadczeń Cameron i Bester (3), wykazujące rózni-
ce międzygatunkowe w odpowiedzi immunologicznej
pr zeżuw ac zy p o żasto sow aniu adiuwantów wo dno - ole-
jowych oraz wodorotlenku glinu. Autorzy ciwykazal|
ze w efekcie szczepienia owiec zróżnicowanymi anty-
genami M. haemolytica. uzyskiwana jest wyzsza od-
powiedź humoralna po zastosowaniu adiuwantu olejo-
wego. W cytowanej pracy, nie wykazano natolniast
istotnych tożnlc w waftościach przeciwciał surowiczych
uzyskiwanych od cieląt immunizowanych szczępion-
kami, w ktorych skład wchodziły omawiane adiuwan-
ty. Brak zróżnicowania w odpowiedzi immunologicz-
nej w stosunku do pojedynczych białek o masie ]1,7]
oraz l00 kDa obserwował Confer i wsp. (5), oceniając
wyniki analizy densytome t ry c zne 1 s urow ic uzyskan ych
po szczepieniu cieląt antygenem podawanym z wodo-
rotlenkiem glinu oraz niekompletnym adiuwantem
Freunda. Należy sądzić, że dĘenie do eliminacji miej-
scowego podrażnienia tkanek w przypadku Montanide
IMS może ograniczać u cieląt immunomodelujące wła-
ściwości tego adiuwantu.

Reasumując uzyskane dotychczas wyniki badań od-
nośnie możliwości immunostymulującego wykorzysta-
nia białek błony zewnętrznej M. haemolytica serotyp
1, należy podkreślić szeroką użyteczność OMPs, jako
immunogenów stosowanych w indukowaniu mian prze-
ciwciał ochronnych u szczepionych cieląt. W opinii
wielu autorów, wykorzystanie OMPs w immunoplofi-
laktyce syndromu oddechowego cieląt, w istotny spo-
sób moze poprawić efektywność profilaktyczną stoso-
wanych dotychczas preparatów.
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