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1.Wykaz skrótów 

AA (Adjuvant Athritis) - reumatoidalne zapalenie stawów indukowane adiuwantem 

ADCC (Antibody‐Dependent Cellular Cytotoxicity) – cytotoksyczność komórkowa zależna od 

przeciwciał 

A/E effect (Attaching and Effacing effect) – efekt przylegania i zacierania struktury kosmków 

jelitowych przez E. coli EPEC oraz EHEC 

AKT = PKB (Protein Kinase B) -  kinaza białkowa B; kinaza serynowo-treoninowa  

Amp - ampicylina, antybiotyk 

APC (Antigen Presenting Cell)- komórka prezentująca antygen 

AR (Atrophic Rhinitis) – zanikowe zapalenie nosa 

BCR (B Cell Receptor) – receptor limfocytów B, rozpoznaje antygen w formie natywnej 

bfp (bundle-forming pili)- fimbrie wytwarzane przez E. coli EPEC kodowane przez plazmid zwany 

czynnikiem adherencji E. coli- EAF 

BRDC (Bovine Respiratory Disease Complex) – syndrom/ zespół oddechowy bydła 

B7-1 (CD86)/B7-2 (CD80) – cząsteczki obecne na powierzchni APC, wiążą CD28 na limfocytach T, 

działają jako silne sygnały kostymulujące 

Caco-2 – ludzka linia komórkowa nabłonka jelit (okrężnicy)  

cam- chloramfenikol, antybiotyk 

CCR7 (C-C chemokine receptor 7) – receptor 7 dla chemokin , wiąże CC chemokiny  

CD (Cluster of Differentiation) – antygen różnicowania komórkowego 

CD11 -  podjednostka α integryn takich jak LFA1 (CD11a) czy Mac1 (CD11b); podjednostka 

receptora dla dopełniacza (CD11c) 

CD14 – białko zaangażowane w odpowiedź komórkową na LPS; ekspresjonowane przez monocyty  

i makrofagi 

CD18 – podjednostka β integryn takich jak LFA1 czy Mac1 

CD40 – wiąże CD154, białko kostymulujące obecne na powierzchni limfocytów B, monocytów/ 

makrofagów i folikularnych  DC 

CD45 – wspólny antygen limfocytów, obecny na powierzchni limfocytów T, B, NK oraz monocytów/ 

makrofagów 

CD45RA
+
 - fenotyp naiwnych limfocytów T  

CD45RO
+
 - fenotyp efektorowych limfocytów T 

CD54 = ICAM-1 –  międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna reagująca z integrynami; obecna  na 

powierzchni limfocytów T, B, NK, monocytów/makrofagów, płytek krwi, DC 

CD55 = DAF – czynnik przyspieszający rozpad, cząsteczka powierzchniowa na komórkach ssaków 

ograniczająca aktywację i deponowanie fragmentu C3b 

CD69 – transmembranowa lektyna typu C; ekspresjonowana przez zaktywowane limfocyty T i NK 

CD91 – receptor α2-makroglobulinowy 

CFA-I/CFAII (Colonization Factor Antigen) – fimbrie adhezyjne występujące u E. coli  ETEC zwane 

czynnikami/antygenami kolonizacji 

cfu (colony forming unit)- jednostka tworząca kolonię 

ConA- konkanawalina A, mitogen 

CS1-6 (Coli Surface Antigens)- antygeny powierzchniowe E. coli ETEC 

CT (Cholera Toxin)-toksyna cholery, adiuwant stosowany podczas immunizacji błon śluzowych 

CXCR4 = CD184 (C-X-C chemokine receptor type 4)- typ 4 receptora dla chemokin CXC 

C5D (C5 deficient)- organizm niezdolny do syntezy komponentu C5 dopełniacza 

C5S (C5 sufficient)- organizm zdolny do syntezy komponentu C5 dopełniacza 

DAEC (Diffusely Adhering E.coli) - szczepy E.coli  zdolne do adhezji dyfuzyjnej  
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DBA/2J- szczep wsobny myszy, haplotyp: d; genotyp: a/a Tyrp1
b
/Tyrp1

b
 Myo5a

d
/Myo5a

d
 

DCs (Dendritic Cells)- komórki dendrytyczne 

EAggEC (Enteroaggregative E.coli) - szczepy enteroagregatywne E. coli 

ECs (Endothelial Cells)- komórki śródbłonka 

ECL (Eosinophil Chemotactic Lipids) - eozynofilowy czynnik chemotaktyczny 

EHEC (Enterohemorragic E.coli)  - szczepy enterokrwotoczne E. coli 

EIEC (Enteroinvasive  E.coli) - szczepy enteroinwazyjne E. coli 

EPEC (Enteropathogenic E.coli) - szczepy enteropatogenne E. coli  

ER (Reticulum Endoplazmatyczne) – siateczka śródplazmatyczna 

ERK (Extracellular signal-Regulated Kinases) - kinaza regulowana przez sygnały 

zewnątrzkomórkowe, grupa kinaz MAP (kinaz aktywowanych mitogenami) 

ETEC (Enterotoxigenic E.coli) - szczepy enterotoksyczne E. coli 

ExPEC (Extraintestinal Pathogenic E. coli) – patogenne szczepy E. coli powodujące infekcje 

pozajelitowe 

FAC (Freund’s adjuvant complete) - kompletny adiuwant Freunda 

FAI (Freund’s adjuvant incomplete) - niekompletny adiuwant Freunda 

FC (Flow Cholera) - ptasia cholera 

FCS  (Fetal Calf Serum) –  cielęca surowica płodowa  

GATA-3 (Trans-acting T-cell-specific transcription factor) - białko kodowane przez gen GATA-3, 

czynnik transkrypcyjny limfocytów T 

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) - czynnik stymulujący tworzenie 

kolonii granulocytów i makrofagów; pobudza powstawanie granulocytów i makrofagów oraz wpływa 

na limfocyty 

Gp96= Grp74=HSP90B1 – białko regulowane poziomem glukozy o masie 94kDa należące do 

rodziny HSP90 

GroEL- białko Hsp60 pochodzące od Procayrota 

GroES- białko Hsp10 pochodzące od Procayrota 

Hp – haptoglobina, białko ostrej fazy zapalnej 

Hsc70 (Heat shock cognate 71 kDa protein) =HSPA8 – białko szoku cieplnego o masie 70kDa 

identyfikowane u Homo sapiens 

HS (Haemorrhagic Septicemia) – posocznica krwotoczna 

HSFs (Heat-Shocks Factors)- czynniki transkrypcyjne regulujące ekspresję genów  HSP 

HSP (Heat Shock Protein) 10, 40, 60, 70, 90, 95, 110 –  rodziny białek szoku cieplnego o odmiennej 

masie cząsteczkowej i pełnionych funkcjach  

Hsp (Heat shock protein) – białko szoku cieplnego 

rHsp (recombinant Heat shock protein) - rekombinowane białko szoku cieplnego 

Białka szoku cieplnego pochodzenia ssaczego: 

hHsp60 (human Hsp60)- ludzkie Hsp60, Hsp60 pochodzące od człowieka 

hamHsp60 (hamster Hsp60)- chomicze Hsp60, Hsp60 pochodzące od chomika  

mHsp60 (mouse Hsp60)-mysie Hsp60, Hsp60 pochodzące od myszy 

rtHsp60 (rat Hsp60)- szczurze Hsp60, Hsp60 pochodzące od szczura 

Białka szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego: 

ch-Hsp60 - chlamydia Hsp60, Hsp60 pochodzące od chlamydia 

Chp-Hsp60 -Chlamydia pneumoniae Hsp60, Hsp60 pochodzące od Chlamydia pneumoniae 

Cht-Hsp60 -Chlamydia trachomatis Hsp60, Hsp60 pochodzące od Chlamydia trachomatis 

Cd-Hsp60 - Clostridium difficile Hsp60, Hsp60 pochodzące od Clostridium difficile 

Ec-Hsp60 - GroEL- Escherichia coli Hsp60, Hsp60 pochodzące od Escherichia coli 

Ft-Hsp60 -Francisella tularensis Hsp60, Hsp60 pochodzące od Francisella tularensis 



 

11 

 

Hc-Hsp60 -Histoplasma capsulatum Hsp60, Hsp60 pochodzące od Histoplasma capsulatum 

Hp-Hsp60 -Helicobacter pylorii Hsp60, Hsp60 pochodzące od Helicobacter pylorii 

La1-Hsp60 -Lactobacillus johnsonii Hsp60, Hsp60 pochodzące od Lactobacillus johnsonii 

Li-Hsp70 -Leishmania infantum Hsp70, Hsp70 pochodzące od Leishmania infantum 

Lp-Hsp60 -Legionella pneumophila Hsp60, Hsp60 pochodzące od Legionella pneumophila 

Mb-Hsp65 -Mycobacterium bovis BCG Hsp65, Hsp65 pochodzące od Mycobacterium bovis 

BCG 

Ml-Hsp65 - Mycobacterium leprae Hsp65, Hsp65 pochodzące od Mycobacterium leprae 

Mt-Hsp65 - Mycobacterium tuberculosis Hsp65, Hsp65 pochodzące od Mycobacterium 

tuberculosis 

Pb-Hsp60 -Paracoccidioides brasiliensis Hsp60, Hsp60 pochodzące od Paracoccidioides 

brasiliensis  

Ps-Hsp60 -Piscirickettsia salmonis Hsp60, Hsp60 pochodzące od Piscirickettsia salmonis 

Pg-Hsp60 - Porphyromonas gingivalis Hsp60, Hsp60 pochodzące od Porphyromonas 

gingivalis 

ST-Hsp60 -Salmonella enterica serowar Typhi Hsp60, Hsp60 pochodzące od Salmonella 

enterica serowar Typhi 

Ye-Hsp60 -Yersinia enterocolitica Hsp60, Hsp60 pochodzące od Yersinia enterocolitica 

i.d. (intradermally) - śródskórnie 

IFN-α - interferon alfa; wytwarzany przez leukocyty, głównie plazmocytoidalne komórki 

dendrytyczne; pobudza mechanizmy przeciwwirusowe; wzmaga ekspresję MHC kl.I 

IFN-γ - interferon gamma; wytwarzany przez limfocyty T oraz komórki NK pobudzone IL-2, IL-12, 

IL-15, IL-18 i IL-23; wzmaga ekspresję MHC kl.I, II oraz CD80; działa antyproliferacyjnie 

IL-1α -  interleukina 1 alfa; występująca głównie jako cząsteczka błonowa, oddziałująca jedynie na 

komórki sąsiadujące z komórką, która tę cytokinę wytwarza; wytwarzana przez zaktywowane 

makrofagi, neutrofile, komórki nabłonka oraz śródbłonka; aktywuje produkcję TNF-α 

IL-1β - interleukina 1 beta; cytokina prozapalna; indukuje wydzielanie cytokin prozapalnych takich 

jak: IFN-γ, IL- 6 czy TNF-α 

IL-2 - interleukina 2; wytwarzana przez limfocyty Th1 oraz Tc; wzmaga proliferację i aktywuje 

limfocyty Treg, Tc oraz B; indukuje wytwarzanie IFN-γ, IL-6, GM-CSF 

IL-4 - interleukina 4; wytwarzana przez zaktywowane limfocyty Th2, NKT, komórki tuczne  

i bazofile; aktywuje makrofagi, wzmaga proliferację limfocytów B oraz komórek tucznych; indukuje 

produkcję IgE; wzmaga odpowiedź przeciwpasożytniczą 

IL-5 – interleukina 5; wytwarzana przez limfocyty Th2; bierze udział w indukowaniu wzrostu  

i różnicowaniu eozynofilów 

IL-6 - interleukina 6; wytwarzana przez monocyty, makrofagi, limfocyty T i B, fibroblasty, 

keratynocyty, chondrocyty; cytokina prozapalna hamująca zwrotnie wydzielanie TNF-α; aktywuje 

limfocyty T 

IL-8 = CXCL8 – chemokina; wytwarzana przez makrofagi; silny chemoatraktant; zwiększa 

fagocytozę i bakteriobójcze właściwości neutrofilów 

IL-10 - interleukina 10; wytwarzana przez limfocyty Th2, B, monocyty, makrofagi i keratynocyty; 

hamuje wytwarzanie IFN-γ , IL-1α, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, G-CSF, GM-CSF, TNF-α  

IL-12- interleukina 12; wytwarzana przez APC, keratynocyty, granulocyty, komórki tuczne; stymuluje 

proliferację i aktywację limfocytów T, komórek NK; wpływa na różnicowanie limfocytów Th  

w kierunku Th1; pobudza produkcję IgG 

IL-13- interleukina 13; wytwarzana przez limfocyty Th2, Tc, komórki NK i komórki tuczne; wzmaga 

proliferację limfocytów B, produkcję IgE oraz odporność przeciwpasożytniczą; hamuje wytwarzanie 

TNF-α i IL-1 
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IL-15- interleukina 15; wytwarzana przez DC, monocyty, makrofagi, fibroblasty; wzmaga proliferację 

i aktywację limfocytów B, Tc, komórek tucznych, produkcję IFN-γ i TNF-α przez komórki NK 

IL-23- interleukina 23; wytwarzana przez DC; wzmaga proliferację i cytotoksyczność limfocytów Tc, 

indukuje wydzielanie IFN-γ oraz produkcję białek ostrej fazy zapalnej 

i.m. (intramuscularly) - domięśniowo 

i.n. (intranasally) -  donosowo 

Instability index II – indeks niestabilności białka 

i.p. (intraperitoneally) -  dootrzewnowo 

IPTG - izopropylo-β-D-tiogalaktozydaza 

ISCOM (Immune Stimulating Complex ) -  rodzaj adiuwantu/ kompleks immunostymulujący 

i.t. (intratracheally) -  dotchawiczo 

ITEME (Infectious Thromboembolic Meningoencephalitis) - zakaźno zatorowo-zakrzepowe 

zapalenie opon  mózgowych i mózgu   

i.v. (intravenously) – dożylnie 

Ity
r 
 (Immunity to Typhimurium genetically resistant) - szczepy myszy wykazujące wysoką oporność 

na zakażenia Salmonella Typhimurium 

Ity
s 
 (Immunity to Typhimurium genetically susceptible) - szczepy wsobne myszy wykazujące wysoką 

podatność na zakażenia Salmonella Typhimurium 

JNK (c-Jun N-terminal kinase) = SAPK (stress-activated protein kinases) - kinazy aktywowane 

stresem, grupa kinaz należąca do MAPK (kinaz białkowych aktywowanych mitogenami) 

J774.1 – mysia makrofagowa linia komórkowa  

LAP (Listeria Adhesion Protein )- białko adhezyjne Listeria 

LNCs (Lymph Node Cells) - limfocyty izolowane z węzłów chłonnych 

LOS - lipooligosacharyd 

LPS - lipopolisacharyd 

LT (Heat-labile enterotoxin) – termolabilna enterotoksyna wytwarzana przez wybrane patogenne 

szczepy E. coli 

mAb (monoclonal Antibody) – przeciwciała monoklonalne 

MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) - kinazy białkowe aktywowane mitogenem 

MBP (Maltose Binding Protein) - białko wiążące maltozę 

MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein-1) - białko o właściwościach chemotaktycznych należące do 

rodziny CC- chemokin; białko chemotaktyczne dla monocytów  

MHC kl.I/II (Major Histocompatibility Complex ) – główny kompleks zgodności tkankowej 

MIP-1α (Macrophage Inflammatory Protein-1α) -  makrofagowa proteina zapalna 1 α; białko  

o właściwościach chemotaktycznych należące do rodziny CC- chemokin  

MIP-2 (Macrophage Inflammatory Protein-2) - makrofagowa proteina zapalna 2; białko  

o właściwościach chemotaktycznych należące do rodziny CC- chemokin   

MyD88 (Myeloid Differentiation Factor (88) ) - mieloidalny czynnik różnicowania 88 

NFATp (Nuclear Factor of Activated T-cells) - czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T 

NFκB (Nuclear Factor κB) - czynnik jądrowy κB 

NO- tlenek azotu 

OGCP (Oxoglutarate Carrier Protein) – białko transportujące  2-oksoglutaran 

OVA – ovoalbumina 

PAMP (Patogen Associated Molecular Patern)- wzorce molekularne związane z patogenami 

PCR (Polymerase Chain Reaction)- reakcja łańcuchowa polimerazy 

PEC (Peritoneal Exudate Cell)- populacja komórek izolowana z jamy otrzewnej 

pET 22b(+)– wektor ekspresyjny z sekwencją N-terminalną  pelB oraz C-terminalną HisTaq 

PHA- fitohemaglutynina, mitogen  
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PI-3 (Phosphatidylinositide 3-kinases) - kinaza fosfoinozytolu 

PmB- polimyksyna B 

PMN (Polymorphonuclear Leukocytes)- frakcja polimorfojądrowych leukocytów/frakcja 

granulocytów obojętnochłonnych  

p.o. (per os) - doustnie 

Pyk-2 - kinaza tyrozynowa niereceptorowa 

p38- kinaza białkowa p38 aktywowana mitogenami 

RANTES (Regulated on Activation Normal T Cells Expressed and Secreted)- białko  

o właściwościach chemotaktycznych należącą do rodziny CC- chemokin; ekspresjonowane i 

wydzielane przez limfocyty T 

Ras - białko onkogenne; poznane jako produkt genów retrowirusów onkogennych, a następnie jako 

onkogen komórkowy, białko o aktywności GTP-azowej 

RAW264.7 -  mysia makrofagowa linia komórkowa 

s.c. (subcutaneously)-  podskórnie 

SDF-1α ( Stromal-Derived cell Factor-1α )- czynnik pochodzenia stromalnego 1; chemokina z grupy 

CXC,  potencjalny chemoatraktant monocytów i leukocytów; główny chemoatraktant krwiotwórczych 

komórek macierzystych 

sHSP (small HSP) – niskocząsteczkowe HSP, rodzina białek szoku cieplnego 

SOCS3 (Suppressor Of Cytokine Signaling 3) - inhibitor sygnalizacji cytokin 3; inhibitor reakcji 

immunologicznych zachodzących w komórkach za pośrednictwem szeregu białek m.in. IL-2, IL-3, 

 IL-6, IL-10, IL-11, IFN-γ, erytropoetyny i LPS 

SPI -1/SPI-2 (Salmonella Pathogenicity Island) – wyspa patogenności bakterii z rodzaju  Salmonella 

ST (Heat-stable enterotoxin)- termostabilna enterotoksyna wytwarzana przez wybrane patogenne 

szczepy E. coli 

STEC (Shiga toxin-producing E. coli) – szczepy E. coli zdolne do produkcji Stx 

Stx (Shiga like toxin) - toksyna typu Shiga wytwarzana przez wybrane patogenne szczepy E. coli 

T-bet (T-box gene expressed in T cells) -  czynnik transkrypcyjny T-bet; czynnik transkrypcyjny 

limfocytów Th1; niezbędny dla podjęcia przez stymulowane limfocyty produkcji IFN-γ  

Tc- limfocyty T cytotoksyczne (CD8
+
) 

TCP-1 (T-complex polypeptide–1) = TRiC (TCP-1 Ring Complex) = CCT (chaperonin containing 

the T-complex polypeptide–1) - białko Hsp60 pochodzące od Eucaryota identyfikowane  

w cytoplazmie 

TCR (T Cell Receptor) – receptor limfocytów T składający się z dimeru αβ lub γδ w powiązaniu  

z zespołem cząsteczek CD3 

TGF-β (Transforming Growth Factor beta) -  transformujący czynnik wzrostu-β1; wytwarzany przez 

makrofagi, neutrofile, płytki krwi, limfocyty; hamuje proliferację limfocytów B, T i komórek NK; 

hamuje ekspresję MHC kl.II i powstawanie limfocytów Tc 

Th- limfocyty T helperowe (CD4
+
) 

Tir (Translocated  intimin receptor) – receptor dla intyminy 

TLR2 (Toll Like Receptor 2) - receptor Toll-podobny; potencjalne ligandy to: peptydoglikan, poryny, 

lipoarabinomannan, fosfolipomannan, hemaglutynina 

TLR4 (Toll Like Receptor 4) - receptor Toll-podobny; potencjalne ligandy to: LPS, mannan, 

glikoinozytolofosfolipidy, białka otoczki wirusów, HSP60, HSP70 

TNF-α (Tumor Necrosis Factor alfa) - czynnik martwicy nowotworów; wytwarzany przez makrofagi, 

monocyty, neutrofile, komórki tuczne, limfocyty T i B; cytokina prozapalna; wzmaga proliferację 

limfocytów B, T oraz komórek NK; działa chemotaktycznie na monocyty i neutrofile; aktywuje 

monocyty, makrofagi (wyrzut IL-1, IL-6, GM-CSF, INF-β) i neutrofile  

Treg- limfocyty T regulatorowe 
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2. Streszczenie 

Białka szoku cieplnego (HSP) wykazują silny konserwatyzm oraz wysoką zgodność 

sekwencji, są szeroko rozpowszechnione w naturze, identyfikowane zarówno u Procaryota, 

jak i Eucaryota. Wśród białek szoku cieplnego wyróżnić należy 10 rodzin, w tym HSP60, 

których główną funkcją jest fałdowanie nowo syntetyzowanych łańcuchów polipeptydowych. 

Szereg doniesień naukowych wskazuje jednak, że białka te są ekspresjonowane na 

powierzchni komórek, a w przypadku bakterii ekspresja ma charakter ciągły i silnie wzrasta  

w przypadku zadziałania na nie bodźców stresowych. Udowodniono również, że są one 

ważnym składnikiem biofilmu. Ponieważ HSP stanowią jeden z dominujących antygenów 

bakteryjnych identyfikowanych podczas zakażeń, istnieją przesłanki, by stosować je jako 

składnik szczepionek podjednostkowych.  

Wykazana dotychczas wysoka immunogenność Hsp60 bakterii Gram-ujemnych oraz 

ich znaczne podobieństwo międzygatunkowe, stały się główną przesłanką, dla której  

w przedstawionej pracy podjęto próbę oceny immunogenności rekombinowanych białek 

Hsp60 pochodzących od Escherichia coli, Histophilus somni, Pasteurella multocida oraz 

Salmonella Enteritidis, jak również oceny ich właściwości ochronnych podczas 

doświadczalnego zakażenia myszy (DBA/2Jcmd) patogenami, od których te białka 

pochodziły. 

W celu zrealizowania powyższych zadań otrzymano rekombinowane plazmidy 

kodujące białka Hsp60 najczęstszych patogenów Gram-ujemnych, a następnie dokonano 

optymalizacji ich produkcji, polegającej na doborze odpowiedniego ekspresyjnego szczepu  

E. coli oraz warunków jego hodowli. Wykazano, że białka Hsp60 mogą być produkowane 

przez różne szczepy ekspresyjne E. coli, w tym BL21(DE3), Rosetta gami(DE3) pLysS, 

Tuner(DE3), jednakże najbardziej obiecujące wydaje się zastosowanie szczepu C41(DE3), 

przeznaczonego do nadekspresji toksycznych białek, indukowanego w procesie autoindukcji. 

Oczyszczone z użyciem kolumny powinowactwa białka zemulgowane z niekompletnym 

adiuwantem Freunda wykorzystano do podskórnej hiperimmunizacji myszy DBA/2Jcmd. 

Zwierzęta szczepiono dawkami 10 μg i 20 μg białka, kontrolę stanowiły myszy otrzymujące 

iniekcje soli fizjologicznej z adiuwantem. 10 dni po zakończeniu procesu immunizacji myszy 

skrwawiono, a w pozyskanym osoczu określono poziom przeciwciał anty-rHsp60 klas: IgG, 

IgM, IgA, IgE oraz podklas: IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3. Badana reaktywność przeciwciał klasy 

IgG zarówno z antygenem homologicznym i heterologicznymi ujawniła wysoką 

immunogenność użytych do immunizacji antygenów, jak również ich wysoką reaktywność 

krzyżową. Jednoczesna obecność przeciwciał anty-rHsp60 podklas IgG1, jak i IgG2a  

w badanym osoczu wskazała, że białka rHsp60 pochodzenia bakteryjnego mają 

prawdopodobnie zdolność do pobudzenia zarówno odpowiedzi typu humoralnego, jak i 

komórkowego. Brak istotnych statystycznie różnic w reaktywności przeciwciał klasy IgG 

obecnych w osoczu myszy immunizowanych 10 a 20 μg wybranych antygenów, pozwoliło na 
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określenie dawki niższej, tj. 10 µg, jako gwarantującej silną odpowiedź immunologiczną  

u osobników szczepionych. Wysoka reaktywność przeciwciał klasy IgG z całymi komórkami 

bakteryjnymi potwierdziła, że Procaryota ekspresjonują Hsp60 na swojej powierzchni, a  

H. somni, z którym reaktywność była najwyższa, posiada specyficzną budowę błony 

zewnętrznej, co prawdopodobnie pozwala na lepszy dostęp przeciwciał do antygenów 

powierzchniowych. W dalszej części doświadczeń od hiperimmunizowanych rHsp60 myszy 

pozyskano splenocyty, które stymulowano preparatami białkowymi rHsp60 oraz mitogenami 

(LPS, ConA). Wykazano, że rHsp60 stymuluje komórki śledziony, zarówno myszy 

immunizowanych, jak i kontrolnych, do wyrzutu cytokin prozapalnych, w tym IL-1β oraz  

IL-6. Kolejny etap doświadczeń objął próbę wykazania właściwości protektywnych 

preparatów białkowych rHsp60 podanych (2-krotnie, podskórnie, w dawce 10μg/osobnika) 

myszom DBA/2Jcmd. Kontrolę stanowiły myszy otrzymujące iniekcje niekompletnego 

adiuwantu Freunda oraz w wybranych przypadkach myszy nieimmunizowane. 10-dni po 

drugiej immunizacji myszy zakażano patogennymi szczepami bakterii, od których pochodziły 

uzyskane białka. Myszom podano kolejno: doustnie szczep E. coli O26:K60 (dawka  

1,1x10
10

 cfu/os.), dootrzewnowo H. somni (dawka 1x10
9
 cfu/os.), wziewnie oraz 

dootrzewnowo P. multocida (dawka kolejno 7x10
12

 cfu/ml; 2x10
2
 cfu/os.) oraz doustnie  

S. Enteritidis (dawka 1,86x10
6
 cfu/os.). Właściwości ochronne zastosowanej szczepionki 

wykazano w przypadku zwierząt immunizowanych rHsp60 S.Enteritidis, a następnie 

zakażonych doustnie, dawką LD50 bakterią homologiczną względem antygenu (100% 

przeżywalność), jednak jak się przypuszcza na otrzymany wynik mógł mieć wpływ 

zastosowany adiuwant (przeżywalność w grupie kontrolnej z iniekcją IFA wyniosła 87,5%, 

zaś bez iniekcji 50%). Właściwości ochronne wykazano również w przypadku myszy 

immunizowanych rHsp60 P. multocida oraz E. coli, a następnie zakażonych dootrzewnowo, 

dawką 2xLD50 P. multocida (w obu przypadkach przeżywalność wyniosła 100%).  

W przypadku zakażenia myszy E. coli O26:K60 (podanie doustne), jak i H. somni (podanie 

dootrzewnowe) nie wykazano właściwości protektywnych zastosowanych preparatów 

białkowych (w tych przypadkach analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy grupami).  

Uzyskane wyniki nie pozwoliły na jednoznaczne określenie właściwości ochronnych 

użytych preparatów białkowych rHsp60 w doświadczalnym zakażeniu myszy SPF 

patogennymi szczepami bakterii Gram-ujemnych, od których te białka pochodziły. Jednakże 

wykazane właściwości rHsp60, związane z silnym pobudzeniem przez nie układu 

odpornościowego, skłaniają do zastosowania tych białek do immunizacji zwierząt 

gospodarskich w warunkach terenowych. 
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3. Wstęp 

3. 1. Wprowadzenie 

Infekcje bakteriami Gram-ujemnymi stanowią poważny problem w chowie zwierząt 

domowych, jak i gospodarskich.  Największe straty powodują patogenne gatunki z rodzaju: 

Salmonella, Escherichia, Pasteurella, Pseudomonas oraz Vibrio. Stosowane dotychczas 

szczepionki, w większości oparte na żywych atenuowanych, jak również na zabitych pełnych 

drobnoustrojach, często nie wzbudzają wystarczającej protektywności. Ponadto stosowanie 

tych preparatów niesie ze sobą ryzyko wynikające z możliwości zachowania resztkowej 

zjadliwości przez użyte do ich produkcji mikroorganizmy, jak również wystąpienia rewersji 

wirulencji w przypadku szczepionek atenuowanych. W przypadku zastosowania zabitych 

drobnoustrojów proces ich inaktywacji może prowadzić do niszczenia determinant 

antygenowych i powodować niską immunogenność. Istotnym problemem jest występowanie 

niepożądanych reakcji ubocznych, w tym szoku endotoksycznego w reakcji na 

lipopolisacharyd (LPS). Obniżenie skuteczności preparatów, jak i ich bezpieczeństwa może 

być również spowodowane nietolerancją osobniczą i możliwością wystąpienia reakcji 

alergicznej [Kurowski i Kuna 1999; Chodaczek 2004; Jakóbisiak i wsp. 2009]. Obecnie 

podejmuje się próby tworzenia szczepionek nowej generacji takich jak szczepionki 

podjednostkowe czy szczepionki DNA. Preparaty te charakteryzuje wysoka czystość, a co za 

tym idzie obniżona toksyczność, stąd ich praktyczne zastosowanie w niedalekiej przyszłości 

wydaje się być obiecującym pomysłem.  

W latach 70-tych XX wieku zespół Zakładu Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej 

rozpoczął badania związane z wprowadzeniem immunoprofilaktyki czynnej oraz biernej 

opartej na różnorodnych antygenach Histophilus somni i skierowanej przeciwko bakteriom 

Gram-ujemnym. W immunoprofilaktyce zakażeń H. somni w Polsce opracowano dotychczas 

kilka programów immunoprofilaktyki, w tym program immunoprofilaktyki biernej, czynnej 

oraz bierno-czynnej [Stefaniak i wsp. 1998a]. Wieloletnie badania Zespołu wykazały 

ochronną wartość szczepień zwierząt szczepionkami opartymi na zabitych komórkach  

H. somni, jak również wysoką wartość ochronną surowic odpornościowych pozyskanych na 

drodze hiperimmunizacji zwierząt pełnymi bakteriami lub mieszaniną antygenów 

izolowanych z H. somni. Dotychczas wykazano ochronną rolę w przypadku bydła, świń, 

drobiu, psów oraz koni.  

W przeprowadzonych badaniach [Stefaniak i wsp. 1998a] zaobserwowano, że  

3-krotna immunizacja buhajów (przeznaczonych do rozrodu) szczepionką Somnuvac  

(Pro Animali sp. z o.o.) prowadzi do kilkukrotnego wzrostu intensywności reakcji pobranych 

od nich surowic wobec supernatantu sonikatu H.somni, jak również lipooligosacharydu  

w porównaniu z reakcją surowic kontrolnych (pobranych od badanych zwierząt przed 

rozpoczęciem eksperymentu). W momencie zakończenia doświadczenia (13-miesięcy od 
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pierwszej immunizacji) w surowicy dominowały przeciwciała podklasy IgG2, wskazywane 

przez wielu autorów [Widders i wsp. 1989; Silva i Little 1990] jako wyznacznik zaistniałej 

odpowiedzi poszczepiennej lub po przechorowaniu. Widders i wsp. [1989] udowodnili, że 

podklasa IgG2 przeciwciał jest najbardziej przydatna diagnostycznie podczas wykrycia stanu 

patologii u bydła podczas ich zakażenia H. somni. Stwierdzono również [Stefaniak i wsp. 

1998a] poprawę zdrowotności zwierząt wyrażającą się zmniejszeniem zachorowalności  

z 23,5% w roku poprzedzającym immunizację do 9% w trakcie prowadzenia profilaktycznego 

szczepienia. Dodatkowo ponad trzykrotnie zmniejszyła się liczba buhajów 

zdyskwalifikowanych z powodu patologii narządów rozrodczych. Surowice buhajów 

hiperimmunizowanych H. somni badane w immunoblottingu wykazały najsilniejsze  reakcje  

z białkami patogenu o masie 100, 67, 54-56, 46, 40 oraz 31-32 kDa [Stefaniak 1999]. 

Występowanie silnych reakcji krzyżowych surowic zwierząt hiperimmunizowanych H.somni 

wobec innych bakterii Gram-ujemnych skłoniło do oceny efektywności immunizacji H. somni 

gatunków zwierząt, u których naturalnie ta bakteria nie występuje, ale cierpią z powodu 

infekcji powodowanych przez bakterie Gram-ujemne. Interesujące wyniki otrzymano  

w badaniach dotyczących immunizacji biernej świń. Zaobserwowano, że podanie prosiętom 

w 3 i 21 dniu życia surowicy odpornościowej uzyskanej przez hiperimmunizację tuczników 

pełnymi komórkami H. somni, powoduje w porównaniu z grupą kontrolną wyraźne obniżenie 

śmiertelności oraz podwyższenie przyrostów masy ciała. Grupa doświadczalna 

charakteryzowała się niższym stężeniem γ-globulin i wyższym stężeniem albumin co 

świadczy o dobrej ochronie prosiąt przed infekcjami [Rząsa i wsp. 2006a; Rząsa i wsp. 

 2006b]. Jednakże najciekawszym z zaobserwowanych zjawisk wydaje się spadek częstości 

pojawiania się biegunek poprzez obniżenie ilości niepożądanych w jelicie czczym bakterii  

(w tym patogennej E. coli) i jednocześnie sprzyjanie rozwojowi pożądanej flory bakteryjnej 

przewodu pokarmowego (Enterococcus sp., Lactobacillus sp.). Zjawisko to wiąże się 

najprawdopodobniej z występowaniem reaktywności krzyżowej przeciwciał anty-H.somni  

z innymi patogennymi bakteriami Gram-ujemnymi występującymi w przewodzie 

pokarmowym prosiąt [A. Rząsa wyniki niepublikowane]. Analogiczne zjawisko 

zaobserwowano w badaniach dotyczących podania allogenicznej surowicy odpornościowej 

anty-H.somni szczeniakom, u których wystąpiła krwawa biegunka zagrażająca ich życiu.  

W wymazach kału badanych szczeniąt izolowano patogenne szczepy Escherichia coli  

(β-hemolityczne). Podanie chorym zwierzętom surowicy przyczyniło się do pełnego powrotu 

do zdrowia w przeciągu 3 do 5 dni. W świetle otrzymanych wyników należy przypuszczać, że 

przeciwciała anty-H. somni reagowały krzyżowo z E. coli [Nikołajczuk i wsp. 1996]. Silną 

reaktywność krzyżową ujawniły w immunoblottingu surowice hiperimmunizowanych całymi 

komórkami H.somni koni, psów, świń oraz drobiu wykazując reaktywność krzyżową  

z bakteriami: Pasteurella multocida, Eschericha coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella 

Enteritidis, Salmonella Gallinarum-Pullorum, Salmonella Dublin, Klebsiella pneumaniae, 
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Taylorella equigenitalis, Campylobacter jejuni [Stefaniak i wsp. 1999]. Stefaniak i wsp. 

[1998b] wykazali, że surowice kury, królika, kozy oraz buhaja hiperimmunizowanych 

różnymi antygenami H. somni reagują krzyżowo z bakteriami z rodzaju Salmonella. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły antygeny należące do S. Enteritidis o masie: 18, 22-

23, 45-47, 49, 51, 59, 61, 82-83 i 90 kDa; S. Typhimurium o masie: 22-23, 51, 55-57, 85-86  

i 90 kDa; S. Gallinarum-Pullorum o masie: 22-23, 49,51, 59, 61, 84, 90 i powyżej 100 kDa;  

a także S. Dublin o masie: 16, 18, 20-21, 25, 36 i 59 kDa. Powyższe obserwacje stały się 

główną przesłanką do podjęcia próby stworzenia szczepionki skierowanej przeciwko 

Salmonella sp.. Doustne podanie brojlerom żywej szczepionki H.somni (109 cfu/ml)  

w pierwszym i czternastym dniu życia przyniosło rezultaty porównywalne z podaniem im 

standardowo stosowanej żywej, atenuowanej szczepionki S. Typhimurium (TAD, Cuxhaven, 

RFN) [Wieliczko i wsp. 2000]. Wykazano, że immunizowane brojlery poddane infekcji  

S. Enteritidis wykazywały intensywny wzrost przeciwciał klasy IgA identyfikowany  

w surowicy, homogenacie nabłonka jelit oraz żółci. Należy podkreślić, że  

w przeprowadzonych reakcjach ELISA przeciwciała IgA reagowały z całymi komórkami nie 

tylko bakterii H. somni, ale również S. Enteritidis i S. Typhimurium, niejednokrotnie dając 

silniejsze reakcje z antygenami heterologicznymi. Dodatkowo zaobserwowano, że po 18-tu 

dniach od zakażenia nie identyfikuje się S. Enteritidis w żadnych z analizowanych narządów 

[Wieliczko i wsp. 2000]. Kwintesencją wieloletnich badań dotyczących immunoprofilaktyki 

opartej o bakterię H. somni wydaje się rozprawa doktorska dr Józefa Galli [2010], w której 

nie tylko potwierdzono przedstawione powyżej obserwacje, wykazując silną reaktywność 

surowic hiperimmunizowanych antygenami H. somni zwierząt z bakteriami Gram-ujemnymi, 

ale dokładnie przeanalizowano charakter tych reakcji. W swych badaniach Galli [2010] 

wskazał na kilka najciekawszych antygenów obecnych u wszystkich badanych bakterii  

i reagujących z surowicami zwierząt kilku gatunków immunizowanych zbiorczymi 

antygenami H.somni. Do antygenów tych zaliczył białka o masie: 100, 59-61 oraz 15-21 kDa. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził antygen o masie około 60 kDa, zidentyfikowany  

u bakterii Gram-ujemnych w reakcji western blot z użyciem surowicy kozy 

hiperimmunizowanej białkami OMP H.somni. Proteina ta została zidentyfikowana przez  

dr Galli jako białko Hsp60, gdyż wykazała ona reaktywność z przeciwciałem anty-rhHsp60 

(Ryc. nr 1.). Antygen ten wydał się potencjalnie przydatny jako składnik szczepionek 

podjednostkowych mogących indukować szeroką odporność przeciwbakteryjną, stąd pomysł 

stworzenia szczepionki opartej na różnych, bakteryjnych białkach Hsp60.  
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Ryc. nr 1. Analiza SDS PAGE (lewa strona) oraz immunoblottingu (prawa strona) z przeciwciałami 
anty-rhHsp60 lizatów bakteryjnych [rozprawa doktorska Józefa Galli] 

 

Legenda: M – standard masy, 1 – hrHsp60, 2 – H. somni, 3 – M. haemolytica, 4 – P. multocida, 5 – E. coli, 6 – 
S. Enteritidis, 7 – E. coli (z użyciem czerwonej strzałki zaznaczono prążek o masie 60kDa) 

 

3.2. Białka szoku cieplnego-ogólna charakterystyka 

HSPs (Heat Shock Proteins) zwane białkami szoku cieplnego to wykazujące silny 

konserwatyzm, szeroko rozpowszechnione w naturze proteiny, identyfikowane zarówno  

u Procaryota jak i Eucaryota. Uważa się, że sięgające nawet 50% podobieństwo sekwencji 

pomiędzy ssaczym a bakteryjnym HSP jest  jednym z najwyższych w całej biosferze [Fink 

1999; Zügel i Kaufmann 1999; Hartl i Hayer-Hartl 2002]. Komórki Procaryota, jak  

i Eucaryota produkują białka szoku cieplnego w sposób konstytutywny (niektóre HSP60, 

HSP90), bądź w wyniku pojawienia się warunków stresowych (HSP70 i HSP27) [Garrido  

i wsp. 2001; Pivovarova i wsp. 2005]. Różnorodne warunki stresowe w tym środowiskowe 

(promieniowanie UV, metale ciężkie), patologiczne (infekcje, guzy złośliwe) oraz 

fizjologiczne (czynniki wzrostu, proces różnicowania komórek) stymulują silny wzrost 

syntezy HSP w komórce [Lindquist i Craig 1988; Jäättelä 1999]. Wykazano, że wzrost 

stężenia białek w przestrzeni komórkowej ma głównie na celu ochronę komórek Eucaryota  

w przebiegu zakażenia, czy też podczas rozwoju stanu zapalnego. W przypadku Procaryota  

zjawisko to najczęściej obserwuje się w  momencie wniknięcia drobnoustroju do organizmu 

gospodarza. Patogen narażony jest wówczas na różnorakie zmiany środowiskowe, które mogą 

być dla komórki wysoce stresogenne [Zügel i Kaufmann 1999].  

Niezwykłą cechą HSP jest ich zdolność do oddziaływania z szeroką gamą białek, co 

odróżnia je od większości protein wewnątrzkomórkowych, które wchodzą w interakcje 

zwykle z jednym, bądź niewielką ilością partnerów. Ta właściwość przyczynia się do 

plejotropowej aktywności HSP [Kaźmierczuk i Kiliańska 2009]. Główna rola białek szoku 

cieplnego w komórce obejmuje udział w prawidłowym fałdowaniu oraz translokacji protein, 
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jak również tworzeniu i niszczeniu kompleksów białkowych [Fink 1999]. Udowodniono 

również, że białka te biorą udział w pobudzeniu układu immunologicznego [Tsan i Gao  

2004; Habich i Burkart 2007; Quintana i Cohen 2011], w przebiegu programowanej śmierci 

komórki (działanie proapoptotyczne), jak również w ochronie DNA oraz pre-mRNA przed 

degradacją i uszkodzeniem (działanie antyapoptotyczne) [Parcellier i wsp. 2003; 

Kaźmierczuk i Kiliańska 2010]. Jednocześnie mogą one przyczyniać się do rozwoju schorzeń 

na tle autoimmunologicznym, jak reumatoidalne zapalenie stawów [Hirata i wsp. 1997], 

łuszczyca [Rambukkana i wsp. 1993], arterioskleroza [Xu i Wick 1993], periodontitis [Tabeta 

i wsp. 2000], choroba Kawasaki [Yokota i wsp. 1993], czy też choroba Behceta [Lehner  

i wsp. 1991]. Istnieją również dowody, że HSP należą do antygenów chroniących komórki 

przed rozwojem nowotworów z uwzględnieniem różnych modeli guzów. Rola HSP  

w odporności przeciwnowotworowej obejmuje aktywność immunologiczną HSP izolowanych 

z guza oraz zdolność indukcji odporności swoistej wobec guza, z którego były one izolowane 

[Srivastava 2002; Male i wsp. 2006]. 

Obecnie można spotkać się z różnorodnymi propozycjami podziału białek szoku 

cieplnego.  Klasyfikacja białek HSP powinna uwzględniać jednocześnie pełnione przez nie 

funkcje oraz ich masę cząsteczkową. Według Bolhassani i Rafati [2008] wśród tej grupy 

protein wyróżnić należy dziesięć rodzin, w tym: HSP40, 60, 70, 90, 110, niskocząsteczkowe 

HSP określane mianem sHSP (small HSP), HSP10, HSP95, GRP170 oraz kalretikuliny 

(Tabela nr 1.). Opierając się na nomenklaturze  przyjętej podczas  Cold Spring Harbor 

Meeting w 1996 [Hightower i Hendershot 1997], nazwy rodzin białek szoku cieplnego pisane 

są dużymi literami np. HSP60, podczas gdy proteiny należące do poszczególnych rodzin  

w sposób konwencjonalny, jak nazwy własne  np. Hsp60. W Tabeli nr 1. przedstawiono 

główne rodziny białek szoku cieplnego, najistotniejsze białka należące do rodziny oraz 

pełnione przez nie funkcje.  

Jedną z najbardziej interesujących rodzin wśród białek szoku cieplnego stanowi 

rodzina HSP60. Białka należące do niej postrzegane są przede wszystkim jako molekularne 

chaperoniny, czyli białka opiekuńcze odpowiedzialne za prawidłowe fałdowanie 

polipeptydów.  Jednakże, jak wskazuje wiele doniesień naukowych, należą one do silnych 

stymulatorów układu odpornościowego stanowiąc swoisty pomost pomiędzy elementami 

układu odporności wrodzonej  i nabytej. Niniejsza praca poświęcona jest wykorzystaniu 

białek szoku cieplnego o masie 60kDa jako potencjalnego składnika szczepionki 

podjednostkowej indukującej zarówno odpowiedź humoralną, jak i komórkową.   
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Tabela nr 1. Główne rodziny białek szoku cieplnego [Hightower  i Hendershot  1997; Fink 1999; 
Pockley 2001; Srivastava 2002; Pockley 2003; Bolhassani i Rafati 2008; Kaźmierczuk i Kiliańska 
2009; Kaźmierczuk i Kiliańska 2010] 
 
 

Rodzina 

HSP 

Najistotniejsze 

białka należące 

do rodziny 

Lokalizacja Pełnione funkcje 

HSP40 

 

Hsp40 

 

 

Cytosol/ 

jądro komórkowe 

 

Białko współopiekuńcze, regulacja aktywności Hsp70, 

wiązanie uszkodzonych białek oraz ich naprawa, 

regulator apoptozy, regulacja replikacji oraz transkrypcji 

 

Hsp47 

 

Retikulum 

endoplazmatyczne 

Udział w sekrecji kolagenu, ochrona włókien 

kolagenowych 

HSP60 

 

      Hsp60  

 

 

 

Mitochondria 

 

Udział w fałdowaniu nowo syntetyzowanych  

polipeptydów, naprawa   uszkodzonych białek 

mitochondrialnych oraz cytozolowych, transport białek do 

mitochondriów, regulator apoptozy, funkcje 

immunologiczne       TCP-1 

 

Cytosol 

 

HSP70 

Hsp70/72 

 

Cytosol/ jądro 

komórkowe 

 

Udział w fałdowaniu nowo syntetyzowanych  

polipeptydów, naprawa lub usuwanie denaturowanych 

białek,  zapobieganie tworzeniu się agregatów 

niepofałdowanych polipeptydów, funkcje 

immunologiczne, regulacja aktywacji oraz represji 

transkrypcji genów HSP, właściwości antyapoptotyczne, 

indukcja odpowiedzi antynowotworowej 

Hsc70 

 

Cytosol/ jądro 

komórkowe 

 

Transport białek do organelli  

HSPA5/Bip= 

(białka wiążące 

immunoglobuliny) 

 

 

Retikulum 

endoplazmatyczne 

/błona 

komórkowa/ 

jądro komórkowe 

 

Uczestnictwo w procesie transportu przez błonę 

komórkową, ochrona rybosomów, oddziaływanie z 

nieprawidłowo sfałdowanym MHC kl.II-  wpływ na jego 

zatrzymanie w obrębie ER, aktywność ATP-azy 

     mtHsp70 

(mitochondrialne 

Hsp70) 

Mitochondria/ 

cytosol 

 

 

Ochrona białek mitochondrialnych, kontrola aktywności 

HSF1 

 



22 

 

Rodzina 

HSP 

Najistotniejsze 

białka należące 

do rodziny 

Lokalizacja Pełnione funkcje 

HSP90 

 

Hsp90 

 

Cytosol/ jądro 

komórkowe 

Wiązanie białek, regulacja aktywności protein, 

zapobieganie tworzeniu się białkowych agregatów, udział 

w fałdowaniu nowo syntetyzowanych  polipeptydów, 

stabilizacja monomerycznej formy HSF1 w warunkach 

fizjologicznych, aktywacja receptorów steroidowych  i 

niesteroidowych 

Gp96 

(białko regulowane 

poziomem glukozy o 

masie 94 kDa) 

Retikulum 

endoplazmatyczne 

Transport  białek, właściwości antyapoptotyczne, funkcje 

immunologiczne-wiązanie peptydów z MHC kl.I, 

indukcja odpowiedzi antynowotworowej 

HSP 110 

 

Hsp110 

 

Cytosol 

Tworzenie kompleksów z Hsc70 oraz Hsp25, funkcja 

chaperoniny wraz z Hsc70,  wzmacnianie termotolerancji, 

indukcja odpowiedzi antynowotworowej, wiązanie i 

aktywacja antygenów oraz komórek APC 

Hsp105 Cytosol Udział w naprawie i proteolizie denaturowanych białek 

sHSP 

αβ krystalina Cytosol Stabilizacja cytoszkieletu 

Hsp27 

 

Cytosol/ jądro 

komórkowe 

Stabilizacja aktyny, rola w rozwoju i funkcjonowaniu 

komórek nerwowych i mięśni, aktywność 

antyapoptotyczna, hamowanie agregacji denaturowanych 

białek, udział w naprawie oraz usuwaniu denaturowanych 

białek 

Hsp32 Cytosol 
Udział w katabolizmie hemu, właściwości 

antyoksydacyjne 

HSP10 

Hsp10 

GroES 

(E. coli) 

 

Mitochondria 

 

Białko współopiekuńcze- tworzenie kompleksów  z 

Hsp60 , zapobieganie agregacji zdenaturowanych białek 

HSP 95 Hsp95 Aparat Golgiego 

Komponent komórkowy identyczny z białkami 

membranowymi, indukowany w warunkach deficytu 

glukozy 

GRP 170 

Grp 170 

(białko regulowane 

poziomem glukozy o 

masie 170 kDa) 

Retikulum 

endoplazmatyczne 

Sugerowana funkcja białka opiekuńczego, interakcje z 

Gp96 oraz Grp78=HSPA5, indukcja odpowiedzi 

antynowotworowej 

Kalreti-

kulina 

Kalretikulina 

Kalneksyna 

Retikulum 

endoplazmatyczne 

Wielofunkcyjna  monomeryczna proteina wiążąca Ca2+, 

udział w homeostazie Ca2+   

 

 

Tabela nr 1. c.d. 
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3.3. Białka szoku cieplnego o masie 60kDa jako molekularne chaperoniny 

Uważa się, że białka stanowią najbardziej uniwersalne makrocząsteczki  

w organizmach żywych, odgrywając w nich decydującą rolę w większości procesów 

biochemicznych. Pełnią one różnorakie funkcje w tym: katalizatorów, transporterów, 

cząsteczek magazynujących, uczestniczą one w procesach obrony organizmu, generują ruch, 

przenoszą impulsy nerwowe, kontrolują wzrost i różnicowanie. Typowe komórki ssacze 

zdolne są do ekspresji około 10 000 różnych białek, które syntetyzowane z udziałem 

rybosomów, jako liniowe łańcuchy, mogą być zbudowane nawet z kilku tysięcy 

aminokwasów. Jednakże, by polipeptydowe łańcuchy mogły w sposób prawidłowy 

funkcjonować w organizmie muszą ulec procesowi fałdowania i przyjąć formę natywną 

białka  [Dobson i wsp. 1998; Bartlett i Radford 2009]. Powstałe, natywne białko w jego 

fizjologicznym środowisku musi utrzymać swoją konformację, by zachować swoją 

funkcjonalność, a  przyjęta struktura musi być chociaż w minimalnym stopniu korzystna 

termodynamicznie. Jak dowiodły badania dotyczące eksperymentalnego refoldingu białek  

w warunkach in vitro, sekwencja aminokwasowa kodowana przez DNA zawiera wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące jego trzeciorzędowej struktury [Dobson i wsp. 1998; Dobson 

i  Karplus 1999], jednakże proces fałdowania polipeptydowych łańcuchów w komórce zwykle 

nie jest procesem spontanicznym. Przeprowadzone eksperymenty dowiodły, że  

w wewnątrzkomórkowym środowisku wiele protein wymaga obecności specjalnej maszynerii 

w postaci molekularnych chaperonów oraz nakładu energii, by wydajnie fałdować się oraz 

być biologicznie aktywnymi [Hartl 1996]. Wiele różnorodnych chaperonów chroni łańcuchy 

peptydowe przed nieprawidłowym fałdowaniem, jednakże nie dostarcza żadnej informacji 

dotyczącej konformacji przyjętej w zachodzącym z ich udziałem procesie [Hartl i Hayer-Hartl 

2002]. Białka opiekuńcze prócz kontroli procesu zwijania łańcuchów polipeptydowych 

posiadają również zdolność zapobiegania ich agregacji. Spontaniczne refałdowanie białek  

in vitro dotyczy najczęściej małych, jednodomenowych protein, które posiadają tendencję do 

natychmiastowego chowania  do wnętrza cząsteczki swoich hydrofobowych łańcuchów 

bocznych [Dobson i Karplus 1999]. Jednakże duże, wielodomenowe proteiny najczęściej 

zwijają się z małą wydajnością tworząc często formy  przejściowe, które mają tendencje do 

agregacji, gdyż nieprawidłowo sfałdowane białka często eksponują swoje hydrofobowe 

łańcuchy do środowiska, którego charakter jest hydrofilowy [Eichner i wsp. 2011]. 

Zachodzący proces agregacji nieodwracalnie usuwa białka ze ścieżki fałdowania,  

a w szczególnych warunkach prowadzić może do tworzenia się fibrylarnych struktur zwanych 

amyloidami, których obecność może przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera oraz 

Huntingtona [Radford 2000]. Niewątpliwie więc kontrolowanie jakości powstałych protein 

oraz utrzymanie homeostazy proteomu wydaje się być, dla prawidłowego funkcjonowania 

komórki oraz całego organizmu, problemem kluczowym. Utrzymanie homeostazy proteomu 

komórka osiąga dzięki zintegrowanej sieci kilkuset białek wliczając tu molekularne 
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chaperony i ich białka regulatorowe, system ubikwityna- proteasom UPS (ubiquitin–

proteasome system)  oraz procesy autofagocytozy [Hartl i wsp. 2011].      

Na szczególną uwagę, wśród zaangażowanych w procesy utrzymania homeostazy 

proteomu rodzin białek szoku cielnego, zasługują: sHSP, α-krystaliny, HSP40, HSP60, 

HSP70, HSP90, HSP100 oraz karletikulina [Fink 1999; Hartl i Hayer-Hartl 2002; Hartl i wsp. 

2011]. Większość z wymienionych chaperonów wchodzi w interakcje z peptydami poprzez 

rozpoznanie  reszt hydrofobowych  i/lub nieustrukturyzowanych fragmentów szkieletowych 

substratu [Hartl i Hayer-Hartl 2002]. Sposób oddziaływania chaperonów oraz udział  

w procesie fałdowania zostanie omówiony na przykładzie białek szoku cieplnego o masie  

60 kDa.  

Chaperoniny należące do tej rodziny to duże kompleksy zbudowane z dwóch 

pierścieni (double-rings complex) ~ 800-900kDa, które łączą się w sposób umożliwiający 

utworzenie wewnętrznego kanału. Wśród nich wyróżnić można dwie grupy. Grupa I 

chaperonin, zwana również Hsp60s u Eucaryota oraz GroEL u Procaryota, identyfikowana 

jest wyłącznie u eubakterii oraz w organellach pochodzenia endosymbiotycznego takich jak 

mitochondria oraz chloroplasty. Białka te kooperują z kofaktorami, do których należą GroES 

w przypadku Procaryota  oraz Hsp10 w przypadku Eucaryota.  Grupę II identyfikuje się  

u archeonów oraz w cytosolu Eucaryota, gdzie znane są jako TRiC (TCP-1 Ring Complex) 

lub CCT (chaperonin containing the T-complex polypeptide–1). Białka te w przeciwieństwie 

do grupy I funkcjonują niezależnie od kofaktorów [Fink 1999; Hartl i Hayer-Hartl 2002; Hartl 

i wsp. 2011].  

Chaperonowy system GroEL-GroES u Escherichia coli należy do najlepiej opisanych 

spośród wszystkich układów związanych z białkami szoku cieplnego [Fink 1999]. Jak 

wykazały badania GroEL posiada zdolność do oddziaływania z ponad 250 różnymi białkami 

cytoplazmatycznymi. Rozmiar większości z nich mieści się w przedziale od 20-50 kDa  

i zbudowane są z kompleksów tworzonych przez domeny α/β lub przez α+β [Kerner i wsp. 

2005; Fujiwara i wsp. 2010]. GroEL tworzą dwa heptametryczne pierścienie (cis i trans) 

zbudowane z siedmiu podjednostek, każda z nich o masie 57 kDa. Pierścienie łączą się ze 

sobą w układzie zwanym back-to-back, czyli tymi samymi fragmentami łańcuchów. Każda  

z podjednostek zbudowana jest z trzech domen: apikalnej, pośredniej oraz ekwatorialnej. 

Domena apikalna GroEL wspomaga proces otwierania cylindra, jak również eksponuje  

do wnętrza kanału hydrofobowe reszty aminokwasowe umożliwiając wiązanie substratu 

wewnątrz pierścieni. Domena pośrednia łączy się zawiasowo z domeną apikalną i jest 

wysunięta na zewnątrz pierścienia, zaś domena ekwatorialna posiada aktywność ATP-azy, 

jednocześnie stabilizuje strukturę kanału. Hydrofobowa powierzchnia eksponowana przez 

domenę apikalną obu pierścieni wiąże hydrofobowe reszty aminokwasowe substratu, który 

zostaje umieszczony w elastycznym rowku pomiędzy dwoma amfipatycznymi helisami tej 

domeny. Jednakże, by mógł zajść proces fałdowania peptydu niezbędna okazuje się obecność 
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energii w postaci ATP oraz białka GroES.  GroES to  homoheptameryczny pierścień złożony 

z podjednostek o masie ~10kDa, który posiada zdolność cyklicznego przyłączania  

i odłączania się od GroEL, w procesie zależnym od ATP. Podjednostki GroES posiadają  

w swej sekwencji ruchome pętle, które oddziałują z miejscem wiążącym substrat w domenie 

apikalnej, jak również pośredniczą w procesie dysocjacji substratu [cyt. przez Hartl i Hayer-

Hartl 2002]. Przyłączenie się białka GroES  do GroEL prowadzi do znacznych zmian 

konformacyjnych w jego strukturze, co umożliwia formowanie klatki z silnie hydrofilową, 

naładowaną ujemnie powierzchnią ścian kanału [cyt. przez Hartl i wsp. 2011], jednocześnie 

prowadząc do znacznego zwiększenia powierzchni wewnętrznej kanału [Hartl i Hayer-Hartl 

2002]. 

Do drugiej grupy rodziny HSP60 należy białko TCP-1 identyfikowane w cytosolu 

Eucariota. TCP-1 to heterooligomeryczny kompleks o masie 970 kDa zbudowany  

z różnorodnych podjednostek o masie 52-65 kDa. Podjednostki te tworzą pierścienie  ułożone 

w strukturę przypominającą białko GroEL [Frydman  i wsp 1992]. W warunkach in vitro 

białko to funkcjonuje niezależnie od kofaktorów takich jak GroES. Domeny apikalne tego 

białka zawierają w swej strukturze α-helikalny segment w kształcie palca, który tworzy 

swoiste wieczko funkcjonujące analogicznie jak GroES. Fragment ten umożliwia 

enkapsulację białka poprzez zamykanie oraz otwieranie w ATP- zależnym procesie wejścia 

do kanału tworzonego przez pierścienie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kompleksu 

GroEL-GroES [Douglas i wsp. 2011]. Najprawdopodobniej reakcja fałdowania białek  

z udziałem TRiC jest znacznie wolniejsza w porównaniu z kompleksem GroEL-GroES 

[Reissman i wsp. 2007]. Białko to bierze udział w fałdowaniu wielu protein 

cytoplazmatycznych, zakłada się, że  oddziałuje ono z około 10% nowo syntetyzowanych 

białek cytozolowych, w tym aktyną i tubuliną [Muñoz i wsp. 2011].  
 

3.4.  Ekspresja HSP60 na powierzchni komórek 

Istnieje wiele doniesień naukowych, potwierdzających ekspresję HSP60 na 

powierzchni komórek Eucaryota jak i Procaryota. Jednakże mechanizmy zaangażowane  

w translokację białek szoku cieplnego na powierzchnię komórki nie są znane, szczególnie, że 

są to typowe białka cytoplazmatyczne i brak w ich strukturze specyficznych sekwencji 

liderowych odpowiedzialnych za translokację na powierzchnię komórki [Multhoff  

i Hightower 1996, Garduño i wsp. 1998a]. Zakłada się, że proces ten w przypadku Eucaryota 

jest niezależny od sekrecyjnej ścieżki ER-Golgi, gdyż zastosowanie inhibitorów tej drogi nie 

hamuje uwalniania HSP z przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Wiadomo również, że białka 

szoku cieplnego w przypadku Eucaryota ekspresjonowane są jedynie na powierzchni  

komórek zainfekowanych wirusami, czy też bakteriami oraz w przypadku komórek 

nowotworowych lecz nie identyfikuje się ich w przypadku komórek zdrowych. Obserwacje te 

skłoniły badaczy do wysunięcia wniosku, że to silnie zaburzony w tych komórkach 
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metabolizm przyczynia się do zakłócenia procesów sekrecji. W przypadku komórek 

nowotworowych wewnątrzkomórkowe środowisko charakteryzuje się silną kwasowością, 

hipoksją oraz obniżoną ilością składników odżywczych. To kwaśne środowisko odpowiadać 

może za konformacyjne zmiany HSP, co może promować jego powierzchniową lokalizację, 

tak jak to ma miejsce w przypadku toksyny dyfterytu [Multhoff i Hightower 1996].  

W przypadku Procaryota obserwuje się ciągłą ekspresję HSP60 na powierzchni komórek 

bakteryjnych, która intensywnie wzrasta w przypadku zadziałania na komórkę bodźców 

stresowych, takich jak szok termiczny czy też osmotyczny. Podobne zjawisko obserwuje się 

również w momencie wniknięcia drobnoustroju do organizmu gospodarza. Patogen narażony 

jest wówczas na różnorakie zmiany środowiskowe, które mogą być dla komórki wysoce 

stresogenne. Należy tutaj wliczyć zmianę temperatury, pH oraz pO2. Co więcej, patogen 

narażony jest jednocześnie na naturalne procesy obronne organizmu, takie jak fagocytoza 

przez komórki żerne. Sfagocytowana komórka bakteryjna poddawana jest działaniu 

reaktywnych form tlenu, mediatorów NO, enzymów lizosomalnych. W celu obrony przed 

tymi czynnikami patogen uruchamia różnorodne procesy ochronne, w tym podwyższa ilość 

syntetyzowanych HSP [Zügel i Kaufmann 1999].  Przypuszcza się, że w przypadku 

Procaryota to obecność domeny hydrofobowej na C-końcu białka może ułatwiać jego 

interakcje z hydrofobowymi regionami innych cząsteczek, takich jak fosfolipidy oraz 

lipopolisacharydy i sprzyjać jego translokacji na powierzchnię komórki, jak również sekrecji 

do przestrzeni zewnątrzkomórkowej [Hennequin i wsp. 2001].  

Ekspresja cząsteczek HSP na powierzchni komórek pociąga za sobą pewne 

konsekwencje, odgrywa bowiem istotną rolę w: interakcji pomiędzy bakterią a komórką 

docelową, rozpoznaniu komórki bakteryjnej przez układ immunologiczny, rozwoju chorób 

autoimmunizacyjnych, rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, rozwoju procesów zapalnych, 

infekcjach wirusowych, odrzutach przeszczepów oraz rozpoznaniu komórek nowotworowych 

przez komórki układu immunologicznego [cyt. przez Multhoff i Hightower 1996].  

W przypadku Procaryota obserwuje się dwa zjawiska związane z ekspresją białek szoku 

cieplnego na powierzchni komórek, w pierwszym z nich HSP60 komórek docelowych 

stanowi receptor dla bakteryjnych ligandów, w drugim zaś sam jest ligandem bakteryjnym. 

Przykładem pierwszego z obserwowanych zjawisk są wyniki badań przeprowadzonych przez 

Burkholder i Bhunia [2010], w których analizowano interakcje pomiędzy Listeria 

monocytogens a komórkami gospodarza. Wstępne oddziaływanie bakterii z nabłonkiem jelit 

wydaje się elementem kluczowym w rozpoczęciu procesu infekcji oraz rozprzestrzenianiu się 

tego patogenu. Adhezja L. monocytogenes możliwa jest dzięki czynnikom bakteryjnym, takim 

jak: białko wiążące fibronektynę czy też białka należące do rodziny internalin. Jednakże 

zespół A.K. Bhunia zidentyfikował również u Listeria białko adhezyjne (LAP- Listeria 

adhesion protein) i uznał je za przypuszczalny czynnik adhezyjny, promujący wiązanie do 

kultur komórkowych wyprowadzonych z tkanek jelit, jak również czynnik umożliwiający 
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translokację bakterii do wątroby oraz śledziony u zakażonych doustnie myszy [Jaradat i wsp. 

2003]. Jednocześnie zespół ten wskazał receptor dla LAP, którym okazało się być białko 

Hsp60 ekspresjonowane na powierzchni komórek nabłonkowych. Naukowcy wykazali, że 

inkubacja linii komórkowej Caco-2 (ludzka linia komórkowa nabłonka jelit-okrężnicy)  

z przeciwciałami anty-Hsp60 prowadzi do zależnej od LAP redukcji adhezji komórek 

bakteryjnych [Wampler i wsp. 2004], a interakcja LAP z Hsp60 gospodarza umożliwia 

przyleganie i następnie translokację bakterii przez jednowarstwowy nabłonek jelita. 

Udowodnili również, że infekcja komórek nabłonka jelit z wykorzystaniem niskiej dawki 

bakterii (1x106 cfu/ml) powoduje wzrost ekspresji Hsp60 na ich powierzchni, co  

w konsekwencji prowadzić może do jeszcze wydajniejszego wiązania patogenu przez 

komórki docelowe [Burkholder i Bhunia 2010]. Należy zaznaczyć, iż istnieją inne doniesienia 

naukowe, wskazujące na rolę HSP, jako czynnika stanowiącego receptor dla ligandów 

pochodzenia bakteryjnego takich jak FnBP (fibronectin binding protein- białko wiążące 

fibronektynę) Staphylococcus aureus oddziałujące z Hsp60 ekspresjonowanym  

na powierzchni komórek nabłonkowych (linia komórkowa MCT-1) umożliwiające komórkom 

docelowym internalizację patogenu [Dziewanowska i wsp. 2000]. Kolejnymi przykładami są: 

białko X wirusa zapalenia wątroby typu B określane jako HBx, tworzące z Hsp60 i Hsp70 

pochodzenia zarówno bakteryjnego (E.coli) jak i ludzkiego (w warunkach in vitro i in vivo) 

kompleksy, mogące mieć wyraźny udział w molekularnych mechanizmach infekcji wirusowej 

[Zhang i wsp. 2005] jak również wykorzystywanie przez Brucella abortus białka Hsp70 

(Hsc70) ekpresjonowanego przez komórki olbrzymie trofoblastu do inwazji trofoblastu 

prowadzącej do poronień u ciężarnych myszy [Watanabe i wsp. 2008].  

Przykładem drugiego z obserwowanych zjawisk są wyniki badań przeprowadzonych 

przez Hennequin i wsp. [2001] dotyczące interakcji Clostridium difficile z komórkami 

gospodarza. Bakteria ta jest jedną z najczęstszych przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia 

jelit, poważnej choroby spowodowanej nadmiernym namnożeniem  się tej bakterii  

w świetle jelita grubego. Podobnie, jak w przypadku innych bakterii krokiem niezbędnym do 

rozwoju infekcji jest adhezja, a następnie kolonizacja komórek gospodarza. Przypuszcza się, 

że wyniszczenie naturalnej flory bakteryjnej podczas antybiotykoterapii zwiększa stres 

środowiskowy, co stymuluje komórki C. difficile do oddziaływania i kolonizacji komórek 

nabłonka jelit. Zaobserwowano [Hennequin i wsp. 2001], że adhezja tej bakterii do 

docelowych komórek wzrasta podczas szoku cieplnego, osmotycznego czy też kwasowego 

oraz przy niedoborze żelaza, maleje zaś w obecności surowicy zawierającej  przeciwciała 

anty-GroEL Mycobacterium leprae. Wykazano, że ekspresja Hsp60 na powierzchni  

C. difficile wzrasta podczas jej termicznego szokowania w 42oC oraz 48 oC, a w wyższej 

temperaturze zwiększa się również wyrzut białka do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. 

Zastosowanie przeciwciał anty-Hsp60 C. difficile, jak również oczyszczonego 

rekombinowanego białka Hsp60 C. difficile przyczynia się do zahamowania procesu adhezji 
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patogenu do komórek gospodarza. Wyniki te potwierdziły przypuszczenia dotyczące 

adhezyjnej roli Hsp60. Analogicznych obserwacji dostarczyły badania dotyczące: Legionella 

pneumophila [Garduño i wsp 1998a; Garduño i wsp. 1998b], Helicobater pylori [Yamaguchi  

i wsp. 1996], Heamophilus ducreyi [Frisk i wsp. 1998], Mycobacterium avium [Rao i wsp. 

1994], Salmonella Typhimurium [Ensgraber i Loos 1992], Actinobacillus 

actinomycetemcomitana [Goulhen i wsp 1998], Borrelia burgdorferi [Kaneda i wsp. 1997],  

w przypadku których okazało się, że białko Hsp60 zaangażowane jest w proces adhezji oraz 

infekcji komórek docelowych. Należy zwrócić również uwagę na wyniki otrzymane przez 

zespół Bergonzelli i wsp. [2006], którzy przeprowadzili badania dotyczące Hsp60 

pochodzącego od bakterii kwasu mlekowego. Nadmienić trzeba, że Lactobacillus sp. 

współtworzą naturalną mikroflorę jelit ssaków i uważane są za potencjalne probiotyki. Uważa 

się, że wywierają one korzystny wpływ na stan układu pokarmowego poprzez stymulację 

układu immunologicznego gospodarza oraz inhibicję adherencji patogennych bakterii do 

komórek nabłonkowych. Dotychczas zaobserwowano przyleganie tych bakterii do 

powierzchni kępek Peyera u myszy, jednakże opisano jedynie kilka molekuł 

odpowiedzialnych za to zjawisko. Bergonzelli i wsp. [2006] wykazali ekspresję Hsp60 na 

powierzchni szczepu Lactobacillus johnsonii La1. Co więcej, zaobserwowali, że cząsteczka ta 

może przyczyniać się do probiotycznych właściwości tej bakterii, poprzez umożliwienie 

interakcji z komórkami nabłonka, jak również agregację patogennych bakterii H.pylori. 

Wykazano, że rekombinowane La1-Hsp60 posiada zdolność wiązania się do komórek 

nabłonka (HT29- ludzka linia komórkowa nabłonka jelit okrężnicy) w procesie zależnym od 

pH (w pH 5.0 wiązanie było znacznie bardziej wydajne niż w pH 7.2), przyczynia się również 

do wyrzutu IL-8 przez makrofagi oraz komórki HT29 w procesie zależnym od CD14. 

Właściwość ta (stymulacja zależna od CD14) jest najprawdopodobniej charakterystyczna 

jedynie dla rHsp60 pochodzących od bakterii Gram- dodatnich takich jak L. helvetius,  

B. subtilis, L. lactis lecz nie dla rHsp60 Helicobacter pylori (bakterii Gram-ujemnej). 

Wykazano również, że białko La1-Hsp60 już przy minimalnym stężeniu 0,1 μg/ml prowadzi 

do silnej agregacji H. pylori, nie powoduje jej jednak w przypadku innych patogenów 

przewodu pokarmowego (E. coli E 2348/69 oraz Salmonella enterica serowar Typhimurium). 

Otrzymane wyniki badań in vitro sugerują, że Hsp60 Lactobacillus johnsonii oraz innych 

bakterii z rodziny Lactobacillus mogą odgrywać ważną rolę w utrzymaniu homeostazy układu 

pokarmowego. 

W przypadku komórek Eucaryota użycie przeciwciał monoklonalnych pozwoliło na 

identyfikację HSP na powierzchni licznych komórek nowotworowych m.in.: komórek 

chłoniaka Burkitta -linii komórkowej Daudi (gdzie Hsp60 rozpoznawane było przez ludzkie 

limfocyty T γδ) [Kaur i wsp. 1993], linii komórkowych MKN45, KATOIII; MKN28 (ludzkie 

linie komórkowe nabłonka żołądka) (gdzie komórki Hsp60-pozytywne w ocenie 

cytometrycznej stanowiły kolejno 62.4% , 18.1%, 4.9%) [Yamaguchi i wsp. 1996] oraz  
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Caco-2 [Wampler i wsp. 2004]. HSP70 wraz z HSP60 zidentyfikowano w przypadku linii 

chłoniaków B-komórkowych (Daudi) oraz linii komórkowej ludzkich limfoblastów  H9 

poddanych szokowi cieplnemu lub zakażeniu z udziałem wirusa HIV (ludzki wirus niedoboru 

odporności) [Cesare i wsp. 1992; Poccia i wsp. 1992]. Na powierzchni niektórych z ludzkich 

linii nowotworowych wykryto również powierzchniową ekspresję HSP90 [Ferrarini i wsp. 

1992]. Znane są przypadki identyfikacji HSP60 na powierzchni komórek objętych procesami 

chorobotwórczymi, przykład stanowić może pozytywny wynik barwienia przeciwciałami 

anty-Hsp60 wycinka nabłonka jelita pobranego od pacjenta z chorobą wrzodową jelit 

[Yamaguchi i wsp. 1996]. Badania wykazują również obecność HSP60 na nie objętych 

procesem transformacji nowotworowej komórkach takich jak makrofagi [Wand-

Württenberger i wsp. 1991], oligodendrocyty [Freedman i wsp. 1992] czy komórki 

endotelialne [Henderson i wsp. 2003]. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku makrofagów 

izolowanych ze szpiku kostnego, powierzchniową ekspresję HSP60 identyfikuje się dopiero 

po 3-dniowej inkubacji w warunkach in vitro, ze znaczącym wzrostem translokacji po  

9-dniach, hodowli stymulowanej IFN-γ [Wand-Württenberger i wsp. 1991]. W przypadku 

komórek nabłonkowych to działanie czynników stresogennych takich jak klasyczne czynniki 

ryzyka w arteriosklerozie, czy też fale magnetyczne przyczyniają się do pozakomórkowego 

lokowania HSP60 [Hendreson i wsp. 2003]. W wielu zaburzeniach na tle 

autoimmunologicznym, zarówno w przypadku modelu ludzkiego, jak i mysiego, obserwuje 

się HSP na powierzchni komórek objętych zmianami chorobowymi, co przypuszczalnie może 

przyczyniać się do zmian immunopatologicznych. W przypadku HSP60 zaobserwowano 

wzrost jego ekspresji na komórkach objętych zmianami patologicznymi w chronicznym 

eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu rdzenia kręgowego i mózgu. Podejrzewa 

się, że wszelkie stany zapalne centralnego układu nerwowego prowadzą do zmian w ekspresji 

białek szoku cieplnego [Gao i wsp. 1995]. Zaobserwowano również, że w obszarze płytki 

miażdżycowej ilość limfocytów T γδ reaktywnych wobec HSP60 jest znacznie wyższa  

w porównaniu z ich ilością we krwi obwodowej. Co więcej limfocyty te lokalizują się tam 

wspólnie z oligodendrocytami. Wiadomo, że limfocyty T γδ w warunkach in vitro indukują 

lizę oligodendrocytów, możliwe więc, że komórki te stanowią cel dla limfocytów 

specyficznych dla Hsp poprzez zwiększoną ekspresję Hsp60 na swojej powierzchni 

[Freedman i wsp. 1992].  
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3.5. Białka szoku cieplnego o masie 60kDa jako swoisty pomost pomiędzy odpornością 

nabytą a wrodzoną 

3.5.1. Aktywacja komórek układu odporności nieswoistej przez białka HSP60  

W środowisku zewnątrzkomórkowym białka rodziny HSP60 same lub w połączeniu  

z białkami własnymi organizmu czy też drobnoustrojów stanowić mogą łącznik pomiędzy 

poszczególnymi elementami układu immunologicznego i wpływając na jego aktywność 

koordynować jego aktywność. Proteiny te oddziałują na układ immunologiczny w różnoraki 

sposób, w tym jako antygen własny, antygen obcy, nośnik innych cząsteczek oraz ligand dla 

określonych receptorów [Quintana i Cohen 2011]. Od wielu lat trwają badania dotyczące 

wpływu preparatów Hsp60 pochodzących z różnych źródeł, w tym oczyszczonych 

bezpośrednio z preparatów bakteryjnych oraz ssaczych, jak i ich rekombinowanych 

odnośników, na aktywację systemu odporności wrodzonej. Wiele doniesień wskazuje na 

potencjalną zdolność HSP60 do aktywacji komórek wrodzonego układu immunologicznego, 

takich jak makrofagi, monocyty czy też komórki dendrytyczne (DCs) [Retzlaff i wsp. 1994; 

Chen i wsp. 1999; Kol i wsp. 2000; Habich i wsp. 2003; Habich i Burkat 2007]. Wykazano  

[Flohé i wsp. 2003; Habich i Burkat 2007], że inkubacja DCs pozyskanych ze szpiku 

kostnego myszy szczepu BALB/c z ludzkim Hsp60 (hHsp60) powoduje wyrzut TNF-α, IL-6, 

CC chemokin (RANTES i MIP-2), IL-12(p40), IL-12(p70) oraz IFN-γ przez te komórki. 

Dodatkowo sprzyja uwalnianiu mediatorów prozapalnych takich jak IL-1β, MCP-1, MIP-1α 

oraz NO. Wpływa również na dojrzewanie komórek dendrytycznych, poprzez stymulację 

wyrzutu IL-12 oraz IL-15 przez limfocyty Th1, co objawia się podwyższoną ekspresją MHC 

kl. I oraz II, jak również cząsteczek kostymulujących: CD40, CD54, CD86 na ich 

powierzchni.  Zaobserwowano również, że Hsp60 aktywuje kinazy aktywowane stresem, 

takie jak JNK1/2 oraz p38, jak również kinazy aktywowane mitogenami ERK1/2 oraz 

czynnik transkrypcyjny NFκB [Flohé i wsp. 2003]. W badaniach przeprowadzonych przez 

Retzlaff i wsp. [1994] dotyczących mysich makrofagów otrzewnowych pozyskanych od 

myszy szczepu BALB/c stymulowanych Hsp60 pochodzenia bakteryjnego (Legionella 

pneumophila Hsp60: Lp-Hsp60, Escherichia coli Hsp60: Ec-Hsp60, Mycobacterium leprae 

Hsp65: Ml-Hsp65, Mycobacterium bovis BCG Hsp65: Mb-Hsp65) wykazano podwyższenie 

poziomu mRNA kodującego IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α, GM-CSF jak również zwiększoną 

sekrecję IL-1β w przypadku wszystkich analizowanych Hsp60. Stymulacja mysich 

makrofagowych linii komórkowych J774.1 oraz RAW264.7 wybranymi rekombinowanymi 

białkami szoku cieplnego pochodzenia ssaczego (hHsp60, mysie Hsp60: mHsp60, szczurze 

Hsp60: rtHsp60, chomicze Hsp60: hamHsp60) oraz bakteryjnego (Chlamydia pneumoniae 

Hsp60: Chp-Hsp60; Mb-Hsp65, Ec-Hsp60) ujawniła zdolność tych protein do pobudzenia 

procesu wyrzutu przez komórki cytokiny prozapalnej TNF-α, w stopniu zależnym od 
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zastosowanej dawki antygenu [Habich i wsp. 2003], gdzie w przypadku hHsp60 maksymalny 

poziom cytokiny uzyskano po 24-godzinnej inkubacji [Chen i wsp. 1999]. Dodatkowo 

udowodniono wpływ hHsp60 na wyrzut NO-
2, jak również synergistyczne działanie hHsp60  

i IFN-γ w przypadku produkcji tej cząsteczki [Chen i wsp. 1999]. Wykazano również, że 

stymulacja ludzkich monocytów z użyciem hHsp60 powoduje wyrzut IL-6 oraz przyczynia 

się do aktywacji kinazy p38, a zastosowanie antagonisty tej kinazy (SB202190) prowadzi do 

inhibicji produkcji cytokiny o ponad 90% [Kol i wsp. 2000]. Hsp60 pochodzenia ludzkiego 

stymuluje również makrofagi izolowane ze szpiku kostnego myszy szczepu C57BL/6 

powodując u nich wzrost ilości transkryptu mRNA dla podjednostek IL-12 (IL-12p35 oraz 

IL-12p40) oraz IL-15 [Chen i wsp. 1999], a w przypadku ich preinkubacji z inhibitorami  

NFκB (SN50) oraz ERK1/2 (PD98059) obserwuje się znaczącą i zależną od dawki inhibicję 

wyrzutu TNF-α oraz IL-6, co podkreśla znaczącą rolę obu kinaz w stymulacji makrofagów  

z udziałem hHsp60 [Habich i Burkat 2007]. Cytokinowa funkcja HSP w porównaniu z ich 

funkcją białek opiekuńczych wydaje się być unikatowa, gdyż nie wymaga wiązania  

z peptydami, hydrolizy ATP, kofaktorów ani tworzenia kompleksów białkowych. Stąd 

pomysł nadania białkom HSP miana chaperokiny, która odzwierciedliłaby dwojaką naturę 

tych białek [Tsan i Gao 2004]. Wpływ HSP60 różnego pochodzenia na elementy układu 

odporności wrodzonej przedstawiono na Ryc. nr 4 (str. 50). 

3.5.2. Receptory oddziałujące z białkami szoku cieplnego (HSP60) 

 

Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń preparatów HSP endotoksyną, znaczne 

kontrowersje wzbudza określenie receptorów, dzięki którym komórki wrodzonego układu 

immunologicznego rozpoznają docelowy ligand w postaci Hsp60. Wśród receptorów, które 

zostały opisane jako zaangażowane w rozpoznanie HSP w tym HSP60, HSP70 oraz gp96 

wymienia się receptor CD14 [Asea i wsp. 2000; Kol i wsp. 2000; Osterloh i wsp. 2007] oraz 

cząsteczki należące do rodziny TLR, w tym TLR4/MD2- receptor dla LPS [Vabulas i wsp. 

2001; Flohé i wsp. 2003; Graaf i wsp. 2006] oraz TLR2- receptor dla bakteryjnych lipoprotein 

oraz kwasów tejchojowych [Vabulas i wsp. 2001; Graaf i wsp. 2006]. W przeprowadzonych 

przez Habich i Burkat [2007] doświadczeniach z użyciem cytometrii przepływowej, 

dotyczących zdolności wiązania znakowanego hHsp60 przez makrofagi, DCs oraz ECs 

(endothelial cells- komórki śródbłonka), wykazano, że wiązanie ma charakter typowy dla 

oddziaływania typu ligand–receptor. Inkubacja komórek z omawianym białkiem  

w temperaturze fizjologicznej (37oC), optymalnej dla endocytozy wykazała jego wchłanianie 

z udziałem tego procesu [Habich i wsp. 2002]. Wiadomo, że wiązanie Hsp60 jest zjawiskiem 

specyficznym, gdyż całkowite świecenie komórek zastało zahamowane podczas ich 

preinkubacji z nieznakowanym Hsp60, a charakter wiązania był podobny u wszystkich 

komórek [Habich i wsp. 2002; Habich i wsp. 2003; Habich i Burkart 2007]. Obserwacje te 

potwierdzili w swych badaniach Osterloh i wsp. [2007] podczas inkubacji populacji 



32 

 

splenocytów pozyskanych od myszy BALB/c ze znakowanym hHsp60. Zgodnie  

z doniesieniami naukowymi przyjęto, że receptorami odpowiedzialnymi za wiązanie Hsp60 

na powierzchni komórek są receptory TLR2, TLR4, CD14, które to odpowiadają  

za oddziaływanie z LPS. Jednak badania polegające na inkubacji mysiej linii makrofagowej 

J774.1 z przeciwciałami anty-CD14 oraz anty-TLR nie wykazały zablokowania 

oddziaływania makrofagów ze znakowanym hHsp60 [Habich i Burkart 2007].  

W doświadczeniach z wykorzystaniem ludzkich komórek linii gwiaździaka (astrocytoma) 

U373 oraz chomiczej linii komórkowej CHO (Chinese Hamster Ovary) transfekowanych 

CD14 cDNA wykazano, że obecność cząsteczki CD14 jest niezbędna,  lecz w wybranych 

przypadkach (linia CHO) może okazać się niewystarczająca, by aktywować komórki  

z udziałem zarówno eukariotycznego, jak i prokariotycznego Hsp60 (hHsp60 oraz chHsp60-

chlamydia Hsp60). Uzyskane wyniki sugerują, że komórki linii ludzkiej (lecz nie chomiczej) 

ekspresjonują niezbędny koreceptor wspomagający przekazywanie sygnału. Ostatnie badania 

wskazują, że TLR stanowi istotny komponent kompleksu z CD14. Okazuje się, że komórki 

linii CHO posiadają mutacje w genie kodującym TLR2, dlatego też ekspresjonują 

nieprawidłowo zbudowane białko. Komórki te zdolne są do rozpoznania LPS (poprzez 

receptor TLR4), nie rozpoznają jednak innych PAMP takich jak peptydoglikany, stąd 

przypuszczenie, że to TLR2 może stanowić poszukiwany koreceptor [Kol i wsp. 2000].  

W przypadku badań dotyczących receptorów Toll-like, wykazano, że w przypadku linii 

komórkowej VSMC (ludzka fibroblastyczna linia komórkowa) użycie przeciwciał anty-TLR 

hamuje proliferację tych komórek pod wpływem ich stymulacji z użyciem hHsp60 [Graaf  

i wsp. 2006].  Podobnie w przypadku DCs, izolowanych ze szpiku kostnego myszy szczepu 

C3H/HeJ (ekspresjonujących uszkodzony receptor TLR4), udowodniono, że ich stymulacja 

hHsp60/chHsp60 nie powoduje lub w znacznym stopniu ogranicza sekrecję cytokin (IL-1β, 

TNFα) oraz tylko nieznacznie podwyższa ekspresję cząsteczek kostymulujących CD86 oraz 

CD40 na ich powierzchni [Vabulas i wsp. 2001; Flohé i wsp. 2003]. Jednakże Habich i wsp. 

[2002] zaprzeczyli tym doniesieniom wskazując, że receptor TLR4 nie bierze udziału  

w wiązaniu Hsp60, gdyż inkubacja makrofagów pozyskanych ze szpiku kostnego myszy 

szczepu C57BL/10ScCr (nieekspresjonującego TLR4) z hHsp60 wykazywała wiązanie tej 

proteiny na poziomie kontroli. Uzyskane wyniki skłoniły zespół Habich do stwierdzenia, że 

receptory TLR 2 oraz 4 jak również CD14 odpowiedzialne są za przekazywanie sygnału do 

wnętrza komórki i ich aktywację nie zaś za wiązanie białek rodziny HSP60 [Habich i wsp. 

2002]. Zgodnie z doniesieniami Binder i wsp.[2000] oraz Basu i wsp. [2001], w których 

wykazano, że receptor α2 -makroglobulinowy (CD91) ma zdolność wiązania Gp96, Hsp90 

oraz Hsp70, podjęto próbę zbadania zdolności tego receptora do wiązania Hsp60. W toku 

przeprowadzonych badań uzyskano jednak wynik negatywny, gdyż zastosowanie przeciwciał 

anty-CD91 nie hamowało wiązania znakowanego Hsp60 do makrofagów. Również 

jednoczesna inkubacja komórek z zarówno znakowanym (Alexa) jak i nieznakowanym Hsp60 
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oraz Gp96 (FITC-izotiocyjanian fluoresceiny) nie wykazała osłabienia w wiązaniu białka 

Gp96 do komórek [Habich i wsp.2002; Habich i Burkart 2007].  

W badaniach nad zdolnością wiązania Hsp60 przez makrofagi (linia komórkowa 

J774.1, RAW264.7) oraz populację komórek CD11b+ pozyskanych ze szpiku kostnego 

myszy C57BL/6J, z wykorzystaniem metody konkurencyjnej, Habich i wsp. [2003; 2006] 

wykazali, że mHsp60 oraz rtHsp60, nie zaś Mb-Hsp60, Ec-Hsp60, Chp-Hsp60 przyczyniają 

się do osłabienia wiązania hHsp60 przez te komórki, a oddziaływania te są niezależne od 

receptora TLR4 [Habich i wsp. 2002]. Zaobserwowano jednak różnicę we właściwościach 

hamHsp60, które w przypadku linii komórkowej J774.1 nie miało wpływu na wiązanie 

hHsp60 [Habich i wsp. 2003], ale wykazywało te zdolności w przypadku populacji komórek 

CD11b+ [Habich i wsp. 2006]. Obserwacje te wskazują, iż najprawdopodobniej 

oddziaływanie Hsp60 pochodzenia eukariotycznego ma inny charakter niż prokariotycznego  

i odbywa się ono z udziałem innych struktur powierzchniowych. Wydaje się, że różnica  

w wiązaniu własnego oraz obcego Hsp60 przez komórki wrodzonego układu 

immunologicznego jest momentem krytycznym pozwalającym na utrzymanie 

immunologicznej homeostazy, ponieważ oba prokariotyczne oraz eukariotyczne Hsp60 

występują w surowicy i posiadają silny immunoregulatorowy potencjał. Przypuszcza się, że 

Hsp60 różnego pochodzenia do oddziaływania z komórkami mogą wykorzystywać odmienne 

miejsce wiązania lub odmienne receptory, stąd bardzo słaba reakcja krzyżowa w przypadku 

hamHsp60 (linia J774.1). Mimo, że homologia pomiędzy ssaczym, a bakteryjnym Hsp60 

wynosi 50%, zaś pomiędzy Hsp60 różnych gatunków ssaków sięga do 95%, istnieje 

prawdopodobieństwo, że nawet najmniejsze różnice w sekwencji białka przyczyniają się do 

zaniknięcia reakcji krzyżowej [Habich i wsp. 2003; Habich i wsp. 2006]. 
 

3.5.3. Epitopy HSP60 zaangażowane w aktywację wrodzonego układu 

immunologicznego 

Przeprowadzono wiele badań dotyczących hHsp60, mających na celu określenie 

sekwencji potencjalnych epitopów oddziałujących z receptorami na powierzchni komórek 

układu immunologicznego. Model 3D hHsp60 stworzony w oparciu o Escherichia coli 

GroEL pozwolił na zidentyfikowanie regionów będących epitopami tego białka w jego 

domenie apikalnej (aa 241-260), domenie pośredniej (aa 391-410) oraz w domenie 

ekwatorialnej (aa 461-480 i 481-500). Przypuszcza się, że regiony te uczestniczą  

w oddziaływaniu z receptorami dla Hsp60 zarówno, gdy białko przybiera formę 

monomeryczną, jak i oligomeru i są zaangażowane w oddziaływanie z komórkami 

wrodzonego oraz nabytego układu immunologicznego [Habich i Burkart 2007]. 

Przeprowadzone przez w/w zespół doświadczenia, w których wykorzystano zbiór 

różnorodnych 20aa oligopeptydów, kodujących łącznie całą sekwencję hHsp60, których 

końcowe fragmenty nachodziły na siebie (overlapping oligopeptides) oraz trzech mutantów 
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delecyjnych hHsp60 kodujących C-terminalne regiony białka: aa 138-573, aa 244-573 oraz aa 

360-573, potwierdziły przypuszczenia dotyczące wskazanych epitopów. Fragmentem 

oddziałującym z mysią makrofagową linią komórkową J774.1 okazał się region mieszczący 

się na C-końcu białka, a dokładniej aa 481-500 [Habich i wsp. 2004]. Nieoczekiwane 

rezultaty otrzymano w przypadku makrofagów wyizolowanych ze szpiku kostnego myszy 

szczepu C57BL/6J, w przypadku których najsilniej reagowały oligopeptydy kodujące 

odmienne niż w przypadku linii J774.1 fragmenty białka (aa 241-260, aa 391-410, aa 461-

480). Również mutant hHsp60 aa 138-573, w obrębie którego zidentyfikowano sekwencję 

trzech charakterystycznych oligopeptydów wykazał najsilniejszy efekt hamujący (93%) 

wobec wiązania znakowanego hHsp60 przez te komórki [Habich i wsp. 2006]. W oparciu  

o otrzymane wyniki autorzy zasugerowali, że różne komórki wiążą Hsp60 przy pomocy 

odmiennych receptorów, swoistych dla różnych fragmentów tego białka. 

Dalsza analiza sekwencji hHsp60 wykazała, że w domenie szczytowej (apikalnej) 

znajduje się specyficzny region stanowiący miejsce wiązania LPS (aa 354-365) [Habich  

i Burkart 2007]. W celu udowodnienia potencjalnej zdolności białek Hsp60 do wiązania 

lipopolisacharydu, hHsp60 oraz mHsp60 inkubowano ze znakowanym radioaktywnie LPS 

([3H]LPS) i udowodniono, że wiązanie to ma charakter specyficzny i może być blokowane 

poprzez preinkubację komórek z nieznakowanym LPS lub poprzez dodatek przeciwciał  

anty-Hsp60 klon 4B9 [Habich i wsp. 2005; Osterloh i wsp. 2007]. Zastosowanie przeciwciał 

monoklonalnych klon 24 (aa 1-200), 4B9 (aa 335-366), LK1 (aa 383-447)) skierowanych 

przeciwko hHsp60, jak również specyficznym oligopeptydom Hsp60 pomogło 

zidentyfikować region epitopowy odpowiedzialny za wiązanie LPS i był nim fragment  

aa 354-365. Dalsza analiza tego fragmentu wskazała, że zawiera on motyw LKGK, który 

określany jest jako niezbędny podczas wiązania LPS, co więcej, motyw ten odpowiada za 

wiązanie LPS przez czynnik C pochodzący od Limulus polyphemus [Habich i wsp. 2005]. 

Wykazano jednak, że fragment ten występuje jedynie w Hsp60 ssaczym, nie zaś  

w pochodzącym od Procaryota. Stąd też naukowcy zasugerowali, że za aktywację komórek 

układu immunologicznego w przypadku stymulacji hHsp60, efekt prozapalny wywołuje 

specyficznie wiązany przez tę molekułę LPS, nie zaś samo białko. 
 

3.5.4 Aktywacja komórek układu odporności swoistej przez HSP60 

Wpływ HSP60 na elementy nabytego układu immunologicznego należy postrzegać  

w dwojaki sposób. Z jednej strony białko to stanowić może sygnał prozapalny dla organizmu 

prowadząc do aktywacji  limfocytów B oraz efektorowych limfocytów T, z drugiej zaś sygnał 

przeciwzapalny poprzez specyficzne oddziaływanie z limfocytami B, limfocytami 

regulatorowymi oraz anty-ergotypowymi limfocytami T. Wpływ HSP60 na układ 

immunologiczny zależy od wielu czynników, w tym: jego koncentracji, rozpoznawanego 

epitopu Hsp60 oraz miejsca rozpoznania antygenu [Quintana i Cohen 2011]. Przyjmuje się, że 
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niskie stężenie HSP60 identyfikowane we krwi w sposób konstytutywny, którego źródłem 

jest aktywność chaperonowa białek w komórkach, przyczynia się do utrzymania 

immunologicznej równowagi poprzez promowanie aktywności limfocytów T regulatorowych 

(Treg) i jednoczesne obniżanie aktywności efektorowych limfocytów T. Odmienne zjawiska 

obserwujemy podczas podwyższonego stężenia HSP60, mającego miejsce podczas 

uszkodzenia tkanek, procesu nowotworowego czy infekcji. Wysoka koncentracja białka  

we krwi przyczynia się do pobudzenie makrofagów i komórek dendrytycznych prowadząc do 

promowania odpowiedzi prozapalnej monocytów i aktywacji efektorowych limfocytów T,  

a w przypadku limfocytów B stymulacji w kierunku proliferacji. Gdy stres środowiskowy 

ulega zmniejszeniu, koncentracja HSP60 maleje i głównymi komórkami odpowiadającymi  

na to białko stają się powtórnie limfocyty Treg oraz anty-ergotypowe limfocyty T (Ryc. nr 4.; 

str. 50) [cyt. przez Quintana i Cohen 2011]. 
 

Interakcje HSP60 z limfocytami B 

Hsp60 zarówno własne (self) jak i obce (non-self) stanowi dla limfocytów B 

potencjalny antygen. Stwierdzenie to potwierdza fakt wysokiego poziomu przeciwciał  

anty-Hsp60 w surowicy osobników zakażonych bakteriami lub poddanych szczepieniom 

(Hsp60 to powszechny antygen bakteryjny) [Bai i wsp. 2003; Benčina i wsp. 2005], jak 

również w przypadku osób chorych na wybrane schorzenia na tle autoimmunologicznym, 

takich jak reumatoidalne zapalenie stawów [Hirata i wsp. 1997], łuszczyca [Rambukkana  

i wsp. 1993], arterioskleroza [Xu i Wick 1993], periodontitis [Tabeta i wsp. 2000], choroba 

Kawasaki [Yokota i wsp. 1993] czy też Behceta [Lehner i wsp. 1991]. Zaskakujący zdaje się 

fakt obecności przeciwciał anty-Hsp60 u zdrowych osobników, gdzie wysoki poziom 

przeciwciał autologicznych klasy IgM wiążących Hsp60 wykrywa się już we krwi 

pępowinowej [Merbl i wsp. 2007]. W surowicy zdrowych osobników dorosłych identyfikuje 

się również  przeciwciała autologiczne klasy IgM oraz IgG wiążące Hsp60, jednakże w tym 

przypadku stężenie przeciwciał jest znacznie niższe, niż u osób ze schorzeniami 

autoimmunologicznymi [Merbl i wsp. 2007]. Quintana i Cohen [2011] przypuszczają, że 

jednoczesna aktywacja receptorów TLR4 oraz BCR limfocytów B swoistych dla Hsp60 

przyczynia się do rozpoznania, aktywacji i powstania przeciwciał  na drodze niezależnej od 

limfocytów T (drodze grasiczoniezależnej). W doświadczeniach przeprowadzonych  

z użyciem naiwnych mysich limfocytów B (B2) izolowanych od myszy szczepu C57BL/6J 

wykazano, że hHsp60, lecz nie Ec-Hsp60 i Mb-Hsp60, w procesie zależnym od receptorów 

TLR4 oraz MyD88 przyczynia się do ich aktywacji, prowadząc do podwyższenia stopnia 

proliferacji, zwiększenia sekrecji IL-10 oraz IL-6, jak również zwiększenia ekspresji MHC 

kl.II oraz cząsteczek kostymulujących CD69, CD40, B7-2 na powierzchni tych komórek. 

Dodatkowo zaktywowane z udziałem hHsp60 limfocyty B (izolowane od myszy szczepu 

C3HeB/FeJ) stymulują allogeniczne limfocyty T (izolowane od szczepu C57BL/6J) 
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prowadząc do podwyższenia stopnia proliferacji oraz zwiększonej sekrecji IL-10 oraz IFN-γ 

przez te komórki. W odpowiedzi na hHsp60 limfocyty B produkują głównie poliklonalne 

przeciwciała podklasy IgG3 [Cohen-Sfady i wsp. 2005]. Wykazano również, że hHsp60 

chroni naiwne limfocyty B przed spontaniczną jak i indukowaną z udziałem anty-IgM oraz 

deksametazonu apoptozą, poprzez podwyższenie ekspresji białek antyapoptotycznych: Bcl-2 

oraz Bcl-xL oraz obniżenie aktywności kaspaz. Użycie limfocytów B ekspresjonujących GFP 

pozwoliło wykazać, że 12-godzinna preinkubacja komórek z hHsp60 in vitro wpływa na ich 

wydłużoną żywotność w warunkach in vivo (zaobserwowano 8 dni po podaniu myszom 

C57BL/6J 2x107 komórek), a w zjawisko to zaangażowana jest najprawdopodobniej 

cząsteczka MyD88 [Cohen-Sfady i wsp. 2009]. Jednak wrodzona zdolność limfocytów B do 

rozpoznania ssaczego Hsp60 prawdopodobnie nie jest równoznaczna z rozpoznaniem Hsp60 

Procaryota. Yi i wsp. [1997] wykazali, że immunizacja myszy mHsp60 prowadzi do 

pobudzenia limfocytów B i produkcji swoistych przeciwciał IgG na poziomie 2-krotnie 

niższym w porównaniu z poziomem przeciwciał pozyskanych wskutek immunizacji zwierząt 

Hsp60 pochodzenia bakteryjnego (chHsp60). Wyniki te wskazują na wysoką immunogenność 

Hsp60 pochodzącego od Procaryota. Dotychczas potwierdzono wysoką produkcję 

przeciwciał klasy IgG, w tym podklasy IgG1 oraz IgG2a, w odpowiedzi na Hsp60 pochodzące 

od: Helicobacter pylori [Yamaguchi i wsp. 2000; Bai i wsp. 2003; Yamaguchi i wsp. 2003], 

Salmonella Typhi [Paliwal i wsp. 2008, Bansal i wsp. 2010], Legionella pneumophila 

[Blander i Horwitz 1993; Weeratna i wsp. 1994], Yersinia enterocolitica [Noll i Autenrieth 

1996], Piscirickettsia salmonis [Wilhelm i wsp. 2005], Histophilus somni [Galli 2010 praca 

doktorska] oraz Francisella tularensis [Hartley i wsp. 2004]. Wysoki poziom przeciwciał 

anty-Hsp60 pochodzenia bakteryjnego identyfikuje się u osób chorych na schorzenia 

wywołane przez Helicobacter pylori [Bai i wsp. 2003], Mycoplasma pneumoniae [Benčina  

i wsp. 2005], Porphyromonas gingivalis [Hiroshi i wsp. 2000], Mycobacterium tuberculosis 

oraz Mycobacterium leprae [Young i wsp. 1988]. Udowodniono również, że przeciwciała 

skierowane przeciwko bakteryjnym Hsp60 wykazują silną reaktywność krzyżową. Wskazano 

reakcję: Hsp60 pochodzącego od Streptoccocus suis z poliklonalną surowicą anty-Hsp60 

Pseudomonas aeruginosa oraz Legionella micdadei, jak również przeciwciałami 

monoklonalnymi anty-Hsp65 Mycobacterium leprae i Neisseria gonorrhoeae [Benkirane  

i wsp. 1997], Hsp60 pochodzącego od Giardia  lamblia  z poliklonalną surowicą anty-Hsp65 

Mycobacterium bovis [Reiner i wsp. 1992]. Surowica poliklonalna anty-Hsp60 S.suis 

wykazała reaktywność krzyżową z  lizatami bakterii: Enterococcus faecalis,  Streptoccocus 

equisimilis, S. agalactiae, S. bovis, S. pneumoniae, Escherichia coli, Shigella sonnei, 

Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Salmonella 

Typhimurium, Bordetella bronchiseptica [Benkirane i wsp. 1997], zaś przeciwciało 

monoklonalne specyficzne wobec Hsp60 Pseudomonas aeruginosa wykazało reakcję  

z  P. stutzeri, P. alcaligenes, P. mendocina, P. pseudoalcaligenes [Lűneberg i wsp. 1997]. 
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Interakcje HSP60 z limfocytami T 

Podobnie jak limfocyty B komórki T  zdolne są do rozpoznania własnego, jak  

i obcego Hsp60, jednakże wpływ tego białka na limfocyty T jest różnorodny i często 

nieprzewidywalny. W przypadku ludzkiego Hsp60 (hHsp60) rozpoznanie to ma miejsce  

zarówno u osób zdrowych, jak i chorych na schorzenia o podłożu autoimmunologicznym. 

Limfocyty T Hsp60-reaktywne izoluje się już z krwi pępowinowej zdrowych noworodków,  

tak więc zdolność rozpoznania przez limfocyty T własnego Hsp60 wydaje się być zjawiskiem 

wrodzonym i naturalnym [Ramage i wsp. 1999]. Należy jednak pamiętać, że reaktywność 

limfocytów T wobec Hsp60 skutkować może różnorodnym profilem wytwarzanych przez nie 

cytokin. Limfocyty T, które wskutek oddziaływania z Hsp60 wytwarzać będą cytokiny 

prozapalne przyczynią się do rozwoju choroby autoimmunologicznej, będą jednak pomocne 

w czasie infekcji bakteryjnej. Zaś limfocyty T, które po reakcji z Hsp60 rozpoczną produkcję 

cytokin supresorowych wykażą korzystny wpływ u osób z chorobą autoimmunologiczną, ale 

negatywny podczas infekcji.  Tak więc rozważając oddziaływania Hsp60 z limfocytami T 

należy uwzględnić udział limfocytów T: naiwnych, efektorowych, supresorowych (Treg) oraz 

anty-ergotypowych. Dodatkowo należy rozróżnić dwie drogi wpływu Hsp60 na limfocyty T: 

po pierwsze jako liganda dla receptora TLR2, po drugie jako antygenu. 

 Wykazano, że hHsp60 reguluje aktywność efektorowych oraz naiwnych limfocytów 

T z udziałem receptora TLR2 nie zaś TLR4. Wyizolowane z ludzkiej krwi obwodowej 

zdrowych osobników limfocyty T o fenotypie CD45RO+ (efektorowe limfocyty T) jak i 

CD45RA+ (naiwne limfocyty T) wykazują zdolność do rozpoznania hHsp60 oraz peptydu 

p277 kodującego 24aa fragment tego białka poprzez receptor TLR2, co prowadzi do 

aktywacji kinazy białkowej C, kinazy PI-3 oraz fosforylacji kinazy tyrozynowej Pyk-2.  

Zaobserwowano również wpływ preinkubacji tych komórek z hHsp60/p277 na: inhibicję 

chemotaksji indukowanej przez SDF-1α oraz ECL, poprzez obniżenie ekspresji receptorów 

dla chemokin (CXCR4 oraz CCR7), jak również wzmocnienie procesu adhezji obu frakcji 

limfocytów T do fibronektyny pod wpływem hHsp60 oraz adhezji frakcji limfocytów 

naiwnych pod wpływem Ec-Hsp60 (nie zaś Mt-Hsp65). W przypadku frakcji CD45RA+ 

adhezja indukowana 1ng/ml hHsp60 dała wyniki porównywalne z chemokinami 

prozapalnymi takimi jak SDF-1α (100ng/ml) i RANTES (100ng/ml) oraz IL-2 (100 IU/ml), 

zaś aktywacja frakcji CD45RO+ z udziałem IL-2 prowadziła do 1000-krotnego wzmocnienia 

wrażliwości komórek na hHsp60 [Zanin-Zhorov i wsp. 2003; Zanin-Zhorov i wsp. 2005a; 

Nussbaum i wsp. 2006]. Wykazano również, że hHsp60 promuje polaryzację ludzkich 

limfocytów T w kierunku Th2 poprzez  aktywację ekspresji SOCS3 i GATA-3 oraz obniżenie 

poziomu ekspresji czynników transkrypcyjnych takich jak T-bet, NFκB oraz hamowanie 

aktywacji NFATp, co w sposób bezpośredni przyczynia się do obniżenia sekrecji TNF-α  

i INF-γ oraz podwyższonego wydzielenia IL-10, IL-4, IL-13 [Zanin-Zhorov i wsp. 2005a; 
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Zanin-Zhorov i wsp. 2005b]. Ramage i wsp. [1999] wykazali również, że frakcja komórek 

jednojądrzastych izolowanych z krwi zdrowych osobników wykazuje podwyższoną 

proliferację wskutek stymulacji hHsp60, przy czym jedynie wysortowana frakcja komórek 

CD45RA+(naiwne limfocyty T), nie zaś CD45RO+(efektorowe limfocyty T) proliferuje 

intensywnie pod wpływem tego antygenu, a użycie antygenów pochodzenia bakteryjnego  

o wysokiej homologii do hHsp60 takich jak Ml-Hsp65, Ec-Hsp60 oraz Cht-Hsp60 

(Chlamydia trachomatis Hsp60) przyczynia się do stymulacji obu frakcji limfocytów T. Na 

szczególną uwagę zasługują badania zespołu Osterloh A. [2007, 2008] dotyczące stymulacji 

limfocytów T pod wpływem Hsp60 wolnego od endotoksyn. W celu realizacji tego zadania 

badawczego zastosowano system in vitro, w którym wykorzystano eukariotyczne linie 

komórkowe (COS1-małpia fibroblastyczna linia komórkowa oraz X63- mysia mieloidalna 

linia komórkowa) ekspresjonujące na swojej powierzchni mHsp60. W prowadzonych 

kokulturach naiwne, transgeniczne limfocyty T izolowane od myszy szczepu DO11.10, 

stymulowano z użyciem peptydu OVA związanego z MHC kl.II I-Ad na powierzchni 

komórek APC (pozyskanych ze: śledziony CD11b+, otrzewnej-PEC, szpiku kostnego-DC) 

izolowanych od myszy BALB/c. Dodatkowo do hodowli wprowadzono transfekowane 

plazmidem z pustym lub z wklonowanym genem mHsp60, linie komórkowe COS1/X63.  

W układzie tym wykazano, że obecność wolnego od LPS mHsp60 prowadzi do wzrostu 

antygenozależnej produkcji IFN-γ przez zaktywowane limfocyty T (Ryc. nr 2.).  

 

Ryc. nr 2. Wpływ Hsp60 oraz LPS na naiwne limfocyty T [Osterloh i wsp. 2007; Osterloh i wsp. 

2008]. 
 

  
 

W kolejnym doświadczeniu z użyciem limfocytów T izolowanych ze szczepu myszy 

C3H/HeJ oraz C3H/HeN-MyD88-/- stymulowanych przeciwciałami anty-CD3 w obecności 

PEC oraz X63 (z pełnym plazmidem) wykazano, że kostymulacja  z udziałem mHsp60 

przyczynia się do wzrostu produkcji IFN-γ na drodze niezależnej od TLR4, jak również 

MyD88. Osterloh i wsp. [2008] rozważyli również proces tworzenia się synapsy 

immunologicznej pomiędzy APC a limfocytem T. Wzięli oni pod uwagę, że komórki 

wchodzą wtedy w bardzo ścisły kontakt tak, że wydzielane przez APC cytokiny mogą być 

biologicznie czynne i pobudzać limfocyt T, ale mogą nie być wykryte z użyciem testu ELISA. 

Dlatego też zbadano wpływ IL-6, IL-12 oraz TNF-α na zależną od Hsp60 stymulację 
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limfocytów T. Uzyskane wyniki wskazały, że neutralizacja IL-6 oraz TNF-α nie wpływa na 

produkcję IFN-γ przez limfocyty T. Co ciekawsze kostymulacja tych komórek z udziałem 

wolnego od endotoksyn mHsp60 jest również niezależna od IL-12 (głównego induktora  

IFN-γ) oraz IL-23, podczas gdy uwolnienie IFN-γ wskutek stymulacji komórek LPS lub 

kompleksem LPS/hHsp60 silnie zależy od IL-12.Wykazano, że to IFN-α uwalniany przez 

komórki APC pod wpływem wolnego od endotoksyn Hsp60 stanowi mediator wzmacniający 

aktywację limfocytów T. Podsumowując przeprowadzone badania naukowcy wysunęli 

przypuszczenia, że Hsp60 prowadzi do aktywacji układu immunologicznego na dwóch 

różnych, lecz częściowo powiązanych ze sobą ścieżkach (Ryc. nr 3.). W pierwszym 

przypadku, kiedy mamy do czynienia z obecnością LPS, czyli w czasie infekcji bakteryjnej  

in vivo, Hsp60 funkcjonuje jako proteina wiążąca LPS co ułatwia jego oddziaływanie  

z kompleksem CD14/ TLR4 na powierzchni APC i wzmacnia sygnał przekazywany przez 

receptor TLR4. W ten sposób Hsp60 przyczynia się do rozpoznania patogenu (Ryc. nr 3A.). 

W drugim przypadku Hsp60 działa jako sygnał zagrożenia dla organizmu pośrednicząc we 

wzmocnieniu antygenozależnej aktywacji limfocytów T, kiedy w środowisku brak jest nie 

tylko LPS, ale również innych struktur bakteryjnych. W tym przypadku Hsp60 może 

oddziaływać z receptorami APC poprzez do tej pory nieopisane receptory, inne niż TLR4 

oraz TLR2. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas zakażeń wirusowych in vivo, 

uszkodzenia komórek, śmierci nekrotycznej komórek (Ryc. nr 3B.). 

 
Ryc. nr 3. Biologiczne mechanizmy modulacji odpowiedzi immunologicznej pod wpływem Hsp60  

[wg Osterloh i wsp. 2008] 

 



40 

 

W przypadku limfocytów Treg Zanin-Zhorov i wsp. [2006] wykazali, że stymulacja 

receptora TLR2, ekpresjonowanego na ich powierzchni, przez hHsp60 oraz peptyd p277, lecz 

nie Mt-p277 (peptyd stanowiący fragment Hsp60 M. tuberculosis) przyczynia się do 

wzmocnienia przeciwzapalnego efektu ich oddziaływania. Wykazano, że obecność 

limfocytów Treg (CD4+CD25+) w populacji komórek CD4+ izolowanej z krwi obwodowej 

zdrowych osobników powoduje obniżenie poziomu sekrecji cytokin: IFN-γ, TNF-α przez te 

komórki pod wpływem hHsp60/p277. Zaś preinkubacja oczyszczonej frakcji komórek 

CD4+CD25+ z hHsp60, a następnie ich hodowla w kokulturze z niestymulowanymi hHsp60, 

lecz zaktywowanymi z udziałem przeciwciał anty-CD3 komórkami CD4+CD25- prowadzi do 

supresji proliferacji tej populacji (CD4+CD25-). Efekt ten wiąże się z wpływem hHsp60 

zarówno na komórki T regulatorowe (zmiany w wewnątrzkomórkowych drogach sygnalizacji 

obejmujące indukcję fosforylacji czynników AKT, Pyk2, p38 oraz zahamowanie fosforylacji 

ERK) jak i T efektorowe (obecność Treg inkubowanych z hHsp60 prowadzi do obniżenia 

fosforylacji ERK, inhibicji NFκB oraz obniżenia ekspresji T-bet). Okazuje się, że hHsp60 

może również w sposób pośredni oddziaływać na limfocyty T cytotoksyczne (CD8+) poprzez 

limfocyty Treg, które to hamują wyrzut cytokin (IFN-γ, TNF-α) przez tą populację komórek. 

hHsp60 przyczynia się jednocześnie do zwiększonej sekrecji IL-10 oraz TGF-β przez 

limfocyty T regulatorowe. Należy zaznaczyć, iż aktywacja limfocytów T poprzez TLR2 

wymaga 1000x mniejszego stężenia tego białka niż w przypadku aktywacji poprzez TLR4  

monocytów i limfocytów B, stąd przyjmuje się, że niskie stężenie Hsp60 w surowicy krwi 

przyczynia się do aktywacji limfocytów Treg [Zanin-Zhorov i wsp. 2006], zaś wysoka 

koncentracja prowadzi do prozapalnej odpowiedzi  monocytów [Quintana i Cohen 2011].  

Należy również podkreślić rolę anty-ergotypowych regulatorowych limfocytów T  

w rozpoznaniu Hsp60 prezentowanego przez zaktywowane efektorowe limfocyty T.  

Anty-ergotypowe limfocyty T to typ Treg, które rozpoznają z udziałem receptora TCR  

epitopy białkowe, prezentowane w kontekście MHC kl. I/II przez pobudzone efektorowe 

limfocyty T. Jedynie te komórki zdolne są do prezentacji ergotypów (markerów aktywacji) 

komórkom anty-ergotypowym, a Hsp60 może stanowić swoisty ergotyp ekspresjonowany na 

powierzchni zaktywowanych limfocytów T. Wykazano [Quintana i wsp. 2008; Quintana  

i Cohen 2011], że w przypadku szczurów immunizowanych hHsp60, zarówno w postaci 

szczepionki DNA, jak i z użyciem wybranych fragmentów białka, a następnie  

z zaindukowanym AA (adjuvant athritis- reumatoidalne zapalenie stawów indukowane 

adiuwantem) nie obserwuje się rozwoju choroby, a izolowane z węzłów chłonnych limfocyty 

(w tym limfocyty anty-ergotypowe) wykazują w obecności pobudzonych limfocytów T (linia 

komórkowa A2b) podwyższoną proliferację oraz sekrecję TGF-β. Jednocześnie 

udowodniono, że anty-ergotypowe limfocyty T wpływają na obniżenie  stopnia proliferacji 

oraz sekrecji IFN-γ przez efektorowe limfocyty T (np. izolowane od szczurów z AA) zarówno 
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w warunkach in vitro jak i in vivo, a co za tym idzie mogą przyczyniać się hamowania 

rozwoju chorób autoimmunologicznych [Quintana i wsp. 2008; Quintana i Cohen 2011].  

 Pojawiają się sugestie, że odpowiedź organizmu na Hsp60 pochodzenia bakteryjnego 

przyczynia się do rozwoju przewlekłych chorób zapalnych, w których autoimmunologiczna 

odpowiedź na Hsp60 może odgrywać kluczową rolę w patogenezie danego schorzenia. Boog  

i wsp. [1992] wykazali wzrost ekspresji własnego Hsp60 przez komórki zapalne błony 

maziowej u pacjentów z młodzieńczym chronicznym zapaleniem stawów, którego 

immunopatologiczne podłoże wiąże się z odpowiedzią na mykobakteryjne Hsp60 [Eden  

i wsp. 1988]. Podobne zjawisko zaobserwowano w przypadku przewlekłego zapalenia 

histopatologicznego towarzyszącego infekcjom wywołanym przez Chlamydia trachomatis, 

gdzie pochodzące od chlamydia Hsp60 (chHsp60) uważane jest za główne źródło rozwoju tej 

choroby [Brunham i Peeling 1994].  Yi i wsp. [1997] podjęli próbę zbadania wpływu procesu 

immunizacji mHsp60 jak i pochodzącym od Procayrota chHsp60 na myszy szczepu CBA/J. 

Wykazali oni, że wyizolowane z węzłów chłonnych limfocyty (LNCs) pozyskane od myszy 

immunizowanych chHsp60 proliferują intensywnie w odpowiedzi na antygen homologiczny, 

słabo zaś w przypadku heterologicznego (mHsp60), zaś LNCs izolowane od myszy 

immunizowanych mHsp60 nie wykazują proliferacji na żadne z białek. Jednakże jednoczesne 

podanie mHsp60 wraz z chHsp60 indukuje odpowiedź autoimmunologiczną przejawiająca się 

silną proliferacją limfocytów T, co wskazuje na możliwość zniesienia tolerancji na własny 

antygen. Yi i wsp. [1997] udowodnili, że brak odpowiedzi na własne Hsp60 kontrolowane 

jest w procesie anergii obwodowej, która może zostać zniesiona z udziałem IL-2. Proces 

anergii utrzymywany jest dzięki wysokiemu poziomowi IL-10, która hamuje proliferację 

limfocytów T pod wpływem własnego Hsp60, najprawdopodobniej poprzez zaburzenie 

ekspresji cząsteczek kostymulujących na powierzchni APC lub poprzez bezpośrednią 

inhibicję aktywacji limfocytów T. Wyniki te wskazują, że odpowiedź autoimmunologiczna na 

własny Hsp60, a w sposób szczególny pobudzenie limfocytów T do proliferacji, możliwe jest 

w przypadku, kiedy własne Hsp60 i jednocześnie silnie spokrewnione białko jak chHsp60 w 

sposób konkurencyjny prezentowane jest układowi immunologicznemu. Podczas infekcji 

wewnątrzkomórkowych oba obce, jak i własne Hsp60, mogą być prezentowane  

w wystarczającej ilości, by stymulować reakcję krzyżową. W tych warunkach autoreaktywne 

limfocyty T indukowane głównie przez obce Hsp60 rozszerzają swoją odpowiedź na własne 

Hsp60.  
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3.6. Zastosowanie białek szoku cieplnego (HSP60) jako składników szczepionek 

podjednostkowych 

Szczepionką nazywamy produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje 

zdolne do indukcji procesów immunologicznych warunkujących powstanie trwałej i swoistej 

odporności bez wywołania działań toksycznych [Jakóbisiak i wsp. 2009]. Podanie 

szczepionki ma na celu „nauczenie” organizmu  rozpoznawania i właściwego reagowania na 

podany antygen. Idealna szczepionka przeciwko chorobom infekcyjnym, jak i 

nowotworowym, powinna wzbudzać zarówno odpowiedź humoralną, jak i komórkową, 

charakteryzować się wysoką stabilnością, bezpieczeństwem, niskim kosztem produkcji,  

a wzbudzona przez nią odporność powinna być długotrwała. Ze względu na fakt, że HSP 

stanowią jeden z dominujących antygenów bakteryjnych identyfikowanych podczas zakażeń, 

istnieją przesłanki, by stosować je jako składnik szczepionek podjednostkowych lub ze 

względu na ich właściwości jako nośniki innych antygenów. Obecnie istnieje wiele strategii 

szczepień z wykorzystaniem tych białek [Bolhassani i Rafati 2008]. Do najważniejszych 

należy zaliczyć użycie: 

 

1. białek szoku cieplnego izolowanych z komórek nowotworowych (linie komórkowe), 

oczyszczonych z użyciem metod chromatograficznych  

W tej strategii przykład stanowi białko Hsp70 izolowane z mysiej linii komórkowej 

hepatoma (wątrobiaka-HCaF), oczyszczone z użyciem metod: kolejno chromatografii 

powinowactwa ConA-sefaroza, ADP-agaroza oraz chromatografii jonowymiennej. 

Wykazano, że 2-krotna immunizacja podskórna (s.c.) samic myszy szczepu BALB/c tak 

oczyszczonym mHsp70 (600µg/kg) zwiększa ich przeżywalność do 83,3%  po podskórnym 

podaniu 5x104 komórek HCaF. Podobne obserwacje mają miejsce po dokonaniu transferu 

adoptywnego splenocytów myszy immunizowanych mHsp70. Obserwacje te wskazują na 

przeciwnowotworowe właściwości izolowanego białka [Chen i wsp. 2004]. Podobne 

obserwacje dotyczą białka szoku cieplnego Gp96 izolowanego ze zmian skórnych pacjentów 

z czerniakiem złośliwym wg skali Karnofsky'go > 70%, stopnia III i IV oczyszczonego  

z wykorzystaniem metod: kolejno precypitacji z użyciem siarczanu amonu, chromatografii 

powinowactwa ConA-sefaroza, chromatografii jonowymiennej. Wykazano, że w przypadku 

pacjentów z IV stopniem melanoma poddanych operacji, a następnie 4-krotnie 

immunizowanych śródskórnie (i.d.) wybraną spośród trzech możliwych dawek: 2,5µg, 25µg, 

100µg oczyszczonego hGp96 obserwuje się zwiększenie przeżywalności do 75% i brak jest 

objawów chorobowych przez 17-miesięcy od podjęcia leczenia [Eton i wsp. 2010]. 
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2. szczepionek DNA, które docelowo stanowić będą antygen związany kowalencyjnie lub 

niekowalencyjnie z HSP  

W tej strategii przykład stanowi użycie szczepionki DNA złożonej z genów 

wklonowanych w ekspresyjny plazmid pCI, kodujących endogenne mGp96 sfuzjowane  

z immunodominującym peptydem Listeria monocytogenes (p60217-225 lub LLO91-99) 

prezentowanym w restrykcji MHC kl. I w trakcie zakażeń tym patogenem. W przypadku tym  

endogenne mGp96 stanowi swoisty nośnik białkowy ułatwiający prezentację peptydów w 

restrykcji MHC kl.I. Wykazano, że 3-krotna domięśniowa (i.m.) immunizacja myszy szczepu 

BALB/c 50µg DNA działa protekcyjnie podczas ich zakażenia letalną dawką  

L. monocytogenes w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo zaobserwowano, iż 

stymulacja splenocytów (myszy immunizowanych szczepionką DNA) peptydem 

homologicznym (p60 lub LLO) przyczynia się do wyrzutu IFN-γ oraz antygenowo-swoistej 

odpowiedzi limfocytów cytotoksycznych [Rapp i Kaufmann 2004]. Wykazano również, że 

proponowana strategia może być wykorzystana w leczeniu nowotworów. Przykład stanowią 

badania Huang i wsp. [2007], które objęły skonstruowanie rekombinowanych plazmidów 

ekspresyjnych z wklonowanym genem kodującym hHsp60 oraz białko  E6 i/lub E7 

(najbardziej onkogenne proteiny wirusa HPV-wirus brodawczaka ludzkiego typ16). 

Wykazano, że 2-krotna immunizacja myszy szczepu C57BL/6J dawką 2µg DNA  (w tym  

z wykorzystaniem konstruktów Hsp60/E6; Hsp60/E7; Hsp60/E6/E7) w pełni chroni myszy 

przed rozwojem nowotworu po podaniu podskórnym 5x104 komórek TC-1 

(ekspresjonujących białka E6 oraz E7). Ten rodzaj szczepionki wzmacnia odpowiedź typu 

komórkowego, za co, jak podejrzewają autorzy bezpośrednio odpowiada obecność Hsp60.  

 

3. HSP lub jego fragmentów jako swoistych adiuwantów/ nośników podczas szczepień z 

wykorzystaniem białek lub peptydów   

W strategii tej przykład stanowi wykorzystanie sfuzjowanych ze sobą białek 

stanowiących N-terminalny koniec proteiny Gp96 (N1-355aa/ N34-355aa) oraz białka VSV8 

(proteina wirusa VSV - wirusa pęcherzowego zapalenia jamy ustnej). W przeprowadzonym 

doświadczeniu Biswas i wsp. [2006] wykorzystali właściwości N-terminalnej domeny białka 

Gp96 zdolnej do wiązania nukleotydów lub peptydów oraz właściwości samego białka, które 

stanowi ligand dla receptorów CD91 oraz SP-A ekspresjonowanych na powierzchni komórek 

APC i bierze udział w prezentacji antygenów w restrykcji MHC kl. I. Wykazano, że 

splenocyty myszy 2-krotnie immunizowanych kompleksem N1-335-VSV8 (20µg N1-335 

oraz 20 ng VSV8) wykazują podwyższoną aktywność cytolityczną, wyższą niż splenocyty 

myszy immunizowanych samym białkiem VSV8 zemulgowanym z kompletnym adiuwantem 

Freunda. Udowodniono również, że układ ten w sposób specyficzny wiąże się do powierzchni 

komórek APC i wpływa na dojrzewanie komórek dendrytycznych. Rico i wsp. [1998] 

stosując białko Hsp70 pochodzące od Leishmania infantum (Li-Hsp70) sfuzjowane z białkiem 
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wiążącym maltozę (MBP) pochodzącym od Escherichia coli wykazali, że 2-krotna 

dootrzewnowa immunizacja myszy BALB/c 5,6 µg LiHsp70-MBP prowadzi do silnej, 

swoistej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko MBP (anty-MBP IgG1<IgG2a). Zaś 

populacja komórek LNCs izolowana od tych zwierząt charakteryzuje się wzmożoną 

proliferacją oraz wyrzutem IL-2 oraz IFN-γ pod wpływem MBP. Efektów tych nie 

zaobserwowano podczas immunizacji myszy białkiem MBP oraz mieszaniną MBP  

z Li-Hsp70.  

 

4. szczepionek typu „prime-boost” (strategia szczepienia polegająca na  wstępnym 

szczepieniu z wykorzystaniem DNA, a następnie podaniu dawki przypominającej w 

formie białka) z użyciem HSP lub jego fragmentów (DNA/ białko)  

W strategii tej przykład stanowi zastosowanie szczepionki złożonej z DNA/białka E7 

ludzkiego wirusa HPV16 oraz Xenopus Gp96 (stanowiącego adiuwant), podanej w strategii 

„prime-boost”. Bolhassani i wsp. [2008]  zaproponowali doświadczenie, w którym poddali 

procesowi immunizacji myszy szczepu C57BL/6 kolejno z użyciem DNA (pcDNA-E7 i/lub 

pcDNA-Gp96) oraz (3 tygodnie później) rekombinowanych białek rE7 i/lub rNT-Gp96 

(fragment N- terminalny) i/lub rCT-Gp96 (fragment C-terminalny) zemulgowanych  

z Montanidem 720. Wykazali oni silną odpowiedź humoralną we wszystkich z możliwych 

kombinacji podania szczepionki, skierowaną (wysokie miano przeciwciał w podklasie IgG1) 

przeciwko rE7, jak i fragmentom rGp96, sugerując szczególne zaangażowanie limfocytów 

Th2 w odpowiedź immunologiczną. Jednakże badania nad proliferacją oraz wyrzutem cytokin 

(IFN-γ) przez splenocyty izolowane od immunizowanych zwierząt i stymulowanych rE7,  

NT-Gp96, CT-Gp96 dowiodły, że zastosowanie pierwszego szczepienia w postaci DNA 

pobudza również limfocyty Th1, czyli odpowiedź typu komórkowego. Uzyskane wyniki stają 

się przesłanką do wykorzystania takiego sposobu immunizacji do leczenia nowotworu szyjki 

macicy, pozwala on bowiem na zaangażowanie zarówno odpowiedzi humoralnej, jak i 

komórkowej organizmu. Drugi przykład stanowi immunizacja myszy szczepu BALB/c 

(szczep wrażliwy), jak i C57BL/6 (szczep oporny) w systemie „prime-boost” przeciwko 

Leishmania major z białkiem Hsp70 pochodzącym od tego patogenu. Rafati i wsp. [2007] 

wykazali, że podskórne podanie zwierzętom 100 µg pcDNA-Hsp70, a następnie (trzy 

tygodnie później) 30 µg rHsp70 zemulgowanego z 70% Montanidem 720 i zakażenie ich 

dawką 3,5x105 komórek pasożyta nie chroni zwierząt przed rozwojem zmian patologicznych 

w obszarze infekcji. Pozyskane od zakażonych zwierząt splenocyty nie wykazują zwiększonej 

proliferacji, jak również wyrzutu cytokin (IFN-γ i IL-5) pod wpływem stymulacji rHsp70 lub 

jego C- albo N-końcowymi fragmentami. Jednakże w pozyskanych po 9-tygodniach od 

zakażenia surowicach myszy szczepu BALB/c identyfikuje się wysoki poziom przeciwciał 

podklasy IgG1 jak i IgG2a anty-Hsp70, co świadczy o zaangażowaniu w odpowiedź 
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immunologiczną zarówno limfocytów Th1 jak i Th2, mimo tego strategia ta jest nieskuteczna 

w zapobieganiu leiszmaniozy. 

 

5. szczepionek DNA lub szczepionek białkowych złożonych z HSP pochodzącego od 

patogenów  

W kontekście realizowanej pracy doktorskiej to właśnie piąta z proponowanych przez 

Bolhassani i Rafati [2008] strategia wydaje się być najważniejsza. Istnieje wiele doniesień 

naukowych dotyczących zastosowania białek szoku cieplnego izolowanych od patogennych 

szczepów bakterii, drożdży oraz pasożytów, jako szczepionek wykazujących wysoki poziom 

immunogenności oraz protektywności w kontekście zakażania zwierząt letalnymi dawkami 

wybranych mikroorganizmów, czy też w przypadku chorób autoimmunologicznych 

indukowanych z udziałem patogenów. Niewątpliwie istnieją co najmniej dwie możliwości 

zastosowania tego rodzaju szczepionki i są nimi immunizacja z użyciem DNA lub 

rekombinowanego białka. Pierwsza z możliwości stosowana jest znacznie rzadziej, mimo że 

istnieją doniesienia o jej wysokiej skuteczności. Quintana i wsp. [2002, 2003] wykazali, że  

3-krotna domięśniowa immunizacja szczurów Lewis (150µg/os.) plazmidem kodującym całą 

sekwencję mykobakteryjnego Hsp60 (pMl-Hsp60), ludzkiego Hsp60 (phHsp60), jak również 

jedynie wybrane fragmenty hHsp60 (1-140aa-pI, 130-260aa-pII) chroni zwierzęta przed 

indukowanym z udziałem Mycobacterium tuberculosis AA. W porównaniu z grupą kontrolną 

szczury immunizowane wykazywały jedynie nieznaczny poziom opuchnięcia okolic kostki 

oraz niski poziom zmian histopatologicznych w obrębie kości, chrząstek oraz mazi stawowej. 

Dodatkowo zaobserwowano, że immunizacja z udziałem phHsp60 przyczynia się do 

znacznego wzrostu poziomu Hsp60 w surowicy, a izolowana z węzłów chłonnych 

podkolanowych oraz pachwinowych populacja komórek (LNC) wykazuje wzmożoną 

proliferację pod wpływem stymulacji ludzkim oraz mykobakteryjnym Hsp. Wykazano 

również, że komórki LNC pozyskane od szczurów immunizowanych zarówno phHsp60 jak i 

pMl-Hsp65 z indukowanym AA wykazują wysoki poziom produkcji IFN-γ, IL-10 oraz  

TGF-β1 pod wpływem hHsp60, wykazującego wysoki poziom homologii do rtHsp60, nie zaś 

Ml-Hsp65. Za produkcję tego profilu cytokinowego odpowiadają najprawdopodobniej 

limfocyty T regulatorowe-Treg1 kontrolujące odpowiedź immunologiczną limfocytów Th1 

oraz Th2. Bonato i wsp. [1998] udowodnili również, że 4-krotna domięśniowa immunizacja 

myszy szczepu BALB/c plazmidem kodującym Ml-Hsp65 (pMl-Hsp65) przyczynia się do 

zwiększenia populacji limfocytów T Hsp65 reaktywnych o fenotypie CD4+/CD8-CD44+hi oraz 

CD8+/CD4-CD44+hi produkujących IFN-γ izolowanych ze śledzion myszy poddanych 

szczepieniu. A transfer adoptywny  limfocytów CD8+/CD4-CD44+hi (5x106 komórek) chroni 

zwierzęta przed rozwojem gruźlicy wywołanej dożylnym zakażeniem 1x105 cfu 

Mycobacterium tuberculosis.  
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Ponieważ Hsp60 stanowi jeden z dominujących antygenów mikroorganizmów 

identyfikowanych podczas zakażenia, istnieją przesłanki, by zastosować go jako składnik 

szczepionki podjednostkowej. W literaturze naukowej odnaleźć można liczne doniesienia 

dotyczące ochronnej roli białek szoku cieplnego Hsp60 w przypadku immunizowanych,  

a następnie zakażanych zwierząt. Dotychczas wykazano protektywność w przypadku Hsp60 

pochodzącego od: Salmonella enterica serowar Typhi [Paliwal i wsp. 2008, Bansal i wsp. 

2010], Helicobacter pylori [Yamaguchi i wsp. 2000; Yamaguchi i wsp. 2003], Histoplasma 

capsulatum [Gomez i wsp. 1995;  Deepe i Gibbson 2002],  Legionella pneumophila [Blander 

i Horwitz 1993; Weeratna i wsp. 1994],  Yersinia enterocolitica [Noll i Autenrieth 1996], 

Chlamydia trachomatis [Rank i wsp. 1995], Paracoccidioides brasiliensis  [Soares i wsp. 

2008], Piscirickettsia salmonis [Wilhelm i wsp. 2005] oraz  Francisella tularensis [Hartley  

i wsp. 2004]. Jednakże w przedstawionych przykładach istnieją wyraźne różnice dotyczące 

postaci (pełne białko lub fragment), drogi podania oraz zastosowanej do immunizacji dawki 

antygenu. Co więcej, doświadczenia te przeprowadzane są z użyciem różnorodnych modeli 

zwierzęcych, stąd pojawiają się wyraźne trudności z określeniem realnej skuteczności 

zastosowanych szczepionek. W Tabeli nr 2. podjęto próbę analizy zastosowania białek Hsp60 

pochodzących od patogennych szczepów bakterii, drożdży oraz pasożytów jako składników 

szczepionek podjednostkowych. 
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Tabela nr 2. Zastosowanie białek szoku cieplnego o masie 60kDa (Hsp60) pochodzących od patogennych szczepów bakterii, drożdży oraz pasożytów, jako składników szczepionek podjednostkowych. 

Patogen 

Model zwierzęcy 

zastosowany w 

doświadczeniu 

Postać antygenu 
Dawka oraz droga 

podania antygenu 

Dawka oraz droga 

podania patogenu 

Obserwowany 

poziom 

śmiertelności/inny 

efekt  

Dodatkowe obserwacje Referencje 

Salmonella  enterica 

serowar Typhi 

(patogen układu 

pokarmowego) 

4-6-tygodniowe samice 

myszy szczepu BALB/c  

Pełna sekwencja  

ST-Hsp60 

3-krotna immunizacja i.p.: 

A. 1dawka-40µgST-Hsp60 

+FAC 

2i3dawka-40µgST-Hsp60+FAI 

kontrola-FAC/FAI 

B. 40µgST-Hsp60+woda 

kontrola-woda 

S. Typhi-1x108cfu/os. 

S. Typhimurium-

1x105cfu/os. 

Zakażenie i.p 

30-dniowa obserwacja 

A. S. Typhi: 

Myszy szczepione:20% 

Kontrola:100% 

S. Typhimurium: 

Myszy szczepione:10% 

Kontrola:100% 

B. S. Typhi: 

Myszy szczepione:30% 

Kontrola:100% 

1.Dominacja przeciwciał anty-ST-Hsp60 w podklasie 

IgG1 oraz IgG2a 

2.Wzrost intensywności proliferacji splenocytów 

stymulowanych ST-Hsp60 w porównaniu z kontrolą 

3.Wyrzut IFN-γ i IL-4 przez splenocyty stymulowane 

ST-Hsp60 

Paliwal i wsp. 2008 

Salmonella enterica 

serowar Typhi 

(patogen układu 

pokarmowego) 

7-tygodniowe samice 

myszy szczepu BALB/c 

Pełna sekwencja  

ST-Hsp60 

3-krotna immunizacja i.m.: 

A. 10µg St-Hsp60+woda 

kontrola-woda 

B. 10µg St-Hsp60+glin 

kontrola- glin+woda 

C. 1dawka-10µgSt-Hsp60+FAC 

2i3dawka-10µgSt-Hsp60+FAI 

kontrola-FAC/FAI 

S. typhi-1x108cfu/os. 

Zakażenie i.p 

30-dniowa obserwacja 

S. typhi: 

A. Myszy szczepione:30% 

Kontrola:100% 

B.Myszy szczepione:50% 

Kontrola:100% 

C.Myszy szczepione:20% 

Kontrola:100% 

1. Dominacja przeciwciał anty-ST-Hsp60 w 

podklasie IgG1 oraz IgG2a; przy czym w przypadku A 

i C przesunięcie odp. w kierunku Th1 zaś w B w 

kierunku Th2 (↑poziom IgG2a) 

2. Wzrost intensywności proliferacji splenocytów 

stymulowanych ST-Hsp60 w porównaniu z kontrolą 

3. Wyrzut IFN-γ (w A i C↑ niż w B), IL-4 (w B ↑ niż 

w A i C), IL-2 (w A i C↑ niż w B) przez splenocyty 

stymulowane ST-Hsp60 

Bansal i wsp. 2010 

Helicobacter pylori 

(patogen układu 

pokarmowego) 

 

a. 6-tygodniowe samice 

myszy szczepu C57BL/6 

b. 6-tygodniowe samice 

myszy szczepu GF IQI 

 

aa. Pełna sekwencja  

Ec-Hsp60 

bb. Pełna sekwencja  

Hp-Hsp60 

5-krotna immunizacja p.o.: 

100µg Ec-Hsp60/Hp-

Hsp60+5µg CT 

kontrola- CT+PBS 

H. pylori- 2,5x109cfu/os. 

3-krotne zakażenie p.o. 

21 lub 70 -dniowa 

obserwacja 

Inhibicja kolonizacji błony 

śluzowej żołądka przez 

H.pylori w granicach 90-

95% w porównaniu z 

kontrolą 

1. Wysoki poziom przeciwciał (klasy IgG) anty-

HpHsp60 w surowicach  myszy immunizowanych 

(Hp-Hsp60 jak również  Ec-Hsp60) 

2. 10 tygodni po zakażeniu myszy C57BL/6 

immunizowanych  Hp-Hsp60 zaobserwowano  ostry 

nieżyt żołądka 

Yamaguchi i wsp. 

2003 

Helicobacter pylori 

(patogen układu 

pokarmowego) 

5-tygodniowe samice 

myszy szczepu C57BL/6 

Fragment Hp-Hsp60 (189-

203aa) =pH9 

5-krotna immunizacja i.p.: 

50µg pH9+FAC 

kontrola- FAC 

H. pylori- 5x108cfu/os. 

3-krotne zakażenie p.o. 

14-dniowa obserwacja 

Wyraźna inhibicja 

kolonizacji błony śluzowej 

żołądka przez H.pylori w 

porównaniu z kontrolą 

1. Wysoki poziom przeciwciał (klasy IgG) anty-pH9 

w surowicach myszy immunizowanych 

Yamaguchi i wsp. 

2000 

 

 

 

 

Legenda: i.p. (intraperitoneally)- dootrzewnowo; i.m. (intramuscularly)- domięśniowo; p.o. (per os)- doustnie; i.n. (intranasally)- donosowo; i.d. (intradermally)- śródskórnie; i.t. (intratracheally)- dotchawiczo; i.v. (intravenously)- dożylnie; s.c. (subcutaneously)- podskórnie; CT (cholera 
toxin)-toksyna cholery adiuwant stosowany podczas immunizacji błon śluzowych; FAC (Freund’s adjuvant complete)-kompletny adiuwant Freunda; IAF (Freund’s adjuvant incomplete)- niekompletny adiuwant Freunda;  OVA-Ovoalbimina; ISCOM- rodzaj adiuwantu/ kompleks 
immunostymulujący; GPIC( guinea pig inclusion conjunctivitis)- sposób namnożenia chlamydia z wykorzystaniem komórek McCoy’a- linii komórkowej fibroblastów mysich  [Rank i wsp. 1988] 
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Patogen 

Model zwierzęcy 

zastosowany w 

doświadczeniu 

Postać 

antygenu 

Dawka oraz droga podania 

antygenu 

Dawka oraz droga 

podania patogenu 

Obserwowany poziom 

śmiertelności/inny efekt  
Dodatkowe obserwacje Referencje 

 

Histoplasma capsulatum 

(patogen układu 

oddechowego) 

 

myszy szczepu C57BL/6 
Pełna sekwencja  

Hc-Hsp60 

2-krotna immunizacja s.c.: 

A. 100µg Hc-Hsp60+adiuwant 

Corixa +100µg mAb anty-CD4+  

B. 100µg Hc-Hsp60+adiuwant 

Corixa +100µg mAb anty-CD8+ 

C.100µg Hc-Hsp60+adiuwant 

Corixa +100µg szczurzych IgG 

kontrola- 100µg szczurzych IgG 

 

H. caspulatum- 1,25x107 

Zakażenie i.n. 

45-dniowa obserwacja 

 

H. capsulatum: 

A. myszy szczepione: 100% 

B. myszy szczepione: 10% 

C. myszy szczepione: 0% 

kontrola: 100% 

1. Eliminacja limfocytów T CD4+/CD8+ 2 tygodnie 

po immunizacji myszy Hc-Hsp60 nie wpływa na 

obniżenie skuteczność szczepionki 

2. Wyrzut IFN-γ, IL-10 oraz IL-12 przez splenocyty  

myszy immunizowanych Hc-Hsp60, a następnie 

stymulowanych tym antygenem 

Deepe i Gibbson 

2002 

 

Histoplasma capsulatum 

(patogen układu 

oddechowego) 

 

myszy szczepu BALB/c 
Pełna sekwencja  

Hc-Hsp60 

2-krotna immunizacja s.c.: 

A.200µg Hc-Hsp60+emulsja 

(MPL+TDM+CWS) 

B.200µg BSA+emulsja 

kontrola- brak immunizacji 

H. caspulatum- 1,2x107 

Zakażenie i.n. 

45-dniowa obserwacja 

H. capsulatum: 

A. myszy szczepione: 0% 

B. myszy szczepione: 90% 

kontrola:100% 

1. Wzrost intensywności proliferacji splenocytów 

stymulowanych Hc-Hsp60 w porównaniu z kontrolą 
Gomez i wsp. 1995 

Legionella pneumophila 

(patogen układu 

oddechowego) 

 

samice /samce świnek 

morskich szczepu 

Hartley 

 

Pełna sekwencja  

Lp-Hsp60 

2-krotna immunizacja i.d.: 

1dawka- 50µg Lp-Hsp60+FAC 

2dawka-50µg Lp-Hsp60+FAI 

kontrola- ovalbumina +FAC/FAI 

 

L. pneumophila-  

2,47x107cfu/os. 

(dawka ~2,5xLD50) 

Zakażenie i.t. 

10-dniowa obserwacja 

L.pneumophila: 

świnki szczepione:83% 

kontrola: 100% 

1. Pacjenci chorzy na legionellozę oraz świnki 

morskie, które przeżyły zakażenie L. pneumophila 

wykazują silną reakcję skórną  (DTH) na Lp-Hsp60 

po 24h  od podania 

2. Wysoki poziom przeciwciał anty-Hsp60 w 

surowicy świnek szczepionych Lp-Hsp60 

Weeratna i wsp. 

1994 

Legionella pneumophila 

(patogen układu 

oddechowego) 

 

samce świnek morskich 

szczepu Hartley 

Lp-Hsp60 

ekstrahowane z 

L.pneumophila 

3-krotna immunizacja s.c.: 

1dawka-40µg Lp-Hsp60+CAF 

2i3dawka-40µg Lp-Hsp60+IAF 

kontrola-0,9%NaCl+CAF/IAF 

 

L. pneumophila-  

1-2x108cfu/ml 

Zakażenie i.n.-w postaci 

aerozolu 

10-dniowa obserwacja 

L.pneumophila: 

świnki szczepione:0% 

kontrola: 94% 

1. Świnki morskie poddane immunizacji Lp-Hsp60 

wykazują silną reakcję skórną  (DTH) na antygen 

(1µg) po 24h  od podania 

Blander i Horwitz 

1993 

Yersinia enterocolitica 

(patogen układu 

pokarmowego) 

 

a. 6-8-tygodniowe 

samice myszy szczepu 

C57BL/6  

b. 6-8-tygodniowe 

samice myszy szczepu 

BALB/c 

Pełna sekwencja  

Ye-Hsp60 

A. 3-krotna immunizacja i.p.: 

Aa. 10µg Ye-Hsp60-ISCOM 

Ab.10µg OVA-ISCOM 

kontrola- PBS 

B. 2-krotna immunizacja i.p./s.c.: 

Ba. 25µg Ye-Hsp60+0,5 µg Il-12 

Bb. 25µg Ye-Hsp60 

Bc. 0,5 µg Il-12 

kontrola -PBS 

Y. enterocolitica: 

2,2x104 cfu/os. dla 

układu A 

4,1x103cfu/os. Dla 

układu B 

Zakażenie i.v. 

7-dniowa obserwacja 

Y. enterocolitica: 

A. szczepienie myszy B57BL/6 

układem Aa. znacząco (1000-

krotnie) obniża ilość bakterii 

Y.e. izolowanych ze śledziony  

B. szczepienie myszy BALB/c 

układem Ba. znacząco (100-

krotnie) obniża ilość bakterii 

Y.e. izolowanych ze śledziony 

1. Wysoki poziom przeciwciał (klasy IgG) anty-Ye-

Hsp60  w surowicach myszy immunizowanych 

układem Aa. jak i Ba.oraz Bb. 

2. Wzrost intensywności proliferacji splenocytów 

pozyskanych od myszy immunizowanych układem 

Aa, Ba oraz  Bb  stymulowanych Ye-Hsp60 oraz 

komórkami bakteryjnymi  w porównaniu z kontrolą 

Noll i Autenrieth 

1996 

 Legenda: i.p. (intraperitoneally)- dootrzewnowo; i.m. (intramuscularly)- domięśniowo; p.o. (per os)- doustnie; i.n. (intranasally)- donosowo; i.d. (intradermally)- śródskórnie; i.t. (intratracheally)- dotchawiczo; i.v. (intravenously)- dożylnie; s.c. (subcutaneously)- podskórnie; CT (cholera 
toxin)-toksyna cholery adiuwant stosowany podczas immunizacji błon śluzowych;  FAC (Freund’s adjuvant complete)-kompletny adiuwant Freunda; FAI (Freund’s adjuvant incomplete)- niekompletny adiuwant Freunda;  OVA-Ovoalbimina; ISCOM- rodzaj adiuwantu/ kompleks 
immunostymulujący; GPIC( guinea pig inclusion conjunctivitis)- sposób namnożenia chlamydia z wykorzystaniem komórek McCoy’a- linii komórkowej fibroblastów mysich  [Rank i wsp. 1988] 
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Patogen 

Model zwierzęcy 

zastosowany w 

doświadczeniu 

Postać 

antygenu 

Dawka oraz droga podania 

antygenu 

Dawka oraz droga 

podania patogenu 

Obserwowany poziom 

śmiertelności/inny efekt  
Dodatkowe obserwacje Referencje 

Chlamydia trachomatis 

(patogen układu rozrodczego) 

samice  świnek 

morskich szczepu 

Hartley 

pełna sekwencja  

ch-Hsp60 

3-krotna immunizacja s.c.: 

50µg ch-Hsp60+FAI 

kontrola- nieimmunizowana 

 

 

20µl sonikatu GPIC-1x106 

jednostek tworzących 

inkluzję/os. 

Zakażenie na drodze 

wkroplenia do worka 

spojówkowego oka 

~20-dniowa obserwacja 

Pojawienie się zmian 

patologicznych oka dopiero 

po 48h od infekcji, brak 

zmian patologicznych 

określanych jako 4+ w skali 

Watkinsa 

1. Brak wpływu immunizacji na tworzenie ciałek 

wtrętowych 

2. Brak zmian patologicznych w przypadku reinfekcji 

oczu świnek immunizowanych z użyciem GPIC (30 

dni po pierwszej infekcji)  

3.Wysoki poziom przeciwciał (w klasie IgG oraz IgA) 

anty-chHsp60 w wydzielinie oka świnek 

reinfekowanych 

Rank i wsp. 1995 

Paracoccidioides 

brasiliensis  

(patogen układu 

oddechowego) 

 

 

myszy szczepu 

BALB/c  

pełna sekwencja 

Pb-Hsp60 

2-krotna immunizacja s.c.: 

A.10µg Pb-Hsp60+ adiuwant 

Corixa 

kontrola- 10µg BSA+ adiuwant 

Corixa 

B. 10µg Pb-Hsp60+ adiuwant 

Corixa+100µg mAb anty-IFN-γ 

kontrola-10µg Pb-Hsp60+ 

adiuwant Corixa+100µg 

szczurzych IgG 

 

P. brasiliensis: 

 3x107 cfu/os. 

Zakażenie i.n. 

100-dniowa obserwacja 

P. brasiliensis: 

A. myszy szczepione:0% 

kontrola: 100% 

B. myszy szczepione:100% 

kontrola: 0% 

1. Brak obecności patogenu w płucach, wątrobie oraz 

śledzionie myszy, które przeżyły infekcję 

2.Wzrost intensywności proliferacji splenocytów 

stymulowanych Pb-Hsp60 w porównaniu z kontrolą 

3.Wyrzut IFN-γ oraz IL-12 przez splenocyty  myszy 

immunizowanych w układzie A. i stymulowanych –

Pb-Hsp60 

4.Eliminacja limfocytów T CD4+ (preimmunizacja z 

użyciem mAb anty-CD4+) in vitro znosi ochronne 

właściwości szczepionki 

Soares i wsp.2008 

Piscirickettsia salmonis 

(patogen ryb powodujący 

posocznicę) 

Salmo solar 

Łosoś atlantycki 

pełna sekwencja 

Ps-Hsp60 

1-krotna immunizacja i.p.: 

10µg Ps-Hsp60+emulsja wodno-

oleista 

kontrola 1- emulsja wodno-oleista 

kontrola 2- brak immunizacji 

P. salmonis: 

2xLD50 

Zakażenie i.p. 

50-dniowa obserwacja 

P. salmonis: 

ryby szczepione:8% 

kontrola 1:69% 

kontrola 2:77% 

1. Wysoki poziom przeciwciał (w klasie IgG) anty-Ps-

Hsp60 w surowicy ryb immunizowanych 

 

Wilhelm i wsp. 

2005 

Francisella tularensis 

(czynnik infekcyjny 

tularemii) 

6-8-tygodniowe  myszy 

szczepu BALB/c 

Ft-Hsp60 

pozyskane od 

bakterii 

F.tularensis przez 

elucję z żelu  

 

2-krotna immunizacja i.p: 

A.25µg Ft-Hsp60 

B. 25µg Ft-Hsp60 + 0,5µg IL-12 

C. 0,5µg IL-12 

kontrola 1- 0,9%NaCl 

 

 a. F.tularensis:1x1012cfu/os. 

 b. F .tularensis 

subsp.holarctica:1x1011cfu/os. 

 c.F .tularensis 

subsp.tularensis:1x1010cfu/os. 

Zakażenie i.p. 

14-dniowa obserwacja 

A.a.myszy szczepione: 60% 
A.b.myszy szczepione:0% 
A.c. myszy szczepione:100% 
 
B.a. myszy szczepione:80% 
B.b. myszy szczepione:20% 
B.c. myszy szczepione:- 
 
C.a. myszy szczepione:- 
C.b. myszy szczepione:- 
C.c. myszy szczepione:100% 
kontrola:100% 

1. Wysoki poziom przeciwciał (w podklasie IgG1) 

anty-Ft-Hsp60 w surowicy myszy immunizowanych 

2.Wyrzut TNF-α przez splenocyty  myszy 

immunizowanych  

Hartley i wsp. 

2004 

 
Legenda: i.p. (intraperitoneally)- dootrzewnowo; i.m. (intramuscularly)- domięśniowo; p.o. (per os)- doustnie; i.n. (intranasally)- donosowo; i.d. (intradermally)- śródskórnie; i.t. (intratracheally)- dotchawiczo; i.v. (intravenously)- dożylnie; s.c. (subcutaneously)- podskórnie; CT (cholera 
toxin)-toksyna cholery adiuwant stosowany podczas immunizacji błon śluzowych;  FAC(Freund’s adjuvant complete)-kompletny adiuwant Freunda; FAI (Freund’s adjuvant incomplete)- niekompletny adiuwant Freunda;  OVA-Ovoalbimina; ISCOM- rodzaj adiuwantu/ kompleks 
immunostymulujący; GPIC( guinea pig inclusion conjunctivitis)- sposób namnożenia chlamydia z wykorzystaniem komórek McCoy’a- linii komórkowej fibroblastów mysich  [Rank i wsp. 1988] 
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Ryc. nr 4. Wpływ Hsp60 pochodzenia ludzkiego jak i bakteryjnego na elementy komórkowe układu odporności wrodzonej oraz nabytej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

A. Układ odporności wrodzonej B. Układ odporności nabytej 

Komórki dendrytyczne 

DCs 

Makrofagi/ 

Monocyty 

↑ wyrzutu TNF-α, IL-6, 

IL-1β, IL-12(p40),  

IL-12(p70), IFNγ 

 

↑wyrzutu CC 

chemokin:RANTES, 

MIP-2 

 

↑ wyrzutu MCP-1, MIP-

1α, NO 

 

↑ ekspresji MHCkl.I i 

II; CD40, CD54, CD86 

 

Aktywacja kinaz 

JNK(1/2); p38; 

ERK(1/2) 

 

Aktywacja czynnika 

transkrypcyjnego NFκB 

 

↑ wyrzutu TNF-α, 

IL-6 

 

↑ syntezy NO2
-
 

 

↑ syntezy mRNA 

kodującego  

IL-12(p35),  

IL-12(p40),  IL-15 

 

Aktywacja kinazy 

p38 

↑ wyrzutu 

TNF-α, IL-1β 

 

↑ syntezy 

mRNA 

kodującego 

IL-1α, IL-1β, 

IL-6, TNF-α, 

GM-CSF 

Limfocyty B 

↑ proliferacji 

 

↑produkcji Ab 

głównie IgG3 

 

↑ wyrzutu IL-10, 

 IL-6 

 

↑ ekspresji MHC 

kl. II; CD40, CD69, 

B7-2 

 

Aktywacja 

limfocytów T 

 

↑ przeżywalności w 

warunkach in vitro i 

in vivo poprzez ↑ 

ekspresji Bcl-2; Bcl-

xL i ↓ aktywności 

kaspaz 

↑ proliferacji 

 

↑ produkcji Ab 

głównie IgG1 

oraz IgG2a 

 

Silna 

reaktywność 

krzyżowa 

powstałych Ab 

 

 

Limfocyty T 

Limfocyty T  

naiwne 

Aktywacja kinazy 

białkowej C; PI-3  

 

↑ fosforylacja Pyk-2 

 

↓chemotaksji 

 

↑adhezji do 

fibronektyny 

 

Polaryzacja 

limfocytów w 

kierunku Th2: 

 

↓ wyrzutu TNF-α, 

IFNγ 

 

↑ wyrzutu IL-10,  

IL-4,  IL-13 

 

↑ proliferacji  

 

↑ proliferacji 

 

Limfocyty T 

efektorowe 

↑ proliferacji 

 
Aktywacja kinazy 

białkowej C; PI-3  

 

↑ fosforylacja Pyk-2 

 

↓chemotaksji 

 

↑adhezji do 

fibronektyny 

 

Brak wpływu na 

proliferację  

 

 

 

 

Limfocyty T 

regulatorowe  

 

↑ fosforylacja AKT, 

Pyk-2, p38 

 

↓fosforylacji ERK 

 

↑ wyrzutu IL-10, TGF-β 

 

wpływ Treg na: 

 

↓ wyrzutu IFNγ; TNF-α 

przez CD4
+
 oraz CD8

+
 

 

↓proliferacji CD4+ 

 

 

Limfocyty T 

ergotypowe 

↑ proliferacji 

 

↑ wyrzutu TGF-β 

 

Wpływ  limfocytów 

T ergotypowych 

na: 

 

↓proliferacji 

efektorowych 

limfocytów  T 

↓ wyrzutu IFNγ 

przez efektorowe 

limf. T 

 

 

hHsp60 

 

hHsp60 

bakteryjne Hsp60 

w tym: 

Lp-Hsp60; Ec-Hsp60 

Ml-Hsp60; Mb-Hsp60 

 

 

hHsp60 

bakteryjne Hsp60 

w tym  

Hp-Hsp60; Lp-Hsp60 

Ye-Hsp60; Ft-Hsp60 

 

 

hHsp60 

bakteryjne 

Hsp60 

w tym 

Ml-Hsp60; 

Ec-Hsp60;  

Cht-Hsp60 

hHsp60 

bakteryjne 

Hsp60 

w tym 

Ml-Hsp60;  

Ec-Hsp60;  

Cht-Hsp60 
hHsp60 

hHsp60 
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3.7. Przedstawiciele Enterobacteriaceae jako groźne patogeny układu pokarmowego  

Układ pokarmowy stanowi system połączonych organów, których zadaniem jest 

odżywianie organizmu polegające na pobieraniu pokarmu, jego trawieniu oraz wchłanianiu. 

Elementy budujące ten układ mają ciągły kontakt z wieloma drobnoustrojami pochodzącymi 

ze środowiska zewnętrznego. Przyjmuje się, że w procesach odporności nieswoistej poprzez 

tworzenie tzw. odporności kolonizacyjnej szczególną rolę odgrywają liczne bakterie 

stanowiące fizjologiczną florę przewodu pokarmowego, do której należą: Streptococcus sp. 

(S. mitis, S. salivarius, S. milleri), Neisseria spp.; Actinomyces spp., Lactobacillus spp. (jama 

ustna i gardło); Enterococcus spp., Lactobacillus spp. (jelito cienkie); Bacteroides spp., 

Prevotella spp., Proteus spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., 

Enterococcus spp. (jelito grube). W szczególnych warunkach związanych najczęściej  

z konsumpcją skażonej żywności oraz wody dochodzić może do zakażeń układu 

pokarmowego. Do bakterii wywołujących zatrucia i stany zapalne układu pokarmowego 

należą bakterie Gram-dodatnie takie jak: Bacillus cereus, Clostridium botulinum oraz  

C. perfringens oraz bakterie Gram-ujemne: Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, 

patogenne Escherichia coli, Yersinia enetrolitica, Campylobacter fetus, C. jejuni, Klebsiella 

oxytoca, Citrobacter freundii. Najbardziej sprzyjające warunki wzrostu dla większości 

bakterii, stanowiących zarówno florę rezydentną jak i bakterii patogennych, występują  

w jelicie cienkim, jak i grubym. Przyczynami infekcji tego fragmentu układu pokarmowego 

są przeważnie przedstawiciele rodziny Enterobacteriaceae a w szczególności rodzaje 

Salmonella oraz Escherichia, dysponujące określonym zespołem czynników wirulencji, 

takich jak: czynniki adhezyjne, białka inwazyjne oraz wytwarzane toksyny [Molenda 2010; 

Szewczyk 2011].  

Taksonomia filogenetyczna rodzaju Salmonella oparta na badaniu 16S rDNA 

wydziela obecnie dwa gatunki: Salmonella enterica oraz Salmonella bongori. W obrębie 

pierwszego gatunku istnieje sześć podgatunków jak np. Salmonella enterica subsp. enterica,  

a wśród tego podgatunku wyróżnia się ponad 2500 odmian serologicznych takich jak:  

S. Enteritidis, S. Typhi, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Gallinarum, S. Pullorum czy też  

S. Infantis. Pałeczki Salmonella to urzęsione, względnie beztlenowe, niefermentujące laktozy 

(wyjątek Salmonella enterica subsp. arizonae), niewytwarzające indolu oraz niehydrolizujące 

mocznika baterie Gram-ujemne, których identyfikacja odmian serologicznych odbywa się 

najczęściej z użyciem surowic z przeciwciałami dla antygenów rzęskowych (H)  

i somatycznych (O) [Molenda 2010; Szewczyk 2011]. Bakterie te przyczyniają się do rozwoju 

salmonellozy, będącej najpowszechniej występującą chorobą pochodzenia żywnościowego 

[Stefaniak i wsp. 1998; Wieliczko i wsp. 2000; Molenda 2010]. Głównym rezerwuarem tych 

pałeczek są zwierzęta hodowlane, a w szczególności drób i jego jaja [Rodrigue i wsp. 1990]. 

Rodzaj Salmonella należy do patogenów wewnątrzkomórkowych, zdolnych do przenikania, 
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przeżywania oraz namnażania się wewnątrz komórek Eucaryota. W przypadku gatunku 

Salmonella enterica obserwuje się zdolność do inwazji komórek nabłonka jelit oraz 

makrofagów. Pierwszym etapem  prowadzącym do infekcji komórek docelowych nabłonka 

jelit takich jak enterocyty i komórki M [Finlay i Brumell 2000], jest adhezja patogenu,  

a następnie wniknięcie do wnętrza komórki. Należy podkreślić, iż wspomniane komórki nie 

należą do profesjonalnych fagocytów, a wnikanie patogenu jest możliwe dzięki wytwarzanym 

przez niego białkom efektorowym (SptP, SopE/SopE2, SopB, SipA, SipC wydzielanym przez 

aparat sekrecyjny typu III, kodowany przez wyspę patogenności SPI-1), które wpływają na 

szlaki transdukcji sygnałów i prowadzą do przebudowy cytoszkieletu komórki gospodarza 

[Jones 1997, Baj i Markiewicz 2007]. Konsekwencją obserwowanej przebudowy jest 

tworzenie przez komórkę filopodii, a następnie makropinocytozy bakterii [Ugorski i wsp. 

2011].  Salmonella po inwazji komórki zostaje zamknięta w wakuoli, we wnętrzu której 

panują niekorzystne dla drobnoustroju warunki, jednakże produkowane przez bakterię białka 

o rozmaitych funkcjach (kodowane głównie przez geny wyspy SPI-2) w tym: białka 

regulatorowe (SsrA i SsrB), białka budujące translokon (SseB, SseC, SseD), białka 

opiekuńcze oraz białka efektorowe (SpiC, SseF, SseG) pozwalają mu na przeżycie, a nawet 

namnażanie [Baj i Markiewicz 2007]. Wniknięcie pałeczek Salmonella do wnętrza komórek 

M prowadzi ostatecznie do ich uszkodzenia, a uwolnione bakterie wychwytywane są przez 

profesjonalne fagocyty: monocyty (populacja CD68
high

Gr-1
int

) i neutrofile (populacja 

CD68
int

Gr-1
high

) [Rydström i Wick 2007] oraz przez komórki dendrytyczne (populacja 

CD11c
+
) [Voedisch i wsp. 2009]. Zjawisko to prowadzi do uogólnionej postaci zakażenia, 

gdyż drobnoustrój z udziałem krwi i/lub limfy dostaje się do układu siateczkowo-

śródbłonowego wątroby i śledziony. Uogólniona infekcja może być również skutkiem 

bezpośredniego wyłapywania pałeczek Salmonella przez profesjonalne fagocyty 

ekspresjonujące na swojej powierzchni CD18 zlokalizowane w błonie śluzowej jelit. Udział 

tej cząsteczki (CD 18) w rozwoju infekcji Salmonella udowodniono przeprowadzając 

doświadczenia z wykorzystaniem mutanta S. Typhimurium z delecją SPI-1 oraz myszy 

nieekspresjonujących CD18 [Vazquez-Torres i wsp. 1999]. Wykazano, że Salmonella może 

indukować śmierć makrofagów poprzez modulowanie co najmniej dwóch ścieżek 

proapoptotycznych: ścieżki działającej bezpośrednio po zakażeniu oraz ścieżki opóźnionej 

[Baj i Markiewicz 2007].  

W kontekście zakażeń zwierząt bakteriami z rodzaju Salmonella należy wziąć pod 

uwagę, że poszczególne gatunki tego drobnoustroju cechuje gatunkowa specyfika 

chorobotwórczości, niektóre z serowarów określa się jako gatunkowo- specyficzne (S. Typhi- 

człowiek; S. Pullorum i S. Gallinarum- drób) inne zaś wykazują powinowactwo do różnych 

gatunków zwierząt (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis) [Molenda 2010].  

W przypadku S. Enteritidis głównym rezerwuarem patogenu jest ptactwo, u którego przebieg 
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choroby zależy ściśle od wieku zwierząt [Humphrey i wsp. 1991]. Z epidemiologicznego 

punktu widzenia największym problemem wydaje się być nosicielstwo obserwowane  

u dorosłych osobników, wskutek czego wykazują one wysoki poziom siewstwa patogenu  

w odchodach, a w przypadku kur niosek może dochodzić do transmisji drobnoustroju na jaja 

[cyt. przez: Stefaniak i wsp. 1998; Ugorski i wsp. 2011]. Podejmowane nieustannie 

przedsięwzięcia, których celem jest redukcja zakażeń ptaków bakteriami Salmonella nie 

przynosi jak dotąd oczekiwanych efektów [Stefaniak i wsp. 1998, Wieliczko i wsp. 2000]. 

Większość gatunków rodzaju Escherichia tworzy fizjologiczną mikroflorę układu 

pokarmowego jelit ludzi oraz zwierząt, a jego kolonizacja ma miejsce już w pierwszych 

godzinach życia noworodka [Kaper i wsp. 2004]. Spośród sześciu opisanych dotychczas 

gatunków tego rodzaju jedynie Escherichia coli występuje powszechnie i ma duże znaczenie 

kliniczne. Rodzaj Escherichia tworzą względnie beztlenowe, urzęsione peritrychalnie, zdolne 

do fermentowania laktozy oraz rozkładu tryptofanu do indolu Gram-ujemne pałeczki. Wiele 

szczepów zdolnych jest do produkcji mikrootoczek, które mają znaczenie  

w chorobotwórczości oraz wewnątrzgatunkowej klasyfikacji serologicznej. Obecnie dzięki 

różnorodności antygenów somatycznych (171 odmian), rzęskowych (55 odmian) oraz 

otoczkowych (80 odmian) wyróżnia się ponad 160 serotypów Escherichia coli [Molenda 

2010; Szewczyk 2011]. Większość z serotypów pałeczki okrężnicy nie jest patogenna dla 

organizmu człowieka oraz zwierząt, jednakże znane są patowary, które zaadoptowane do 

konkretnych nisz ekologicznych zdolne są do wywołania: zapalenia pęcherza moczowego, 

ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 

zapalenia pęcherza żółciowego, zapalenia płuc, zapalenia ucha środkowego, posocznicy czy 

też ostrych biegunek [Molenda 2010; Alikhani i wsp. 2011; Szewczyk 2011]. Kolonizacja 

przez konkretne szczepy różnorodnych nisz możliwa jest dzięki obecnym w genomie: 

wyspom hemolizynowym, wyspie LEE (locus of enterocyte effacement) kodującej białka 

aparatu sekrecyjnego III, białka efektorowe (EspA, EspB, EspD, EspF, EspG, EspH, EspZ, 

Map) intyminę oraz receptor Tir, patogennej wyspie Shigella she, patogennej wyspie Yersinia 

oraz plazmidom kodującym toksyny [Blanco i wsp. 2006b; Baj i Markiewicz 2007; 

Weintraub 2007].  Obecnie znane patotypy E. coli dzieli się na sześć wirotypów w zależności 

od patogenezy wywoływanych biegunek, a kryterium klasyfikacji poszczególnych serotypów 

są ich cechy genetyczne [Baj i Markiewicz 2007; Weintraub 2007; Dedeić-Ljubović i wsp. 

2009]. Klasyfikację oraz ogólną charakterystykę wirotypów E. coli przedstawiono w  Tabeli 

nr 3.  
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Tabela nr 3. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka patogennych szczepów Escherichia coli 

[Sobieszczańska i Gryko 2001; Hudault i wsp. 2004; Lasaro i wsp. 2005; Baj i Markiewicz 2007; 

Weintraub 2007; Dedeić-Ljubović i wsp. 2009; Molenda 2010; Szewczyk 2011] 

Wirotyp 
Miejsce 

kolonizacji 

Przykłady 

serotypów 

 

Rodzaj 

wywoływanej 

biegunki 

 

Cechy charakterystyczne 

ETEC 

Enterotoxigenic 

E.coli= szczepy 

enterotoksyczne 

jelito cienkie 

O6,O85,O115, 

O148,O153, 

O159, O167 

-biegunki 

podróżnicze 

-biegunki  

u dzieci = cholera 

dzieci 

-produkcja toksyn: LT-I i LT-II 

oraz ST-I i ST-II 

-synteza fimbrii CFA-I, CS1-

CS6 

EAggEC  

Enteroaggregative 

E.coli= szczepy 

enteroagregatywne 

 

jelito cienkie Różne serotypy 

-chroniczne biegunki 

u dzieci 

-przewlekłe, wodniste 

biegunki u dorosłych 

-mechanizm inwazji 

enterocytów analogiczny do  

rodzaju Shigella 

-tworzenie biofilmu 

-produkcja enterotoksyny 

EAST- I i cytotoksyn 

- synteza fimbrii AAF/I, 

AAF/II, AAF/III 

EIEC  

Enteroinvasive  

E.coli= szczepy 

enteroinwazyjne 

jelito grube 

O29, O124, 

O136, O143, 

O144, O164 

-biegunki 

czerwonkopodobne 

-kał z domieszką 

śluzu i krwi oraz 

leukoctów 

-brak produkcji toksyn 

-namnażanie bakterii we 

wnętrzu komórek nabłonka 

-nie fermentują laktozy 

-brak antygenu H 

EPEC  

Enteropathogenic 

E.coli= szczepy 

enteropatogenne jelito cienkie 

O55, O111, 

O126, O127, 

O142 

-śluzowe biegunki 

niemowląt 

- szczepy inwazyjne  

-synteza fimbrii bfp 

-wywołują efekt A/E w 

nabłonku jelit prowadzący do 

wytworzenia piedestału 

adhezyjnego 

 

DAEC 

Diffusely adhering 

E.coli= szczepy 

zdolne do 

dyfuzyjnej adhezji 

 

jelito cienkie O44, O86, O114 

-prawdopodobnie 

wywołują biegunki 

niemowląt 

-indukują wytwarzanie długich 

wypustek komórkowych przez 

enterocyty oplatające patogen 

-synteza adhezyn AfaE-I, AfaE-

III, DraE-I, DraE-II, DaaE, 

F1845 oddziałujących z CD55 

(DAF) 

EHEC 

Enterohemorragic 

E.coli= szczepy 

enterokrwotoczne 
jelito grube 

O157:H7 

O26:H11 

O48:H21 

O103:H2 

O104:H21 

-krwotoczne 

zapalenia jelita 

grubego 

-produkcja toksyny: ST  

- wywołują efekt A/E w 

nabłonku jelit prowadzący do 

wytworzenia piedestału 

adhezyjnego 
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W przypadku zwierząt dzikich, jak i gospodarskich, najczęściej izolowane od nich 

szczepy E. coli zaliczane są do STEC, czyli zdolnych do wytwarzania toksyny Stx (Shiga like 

toxin- toksyna typu Shiga). Szczepy te mogą przyczyniać się do rozwoju choroby obrzękowej 

u świń, jak również powodować biegunki u cieląt i prosiąt. Jednakże wiele szczepów 

zaliczanych do tej grupy nie wywołuje objawów chorobowych u zwierząt, jest jednak 

patogenna dla człowieka. Szczepy wykazujące właściwości zoonotyczne, wywołują infekcje  

u ludzi wskutek spożycia skażonej żywności w tym mięsa, serów, mleka czy też 

zanieczyszczonej odchodami wody. Głównym rezerwuarem  E. coli o serotypie O157:H7 

(należącego do EHEC) jest bydło, owce, gęsi i świnie zaś w przypadku serotypów O26, 

O111, O103, O113, O145 prócz wymienionych powyżej gatunków rezerwuar stanowić mogą 

kury [Fairbrother i Nadeau 2006].  

3.8. Przedstawiciele Pasteurellaceae  jako groźne patogeny układu oddechowego 

Układ oddechowy stanowi dla organizmu miejsce intensywnego kontaktu ze światem 

zewnętrznym poprzez stały przepływ powietrza. Pod względem obecności flory fizjologicznej 

układ ten jest zróżnicowany, a największa różnorodności charakteryzuje go w obrębie jamy 

ustnej i gardła (części wspólnej z układem pokarmowym). W przypadku nosa i jamy 

gardłowo-nosowej izoluje się bakterie takie jak: Staphylococcus epidermidis, S. aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Moraxella spp., Neisseria meningitidis, Corynebacterium spp, 

Heamophilus spp., gdzie większość z nich stanowi drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze 

mogące długotrwale bytować u nosicieli jako komensale błony śluzowej. Pozostałe elementy 

układu oddechowego w większości wolne są od naturalnej mikroflory wskutek obecności 

nabłonka rzęskowego, śluzu oraz odruchu kaszlu. Przed rozwojem infekcji układ chronią 

dodatkowo skupiska tkanki limfatycznej związane z jamą nosową NALT (nasal-associated 

lymphoid tissue) i oskrzelami BALT (bronchus-associated lymphoid tissue). Jednakże  

w szczególnych warunkach może dojść do rozwoju choroby.  

Z punktu widzenia zakażeń zwierząt gospodarskich na szczególną uwagę zasługuje 

gatunek Histophilus somni identyfikowany niegdyś jako Heamophilus somnus, Haemophilus 

agni, czy też Histophilus ovis [Stephens i wsp. 1983]. H. somni to pleomorficzna,  

Gram-ujemna bakteria, niewymagająca do wzrostu czynnika X oraz V, pozytywna wobec 

alkalicznej fosfatazy i oksydazy, zdolna do redukcji azotanów i produkcji indolu, negatywna 

wobec katalazy, dihydrolazy argininy, dekarboksylazy lizyny oraz ornityny,  fermentująca  

D-glukozę bez produkcji gazu [Angen i wsp. 2003]. Bakteria ta posiada specyficzne czynniki 

patogenności, do których należy zaliczyć obecność: lipooligosacharydu [Inzana i wsp. 1988; 

Inzana i wsp. 2002a], białek wiążących immunoglobuliny [Yarnall i wsp. 1988; Widders  

i wsp. 1988; Corbeil i wsp. 1997], egzopolisacharydu [Inzana i wsp. 2002b; Siddaramppa  

i Inzana 2004; Sandal i Inzana 2009], TBP- białka wiążącego transferrynę [Yu i wsp. 1992] 
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oraz OMP [Corbeil 2008]. Do jej patogenności przyczyniają sie również: zdolność do 

tworzenia biofilmu [Inzana i wsp. 2003; Siddaramppa i Inzana 2004; Sandal i Inzana 2009], 

produkcja histaminy [Ruby i wsp. 2002], zjawisko mimikry antygenowej [Sandal i Inzana 

2009] oraz zdolność do przeżywania w fagosomach [Czuprynski i Hamilton 1985; Chiang  

i wsp. 1986; Lederer i wsp. 1987]. H. somni jest warunkowo chorobotwórczym patogenem 

błon śluzowych bydła [Humphrey i Stephens 1983], owiec [Lees i wsp. 1994] i innych 

przeżuwaczy [Jánosi i wsp. 2009]. U dorosłego bydła bakteria ta prowadzi głównie do 

rozwoju stanów patologicznych narządów rozrodczych [Otte i wsp. 1995; Stefaniak i wsp. 

1987]. W przypadku cieląt przyczynia się najczęściej do rozwoju syndromu oddechowego 

bydła - BRDC (Bovine Respiratory Disease Complex) [Angen i wsp. 2003; Corbeil 2008] 

oraz zakaźnego zatorowo-zakrzepowego zapalenia opon mózgowych i mózgu – ITEME 

(Infectious Thromboembolic Meningoencephalitis) [Stephens i Little 1981]. Ze względu na 

różnorodność postaci klinicznych infekcji wywołanych przez H. somni mówi się o „zespole 

H. somni” inaczej zwanym histofilozą [Frederick i Eugene 1989; Harris i Janzen 1989]. 

Należy pamiętać, iż proces uzjadliwiania i ujawnienia szerokiego spektrum procesów 

zapalnych wywoływanych przez H. somni ujawnił się dopiero po wprowadzeniu 

wielkostadnych technologii chowu bydła, które zwiększyły narażenie zwierząt na warunki 

stresowe, współistniejące zakażenia wirusowe, pogorszenie warunków zootechnicznych 

[Stefaniak i wsp. 2008; Stefaniak i wsp. 2009]. Dotychczas stosowane preparaty często nie 

dają w pełni satysfakcjonujących efektów immunoprofilaktyki, a na rynku polskim 

zarejestrowana jest tylko jedna szczepionka (Hiprabovis Pneumos) [Stefaniak i wsp. 2009]. 

 Rodzaj Pasteurella obejmuje 21 gatunków, większość z nich występuje powszechnie 

jako komensale dróg oddechowych zwierząt. Gatunkiem najczęściej izolowanym z materiału 

klinicznego od ludzi i zwierząt jest Pasteurella multocida. Gatunek ten tworzą polimorficzne, 

Gram-ujemne pałeczki, oksydazo- oraz katalazo-dodatnie, wytwarzające indol, zdolne do 

redukcji azotanów oraz fermentacji mannozy [Kuczkowski i wsp. 2006; Szewczyk 2011].  

W przypadku człowieka wywołuje ona najczęściej zakażenia ran po ugryzieniach oraz 

zadrapaniach przez zwierzęta, co w konsekwencji prowadzić może do zapalenia tkanki 

łącznej, węzłów chłonnych, rzadziej zapalenia stawów i szpiku kostnego. Może również 

przyczyniać się do chronicznego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub 

bakteriemii [Szewczyk 2011].  W przypadku zwierząt gatunek ten przyczynia się m.in. do 

rozwoju:  stanów zapalnych narządu oddechowego, posocznicy krwotocznej (HS) u  bydła, 

bizonów, owiec, kóz oraz świń, zanikowego zapalenia nosa (AR) u świń oraz ptasiej cholery 

(FC) u ptaków dzikich jak i domowych [cyt. przez Ramdani i wsp. 1990; Chung i wsp. 2001]. 

P. multocida izoluje się również od kotów oraz królików [Virág i wsp. 2008]. Większość 

szczepów P. multocida zdolna jest to wytwarzania polisacharydowej otoczki na swojej 

powierzchni, antygenowa specyficzność tych otoczek pozwala na wydzielenie pięciu 
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serotypów (A, B, D, E i F) [cyt. przez: Chung i wsp. 2001; Kuczkowski i wsp. 2006]. 

Wykazano, że szczepy wywołujące FC należą najczęściej do serogrupy A, HS- do serogrupy 

B i E zaś w przypadku zanikowego nieżytu nosa do D, obserwacje te sugerują, że rodzaj 

wytwarzanej otoczki wpływa na patogenezę choroby oraz specyficzność wobec gospodarza 

[Chung i wsp. 2001]. Istnieje wiele hipotez dotyczących  roli pełnionej przez otoczkę, w tym: 

ochrona w warunkach silnie obniżonej aktywności wody [Ophir i Gutnick 1994], obniżenie 

podatności na fagocytozę [Smith i wsp. 1999] obniżenie przeciwbakteryjnej aktywności 

dopełniacza [Snipes i Hirsh 1986], sugeruje się również jej wpływ na wzrost zjadliwości 

szczepów [Chung i wsp. 2001]. Na zwiększoną wirulencję P. multocida wpływa również 

zdolność do produkcji toksyny PmTx (Pasteurella multocida toxin) przez niektóre ze 

szczepów wywołujących AR. Toksyna ta przyczynia się do powstawania patologicznych 

zmian obserwowanych w nieżycie nosa. Przeprowadzone dotychczas doświadczenia 

wykazały jej wpływ na funkcję różnych komórek w tym cytotoksyczności wobec linii 

komórkowej Vero oraz bydlęcych embrionalnych komórek płuc, jak również mitogennego 

wpływu na fibroblasty oraz osteoblasty. Udowodniono, że PmTx osłabia rozwój komórek 

oraz system sygnalizacji typu komórka-komórka w przypadku osteoblastów oraz 

osteoklastów, wpływa również na modulację odpowiedzi humoralnej [cyt. przez Jordan i wsp. 

2003].  

 W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się zakażenia zwierząt wywołane przez  

P. multocida. Szczególnie u drobiu często posocznicowy charakter infekcji prowadzi do 

masowych upadków znacznej części stada i przyczynia się do wysokich strat ekonomicznych. 

W Polsce ptasia cholera występuje endemicznie, w każdym cyklu produkcyjnym atakując 

najczęściej stada gęsi. Dostępne na rynku szczepionki przeznaczone zarówno do immunizacji 

ptaków, jak i bydła, to tradycyjne szczepionki inaktywowane lub żywe (tworzone ze 

streptomycyno-opornych mutantów), które nie zawsze indukują odporność wobec 

poszczególnych serotypów [Kuczkowski i wsp. 2006; Dabo i wsp. 2007] .  
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4. Cel pracy 

Celem pracy była ocena przydatności rekombinowanych antygenów Hsp60 (rHsp60), 

pochodzących od wybranych szczepów bakterii Gram-ujemnych stanowiących patogeny 

układu pokarmowego: Escherichia coli i Salmonella Enteritidis, jak i układu oddechowego: 

Histophilus somni i Pasteurella multocida, jako składników szczepionki podjednostkowej. 

Główny cel pracy został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:  

1. Otrzymanie i zoptymalizowanie warunków produkcji rekombinowanych białek 

Hsp60 pochodzących od wybranych bakterii Gram-ujemnych, a następnie 

wyprodukowanie i ich oczyszczenie w ilościach niezbędnych dla potrzeb 

doświadczenia. 

 

2. Ocena immunogenności otrzymanych antygenów z wykorzystaniem modelu 

mysiego. 

 

3. Ocena ochronnej roli białek szoku cieplnego o masie 60kDa w doświadczalnym 

zakażaniu myszy wyznaczoną/letalną dawką patogennych bakterii: Escherichia 

coli, Histophilus somni, Pasteurella multocida oraz Salmonella Enteritidis. 
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5. Materiał i metody 

5.1. Materiał 

5.1.1. Szczep myszy 

Do doświadczeń wykorzystano myszy SPF (specific pathogen free) szczep 

DBA/2Jcmd- Haplotyp: d; genotyp: a/a Tyrp1b/Tyrp1b Myo5a
d/Myo5a

d, samice w wieku 6-10 

tygodni w momencie rozpoczęcia doświadczeń. Myszy pozyskano ze zwierzętarni Instytutu 

Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. 

Eksperymenty na zwierzętach prowadzono w Zwierzętarni Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz w pomieszczeniach wydziałowego wiwarium. 

Wszystkie doświadczenia prowadzono zgodnie z zaleceniami Ustawy o Ochronie Zwierząt 

Dz. U. Nr 11 poz. 724, po uzyskaniu pozytywnej opinii Lokalnej Komisji Etycznej we 

Wrocławiu - Uchwała Lokalnej Komisji Etycznej nr 6/2007 z dnia 22.01.2007 

5.1.2. Surowice 

Surowice myszy hiperimmunizowanych  

Surowice pochodziły od myszy SPF immunizowanych rekombinowanym białkiem 

Hsp60, pochodzącym od wybranych bakterii Gram-ujemnych, zemulgowanym z 

niekompletnym adiuwantem Freunda. Surowica kontrolna pochodziła od myszy 

poddawanych iniekcji solą fizjologiczną zemulgowaną z adiuwantem.  

 

Surowice myszy poddanych ocenie protektywności rHsp60  

Surowice pochodziły od myszy SPF immunizowanych rekombinowanym białkiem 

Hsp60 oraz myszy kontrolnych, które przeżyły proces zakażania doświadczalnego 

wybranymi, patogennymi szczepami bakterii Gram-ujemnych. 

5.1.3. Szczepy bakteryjne 

Szczepy bakteryjne wykorzystane w procesie zakażania myszy SPF 

a. Referencyjny szczep Histophilus somni CAMP 6280, pochodzący z Czeskiej Kolekcji 

Mikroorganizmów (Czech Collection of Microorganism) w Brnie (uzyskano dzięki 

uprzejmości dr hab. Anny Rząsy prof. nadzw. UP) 

b. Szczep Escherichia coli O26:K60 izolowany z materiału klinicznego, pochodzący z 

kolekcji Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dzięki uprzejmości 

prof. dr hab. Aliny Wieliczko) 
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c. Referencyjne szczepy Escherichia coli nr PCM 277 serotyp 0111:K58(B4):H- oraz  nr 

PCM 419 serotyp 055:K59(B5):H6 pochodzące z Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów 

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

d. Szczep Salmonella enterica spp. enterica ser. Enteritidis (Salmonella Enteritidis) 

izolowany z materiału klinicznego (od drobiu), pochodzący z kolekcji Katedry Epizootiologii 

z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu (dzięki uprzejmości prof. dr hab. Aliny Wieliczko) 

e. Dwa szczepy Pasteurella multocida izolowane z materiału klinicznego (od gęsi oraz bydła) 

pochodzące z kolekcji Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dzięki 

uprzejmości prof. dr hab. Aliny Wieliczko) 

f. Szczep Pasteurella multocida izolowany z materiału klinicznego (od kota) pochodzący z 

kolekcji Zakładu Mikrobiologii, Katedra Patologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dzięki uprzejmości dr Jarosława Króla). 

 

Szczepy bakteryjne wykorzystane w procesie uzyskania białek rekombinowanych 

 

a.DH5α™ genotyp:F- φ80lacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169 deoR recA1 endA1 hsdR17(rk
-, 

mk
+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ- (Invitrogen) 

b.BL21(DE3) genotyp: F–ompT hsdSB(rB
– mB

–) gal dcm (DE3) (Novagen) 

c.C41(DE3) genotyp: F – ompT hsdSB (rB
- 
mB

-
) gal dcm (DE3) (Lucigen) 

d.C43(DE3) genotyp: F – ompT hsdSB (rB
- 
mB

-
) gal dcm (DE3) (Lucigen) 

e. Origami (DE3) genotyp: ∆(ara–leu)7697 ∆lacX74 ∆phoA PvuII phoR araD139 ahpC galE 

galK rpsLF'[lac+lacIqpro] (DE3) gor522::Tn10 trxB (KanR, StrR, TetR) (Novagen) 

f. Rosetta gami (DE3)pLysS genotyp∆( ara–leu)7697 ∆lacX74 ∆phoA PvuII phoR araD139 

ahpC galE galK rpsL (DE3) F'[lac+ lacI q pro] gor522::Tn10 trxB pLysSRARE (CamR, KanR, 

StrR, TetR) (Novagen) 

e.Tuner(DE3) genotyp: pLysS F–ompT hsdSB(rB
– mB

–) gal dcm lacY1 (DE3) pLysS (CamR) 

(Novagen) 

 

5.1.4. Plazmidy 

Plazmid pET 22b(+) - wektor ekspresyjny z sekwencją N-terminalną  pelB oraz C-

terminalną HisTaq (Novagen) 

Rekombinowany plazmid pET 22b(+) z wklonowanym genem kodującym białko Hsp60  

Histophilus somni otrzymano dzięki uprzejmości dr Józefa Galli. Rekombinowany plazmid 

pET 22b(+) z wklonowanym genem kodującym białko Hsp60 Salmonella Enteritidis 

otrzymano dzięki uprzejmości dr Anny Selera i dr Józefa Galli. Oba plazmidy zostały 
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wyprodukowane w ramach realizacji grantu MNiSW nr N N308 28 27 33: „Izolacja oraz 

ocena immunogenności i wartości ochronnej antygenu o masie 60kD uzyskanego z 

Histophilus somni (Haemophilus somnus), Escherichia coli, Pasteurella multocida i 

Salmonella Enteritidis”, kierownik grantu prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak. 

5.1.5. Wykaz substancji chemicznych 

Wykaz substancji chemicznych umieszczono w Tabeli nr 4., załączonej na końcu rozprawy 

doktorskiej. 

5.1.6. Wykaz użytych buforów i ich skład 

Wykaz oraz skład użytych w pracy buforów przestawiono w Tabeli nr 5. 

Tabela nr 5. Wykaz użytych buforów i ich skład 

Nazwa buforu/ zastosowanie Skład buforu 
Bufor do żelu zagęszczającego (0,5M) 
/elektroforeza typu  SDS-PAGE 

Tris  
SDS 
bidest. H2O 
pH 6,8 (doprowadzone HCl) 

6 g 
0,4g 
ad 100 ml 

Bufor do żelu rozdzielającego(1,5M) 
/elektroforeza typu SDS-PAGE 

Tris  
SDS 
bidest. H2O 
pH 6,8 (doprowadzone HCl) 

18,15g 
0,4g 
ad 100ml 

Bufor elektrodowy 10x stężony/elektroforeza  
typu SDS-PAGE 

Tris 
SDS 
Glicyna 
bidest. H2O 

30,3g 
10g 
144g 
ad 1000ml 

Bufor do prób/elektroforeza typu SDS-PAGE Bufor zagęszczający 
(0,5M Tris-HCl) 
Gliceryna 
SDS 
bidest. H2O  
Błękit bromofenolowy 
2-merkaptoetanol 

3,75 ml 
 
3ml 
0,6g 
ad 10ml 
0,02g 
0,2 g 

Bufor do transferu/elektroforeza typu SDS-
PAGE 

Tris 
Glicyna 
Metanol 
bidest. H2O 
pH 8,3 

3g 
14,5g 
200ml 
ad 1000ml 
 

4% żel zagęszczający/elektroforeza typu SDS-
PAGE 

Akrylamid/bisakrylamid 
(30g/0,8g/100ml wody) 
Buf. do  żelu zagęszczającego 
bidest. H2O  
APS 
TEMED 

0,67ml 
 
1,25ml 
3,04ml 
30μl 
7μl 

12% żel rozdzielający/elektroforeza typu SDS-
PAGE 

Akrylamid/bisakrylamid 
(30g/0,8g/100mlwody) 
Buf. do  żelu rozdzielającego 
bidest. H2O  
APS 
TEMED 

6ml 
 
3,75ml 
5,18ml 
60μl 
15μl 
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Nazwa buforu/ zastosowanie Skład buforu 
Bufor TBS/ immunobloting Tris 

NaCl 
bidest. H2O 
pH 7,3 (doprowadzone HCl) 

6,05g 
8,5g 
ad 1000ml 
 

Bufor Tris-HCl (0,05M)/ immunobloting Tris 
bidest. H2O 
pH 7,6 (doprowadzone HCl) 

6,05g 
ad 1000ml 

Bufor TAE 10x stężony Tris 
Glicyna 
SDS 
bidest. H2O 

30,3g 
144g 
10 
ad 1000ml 

Barwnik żeli poliakrylamidowych-Coomassie 
Brillant Blue 

Metanol 
Kwas octowy lodowaty 
Coomassie Brillant Blue R-250 
bidest. H2O 

500ml 
90ml 
0,7g 
ad 1000ml 

Odbarwiacz do żeli poliakrylamidowych Metanol 
Kwas octowy lodowaty 
bidest. H2O 

250ml 
70ml 
ad 1000ml 

Bufor PBS Na2HPO4 
KH2PO4 
NaCl 
bidest. H2O 

65,53g 
18,69g 
36g 
ad 5000ml 

Bufor A 5x stężony/ izolacja rHsp60 z użyciem 
kolumny niklowej 

NaH2PO4 
NaCl 
bidest. H2O 
 

 2,76 g 
29,29 g 
ad 200ml 

Bufor B 5x stężony/ izolacja rHsp60 z użyciem 
kolumny niklowej 

Na2HPO4 
NaCl 
bidest. H2O 
 

2,84 g 
29,29g 
ad 200ml 

Bufor bez mocznika/ izolacja rHsp60 z użyciem 
kolumny niklowej 

Bufor A 
Bufor B 
bidest. H2O 
pH 7,8 
 

1,16ml 
18,84 ml 
48,1 g 
ad 100ml 

Bufor denaturujący z mocznikiem 8M/ izolacja 
rHsp60 z użyciem kolumny niklowej 

Bufor A 
Bufor B 
Mocznik 
bidest. H2O 
pH 7,8 
 

1,16ml 
18,84 ml 
48,1 g 
ad 100ml 

Bufor do równoważenia złoża/ izolacja rHsp60 z 
użyciem kolumny niklowej 

Bufor bez mocznika 
Imidazol 5mM 
 

100 ml 
34 mg 

Bufor do elucji / izolacja rHsp60 z użyciem 
kolumny niklowej 
 
 
 
 
 
 
 

Bufor bez mocznika 
Imidazol 20mM 
 
Bufor bez mocznika 
Imidazol 50mM 
 
Bufor bez mocznika 
Imidazol 200mM 
 

10 ml 
13,3 mg 
 
10 ml 
33,3 mg 
 
10 ml 
133,3 mg 

Tabela nr 5 c.d. 
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Nazwa buforu/ zastosowanie Skład buforu 

Bufor do elucji/ izolacja rHsp60 z użyciem 
kolumny niklowej 

Bufor bez mocznika 
Imidazol 500mM 
 

10 ml 
333,3 mg 

Roztwór 0,01M CaCl2 

do przygotowania komórek kompetentnych/ 
uzyskanie kompetentnych szczepów E. coli   

CaCl2 

bidest. H2O 
11,1g 
ad 1000ml 
fitrowane z 
udziałem fitru 
0,22 µm 

Roztwór 0,01M CaCl2 z 15% glicerolem 

do przygotowania komórek kompetentnych/ 
uzyskanie kompetentnych szczepów E. coli   

CaCl2  
Glicerol (100%) 
bidest. H2O 

11,1 g 
150ml 
ad 1000ml 

Bufor PBSII do kanapkowego testu ELISA/ 
wykrywanie cytokin prozapalnych Il-1 β, Il-6, 
TNF-α 

NaCl 
Na2HPO4 
KH2PO4 
KCl 
bidest. H2O 

8,0 g 
1,16 g 
0,2 g 
0,2 g 
ad 1000 ml 
 

Bufor węglanowy/ opłaszczenie płytek w teście 
ELISA 

NaHCO3 
Na2CO3 

bidest. H2O 
pH 9,5 

7,13 g 
1,59 g 
ad 1000 ml 

Bufor fosforanowy/ opłaszczenie płytek w teście 
ELISA 

Na2HPO4 

NaH2PO4 

bidest. H2O 
pH 6,5 

11,8 g 
16,1 g 
ad 1000 ml 

Odczynnik gwajakolowy/ oznaczenie stężenia 
haptoglobiny 

Gwajakol 
1M CH3COOH 
bidest. H2O 
pH 4,0 
 

6,28 g 
183 ml 
ad 1000 ml 

Medium hodowlane/ hodowla mysich 
splenocytów  

RPMI 
FCS 
Glutamina 
Gentamycyna 
 

ad 1000 ml 
10% 
2mM 
50mg/ml 

Salmiak/ liza erytrocytów podczas izolacji 
mysich splenocytów  

NH4Cl 
bidest. H2O 
 

0,84 g 
ad 100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 5 c.d. 
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5.1.7. Podłoża mikrobiologiczne i odczynniki do identyfikacji drobnoustrojów 

Podłoża mikrobiologiczne stałe 

Wykaz zastosowanych w pracy stałych podłoży mikrobiologicznych przedstawiono w Tabeli 

nr 6. 

 
Tabela nr 6. Wykaz stałych podłoży mikrobiologicznych 

Zastosowanie Rodzaj podłoża Producent / Skład 
 Identyfikacja Escherichia coli  
0111; 055 
 

 

Podłoże stałe McConkey Biocorp 

Identyfikacja Escherichia coli  

026:K60 

 

Podłoże stałe Müller-Hinton z 
dodatkiem streptomycyny 
(100µg/ml) 

Biocorp 

Identyfikacja Salmonella 
Enteritidis 

Podłoże stałe SS (Salmonella-
Shigella) 

Oxoid 

Podłoże stałe Chromid ID 
 

Biomerieux 

Podłoże stałe McConkey Biocorp 
Surowice aglutynacyjne HM, DO, 
Hgm 

Biomed Sp. z o.o. Kraków 

Identyfikacja Pasteurella 
multocida 

Podłoże stałe krwawe Columbia Agar Biocorp 
Odwłókniona krew barania 
7,5% 

Oksydaza cytochromowa Biomerieux 
Identyfikacja Histophilus somni Podłoże stałe Agar Czekoladowy 

z dodatkiem bacytracyny 
Argenta/ Oxoid 

CO2 Gen Compact  

Ekspresyjne szczepy  Escherichia 
coli : 
 

A. autoindukcja 
B. indukcja hodowli z 

użyciem IPTG 

A. Podłoże stałe LB z 
dadatkiem antybiotyku 
(ampicylina 
/chloramfenikol) oraz 1% 
glukozy  

B. Podłoże stałe LB z 
dadatkiem antybiotyku 
(ampicylina/ 
chloramfenikol) 

 
 
Ekstrakt drożdżowy  5g 
Trypton                    10g 
NaCl                         10g 
Agar                          15g 
bidest. H2O      ad 1000 ml 
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Podłoża mikrobiologiczne płynne 

Wykaz zastosowanych w pracy płynnych podłoży mikrobiologicznych przedstawiono w 

Tabeli nr 7. 

 
Tabela nr 7. Wykaz płynnych podłoży mikrobiologicznych 

Zastosowanie Rodzaj podłoża Skład/ producent 
Hodowla Escherichia 
coli  O26:K60 oraz 
Salmonella Enteritidis 
 

BHI (brain-hearth 
infusion) 
 

Oxoid 

Hodowla Pasteurella 
multocida 

 

BHI z dodatkiem 10% 
FCS 

Oxoid/ FCS - Gibco 

Hodowla 
ekspresyjnych bakterii 
Escherichia coli 

A. autoidukcja 
 
B. indukcja hodowli z 
użyciem IPTG 

A. autoindukcja 
 
ZYP-0.8 G: 
 
 
 
 
 
 
ZYP-5052: 
(poszczególne składniki 
podłoża w tym 50x5052, 
NPS, ZY wykonano 
zgodnie z instrukcją 
dostępną na  [7] 
 
 
B. IPTG 
Podłoże Luria-
Bertani (LB) z 
dodatkiem 
antybiotyków: 

 
 
 
ZY 
1M MgSO4 
40% glukoza 
20xNPS 
Ampicylina  
 
 
ZY 
1M MgSO4 
50x5052 
20xNPS 
Ampicylina 
 
 
Ekstrakt drożdżowy 
Trypton 
NaCl 
Ampicylina 
Chloramfenikol 
bidest. H2O 

W przeliczeniu na litr 
[ml] (koncentracja): 
 
~930 
  1       (1mM) 
  20     (0,8%) 
  50     (1x) 
  1        (100µg/ml)  
 
 
~928 
  1      (1mM) 
  20    (1x) 
  50    (1x) 
  1      (100µg/ml) 
 
    
   5g 
   10g 
   15g 
   1      (100 µg/ml) 
   1       (35 µg/ml) 
~ 925 
 

 

 

 

 

 



66 

 

5.1.8. Użyty w celach doświadczalnych sprzęt laboratoryjny 

Wykaz użytego do doświadczeń sprzętu laboratoryjnego umieszczono w Tabeli nr 8. 

 
Tabela nr 8. Wykaz sprzętu laboratoryjnego 

Użyty w celach doświadczalnych sprzęt 

Nazwa sprzętu/ producent 
Cel użycia sprzętu 

Termocykler – DNA Engine Peltier Thermal 
Cycler / Bio-Rad 

Przeprowadzenie reakcji PCR 

Aparat do elektroforezy poziomej SubCell RGT/ 
Bio-Rad 

Rozdział cząsteczek DNA w żelu agarozowym 

Aparat Gel DocTM 170-8170/ BioRad Wizualizacji żeli agarozowych wybarwionych 
bromkiem etydyny  

Oprogramowanie Quantity One 
 
Oprogramowanie BioEdit oraz ApE A plasmid 
editor 

Oprogramowanie służące do obróbki zdjęć żeli 
agarozowych 
Analiza sekwencji genu 

Aparat do elektroforezy pionowej Mini Protean 
II/ Bio-Rad 
 

Rozdział białek w żelu poliakrylamidowym 

Komora grafitowa typu „semi-dry” von Keutz Elektrotransfer 

Zasilacz Power Pac Basic (300V, 400mA, 75W) Elektroforeza pozioma oraz pionowa 

Cieplarka Memmert Hodowle bakteryjne 
Laminar Safeflow 1.2 Bioair Eurolone Division Doświadczenia wymagające pracy w warunkach 

sterylnych 
Wirówka Centrifuge 5804R Eppendorf Wirowanie próbek prędkością do 13 000xg 
Wirówka MiniSpin F-45-12-11 Eppendorf Wirowanie próbek prędkością do 13 000xg 
Wirówka MPW-380 MPW Med. Instruments Wirowanie próbek prędkością do 4 000xg 
Czytnik płytek Biotek µQuant Odczyt absorbancji –określenie stężenia białka, 

test ELISA 
Bioreaktor Szklany MoBiTec z 
oprzyrządowaniem  

Hodowle bakteryjne- produkcja białek 
rekombinowanych z użyciem IPTG 

New Brunswick Scientific Excella E24 Incubator 
Shaker Series 

Hodowle bakteryjne- produkcja białek 
rekombinowanych z użyciem autoindukcji 

Spektrofotometr Smart SPECTM 3000 Bio-Rad Oznaczenie stężenia hodowli bateryjnych 

Spektrofotometr Cary 100 Bio UV-Visible 
Spectrophotometer Varian 

Oznaczenie stężenia DNA 

Wytrząsarka IKA Hodowle bakteryjne  
Mieszadło IKA MS3 Digital Przygotowanie różnych roztworów, hodowle 

bakteryjne z użyciem szklanego bioreaktora 
Sonikator Bandecin Sonoplus GM 2070;  70 W Otrzymanie rekombinowanych białek 
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5.2. Metodyka 

5.2.1. Uzyskanie rekombinowanego plazmidu ekspresyjnego z wklonowanym genem 

kodującym białko Hsp60 pochodzące od Escherichia coli oraz Pasteurella multocida. 

Konstrukty genetyczne wykonano według schematu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Przygotowanie insertu 

 

Przygotowanie wektora 
ekspresyjnego  

Namnożenie szczepu bakteryjnego  
(E. coli/ P. multocida) na selektywnym 

podłożu stałym 

Namnożenie nieekspresyjnego szczepu 
E.coli DH5α transformowanego 

plazmidem pET 22b(+) na podłożu 
płynnym 

Izolacja genomowego DNA 
 Izolacja wektora ekspresyjnego  

pET 22b(+) 

Amplifikacja insertu z udziałem reakcji 
PCR 

Cięcie plazmidu enzymami 
restrykcyjnymi NcoI i XhoI 

 

Cięcie insertu enzymami 
restrykcyjnymi NcoI i XhoI 

 

Transformacja mieszaniną ligacyjną 
nieekspresyjnych komórek kompetentnych E.coli 

szczep DH5α 

               Identyfikacja kolonii pozytywnych 

Weryfikacja ramki odczytu w procesie 
sekwencjonowania 

 

Ligacja 

insert                plazmid                           plazmid rekombinowany 
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5.2.1.1. Przygotowanie insertu do procesu ligacji 

Uzyskanie genomowego DNA  

Izolację genomowego DNA pochodzącego od Escherichia coli szczep 0111 wykonano 

z użyciem zestawu do izolacji DNA z wymazów Swab zgodnie z załączoną przez producenta 

instrukcją, przy czym wymaz pobrano bezpośrednio z selektywnego podłoża McConkey, na 

którym w warunkach standardowych (37oC, 16h) namnożono drobnoustrój. 

W przypadku bakterii Pasteurella multocida genomowe DNA otrzymano dzięki 

uprzejmości dr hab. Jacka Bani, prof. nadzw. genowe DNA pochodziło od P. multocida 

26985 kolekcja CCUG (Culture Collection University of Göteborg).  

 

Amplifikacja genu kodującego rHsp60 

W celu amplifikacji genu kodującego białko Hsp60, pochodzące od E. coli oraz  

P. multocida, przeprowadzono reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) zgodnie ze schematem  

przedstawionym w Tabeli nr 9. , stosując mieszaninę reakcyjną o składzie przedstawionym w 

Tabeli nr 10. 

 
Tabela nr 9. Schemat reakcji PCR zastosowanej w celu amplifikacji genu kodującego Hsp60 
pochodzącego od E. coli i P. multocida 
 

ETAP 
reakcji 

Temperatura 
[oC] 

Czas Ilość cykli 

Denaturacja 
wstępna 

96 5 min 1x 

Denaturacja 95 30s  
       5x Przyłączenie 

starterów 
48 30s 

Elongacja 68 2 min 
Denaturacja  95 30s  

      30x Przyłączenie 
starterów 

55 30s 

Elongacja 68 2 min 
Elongacja 
końcowa 

68 10 min 1x 
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Tabela nr 10. Skład mieszaniny reakcyjnej 

Reagenty 

Reakcja z 
zastosowaniem 
genomowego 

DNA  
E. coli 0111 

jako matrycy 
[μl] 

Reakcja z 
zastosowaniem 
genomowego 

DNA  
P. multocida 
jako matrycy 

[μl] 

Stężenie 
użytych 

reagentów 

Matryca 2 1 - 

Startery  Forward 2 
2 

2 
2 

20 pmol/μl 
Reverse 

Bufor dla 
AccuTaq™ LA 
DNA Polimeraza 

 
10 

 
10 

 
10x 

dNTP 5 5 10 mM 
DMSO 2 2 100% 
Polimeraza 
AccuTaq™ LA 
DNA  

1 1 5U/µl 

Woda 76 77 - 
Suma 100 100 - 

 

W przeprowadzonej reakcji PCR zastosowano startery komplementarne do sekwencji 

oskrzydlających docelowy region DNA, zawierające w swej strukturze sekwencję 

rozpoznawaną przez enzymy restrykcyjne (NcoI oraz XhoI). Startery zostały zaprojektowane 

samodzielnie (Tabela nr 11.), a następnie zsyntetyzowane na zamówienie w firmie Oligo.pl. 

 
Tabela nr 11. Sekwencja zastosowanych w reakcji PCR starterów 

Nazwa starteru  Sekwencja z zaznaczonym miejscem cięcia dla enzymów 

restrykcyjnych  

Matryca:  
genomowe 
E.coli 0111 

E.c.F 5’CATGC^CATGGCAGCTAAAGACGTAAAATTCG 3‘ 

E.c.R 5’CGGC^TCGAGCATCATGCCGCCCATG 3‘ 

Matryca:  
genomowe  
P. 

multocida 

P.m.F 5’CATGC^CATGGCAGCAAAAGACGTAAAATTTGG 3’ 

P.m.R 5’CGGC^TCGAGCATCATACCGCCCATACC 3’ 

Zaznaczone w powyższych starterach miejsca cięcia enzymów restrykcyjnych 

obejmują sekwencje dla: 

NcoI: XhoI: 
 

5'-C^C A T G G-3' 
3'-G G T A C^C-5'  

5'-C^T C G A G-3' 
3'-G A G C T^C-5' 
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Rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR 

Otrzymane produkty reakcji PCR poddano elektroforezie sprawdzającej, a następnie  

preparatywnej w 1,5 % żelu agarozowym, wykonanym na bazie buforu TAE (Tabela nr 5.)  

z dodatkiem bromku etydyny (0,5 µg/ml), jako buforu obciążającego użyto DNA Loading 

Dye. Elektroforezę poziomą prowadzono przez 45 minut przy stałym napięciu 120V wobec 

markera GeneRuler™ DNA Ladder Mix (300/500 ng/ścieżkę) oraz GeneRuler™ Express 

DNA Ladder (100ng/ścieżkę). Wizualizacji żelu dokonano w świetle UV. 

 

 Izolacja produktów reakcji PCR z żelu agarozowego. 

Po zakończeniu elektroforezy preparatywnej produkty reakcji PCR rozdzielone  

w 1,5% żelu agarozowym izolowano z użyciem zestawu DNA Extraction Kit zgodnie  

z załączoną przez producenta instrukcją. DNA eluowano ze złoża z użyciem wody (30 µl), 

a jego stężenie określono przez pomiar absorbancji (OD260nm). Stężenie produktów wyniosło: 

dla genu kodującego Hsp60 E.coli - 301,7 ng/µl, zaś dla genu kodującego Hsp60  

P. multocida-850 ng/µl. 

 

Trawienie produktów reakcji PCR z użyciem enzymów restrykcyjnych. 

Wyizolowane z żelu agarozowego produkty reakcji PCR poddano trawieniu 

enzymami restrykcyjnymi (NcoI oraz XhoI). Zastosowany skład mieszaniny reakcyjnej 

przedstawiono w Tabeli nr 12.  

 
Tabela nr 12. Skład mieszaniny  reakcyjnej – trawienie fragmentów DNA enzymami restrykcyjnymi 

Składniki 
mieszaniny 

Trawienie genu 
kodującego Hsp60  

E. coli  
[µl] 

Trawienie genu 
kodującego Hsp60  
P. multocida  

[µl] 

DNA poddane 
trawieniu 

15 20 

Enzym restrykcyjny 
NcoI 

1 2,5 

Enzym restrykcyjny 
XhoI 2 2,5 

Bufor Tango 10x 6 10 

Woda 6 15 

Suma 30 50 

 

W konstruowaniu składu mieszaniny uwzględniono fakt, iż: 

� enzymy restrykcyjne nie mogą stanowić więcej niż 1/10 mieszaniny reakcyjnej 

� oba enzymy wykazują maksymalną aktywność w buforze Tango stężonym 2-krotnie 

Trawienie prowadzono w temperaturze 37°C przez 16h.  
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Odbiałczanie mieszaniny poreakcyjnej   

Po zakończeniu procesu trawienia uzyskane mieszaniny poreakcyjne poddano 

procesowi odbiałczania z udziałem mieszaniny fenol-chloroform-alkohol izoamylowy 

(zmieszane w stosunku 25:24:1), dodając do każdej z nich po 150 µl mieszaniny. Następnie 

intensywnie worteksowano przez 60 sekund. Uzyskany emulgat wirowano przez 60s przy 

11 000xg. Zebrano widocznie oddzieloną fazę wodną, w której zawieszone były analizowane 

fragmenty DNA 

 

Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA 

Wykonano analogicznie jak rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR 

(przedstawiono powyżej). 

 

Izolacja fragmentów DNA z żelu agarozowego 

Po zakończeniu elektroforezy preparatywnej fragmenty DNA rozdzielone w 1,5% żelu 

agarozowym izolowano z użyciem zestawu DNA Extraction Kit zgodnie z załączoną 

instrukcją. DNA eluowano ze złoża z użyciem wody (30 µl), a jego stężenie określono przez 

pomiar absorbancji (OD260nm). Stężenie produktów wyniosło: dla genu kodującego Hsp60 

E.coli – 150 ng/µl zaś dla genu kodującego Hsp60 P. multocida- 720 ng/µl. 

Tak przygotowany insert użyto w procesie ligacji. 

5.2.1.2. Przygotowanie plazmidu do procesu ligacji 

W przeprowadzonym doświadczeniu jako wektora ekspresyjnego użyto plazmid pET 22b(+). 

Transformacja nieekspresyjnego szczepu E.coli DH5α plazmidem pET 22b(+) 

W celu namnożenia plazmidu pET 22b(+) kompetentne, nieekspresyjne komórki 

E.coli DH5α transformowano wektorem.  W tym celu, przechowywane w -80oC stoki 

glicerolowe kompetentnych komórek E.coli DH5α rozmrażano na lodzie (temp. 4oC) przez 15 

minut. Następnie do komórek dodano 10µl zawiesiny plazmidu i inkubowano przez 30 minut 

w 4oC. W celu wytworzenia mikroporów w membranie, komórki poddano szokowi 

termicznemu przez ich inkubację w temperaturze 42o C przez 2 minuty. Ponownie 

umieszczono na lodzie na 2 minuty, po zakończeniu inkubacji do zawiesiny komórek dodano 

800 µl ogrzanego do temperatury 37oC medium LB.  Komórki inkubowano przez 60 minut  

w temperaturze 37oC, następnie wysiano na podłoże stałe Müller-Hinton z dodatkiem 

ampicyliny (100 µg/ml). Płytki inkubowano przez 16h w temperaturze 37oC. 

 

Preparacja plazmidu pET 22b(+) z bakterii E.coli DH5α  

 Wyrosłe na podłożu stałym kolonie namnożono na podłożu płynnym LB z dodatkiem 

ampicyliny (100 µg/ml), komórki bakteryjne hodowano przez 16 h w temperaturze 37oC przy 

250rpm. Plazmid izolowano przy pomocy zestawu NucleoSpin Plasmid zgonie z załączoną 
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przez producenta instrukcją. Stężenie plazmidu określono przez pomiar absorbancji 

(OD260nm), jego stężenie wyniosło 400 ng/µl. 

  

 Trawienie wektora ekspresyjnego z użyciem enzymów restrykcyjnych 

W celu przygotowania plazmidu do procesu ligacji, wektor poddano trawieniu 

enzymami restrykcyjnymi NcoI oraz XhoI, tak by powstały tzw. lepkie końce, 

komplementarne do tych powstałych po trawieniu insertu. Zastosowany skład mieszaniny 

reakcyjnej przedstawiono w  Tabeli nr 13.  

 

Tabela nr 13. Skład mieszaniny  reakcyjnej – trawienie plazmidu enzymami restrykcyjnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trawienie prowadzono w temperaturze 37oC przez 16h. 

Odbiałczanie mieszaniny poreakcyjnej   

Wykonano analogicznie jak w przypadku odbiałczania mieszaniny poreakcyjnej 

uzyskanej wskutek trawienia insertów (przedstawiono powyżej, rozdział 5.2.1.1.) 

 

Rozdział elektroforetyczny plazmidu  

Zawieszone w wodzie cząsteczki plazmidu poddano elektroforezie preparatywnej  

w 1,0% żelu agarozowym wykonanym na bazie buforu TAE z dodatkiem bromku etydyny 

(0,5 µg/ml), jako buforu obciążającego użyto DNA Loading Dye. Elektroforezę poziomą 

prowadzono przez 60 minut przy stałym napięciu 120V wobec markera Lambda pUC Mix 

Marker (500ng/ ścieżkę). Wizualizacji żelu dokonano w świetle UV. 

 

 Izolacja plazmidu z żelu agarozowego 

Po zakończeniu elektroforezy preparatywnej rozdzielony w 1,0% żelu agarozowym 

plazmid izolowano z użyciem zestawu DNA Extraction Kit zgodnie z załączoną przez 

producenta instrukcją. Wektor eluowano ze złoża z użyciem sterylnej wody (30 µl), a jego 

stężenie określono przez pomiar absorbancji (OD260nm). Stężenie plazmidu wyniosło  

300 ng/µl. Tak przygotowany plazmid użyto w procesie ligacji. 

Składniki mieszaniny 
Trawienie plazmid pET 

22b(+) [µl] 

Plazmid poddany trawieniu 2 

Enzym restrykcyjny NcoI 2,5 

Enzym restrykcyjny XhoI 2,5 

Bufor Tango 10x 10 

Woda 33 

Suma 50 
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5.2.1.3. Przeprowadzenie procesu ligacji 

W celu otrzymania rekombinowanych plazmidów przeprowadzono proces ligacji 

przygotowanych uprzednio fragmentów DNA – wektora i insertu. 

W celu ligacji przygotowanych uprzednio fragmentów DNA sporządzono mieszaninę 

ligacyjną stosując ~5- oraz ~10- krotny nadmiar genu względem plazmidu (stężenie plazmidu 

wynosiło 300ng/μl; stężenie genu kodującego Hsp60 E. coli 150 ng/μl; stężenie genu 

kodującego Hsp60 P. multocida 720 ng/μl). Skład mieszaniny ligacyjnej przedstawiono  

w Tabeli nr 14. 

 
Tabela nr 14. Skład mieszaniny ligacyjnej 

 

Proces ligacji prowadzono w temperaturze 16oC przez 16 godzin. 

5.2.1.4. Transformacja nieekspresyjnego szczepu E.coli DH5α mieszaniną ligacyjną 

Po zakończeniu procesu ligacji kompetentne komórki E.coli szczep DH5α 

transformowano otrzymaną mieszaniną ligacyjną (10µl) analogicznie jak w przypadku 

transformacji pustym plazmidem pET 22b(+) (wg 5.2.1.2.). Komórki wysiano na podłoże 

stałe Müller-Hinton z dodatkiem ampicyliny (100 µg/ml). Płytki inkubowano przez 16h  

w temperaturze 37oC. 

5.2.1.5. Identyfikacja kolonii pozytywnych 

W celu identyfikacji kolonii pozytywnych wyrosłe na podłożu stałym (Müller-Hinton 

z dodatkiem ampicyliny), losowo wybrane kolonie namnożono na podłożu płynnym LB  

z dodatkiem ampicyliny (100µg/ml). Hodowlę prowadzono w 37 oC przez 16 h przy 250 rpm. 

Następnie z narosłych na podłożu płynnym komórek izolowano plazmidy za pomocą zestawu 

NucleoSpin® Plasmid według załączonej przez producenta instrukcji. Uzyskane plazmidy 

Składniki 
mieszaniny 

Ligacja genu 
kodującego  

Hsp60  E. coli 
~5x nadmiar 
insertu [µµµµl] 

Ligacja genu 
kodującego  

Hsp60 E. coli 
~10x nadmiar 

insertu [µµµµl] 

Ligacja genu 
kodującego  

Hsp60           
P. multocida 

~5x nadmiar 
insertu [µµµµl] 

Ligacja genu 
kodującego  

Hsp60  
P. multocida 

~10x nadmiar   
insertu [µµµµl] 

Insert 5 10 1 2 

Wektor 0,5 0,5 0,5 0,5 

Bufor dla 
ligazy T4 

2 2 2 2 

Ligaza T4 1 1 1 1 

Woda 11,5 6,5 15,5 14,5 

Suma 20 20 20 20 
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poddano elektroforezie w 1% żelu agarozowym wykonanym na bazie buforu TAE  

z dodatkiem bromku etydyny (0,5 µg/ml), jako buforu obciążającego użyto DNA Loading 

Dye. Elektroforezę poziomą prowadzono przez 70 minut przy stałym napięciu 120V wobec 

markera- Lambda pUC Mix Marker (500ng/ ścieżkę). Wizualizacji żelu dokonano w świetle 

UV. 

 

5.2.1.6. Weryfikacja ramki odczytu w procesie sekwencjonowania 

W celu weryfikacji ramki odczytu wklonowanych do wektora pET genów kodujących 

rHsp60, wybrane losowo, rekombinowane plazmidy wysłano do sekwencjonowania. Proces 

przeprowadzono w firmie Genomed Sp. z o. o. w Warszawie, otrzymane wyniki analizowano 

z wykorzystaniem programu BioEdit oraz ApE A plasmid editor. Sekwencję białek 

analizowano z użyciem oprogramowania dostępnego na stronach internetowych [6, 12, 8]. 
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5.2.2. Optymalizacja produkcji rekombinowanego białka Hsp60 pochodzącego od 

Escherichia coli oraz Pasteurella multocida. 

Optymalizację produkcji rHsp60 wykonano według schematu:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformacja ekspresyjnych szczepów E. coli : 

C41,C43, Origami, BL21 

rekombinowanymi plazmidami pET 22b(+) 

Indukcja produkcji białka z użyciem 1mM 
IPTG – hodowla na małą skalę 

Rozdział elektroforetyczny zaindukowanych komórek 
ekspresyjnych w żelu poliakrylamidowym 

Wybór komórek ekspresyjnych produkujących białko 
z najwyższą wydajnością 

Produkcja białka przez wybrane szczepy ekspresyjne- 
hodowla na większą skalę 

Oczyszczenie białka z użyciem kolumny 
powinowactwa 

Indukcja produkcji białka na drodze 
autoindukcji – hodowla na małą skalę 

Dializa oczyszczonego białka i określenie jego 
stężenia 
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5.2.2.1. Uzyskanie kompetentnych komórek ekspresyjnych 

 W celu uzyskania komórek ekspresyjnych zdolnych do przyjęcia plazmidu w procesie 

transformacji, przeprowadzono proces nabierania kompetencji przez komórki. Poszczególne 

szczepy E. coli wysiano na podłoże stale LB bez dodatku antybiotyków w przypadku BL21, 

C41, C43, Origami oraz z dodatkiem chloramfenikolu (35 µg/ml) w przypadku Tuner oraz 

Rosetta gami. Płytki inkubowano przez 16h w 37oC. Wyrosłe na podłożu stałym kolonie 

zaszczepiono na podłoże płynne LB (chloramfenikol dodano jedynie w przypadku szczepów 

Tuner oraz Rosetta gami), inkubowano przez 16h w 370C przy 250 rpm, objętość 

preinokulum wyniosła 6 ml. Następnie, przygotowane w kolbach o pojemności 1500 ml, 200 

ml płynnego podłoża LB zaszczepiono dwoma mililitrami preinokulum. Kolby wytrząsano 

przy 250 rpm w 37oC do momentu osiągnięcia przez hodowlę OD600nm=0,4 (około 3h 

hodowli). Następnie narosłe bakterie inkubowano na lodzie (temp. 4oC) przez 20 minut, po 

czym wirowano przez 10 minut przy 3000xg w 4oC. Powstały osad delikatnie zawieszono w 

30 ml zimnego 0,1 M CaCl2 i inkubowano na lodzie przez kolejne 30 minut. Następnie 

wirowano przez 10 minut przy 3000xg w 40C. Powstały osad delikatnie zawieszono w 5 ml 

0,1 M CaCl2 z dodatkiem 15% glicerolu. Zawiesinę rozporcjowano po 150 µl do probówek 

umieszczonych na lodzie. Powstałe stoki przechowywano w -80oC. 

 

5.2.2.2 Transformacja ekspresyjnych szczepów E. coli rekombinowanymi plazmidami 

pET 22b(+) 

W celu rozpoczęcia produkcji rekombinowanego białka, sprawdzone w procesie 

sekwencjonowania plazmidy transformowano do ekspresyjnych szczepów E.coli. 

Transformacje wykonano analogicznie jak w przypadku transformacji pustego plazmidu pET 

22b(+) do komórek nieekspresyjnych DH5α (wg 5.2.1.2). Przy czym plazmidy z 

wklonowanym: 

� rHsp60 pochodzącym od E coli transformowano do szczepów: C41, C43, BL21 oraz 

Origami 

� rHsp60 pochodzącym od P. multocida transformowano do szczepów: C41, C43 oraz 

Origami; a w dalszych doświadczeniach do BL21. 

W przypadku otrzymanych we wcześniejszych badaniach Zespołu rekombinowanych 

plazmidów kodujących:  

� rHsp60 pochodzące od H.somni transformowano do szczepów: Tuner; a w dalszych 

doświadczeniach do Rosetta gami  

� rHsp60 pochodzące od S.Enteritidis transformowano do szczepów: C41; a w 

dalszych doświadczeniach do Rosetta gami. 

 

 

 



77 

 

Transformowane bakterie wysiano na podłoże stałe Müller-Hinton z dodatkiem: 

� ampicyliny (amp=100µg/ml) w przypadku szczepów: BL21, C41, C43 oraz Origami  

� ampicyliny (amp=100µg/ml) i chloramfenikolu (cam=35 µg/ml) w przypadku 

szczepów: Tuner oraz Rosetta gami. 

 

5.2.2.3a. Indukcja produkcji białka rHsp60 z użyciem IPTG – hodowla na małą skalę 

W celu optymalizacji produkcji rHsp60 pochodzącego od E. coli oraz P. multocida, 

transformowane szczepy E.coli C41, C43, Origami oraz BL21 (jedynie w przypadku rHsp60 

E. coli) wysiano na podłoże stałe LB z dodatkiem ampicyliny, inkubowano przez 16h w 37oC. 

Następnie podłoże płynne LB z dodatkiem ampicyliny (100µg/ml) zaszczepiono jedną  

z wyrosłych na podłożu stałym kolonii. Objętość preinokulum wyniosła 2 ml, hodowlę 

prowadzono przez 16h w 37oC przy 250 rpm. Po zakończeniu inkubacji wyrosłą zawiesinę 

bakteryjną użyto do zaszczepienia świeżego podłoża LB z dodatkiem antybiotyku, końcowa 

objętość hodowli wyniosła 4 ml, a do zaszczepienia użyto 200 µl preinokulum (1/20 objętości 

końcowej hodowli). Hodowle prowadzono w 37oC przy 250 rpm do OD600nm=0,6. Następnie 

hodowle indukowano z użyciem 1mM IPTG i inkubowano utrzymując niezmienne parametry 

hodowli przez 4 godziny. 

Próbki zawiesiny bakteryjnej do rozdziału w żelu poliakrylamidowym pobierano 

przed indukcją produkcji białka (przed dodaniem IPTG) oraz po zakończeniu hodowli. 

Stężenie zawiesiny określano poprzez pomiar spektrofotometryczny. Do dalszych analiz 

pobierano 3x107 komórek, wirowano przez 10 minut przy 1800xg. Powstały osad 

przetrzymywano w temperaturze -20oC. 

 

5.2.2.3b. Indukcja produkcji białka rHsp60 na drodze autoindukcji– hodowla na małą 

skalę 

W celu optymalizacji produkcji rHsp60 pochodzącego od E coli oraz P. multocida na 

drodze autoindukcji transformowane szczepy E.coli C41, C43, Origami oraz BL21 (jedynie  

w przypadku rHsp60 E. coli) wysiano na podłoże stałe LB z dodatkiem ampicyliny 

(100µg/ml) oraz 1% glukozy, inkubowano przez 16h w 37oC. Następnie podłoże płynne ZYP-

0.8 G (Tabela nr 7.) zaszczepiono jedną z wyrosłych na podłożu stałym kolonii. Objętość 

preinokulum wyniosła 2 ml, hodowlę prowadzono w 37oC przy 250 rpm do OD600nm=0,4. 

Następnie hodowle indukowano poprzez zaszczepienie, dwoma mikrolitrami wyrosłego 

preinokulum, 4 mililitrów podłoża płynnego ZYP-5052 (Tabela nr 7.). Hodowle prowadzono 

w 37oC przy  250 rpm przez 20 godzin.  

Próbki zawiesiny bakteryjnej do rozdziału w żelu poliakrylamidowym pobierano 

przed indukcją produkcji białka (preinokulum) oraz po zakończeniu hodowli. Stężenie 

zawiesiny określano poprzez pomiar spektrofotometryczny. Do dalszych analiz pobierano 
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3x107 komórek, wirowano przez 10 minut przy 1800xg. Powstały osad przetrzymywano  

w temperaturze -20oC. 

 

5.2.2.4.  Rozdział elektroforetyczny komórek ekspresyjnych w żelu poliakrylamidowym 

Rozdział elektroforetyczny komórek bakteryjnych prowadzono w układzie  

SDS-PAGE w warunkach redukujących, wobec markera Protein Ladder. Badane próbki 

stanowiły komórki ekspresyjne pobrane do analizy przed jak i po indukcji procesu produkcji 

rHsp60. Na każdej ze ścieżek analizowano 3x107 komórek, które zawieszano w 16 µl buforu 

PBS (pH= 7,4). Następie komórki bakteryjne przeprowadzano w kompleksy z SDS poprzez 

dodatek 4 µl  5-krotnie stężonego buforu próbkowego (Tabela nr 5.) zawierającego związek  

o właściwościach redukujących 2-merkaptoetanol. Badane próby ogrzewano przez 5 minut  

w temperaturze 1000C, a następnie wirowano przez 30 s przy 12 000xg. Końcowa objętość 

prób wynosiła 20 µl. Rozdział prowadzono w 12% żelu poliakrylamidowym przez około 60 

minut przy natężeniu prądu 20mA/płytkę. Po zakończeniu rozdziału żel wybarwiano  

z użyciem błękitu brylantowego Coomassie R. 

 

5.2.2.5. Analiza western blot komórek ekspresyjnych rozdzielonych w żelu 

poliakrylamidowym 

W celu dalszej analizy komórek ekspresyjnych wykonano immunoblotting. Po 

rozdzieleniu wybranych próbek w układzie SDS-PAGE w warunkach redukujących  

(wg 5.2.2.4.), usuwano żel zagęszczający i wykonywano elektrotransfer rozdzielonych białek 

bakteryjnych na nitrocelulozę. Transfer prowadzono w komorze grafitowej typu „semi-dry” 

(Tabela nr 8.) z udziałem buforu do transferu (pH=7,3; Tabela nr 5.) przy natężeniu prądu 

200mA, przez 70 minut, w temperaturze pokojowej. Po zakończeniu elektrotransferu 

uzyskaną nitrocelulozę, na której unieruchomiony został badany materiał, blokowano  

z użyciem 5% mleka odtłuszczonego rozpuszczonego w buforze TBS (pH 7,6; Tabela nr 5.)  

przez 150 minut w temperaturze 37oC. Następnie membranę inkubowano przez noc  

w temperaturze 4oC z pierwotnym mysim przeciwciałem monoklonalnym anty-HisTag6x 

rozcieńczonym 2000x. Po zakończeniu inkubacji membranę przemywano trzykrotnie  

w buforze TBS z dodatkiem 0,05% Tween 20 (TBST), a następnie inkubowano przez 90 

minut w temperaturze 37oC z wtórnym króliczym przeciwciałem poliklonalnym anty-IgG 

myszy skoniugowanym z peroksydazą chrzanową, rozcieńczonym 2000x. Membranę 

ponownie płukano trzykrotnie w buforze TBST. Immunodetekcji unieruchomionego na 

nitrocelulozie antygenu dokonano z użyciem 1,4-chloronaftolu oraz nadtlenku wodoru. 

Substrat przygotowano poprzez rozpuszczenie w 0,5 ml etanolu 25 mg 1,4-chloronaftolu,  

a następnie dodaniu 60 ml buforu Tris-HCl (pH=7,6; Tabela nr 5.). Mieszaninę filtrowano  

i dodano 20 µl perhydrolu (30% H2O2). Reakcję wywoływano przez 20 minut w ciemni,  

w temperaturze pokojowej.  
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5.2.2.6. Produkcja białek rekombinowanych Hsp60 przez wybrane szczepy ekspresyjne - 

hodowla na większą skalę 

W celu rozpoczęcia produkcji białka na dużą skalę dokonano wyboru bakterii 

ekspresyjnych produkujących rHsp60 z najwyższą wydajnością. 

 rHsp60 pochodzące od: 

� E. coli produkowano z użyciem bakterii ekspresyjnych Escherichia coli szczep 

C41 na drodze autoindukcji 

� H. somni produkowano z użyciem bakterii ekspresyjnych Escherichia coli szczep 

Tuner na drodze indukcji z udziałem IPTG oraz Rosetta gami na drodze 

autoindukcji  

� P. multocida produkowano z użyciem bakterii ekspresyjnych Escherichia coli 

szczep C41 oraz BL21 na drodze autoindukcji  

� S. Enteritidis produkowano z udziałem bakterii ekspresyjnych Escherichia coli 

szczep C41 oraz Rosetta gami na drodze autoindukcji  

W celu produkcji rHsp60 na dużą skalę na drodze indukcji z udziałem IPTG,  

ekspresyjny szczep E.coli Tuner, przechowywany na stokach glicerolowych, wysiano na 

podłoże stałe LB z dodatkiem ampicyliny (amp=100µg/ml) oraz chloramfenikolu 

(cam=35µg/ml), inkubowano przez 16h w 37oC. Następnie podłoże płynne LB z dodatkiem 

antybiotyków (amp + cam) zaszczepiono jedną z wyrosłych kolonii. Objętość preinokulum 

wyniosła 100 ml, hodowlę prowadzono przez 16h w 37oC przy 250 rpm. Po zakończeniu 

inkubacji wyrosłą zawiesiną bakteryjną zaszczepiono świeże podłoże LB z dodatkiem 

antybiotyków (amp + cam), końcowa objętość hodowli wyniosła 2000 ml, a do zaszczepienia 

użyto całą objętość preinokulum (1/20 objętości końcowej hodowli). Hodowlę prowadzono w 

2-litrowym bioreaktorze (Tabela nr 8.) w 37oC na mieszadle magnetycznym przy 600 rpm  

z napowietrzaniem oraz dodatkiem antypieniacza do OD600nm=0,6. Następnie hodowle 

indukowano z użyciem 1mM IPTG i inkubowano, utrzymując niezmienne parametry 

hodowli, przez 4 godziny. Po zakończeniu hodowli bakterie wirowano przez 30 minut przy 

2000xg, powstały osad przetrzymywano w -20oC.  

W celu produkcji rHsp60 na dużą skalę na drodze autoindukcji, ekspresyjne szczepy 

E.coli C41, BL21 oraz Rosetta gami wysiano na podłoże stałe LB z dodatkiem 1% glukozy  

i antybiotyków: ampicyliny (amp=100µg/ml) w przypadku C41 i BL21 oraz chloramfenikolu 

(cam=17,5 µg/ml) w przypadku Rosetta gami. Płytki inkubowano przez 16h w 37oC. 

Następnie podłoże płynne ZYP-0.8 G (Tabela nr 7.) zaszczepiono jedną z wyrosłych na 

podłożu stałym kolonii.  Objętość preinokulum wyniosła 2 ml, hodowlę prowadzono w 37oC 

przy  250 rpm do OD600nm=0,4. Następnie hodowle indukowano poprzez zaszczepienie, 

dwustoma mikrolitrami wyrosłego preinokulum, 200 mililitrów podłoża płynnego ZYP-5052 

(Tabela nr 7.). Hodowle prowadzono w półtoralitrowych kolbach w 37oC przy 350 rpm przez 
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20 godzin. Po zakończeniu hodowli bakterie wirowano przez 30 minut przy 2000xg, powstały 

osad przetrzymywano w -20oC. 

 

5.2.2.7. Oczyszczenie białek rHsp60 z użyciem chromatografii powinowactwa 

W celu oczyszczenia rekombinowanych białek Hsp60 wykorzystano zjawisko 

wysokiego powinowactwa ogona histydynowego do niklu. Przetrzymywane w -20oC osady 

bakteryjne zawieszano w buforze denaturujący z 8M mocznikiem (Tabela nr 5.) dodając  

40 ml buforu do osadu powstałego ze zwirowania litra hodowli bakteryjnej. Następnie 

zawiesinę sonikowano (Tabela nr 8.) w trzech cyklach po 15 sekund i wirowano przez 30 

minut przy 10 000xg. Po zakończeniu wirowania zebrany supernantant (pH około 7,8) 

łączono z 0,5 ml uprzednio przygotowanego złoża niklowego. Przygotowanie złoża 

obejmowało trzykrotne przemycie go wodą destylowaną, a następnie buforem denaturującym 

z mocznikiem (wirowanie złoża: 5 minut przy 5000xg). Supernantant wraz ze złożem 

inkubowano przez 90 minut na mieszadle (przy 70 rpm). Następnie wirowano (10 minut, 

3000xg), a oddzielone złoże niklowe ze związanym białkiem umieszczano w specjalnej 

kolumnie. Złoże równoważono poprzez jego przemycie kolejno 2 ml: buforu z dodatkiem 

8M, 6M, 4M, 2M mocznika, a następnie 5 ml buforu bez mocznika (Tabela nr 5.). Złoże 

przemyto również 25 ml buforu do równoważenia (Tabela nr 5.), a następnie rozpoczęto 

proces elucji białka buforami o rosnącej stopniowo - 20mM, 50mM, 200mM oraz 500mM - 

zawartości imidazolu (Tabela nr 5.). Do elucji użyto po 3 ml wskazanych powyżej buforów, 

obecność białka wykrywano z użyciem odczynnika Bradford poprzez zmieszanie 10µl eluatu 

ze 100µl odczynnika. Do uzyskanych roztworów białka dodano glicerolu, tak by jego 

końcowe stężenie wyniosło 10%, próbki przechowywano w -20oC.  

 

5.2.2.8. Dializa białek rHsp60 oczyszczonych na złożu niklowym  

 W celu oczyszczenia roztworów białek z elektrolitów przeprowadzono proces dializy. 

Białko dializowano z użyciem worków do dializy (MWCO 8-10kDa, Zellu Trans, Roth) 

wobec buforu PBS z dodatkiem 10% glicerolu, w temperaturze pokojowej. Dializę 

prowadzono w następujących cyklach: 30 minut dializy, zmiana buforu, 60 minut dializy, 

zmiana buforu, 8 godzin dializy. Stężenie białka w dializowanych roztworach oznaczono 

poprzez zmieszanie 20µl roztworu białka z 200µl odczynnika Bradford. Krzywą standardową 

wykonano z użyciem standardu albuminy (stężenie albuminy: 1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05 

mg/ml). Odczytu stężenia białka dokonano po 10 minutowej inkubacji z odczynnikiem 

Bradford przy długości fali 465 nm.  

 

 

 



81 

 

5.2.2.9. Analiza western blot oczyszczonych białek rHsp60  

W celu określenia stopnia czystości pozyskanych białek rHsp60, białka rozdzielano  

w 12% żelu poliakrylamidowym nanosząc na każdą ze ścieżek 3 µg białka. Elektroforezę oraz 

immunoblotting przeprowadzono analogicznie jak w punkcie 5.2.2.4. oraz 5.2.2.5. Po 

elektrotransferze nitrocelulozę blokowano odtłuszczonym mlekiem w proszku, a następnie 

inkubowano, w pierwszym układzie, kolejno z mysim przeciwciałem monoklonalnym  

anty-HisTag6x rozcieńczonym 3000x, a następnie z króliczym przeciwciałem poliklonalnym 

anty-IgG myszy rozcieńczonym 4000x. W układzie drugim z kozim przeciwciałem 

poliklonalnym anty-rHsp60 H.somni rozcieńczonym 250x, a następnie z króliczym 

przeciwciałem poliklonalnym anty-IgG kozy rozcieńczonym 4000x. Reakcję wywołano  

z udziałem 1,4-chloronaftolu. 

 

5.2.2.10. Określenie stężenia LPS w uzyskanych roztworach rHsp60 

W uzyskanych roztworach białek rHsp60 określono stężenie lipopolisacharydu (LPS) 

z użyciem zestawu E-ToxateTM, zgodnie z załączoną przez producenta instrukcją. Początkowo 

białka filtrowano z użyciem filtrów bakteryjnych o porach nie większych niż 45µm (TPP), a 

następnie analizowano z użyciem testu LAL. W skład wykorzystanego kitu wchodziły 

następujące odczynniki: standard endotoksyny, reagent pozyskany od Limulus polyphemus 

oraz wolna od endotoksyn woda. Do przeprowadzenia doświadczeń użyto specjalnych 

probówek typu Eppendorf oraz końcówki pyrogen-free (Axygen). Ogólny schemat 

oznaczenia przedstawiono w Tabeli nr 15. 

Tabela nr 15. Schemat oznaczenia stężenia LPS w roztworach rHsp60 

Nr próby Badana 
próbka 

 
[µl] 

Wolna od 
endotoksyn 

woda 
[µl] 

Standard 
endotoksyny 

 
[µl] 

E-Toxate 
reagent 

 
[µl] 

A-oznaczenie LPS 
w badanej próbce 

100 - - 100 

B- oznaczenie 
obecności 
inhibitorów  
E-Toxate w 
badanej próbce 

100 - 100 ( 4 E.U./ml) 100 

C- kontrola 
negatywna 

- 100 - 100 

D-standard - - 100 (0,5 E.U./ml) 100 
E-standard - - 100 (0,25 E.U./ml) 100 
F- standard - - 100 (0,125 E.U./ml) 100 
G- standard - - 100 (0,06 E.U./ml) 100 
H- standard - - 100 (0,03 E.U./ml) 100 
I-standard - - 100 (0,015 E.U./ml) 100 
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5.2.3. Ocena immunogenności izolowanych antygenów 

Doświadczenia mające na celu określenie immunogenności rHsp60 przeprowadzono 

według schematu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperimmunizacja myszy SPF szczep DBA/2Jcmd  

(samice, 6-8 tygodniowe )  

4-krotna immunizacja s.c. myszy 10 µg  
białka rHsp60 pochodzącego od E. coli, 
H.somni, P. multocida, S. Enteritidis 
zemulgowanego z niekompletnym 
adiuwantem Freunda 

(4 grupy eksperymentalne) 

4-krotna immunizacja s.c. myszy 20 µg  
białka rHsp60 pochodzącego od E. coli, 
H.somni, P.multocida, S. Enteritidis 
zemulgowanego  z niekompletnym 
adiuwantem Freunda 

                           (4 grupy eksperymentalne) 4-krotna iniekcja s.c.  myszy 
niekompletnym adiuwantem Freunda 
zemulgowanym z solą fizjologiczną 

(grupa kontrolna) 

 

10 dni po czwartej immunizacji pozyskanie 
surowicy od myszy hiperimmunizowanych  i 
kontrolnych 

10 dni po czwartej immunizacji pozyskanie 
splenocytów pochodzących od myszy 
hiperimmunizowanych  i kontrolnych 

Określenie aktywności przeciwciał swoistych 
wobec rHsp60 w osoczach  myszy 
hiperimmunizowanych (w podklasach IgG1, 
IgG2a, IgG2b, IgG3 oraz klasach IgG, IgM, IgA, 
IgE): 

� z antygenem homologicznym  
� z antygenami  heterologicznymi  
� z pełnymi komórkami badanych, 

patogennych  szczepów  bakterii 

Stymulacja wyizolowanych komórek : 

� antygenem homologicznym 
� antygenami heterologicznymi  
� mitogenami wzorcowymi (ConA i 

LPS)  

Analiza  produkcji cytokin 
prozapalnych (IL-1β, IL-6 oraz 
TNF-α) przy użyciu testu ELISA 
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5.2.3.1 Hiperimmunizacja myszy SPF szczep (DBA/2Jcmd) wybranymi rHsp60 

W celu określenia immunogenności rekombinowanych białek Hsp60 dokonano 

immunizacji myszy SPF szczep DBA/2Jcmd otrzymanymi antygenami. Do doświadczenia 

wykorzystano 6-8 tygodniowe samice, tworząc 9 grup doświadczalnych. Do każdej z 8 grup 

immunizowanych rHsp60 przydzielono po 12 osobników (grupy 1-8), zaś do grupy kontrolnej 

7 (grupa 9). Zakupione w zwierzętarni Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. 

M. Mossakowskiego PAN w Warszawie zwierzęta przetrzymywano w warunkach standardu 

SPF w zwierzętarni Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika 

Hirszfelda we Wrocławiu. Przybyłe zwierzęta poddano 7 dniowej kwarantannie, po 

zakończeniu której rozpoczęto proces immunizacji. Antygeny (rHsp60 pochodzące od E. coli, 

H.somni, P. multocida, S. Enteritidis), w dawce 10 µg oraz 20 µg na osobnika, mieszano  

w odpowiednich proporcjach z solą fizjologiczną, a następnie emulgowano z niekompletnym 

adiuwantem Freunda w proporcji 1:1. Zwierzęta immunizowano podskórnie podając po 200 

µl emulgatu. Dokonano 4-krotnej immunizacji myszy, zachowując każdorazowo 14-dniowe 

odstępy pomiędzy podaniem kolejnych dawek antygenu. Grupa kontrolna otrzymała iniekcję 

soli fizjologicznej zemulgowanej z niekompletnym adiuwantem Freunda. Łącznie 

zaimmunizowano 103 myszy (dawka 10 µg  x 12 osobników w grupie x 4 rodzaje rHsp60 + 

dawka 20 µg  x 12 osobników w grupie x 4 rodzaje rHsp60 + 7 osobników w grupie 

kontrolnej= 103 osobniki), tworząc 9 grup badawczych oznaczonych kolejno:  

1- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od E. coli (n=12) 

2- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od E. coli (n=12) 

3- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od H. somni (n=12) 

4- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od H. somni (n=12) 

5- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od P. multocida (n=12) 

6- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od P. multocida (n=12) 

7- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od S. Enteritidis (n=12) 

8- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od S. Enteritidis (n=12) 

9- grupa kontrolna (n=7) 

 

10 dni po ostatniej immunizacji myszy skrwawiono poprzez usunięcie gałki ocznej, po 

uprzednim znieczuleniu ogólnym halotanem. Krew pobrano do probówek z heparyną (20 

IU/ml krwi), a następnie wirowano przez 10 minut przy 2000xg. Bezpośrednio po pobraniu 

krwi myszy uśmiercano przez przerwanie szyjnego rdzenia kręgowego. Pozyskane osocza 

przechowywano w -20oC. 
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5.2.3.2. Określenie aktywności przeciwciał w osoczach myszy hiperimmunizowanych 

wybranymi rHsp60 

W celu określenia aktywności przeciwciał w osoczach myszy immunizowanych 

wykonano test ELISA. W teście analizowano reaktywność przeciwciał klas IgG, IgA, IgM, 

IgE oraz podklas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, względem antygenów homo- i hetero-logicznych, jak 

również względem całych komórek bakteryjnych (E.coli, H.somni, P.multocida,  

S. Enteritidis). Testy wykonano zgodnie ze schematem umieszczonym w Tabeli nr 16. Każdą 

próbkę osocza analizowano w dwóch powtórzeniach, dla każdej z klas oraz podklas 

przeciwciał.  

Bakterie użyte do opłaszczenia płytek namnożono w podłożu płynnym BHI przez  

6 godzin, w 37oC przy 250 rpm, następnie wirowano przez 15 minut przy 2 000xg. Osad 

bakteryjny przemyto buforem PBS, wirowano przez 15 minut przy 2 000xg, a następnie 

bakterie zawieszano w buforze węglanowym. Wyjątek w powyższej procedurze stanowiły 

bakterie H. somni, które namnożono na selektywnym podłożu stałym w warunkach 

mikroaerofilnych przez 72 godziny, a następnie spłukano z powierzchni płytek. Stężenie 

zawiesiny bakteryjnej określano z użyciem spektrofotometru przy OD600nm. 

W przypadku wszystkich oznaczeń, dla każdego osocza wykonano kontrolę 

negatywną dla czynnika blokującego (albuminy), jak również kontrolę dla koniugatu.  

W pierwszym przypadku modyfikacji uległ Etap 1; płytki opłaszczono albuminą (3 µg/ ml 

buforu węglanowego) a nie rHsp60, a następnie wykonano pozostałe etapy testu. W drugim 

przypadku w Etapie 3 dodano 50 μl TPBS, pozostałe etapy wykonano zgodnie z instrukcją. 

Uzyskane wartości absorbancji (przedstawione na wykresach) stanowią średnią arytmetyczną 

wartości absorbancji analizowanych prób ±SD, od których odjęto wartości próby negatywnej.  
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Tabela nr 16. Analiza reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 myszy hiperimmunizawych -schemat 
testu ELISA  
 

Określenie aktywności 
przeciwciał swoistych 

względem rHsp60 
homologicznego do 

antygenu, którym 
immunizowano mysz  

Określenie aktywności 
przeciwciał swoistych 

względem rHsp60 
heterologicznych do 

antygenu, którym 
immunizowano mysz  

Określenie aktywności przeciwciał 
swoistych względem całych komórek 

bakteryjnych 

Etap 1 – opłaszczenie płytek MaxiSorp Nunc stosowanym antygenem 

Opłaszczenie płytki antygenem zawieszonym w 
buforze węglanowym (pH=9,6) 

[3µg białka/ ml buforu węgl.]- 50µl/ dołek 
 

Opłaszczenie płytki całymi komórkami 
bakteryjnymi 

E.coli, H. somni, P. multocida, 

S. Enteritidis zawieszonymi w buforze 
węglanowym (pH=9,6) 

[2x108 komórek/ ml buforu węgl.]- 
50µl/ dołek 

 
2 godzinna inkubacja w 37oC, a następnie inkubacja w 4oC przez noc 

Trzykrotne płukanie płytki za pomocą 200 µl buforu PBS+0,05% Tween [TPBS]/ dołek 

Etap 2- blokowanie płytek 
 

Blokowanie płytek z użyciem 1% BSA w buforze PBS, 60 minut w 37oC -50µl/ dołek 

Trzykrotne płukanie płytki za pomocą 200 µl buforu TPBS/ dołek 

Etap 3 – inkubacja z przeciwciałem I-rzędowym 
 
Inkubacja z osoczem myszy 
hiperimmunizowanych, rozcieńczonym w buforze 
TPBS: 

a. 1:3000 w celu identyfikacji klasy IgG 
b. 1:20 000 w celu identyfikacji  podklasy 

IgG1 
c. 1:500 w celu identyfikacji  podklas IgG2a 

oraz IgG2b 
d. 1:100 w celu identyfikacji  podklasy IgG3 

oraz klas IgM, IgA i IgE -50µl/ dołek 
 

 

 
Inkubacja płytki z osoczem myszy 
hiperimmunizowanych antygenem 
homologicznym względem całych 
komórek bakteryjnych, rozcieńczonym 
w buforze TPBS: 

a. 1:100 w celu identyfikacji 
klasy IgG 

b. 1:1000 w celu identyfikacji  
podklasy IgG1 

c. 1:100 w celu identyfikacji  
podklas IgG2a i IgG2b 

d. 1:50 w celu identyfikacji  
podklasy IgG3 oraz klas IgM, 
IgA i IgE-50µl/ dołek 

90 minutowa inkubacja w temperaturze pokojowej [22oC ±1oC] 

Trzykrotne płukanie płytki za pomocą 200 µl buforu TPBS 
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Określenie aktywności 
przeciwciał swoistych 

względem rHsp60 
homologicznego do 

antygenu, którym 
immunizowano mysz 

 

 
Określenie aktywności 
przeciwciał swoistych 

względem rHsp60 
heterologicznych do 

antygenu, którym 
immunizowano mysz 

 
Określenie aktywności przeciwciał 

swoistych względem całych komórek 
bakteryjnych 

Etap 4 – inkubacja z przeciwciałem II-rzędowym 
Inkubacja płytki z wybranym koniugatem rozcieńczonym w buforze TPBS: 

a. 1:40 000 królicze przeciwciała anty-IgG myszy koniugowane z HRPO 
b. 1:50 000 kozie przeciwciała anty-IgG1 myszy koniugowane z HRPO 
c. 1:30 000 kozie przeciwciała anty-IgG2a; anty-IgG2b; anty-IgG3; anty-IgA, anty-IgM 

myszy koniugowane z HRPO 
d. 1:1000 kozie nieskoniugowane anty-IgE myszy [inkubacja 90 minut w temp. 

pokojowej], a następnie 1:40 000 królicze anty-IgG kozy koniugowane z HRPO 
[inkubacja 60 minut w temp. pokojowej] - 50µl/ dołek 

 
90 minutowa inkubacja w temperaturze pokojowej [22oC ±1oC],  

z wyjątkiem identyfikacji przeciwciał klasy IgE 

Trzykrotne płukanie płytki za pomocą 200 µl buforu TPBS oraz jednokrotne z użyciem  
300 µl buforu TPBS/ dołek 

Etap 5- wywołanie reakcji 
Wywołanie reakcji z użyciem substratu TMB- 
Supersensitive - 50µl/ dołek, inkubacja płytek w 
ciemni przez: 

a. 10 minut w celu identyfikacji klasy IgG 
b. 15 minut w celu identyfikacji podklas 

IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 oraz klas IgA, 
IgM i IgE 

 

Wywołanie reakcji z użyciem substratu 
TMB-Supersensitive - 50µl/ dołek, 
inkubacja płytek w ciemni przez: 

a. 20 minut w celu identyfikacji 
klasy IgG 

b. 25 minut w celu identyfikacji 
podklas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 
oraz klas IgA, IgM i IgE 

 

Etap 6- przerwanie reakcji 
Dodanie 2M H2SO4- 25µl/ dołek 

Etap 7- pomiar absorbancji  
Pomiar absorbancji przy długości fali 450nm 

 

5.2.3.3. Izolacja splenocytów pochodzących od myszy hiperimmunizowanych 

wybranymi rHsp60  

 Mysie splenocyty pozyskano w celu zbadania wpływu rHsp60 na wyrzut cytokin 

prozapalnych. Śledziony myszy hiperimmunizowanych pobierano bezpośrednio po 

uśmierceniu zwierząt i przetrzymywano je w sterylnym medium w temperaturze 4oC, nie 

dłużej niż 30 minut. Następnie śledziony homogenizowano poprzez ich przetarcie z użyciem 

specjalnych sterylnych sitek (BD Biosciences). Pozyskane komórki zawieszano w 5 ml 

salmiaku (Tabela nr 5.) i inkubowano w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 10 minut, 

następnie wirowano w temp. 4oC przy 1200xg przez 10 min. Powstały osad komórek 

Tabela nr 16. c.d 
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przemyto dwukrotnie sterylnym buforem PBS, wirowano w temp. 4oC przy 1300xg przez  

7 min. Komórki zawieszano w medium hodowlanym (Tabela nr 5.), a ich żywotność badano 

metodą mikroskopową z użyciem błękitu trypanu. Zawiesinę splenocytów przenoszono do 

24-dołkowych płytek, stężenie komórek wyniosło 5x105kom/dołek.  

 

5.2.3.4. Ocena wpływu rHsp60 na wyrzut cytokin prozapalnych przez splenocyty myszy 

hiperimmunizowanych wybranymi rHsp60 

 Wyizolowane mysie splenocyty hodowano w 24-dołkowych płytkach (Nunc) w ilości 

5x105 kom./dołek. Komórki zawieszono w 950 µl medium hodowlanego i inkubowano przez  

60 minut w warunkach standardowych (37oC, CO2 5%). Następnie komórki poddano 

stymulacji zgodnie ze schematem przedstawionym w Tabeli nr 17. 

 
Tabela nr 17. Schemat stymulacji mysich splenocytów pozyskanych od myszy 

hiperimmunizowanych rHsp60 
 

Dołek nr 1 Dołek nr 2 
 

Dołek nr 3 
 

Dołek nr 4 
 

Dołek nr 5 
 

20µl PmB + 
30µl rHsp60  
E. coli 

20µl PmB + 
30µl rHsp60  
H. somni 

20µl PmB + 
30µl rHsp60 
 P. multocida 

20µl PmB + 
30µl rHsp60 
S.Enteritidis  

50µl ConA 

Dołek nr 6 
 

Dołek nr 7 
 

Dołek nr 8 
 

Dołek nr 9 
 

Dołek nr 10 
 

50µl LPS 30µl LPS +  
20µl PmB 

50µl PmB 50µl 10% 
glicerolu 

50µl wolnej od 
endotoksyn 
wody 

 

W doświadczeniu użyto następujące stężenia stymulatorów (podano końcowe stężenia 

poszczególnych stymulatorów w medium hodowlanym): polimyksyna B (PmB=100 ng/ml), 

rHsp60 (10 µg/ml), konkanawalina A (ConA=5 µg/ml), lipopolisacharyd E.coli 055 

(LPS=100 ng/ml), 10% glicerol (0,005 %). Przy czym, po dodaniu do hodowli polimyksyny 

B, komórki inkubowano w warunkach standardowych przez 30 minut, a następnie 

stymulowano pozostałymi odczynnikami. Komórki inkubowano przez 6 godzin w warunkach 

standardowych, następnie hodowlę wirowano przez 15 minut przy 1800xg w 4oC,  

a pozyskane nadsącze przetrzymywano w -20oC w celu wykonania dalszych analiz.      

Stężenie cytokin prozapalnych określono z użyciem testu ELISA wykorzystując 

zestawy do identyfikacji mysiej IL-1β, TNF-α oraz IL-6, dla każdej badanej próby oznaczenie 

wykonano w dwóch powtórzeniach. Schemat testów ELISA zrealizowano zgodnie  

z instrukcją producenta, każdorazowo wykonując w dwóch powtórzeniach krzywe 

standardowe. Na podstawie uzyskanych krzywych standardowych obliczano stężenia 

analizowanych cytokin w badanych nadsączach. 
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5.2.4. Ocena ochronnej roli antygenów rHsp60 w doświadczalnym zakażeniu myszy 

letalną dawką bakterii Escherichia coli, Histophilus somni, Pasteurella multocida oraz 

Salmonella Enteritidis. 

Doświadczenia, mające na celu zbadanie ochronnej roli antygenów rHsp60  

w doświadczalnym zakażeniu myszy dawką letalną patogennych drobnoustrojów, wykonano 

według schematu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba wyznaczenia dawki letalnej (LD50) 
dla bakterii Escherichia coli, Histophilus 
somni, Pasteurella multocida oraz 
Salmonella Enteritidis z wykorzystaniem 
modelu mysiego – szczep DBA/2Jcmd 

Ocena ochronnej roli rHsp60 podczas zakażania 
myszy letalnymi dawkami patogennych szczepów 

bakterii 

Zakażenie doustne zwierząt - 

Escherichia coli  i  Salmonella Enteritidis 
różnymi dawkami patogenu 

Zakażenie wziewne zwierząt – 

Histophilus somni i Pasteuralla multocida 
różnymi dawkami patogenu 

Zakażenie dootrzewnowe zwierząt – 

Escherichia coli, Histophilus somni i 
Pasteurella multocida 

różnymi dawkami patogenu 
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Założono, że najczęściej do naturalnego zakażenia S. Enteritidis i E. coli dochodzi 

drogą doustną, a H. somni i P. multocida drogą aerogenną i postanowiono stworzyć takie 

warunki w zakażeniu doświadczalnym. Dwukrotne szczepienie (a nie 4 krotna 

hiperimmunizacja) miała odzwierciedlać typowe warunki szczepienia zwierząt 

gospodarskich. 

Ocena ochronnej roli rHsp60 podczas zakażania 
myszy letalnymi dawkami patogennych szczepów 

bakterii c.d. 

Dwukrotna immunizacja zwierząt rHsp60 pochodzącym od 
Escherichia coli, Histophilus somni, Pasteurella multocida oraz 
Salmonella Enteritidis 

4 grupy zwierząt immunizowanych rHsp60 x 8 osobników w grupie 

grupa kontrolna x 8 osobników w grupie 

 

Zakażenie zwierząt ustaloną dla 
danego patogenu dawką 

drobnoustroju 

Obserwacja objawów klinicznych i 
ocena śmiertelności wśród zakażonych 

zwierząt 

Sekcja zwierząt padłych po 
podaniu patogennych bakterii –
posiewy narządów na podłoża 
selektywne  

Pozyskanie osocza krwi 
zwierząt, które przeżyły proces 
zakażenia 

Określenie stężenia IL-6 oraz 
haptoglobiny w osoczach 
myszy, które przeżyły proces 
zakażenia 
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5.2.4.1. Wyznaczenie dawki LD50 dla patogennych szczepów bakterii użytych w 

doświadczeniu 

W celu określenia ochronnej roli rHsp60 podczas zakażania zwierząt wybranymi 

patogennymi bakteriami Gram-ujemnymi, podjęto próbę wyznaczenia dawki letalnej dla 

tych patogenów. Według Olechnowitz [1958] do prawidłowego oznaczenia LD50 konieczne 

jest zachowanie następujących warunków: 

� dawki powinny być zgrupowane symetrycznie w stosunku do wartości średniej 

� kumulatywne wartości procentowe śmiertelności powinny obejmować 0% i 100% 

� odstępy rozcieńczeń na skali logarytmicznej muszą być jednakowe  

� na poszczególne dawki używać należy równych ilości zwierząt. 

Wyznaczenie dawki letalnej LD 50 dla patogennego szczepu Salmonella Enteritidis 

 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu: 

� wybranie drogi podania patogennej bakterii 

� określenie dawki LD50.  

Do procesu zakażenia szczep Salmonella Enteritidis namnożono na płynnym podłożu BHI 

w 37oC przy 250rpm przez 16h.  Po zakończeniu inkubacji, w celu określenia stężenia 

hodowli bakteryjnej, wykonano pomiar absorbancji przy OD600nm. Bakterię uzjadliwiono 

poprzez dootrzewnowe zakażenie myszy szczepu DBA/2Jcmd dawką 1x108cfu/os. 

zawieszone w 100μl soli fizjologicznej. Padłe po 48 godzinach zwierzę sekcjonowano,  

a z narządów (serce wraz z krwią, wątroba, śledziona, nerka wraz z moczem) wykonano 

posiew na podłoże McConkey. Wyrosłe kolonie analizowano z użyciem surowic 

aglutynacyjnych HM, DO oraz Hgm zgodnie z załączoną przez producentainstrukcją. 

Wszystkie z wyrosłych kolonii, poddane analizie z surowicami wskazały wynik dodatni. Do 

dalszych badań przeznaczono kolonię S. Enteritidis wyizolowaną ze śledziony padłego 

zwierzęcia. Bakterie przeznaczone do doustnego zakażenia zwierząt przygotowano poprzez 

namnożenie szczepu w sposób opisany powyżej. Doświadczenia przeprowadzono z użyciem 

myszy SPF szczep DBA/2Jcmd (8-10 tygodniowe samice), którym podano patogen doustnie 

sondą, stosując logarytmicznie wzrastające dawki: 1x102, 1x103, 1x104, 1x105, 1x106, 1x107, 

1x108 cfu/osobnika, zawieszone w 100µl soli fizjologicznej. Myszy obserwowano przez 21 

dni (Tabela nr 18.).  
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Tabela nr 18. Próba wyznaczenia dawki LD50 dla bakterii S. Enteritidis z wykorzystaniem szczepu 
myszy DBA2/Jcmd na drodze doustnego podania patogenu (n=6) 

 
Wybrany 
patogen 

 

Droga 
podania 
patogenu 

Dawka 
[cfu/osobnik

a]  
 

Ilość 
zwierząt 
w grupie 

Długość 
obserwacji 

[dni] 

 Ilość padłych 
zwierząt/ilość 

zwierząt 
zakażonych 

Salmonella 
Enteritidis 

doustnie 

1x102 

6 21 

0/6 

1x103 0/6 

1x104 2/6 

1x105 3/6 

1x106 3/6 

1x107 2/6 

1x108 6/6 

 

Zaobserwowano, że użyte w doświadczeniu dawki 1x102 jak i 1x103 cfu/os. nie 

powodują widocznych objawów chorobowych i nie prowadzą do śmierci żadnego  

z zakażonych zwierząt (śmiertelność 0% w obrębie grupy). Najniższą efektywną dawką 

przyczyniającą się do padania zwierząt jest dawka 1x104 cfu/os., zaś dawka powodująca 

padanie wszystkich zwierząt w grupie to 1x108 cfu/os.. Dodatkowo zaobserwowano, że 

widoczny rozwój choroby, u niektórych zwierząt biorących udział w doświadczeniu  tj. 

zakażonych dawką 1x104; 1x105; 1x107; 1x108,  następuje dopiero po upływie 13 dni od 

zakażenia, a jego objawami są: nastroszenie sierści, brak apetytu, podkurczona pozycja ciała, 

apatia. Długi okres inkubacji choroby, związany z zakażeniem p.o. myszy Salmonella 

Enteritidis przyczynił się do wydłużenia okresu obserwacji zwierząt do 21 dni. Jednocześnie 

zauważono, że padnięcia obserwowane już w drugim dniu od zakażenia, mogą być skutkiem 

komplikacji spowodowanych zachłyśnięciem podczas podawania bakterii z użyciem sondy 

[Pasquali i wsp. 2008].  

Do określenia dawki letalnej LD50 użyto metody Behrensa [cyt. przez Orzeł i Biernat 

2012]. Założeniem tej metody jest łączne traktowanie zwierząt ze wszystkich grup, mimo 

podania im różnych dawek. Przyjmuje się, że: 

� jeśli zwierzę przeżywa wyższą dawkę, to przeżyłoby wszystkie niższe dawki 

� jeśli zwierzę pada przy niższej dawce, to padłoby przy wszystkich wyższych dawkach. 

Obliczenia przestawiono w Tabeli nr 19. 
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Tabela nr 19.  Próba wyznaczenia dawki LD50 według Behrensa dla modelu mysiego szczep  
DBA2/ Jcmd podczas doustnego zakażania zwierząt Salmonella Enteritidis. 

 

Dawka 

cfu/os. 

Zapis 
wyniku 

Wyniki zakażenia 

Dane bezpośrednie Dane kumulatywne 
Całkowita 

liczba 
zwierząt 
dla danej 

dawki 

Śmiertelność 

 (%) 

Padłe żywe padłe żywe 

1x102 

 
0/6 0 6 0 26 26 0% 

1x103 

 
0/6 0 6 0 20 20 0% 

1x104 

 
2/6 2 4 2 14 16 12,5% 

1x105 

 
3/6 3 3 5 10 15 33,3% 

1x106 

 
3/6 3 3 8 7 15 53,3% 

1x107 2/6 2 4 10 4 14 
71,4% 

 

1x108 

 
6/6 6 0 16 0 16 100% 

 

Wartość LD50 wyliczono ze wzoru: 

X= % śmiertelność przy wyższej dawce odjąć 50 : % śmiertelność przy wyższej dawce odjąć % 

śmiertelność przy dawce niższej 

X=53,3-50 : 53,3-33,3=0,165 

LD50=1x106+0,165=1x106,165= 1,46x106 cfu/osobnika  

Objaśnienia: 

Dane bezpośrednie- obejmują ilość zwierząt w doświadczeniu, które przeżyły zakażenie wskazaną 

dawką oraz te które padły  

Dane kumulatywne- obejmują: wyliczoną ilość zwierząt przeżywających zakażenie daną dawką i 

wyższe lub wyliczoną ilość zwierząt padłych przy danej dawce i niższych 

Śmiertelność- wylicza się dzieląc wyliczoną ilość zwierząt padłych przy danej dawce i niższych 

przez całkowitą liczbę zwierząt poddanych działaniu danej dawki i mnoży się przez 100, wynik 

wyrażony jest w % 

 Uzyskane wyniki wskazały, że dawka letalna LD50 w przypadku modelu zwierzęcego 

z wykorzystaniem myszy szczepu DBA2/Jcmd, zakażonych doustnie patogennym szczepem 

S. Enteritidis wynosi 1,46x106 cfu/osobnika. 

Padłe podczas trwania doświadczenia zwierzęta poddano sekcji, a ich narządy (posiew  

z wątroby, nerek wraz z moczem, serca wraz z krwią oraz śledziony) wysiano na selektywne 

podłoże, w celu określenia w nich obecności patogenu. We wszystkich przypadkach 



93 

 

identyfikowano obecność S.Enteritidis we wszystkich narządach. Należy przypuszczać, że 

podana doustnie dawka bakterii dotarła do światła jelit, gdzie komórki patogenu, poprzez 

oddziaływanie z powierzchnią komórek nabłonkowych, przekroczyły barierę nabłonka jelit, 

skąd przedostały się do wątroby i śledziony, a następnie po namnożeniu do pozostałych 

narządów, ostatecznie powodując posocznicę i śmierć.  

 

Wyznaczenie dawki letalnej LD 50 dla patogennego szczepu Escherichia coli  

 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu: 

� wybranie szczepu Escherichia coli wykazującego patogenność wobec myszy SPF, 

szczep DBA/2Jcmd (8-10 tygodniowe samice) 

� wybranie drogi podania patogennej bakterii 

� określenie dawki LD50 dla wybranego patogenu szczepu. 

W przeprowadzonych doświadczeniach wykorzystano różne szczepy Escherichia coli w 

tym o serotypie: O111, O55 oraz O26:K60. 

Do procesu zakażenia szczepy bakteryjne przygotowano poprzez ich namnożenie na 

płynnym podłożu BHI w 37oC przy 250rpm przez 16h.  Po zakończeniu inkubacji wykonano 

pomiar absorbancji przy OD600nm, który umożliwił określenie stężenia hodowli bakteryjnej. 

Dawki przeznaczone do zakażenia przygotowano poprzez zawieszenie określonej ilości 

bakterii w 100 μl podłoża BHI. W celu zakażenia myszy przygotowane dawki patogenu 

podawano doustnie z użyciem sondy bądź dootrzewnowo.  

Wartość użytych do zakażania dawek patogenu, drogę jego podania, długość obserwacji 

oraz  ilość padłych zwierząt przedstawiono w Tabeli nr 20. 

Podjęte próby zakażenia zwierząt patogennymi szczepami E. coli w tym O111 oraz 

O26:K60 na drodze zakażenia dootrzewnowego wskazały na możliwość wyznaczenia dawki 

LD50, która w przypadku szczepu O111 mieści się najprawdopodobniej w zakresie 1x106 - 

5x107 cfu/osobnika, zaś dla O26:K60 jest mniejsza od 1x105 cfu/osobnika (Tabela nr 20.). 

Jednakże dokładne wyznaczenie wartości LD50 na drodze zakażenie i.p. wymaga 

przeprowadzenia dalszych eksperymentów. Jednocześnie wyniki te wskazały na wyższą 

zjadliwość szczepu O26:K60. 

Uzyskane wyniki, dotyczące doustnego zakażenia myszy DBA/2Jcmd, wykazały, że 

wszystkie z badanych szczepów E. coli (O55, O111, O26:K60) mogą przyczyniać się do 

rozwoju choroby i padania zwierząt, a najwyższą zjadliwość wykazuje szczep O26:K60 

(Tabela nr 20.). Jednakże z powodu braku powtarzalności uzyskiwanych wyników, 

obserwacji niezgodnych z założeniami Behrensa oraz Olechnowitz (przedstawione powyżej), 

niezbędnych przy wyznaczaniu LD50, wykluczono możliwość zastosowania tych szczepów 

do dalszych badań, w których zwierzęta zakażano doustnie. 
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Tabela nr 20. Próba wyznaczenie dawki LD50 dla różnych szczepów E. coli z wykorzystaniem 
szczepu myszy DBA/2Jcmd  z uwzględnieniem różnych dróg podania patogenu. 

 

We wszystkich powyżej opisach doświadczeniach myszy, które podczas trwania 

doświadczenia padły, poddano sekcji, a ich narządy (wątroba, śledziona, nerka wraz z 

moczem, serce wraz z krwią) posiano na podłoże selektywne. We wszystkich przypadkach 

stwierdzono sepsę (obecność patogenu we wszystkich narządach). Po zakończeniu okresu 

obserwacji myszy, które przeżyły zakażenie, poddano eutanazji, a posiew ich narządów 

(wątroba, śledziona, nerka wraz z moczem, serce wraz z krwią) na podłoże selektywne, nie 

wykazał obecności E. coli w analizowanych organach wewnętrznych. 

 

Zakażenie doustne myszy SPF szczep DBA/2Jcmd patogennym szczepem E. coli O26:K60  

z użyciem metody Myhal i wsp. [1983] 

 

Ze względu na wykazaną w przypadku szczepu O26:K60 najwyższą zjadliwość 

podczas dootrzewnowego zakażania myszy, szczep ten użyto do doustnego zakażenia myszy 

DBA/2Jcmd z wykorzystaniem metody Myhal i wsp. [1983]. 

Wykorzystanie omawianej metody polegało na: 

� otrzymaniu spontanicznego mutanta E.coli opornego na streptomycynę 

� wykorzystaniu modelu kolonizacji nabłonka jelit myszy DBA/2Jcmd z  użyciem 

streptomycyny. 

 
Wybrany 
patogen 

 

Droga podania 
patogenu 

Dawka 
[cfu/osobnika]/ 

100µl BHI  

Ilość 
zwierząt w 

grupie 

Długość 
obserwacji 

[dni] 

Ilość padłych 
zwierząt/ilość 

zwierząt 
zakażonych 

E. coli O111 doustnie 
1x108 
1x109 

8 
8 

14 
 

4/8 
0/8 

E. coli O111 dootrzewnowo 

1x104 
1x106 
5x107 
1x108 

6 
6 
6 
6 

7 
 

0/6 
0/6 
6/6 
5/6 

 

E. coli O55 doustnie 
1x107 
1x108 

4 
8 

 
14 

 

 
0/4 
2/8 

 

E. coli 
O26:K60 

doustnie 
5x107 
1x108 
5x108 

4 
4 
4 

11 
 

1/4 
3/4 
1/4 

E. coli 
O26:K60 

dootrzewnowo 
1x105 
1x106 
1x107 

 
2 
2 
2 
 

2 
 

2/2 
2/2 
2/2 
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a. Otrzymanie spontanicznego mutanta E.coli O26:K60 opornego na streptomycynę. 

W celu otrzymania mutanta E.coli O26:K60 opornego na streptomycynę wykonano 

podłoże gradientowe Müller-Hinton z dodatkiem streptomycyny. Użyte w podłożu stężenie 

streptomycyny mieściło się w granicach od 0 -100µg/ml podłoża. Na przygotowane podłoże 

wysiano szczep E.coli O26:K60, płytki inkubowano w 37oC przez 16h. Zaobserwowano 

wzrost pojedynczych kolonii w miejscu najwyższego stężenia antybiotyku w podłożu. 

Wybrane kolonie przesiano na podłoże Müller-Hinton z dodatkiem 100 µg/ml streptomycyny. 

b. Przygotowanie  szczepu E. coli O26:K60 do zakażenia 

W celu przygotowania szczepu E. coli O26:K60 do procesu zakażenia, bakterię 

namnożono na podłożu BHI z dodatkiem streptomycyny (100µg/ml) w 37oC przy 250rpm 

przez 16h. Następnie patogen wirowano (10 minut, 2500 rpm), a powstały osad przemyto 

buforem PBS (pH 7.3), czynność powtórzono. Bakterie zawieszono w 20% roztworze 

sacharozy. Stężenie określono poprzez pomiar absorbancji OD 600nm. Podczas przygotowania 

bakterii do procesu zakażania starano się uzyskać maksymalne stężenie drobnoustroju w 100 

µl sacharozy. 

c. Model kolonizacji nabłonka jelit myszy DBA/2J przez patogenny szczep E.coli O26:K60  

z wykorzystaniem streptomycyny 

  W celu umożliwienia kolonizacji nabłonka jelit myszy DBA/2Jcmd przez patogenny 

szczep E.coli O26:K60 zastosowano metodę opracowaną przez Mathyl i wsp. [1983], 8-10 

tygodniowym samicom szczep DBA/2J podano do picia sterylną wodę z dodatkiem siarczanu 

streptomycyny (5 g/l). Podanie wody z dodatkiem antybiotyku miało na celu obniżenie ilości 

flory fakultatywnej jelit myszy z około 108 cfu/ g odchodów do < 102 cfu/g odchodów. Po 

upływie 24 godzin myszy poddano procesowi głodzenia (zwierzęta pozbawiono dostępu do 

wody i jedzenia) na okres 18-24 godzin.  Następnie myszom podano doustnie, z użyciem 

sondy, patogenny szczep E. coli w stężeniu ~1010 cfu/ os. i przywrócono dostęp do wody ze 

streptomycyną (5 g/l) oraz wyjałowionej karmy pełnoporcjowej. Doświadczenie powtórzono 

4-krotnie, każdorazowo zakażając 4 myszy w grupie. W pierwszym z wykonanych 

doświadczeń zwierzętom podano 8,5x109cfu/os., zaś w kolejnych 1x1010 cfu/os. Myszy 

obserwowano przez 7 dni. 

Podczas trwania doświadczenia zaobserwowano, że myszy zakażone doustnie wyżej 

wymienionymi dawkami patogenu wykazują każdorazowo śmiertelność na poziomie 25% 

populacji. Padnięcia zwierząt obserwuje się najszybciej po 48 godzinach od momentu 

zakażenia i są one spowodowane rozwojem sepsy (obecność patogenu w narządach 

wewnętrznych). Udowodniono również, że powtórne podanie patogenu zwierzętom, które 

przeżyły okres 7 dni obserwacji, powoduje śmierć kolejnego osobnika (1/3 zakażonych 

osobników). Ze względu na uzyskaną powtarzalność doświadczenia, do zakażenia zwierząt 

immunizowanych rHsp60 wykorzystano wspomnianą metodę, podając im z użyciem sondy 

1,1 x1010cfu/os., założono, że w grupie kontrolnej śmiertelność wyniesie 25%  populacji. 
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Wyznaczenie dawki letalnej LD 50 dla patogennego szczepu Histophilus somni 

 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu: 

� wybranie drogi podania patogennej bakterii 

� określenie dawki LD50.  

Do procesu zakażenia szczep Histophilus somni namnażano na podłożu stałym – Agar 

czekoladowy z bacytracyną przez 48 godzin w 37o C w atmosferze 5% CO2. Po zakończeniu 

inkubacji wyrosłe kolonie spłukano z użyciem soli fizjologicznej, a następnie w celu 

określenia stężenia hodowli bakteryjnej dokonano pomiaru absorbancji przy OD600nm. W celu 

przygotowania komórek do podania wziewnego jak i dootrzewnowego, określoną objętość 

hodowli bakteryjnej wirowano przez 10 minut przy 1800 rpm, powstały osad zawieszano w 

soli fizjologicznej i inkubowano przez 5 minut w temperaturze pokojowej z FCS w stosunku 

8 (cz. obj. hodowli):1 (cz. obj. FCS). Doświadczenia przeprowadzono z użyciem myszy SPF 

szczep DBA2/Jcmd (8-10 tygodniowe samice). Zwierzęta zakażano na drodze podania 

wziewnego oraz dootrzewnowego. Zakażenie wziewne wykonano z użyciem nebulizatora. 

Zawiesinę bakteryjną rozpylano do szczelnie zamkniętego, sterylnego pojemnika  

o pojemności 1521 ml, w którym wcześniej umieszczano myszy (4 osobniki/ jeden pełny cykl 

zakażania). Natrysk zawiesiny bakteryjnej wykonano w następujących po sobie cyklach:  

2 minuty rozpylania zawiesiny bakteryjnej/ minuta przerwy, cykle powtórzono 

siedmiokrotnie. Następnie w sposób ciągły (10 minut) rozpylano zawiesinę do pojemnika, 

zwierzęta wyjęto z pojemnika 10 minut po zakończeniu natrysku ciągłego. Zakażenie 

dootrzewnowe wykonano poprzez wprowadzenie do otrzewnej 100µl zawiesiny bakteryjnej  

o określonym stężeniu. 

Wartość użytych do zakażania dawek patogenu, drogę jego podania, długość obserwacji 

oraz  ilość padłych zwierząt przedstawiono w Tabeli nr 21. 

W przypadku zakażenia wziewnego myszy DBA/2J nie zaobserwowano padnięcia 

żadnego z zakażonych zwierząt. Ze względu na specyfikę użytego do zakażeń patogenu oraz 

ograniczoną ilość zwierząt przeznaczonych do zakażeń, nie podjęto dodatkowych prób 

zakażania aerozolowego (Tabela nr 21.).  
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Tabela nr 21. Próba wyznaczenie dawki LD50 dla szczepu H. somni z wykorzystaniem szczepu 

myszy DBA/2Jcmd  z uwzględnieniem różnych dróg podania patogenu. 

 

Podczas trwania doświadczenia zaobserwowano, że myszy zakażone dootrzewnowo 

wszystkimi wyżej wymienionymi dawkami (Tabela nr 21.) przez pierwsze 48 godzin od 

momentu podania patogenu zachowują się apatycznie, nie jedzą, nie piją, są nastroszone, 

zgarbione, nie reagują na bodźce zewnętrzne, jednakże po upływie 48 godzin osobniki, które 

w dalszym czasie trwania obserwacji nie padną, odzyskują pełną witalność. Uzyskane wyniki 

zakażenia dootrzewnowego wskazały jednocześnie na brak możliwości wyznaczenia dawki 

odpowiadającej wartości LD50. Brak bowiem w wykonanych doświadczeniach 

powtarzalności i wyraźnych zależności pomiędzy użytą do zakażenia dawką patogenu,  

a ilością padłych zwierząt. Dodatkowo prowadzenie dalszych prób wyznaczenia dawki LD50 

ograniczone było ilością zwierząt przeznaczonych do doświadczenia. Wyniki uzyskane  

w fazie wstępnej doświadczenia (wyników nie prezentowano) wskazywały, że potencjalną 

dawkę LD50 podczas zakażania i.p. stanowić może dawka 8x108 cfu/os. (zakażenie  

2 osobników - śmiertelność 50% w grupie), jednakże obserwacje te nie potwierdziły się  

w przypadku zakażenia większej grupy zwierząt (4 osobniki - śmiertelność 0% w grupie). By 

zachować pewność, że ,w dalszych etapach doświadczenia, podanie patogenu myszom 

immunizowanym wywoła u nich rozwój infekcji, zwierzęta zakażono dawką 1x109 cfu/os.. 

Założono, że u myszy kontrolnych podanie takiej dawki patogenu prowadzić będzie do 

śmierci wszystkich zakażonych osobników.  

Myszy, które podczas trwania doświadczenia padły poddano sekcji, a ich narządy 

wysiano na podłoże selektywne dla H.somni. Zaobserwowano, iż jedynie w przypadku 

zwierząt padłych w ciągu pierwszych 24 maksymalnie 48 godzin możliwa była izolacja  

z narządów H.somni, w przypadku pozostałych zwierząt, gdzie jelita uległy znacznemu 

 
Wybrany 
patogen 

 

Droga 
podania 
patogenu 

Dawka 
[cfu/ml] zakażenie 

wziewne; 
[cfu/osobnika] 

zakażenie 
dootrzewnowe/100µl 

Ilość 
zwierząt 
w grupie 

Długość 
obserwacji 

[dni] 

Ilość padłych 
zwierząt/ilość 

zwierząt 
zakażonych 

Histophilus 

somni 

wziewnie 6x109 7 7 0/7 

dootrzewnowo 

4x108 

7x108 

8x108 

9x108 

9,5x108 

1x109 

2x109 

2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 

7 

 
0/2 
0/2 
0/4 
0/4 
2/2 
2/2 
2/2 
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uszkodzeniu izolowano bakterie z rodzaju/gatunku: Proteus ssp., Pasteurella ssp., 

Enterococcus ssp., Enterobacter ssp., E. coli (do identyfikacji zastosowano podłoża 

McConkey, Brilliance UTI Clarity, podłoże krwawe). Myszy, które przeżyły zakażenie, 

poddane zostały eutanazji, a ich narządy wysiano na podłoże selektywne (agar czekoladowy  

z bacytracyną), we wszystkich z analizowanych przypadków nie stwierdzono obecności  

H. somni w narządach, jednakże u myszy tych doszło do bardzo silnego powiększenia 

śledziony, 3-4 krotne w porównaniu ze zdrowymi (niezakażonymi) zwierzętami.  

 

Wyznaczenie dawki letalnej LD 50 dla patogennego szczepu Pasteurella multocida 

 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu: 

� wybranie izolatu Pasteurella multocida wykazującego patogenność wobec myszy SPF 

szczep DBA/2Jcmd (8-10 tygodniowe samice) 

� wybranie drogi podania patogennej bakterii 

� określenie dawki LD50 dla wybranego patogenu. 

W doświadczeniu wykorzystano szczepy Pasteurella multocida izolowane od chorych 

na pasterellozę zwierząt: bydła, kota oraz gęsi. Szczepy bakteryjne namnożono na podłożu 

płynnym BHI z dodatkiem 10% FCS w 37oC przez 8 godzin przy 250 rpm. Po zakończeniu 

inkubacji, w celu określenia stężenia hodowli bakteryjnej, wykonano pomiar absorbancji przy 

OD600nm. W celu przygotowania komórek, do podania wziewnego jak i dootrzewnowego, 

określoną objętość hodowli bakteryjnej wirowano przez 10 minut przy 1800 rpm, powstały 

osad zawieszano w buforze PBS z dodatkiem 10% FCS. Myszy zakażano na drodze podania 

wziewnego oraz dootrzewnowego. Zakażenie wziewne wykonano z użyciem nebulizatora. 

Zawiesinę bakteryjną rozpylano do szczelnie zamkniętego, sterylnego pojemnika  

o pojemności 1521 ml, w którym wcześniej umieszczano myszy (4 osobniki/ jeden pełny cykl 

zakażania). Natrysk zawiesiny bakteryjnej wykonano w następujących po sobie cyklach:  

2 minuty rozpylania zawiesiny bakteryjnej/ minuta przerwy, cykle powtórzono 

siedmiokrotnie. Następnie w sposób ciągły (10 minut) rozpylano zawiesinę do pojemnika, 

zwierzęta wyjęto z pojemnika 10 minut po zakończeniu natrysku ciągłego. Zakażenie 

dootrzewnowe wykonano poprzez wprowadzenie do otrzewnej 100µl zawiesiny bakteryjnej  

o określonym stężeniu. 

Wartość użytych do zakażania dawek patogenu, drogę jego podania, długość obserwacji 

oraz  ilość padłych zwierząt przedstawiono w Tabeli nr 22. 
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Tabela nr 22. Próba wyznaczenie dawki LD50 dla różnych izolatów P. multocida  

z wykorzystaniem szczepu myszy DBA/2Jcmd  z uwzględnieniem różnych dróg podania patogenu. 
 

 
Wybrany 
patogen 

 

Droga 
podania 

patogenu 

Dawka 
[cfu/ml] 

zakażenie 
wziewne; 

[cfu/osobnika] 
zakażenie 

dootrzwnowe 

Ilość 
zwierząt 
w grupie 

Długość 
obserwacji 

[dni] 

Ilość padłych 
zwierząt/ilość 

zwierząt 
zakażonych 

P. 

multocida 
izolat od 

bydła 

wziewnie 

1x103 
1x105 

1x107 

1x109 

4 
4 
4 
4 

7 

0/4 
0/4 
0/4 
0/4 

P. 

multocida 
izolat od 

kota 

wziewnie 
1x109 

1x1011 
4 
4 

7 
0/4 
0/4 

P. 

multocida 
izolat od 

gęsi 

wziewnie 

1x1010 

2x1010 

1x1012 

2x1013 

4 
4 
4 
4 

7 

0/4 
1/4 
4/4 
0/4 

P. 

multocida 
izolat od 

gęsi 
 

dootrzewno
-wo 

1x101 

1x102 

1x103 

1x104 

 

4 
4 
4 
4 
 

7 

0/4 
2/4 
4/4 
4/4 

 

W przypadku zakażenia wziewnego zastosowanie szczepu P. multocida izolowanego 

od bydła oraz kota nie pozwoliło na określenie wartości LD50, jedynie w przypadku izolatu 

od gęsi (dawka 2x1010 cfu/ml oraz 1x1012 cfu/ml) nastąpił rozwój choroby i zaobserwowano 

padnięcia. Jednakże podanie wziewne myszom dawki 1x1013 cfu/ml tego samego izolatu nie 

przyczyniło się do rozwoju choroby (Tabela nr 22.).  

Myszy, które podczas trwania doświadczenia padły poddano sekcji, a ich narządy 

(wątroba, śledziona, nerka wraz z moczem, serce wraz z krwią) posiano na podłoże 

selektywne, we wszystkich przypadkach stwierdzono sepsę (obecność patogenu  

we wszystkich narządach). Po zakończeniu okresu obserwacji (7 dni) myszy, które przeżyły 

zakażenie poddano eutanazji, a posiew ich narządów (wątroba, śledziona, nerka wraz  

z moczem, serce wraz z krwią) na podłoże selektywne, nie wykazał obecności P. multocida  

w analizowanych organach wewnętrznych. Uzyskane wyniki wskazały na możliwość 

zakażenia myszy patogenem z wykorzystaniem naturalnej drogi infekcji jedynie przy 

zastosowaniu izolatu pochodzącego od gęsi oraz okresie obserwacji trwającym minimum 

siedem dni (Tabela nr 22.). Zastosowana w dalszych doświadczeniach dawka patogenu 

wykorzystana do zakażenia zwiewnego myszy immunizowanych wyniosła 7x1012 cfu/ml. 

Oczekiwano, że dawka ta przyczyni się do rozwoju choroby u zakażanych zwierząt, bez 

możliwości przewidzenia faktycznej ilości padłych zwierząt. 
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W przypadku zakażenia dootrzewnowego podanie zwierzętom dawki 1x101 cfu/os. 

patogenu nie powodowało u nich żadnych objawów chorobowych. W przypadku dawek  

w zakresie 1x103-1x106 cfu/os. wszystkie z zakażonych osobników, po upływie 48h od 

momentu zakażenia, zachowywały się apatycznie, nie jadły, nie piły, ich sierść była 

nastroszona, były zgarbione, nie reagowały na bodźce zewnętrzne, a po upływie maksymalnie 

7 dni padały z powodu rozwoju sepsy wywołanej przez podany drobnoustrój. Uzyskane 

wyniki wskazały, że dawka letalna LD50 (wyliczona według Behrensa), w przypadku 

użytego izolatu P. multocida, wynosi 1x102 cfu/os (Tabela nr 22.). 

Myszy, które podczas trwania doświadczenia padły, poddano sekcji, a ich narządy 

(wątroba, śledziona, nerka wraz z moczem, serce wraz z krwią) wysiano na podłoże 

selektywne, we wszystkich przypadkach stwierdzono sepsę (obecność patogenu  

we wszystkich narządach). Po zakończeniu okresu obserwacji (7dni), myszy, które przeżyły 

zakażenie, poddano eutanazji, a posiew ich narządów (wątroba, śledziona, nerka wraz  

z moczem, serce wraz z krwią oraz płuca) na podłoże selektywne, nie wykazał obecności  

P. multocida w analizowanych organach wewnętrznych. Zastosowana w dalszych 

doświadczeniach dawka patogenu wykorzystana do dootrzewnowego zakażenia myszy 

immunizowanych wyniosła 2x102 cfu/os. i była równa dawce 2xLD50.   

 

5.2.4.2. Posiewy bakteriologiczne narządów myszy poddanych zakażeniu 

doświadczalnemu patogennymi drobnoustrojami 

  Zwierzęta poddane doświadczalnemu zakażeniu obserwowano każdego dnia 

analizując ich stan zdrowia, a w przypadku śmierci sekcjonowano. Myszy, które przeżyły 

infekcję zostały uśmiercone poprzez przerwanie odcinka szyjnego rdzenia kręgowego, z ich 

narządów, podobnie jak w przypadku narządów zwierząt padłych w czasie trwania 

doświadczenia, wykonano posiewy na selektywne podłoża stałe: 

� McConkey w przypadku Escherichia coli 055, 0111 oraz O26:K60 

� Müller-Hinton z dodatkiem streptomycyny (100µg/ml) w przypadku 

Escherichia coli O26:K60 odpornej na streptomycynę 

� Agar czekoladowy z dodatkiem bacytracyny (hodowla w warunkach 

mikroaerofilnych) w przypadku Histophilus somni, dodatkowa analiza 

wyrosłych kolonii z użyciem nadtlenku wodoru 

� Podłoże krwawe z dodatkiem 7,5% odwłóknionej krwi baraniej w przypadku 

Pasteurella multocida, dodatkowa analiza wyrosłych kolonii u życiem oksydazy 

cytochromowej 

� McConkey w przypadku Salmonella Enteritidis, dodatkowa analiza wyrosłych 

kolonii poprzez ich przepasażowanie na podłoże Müller-Hinton i obserwacje 

aglutynacji z życiem surowic aglutynacyjnych HO, DM, Hgm. 
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Każdy z analizowanych narządów (wątroba, nerka wraz z moczem, śledziona, serce 

wraz z krwią, płuca) pobierano sterylnie, następnie umieszczano w płomieniu palnika na 

czas nie przekraczający dwóch sekund. Sterylnie przecinano w dwóch lub trzech 

wybranych losowo miejscach, każdorazowo wykonując odcisk na podłożu. Podłoża 

inkubowano w warunkach standardowych. 

 

5.2.4.3. Ocena ochronnej roli rHsp60 podczas zakażania myszy letalnymi dawkami 

patogennych szczepów bakterii 

 W celu określenia ochronnej roli wybranych, rekombinowanych białek Hsp60, myszy 

DBA/2Jcmd poddano immunizacji, a następnie zakażono patogennymi szczepami bakterii. 

Myszy (6-8 tygodniowe samice) immunizowano 2-krotnie 10 µg białka zawieszonego w soli 

fizjologicznej i zemulgowanego z równoważną ilością niekompletnego adiuwantu Freunda 

(łącznie 200 µl). Szczepionkę podano podskórnie (s.c.). Pomiędzy kolejnymi immunizacjami 

zachowano 14-dniowy odstęp, zwierzęta zakażano 10 dni po ostatniej immunizacji. 

Każdorazowo doświadczenia przeprowadzano na pięciu grupach zwierząt, 4 grupy 

immunizowane różnymi rHsp60 (rHsp60 E.coli, rHsp60 H.somni, rHsp60 P.multocida, 

rHsp60 S. Enteritidis) po 8 osobników w grupie oraz grupa kontrolna otrzymująca iniekcje 

soli fizjologicznej zemulgowanej z adiuwantem. W przypadku zakażenia zwierząt bakteriami 

E.coli oraz S. Enteritidis  patogen podano również grupie zwierząt nieimmunizowanych, 

kolejno 5 oraz 6 osobników w grupie.  

Do zakażenia doświadczalnego drobnoustroje przygotowano analogicznie jak  

w przypadku wyznaczenia dawki LD50. Wybrane do procesu zakażania szczepy bakterii, 

wartość dawki oraz drogę podania przedstawiono w Tabeli nr 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Tabela nr 23. Warunki zastosowane podczas określenia wartości ochronnej rHsp60 u myszy 
DBA/2Jcmd 2-krotnie immunizowanych rHsp60, a następnie zakażonych wybranymi patogenami 

 

Wybrany szczep 

bakterii 

Droga podania 

patogenu 

Dawka 

[cfu/ml] zakażenie 

wziewne; 

[cfu/osobnika] 

zakażenie 

doustne oraz  

dootrzwnowe 

Ilość zakażonych 

zwierząt 

Długość 

obserwacji 

[dni] 

Escherichia coli 

O26:K60 

doustnie według 
Myhal i wsp. 

[1983] 

 
1,1x1010 w 200 µl 

zawiesiny- 
podanie z 

użyciem sondy 

45 = 
� 4 grupy 

immunizowane 
rHsp60 x 8 os. 

� kontrola z iniekcją 
IFA 8 os. 

� kontrola bez iniekcji 
IFA 5 os. 

23  

Histophilus 

somni 
dootrzewnowo 1x109 w 100µl 

40= 
� 4 grupy 

immunizowane 
rHsp60 x 8 os. 

� kontrola z iniekcją 
IFA 8 os. 

7 

Pasteurella 

multocida izolat 
od gęsi 

wziewnie 7x1012 

20= 
� 4 grupy 

immunizowane 
rHsp60 x 4 os. 

� kontrola z iniekcją 
IFA 4 os. 

 

8 

Pasteurella 

multocida izolat 
od gęsi 

dootrzewnowo 2x102 w 100µl 

20= 
� 4 grupy 

immunizowane 
rHsp60 x 4 os. 

� kontrola z iniekcją 
IFA 4 os. 

 

7 

Salmonella 
Enteritidis 

doustnie 

 
1, 86x106 w 

100µl 
zawiesiny- 
podanie z 

użyciem sondy 

46 = 
� 4 grupy 

immunizowane 
rHsp60 x 8 os. 

� kontrola z iniekcją 
IFA 8 os. 

� kontrola bez iniekcji 
IFA 6 os. 

21 

Łączna ilość zwierząt użytych w doświadczeniu 171 
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5.2.4.4. Posiewy z narządów myszy poddanych immunizacji, a następnie zakażeniu 

patogennymi drobnoustrojami 

  Zwierzęta immunizowane, a następnie poddane doświadczalnemu zakażeniu, 

obserwowano każdego dnia analizując ich stan zdrowia, w przypadku śmierci sekcjonowano 

(z narządów wykonano posiewy na selektywne podłoża). Myszy, które przeżyły infekcję, 

skrwawiono (pobranie krwi na heparynę 20 IU/ml krwi po uprzednim znieczuleniu ogólnym 

halotanem i usunięciu gałki ocznej), a z ich narządów wykonano posiewy na wskazane 

poniżej podłoża stałe: 

a. Müller-Hinton oraz McConkey z dodatkiem streptomycyny (100µg/ml) w przypadku 

identyfikacji Escherichia coli O26:K60 

b. Agar czekoladowy z dodatkiem bacytracyny (hodowla w warunkach 

mikroaerofilnych) w przypadku identyfikacji Histophilus somni, dodatkowa analiza 

wyrosłych kolonii u życiem nadtlenku wodoru 

c. Podłoże krwawe z dodatkiem 7,5% odwłóknionej krwi baraniej w przypadku 

identyfikacji  Pasteurella multocida, dodatkowa analiza wyrosłych kolonii u życiem 

oksydazy cytochromowej 

d. SS Agar oraz Chromid ID w przypadku identyfikacji Salmonella Enteritidis, 

dodatkowa analiza wyrosłych kolonii poprzez ich przesianie na podłoże Müller-

Hinton i obserwacje aglutynacji z życiem surowic aglutynacyjnych HO, DM, Hgm 

Każdy z analizowanych narządów (wątroba, nerka wraz z moczem, śledziona, serce wraz 

z krwią, płuca) pobierano sterylnie, następnie umieszczano w  płomieniu palnika na czas nie 

przekraczający dwóch sekund. Sterylnie przecinano w dwóch lub trzech wybranych losowo 

miejscach każdorazowo wykonując odcisk na podłożu. Podłoża inkubowano w warunkach 

standardowych. 

 

5.2.4.5 Określenie siewstwa w odchodach myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60 i 

zakażonych Salmonella Enteritidis 

W celu zbadania obecności S. Enteritidis w odchodach myszy zakażonych tym 

patogenem wykonano posiew odchodów zwierząt biorących udział w doświadczeniu. Na 

podłoże SS nanoszono 100 µl zhomogenizowanej z mililitrem soli fizjologicznej, pobranej 

indywidualnie cząstki kału  o masie około 25-35 mg. Płytki inkubowano w 37oC przez 16h. 

W celu dodatkowej identyfikacji wyrosłe na podłożu SS kolonie pasażowano na podłoże 

Chromid ID. Posiewy wykonywano w ściśle określonych odstępach czasowych tj. po 24h; 

96h; 192h; 264h; 336h; 432h od momentu zakażenia. Poszczególne osobniki biorące udział  

w doświadczeniu oznaczono z użyciem fuksyny.  
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5.2.4.6 Określenie stężenia IL-6 w osoczach myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60, 

które przeżyły proces zakażenia 

W celu określenia stężenia IL-6 w osoczach myszy immunizowanych, które przeżyły 

proces zakażenia, wykonano test ELISA. Oznaczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją 

załączoną przez producenta. Przy czym w teście zastosowano 2-krotne oraz 10-krotne 

rozcieńczenie surowic, każdorazowo oznaczenie wykonano w dwóch powtórzeniach. 

 

5.2.4.7. Określenie stężenia haptoglobiny metodą gwajakolową w osoczach myszy 2-

krotnie immunizowanych rHsp60, które przeżyły proces zakażenia 

W celu określenia stężenia haptoglobiny w osoczach myszy immunizowanych, które 

przeżyły proces zakażenia, wykonano oznaczenie z użyciem metody gwajakolowej. W tym 

celu przygotowano próby badane poprzez 20-krotne rozcieńczenie osocza w buforze PBS. 

Dalsze oznaczenia wykonano według Jones i Mould [1984]. 

5.2.5. Analiza statystyczna 

Uzyskane na podstawie wykonanych testów ELISA (dotyczących zarówno 

reaktywności przeciwciał anty-rHsp60, jak i obecności cytokin prozapalnych w badanych 

nadsączach stymulowanych splenocytów) wyniki absorbancji poddano analizie statystycznej. 

Obliczenia statystyczne wykonano w programie Microsoft Excel i STATISTICA version 10. 

Średnie poziomy absorbancji uzyskane w teście ELISA przedstawiono na wykresach 

słupkowych wraz z odchyleniami standardowymi (SD). Analizie statystycznej poddano 

średnie z dwóch pomiarów dla każdego oznaczenia osocza w grupie (akceptowalne  

CV= 10%). Przyjęto dwa progi istotności statystycznej p≤0,05 i p≤0,01, oznaczane na 

wykresach, odpowiednio małymi i dużymi literami. Większość różnic między grupami 

testowano przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji i testu Tukeya. Normalność 

rozkładu danych sprawdzono testem Kołmogorowa-Smirnowa a jednorodność wariancji 

testem Levene’a. Jeżeli uzyskane dane nie spełniały założeń (warunków) analizy wariancji 

dane poddawano tranformacji logarytmicznej lub stosowano nieparametryczny odpowiednik 

analizy test Kruskala-Wallisa i test Dunna. Ponieważ niewielkie odchylenia od rozkładu 

normalnego badanych parametrów, zgodnie z centralnym twierdzeniem granicznym, 

wpływają istotnie na wynik analizy wariancji [Brzezinski i Stachowski 1984; Ott 1984] 

wybór testu parametrycznego lub nieparametrycznego nie był rygorystyczny.  

W przypadku analizy wyników dotyczących protektywności użytych do immunizacji 

myszy rHsp60 wykonano analizę przeżywalności dla wielu grup, co zobrazowano za pomocą 

wykresów estymaty Kaplana-Meiera funkcji przeżycia, podano: wartość statystyczną chi-

kwadrat (χ2), stopień swobody (df) oraz poziom istotności statystycznej (p). 
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6. Wyniki 

6.1. Uzyskanie rekombinowanych wektorów ekspresyjnych z wklonowanym genem 

kodującym białko Hsp60 pochodzące od Escherichia coli oraz Pasteurella multocida. 

Celem doświadczenia było otrzymanie dwóch wektorów ekspresyjnych, w strukturę 

których wklonowano geny kodujące białko szoku cieplnego o masie 60kDa pochodzące od 

Escherichia coli jak i  Pasteurella multocida . 

 

6.1.1. Uzyskanie insertu do procesu ligacji 

W celu otrzymania fragmentów DNA kodujących białko Hsp60 pochodzące od E. coli 

oraz P. multocida pozyskane genomowe DNA drobnoustrojów, a geny amplifikowano  

z użyciem reakcji PCR. Zastosowane startery jak również zoptymalizowany skład mieszaniny 

reakcyjnej i warunków reakcji pozwoliły na otrzymanie fragmentów DNA o wielkości około 

1600 par zasad (Ryc. nr 5.). Zgodnie z danymi bazy NCBI gen kodujący białko szoku 

cieplnego (Hsp60) Escherichia coli O157:H7 NZ_ABJT01000004 posiada wielkość: 1647 pz 

zaś Pasteurella multocida NP_246044: 1644 pz. Wyniki przedstawione na Ryc. nr 5. ścieżka 

4. i 5. są zgodne z przedstawionymi powyżej danymi (w obu przypadkach wielkość 

uzyskanego insertu wyniosła około 1600 pz). 

Ryc. nr 5. Rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR w 1,5 % żelu agarozowym 

 

 

Legenda:1. marker GenRuler Express DNA Ladder (100ng/ ścieżkę);  2. i 3. marker GenRuler DNA Ladder Mix 

(kolejno: 300ng i 500ng/ ścieżkę); 4. produkt reakcji PCR mającej na celu amplifikację genu Hsp60 

pochodzącego od E.coli (1 μl mieszaniny poreakcyjnej/ ścieżkę); 5. produkt reakcji PCR mającej na celu 

amplifikację genu Hsp60 pochodzącego od P. multocida (1 μl mieszaniny poreakcyjnej/ ścieżkę) 

W celu dalszego przygotowania produktów reakcji PCR do procesu ligacji 

wyizolowane z żelu agarozowego fragmenty DNA poddano trawieniu z udziałem enzymów 

restrykcyjnych (NcoI oraz XhoI). Końcowe stężenie uzyskanych insertów wyniosło kolejno: 

dla genu kodującego Hsp60 E.coli 150 ng/µl zaś dla genu kodującego Hsp60 P. multocida 

720 ng/µl. 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

2000 pz 

1500 pz 

2000 pz 

1500 pz 

  ~ 1600 pz 



106 

 

6.1.2. Uzyskanie plazmidu do procesu ligacji 

W celu otrzymania wektora ekspresyjnego przeznaczonego do procesu ligacji, plazmid 

pET 22b(+) namnożono w komórkach DH5α, a następnie zlinearyzowano poprzez cięcie  

z udziałem enzymów restrykcyjnych (NcoI i XhoI) tworząc lepkie końce, komplementarne do 

tych, które utworzono w sekwencji insertów. Wielkość otrzymanego plazmidu 

przygotowanego do procesu ligacji wyniosła 5493 pz. Stężenie przeznaczonego do procesu 

ligacji wektora wyniosło 300 ng/µl. 

 

6.1.3. Przeprowadzenie procesu ligacji 

W celu otrzymania rekombinowanych plazmidów kodujących wybrane białka szoku 

cieplnego przeprowadzono proces ligacji zlinearyzowanego wektora z 5- oraz 10- krotnym 

nadmiarem każdego z insertów. Spośród wyrosłych na selektywnym podłożu kolonii  E.coli 

DH5α, identyfikowano te, które w procesie transformacji przyjęły plazmid  

z wklonowanym genem kodującym Hsp60. W tym celu namnożono losowo wybrane kolonie, 

a wyizolowane plazmidy rozdzielono w żelu agarozowym i określono ich wielkość (Ryc. nr 6 

a. oraz Ryc. nr 6 b.). 

 

Ryc. nr 6 a. Rozdział elektroforetyczny 

plazmidów wyizolowanych z komórek DH5α po 

próbie wklonowania w plazmid pET 22b(+) genu 

kodującego białko Hsp60 pochodzące od  

P. multocida 

 

Ryc. nr 6 b. Rozdział elektroforetyczny 

plazmidów wyizolowanych z komórek DH5α po 

próbie wklonowania w plazmid pET 22b(+) genu 

kodującego białko Hsp60 pochodzące od E. coli 
 

 

. 

  

  

Analiza ryciny nr 6 a. wskazała, że wszystkie spośród rozdzielonych w żelu 

agarozowym plazmidów przyjęły gen kodujący Hsp60 pochodzący od P. multocida, zaś  

w przypadku drugim (Ryc. nr 6 b.) dotyczącym genu Hsp60 E.coli jedynie plazmidy 

rozdzielone na ścieżce nr 3., 5., 6. oraz 7. można określić jako rekombinowane. Plazmidy 

 

Legenda:1. marker Lambda pUC Mix Marker 

(500ng/ścieżkę); 2.-7. plazmidy pET 22b(+) po próbie 

wklonowania genu kodującego Hsp60 P. multocida (10µl/ 

ścieżkę) 

 

 

Legenda:1. marker Lambda pUC Mix Marker (500ng/ścieżkę); 2.-

7. plazmidy pET 22b(+) po próbie wklonowania genu kodującego 

Hsp60 E.coli (10µl/ ścieżkę) 

 

1.    2.   3.   4.    5.    6.   7. 1.         2.   3.   4.   5.  6.  7. 

 

 

5526 pz 

4254 pz 

5526 pz 

4254 pz 

 



107 

 

rozdzielone na ścieżce nr 5. (Ryc. nr 6 a.) oraz nr 6. (Ryc. nr 6 b.) poddano analizie 

sekwencji.  

6.1.4.. Weryfikacja ramki odczytu w procesie sekwencjonowania 

W celu sprawdzenia poprawności wklonowania w strukturę wektora wybranych 

insertów, rekombinowane plazmidy wysłano do sekwencjonowania (Genomed Sp. z o.o.). 

Analizy otrzymanych wyników dokonano z udziałem programu BioEdit oraz ApE A plasmid 

editor.  

 W przypadku Hsp60 pochodzącego od E.coli wyniki sekwencjonowania porównano 

z sekwencją Hsp60 E. coli O157:H7 (NZ_ABJT01000004). Analiza wykazała różnice  

w sekwencji nukleotydowej w porównaniu do szczepu referencyjnego w pozycjach 

wyszczególnionych w Tabeli nr 24.  

 W przypadku Hsp60 pochodzącego od P. multocida wyniki sekwencjonowania 

porównano z sekwencją Hsp60 Pasteurella multocida subsp. multocida (NP_246044). 

Analiza wykazała różnice w sekwencji nukleotydowej w porównaniu do szczepu 

referencyjnego w pozycjach wyszczególnionych w Tabeli nr 24.  

 
Tabela nr 24. Zmiany sekwencji nukleotydowej genów kodujących Hsp60 pochodzących od szczepów 

E. coli oraz P. multocida (użytych do izolacji DNA) w porównaniu do szczepów referencyjnych 
 

Zmiany w sekwencji nukleotydowej genu Hsp60 pochodzącego od: 

 

Escherichia coli 

 

Pasteurella multocida 

 

Pozycja nt 

 

Rodzaj zmiany Pozycja nt Rodzaj zmiany 

177, 411, 1123 

 
G/A 135, 987, 1050, 1134 T/C 

306,1554 A/G 758, 774, 1149, 1390 A/G 

369 

 
T/A 

456 

 
T/G 

708 G/C 

819 C/G 

1143 

 
A/T 624, 1152 A/T 

246, 453, 717, 966, 1011, 

1485, 1491, 1611 
C/T 

528, 555, 795, 1155, 

1194, 1392, 1458 
C/T 

447, 1617 T/C 1281 T/A 

 

Jedynie trzy spośród wszystkich zaobserwowanych zmian nukleotydowych 

spowodowały błędne wbudowanie aminokwasów w strukturę Hsp60. Pozostałe zmiany 

wynikają z charakteru kodu genetycznego, a dokładnie jego zdegenerowania i nie prowadzą 

do zmian sekwencji aminokwasowej.  
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Przeprowadzona analiza sekwencji aminokwasowej rHsp60 P. multocida wskazała na 

odmienne, w stosunku do porównywanej sekwencji, wbudowanie dwóch aminokwasów: 

glicyny zamiast kwasu asparaginowego (G/D) w pozycji 253 oraz waliny zamiast 

izoleucyny(V/I) w pozycji 464 (Ryc. nr 7.). 

 
Ryc. nr 7. Porównanie sekwencji aminokwasowej białka Hsp60 pochodzącego od szczepu P. 

multocida kolekcja CUGG z  sekwencją Hsp60  Pasteurella multocida subsp. multocida (NP_246044) 
 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                      10         20         30         40         50              

NCBI P.m.    MAAKDVKFGN DARVKMLAGV NILADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT  

rHsp60 P.m.  MAAKDVKFGN DARVKMLAGV NILADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                      60         70         80         90        100             

NCBI P.m.    KDGVSVAREI ELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAIV  

rHsp60 P.m.  KDGVSVAREI ELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAIV  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     110        120        130        140        150         

NCBI P.m.    NEGLKAVAAG MNPMDLKRGI DKAVTAVVTE LKALSKPCET SKEIEQVGTI  

rHsp60 P.m.  NEGLKAVAAG MNPMDLKRGI DKAVTAVVTE LKALSKPCET SKEIEQVGTI  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     160        170        180        190        200         

NCBI P.m.    SANSDSIVGQ IIAQAMDKVG KEGVITVEDG TGLEDELAVV EGMQFDRGYL  

rHsp60 P.m.  SANSDSIVGQ IIAQAMDKVG KEGVITVEDG TGLEDELAVV EGMQFDRGYL  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     210        220        230        240        250         

NCBI P.m.    SPYFINKPET ATVELDNPFI LLVDKKVSNI RELLPVLEGV AKAGKPLLII  

rHsp60 P.m.  SPYFINKPET ATVELDNPFI LLVDKKVSNI RELLPVLEGV AKAGKPLLII  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| 

                     260        270        280        290        300         

NCBI P.m.    AEDVEGEALA TLVVNTMRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIAILTAGTV 

rHsp60 P.m.  AEGVEGEALA TLVVNTMRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIAILTAGTV  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     310        320        330        340        350         

NCBI P.m.    ISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDNT TIIDGIGDEA QIQGRVAQIR  

rHsp60 P.m.  ISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDNT TIIDGIGDEA QIQGRVAQIR  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     360        370        380        390        400         

NCBI P.m.    QQIEESTSDY DKEKLQERVA KLAGGVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL  

rHsp60 P.m.  QQIEESTSDY DKEKLQERVA KLAGGVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     410        420        430        440        450         

NCBI P.m.    HATRAAVEEG IVAGGGVALI RAASKVAGLQ GDNEEQNVGI KLALRAMEAP  

rHsp60 P.m.  HATRAAVEEG IVAGGGVALI RAASKVAGLQ GDNEEQNVGI KLALRAMEAP  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     460        470        480        490        500         

NCBI P.m.    LRQIVANAGE EASIVASAVK NGEGNFGYNA GTEQYGDMIE MGILDPTKVT  

rHsp60 P.m.  LRQIVANAGE EASVVASAVK NGEGNFGYNA GTEQYGDMIE MGILDPTKVT  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|... 

                     510        520        530        540    545          

NCBI P.m.    RSALQFAASV AGLMITTECM VTDLPKEDKA DLGAAGMGGM GGMGGMM* 

rHsp60 P.m.  RSALQFAASV AGLMITTECM VTDLPKEDKA DLGAAGMGGM GGMGGMMLEHHHHHH 
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 Dalsza analiza sekwencji aminokwasowej rHsp60 pochodzącego od P. multocida  

z zastosowaniem narzędzi programu ProtParam (ExPaSy; [6]) pozwoliła na określenie masy 

molekularnej uzyskanego białka, która wyniosła 58283.9 Da oraz teoretycznego punktu 

izoelektrycznego o wartości pI=5,01. Wykazano, że w sekwencji dominują aminokwasy 

alifatyczne takie jak: alanina (13,2%), glicyna (10,6%) i walina (10,3%). Cysteina stanowi 

zaledwie 0,4% puli wszystkich aminokwasów, w sekwencji brak zaś tryptofanu. Obliczony 

indeks braku stabilności białka (II- instability index) wyniósł II=28,17, zaś indeks 

hydrofobowości GRAVY (grand average of hydropathicity) = - 0,026.  

Przeprowadzona analiza sekwencji aminokwasowej rHsp60 E. coli wskazała na 

odmienne, w stosunku do porównywanej sekwencji, wbudowanie jednego aminokwasu  tj. 

seryny zamiast glicyny (S/G) w pozycji 375 (Ryc. nr 8.). 

Dalsza analiza sekwencji aminokwasowej z zastosowaniem narzędzi programu 

ProtParam (ExPaSy; [6]) pozwoliła na określenie masy molekularnej uzyskanego białka, która 

wyniosła 58424 Da oraz teoretycznego punktu izoelektrycznego o wartości pI=5,01. 

Wykazano, że w sekwencji dominują aminokwasy alifatyczne takie jak: alanina (13,3%), 

glicyna (10,4%) i walina (10,4%). Podobnie, jak w przypadku rHsp60 P.multocida cysteina 

stanowi zaledwie 0,4% puli wszystkich aminokwasów, w sekwencji brak zaś tryptofanu. 

Wartość indeksu II wyniosła 28,66, zaś GRAVY = - 0,043.  

Analiza uzyskanych wykresów hydropatyczności dla obu sekwencji [12],  

z uwzględnieniem skali hydrofobowej wg Kyte-Doolitle (analiza w oknie 21), nie wykazała 

obecności domen transmembranowych, brak bowiem charakterystycznych pików 

przekraczających wartość 1,6 (oś y w skali Kyte-Doolitle) specyficznych dla sekwencji 

bogatych w aminokwasy hydrofobowe. Dalsza analiza uzyskanych wykresów 

hydropatyczności [12] z uwzględnieniem skali hydrofobowej wg Hopp-Woods (analiza  

w oknie 7)  wykazała obecność licznych pików przekraczających wartość 0 ( oś y w skali 

Hopp-Woods) charakterystycznych dla silnie hydrofilowych obszarów, które potencjalnie 

mogą stanowić regiony antygenowe/ epitopy.  

Mimo ujawnionych zmian w sekwencji uzyskanych białek obie proteiny użyto  

w dalszych doświadczeniach uznając, iż zmiany te nie wpłyną na immunogenność 

otrzymanych białek. 
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Ryc. nr 8. Porównanie sekwencji aminokwasowej białka Hsp60 pochodzącego od szczepu E.coli 

O111 z sekwencją Hsp60  E .coli O157:H7 (NZ_ABJT01000004) 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                      10         20         30         40         50              

rHsp60 E.c.  MAAKDVKFGN DARVKMLRGV NVLADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT  

NCBI E.c.    MAAKDVKFGN DARVKMLRGV NVLADAVKVT LGPKGRNVVL DKSFGAPTIT  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                      60         70         80         90        100             

rHsp60 E.c.  KDGVSVAREI ELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAII  

NCBI E.c.    KDGVSVAREI ELEDKFENMG AQMVKEVASK ANDAAGDGTT TATVLAQAII  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     110        120        130        140        150         

rHsp60 E.c.  TEGLKAVAAG MNPMDLKRGI DKAVTAAVEE LKALSVPCSD SKAIAQVGTI  

NCBI E.c.    TEGLKAVAAG MNPMDLKRGI DKAVTAAVEE LKALSVPCSD SKAIAQVGTI  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     160        170        180        190        200         

rHsp60 E.c.  SANSDETVGK LIAEAMDKVG KEGVITVEDG TGLQDELDVV EGMQFDRGYL  

NCBI E.c.    SANSDETVGK LIAEAMDKVG KEGVITVEDG TGLQDELDVV EGMQFDRGYL  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     210        220        230        240        250         

rHsp60 E.c.  SPYFINKPET GAVELESPFI LLADKKISNI REMLPVLEAV AKAGKPLLII  

NCBI E.c.    SPYFINKPET GAVELESPFI LLADKKISNI REMLPVLEAV AKAGKPLLII  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     260        270        280        290        300         

rHsp60 E.c.  AEDVEGEALA TLVVNTMRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIATLTGGTV  

NCBI E.c.    AEDVEGEALA TLVVNTMRGI VKVAAVKAPG FGDRRKAMLQ DIATLTGGTV  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     310        320        330        340        350         

rHsp60 E.c.  ISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDTT TIIDGVGEEA AIQGRVAQIR  

NCBI E.c.    ISEEIGMELE KATLEDLGQA KRVVINKDTT TIIDGVGEEA AIQGRVAQIR  

 

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     360        370        380        390        400         

rHsp60 E.c.  QQIEEATSDY DREKLQERVA KLAGSVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL  

NCBI E.c.    QQIEEATSDY DREKLQERVA KLAGGVAVIK VGAATEVEMK EKKARVEDAL  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     410        420        430        440        450         

rHsp60 E.c.  HATRAAVEEG VVAGGGVALI RVASKLADLR GQNEDQNVGI KVALRAMEAP  

NCBI E.c.    HATRAAVEEG VVAGGGVALI RVASKLADLR GQNEDQNVGI KVALRAMEAP  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     460        470        480        490        500         

rHsp60 E.c.  LRQIVLNCGE EPSVVANTVK GGDGNYGYNA ATEEYGNMID MGILDPTKVT  

NCBI E.c.    LRQIVLNCGE EPSVVANTVK GGDGNYGYNA ATEEYGNMID MGILDPTKVT  

             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                     510        520        530        540        550         

rHsp60 E.c.  RSALQYAASV AGLMITTECM VTDLPKNDAA DLGAAGGMGG MGGMGGMMLE  

NCBI E.c.    RSALQYAASV AGLMITTECM VTDLPKNDAA DLGAAGGMGG MGGMGGMM*.  

             ....|. 

                555  

rHsp60 E.c.  HHHHHH 

NCBI E.c.    ...... 
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6.2. Optymalizacja produkcji rekombinowanego białka Hsp60 pochodzącego od 

Escherichia coli oraz Pasteurella multocida. 

 W celu uzyskania wysokiej wydajności produkcji rHsp60 przez komórki ekspresyjne 

E.coli przeprowadzono proces optymalizacji jego produkcji, który objął wybór 

odpowiedniego szczepu oraz sposobu indukcji produkcji białka.  

6.2.1. Dobór szczepu ekspresyjnego oraz sposobu indukcji- optymalizacja produkcji 

rHsp60 na małą skalę 

W celu wyboru szczepu ekspresyjnego E. coli oraz sposobu indukcji produkcji białka, 

rekombinowane plazmidy transformowano do wybranych szczepów bakteryjnych  

i indukowano z użyciem 1mM IPTG lub w procesie autoindukcji. Lizaty komórkowe 

rozdzielone w warunkach SDS-PAGE stanowiły komórki bakteryjne różnych szczepów 

ekspresyjnych E. coli pozyskane przed jak i po zaindukowaniu hodowli.  

W przypadku białka szoku cieplnego pochodzącego do E. coli jego produkcję 

zaobserwowano w przypadku zastosowania ekspresyjnych szczepów C41, C43 oraz Origami 

indukowanych z użyciem 1mM IPTG (Ryc. nr 9., ścieżki nr 3., 5., 7., 9.), zaś nadprodukcję  

w przypadku użycia szczepu E. coli C41 podczas indukcji produkcji białka z użyciem laktozy 

(autoindukcja). Nadprodukcję białka w tych warunkach zaobserwowano w postaci 

widocznego prążka odpowiadającemu białku o masie około 60kDa (Ryc. nr 9., ścieżki nr 16. 

oraz 18.) 

W przypadku produkcji białka szoku cieplnego pochodzącego do P. multocida 

produkcję białka zaobserwowano w przypadku zastosowania ekspresyjnego szczepu C41 

indukowanego 1mM IPTG jak i laktozą (Ryc. nr 10., kolejno ścieżka nr 3. oraz 9.) oraz C43 

indukowanego w procesie autoindukcji (Ryc. nr 10., ścieżka nr 12.). Najwyższą wydajność 

produkcji uzyskano w przypadku szczepu E. coli C41 indukowanego w procesie autoindukcji. 

Nadprodukcję białka w tych warunkach zaobserwowano w postaci widocznego prążka 

odpowiadającego białku o masie około 60kDa (Ryc. nr 10., ścieżka nr 9.). Jednakże podczas 

trwania doświadczeń wydajność produkcji rHsp60 przez komórki C41 znacznie spadła  

i konieczna okazała się zmiana szczepu ekspresyjnego. W dalszych doświadczeniach rHsp60 

P. multocida produkowano z użyciem szczepu E. coli BL21 wykazującego wysoką 

nadprodukcję tego białka w procesie autoindukcji. 
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Ryc. nr 9. Rozdział SDS-PAGE  lizatów ekspresyjnych szczepów bakteryjnych (C41, C43, Origami, 

BL21) poddanych procesowi indukcji (IPTG, autoindukcja) w celu produkcji rHsp60 pochodzącego 

od Escherichia coli. 

 

 

 

 

Legenda:1. i 11. marker PageRuler Prestained Protein Ladder (5µl/ ścieżkę); 2.-10. oraz 12. lizaty bakteryjne 

szczepów ekspresyjnych E. coli kolejno C41, C43, Origami oraz BL21 indukowanych z udziałem 1mM IPTG 

(3x10
7
cfu/ścieżkę); 13.-20. lizaty bakteryjne szczepów ekspresyjnych E. coli kolejno BL21, C41 oraz C43 

indukowanych w procesie autoindukcji (3x10
7
cfu/ścieżkę); A- lizaty bakteryjne uzyskane przed zaindukowaniem 

hodowli; B- lizaty bakteryjne uzyskane po zaindukowaniu hodowli 
 

Ryc nr 10. Rozdział SDS-PAGE  lizatów ekspresyjnych szczepów bakteryjnych (C41, C43, Origami) 

poddanych procesowi indukcji (IPTG, autoindukcja) w celu produkcji rHsp60 pochodzącego od 

Pasteurella mutocida 

 

 

 

Legenda: 1. i 11. marker PageRuler Prestained Protein Ladder (5µl/ ścieżkę); 2.- 7. lizaty bakteryjne szczepów 

ekspresyjnych E. coli kolejno C41, C43 oraz Origami indukowanych z udziałem 1mM IPTG (3x10
7
cfu/ścieżkę); 8.-10. 

oraz 12.-14. lizaty bakteryjne szczepów ekspresyjnych E. coli kolejno C41, C43 oraz Origami indukowanych w 

procesie autoindukcji (3x10
7
cfu/ścieżkę); A- lizaty bakteryjne uzyskane przed zaindukowaniem hodowli; B- lizaty 

bakteryjne uzyskane po zaindukowaniu hodowli 
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W celu potwierdzenia nadekspresji rHsp60 przez szczepy ekspresyjne, wykonano test 

immunoblottingu inkubując rozdzielone w warunkach SDS-PAGE i przeniesione na 

membranę nitrocelulozową lizaty komórek bakteryjnych z mysim przeciwciałem 

monoklonalnym anty-HisTag reagującym z ogonem histydynowym (6xHis), który w procesie 

ekspresji białka z użyciem wektora pET 22b(+) został przyłączony do jego sekwencji. 

Zaobserwowano silną reakcję białka o masie około 60 kDa pochodzącego od 

zaindukowanych lizatów komórkowych z użytym przeciwciałem, zarówno w przypadku 

indukcji z użyciem IPTG jak i autoindukcji (wyników nie prezentowano).  

Ze względu na satysfakcjonująca wydajność nadprodukcji rHsp60, w dalszych 

doświadczeniach do produkcji obu białek rekombinowanych wykorzystano szczep C41 

indukowany naturalnie z użyciem laktozy. W przypadku dwóch pozostałych białek Hsp60 

pochodzących od H. somni oraz S. Enteritidis do produkcji wykorzystano kolejno: szczep  

E. coli Tuner indukowany 1mM IPTG (Ryc. nr 11., ścieżka nr 3.) oraz E. coli C41 

indukowany w procesie autoindukcji [Rainczak i wsp. 2011] (Ryc. nr 11., ścieżka nr 8.). W 

dalszej części eksperymentu z powodu znacznego obniżenia wydajności produkcji obu białek 

zastosowano nowy szczep ekspresyjny E. coli  Rosetta gami(DE3) pLysS, indukowany na 

drodze autoindukcji (Ryc. nr 11., kolejno ścieżka nr 4., 9.) .  

 

6.2.2 Wyprodukowanie rHsp60 potrzebnego do przeprowadzenia doświadczeń na 

zwierzętach 

W celu uzyskania białka niezbędnego do przeprowadzenia dalszych doświadczeń 

rozpoczęto jego produkcję z użyciem 2-litrowego fermentora (indukcja z użyciem IPTG) lub 

półtoralitrowych kolb (autoindukcja). Białka oczyszczano na kolumnie powinowactwa, ze 

złożem NiNTA wykorzystując zjawisko silnego powinowactwa ogona histydynowego do 

niklu. Czystość uzyskanych preparatów białkowych pozyskanych w okresie trwania 

eksperymentów określano poprzez analizę ich rozdziałów w układzie SDS-PAGE  

(Ryc. nr 11.). Przeprowadzona analiza potwierdziła we wszystkich analizowanych 

przypadkach obecność białek o zbliżonej masie około 60kDa. Zaobserwowano również 

obecność niewielkiej ilości białek o masie ~25kDa oraz ~12kDa.  
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Ryc. nr 11. Rozdział elektroforetyczny SDS-PAGE uzyskanych preparatów rekombinowanych białek 

Hsp60 (3µg białka/ ścieżkę) 

 

 

 

 

Legenda: 1. i 6. marker PageRuler Prestained Protein Ladder (5µl/ścieżkę); 2. rHsp60 E. coli– pochodzące od 

Escherichia coli produkowane z użyciem szczepu C41 w procesie autoindukcji; 3. rHsp60 H. somni- pochodzące 

od  Histophilus somni produkowane z użyciem szczepu Tuner w procesie indukcji z użyciem 1mM IPTG; 4. 

rHsp60 H. somni- pochodzące od  Histophilus somni produkowane z użyciem szczepu Rosetta gami w procesie 

autoindukcji; 5. i 7. rHsp60 P. multocida- pochodzące od  Pasteurella multocida produkowane z użyciem 

szczepu C41 (5.)/ BL21 (7.) w procesie autoindukcji; 8. i 9. rHsp60 S. Enteritidis- pochodzące od Salmonella 

Enteritidis produkowane z użyciem szczepu C41 (8.)/ Rosetta gami (9.) w procesie autoindukcji. 

Dodatkowo czystość uzyskanych preparatów określano w immunoblottingu, inkubując 

rozdzielone w warunkach SDS-PAGE i przeniesione na membranę nitrocelulozową 

rekombinowane białka z mysim przeciwciałem monoklonalnym anty-HisTag reagującym  

z ogonem histydynowym (Ryc. nr 12.) oraz kozimi przeciwciałami poliklonalnymi  

anty-rHsp60 H. somni (Ryc. nr 13.). 

Analiza immunoblottingu przedstawionego na Ryc. nr 12. wykazała obecność 

dodatkowych prążków odpowiadającym białkom o masie ~50kDa oraz poniżej 15kDa jedynie 

w przypadku rHsp60 pochodzącego od E.coli (Ryc. nr 12., ścieżka nr 2.) oraz P. multocida 

(Ryc. nr 12., ścieżka nr 5.). Reakcja tych białek z przeciwciałem monoklonalnym wskazuje na 

obecność w ich strukturze sekwencji złożonej z powtarzających się reszt histydynowych 

opowiadających ogonowi histydynowemu. Jest więc możliwe, że białka te to fragmenty 

analizowanego białka Hsp60 powstałe wskutek aktywności proteaz obecnych w preparacie. 

W przypadków pozostałych preparatów ujawniono obecność prążków jedynie o masie 

~60kDa. 
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Ryc. nr 12. Analiza western blot uzyskanych preparatów rekombinowanych białek Hsp60  

z wykorzystaniem mysich przeciwciał monoklonalnych anty-HisTag (3µg białka/ ścieżkę) 

 

 

 

 

 

Legenda: jak dla Ryc. nr 11 

Analiza czystości uzyskanych preparatów rekombinowanych białek Hsp60 z użyciem 

kozich przeciwciał poliklonalnych anty-rHsp60 H. somni ujawniła obecne w roztworach 

zanieczyszczenia białkami o masie ~140kDa, 100kDa, 50kDa, 40kDa, 35kDa, 30kDa, 25kDa. 

Należy przypuszczać, że stężenie białkowych zanieczyszczeń w preparatach było niewielkie 

(brak większości widocznych prążków o wskazanej powyżej masie w analizie SDS-PAGE),  

a zastosowane przeciwciała poliklonalne wykazały reaktywność krzyżową lub też są to 

fragmenty białka powstałe wskutek jego degradacji z udziałem proteaz obecnych  

w preparatach i w swej sekwencji nie posiadają one charakterystycznego ogona HisTag (brak 

reakcji z przeciwciałem monoklonalnym). Mogą to być również dimery pozyskanych białek.  
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Ryc. nr 13. Analiza western blot uzyskanych preparatów rekombinowanych białek Hsp60  

z wykorzystaniem kozich przeciwciał poliklonalnych anty-rHsp60 H. somni (3µg białka/ ścieżkę). 

 

 

 

 

 

 

Legenda: jak dla Ryc. nr 11 

Preparaty rHsp60 E.coli, H.somni, P. multocida oraz S. Enteritidis, których 

reaktywność przedstawiono na dwóch ostatnich rycinach (Ryc. nr 12. i Ryc. nr 13.) użyto  

w dalszych etapach badań. 

Końcowe stężenie oczyszczonych, a następnie dializowanych preparatów białkowych 

wyniosło kolejno: dla rHsp60 E. coli (C41)= 307µg/ml; dla rHsp60 H somni (Tuner)= 

200µg/ml; dla rHsp60 H somni (R. gami)= 281,5µg/ml; dla rHsp60 P. multocida (C41)= 

285,5µg/ml; dla rHsp60 P. multocida (BL21)= 279µg/ml; dla rHsp60 S. Enteritidis (C41)= 

288µg/ml; dla rHsp60 S. Enteritidis (R.gami)= 320µg/ml. 

 

6.2.3. Określenie stężenia LPS w uzyskanych roztworach rHsp60 

W roztworach rekombinowanych białek Hsp60 oznaczono poziom LPS-u z użyciem 

półilościowego testu LAL. Wyniki testu wskazały na zawartość endotoksyn we wszystkich 

badanych próbach na poziomie nie wyższym niż 0,125 E.U./ml i nie niższym niż 0,060 

E.U./ml, co w przeliczeniu na jednostki pg/ml wynosi 6-12,5 pg LPS/ml. W celu 

zahamowania ewentualnego oddziaływania endotoksyny na mysie splenocyty, z użyciem 

których przeprowadzono część doświadczeń, do badanego białka dodawano polimyksynę B 

(PmB) w dawce 100ng/ml, w celu związania wolnego LPS-u. 
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6.3. Ocena immunogenności otrzymanych antygenów 

Celem doświadczenia była ocena immunogenności uzyskanych rekombinowanych 

białek szoku cieplnego o masie 60 kDa pochodzących od: E. coli, H. somni, P. multocida oraz 

S. Enteritidis z wykorzystaniem modelu mysiego (procedurę immunizacji zwierząt 

przedstawiono w Rozdziale 5.2.4.3., Materiał i metody). 

 

6.3.1. Określenie reaktywności przeciwciał w osoczach myszy hiperimmunizowanych 

Osocza pozyskane od myszy hiperimmunizowanych rHsp60 (8 grup badawczych) 

oraz grupy kontrolnej analizowano pod względem reaktywności przeciwciał klas IgG, IgA, 

IgM, IgE oraz podklas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3względem antygenów homo- i heterologicznych, 

jak również względem całych komórek bakteryjnych. Do analizy użyto testu ELISA. Na 

poniżej przedstawionych rycinach (Ryc. nr 14 a.- Ryc. nr 23 b.) cyframi od 1 do 9 oznaczono 

kolejno: 

1- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od E. coli (n=12) 

2- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od E. coli (n=12) 

3- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od H. somni (n=12) 

4- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od H. somni (n=12) 

5- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od P. multocida (n=12) 

6- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od P. multocida (n=12) 

7- grupa immunizowana 10 μg rHsp60 pochodzącego od S. Enteritidis (n=12) 

8- grupa immunizowana 20 μg rHsp60 pochodzącego od S. Enteritidis (n=12) 

9- grupa kontrolna (n=7). 

Przedstawione na wykresach wartości stanowią średnią arytmetyczną wartości 

absorbancji ±SD analizowanych prób, od których odjęto wartości próby negatywnej. Wyniki 

analizy statystycznej przedstawiono z użyciem małych i dużych liter. 
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Określenie reaktywności przeciwciał klasy IgG względem antygenu homologicznego oraz 

heterologicznych Hsp60  

Analiza odpowiedzi humoralnej u myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych 

wybranymi białkami szoku cieplnego wykazała wysoki poziom przeciwciał klasy IgG, anty-

rHsp60. Zaobserwowano bowiem wysoki poziom absorbancji (OD450nm) we wszystkich 

analizowanych grupach (grupy 1-8) przy rozcieńczeniu badanych próbek osocza 1:3 000, 

podczas wykonania testu ELISA, gdzie płytki opłaszczono antygenem białkowym (rHsp60). 

Jednocześnie nie zaobserwowano reakcji osocza pochodzącego od myszy kontrolnych (grupa 

9) (Ryc. nr 14 a.). Najwyższą wartość absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji 

osocza myszy immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis  (grupa 7 i 8) względem antygenu 

homologicznego, gdzie wartość absorbancji wyniosła kolejno OD450nm= 1,18±0,184 dla grupy 

7 i OD450nm= 1,16±0,168 w przypadku grupy 8. Reakcje te w obrębie obu grup okazały się 

istotnie statystycznie wyższe (p≤ 0,01) od reakcji z antygenem rHsp60 pochodzącym od  

H. somni oraz P. multocida (Ryc. nr 14 a., grupy 7 i 8). Najniższe wartości absorbancji 

stwierdzono w przypadku reakcji osocza myszy immunizowanych rHsp60 H. somni (grupa 3  

i 4) z antygenem rHsp60 P. multocida, gdzie wartość ekstynkcji wyniosła kolejno  

OD450nm= 0,55±0,140 dla grupy 3 i OD450nm= 0,51±0,115 w przypadku grupy 4. Analiza 

statystyczna w obrębie tych grup wykazała, że reakcja z rHsp60 P. multocida była istotnie 

statystycznie niższa (p≤ 0,01 w obu przypadkach) w porównaniu z reaktywnością przeciwciał 

względem rHsp60 pochodzącego od H. somni oraz S. Enteritidis, zaś reakcja z antygenem 

homologicznym  (rHsp60 H. somni) była istotnie statystycznie wyższa (p≤ 0,01 w obu 

przypadkach) wobec wszystkich antygenów heterologicznych w przypadku grupy 4, oraz 

antygenów  rHsp60 E. coli i P. multocida w przypadku grupy 3 (Ryc. nr 14 a., grupy 3 i 4). 

Dla grup 1 i 2 (myszy immunizowane rHsp60 E. coli), gdzie absorbancja dla reakcji  

z antygenem homologicznym wyniosła kolejno: OD450nm= 0,96±0,137 dla grupy 1 i  

OD450nm= 0,86±0,213 dla grupy 2, analiza statystyczna wskazała, że reakcje te były istotnie 

statystycznie wyższe od reakcji z rHsp60 pochodzącym od Pasteurellaceae (obu 

przedstawicieli w grupie 1 (p≤ 0,01) i P. multocida w grupie 2 (p≤ 0,05)) (Ryc. nr 14 a., 

grupy 1 i 2). Analiza wyników otrzymanych dla reakcji osocza pochodzącego od myszy 

immunizowanych rHsp60 P. multocida (grupa 5 i 6) wykazała, że reaktywność z antygenem 

homologicznym, gdzie ekstynkcja osiągnęła kolejno wartości OD450nm= 1,05±0,202 dla grupy 

5 i OD450nm= 0,76±0,122 dla grupy 6, była istotnie statystycznie wyższa (p≤ 0,05) jedynie  

w przypadku reakcji z rHsp60 H. somni w grupie 5 (Ryc. nr 14 a., grupa 5).  

 

 

 

 

 



 

 

Ryc. nr 14 a. Reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 

rHsp60 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup 

z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy

Ryc. nr 14 b. Porównanie reaktywności przeciwciał anty

antygenami rHsp60 

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej 

małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:3 000 
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rHsp60 klasy IgG z antygenem homologicznym i heterologicznymi w osoczach myszy 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p≤0,05 oznaczono małymi literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:3 000. 

przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami między poszczególnymi grupami doświadczalnymi 

4 5 6 7

opłaszczenie rHsp60  H. somni opłaszczenie rHsp60 P. multocida opłaszczenie rHsp60  S. Enteritidis
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      a   b      b            a 

i w osoczach myszy  hiperimmunizowanych 

 

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom 

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono 

8 9
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Określenie reaktywności przeciwciał klasy IgG z całymi komórkami bakteryjnymi 

Analiza odpowiedzi humoralnej u myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych 

wybranymi białkami szoku cieplnego, wykazała obecność przeciwciał klasy IgG swoistych 

wobec Hsp60 ekspresjonowanego na powierzchni komórek bakteryjnych. W wykonanym 

teście ELISA, gdzie fazę stałą opłaszczono całymi komórkami bakteryjnymi, najwyższą 

reaktywność przeciwciał badanej klasy zaobserwowano dla reakcji osocza myszy 

immunizowanych czterema różnymi rHsp60 (grupy 1-8) z bakterią Histophilus somni  

(Ryc. nr 15 a.). Najwyższą intensywność reakcji z tym patogenem wykazano dla osocza 

pochodzącego od myszy immunizowanych 10μg rHsp60 P. multocida (grupa 5) i wyniosła 

ona OD450nm=1,45±0,315. Analiza statystyczna w obrębie poszczególnych grup wskazała, że 

reakcje osocza myszy immunizowanych z bakterią H. somni były istotnie statystycznie 

wyższe (p≤ 0,01) od ich reakcji z pozostałymi bakteriami, wyjątek stanowiła grupa 4, gdzie 

brak było istotności statystycznej pomiędzy reakcją z H. somni a E. coli (Ryc. nr 15 a., grupy 

1-8). Najniższą reaktywność przeciwciał zaobserwowano w przypadku grupy 8, gdzie 

intensywność reakcji osocza myszy immunizowanych 20μg rHsp60 S. Enteritidis  

z bakteriami: E. coli, P. multocida oraz S. Enteritidis nie przekroczyła wartości OD450nm = 0,4 

(Ryc. nr 15 a.). Nie zaobserwowano by reaktywność przeciwciał względem antygenu rHsp60 

miała swoje odzwierciedlenie w reaktywności z tym samym antygenem na powierzchni 

komórek bakteryjnych (np. najwyższą intensywność reakcji z rHsp60 H. somni 

zaobserwowano w przypadku osocza myszy grupy 3 zaś dla reakcji z całymi komórkami  

H. somni w przypadku grupy 5). 

Uzyskane wartości absorbancji pozwoliły również na przeprowadzenie analizy 

statystycznej, z użyciem której określono poziom istotności reakcji przeciwciał anty-rHsp60 

obecnych w osoczu myszy immunizowanych względem wybranego rHsp60 oraz bakterii 

(kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na wykresach kolorami: 

czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym odpowiednio dla E.coli, H.somni, 

P.multocida i S.Enteritidis). Wyselekcjonowane wyniki analizy statystycznej dla co najmniej 

p≤ 0,05 przedstawiono na rycinach (Ryc. nr 14 b. i Ryc. nr 15 b.). Porównanie reaktywności 

przeciwciał obecnych w osoczu myszy hiperimmunizowanych białkami szoku cieplnego  

w reakcji z antygenem rHsp60 E. coli wykazało, że reaktywność osocza myszy 

immunizowanych antygenem homologicznym (rHsp60 E. coli, grupa 1 i 2) była istotnie 

statystycznie wyższa (p≤0,01 dla gr 1 i p≤0,05 dla gr 2 ) jedynie w porównaniu z reakcją 

osocza myszy grupy 4 (Ryc. nr 14 b., analiza wartości odpowiadającym słupkom oznaczonym 

na wykresie kolorem czerwonym). W przypadku reakcji przeciwciał z rHsp60 H. somni 

reaktywność osocza myszy grup 3 oraz 4 (immunizowanych rHsp60 H. somni) była istotnie 

statystycznie wyższa (p≤0,01) od reakcji osocza myszy immunizowanych rHsp60 E. coli oraz 

P. multocida (20μg) (Ryc. nr 14 b., analiza wartości odpowiadających słupkom oznaczonym 

na wykresie kolorem niebieskim). Analiza reaktywności osocza z antygenem rHsp60  
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P. multocida wykazała, że z tym antygenem najintensywniej reaguje osocze myszy 

immunizowanych antygenem homologicznym (dawka 10μg, grupa 5) a reakcja ta nie różni 

się statystycznie jedynie od reakcji osocza myszy z grupy 8, immunizowanych 20μg  

S. Enteritidis (Ryc. nr 14 b., analiza wartości odpowiadających słupkom oznaczonym na 

wykresie kolorem fioletowym). Brak istotnych statystycznie różnic zaobserwowano również 

w reaktywności osocza myszy immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis w porównaniu do 

osocza myszy grup 2 i 5 podczas ich reakcji z rHsp60 S. Enteritidis (Ryc. nr 14 b., analiza 

wartości odpowiadających słupkom oznaczonym na wykresie kolorem zielonym). Uzyskane 

wyniki wskazały, że najwyższą intensywność reakcji przeciwciał anty-rHsp60 z białkami 

szoku cieplnego, pozwalającą oczekiwać, że uzyskany zostanie efekt ochronny, wykażą 

osobniki immunizowane: 

 10 μg i 20 μg rHsp60 E. coli; 10 μg rHsp60 P. multocida; 10μg i 20 μg rHsp60  

S. Enteritidis w przypadku reaktywności z rHsp60 pochodzącym od E. coli 

 10 μg i 20 μg rHsp60 H. somni; 10μg i 20 μg rHsp60 S. Enteritidis  w przypadku 

reaktywności z rHsp60 pochodzącym od H.somni 

 10 μg rHsp60 P. multocida w przypadku reaktywności z rHsp60 pochodzącym od 

P. multocida 

 10μg i 20 μg rHsp60 S. Enteritidis w przypadku reaktywności z rHsp60 

pochodzącym od S. Enteritidis 

Co więcej, analiza wyników wykazała, brak istotnie statystycznych różnic  

w reaktywności przeciwciał obecnych w osoczu myszy immunizowanych dawką 10μg białka 

w porównaniu z osoczem myszy szczepionych dawką 20 μg rHsp60. Wyjątek stanowiła 

reakcja z antygenem rHsp60 P. multocida, gdzie reakcja osocza myszy immunizowanych 

10μg tego antygenu była istotnie statystycznie wyższa (p≤0,01) w porównaniu z reakcją 

osocza myszy immunizowanych dawką 20 μg. Z tego też powodu do immunizacji zwierząt 

podczas określania właściwości protektywnych szczepionki wybrano dawkę 10 a nie 20 μg 

białka.  

W przypadku analizy reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 względem 

poszczególnych bakterii (Ryc. nr 15 b.) nie wykazano, by reakcje z homologicznymi Hsp60 

ekspresjonowanymi na powierzchni tych patogenów były istotnie statystycznie wyższe.  

W przypadku reakcji z E. coli najsilniejsze reakcje zaobserwowano dla grup: 4, 5 oraz 6 

(immunizacja rHsp60 pochodzącym od Pasteurellacea), a reakcje te były istotnie 

statystycznie wyższe w porównaniu z reaktywnością przeciwciał obecnych w osoczu myszy 

immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis (grupa 7 kolejno p≤0,01 w porównaniu do grupy 4, 

p≤0,05 w porównaniu do grupy 5 i 6 oraz grupa 8 p≤0,01) (Ryc. 15 b., analiza wartości 

odpowiadającym słupkom oznaczonym na wykresie kolorem czerwonym). Dla reakcji 

H.somni najwyższą wartość absorbancji wykazano dla osocza myszy szczepionych rHsp60  

z P. multocida (10μg, grupa 5), a reakcja ta okazała się istotnie statystycznie wyższa (p≤0,01) 
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od wszystkich pozostałych reakcji z tą bakterią (Ryc. nr 15 b., analiza wartości 

odpowiadających słupkom oznaczonym na wykresie kolorem niebieskim). Grupa 4 

(immunizacja 20 g rHsp60 H. somni) wykazała zaś najwyższą reaktywność z bakteriami  

P. multocida oraz S. Enteritidis, a reakcje te były istotnie statystycznie wyższe od reakcji 

osocza myszy grup: 1 (kolejno p≤0,01; p≤0,05), 7 (p≤0,01) oraz 8 (p≤0,01) (immunizacja 

rHsp60 Enterobacteriaceae) (Ryc. nr 15 b., analiza wartości odpowiadających słupkom 

oznaczonym na wykresie kolorem kolejno: fioletowym i zielonym). Uzyskane wyniki 

wskazały, że najwyższą intensywność reakcji przeciwciał anty-rHsp60 z pełnymi komórkami 

bakteryjnymi, pozwalającą oczekiwać, że uzyskany zostanie efekt ochronny, wykażą  

w przypadku bakterii: 

 E. coli osobniki immunizowane 20 μg rHsp60 H. somni oraz 10μg i 20 μg 

rHsp60 P. multocida 

 H. somni osobniki immunizowane 10μg rHsp60 P. multocida 

 P. multocida i S. Enteritidis osobniki immunizowane 20 μg rHsp60 H. somni. 

Jednocześnie wyniki te wskazały na brak korelacji pomiędzy reaktywnością 

przeciwciał anty-rHsp60 z poszczególnymi białkami szoku cieplnego, a ich reaktywnością  

z patogenami, na powierzchni których te białka są ekpresjonowane. 

. 



 

Ryc. nr 15 a. Reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG z całymi komórkami bakteryjnymi 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup

z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy doświad
 

Ryc. nr 15 b. Porównanie reaktywności przeciwciał anty

bakteryjnymi 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p

małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:100 
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rHsp60 klasy IgG z całymi komórkami bakteryjnymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp6

Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p≤0,05 oznaczono małymi literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:100 

przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi bakteriami, między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1

3 4 5 6 7
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w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

 

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom 

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z całymi komórkami 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi bakteriami, między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono 
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Określenie reaktywności przeciwciał podklas 

homologicznego oraz heterologicznych Hsp60

Analiza odpowiedzi humoralnej u myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych

wybranymi białkami szoku cieplnego, wykazała wysoki poziom przeciwciał 

anty-rHsp60 (Ryc. nr 16 a.). Zaobserwowano bowiem wysoki poziom 

we wszystkich analizowanych grupach myszy immunizowanych (grupy 1

rozcieńczeniu badanych prób 1:20 000 w teście ELISA, gdzie jako an

wykorzystano rHsp60. Najwyższą wartość absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji 

osocza myszy immunizowanych 10 µg rHsp60 pochodz

względem antygenu heterologicznego 

w przypadku grupy 5 (immunizacja 10µg rHsp60

homologicznym (OD450nm= 0,773±0,368)

wobec rHsp60 w grupie kontrolnej.  

w reaktywności przeciwciał wobec antygenów homologicznych jak i heterologicznych 

w obrębie żadnej z grup (Ryc. nr 16

 
Ryc. nr 16 a. Reaktywność przeciwciał anty

i heterologicznymi w osoczach myszy

 

Legenda: Cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:20 000

W przypadku podklas IgG

prób (1:500) i wykazano obecność prze

immunizowanych grupach (Ryc. nr 17

Najwyższą wartość absorbancji 

reakcji osocza myszy immunizowanych 2

względem antygenu homologicznego

grupy 4 (immunizacja 20µg rHsp60

homologicznym (OD450nm=0,545

IgG2b osiągnęła najwyższą wartość absorbancji dla reakcji z antygenem homologicznym 
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Określenie reaktywności przeciwciał podklas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 względem antygenu 

ogicznego oraz heterologicznych Hsp60 

Analiza odpowiedzi humoralnej u myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych

wybranymi białkami szoku cieplnego, wykazała wysoki poziom przeciwciał 

. Zaobserwowano bowiem wysoki poziom absorbancji (OD

we wszystkich analizowanych grupach myszy immunizowanych (grupy 1

niu badanych prób 1:20 000 w teście ELISA, gdzie jako an

rHsp60. Najwyższą wartość absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji 

osocza myszy immunizowanych 10 µg rHsp60 pochodzącego od S. Enteritidis  (grupa

ędem antygenu heterologicznego rHsp60 E.coli (OD450nm= 2,043±0,347), zaś najniższą 

w przypadku grupy 5 (immunizacja 10µg rHsp60 P. multocida) w reakcji z antygenem 

= 0,773±0,368). Nie stwierdzono obecności przeciwciał swoistych 

rHsp60 w grupie kontrolnej.  Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic 

w reaktywności przeciwciał wobec antygenów homologicznych jak i heterologicznych 

(Ryc. nr 16 a.).  

Reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG1 z antygenem homologicznym

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:20 000

W przypadku podklas IgG2a oraz IgG2b zastosowano niższe rozcieńczenie badanych 

wykazano obecność przeciwciał anty-Hsp60 tych podklas

mmunizowanych grupach (Ryc. nr 17 a. i 18 a.), i ich brak w przypadku grupy kontrolnej. 

Najwyższą wartość absorbancji w przypadku podklasy IgG2a zaobserwowano w przypadku 

ji osocza myszy immunizowanych 20 µg rHsp60 pochodzącego od 

omologicznego (OD450nm= 1,982±0,594), zaś najniższą w przypadku

0µg rHsp60 H. somni) również w reakcji z 

=0,545±0,192) (Ryc. nr 17 a.). Reaktywność przeciwciał podklasy 

wartość absorbancji dla reakcji z antygenem homologicznym 

osocza myszy immunizowanych 20 µg rHsp60 pochodzącego od 

3 4 5 6 7

opłaszczenie rHsp60 E. coli opłaszczenie rHsp60 H. somni

opłaszczenie rHsp60 P. multocida opłaszczenie rHsp60 S. Enteritidis

względem antygenu 

Analiza odpowiedzi humoralnej u myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych 

wybranymi białkami szoku cieplnego, wykazała wysoki poziom przeciwciał podklasy IgG1 

absorbancji (OD450nm) 

we wszystkich analizowanych grupach myszy immunizowanych (grupy 1-8) przy 

niu badanych prób 1:20 000 w teście ELISA, gdzie jako antygen fazy stałej 

rHsp60. Najwyższą wartość absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji 

Enteritidis  (grupa 7) 

2,043±0,347), zaś najniższą  

) w reakcji z antygenem 

Nie stwierdzono obecności przeciwciał swoistych 

Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic  

w reaktywności przeciwciał wobec antygenów homologicznych jak i heterologicznych  

z antygenem homologicznym  

 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:20 000 

e rozcieńczenie badanych 

Hsp60 tych podklas we wszystkich 

i ich brak w przypadku grupy kontrolnej. 

zaobserwowano w przypadku 

ącego od E. coli (grupa 2) 

), zaś najniższą w przypadku 

w reakcji z antygenem 

. Reaktywność przeciwciał podklasy 

wartość absorbancji dla reakcji z antygenem homologicznym  

rHsp60 pochodzącego od  

8 9
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P. multocida (grupa 6; OD450nm

rHsp60 S. Enteritidis (immunizacja 2

statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic w 

IgG2a swoistych dla antygenów homologicznych w porównaniu do anty

heterologicznych (Ryc. nr 17

statystyczne wykazano jedynie dla reakcji 

homologicznym okazała się istotnie statystycznie wyższa w porównaniu 

z antygenami heterologicznymi pochodzącymi od 

nr 18 a., grupa 6). W żadnej

immunizowanych, jak i myszy kontrolnych nie wykazano obecności przeciwciał podklasy 

IgG3 (wyników nie prezentowano)

 
Ryc. nr 17 a. Reaktywność przeciwciał anty

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60

  

Legenda: Cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; ro

Ryc. nr 18 a. Reaktywność przeciwciał anty

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60

  

 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych 

literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z 

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:
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450nm=2,229±0,459) zaś najniższą dla reakcji

(immunizacja 20µg rHsp60 H. somni; OD450nm=1,121

wykazała istotnych statystycznie różnic w reaktywności przeciwciał podklasy 

swoistych dla antygenów homologicznych w porównaniu do anty

heterologicznych (Ryc. nr 17 a.). Zaś w przypadku podklasy IgG

statystyczne wykazano jedynie dla reakcji osocza grupy 6, gdzie reaktywność z antygenem 

homologicznym okazała się istotnie statystycznie wyższa w porównaniu 

z antygenami heterologicznymi pochodzącymi od E. coli (p≤0,01) i H. somni

). W żadnej z badanych próbek osocza, zarówno w

jak i myszy kontrolnych nie wykazano obecności przeciwciał podklasy 

prezentowano). 

Reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG2a z antygenem homologicznym

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:500

Reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG2b z antygenem homologicznym

eterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:500 

3 4 5 6 7
opłaszczenie rHsp60 z E. coli opłaszczenie rHsp60 z H. somni

opłaszczenie rHsp60 z P. multocida opłaszczenie rHsp60 z S. Enteritidis

3 4 5 6 7
opłaszczenie rHsp60 z E. coli opłaszczenie rHsp60 z H. somni

opłaszczenie rHsp60 z P. multocida opłaszczenie rHsp60 z S. Enteritidis

A a Bb

dla reakcji grupy 4 wobec 

=1,121±0,403). Analiza 

reaktywności przeciwciał podklasy 

swoistych dla antygenów homologicznych w porównaniu do antygenów 

). Zaś w przypadku podklasy IgG2b istotne różnice 

grupy 6, gdzie reaktywność z antygenem 

homologicznym okazała się istotnie statystycznie wyższa w porównaniu do reakcji  

H. somni (p≤0,05) (Ryc. 

, zarówno w przypadku myszy 

jak i myszy kontrolnych nie wykazano obecności przeciwciał podklasy 

z antygenem homologicznym  

 

zcieńczenie badanych prób 1:500 

z antygenem homologicznym  

 

przy p≤0,05 oznaczono małymi 

odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 

8 9
opłaszczenie rHsp60 z H. somni

opłaszczenie rHsp60 z S. Enteritidis

8 9
opłaszczenie rHsp60 z H. somni

opłaszczenie rHsp60 z S. Enteritidis



 

Przeprowadzono analizę statysty

anty-rHsp60 podklas IgG1, IgG

względem wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom 

oznaczonym na wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym

odpowiednio dla E. coli, H. somni

dla co najmniej     p≤0,05 prze

b.). Wykazano, iż w przypadku podklasy IgG

rHsp60 wykazuje osocze myszy immunizowanych rHsp60

grupy 1, 2, 7 i 8), a reakcje te są

(p≤0,01) od reaktywności przeciwciał osocza myszy immunizowanych 10

pochodzącego od Pasteurellaceae

reakcji z rHsp60 P. multocida

20μg tego antygenu była istotnie statystycznie wyższa (p

osocza myszy szczepionych dawką 10

słupkom oznaczonym na wykresie kolorem fioletowym

 
Ryc. nr 16 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1
 

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1

 

Analiza reaktywności prz

reakcji z rHsp60 pochodzącego

wykazuje osocze myszy należących do grupy 2 (immunizacja 20

w przypadku reakcji rHsp60

analizowanych przypadkach okazały się 

osocza myszy należących do grupy 1 i 4 (Ryc. nr 17
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Przeprowadzono analizę statystyczną różnic w intensywności reakcji przeciwciał 

, IgG2a, IgG2b, obecnych w osoczu myszy immunizowanych, 

względem wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom 

oznaczonym na wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym

H. somni, P. multocida oraz S. Enteritidis). Wybrane wyniki analizy 

przedstawiono na rycinach (Ryc. nr 16 b., Ryc. nr 17

. Wykazano, iż w przypadku podklasy IgG1 najwyższą reaktywność z poszczególnymi 

ze myszy immunizowanych rHsp60 Enterobaceriaceae 

7 i 8), a reakcje te są w większości przypadków istotnie statystycznie wyższe 

0,01) od reaktywności przeciwciał osocza myszy immunizowanych 10

Pasteurellaceae (Ryc. nr 16 b., grupy 3 i 5). Dodatkowo w przypadku 

P. multocida wykazano, że reaktywność osocza myszy immunizowanych 

stotnie statystycznie wyższa (p≤0,01) w porównaniu z reakcją 

osocza myszy szczepionych dawką 10μg (Ryc. nr 16 b., analiza wartości odpowiadających

słupkom oznaczonym na wykresie kolorem fioletowym).  

Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych 

przeciwciał podklasy IgG2a oraz IgG2b ujawniła, że w przypa

reakcji z rHsp60 pochodzącego z Enterobacteriaceae oraz H. somni najwyższą reaktywność 

wykazuje osocze myszy należących do grupy 2 (immunizacja 20μg rHsp60 

w przypadku reakcji rHsp60 P. multocida do grupy 6. Reakcje te we wszystkich 

wanych przypadkach okazały się istotnie statystycznie wyższe (p

żących do grupy 1 i 4 (Ryc. nr 17 b. i Ryc. nr 18 b.).  Analiza

reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 E.coli z antygenem homologicznym, wykazała, że 

reaktywność osocza myszy immunizowanych 20μg tego antygenu była istotnie statystycznie 

opłaszczenie rHsp60    opłaszczenie rHsp60     

H. somni

opłaszczenie rHsp60     

P. multocida

opłaszczenie rHsp60      

 1   2   3  4  5   6   7   8  1   2   3  4  5   6   7  8  1   2   3  4  5   6   7  8

         b  b   b     a   a   a   a   b       b  a   a   a 
a   a   b   b   b       a  a

intensywności reakcji przeciwciał  

myszy immunizowanych, 

względem wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom 

oznaczonym na wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym 

). Wybrane wyniki analizy 

nr 17 b., Ryc. nr 18 

najwyższą reaktywność z poszczególnymi 

nterobaceriaceae (Ryc. nr 16 b., 

istotnie statystycznie wyższe 

0,01) od reaktywności przeciwciał osocza myszy immunizowanych 10μg rHsp60 

3 i 5). Dodatkowo w przypadku 

wykazano, że reaktywność osocza myszy immunizowanych 

0,01) w porównaniu z reakcją 

liza wartości odpowiadających 

klasy IgG1 w osoczach myszy 

 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:20 000 

ujawniła, że w przypadku 

najwyższą reaktywność 

g rHsp60 E. coli), a  

Reakcje te we wszystkich 

(p≤0,05) od reakcji 

).  Analiza statystyczna 

z antygenem homologicznym, wykazała, że 

stotnie statystycznie 

opłaszczenie rHsp60      

S. Enteritidis
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wyższa (p≤0,05 dla IgG2a oraz p

szczepionych dawką 10μg (wyników nie prezentowano)

 
Ryc. nr 17 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

 

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1

Istotność różnic statystycznych sprawdzono testem nieparametryczny

 

Ryc. nr 18 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1
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oraz p≤0,01 dla IgG2b) w porównaniu z reakcją 

(wyników nie prezentowano).    

Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG2a

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60. 

Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:500.

wdzono testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa. 

Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 podklasy IgG2b

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60. 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:500
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) w porównaniu z reakcją osocza myszy 

2a w osoczach myszy 

 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:500. 

2b w osoczach myszy 

 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

zcieńczenie badanych prób 1:500 
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Określenie reaktywności przeciwciał klas IgM, IgA, IgE względ

homologicznego oraz heterologicznych Hsp60

Analiza odpowiedzi humoralnej 

wybranymi białkami szoku cieplnego, mającej na celu wykrycie

IgM, IgA oraz IgE, wykazała obecność przeciwciał wszystkic

osoczach. W przypadku klasy IgM wykazującej zwykle niską specyficzność wiązania 

antygenu docelowego, wykazano stosunkowo niską aktywność przeciwciał 

w osoczu myszy, przy rozcieńczeniu badanych prób

absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji osocza myszy immunizowanych 20 µg 

rHsp60 pochodzącego od P. multocida 

rHsp60 H. somni (OD450nm= 1,243±0,229), zaś najniższą

rHsp60 w przypadku grupy 1 (immunizacja 10µg rHsp60 

heterologicznym pochodzącym od 

obecność przeciwciał swoistych wobec rHsp60 w grupie kontrolnej, gdzie

absorbancji nie przekroczyła 

statystycznie różnice jedynie w przypadku grupy 2 i 4, gdzie w grupie 2 reaktywność 

z antygenem homologicznym okazała się i

do reakcji z rHsp60 H. somni

w porównaniu do reaktywności

W przypadku grupy 4 reaktywność z antygenem homologicznym okazała się istotnie 

statystycznie niższa (p≤0,05) w porównaniu z reaktywnością względem antygenu rHsp60 

P. multocida (Ryc. nr 19 a.). 

 
Ryc. nr 19 a. Reaktywność przeciwciał 

i heterologicznymi w osoczach myszy 

  

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup 

literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:100
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Określenie reaktywności przeciwciał klas IgM, IgA, IgE względ

homologicznego oraz heterologicznych Hsp60 

Analiza odpowiedzi humoralnej myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych 

białkami szoku cieplnego, mającej na celu wykrycie przeciwciał anty

IgM, IgA oraz IgE, wykazała obecność przeciwciał wszystkich klas w analizowanych 

osoczach. W przypadku klasy IgM wykazującej zwykle niską specyficzność wiązania 

antygenu docelowego, wykazano stosunkowo niską aktywność przeciwciał 

przy rozcieńczeniu badanych prób 1:100 (Ryc. nr 19 a.). Na

absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji osocza myszy immunizowanych 20 µg 

P. multocida (grupa 6) względem antygenu heterologicznego 

= 1,243±0,229), zaś najniższą spośród grup immunizowany

w przypadku grupy 1 (immunizacja 10µg rHsp60 E. coli) w reakcji z antygenem 

heterologicznym pochodzącym od S. Enteritidis (OD450nm=0,326±0,148). 

obecność przeciwciał swoistych wobec rHsp60 w grupie kontrolnej, gdzie

ła wartości ΟD450nm< 0,3. Analiza statystyczna wykazała istotne 

statystycznie różnice jedynie w przypadku grupy 2 i 4, gdzie w grupie 2 reaktywność 

z antygenem homologicznym okazała się istotnie statystycznie wyższa (p≤

H. somni i S. Enteritidis oraz p≤0,01 dla rHsp60 

w porównaniu do reaktywności względem wszystkich antygenów heterologicznych. 

W przypadku grupy 4 reaktywność z antygenem homologicznym okazała się istotnie 

0,05) w porównaniu z reaktywnością względem antygenu rHsp60 

przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgM z antygenem homologicznym jak 

myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:100 

3 4 5 6 7
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a b

Określenie reaktywności przeciwciał klas IgM, IgA, IgE względem antygenu 

myszy DBA/2Jcmd hiperimmunizowanych 

przeciwciał anty-Hsp60 klas 

h klas w analizowanych 

osoczach. W przypadku klasy IgM wykazującej zwykle niską specyficzność wiązania 

antygenu docelowego, wykazano stosunkowo niską aktywność przeciwciał obecnych  

. Najwyższą wartość 

absorbancji zaobserwowano w przypadku reakcji osocza myszy immunizowanych 20 µg 

(grupa 6) względem antygenu heterologicznego 

spośród grup immunizowanych 

) w reakcji z antygenem 

=0,326±0,148). Stwierdzono 

obecność przeciwciał swoistych wobec rHsp60 w grupie kontrolnej, gdzie wartość 

. Analiza statystyczna wykazała istotne 

statystycznie różnice jedynie w przypadku grupy 2 i 4, gdzie w grupie 2 reaktywność  

≤0,05 w porównaniu 

≤0,01 dla rHsp60 P. multocida)  

antygenów heterologicznych.  

W przypadku grupy 4 reaktywność z antygenem homologicznym okazała się istotnie 

0,05) w porównaniu z reaktywnością względem antygenu rHsp60  

gM z antygenem homologicznym jak  

 

przy p≤0,05 oznaczono małymi 

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 

8 9

opłaszczenie rHsp60 z H. somni

opłaszczenie rHsp60 z S. Enteritidis



 

Najniższe wartości absorbancji wykazano w przypadku badania obecności przeciwciał 

anty-rHsp60 w klasie IgA (Ryc. nr 20 a.). W tym przypadku najwyższą wartość absorbancji 

zanotowano dla reakcji w grupie 5 (immunizacja 10µg rHsp60 

rHsp60 pochodzącego od E. coli 

pochodzącego od myszy immunizowanych 10 

z antygenem rHsp60 P. multocida

istotnych statystycznie różnic w porównaniu reakcji z antygenem homologicznym 

a heterologicznymi jedynie w obrębie grup:  5, 6 oraz 7. W przypadku grupy 1 oraz 2 anali

statystyczna wykazała, że reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie 

statystycznie wyższa (p≤0,05 

S. Enteritidis) w porównaniu z reaktywnością względem antygenów heterol

w przypadku pozostałych grup (gr. 3, 4, 8) reaktywność z antygenem homologicznym okazała 

się istotnie statystycznie niższa (p

z reaktywnością względem jednego z antygenów heterologicznych 
 

Ryc. nr 20 a. Reaktywność przeciwciał 

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60

 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych 

literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:

Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły również na wykaza

przeciwciał klasy IgE w badanym materiale (Ryc. nr 21 a.). Wartości absorb

przekroczyły 1,0 (OD450nm), przy czym wartość maksymalną wykazano w przypadku reakcji 

osocza pozyskanego od myszy immunizowanych 10 µg rHsp60 

antygenu heterologicznego (rHsp60 

spośród grup immunizowanych rHsp60, w przypadku reakcji grupy 4 z antygenem 

heterologicznym (rHsp60 P. multocida

przeciwciał IgE z antygenem homologicznym i heterologicznymi nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic jedynie w obrębie grup 1 oraz 5. W przypadku grupy 2 wykazano, że 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2

O
D

 4
5

0
n

m

opłaszczenie rHsp60 z E. coli

opłaszczenie rHsp60 z P. multocida

                       - Aa bc Bd B - a 

   Aa  b  B   B                                               

129 

Najniższe wartości absorbancji wykazano w przypadku badania obecności przeciwciał 

rHsp60 w klasie IgA (Ryc. nr 20 a.). W tym przypadku najwyższą wartość absorbancji 

owano dla reakcji w grupie 5 (immunizacja 10µg rHsp60 P. multocida

E. coli (OD450nm=0,67±0,167), zaś wartość najniższą dla osocza 

pochodzącego od myszy immunizowanych 10 µg rHsp60 E. coli (grupa 1) w reakcji 

P. multocida (OD450nm=0,21±0,041). Analiza statystyczna nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic w porównaniu reakcji z antygenem homologicznym 

a heterologicznymi jedynie w obrębie grup:  5, 6 oraz 7. W przypadku grupy 1 oraz 2 anali

statystyczna wykazała, że reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie 

 dla reakcji z rHsp60 H. somni  oraz p≤0,01 dla 

) w porównaniu z reaktywnością względem antygenów heterol

w przypadku pozostałych grup (gr. 3, 4, 8) reaktywność z antygenem homologicznym okazała 

stotnie statystycznie niższa (p≤0,05 dla gr. 3 i 4; p≤0,01 dla gr. 8) w porównaniu 

z reaktywnością względem jednego z antygenów heterologicznych (Ryc. nr 20

przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgA z antygenem homologicznym jak 

w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:100 

Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły również na wykaza

przeciwciał klasy IgE w badanym materiale (Ryc. nr 21 a.). Wartości absorb

), przy czym wartość maksymalną wykazano w przypadku reakcji 

osocza pozyskanego od myszy immunizowanych 10 µg rHsp60 H.somni (grupa 3

antygenu heterologicznego (rHsp60 E. coli) (OD450nm=0,916±0,081) ), zaś wartość najniższą, 

spośród grup immunizowanych rHsp60, w przypadku reakcji grupy 4 z antygenem 

P. multocida) (OD450nm=0,19±0,038). Analiza statystycz

przeciwciał IgE z antygenem homologicznym i heterologicznymi nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic jedynie w obrębie grup 1 oraz 5. W przypadku grupy 2 wykazano, że 
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Najniższe wartości absorbancji wykazano w przypadku badania obecności przeciwciał 

rHsp60 w klasie IgA (Ryc. nr 20 a.). W tym przypadku najwyższą wartość absorbancji 

P. multocida) względem 

=0,67±0,167), zaś wartość najniższą dla osocza 

(grupa 1) w reakcji  

=0,21±0,041). Analiza statystyczna nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic w porównaniu reakcji z antygenem homologicznym  

a heterologicznymi jedynie w obrębie grup:  5, 6 oraz 7. W przypadku grupy 1 oraz 2 analiza 

statystyczna wykazała, że reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie 

≤0,01 dla P. multocida i  

) w porównaniu z reaktywnością względem antygenów heterologicznych. Zaś  

w przypadku pozostałych grup (gr. 3, 4, 8) reaktywność z antygenem homologicznym okazała 

0,01 dla gr. 8) w porównaniu  

(Ryc. nr 20 a.). 

A z antygenem homologicznym jak  

 

przy p≤0,05 oznaczono małymi 

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 

Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły również na wykazanie obecności 

przeciwciał klasy IgE w badanym materiale (Ryc. nr 21 a.). Wartości absorbancji nie 

), przy czym wartość maksymalną wykazano w przypadku reakcji 

(grupa 3) względem 

=0,916±0,081) ), zaś wartość najniższą, 

spośród grup immunizowanych rHsp60, w przypadku reakcji grupy 4 z antygenem 

=0,19±0,038). Analiza statystyczna reakcji 

przeciwciał IgE z antygenem homologicznym i heterologicznymi nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic jedynie w obrębie grup 1 oraz 5. W przypadku grupy 2 wykazano, że 
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reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie statystycz

(p≤0,01) w porównaniu z reaktywno

W przypadku grup: 3, 4 oraz 6 reaktywność z antygenem homologicznym nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic wobec pozostałych antygenów, jednakże w obrębie

reaktywność przeciwciał z rHsp60 

dla gr. 3; p≤0,05 dla gr. 4 i 6) w porównaniu z reaktywnością z rHsp60 

W przypadku grup 7 i 8 reaktywność z antygenem homologicznym 

statystycznie niższa (p≤0,05) w porównaniu z reaktywnością względem wybranych 

antygenów heterologicznych (Ryc. nr 21

przeciwciał nie przekroczyła wartości OD

 
Ryc. nr 21 a. Reaktywność przeciwciał 

i heterologicznymi w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60

 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych 

literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:

Przeprowadzono analizę statysty

anty-rHsp60 klas IgA, IgM, IgE

wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na 

wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym o

E. coli, H. somni, P. multocida

p≤0,05 przedstawiono na rycinach (Ryc. nr 19 b.,

klasy IgM najwyższą reaktywność we wszystkich anali

osocze myszy immunizowanych 20 

istotnie statystycznie wyższe (p

osoczu myszy należących do grupy 1, 3 (z wyjątkiem reakcji z rHsp60 

(Ryc. 19 b.). Dodatkowo analiza statystyczna reaktywności przeciwciał anty

z antygenem homologicznym, wskazała, że reaktywność osocza myszy immunizowanych 
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reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie statystycz

≤0,01) w porównaniu z reaktywnością względem wszystkich antygenów heterologicznych. 

W przypadku grup: 3, 4 oraz 6 reaktywność z antygenem homologicznym nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic wobec pozostałych antygenów, jednakże w obrębie

reaktywność przeciwciał z rHsp60 E. coli okazała się istotnie statystycznie wyższa (p

0,05 dla gr. 4 i 6) w porównaniu z reaktywnością z rHsp60 

W przypadku grup 7 i 8 reaktywność z antygenem homologicznym okazała się i

0,05) w porównaniu z reaktywnością względem wybranych 

antygenów heterologicznych (Ryc. nr 21 a.). W grupie kontrolnej (gr. 9) reaktywność 

przeciwciał nie przekroczyła wartości OD450nm<0,1. 

przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgE z antygenem homologicznym jak 

w osoczach myszy hiperimmunizowanych rHsp60 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1

oznaczono kolejne grupy doświadczalne; rozcieńczenie badanych prób 1:100 

Przeprowadzono analizę statystyczną różnic w intensywności reakcji przeciwciał 

klas IgA, IgM, IgE obecnych w osoczu myszy immunizowanych, względem

wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na 

wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym o

P. multocida oraz S. Enteritidis). Wybrane wyniki analizy dla co najmniej     

≤0,05 przedstawiono na rycinach (Ryc. nr 19 b., Ryc. nr 20 b., Ryc. nr 21 b.). 

klasy IgM najwyższą reaktywność we wszystkich analizowanych przypadkach wykazało 

osocze myszy immunizowanych 20 μg rHsp60 P. multocida (grupa 6), a reakcje te były 

stotnie statystycznie wyższe (p≤0,05) od reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 obecnych w 

osoczu myszy należących do grupy 1, 3 (z wyjątkiem reakcji z rHsp60 

). Dodatkowo analiza statystyczna reaktywności przeciwciał anty

znym, wskazała, że reaktywność osocza myszy immunizowanych 
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reaktywność przeciwciał z antygenem homologicznym była istotnie statystycznie wyższa 

ścią względem wszystkich antygenów heterologicznych. 

W przypadku grup: 3, 4 oraz 6 reaktywność z antygenem homologicznym nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic wobec pozostałych antygenów, jednakże w obrębie tych grup 

stotnie statystycznie wyższa (p≤0,01 

0,05 dla gr. 4 i 6) w porównaniu z reaktywnością z rHsp60 S. Enteritidis.  

okazała się istotnie 

0,05) w porównaniu z reaktywnością względem wybranych 

). W grupie kontrolnej (gr. 9) reaktywność 

E z antygenem homologicznym jak  

 

przy p≤0,05 oznaczono małymi 

0,01 literami dużymi (kolory liter odpowiadają reakcjom z odpowiednimi antygenami rHsp60), cyframi 1-9 

ci reakcji przeciwciał  

obecnych w osoczu myszy immunizowanych, względem 

wybranego rHsp60 (kolejno analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na 

wykresach kolorami: czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym odpowiednio dla  

Enteritidis). Wybrane wyniki analizy dla co najmniej     

nr 21 b.). W przypadku 

zowanych przypadkach wykazało 

(grupa 6), a reakcje te były 

rHsp60 obecnych w 

osoczu myszy należących do grupy 1, 3 (z wyjątkiem reakcji z rHsp60 E. coli), 7 oraz 8  

). Dodatkowo analiza statystyczna reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 E.coli  

znym, wskazała, że reaktywność osocza myszy immunizowanych 
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20μg tego antygenu (grupa 2) była i

z reakcją osocza myszy szczepionych dawką 10

 
Ryc. nr 19 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1

Istotność różnic statystycznych sprawdzono 

 

W przypadku klasy IgA najwyższą reaktywność we wszystkich analizowanych 

przypadkach wykazało osocze myszy immunizowanych 10 

5), a reakcje te były istotnie statystycznie wyższe (p

reaktywności przeciwciał anty

(z wyjątkiem reakcji z rHsp60 

przeciwciał obecnych w osoczu

antygenów homologicznych, nie wy

osocza myszy immunizowanych rHsp60 

odpowiadających słupkom oznaczony

reakcji z rHsp60 E. coli reaktywność osocza myszy immunizowanych dawką 20 

antygenu była istotnie statystycznie wyższa (p

immunizowanych dawką 10 μ

istotnie statystycznie wyższa okazała się reaktywność osocza myszy immunizowanych 

dawką poszczególnych antygenów rHsp60 

P. multocida p≤0,05) (wyników nie prezentowano)

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

opłaszczenie rHsp60         

E. coli

O
D

 4
5

0
n

m

  1   2   3  4   5  6   7   8 

 a                      b    a   a 

131 

g tego antygenu (grupa 2) była istotnie statystycznie wyższa (p≤0,01) w porównaniu 

z reakcją osocza myszy szczepionych dawką 10μg (grupa 1) (wyników nie prezentowano).

Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgM

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60. 

Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:100.

Istotność różnic statystycznych sprawdzono testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa 

W przypadku klasy IgA najwyższą reaktywność we wszystkich analizowanych 

przypadkach wykazało osocze myszy immunizowanych 10 μg  rHsp60 P. multocida

e statystycznie wyższe (p≤0,01 dla gr. 1, 4, 7; p

ktywności przeciwciał anty-rHsp60 obecnych w osoczu myszy należących do grupy 1, 4, 6 

(z wyjątkiem reakcji z rHsp60 H. somni) oraz 7 (Ryc. nr 20 b.). Analiza reaktywności 

przeciwciał obecnych w osoczu myszy immunizowanych dawkami 10 i 20 

nów homologicznych, nie wykazała istotnych statystycznie różnic jedynie w przypadku 

osocza myszy immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis (Ryc. nr 20 b., analiza

słupkom oznaczonym na wykresie kolorem zielonym

reaktywność osocza myszy immunizowanych dawką 20 

antygenu była istotnie statystycznie wyższa (p≤ 0,01) od reaktywności osocza myszy 

μg (wyników nie prezentowano). W pozostałych przypadkach 

istotnie statystycznie wyższa okazała się reaktywność osocza myszy immunizowanych 

poszczególnych antygenów rHsp60 (kolejno dla rHsp60 H. somni p

(wyników nie prezentowano). 

opłaszczenie rHsp60         opłaszczenie rHsp60        

H. somni

opłaszczenie rHsp60         

P. multocida

opłaszczenie rHsp60           

 1   2   3  4  5  6   7   8    1   2   3  4  5   6   7   8  1   2   3  4  5  

  a          c   c      b    ac  ac   a         c          b    ac  ac 
  a          c          b    ac  ac

0,01) w porównaniu  

g (grupa 1) (wyników nie prezentowano). 

 w osoczach myszy 

 

 

0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:100. 

W przypadku klasy IgA najwyższą reaktywność we wszystkich analizowanych 

P. multocida (grupa 

0,01 dla gr. 1, 4, 7; p≤0,05 dla gr. 6) od 

rHsp60 obecnych w osoczu myszy należących do grupy 1, 4, 6 

. Analiza reaktywności 

immunizowanych dawkami 10 i 20 μg względem 

kazała istotnych statystycznie różnic jedynie w przypadku 

., analiza wartości 

na wykresie kolorem zielonym). W przypadku 

reaktywność osocza myszy immunizowanych dawką 20 μg tego 

0,01) od reaktywności osocza myszy 

W pozostałych przypadkach 

istotnie statystycznie wyższa okazała się reaktywność osocza myszy immunizowanych niższą 

p≤0,01; dla rHsp60 

opłaszczenie rHsp60           
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Ryc. nr 20 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

 

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1

przypadku analizy statystycznej reaktywności przeciwciał anty

statystycznych sprawdzono testem nieparametryczny

 

Analiza danych dotyczących obecności klasy IgE w badanych osoczach wskazała na 

najwyższą reaktywność osocza myszy szczep

3) oraz rHsp60 P. multocida

homologicznym jak i heterologicznymi. We wszystkich przypadkach reakcje te okazały się 

istotnie statystycznie wyższe (p

tworzących grupę 4, 5, 7 (z wyjątkiem reakcji z rHsp60 

Analiza reaktywności przeciwciał obecnych w osoczu myszy immunizowanych dawkami 10 

i 20 μg względem antygenów homologicznych 

(p≤0,01) reaktywność osocza myszy szczepionych dawką 10 

H. somni (grupa 3) oraz 20 ug dla rHsp60 
 

Ryc. nr 21 b. Porównanie reaktywności

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

 

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1
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Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgA 

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60 

Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:100. W 

przypadku analizy statystycznej reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 z rHsp60 H.somni (niebieskie słupki) 

statystycznych sprawdzono testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa 

Analiza danych dotyczących obecności klasy IgE w badanych osoczach wskazała na 

najwyższą reaktywność osocza myszy szczepionych rHsp60 H. somni (10

P. multocida (20 μg/osobnika; grupa 6) w reakcji zarówno z antygenem 

homologicznym jak i heterologicznymi. We wszystkich przypadkach reakcje te okazały się 

istotnie statystycznie wyższe (p≤0,05) w porównaniu z reaktywnością osocza myszy 

tworzących grupę 4, 5, 7 (z wyjątkiem reakcji z rHsp60 H. somni) oraz 8 (Ryc. nr 21 b.). 

Analiza reaktywności przeciwciał obecnych w osoczu myszy immunizowanych dawkami 10 

g względem antygenów homologicznych wskazała na istotnie statystycznie wyższą 

za myszy szczepionych dawką 10 μg w przypadku rHsp60 

oraz 20 ug dla rHsp60 P. multocida (grupa 6) (Ryc. nr 21 b.) .

Porównanie reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgE 

hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1-8 z poszczególnymi antygenami rHsp60 

istotnych statystycznie (dla co najmniej p≤0,05) w reakcji z poszczególnymi antygenami 

między poszczególnymi grupami doświadczalnymi (1-8) oznaczono małymi literami; rozcieńczenie badanych prób 1:100.

Istotność różnic statystycznych sprawdzono testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa  
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Określenie reaktywności przeciwciał klasy IgA, IgM, IgE oraz podklas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 

z całymi komórkami bakteryjnymi 

Analiza odpowiedzi humoralnej myszy DBA2J/cmd hiperimmunizowanych 

wybranymi białkami szoku cieplnego wykazała obecność przeciwciał podklas: IgG1, IgG2a, 

IgG2b oraz klas: IgA, IgM, IgE, swoistych wobec Hsp60 ekspresjonowanego na powierzchni 

komórek bakteryjnych.W analizowanych próbach nie stwierdzono obecności przeciwciał 

podklasy IgG3 reagujących z antygenami obecnymi na powierzchni komórek bakteryjnych. 

 W wykonanym teście ELISA, gdzie fazę stałą opłaszczono całymi komórkami 

bakteryjnymi, najwyższą reaktywność przeciwciał badanych klas oraz podklas 

zaobserwowano w reakcji osocza pochodzącego od myszy hiperimmunizowanych rHsp60   

H. somni z bakterią Histophilus somni (wyników nie prezentowano). Analiza statystyczna 

reaktywności przeciwciał obecnych w tym osoczu nie wykazała istotnych różnic pomiędzy 

reaktywnością osocza myszy immunizowanych dawką 10 a 20 μg, obie reakcje były jednak 

istotnie statystycznie wyższe od reakcji osocza myszy kontrolnych z ta bakterią (p≤0,01).  

W przypadku pozostałych grup badawczych immunizowanych rHsp60 E. coli, P. multocida, 

S. Enteritidis zaobserwowano niską reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 wszystkich 

analizowanych klas oraz podklas. Dodatkowo w przypadku podklas: IgG2a, IgG2b oraz klasy 

IgA nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy reakcjami przeciwciał obecnych  

w osoczu myszy immunizowanych wybranymi rHsp60 jak i grupą kontrolną (wyników nie 

prezentowano).  

 

6.3.2. Wpływ rHsp60 na wyrzut cytokin prozapalnych przez splenocyty myszy 

hiperimmunizowanych wybranymi rHsp60 

W celu określenia wpływu wybranych rHsp60 na wyrzut cytokin prozapalnych (IL-1β, 

IL-6 oraz TNF-α), splenocyty pozyskane od myszy hiperimmunizowanych tymi białkami 

poddano 6-godzinnej stymulacji poszczególnymi rHsp60 z dodatkiem polimyksyny B. 

Dodatkowo splenocyty stymulowano:  lipopolisacharydem (LPS), konkanawaliną A (ConA), 

polimyksyną B (PmB), LPS z dodatkiem PmB, 10% roztworem glicerolu, jak również wolną 

od endotoksyn wodą. W celu ułatwienia analizy uzyskanych danych na wykresach 

przedstawiono jedynie stężenie cytokin obecnych w nadsączach hodowli splenocytów 

stymulowanych rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS. W pozyskanych nadsączach, po 

sześciogodzinnej stymulacji mysich splenocytów, nie wykazano obecności TNF-α lecz 

zidentyfikowano interleukiny: IL-1β oraz IL-6.  

Analiza wyników dotyczących wydzielania do medium hodowlanego IL-1β przez 

stymulowane rHsp60 z dodatkiem polimyksyny B splenocyty myszy hiperimmunizowanych 

jak i myszy kontrolnych, wskazała na obecność interleukiny we wszystkich badanych 

próbach, a jej stężenie przekroczyło poziom 50 pg/ml. Pod wpływem stymulacji LPS jedynie 

w nadsączach splenocytów myszy immunizowanych rHsp60 H. somni (grupa 3) oraz rHsp60 
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P. multocida (grupa 5 i 6) zidentyfikowano tę cytokinę (Ryc. nr 22 a.), a dodatek do medium 

PmB w tych przypadkach powodował co najmniej 50% spadek jej stężenia (wyników nie 

prezentowano). Najwyższe stężenie interleukiny-1β wykazano w przypadku myszy 

immunizowanych rHsp60 Pasteurellaceae (grupy 3-6)  oraz S. Enteritidis (grupa 8). Analiza 

statystyczna w obrębie poszczególnych grup wskazała na brak istotnych różnic w stężeniu 

cytokiny wytworzonej przez splenocyty stymulowane różnymi rHsp60 w przypadku grup: 2, 

3, 5 i 6.  W pozostałych przypadkach stężenie IL-1β określone w nadsączach splenocytów 

stymulowanych rHsp60 H. somni okazało się istotnie statystycznie wyższe (p≤0,01 dla gr. 1, 

7, 8; p≤0,05 dla gr. 4) w porównaniu z jej stężeniem po dodaniu rHsp60 Enterobacteriaceae 

(Ryc. nr 22 a.). W przypadku grup, dla których wykazano produkcję cytokiny po 

wprowadzeniu do medium LPS, stężenie cytokiny, wytworzonej po dodaniu do medium 

hodowlanego białek szoku cieplnego, było istotnie statystycznie wyższe (p≤0,01)  

w porównaniu z jej produkcją pod wpływem lipopolisacharydu (Ryc. nr 22 a., grupy 3, 5, 6). 

W pozostałych przypadkach analizie statystycznej poddano jedynie wyniki otrzymane dla 

komórek stymulowanych rHsp60, pomijając wyniki dla LPS, gdyż ich wartość była na 

poziomie zera. Nie zaobserwowano wyrzutu IL-1β po dodatku do medium hodowlanego 

pozostałych czynników (ConA, PmB, r-ru glicerolu, wody).  

Uzyskane dane pozwoliły również na przeprowadzenie analizy statystycznej, w której 

kolejno analizowano wartości stężenia interleukiny wydzielonej przez splenocyty myszy 

wszystkich grup badawczych stymulowanych wybranymi rHsp60 oraz LPS (kolejno 

analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na wykresach kolorami: 

czerwonym, niebieskim, fioletowym, zielonym oraz szarym odpowiednio dla rHsp60: E. coli, 

H. somni, P. multocida, S. Enteritidis oraz LPS). Wybrane wyniki analizy dla co najmniej 

p≤0,05 przedstawiono na rycinie nr 22 b.. Wykazano, że splenocyty myszy immunizowanych 

rHsp60 E. coli (grupy 1 i 2) pod wpływem użytych białek szoku cieplnego wydzieliły istotnie 

statystycznie mniej (p≤0,01) IL-1β niż komórki wyizolowane od myszy szczepionych rHsp60 

H. somni (grupy 3 i 4), P. multocida (grupy 5 i 6) oraz S. Enteritidis (dawka 20 μg; grupa 8) 

(Ryc. nr 22 b.). Wykazano również brak istotnych statystycznie różnic w przypadku stężenia 

IL-1β wydzielonej przez komórki izolowane ze śledzion myszy immunizowanych obiema 

dawkami rHsp60 E. coli, H. somni i P. multocida pod wpływem ich stymulacji 

homologicznym rHsp60. We wszystkich analizowanych przypadkach jedynie dla grup: 3, 5, 6 

i 8 wykazano istotnie statystycznie  wyższe (p≤0,01) stężenie interleukiny-1β w nadsączach  

w porównaniu do uzyskanego w grupie kontrolnej podczas stymulacji komórek wybranymi 

rHsp60 (Ryc. nr 22b.).  



 

Ryc. nr 22 a. Stężenie IL-1β wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty myszy hiperimmunizowanych wybranymi rHsp60 oraz myszy 

kontrolnych poddanych stymulacji rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup 

produkcji cytokiny pod wpływem stymulacji splenocytów różnymi antygenami

Ryc. nr 22 b. Porównanie stężenia IL-1β wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty

kontrolnej (grupa 9) pod wpływem ich stymulacji poszczególnymi antygenami

 

Legenda: Wystąpienie różnic istotnych statystycznie (dla co najmniej p
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wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty myszy hiperimmunizowanych wybranymi rHsp60 oraz myszy 

rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS 

Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p≤0,05 oznaczono małymi literami, zaś p≤0,01 literami duż

produkcji cytokiny pod wpływem stymulacji splenocytów różnymi antygenami); cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne.  

wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty myszy hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 

poszczególnymi antygenami rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS 

najmniej p≤0,05) podczas stymulacji splenocytów różnymi antygenami między poszczególnymi grupami doświadczalnymi 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne 

4 5 6 7
rHsp60 H.somni+PmB rHsp60 P.multocida+PmB rHsp60 S.Enteritidis+PmB
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Analiza wyników dotyczących wydzielenia do medium hodowlanego IL-6 przez 

stymulowane rHsp60 z dodatkiem polimyksyny B splenocyty myszy hiperimmunizowanych, 

jak i myszy kontrolnych, wskazała na obecność interleukiny we wszystkich badanych próbach 

(Ryc. nr 23 a.). Najwyższe stężenie interleukiny-6 wykazano w przypadku myszy 

immunizowanych 20μg rHsp60 P. multocida (grupa 6), gdzie stężenie cytokiny osiągnęły 

kolejno wartości: 267± 91,99 pg/ml (stymulacja rHsp60 E. coli), 163,85±81,58 pg/ml 

(stymulacja rHsp60 H. somni), 239,63 ± 86,14 pg/ml (stymulacja rHsp60 P. multocida),  

321 ± 99 pg/ml (stymulacja rHsp60 S. Enteritidis), 291,44± 114,64 pg/ml (stymulacja LPS). 

W pozostałych przypadkach stężenie IL-6 nie przekroczyło 200 pg/ml, osiągając najniższy 

poziom (poniżej 80 pg/ml) dla splenocytów pozyskanych od myszy szczepionych rHsp60  

H. somni (20μg; grupa 4), S. Enteritidis (grupy 7 i 8) oraz myszy kontrolnych (grupa 9). Pod 

wpływem stymulacji lipopolisacharydem splenocyty wszystkich analizowanych grup (od 1 do 

9) wydzieliły do medium hodowlanego IL-6 (Ryc. nr 23 a.), a dodatek PmB powodował co 

najmniej 50% spadek jej stężenia (wyników nie prezentowano). Wprowadzenie do medium 

hodowlanego ConA przyczyniało się do wyrzutu IL-6 na poziomie zbliżonym do uzyskanego 

dla LPS (wyników nie prezentowano). Analiza statystyczna w obrębie grup od 1 do 5 

wskazała na brak istotnych różnic w stężeniu cytokiny wydzielonej przez splenocyty 

stymulowane różnymi rHsp60.  Dodatkowo dla grup od 2 do 6 oraz grupy kontrolnej wartości 

uzyskane po stymulacji komórek rHsp60 nie różniły się statystycznie od wyników 

uzyskanych po stymulacji LPS (Ryc. nr 23 b.). W przypadku splenocytów myszy 

immunizowanych S. Enteritidis oraz myszy kontrolnych poziom cytokiny określony  

w nadsączach po stymulacji splenocytów rHsp60 P. multocida okazał się istotnie 

statystycznie niższy (p≤0,05) w porównaniu z jej stężeniem po dodaniu rHsp60 pochodzącego 

od jednego z przedstawicieli rodziny Enterobacteriaceae. Nie zaobserwowano wyrzutu 

cytokiny po wprowadzeniu do medium hodowlanego czynników takich jak: PmB, r-ru 

glicerolu oraz wody.  

Uzyskane dane pozwoliły również na przeprowadzenie analizy statystycznej, w której 

kolejno analizowano wartości stężenia interleukiny wydzielonej przez splenocyty myszy 

wszystkich grup badawczych stymulowanych wybranymi rHsp60 oraz LPS (kolejno 

analizowano wartości odpowiadające słupkom oznaczonym na wykresach kolorami: 

czerwonym, niebieskim, fioletowym, zielonym oraz szarym odpowiednio dla rHsp60:  

E. coli, H. somni, P. multocida, S. Enteritidis oraz LPS). Wybrane wyniki analizy dla co 

najmniej p≤0,05 przedstawiono na rycinie nr 23 b.. Wykazano, że komórki śledziony 

izolowane od myszy szczepionych 20μg rHsp60 P. multocida (grupa 6) wydzieliły istotnie 

statystycznie więcej (p≤0,01) IL-6 w porównaniu do splenocytów myszy immunizowanych 

rHsp60 H. somni (dawka 20 µg) oraz S. Enteritidis pod wpływem ich stymulacji badanymi 

rHsp60. Zaś w przypadku stymulacji tych komórek LPS brak różnic statystycznych 

zaobserwowano jedynie w porównaniu do ilości wydzielonej cytokiny przez splenocyty 
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myszy immunizowanych 10μg rHsp60 H. somni (grupa 3) oraz P. multocida (grupa 5)  

(Ryc. nr 23 b.). We wszystkich przypadkach wykazano również brak istotnych statystycznie 

różnic w stężeniu cytokiny wydzielonej przez komórki izolowane ze śledzion myszy 

immunizowanych obiema dawkami rHsp60 pod wpływem ich stymulacji homologicznym 

rHsp60 (porównano ilość wydzielonej cytokiny przez splenocyty myszy immunizowanych 

dawką 10 i 20 μg). Analiza danych dotyczących grupy kontrolnej wykazała, że w przypadku 

dodatku do medium hodowlanego: 

� rHsp60 E. coli, grupa ta wydzieliła istotnie statystycznie mniej cytokiny  

w porównaniu z komórkami myszy grupy 6 (p≤0,01) 

� rHsp60 H. somni oraz P. multocida, grupa ta wydzieliła istotnie statystycznie 

mniej IL-6 w porównaniu z komórkami myszy grupy 5 (p≤0,05), 3 oraz 6 (p≤0,01) 

� rHsp60 oraz S. Enteritidis grupa ta wydzieliła istotnie statystycznie mniej IL-6 

w porównaniu z komórkami myszy grupy 3, 5, 6 (p≤0,01) 

� LPS grupa ta wydzieliła istotnie statystycznie mniej IL-6 w porównaniu  

z komórkami myszy grupy 6 (p≤0,01) (wyników nie prezentowano). 

Jednocześnie zaobserwowano, że splenocyty myszy immunizowanych rHsp60  

S. Enteritidis (grupy 7 i 8) wydzieliły istotnie statystycznie mniej (p≤0,01)  IL-6, niż komórki 

izolowane od myszy grup 3 oraz 6 podczas ich stymulacji rHsp60 (wyników nie 

prezentowano). 



 

Ryc. nr 23 a. Stężenie IL-6 wydzielonej do medium hodowlane

poddanych stymulacji rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególn

produkcji cytokiny pod wpływem stymulacji splenocytów różnymi antygenami

 

Ryc. nr 23 b. Porównanie stężenia IL-6 wydzielonej do medium hodow

kontrolnej (grupa 9) pod wpływem ich stymulacji  poszczególnymi antygenami
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wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty myszy hiperimmunizowanych wybranymi rHsp60 oraz myszy kontrolnych 

poddanych stymulacji rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS 

Legenda: Różnice istotne statystycznie w obrębie poszczególnych grup doświadczalnych przy p≤0,05 oznaczono małymi literami, zaś p≤0,01 literami dużymi (

produkcji cytokiny pod wpływem stymulacji splenocytów różnymi antygenami); cyframi 1-9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne 

wydzielonej do medium hodowlanego przez splenocyty myszy hiperimmunizowanych rHsp60 z grup 1

poszczególnymi antygenami rHsp60 z dodatkiem PmB oraz LPS 

tatystycznie (dla co najmniej p≤0,05) podczas stymulacji splenocytów różnymi antygenami między poszczególnymi grupami doświadczalnymi 

9 oznaczono kolejne grupy doświadczalne. Istotność różnic statystycznych sprawdzono testem nieparametryczny
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6.4. Ocena wartości ochronnej badanych antygenów w zakażeniu doświadczalnym  

Na podstawie wcześniejszych wyników do immunizacji myszy wybrano dawki 10μg 

dla wszystkich badanych rHsp60.  
 

6.4.1. Ocena ochronnej roli szczepienia myszy wybranymi rHsp60 podczas zakażania 

letalną dawką patogennego szczepu Salmonella Enteritidis 

 W celu określenia ochronnej roli białek szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, 

myszy DBA/2Jcmd immunizowano s.c., dwukrotnie 10µg odpowiednich rHsp60, a następnie 

zakażano doustnie patogennym szczepem S. Enteritidis (dawka 1,86x106 cfu/os.). Zwierzęta 

obserwowano przez kolejne 21 dni. Przeżywalność wyrażoną w procentach (%) 

przedstawiono na Ryc. nr 24. W każdym z przypadków grupy immunizowane preparatami 

białkowymi rHsp60 (zemulgowanymi z FAI) porównywano z grupą kontrolną (Kontrola 1) 

otrzymującą iniekcje niekompletnego adiuwantu Freunda zemulgowanego z solą 

fizjologiczną jak i grupą nieimmunizowaną (Kontrola 2). 

 
Ryc. nr 24. Przeżywalność myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60: A- rHsp60 E. coli (E.c.); B-
rHsp60 H. somni (H.s.); C- rHsp60 P. multocida (P.m.); D- rHsp60 S. Enteritidis (S.E.) i zakażonych 
doustnie dawką 1,86x106 cfu/os. Salmonella Enteritidis (szczep DBA2/Jcmd, samice, n=8 dla 
kolejnych grup z wyjątkiem Kontroli 2, gdzie n=6) 
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 Analiza danych wykazała, że myszy kontrolne, których nie poddano procesowi 

immunizacji (Kontrola 2), pod wpływem doustnego zakażenia patogenem, wykazują 

śmiertelność na poziomie 50% populacji (3/6 osobników padło) (Ryc. nr 24A-D; oznaczone 

kolorem szarym). Obserwacje te potwierdziły jednocześnie, iż dawka LD50 wyznaczona 

została w sposób prawidłowy i w przypadku zakażania myszy DBA/2Jcmd S. Enteritidis 

doświadczenie ma charakter powtarzalny. Jednakże w przypadku Kontroli 1, którą stanowiły 

myszy otrzymujące iniekcję niekompletnego adiuwantu Freunda śmiertelność wyniosła 

jedynie 12,5% (1/8 osobników padł) (Ryc. nr 24A-D; oznaczone kolorem czarnym), co 

najprawdopodobniej świadczy o silnym, stymulacyjnym wpływie samego adiuwantu na układ 

immunologiczny myszy. Dalsza analiza danych wykazała, że immunizacja myszy rHsp60 

pochodzącym od patogenów przewodu pokarmowego (Salmonella Enteritidis oraz 

Escherichia coli) wykazuje w porównaniu z białkami pochodzącymi od patogenów układu 

oddechowego (Pasteurella multocida oraz Histophilus somni) lepsze właściwości ochronne  

w doświadczalnym zakażeniu S. Enteritidis. Zaobserwowano bowiem, iż spośród zwierząt 

immunizowanych rHsp60 E.coli padło jedynie jedno z ośmiu zakażonych zwierząt. Jednakże 

wartość ta odpowiada grupie Kontrolnej 1, nie można więc wykluczyć stymulacyjnego 

wpływu samego adiuwantu, z którym emulgowano białko, szczególnie, że śmierć zwierzęcia 

nastąpiła po upływie zbliżonego okresu czasu (dzień 8 w przypadku grupy Kontrolnej 1, 

dzień 7 w przypadku rHsp60) (Ryc. nr 24A). Pełną wartość ochronną szczepienia wykazano 

w przypadku immunizacji homologicznym rHsp60 (pochodzącym od S. Enteritidis), gdzie 

przeżywalność po 21 dniach obserwacji wyniosła 100% (Ryc. nr 24D).  Właściwości takich 

nie wykazano w przypadku dwóch pozostałych białek rHsp60 H. somni oraz P. multocida, 

gdzie w obu przypadkach przeżywalność wyniosła jedynie 37,5% (3/8 osobników przeżyło), 

a padnięcia zwierząt obserwowano w podobnym okresie czasu (Ryc. nr 24B, 24C). Należy 

więc przypuszczać, iż immunizacja mysz SPF z użyciem tych białek wpływa negatywnie na 

przeżywalność po doświadczalnym, doustnym zakażeniu S. Enteritidis. 

Każde z padłych zwierząt sekcjonowano, wykonano posiew mikrobiologiczny 

wątroby, śledziony, nerki wraz z moczem oraz serca wraz z krwią na podłoża selektywne.  

W każdym z badanych przypadków stwierdzono sepsę wywołaną przez Salmonella 

Enteritidis (obecność patogenu w każdym z analizowanych narządów). 

Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup wykazała różnice statystyczne pomiędzy 

grupami (χ2=14,08; df=5; p=0,015) co zobrazowano za pomocą wykresu estymaty Kaplana-

Meiera (Ryc. nr 25.). Dla grupy kontrolnej (Kontrola 1; oznaczone jako E) oraz grupy 

immunizowanej rHsp60 E. coli (oznaczone jako A) prawdopodobieństwo przeżycia powyżej 

7 dni wyniosło 87,5%, zaś w przypadku zwierząt immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis 

(oznaczone jako D) wykazano prawdopodobieństwo przeżycia na poziomie 100% . 
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Ryc. nr 25. Wykres estymaty Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla myszy immunizowanych rHsp60 
oraz myszy kontrolnych zakażonych doustnie S. Enteritidis 
 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera

Kompletne Ucięte
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Legenda: Na wykresie literami A-F oznaczono kolejno: A-grupa myszy immunizowanych rHsp60 E. coli, B-grupa myszy 
immunizowanych rHsp60 H. somni, C-grupa myszy immunizowanych rHsp60 P. multocida, D-grupa myszy 
immunizowanych rHsp60 S. Enteritidis, E-grupa myszy kontrolnych (Kontrola 1), F-grupa myszy kontrolnych (Kontrola 2) 

 

Określenie siewstwa w odchodach myszy zakażonych S. Enteritidis 

 W trakcie 21 dniowej obserwacji zwierząt wykonywano posiewy odchodów, 

każdorazowo zachowując ściśle określone odstępy czasowe (24; 96; 192 (8 dni); 264 (11 dni); 

336 (14 dni); 432 (18dni) godziny). Myszy znakowano i nadano im nazwy (np. E. coli nr 1). 

Celem badania było określenie siewstwa Salmonella Enteritidis przez immunizowane rHsp60, 

a następnie zakażone patogenem zwierzęta. Zaobserwowano, iż po upływie 24 godzin od 

momentu zakażenia, mimo doustnego podania patogenu, nie identyfikuje się go w odchodach 

wszystkich osobników, a odsetek myszy wykazujących siewstwo, z wyjątkiem grupy 

nieimmunizowanej (Kontrola 2), wynosi 50% populacji, i w kolejnych posiewach ulega 

silnym fluktuacjom zależnie od analizowanej grupy. Dodatkowo zaobserwowano, że na 15 

osobników jakie padły w następstwie podania patogenu, jedynie u  czterech  (osobniki:  

H. somni nr 4; P. multocida nr 3 i 4; Kontrola (2) nr 5) brak było siewstwa w ostatnim 

wykonanym przed padnięciem posiewie, mimo, że u osobników tych rozwinęła się 

posocznica (wyników nie prezentowano). 
 
 
 
 

 

Kolejne dni obserwacji 
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Posiewy narządów wewnętrznych myszy poddanych immunizacji, a następnie zakażeniu  

S. Enteritidis 

Myszy 2-krotnie immunizowane rHsp60, które do momentu zakończenia 

doświadczenia nie wykazały objawów chorobowych i nie padły poddano eutanazji,  

a następnie wykonano sekcję. Na podłoże selektywne wysiano kolejno: wątrobę(1), śledzionę 

(2), nerkę wraz z moczem (3) oraz serce wraz z krwią (4) (Tabela nr 25.). Zaobserwowano, że 

spośród 31 osobników, które przeżyły okres obserwacji jedynie u pięciu nie wykryto 

patogenu w narządach wewnętrznych, u piętnastu był on obecny w wątrobie i/lub śledzionie, 

zaś u pozostałych rozwinęła się sepsa (11 osobników). Analiza grup zwierząt 

immunizowanych rHsp60 ujawniła, że na 21 osobników, które przeżyły okres obserwacji, 

jedynie u trzech brak było drobnoustroju w narządach (E. coli nr 8; S. Enteritidis nr 7 i 8),  

u 12 był on obecny w wątrobie i/ lub śledzionie, zaś sepsa rozwinęła się u 6 osobników (E. 

coli nr 6; P. multocida nr1 i 6; S. Enteritidis nr 1, 2 i 6).  Analiza grup kontrolnych wykazała, 

że na 10 badanych osobników jedynie u dwóch brak było drobnoustroju w narządach 

(Kontrola (1) nr 4 i 5), u 3 był on obecny w wątrobie i/ lub śledzionie, zaś sepsa rozwinęła się 

u 5 osobników (Kontrola (1) nr 1, 2, 6 i 7 oraz Kontrola (2) nr 2). 

 
Tabela nr 25. Wyniki posiewu narządów wewnętrznych myszy DBA2J/cmd poddanych eutanazji po 
zakończeniu 21-dniowej obserwacji od momentu ich zakażenia S. Enteritidis. 

 

Myszy 2-
krotnie 

immunizowane: 

rHsp60  
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60  
P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Kontrola (1) 

 
Posiew na 
podłoże SS: 

(1) Wątroby 
(2) Śledziony 
(3) Nerki 
wraz z 
moczem 
(4) Serca 
wraz z krwią 

Gdzie: 
(+) oznacza 
wzrost na 
podłożu SS oraz 
wynik dodatni 
aglutynacji 
(-) brak wzrostu 
na podłożu SS  

 

 (1)    (2)   (3)  (4) (1)    (2)   (3)   (4) (1)    (2)   (3)   (4) (1)    (2)   (3)   (4) (1)    (2)   (3)   (4) 
E.coli nr 1 H.somni nr 3 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr 1 Kontrola nr 1 

  +       +     -     - +       +      -      - +       +       +     + +        +      +     +  +       +      +    + 
E.coli nr 2 H.somni nr 5 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr 2 Kontrola nr 2 

  +     +     -      - +       -      -      - -       +      -     - +       +      +      +  +      +      +      + 
E.coli nr 4 H.somni nr 6 P.multocida nr 6 S.Enteritidis nr 3 Kontrola nr 3 

  +     +     -      - +       +      -      - +       +       +     + +       +      -      -  +       +      -      - 
E.coli nr 5  

 
 

S.Enteritidis nr 4 Kontrola nr 4 
  +     +     -      - +        +      -      -  -       -      -      - 
E.coli nr 6 S.Enteritidis nr 5 Kontrola nr 5 

  +     +     +     + +        +      -      -  -       -      -      - 
E.coli nr 7 S.Enteritidis nr 6 Kontrola nr 6 

   +    +     -     -  +        +      +     +  +      +      +      + 
E.coli nr 8 S.Enteritidis nr 7 Kontrola nr 7 

  -     -     -     - -        -      -      -  +       +      +    +  

 S.Enteritidis nr 8 Kontrola (2)  
-        -      -      - Kontrola nr 2 
 +      +      +      + 

Kontrola nr 4 
+       -      -      - 
Kontrola nr 6 

+       -      -      - 
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Jednoczesna analiza wyników siewstwa (wyników nie prezentowano) oraz obecności 

S. Enteritidis w narządach wewnętrznych myszy, które przeżyły okres obserwacji  

(Tabela nr 25.) pozwoliły na wyróżnienie pięciu charakterystycznych grup:  

1. osobniki, u których zaobserwowano brak obecności patogenu w kale przez pełen okres 

obserwacji lub w ostatnich trzech posiewach, lecz wykonana sekcja wykazała jego obecność 

w wątrobie i/lub śledzionie (osobniki immunizowane rHsp60: E. coli nr 1, 4 i 5; H. somni nr 3 

i 5; P. multocida nr 2; Kontrola (1) nr 3; Kontrola (2) nr 4 i 6) 

2. osobniki, u których zaobserwowano obecność patogenu w kale, w posiewie po upływie 

minimum 11 dni oraz po 14 dniach od momentu zakażenia i jego braku w 18 dniu (ostatni 

posiew), a wykonana sekcja wykazała jego obecność w wątrobie i śledzionie (osobniki 

immunizowane rHsp60: E. coli nr 2 i 7; H. somni nr 6) 

3. osobniki, u których zaobserwowano obecność patogenu w kale co najmniej w ostatnim 

posiewie, a wykonana sekcja wykazała jego obecność w wątrobie i śledzionie (osobniki 

immunizowane rHsp60 S. Enteritidis nr 3, 4 i 5) 

4. osobniki, u których zaobserwowano obecność patogenu co najmniej w ostatnim posiewie,  

a wykonana sekcja wykazała sepsę (osobniki immunizowane rHsp60: E. coli nr 6; P. 

multocida nr 1 i 6; S. Enteritidis nr 1, 2 i 6; Kontrola (1) nr 1, 2, 6 i 7; Kontrola (2) nr 2) 

5. osobniki, u których nie stwierdzono obecności patogenu w kale lub jego obecność jedynie 

po upływie 24h od momentu zakażenia, a wykonana sekcja nie wykazała jego obecności  

w narządach  (osobniki immunizowane rHsp60:  E. coli nr 8; S. Enteritidis nr 7 i 8; Kontrola 

(1) nr 4 i 5). 
 

Oznaczenie stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu krwi  myszy, które przeżyły proces 

zakażenia S. Enteritidis 

 W osoczach myszy 2-krotnie immunizowanych, które przeżyły zakażenie  

S. Enteritidis określono poziom haptoglobiny (Hp) oraz interleukiny 6 (IL-6). 

Zaobserwowano, iż przy długotrwałych infekcjach haptoglobina wydaje się być lepszym 

wyznacznikiem stanu zapalnego, niż indukująca jej powstawanie IL-6. Zastosowanie testu 

ELISA o wysokiej czułości umożliwiło identyfikację cytokiny na poziomie wyższym niż 80 

pg/ml jedynie w siedmiu spośród 31 analizowanych osoczy (Tabela nr 26.). W sześciu 

przypadkach osocze pochodziło od myszy, u których wykryto sepsę (osobniki immunizowane 

rHsp60: E. coli nr 6; P. multocida nr 1 i 6; S. Enteritidis nr 1; Kontrola (1) nr 2; Kontrola (2) 

nr 2), w jednym zaś od myszy wykazującej obecność patogenu w śledzionie oraz wątrobie  

(E. coli nr 2).  
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Tabela nr 26. Wyniki oznaczenia stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu myszy DBA2J/cmd 
poddanych eutanazji po zakończeniu 21-dniowej obserwacji od momentu ich zakażenia S. Enteritidis 

Myszy 2-krotnie 
immunizowane: 

rHsp60 
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60  
P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Kontrola (1) 

Oznaczenie: 
 
 Hp= 
haptoglobiny 
metodą 
gwajakolową 
(g/l) 
 
Il-6= 
Interleukiny 6 
testem ELISA 
(pg/ml) 
 
 

Hp         IL-6 Hp          IL-6 Hp           IL-6 Hp         IL-6 Hp         IL-6 

E.coli nr 1 H.somni nr 3 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr1 Kontrola nr 1 
 2,0             0 0,9               0 4,4         181,6 3,0           80,5 1,9               0 
E.coli nr 2 H.somni nr 5 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr2 Kontrola nr 2 

4,5        152,7 1,9               0 0,6             0 0,8               0 3,3          200,8 
E.coli nr 4 H.somni nr 6 P.multocida nr 6 S.Enteritidis nr3 Kontrola nr 3 

 1,6             0 1,9               0 5,4         424,6 0,7               0 0,6               0 
E.coli nr 5  

 
 

S.Enteritidis nr4 Kontrola nr 4 
 3,4            0 1,5               0 0,2               0 
E.coli nr 6 S.Enteritidis nr5 Kontrola nr 5 

 3,7        101,5 4,1               0  0,2              0 
E.coli nr 7 S.Enteritidis nr6 Kontrola nr 6 

 2,0             0 0,8               0 4,8               0 

E.coli nr 8 S.Enteritidis nr7 Kontrola nr 7 

 0,2            0 0,6               0 2,9               0 

 S.Enteritidis nr8 
 Kontrola (2) 

0,1               0 Kontrola nr 2 

 3,5          109,6 

Kontrola nr 4 

1,5               0 

Kontrola nr 6 

2,7               0 

 

W przypadku haptoglobiny jej podwyższony poziom zaobserwowano u wszystkich 

myszy, u których zidentyfikowano sepsę lub nosicielstwo (obecność S. Enteritidis  

w śledzionie i wątrobie). Nie zaobserwowano jednakże, by wyższe wartości Hp występowały 

w osoczach myszy z sepsą w porównaniu z myszami wykazującymi nosicielstwo, mimo że 

przyjmuje się, że stężenie Hp jest wprost proporcjonalne do intensywności stanu zapalnego. 

Najwyższą wartość Hp jak i IL-6 (Tabela nr 26.) zidentyfikowano w osoczach myszy 

immunizowanej rHsp60 P. multocida (P. multocida nr 6), gdzie wartość ta osiągnęła 

odpowiednio 5,4 g/l i 424,6 pg/ml, należy podkreślić, iż był to osobnik, u którego rozwinęła 

się sepsa. Najniższe wartości Hp, nie przekraczające 0,2 g/l, zaobserwowano u myszy  

(4 osobniki), które nie wykazały obecności patogenu w żadnym z narządów jak i  

w analizowanym kale.. Należy bowiem zaznaczyć, iż myszy każdej z grup utrzymywane były 

w jednej klatce i mogły ulec wtórnemu zakażeniu od chorujących i siejących Salmonella 

osobników.   
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6.4.2. Ocena ochronnej roli szczepienia myszy wybranymi rHsp60 podczas zakażenia 

wyznaczoną dawką patogennego szczepu Escherichia coli O26:K60 odpornego na 

streptomycynę 

W celu określenia ochronnej roli białek szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, 

myszy DBA/2Jcmd immunizowano s.c. dwukrotnie 10µg wybranych rHsp60, a następnie 

zakażano doustnie patogennym szczepem E. coli O26:K60 odpornym na streptomycynę, 

(dawka 1,1x1010cfu/os.). Zwierzęta obserwowano przez kolejne 23 dni.  Przeżywalność 

wyrażoną w procentach (%) analizowano pośród wszystkich grup doświadczalnych, uzyskane 

wyniki przedstawiono na Ryc. nr 26. W każdym z przypadków grupy immunizowane 

preparatami białkowymi rHsp60 (zemulgowanymi z FAI) porównywano z grupą kontrolną 

Kontrola 1 otrzymującą iniekcje niekompletnego adiuwantu Freunda zemulgowanego z solą 

fizjologiczną oraz grupą kontrolną niepoddaną immunizacji, oznaczoną jako Kontrola 2. 

 Analiza danych wykazała, że myszy kontrolne, których nie poddano immunizacji 

(Kontrola 2), pod wpływem doustnego zakażenia patogenem, nie wykazują objawów 

chorobowych  i przeżywalność w tej grupie, po pełnym okresie obserwacji, wynosi 100% 

(Ryc. nr 26 A-D; oznaczone kolorem czarnym). Należy podkreślić, że do doświadczeń 

związanych w wyznaczeniem LD50 stosowano zwierzęta nieimmunizowane i teoretycznie 

śmiertelność w tej grupie powinna kształtować się w granicach 25%. Założenia te znalazły 

potwierdzenie w przypadku Kontroli 1, którą stanowiły myszy immunizowane 

niekompletnym adiuwantem Freunda, gdzie przeżywalność wyniosła 75% (6/8 osobników 

przeżyło) (Ryc. nr 26 A-D; oznaczone kolorem szarym), a śmierć dwóch osobników nastąpiła 

po 48h od momentu zakażenia. Zaobserwowano, że immunizacja myszy rHsp60 

pochodzącym od E. coli oraz H. somni nie wpływa na wzrost przeżywalności wśród zwierząt, 

a przeżywalność w tych grupach utrzymuje się na poziomie Kontroli 1 i wynosi  75%  

(Ryc. nr 26A i 26B). W przypadku zastosowania do immunizacji rHsp60 pochodzącego od  

P. multocida oraz S. Enteritidis zaobserwowano śmiertelność na poziomie wyższym niż  

w przypadku zwierząt z grupy kontrolnej- Kontrola 1. Śmiertelność wyniosła kolejno 37,5% 

(3/8 osobników padło) w przypadku rHsp60 P. multocida (Ryc. nr 26C) i 62,5%  

(5/8 osobników padło) w przypadku rHsp60 S. Enteritidis (Ryc. nr 26D). Wyniki te 

świadczyć mogą o negatywnym wpływie immunizacji tymi preparatami białek na układ 

odpornościowy zwierząt w kontekście ich dalszego zakażenia patogennym szczepem E. coli. 

We wszystkich analizowanych grupach padnięcia zwierząt obserwowano jedynie w okresie 

pierwszych 72 godzin od momentu zakażenia. U zwierząt tych doszło do przekroczenia 

bariery błon śluzowych jelit i rozwoju sepsy, co potwierdziła przeprowadzona sekcja zwłok 

(posiew mikrobiologiczny wątroby, śledziony, nerki wraz z moczem oraz serca wraz z krwią 

na podłoża selektywne-wyników nie prezentowano). 

 

 



 

Ryc. nr 26. Przeżywalność myszy 2
rHsp60 H. somni (H.s.); C- rHsp60 
doustnie dawką 1,1 x1010cfu/os. 
kolejnych grup z wyjątkiem Kontroli 2
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Przeżywalność myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60: A- rHsp60 
rHsp60 P. multocida (P.m.); D- rHsp60 S. Enteritidis

cfu/os. Escherichia coli O26:K60 (szczep DBA2/Jcmd, samice, n=8 
z wyjątkiem Kontroli 2, gdzie n=5) 
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Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała różnic statystycznych 

pomiędzy grupami (χ2=4,10; df=5; p=0,53), co zobrazowano za pomocą 

wykresu estymaty Kaplana-Meiera (Ryc. nr 27.).  

 
Ryc. nr 27. Wykres estymaty Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla myszy immunizowanych rHsp60 
oraz myszy kontrolnych zakażonych doustnie E. coli O26:K60  
 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera
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Legenda jak dla Ryc. nr 25. 
 

 
Posiewy narządów myszy poddanych immunizacji, a następnie doustnemu zakażeniu 

patogennym szczepem Escherichia coli O26:K60 odpornym na streptomycynę 

Myszy 2-krotnie immunizowane rHsp60, które do momentu zakończenia 

doświadczenia nie wykazały objawów chorobowych i nie padły poddano eutanazji,  

a następnie wykonano sekcję. Na podłoże selektywne wysiano kolejno: wątrobę, śledzionę, 

nerkę wraz z moczem oraz serce wraz z krwią. Wykazano, że spośród 29 myszy poddanych 

sekcji jedynie u dziewięciu z nich obecna była oporna na streptomycynę E. coli. Obecność 

patogenu wykazano w: 

� śledzionie  osobników oznaczonych jako: E. coli nr 3; H.somni nr 3 i 4 

� wątrobie osobników oznaczonych jako: H. somni nr 5; Kontrola (1) nr 1, 2 i 6; 

Kontrola (2)  nr 1 

� śledzionie, wątrobie oraz nerce osobnika oznaczonego jako S. Enteritidis 3. 

Należy podkreślić, iż ilość wyrosłych kolonii bakteryjnych po wykonanym posiewie na 

podłoże selektywne mieściła się w granicach od 1 do maksymalnie 21. Przypuszczalnie 

należy więc wykluczyć rozwój posocznicy u analizowanych zwierząt. 

Kolejne dni obserwacji 
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Oznaczenie stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu krwi  myszy, które przeżyły 

doświadczalne zakażenie oporną na streptomycynę E. coli O26:K60  

 W osoczu myszy 2-krotnie immunizowanych, które przeżyły zakażenie E. coli 

O26:K60 określono poziom białka ostrej fazy zapalnej haptoglobiny (Hp) oraz cytokiny 

prozapalnej- interleukiny 6 (IL-6). Zaobserwowano, iż przy długotrwałych infekcjach 

haptoglobina wydaje się być lepszym wyznacznikiem stanu zapalnego niż indukująca jej 

powstawanie IL-6. Zastosowanie testu  ELISA o wysokiej czułości umożliwiło identyfikację 

cytokiny jedynie w przypadku siedmiu spośród 29 analizowanych osobników, a jej poziom 

nie przekroczył 40 pg/ml (Tabela nr 27.). Najwyższy poziom IL-6 zaobserwowano u osobnika 

oznaczonego jako S. Enteritidis nr 1, gdzie wyniósł on 37,8 pg/ml, jednakże u zwierzęcia tego 

nie zidentyfikowano patogenu w narządach. Wykazano, że po 23 dniach od momentu 

zakażenia podwyższony poziom haptoglobiny (Hp> 0,200 g/l) występuje u 13 spośród 29 

osobników. Najwyższą wartość Hp zidentyfikowano u osobnika oznaczonego jako E. coli nr 

3, gdzie wyniosła ona 2,0 g/l (Tabela nr 27.). Tak wysoką wartość haptoglobiny obserwuje się 

u zwierząt z sepsą, jednakże u osobnika tego patogen obecny był jedynie w śledzionie, 

możliwe więc, że to objaw dopiero rozwijającego się uogólnionego zakażenia. Nie 

zaobserwowano zależności pomiędzy ilością oznaczonej IL-6 a Hp. 
 

Tabela nr 27. Wyniki oznaczania haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu myszy DBA2/Jcmd poddanych 
eutanazji po zakończeniu 23-dniowej obserwacji od momentu ich zakażenia E. coli O26:K60 

Myszy 
 2-krotnie 

immunizowa-
ne: 

rHsp60 
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60  
P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Kontrola (1) Kontrola (2) 

 
Oznaczenie: 
 
 Hp= 
haptoglobiny 
metodą 
gwajakolową 
(g/l) 
 
Il-6= 
interleukiny 
6 testem 
ELISA 
(pg/ml) 
 
 

Hp         Il-6 Hp          Il-6 Hp          Il-6 Hp          Il-6 Hp          Il-6 Hp       Il-6 

E.coli nr 1 H.somni nr 1 
P.multocida 

nr1 
S.Enteritidis 

nr 1 
Kontrola nr 1 Kontrola nr1’ 

 0,2         0     0,3            0 0,02          0  0,2      37,8   0,2        19,9 0,3            0 

E.coli nr 2 H.somni nr 2 
P.multocida 

nr 2 
S.Enteritidis 

nr 2 
Kontrola nr 2 Kontrola nr2’ 

0,2          0 0,2            0 0,2            0 0,2           0 0,3        21,5 0,2            0 

E.coli nr 3 H.somni nr 3 
P.multocida 

nr 3 
S.Enteritidis 

nr 3 
Kontrola nr 3 Kontrola nr3’ 

2,0          0 0,3            0 0,4            0 0,2          0 0,2             0 0,2            0 

E.coli nr 4 H.somni nr 4 
P.multocida 

nr 4 

 

Kontrola nr 4 Kontrola nr4’ 

0,3          0 0,3            0 0,2        15,1 0,4             0 0,2            0 

E.coli nr 5 H.somni nr 5 
P.multocida 

nr 5 
Kontrola nr 5 Kontrola nr5’ 

0,2          0 0,3            0 0,2           0  0,3         8,0  0,2       24,7 
E.coli nr 6 H.somni nr 6  Kontrola nr 6  

 0,2         0 0,3            0 0,3         29,5 
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6.4.3. Ocena ochronnej roli szczepienia myszy wybranymi rHsp60 podczas zakażania 

myszy letalną dawką patogennego szczepu  Histophilus somni 

 

 W celu określenia ochronnej roli białek szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, 

myszy DBA/2Jcmd immunizowano s.c., dwukrotnie 10µg wybranych rHsp60, a następnie 

zakażano dootrzewnowo patogennym szczepem H. somni (dawka 1x109 cfu/os.). Zwierzęta 

obserwowano przez kolejne 7 dni. Przeżywalność wyrażoną w procentach (%) analizowano 

pośród wszystkich grup doświadczalnych, uzyskane wyniki przedstawiono na Ryc. nr 28.  

W każdym z przypadków grupy immunizowane preparatami białkowymi rHsp60 

(zemulgowanymi z FAI) porównywano z grupą kontrolną (Kontrola 1) otrzymującą iniekcje 

niekompletnego adiuwantu Freunda zemulgowanego z solą fizjologiczną. 

Analiza danych wykazała, że myszy kontrolne (Kontrola 1) pod wpływem 

dootrzewnowego zakażenia patogenem, wykazują śmiertelność na poziomie 100% populacji 

już po trzech dniach od momentu podania drobnoustroju (Ryc. nr 28 A-D; oznaczone kolorem 

czarnym), przy czym po upływie 24 i 48 godzin padają kolejno po trzy osobniki, zaś 

pozostałe zdychają w 72 godzinie obserwacji. Taki sam poziom śmiertelności wykazały 

zwierzęta immunizowane rHsp60 P. multocida już po czterech dniach od momentu ich 

zakażenia (Ryc. nr 28C), w grupie tej padnięcia zwierząt następowały kolejno: po 24  

(1 osobnik), 48 (5 osobników) oraz 96 (2 osobniki) godzinach. W pozostałych grupach 

doświadczalnych przeżywalność osiągnęła kolejno poziom: 12,5% (1/8 osobników przeżył) w 

przypadku myszy immunizowanych rHsp60 H. somni (Ryc. nr 28B) oraz 25%  

(2/8 osobników przeżyło) w przypadku myszy immunizowanych rHsp60 pochodzącym od  

E. coli (Ryc. nr 28A) oraz S. Enteritidis (Ryc. nr 28D), przy czym w dwóch ostatnich 

przypadkach padnięcia zwierząt obserwowano jedynie przez pierwsze 48 godzin od momentu 

zakażenia. Dodatkowo zauważono, iż przeżycie czterech pierwszych dni od momentu 

zakażenia zainfekowanych zwierząt jest równoznaczne z ich przeżyciem do końca trwania 

doświadczenia (Ryc. nr 28 A-D). 
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Ryc. nr 28. Przeżywalność myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60: A- rHsp60 E. coli (E.c.); B-
rHsp60 H. somni (H.s.); C- rHsp60 P. multocida (P.m.); D- rHsp60 S. Enteritidis (S.E.) i zakażonych 
dootrzewnowo dawką 1x109 cfu/os. Histophilus somni (szczep DBA2/Jcmd, samice, n=8 dla 
kolejnych grup) 
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Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała różnic statystycznych 

pomiędzy grupami (χ2=2,21; df=4; p=0,7) co zobrazowano za pomocą 

wykresu estymaty Kaplana-Meiera (Ryc. nr 29.). Na przedstawionym wykresie krzywa 

prawdopodobieństwa przeżycia w grupie immunizowanej rHsp60 E. coli (kolor czerwony) 

miała taki sam przebieg jak krzywa prawdopodobieństwa przeżycia w grupie immunizowanej 

rHsp60 S. Enteritidis (kolor zielony). 

 
Ryc. nr 29. Wykres estymaty Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla myszy immunizowanych rHsp60 
oraz myszy kontrolnych zakażonych dootrzewnowo H. somni.  

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera

Kompletne Ucięte

 A

 B

 C

 D

 E

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Czas

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

P
ra

w
d

o
p

o
d

o
b

ie
ń

s
tw

o
 p

rz
e

ż
y
c
ia

 

Legenda jak dla Ryc. nr 25. 

 

Posiewy narządów wewnętrznych myszy poddanych immunizacji, a następnie 

dootrzewnowemu zakażeniu Histophilus somni 

Myszy 2-krotnie immunizowane rHsp60, które do momentu zakończenia 

doświadczenia nie wykazały objawów chorobowych i nie padły poddano eutanazji,  

a następnie wykonano sekcję. Na podłoże selektywne wysiano kolejno: wątrobę(1), śledzionę 

(2), nerkę wraz z moczem (3) oraz serce wraz z krwią (4).  

 Wykazano, że w przypadku 5 osobników, które przeżyły okres obserwacji nie 

identyfikuje się patogenu w żadnym z analizowanych narządów, a tym samym  rozwoju 

sepsy. Jednakże u wszystkich osobników pojawia się silna splenomegalia, która jest typowym 

objawem towarzyszącym ostrej chorobie zakaźnej. Najsilniej powiększoną śledzionę 

zidentyfikowano u osobnika oznaczonego jako H. somni nr 1 (228,1 mg), zaś  najsłabiej  

u osobnika E. coli nr 1 (133,5 mg) , wartości te były kilkakrotnie wyższe od masy śledzion 

zdrowych zwierząt (masa organu zdrowego osobnika mieści się w granicach 40-70 mg).  

Kolejne dni obserwacji 



153 

 

Oznaczenie stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu krwi myszy, które przeżyły proces 

dootrzewnowego zakażania Histophilus somni 

W osoczach myszy 2-krotnie immunizowanych, które przeżyły dootrzewnowe 

zakażenie H. somni określono poziom haptoglobiny oraz interleukiny 6. Zaobserwowano, iż 

po siedmiu dniach od momentu dootrzewnowego zakażenia myszy H. somni, haptoglobina 

wydaje się być lepszym wyznacznikiem stanu zapalnego niż indukująca jej powstawanie  

IL-6. Podwyższony poziom IL-6 zaobserwowano jedynie u osobnika oznaczonego jako  

E. coli nr 1 gdzie osiągnął on poziom 61,7 pg/ml, w tym również przypadku poziom Hp 

osiągnął wartość najwyższą tj. 2,1 g/l, jednakże masa śledziony u tego osobnika miała 

wartość najniższą (133,5 mg). Najniższe wartości obu (Hp i IL-6) parametrów stanu 

zapalnego wystąpiły u osobnika oznaczonego jako S. Enteritidis nr 1, w przypadku 

pozostałych osobników poziom Hp był podwyższony (Hp>0,200), co może stanowić 

wyznacznik kontaktu z patogenem (Tabela nr 28.).  

 

Tabela nr 28. Wyniki oznaczenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu myszy DBA/2Jcmd poddanych 
eutanazji po zakończeniu 7-dniowej obserwacji od momentu ich zakażenia H. somni 

Myszy 2-krotnie 
immunizowane: 

rHsp60 
E.coli 

rHsp60  
H.somni 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Oznaczenie: 
Hp= haptoglobiny 
metodą gwajakolową 
(g/l) 
Il-6= 
Interleukiny 6 testem 
ELISA (pg/ml) 
 

Hp                IL-6 Hp              IL-6 Hp              IL-6 
E.coli nr 1 H.somni nr 1 S.Enteritidis nr 1 

2,1                61,7  0,3                0 
 

0,1                 0 

E.coli nr 2 

 

S.Enteritidis nr 2 
0,2                14,1 0,5                14,6 
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6.4.4. Ocena ochronnej roli szczepienia myszy wybranymi rHsp60 podczas zakażania 

wziewnego wyznaczoną dawką patogennego szczepu  Pasteurella multocida 

W celu określenia ochronnej roli białek szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, 

myszy DBA/2Jcmd immunizowano s.c., dwukrotnie 10µg wybranych rHsp60, a następnie 

zakażano wziewnie patogennym szczepem P. multocida izolowanym od gęsi (dawka 7x1012 

cfu/ml). Zwierzęta obserwowano przez kolejne 7 dni. Przeżywalność wyrażoną w procentach 

(%) analizowano pośród wszystkich grup doświadczalnych. W każdym z przypadków grupy 

immunizowanane preparatami białkowymi rHsp60 (zemulgowanymi z IFA) porównywano  

z grupą kontrolną (Kontrola 1) otrzymującą iniekcje niekompletnego adiuwantu 

Freunda zemulgowanego z solą fizjologiczną. 

Analiza danych wykazała, że myszy kontrolne (Kontrola 1), pod wpływem wziewnego 

zakażenia patogenem, wykazują przeżywalność na poziomie 100% populacji, co związane 

było z brakiem rozwoju stanu chorobowego u zakażonych zwierząt, mimo zastosowania 

potencjalnie chorobotwórczego szczepu P. multocida. Analogiczne wyniki otrzymano  

w przypadku grup zwierząt immunizowanych rHsp60 pochodzącym od: E. coli, P. multocida 

oraz S. Enteritidis, gdzie u żadnego ze zwierząt nie doszło do rozwoju pasterellozy. Jedynie  

w przypadku myszy immunizowanych rHsp60 H. somni jeden z czterech zakażonych 

osobników padł, a w jego narządach (wątroba, śledziona, nerka wraz z moczem, serce wraz  

z krwią oraz płuca) zidentyfikowano patogen i stwierdzono rozwój sepsy.  

Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała różnic statystycznych 

pomiędzy grupami (χ2=3,00; df=4; p=0,39) (wyników nie prezentowano).  

 
Posiewy narządów wewnętrznych myszy poddanych immunizacji, a następnie wziewnemu 

zakażeniu Pasteurella multocida 

Myszy 2-krotnie immunizowane rHsp60, które do momentu zakończenia 

doświadczenia nie wykazały objawów chorobowych i nie padły poddano eutanazji,  

a następnie wykonano sekcję. Na podłoże selektywne wysiano kolejno: wątrobę(1), śledzionę 

(2), nerkę wraz z moczem (3), serce wraz z krwią (4), płuca (5) oraz wymaz z nozdrzy (6) 

(Tabela nr 29.).  
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Tabela nr 29. Wyniki posiewu narządów wewnętrznych myszy DBA/2Jcmd poddanych eutanazji po 
zakończeniu 7-dniowej obserwacji od momentu ich wziewnego zakażenia P. multocida 

Myszy 2-
krotnie 

immunizowane: 

rHsp60 
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60  
P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Kontrola 1 

 
Posiew na 
podłoże  krwawe: 

(1) Wątroby 
(2) Śledziony 
(3) Nerki 
wraz z 
moczem 
(4) Serca 
wraz z krwią 
(5) płuc 
(6) wymazu z 
nozdrzy 

Gdzie:  
(+) oznacza wzrost 
na podłożu 
krwawym  wraz z 
dodatnim 
wynikiem testu na 
oksydazę 
cytochromową 
(-) brak wzrostu na 
podłożu krwawym 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

E.coli nr 1 H.somni nr 1 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr1 Kontrola nr1 
  -     -    -     - +    -     +     +   -     -    -     - +     +    +   +   -     -    -     - 
E.coli nr 2 H.somni nr 2 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr2 Kontrola nr2 

  -     -    -     -  -    -     -      -   -     -    -     -   -     -    -     -   -     -    -     - 
E.coli nr 3 H.somni nr 3 P.multocida nr 3 S.Enteritidis nr3 Kontrola nr3 

  -     -    -     - -      -       -    -   -     -    -     -  -     -    -     -   -     -    -     - 
E.coli nr 4  P.multocida nr 4 S.Enteritidis nr4 Kontrola nr4 

  -     -    -     - -     -    -     -   -     -    -     -   -     -    -     - 

    (5)        (6)     (5)       (6)     (5)        (6)     (5)       (6)     (5)      (6) 
E.coli nr 1 H.somni nr 1 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr1 Kontrola nr1 

      -           -      +          - 
 

     +           - 
 

      +         +       +         + 
 
 

E.coli nr 2 H.somni nr 2 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr2 Kontrola nr2 
     -           - 
 

    -           - 
 

      +        + 
 

 +        + 
 

     +         + 
 

E.coli nr 3 H.somni nr 3 P.multocida nr 3 S.Enteritidis nr3 Kontrola nr3 
      +        - 

 
     +         +       +         - 

 
 

     -         +      -        - 
 

E.coli nr 4  P.multocida nr 4 S.Enteritidis nr4 Kontrola nr4 
       -        -        +         - 

 
      -         +          -        - 

 

Zaobserwowano, że spośród 19 osobników, które przeżyły okres obserwacji, jedynie  

u dwóch, oznaczonych jako H. somni nr 1 oraz S. Enteritidis nr 1, patogen był obecny  

w narządach wewnętrznych (wątroba, serce, nerka i/lub śledziona), co świadczy o rozwoju 

sepsy (Tabela nr 29.; oznaczenie 1-4). Najprawdopodobniej wydłużenie okresu obserwacji 

doprowadziłoby do śmierci tych osobników. W większości przypadków (13/19 osobników) 

wykryto jednak obecność patogenu w płucach i/lub nozdrzach, mimo upływu siedmiu dni od 

momentu ich zakażenia. Patogen był obecny w płucach w przypadku osobników oznaczonych 

jako: E. coli nr 3; H. somni nr 1; P. multocida nr 1, 3 oraz 4.  W przypadku S. Enteritidis nr 3 

i 4 wykryto go w nozdrzach, zaś u pozostałych osobników był obecny w obu narządach 

(Tabela nr 29.; oznaczenie 5-6).  

Oznaczenie stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu krwi myszy, które przeżyły proces 

wziewnego zakażenia Pasteurella multocida 

W surowicach myszy 2-krotnie immunizowanych, które przeżyły wziewne zakażenie 

P. multocida określono poziom haptoglobiny oraz interleukiny 6. Zaobserwowano, iż po 

siedmiu dniach od momentu zakażenia podwyższony poziom haptoglobiny (Hp> 0,200 g/l) 

występuje u 9 spośród 19 osobników. W badanych próbkach osocza nie wykryto IL-6, 
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wyjątek stanowiły osobniki: S. Enteritidis nr 1 i 4, Kontrola nr 1. U większości tych 

osobników posiewy z błony śluzowej nozdrzy i/lub płuc ujawniły obecność patogenu (P. 

multocida) (Tabela nr 29.), która mogła mieć wpływ na podwyższenie wartości tego 

parametru (Hp). Najwyższe stężenie Hp (3,4 g/l) oraz IL-6 (1000 pg/ml) zaobserwowano  

u osobnika S. Enteritidis nr 1, u którego zidentyfikowano sepsę, wskazując, że u niektórych 

zakażonych osobników oba parametry mogą być wyznacznikiem stanu 

zapalnego/rozwijającej się sepsy. U trzech osobników haptoglobina osiągnęła poziom poniżej 

0,07 g/l (Tabela nr 30.).   
 

Tabela nr 30. Wyniki oznaczenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu myszy DBA/2Jcmd poddanych 
eutanazji po zakończeniu 7-dniowej obserwacji od momentu ich wziewnego zakażenia P. multocida 

Myszy 2-krotnie 
immunizowane: 

rHsp60 
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60  
P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Kontrola 

Oznaczenie: 
Hp= 
haptoglobiny 
metodą 
gwajakolową (g/l) 
IL-6=  
Interleukiny 6 
testem ELISA 
(pg/ml) 
 

Hp      IL-6 
 

 Hp       IL-6 
 

Hp           IL-6 
 

Hp           IL-6 
 

Hp       IL-6 
 

E.coli nr 1 H.somni nr 1 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr 1 Kontrola nr 1 
0,5              0 0,9               0 2,6                0 3,4              1000 0,2         32,7   
E.coli nr 2 H.somni nr 2 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr 2 Kontrola nr 2 

0,3              0    1,3               0 0,2                 0 0,1                   0  0,3             0 
E.coli nr 3 H.somni nr 3 P.multocida nr 3 S.Enteritidis nr 3 Kontrola nr 3 

0,3              0 0,2               0 0,2                 0 0,02                 0 0,005          0 
E.coli nr 4  P.multocida nr 4 S.Enteritidis nr 4 Kontrola nr 4 

0,3              0 0,2                 0 0,2               26,3 0,07            0 
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6.4.5 Ocena ochronnej roli szczepienia myszy wybranymi rHsp60 podczas zakażenia 

dootrzewnowego wyznaczoną dawką (2xLD50) patogennego szczepu  Pasteurella 

multocida 

W celu określenia ochronnej roli białek szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, 

myszy DBA/2Jcmd immunizowano s.c., dwukrotnie 10µg wybranych rHsp60, a następnie 

zakażano dootrzewnowo patogennym szczepem P. multocida (dawka 2x102 cfu/os.). 

Zwierzęta obserwowano przez kolejne 7 dni.  Przeżywalność wyrażoną w procentach (%) 

analizowano pośród wszystkich grup doświadczalnych, uzyskane wyniki przedstawiono na 

Ryc. nr 30. W każdym z przypadków grupy immunizowane preparatami białkowymi rHsp60 

(zemulgowanymi z FAI) porównywano z grupą kontrolną (Kontrola nr 1) otrzymującą 

iniekcje niekompletnego adiuwantu Freunda zemulgowanego z solą fizjologiczną. 

Analiza danych wykazała, że myszy kontrolne (Kontrola 1), pod wpływem 

dootrzewnowego podania drobnoustroju w dawce równiej 2xLD50, wykazują śmiertelność na 

poziomie 100% populacji już po czterech dniach od momentu zakażenia, przy czym pierwsze 

dwa osobniki (50%) padają w trzecim, a pozostałe w czwartym dniu prowadzonych 

obserwacji (Ryc. nr 30 A-D; oznaczone kolorem czarnym). W przypadku grup myszy 

immunizowanych rHsp60 pochodzącym od H. somni oraz S. Enteritidis przeżywalność 

zakażonych myszy po 7 dniach obserwacji kształtowała się na poziomie 75%, gdzie kolejno 

padnięcie jednego osobnika nastąpiło w dniu trzecim (Ryc. nr 30B) i czwartym (Ryc. nr 30D) 

obserwacji. W przypadku grupy zwierząt immunizowanych antygenem homologicznym 

rHsp60 P. multocida (Ryc. nr 30C) jak i heterologicznym rHsp60 E. coli (Ryc. nr 30A) 

wykazano pełną protektywność zastosowanej szczepionki, przeżywalność w obu grupach po 

siedmiu dniach obserwacji wyniosła 100%. Uzyskane wyniki wskazywać mogą na wpływ 

zastosowanej immunizacji czynnej na hamowanie rozwoju choroby i/lub wydłużenie okresu 

przeżywalności u myszy zakażonych dootrzewnowo P. multocida.  
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Ryc. nr 30. Przeżywalność myszy 2-krotnie immunizowanych rHsp60: A- rHsp60 E. coli (E.c.); B-
rHsp60 H. somni (H.s.); C- rHsp60 P. multocida (P.m.); D- rHsp60 S. Enteritidis (S.E.) i zakażonych 
dootrzewnowo dawką 2x102 cfu/os. Pasteurella multocida (szczep DBA2/Jcmd, samice, n=4 dla 
kolejnych grup) 
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Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup wykazała różnice statystyczne pomiędzy 

grupami (χ2=11,88; df=4; p=0,018), co zobrazowano za pomocą wykresu estymaty Kaplana-

Meiera (Ryc. nr 31.). Przeprowadzona analiza wykazała, że prawdopodobieństwo przeżycia 

powyżej 4 dni dla myszy immunizowanych rHsp60 H. somni oraz S. Enteritidis wynosi 75%, 

zaś rHsp60 E. coli oraz P. multocida 100%. 

 
Ryc. nr 31. Wykres estymaty Kaplana-Meiera funkcji przeżycia dla myszy immunizowanych rHsp60 
oraz myszy kontrolnych zakażonych dootrzewnowo P. multocida.. 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera
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Legenda jak dla Ryc. nr 25. 

 
Posiewy narządów myszy poddanych immunizacji, a następnie dootrzewnowemu zakażeniu 
Pasteurella multocida 

Myszy 2-krotnie immunizowane rHsp60, które do momentu zakończenia 

doświadczenia nie wykazały objawów chorobowych i nie padły poddano eutanazji,  

a następnie wykonano sekcję. Na podłoże selektywne wysiano kolejno: wątrobę (1), śledzionę 

(2), nerkę wraz z moczem (3), serce wraz z krwią (4) oraz płuca (5) (Tabela nr 31.).  

Spośród 14 osobników, które przeżyły proces dootrzewnowego zakażenia P. 

multocida, u siedmiu tj. E. coli nr 2 i 3; H. somni nr 3; P. multocida nr 2 i 4 oraz S. Enteritidis 

nr 2 i 3 zidentyfikowano obecność patogenu w narządach wewnętrznych (Tabela nr 31.). 

Najprawdopodobniej wydłużenie okresu obserwacji doprowadziłoby do padnięcia zwierząt 

wskutek rozwoju sepsy, jednakże i tak w grupach immunizowanych rHsp60 pochodzącym od 

E. coli, H. somni oraz P. multocida przeżywalność osiągnęłaby 50% populacji  

(Tabela nr 31.). Należy więc przypuszczać, że podanie szczepionki przyczynia się przede 

wszystkim do wydłużenia okresu przeżywalności zakażonych myszy. 

 

Kolejne dni obserwacji 
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Tabela nr 31. Wyniki posiewu narządów wewnętrznych myszy DBA/2Jcmd poddanych eutanazji po 
zakończeniu 7-dniowej obserwacji od momentu ich dootrzewnowego zakażenia P. multocida 

Myszy 2-krotnie 
immunizowane: 

rHsp60  
E.coli 

rHsp60  
H.somni 

rHsp60 
 P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

Posiew na podłoże z 
krwią: 

(1) Wątroby 
(2) Śledziony 
(3) Nerki wraz z 
moczem 
(4) Serca wraz z 
krwią 
(5) płuc 

 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) (1)  (2)  (3)  (4)  (5) (1)  (2)  (3)  (4)  (5) (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

E.coli 1 H.somni 1 P.multocida 1 S.Enteritidis 1 
  -      -     -     -      -   -     -      -     -     -   -     -     -      -      -  -      -      -     -      - 

E.coli 2 H.somni 2 P.multocida 2 S.Enteritidis 2 
  +     +    +    +     + -      -      -     -      -  +     +     +     +    + +      +    +     +    + 

E.coli 3 H.somni 3 P.multocida 3 S.Enteritidis 3 
  +     +    -     +      - +    +      -    +      + -      -      -     -      - +      +    +     +    + 

E.coli 4  P.multocida 4 
   -      -      -     -      -  +    +     +    +     + 

Gdzie:  
(+) oznacza wzrost na podłożu krwawym  wraz z dodatnim wynikiem testu na oksydazę 
cytochromową 
(-) brak wzrostu na podłożu krwawym 

 

Oznaczenie stężenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu krwi  myszy, które przeżyły proces 

dootrzewnowego zakażenia Pasteurella multocida 

W surowicach myszy 2-krotnie immunizowanych, które przeżyły dootrzewnowe 

zakażenie P. multocida określono poziom haptoglobiny oraz interleukiny 6. Zaobserwowano, 

iż po siedmiu dniach od momentu dootrzewnowego zakażenia zwierząt P. multocida oba 

parametry są dobrymi wyznacznikami rozwijającego się zakażenia. Bardzo wysoki poziom 

Hp> 2,0 g/l oraz IL-6> 350 pg/ml (z wyjątkiem osobnika E. coli 3) zaobserwowano  

u osobników, u których zidentyfikowano obecność patogenu w organach wewnętrznych  

i rozwój sepsy (Tabela nr 31. i Tabela nr 32.). Spośród nich najwyższą wartość Hp wykryto  

w osoczu osobnika oznaczonego jako  S. Enteritidis 2 (Hp=4,105 g/l) zaś IL-6 u S.Enteritidis 

3 (IL-6= 4461,6 pg/ml).  U pozostałych osobników poziom haptoglobiny przekroczył stężenie 

Hp> 0,3 g/l, co świadczyć może o kontakcie zwierząt z patogenem i o przebytym stanie 

zapalnym (Tabela nr 32.). 
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Tabela nr 32 Wyniki oznaczenia haptoglobiny oraz IL-6 w osoczu myszy DBA2/Jcmd poddanych 
eutanazji po zakończeniu 7-dniowej obserwacji od momentu ich dootrzewnowego zakażenia  
P. multocida 

Myszy 2-
krotnie 
immunizowane: 

rHsp60  
E.coli 

rHsp60 
H.somni 

rHsp60 
 P. multocida 

rHsp60 
S.Enteritidis 

 
Oznaczenie: 
Hp = 
haptoglobiny 
metodą 
gwajakolową (g/l) 
Il-6= 
Interleukiny 6 
testem ELISA 
(pg/ml) 
 

Hp         IL-6 Hp          IL-6 
 

Hp               IL-6 
 

Hp                 IL-6 
 

E.coli nr 1 H.somni nr 1 P.multocida nr 1 S.Enteritidis nr 1 
 0,4             0  0,3             0  0,5                 0  0,3                  0 

E.coli nr 2 H.somni nr 2 P.multocida nr 2 S.Enteritidis nr 2 
2,1           2884,7   0,4             0 3,6              367,8 4,1              1863,3 

E.coli nr 3 H.somni nr 3 P.multocida nr 3 S.Enteritidis nr 3 
 2,6             0      2,1           766,8 0,3                0 2,3               4461,6 

E.coli nr 4  P.multocida nr 4 
 0,3             11,9       3,4          1869,7 
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7. Dyskusja wyników 

 

Zakażenia bakteriami Gram- ujemnymi stanowią poważny problem w chowie zwierząt 

domowych oraz gospodarskich. Szczególnie dotkliwe pod względem ekonomicznym są 

zakażenia młodych osobników w tym prosiąt, cieląt czy kurcząt.  Największe straty powodują 

drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze powszechnie występujące w populacji. Metodą 

zwalczania infekcji wywoływanych przez te mikroorganizmy jest z wyboru 

immunoprofilaktyka swoista polegająca zwykle na szczepieniu zwierząt. Przyjmuje się 

bowiem, że metoda ta jest najważniejszym, najbardziej efektywnym oraz opłacalnym 

sposobem ochrony ludzi i zwierząt przed rozwojem chorób infekcyjnych [Liljeqvist i Stahl 

1999; Soler i Houdebine 2007]. Celem wakcynacji jest pobudzenie ochrony organizmu przez 

nabytą odpowiedź immunologiczną poprzez poszerzenie puli swoistych komórek pamięci,  

a w przypadku narażenia na infekcję umożliwienie szybkiej i silnej odpowiedzi organizmu na 

patogen. Skuteczne szczepionki powinny być bezpieczne, łatwo dostępne, wywoływać 

odpowiedni typ odpowiedzi immunologicznej, trwającej dostatecznie długo w stosunku do 

zagrożeń, jak również wzbudzać odporność grupową. Obecnie stosowane, główne preparaty 

antygenowe oparte są na drobnoustrojach żywych: naturalnych lub atenuowanych oraz 

pełnych zabitych drobnoustrojach [Male i wsp. 2006]. Żywe atenuowane szczepionki 

wzbudzają najczęściej silną, długotrwałą odporność komórkową jak i humoralną, jednakże 

możliwa rewersja wirulencji dzikich szczepów prowadzić może do rozwoju choroby.  

W przypadku zabitych drobnoustrojów, które nie replikują, a tym samym nie posiadają 

właściwości infekcyjnych, wykazuje się niższe wartości ochronne, dodatkowo konieczne jest 

stosowanie adiuwantów i podawanie dawek przypominających. Z tych też powodów trwa 

poszukiwanie nowych rodzajów szczepionek, coraz większe zainteresowanie wzbudzają 

szczepionki podjednostkowe będące: polisacharydami bakteryjnymi, oczyszczonymi białkami 

patogennych drobnoustrojów, czy też inaktywowanymi toksynami. Przyjmuje się, że są one 

bezpieczne, gdyż opracowane metody ich ekstrakcji oraz detoksykacji prowadzą do uzyskania 

czystych produktów. Jednakże produkcja nierekombinowanych szczepionek 

podjednostkowych wymaga konieczności hodowli patogennych drobnoustrojów na dużą skalę 

co wiąże się z wysokimi kosztami produkcji oraz podwyższonym ryzykiem, dodatkowo 

zwiększenie ich immunogenności wymaga stosowania adiuwantów jak również 

wielokrotnych iniekcji [Liljeqvist i Stahl 1999]. Sposobem na produkcję nowych 

biopreparatów z pominięciem klasycznej drogi ich pozyskiwania (ekstrakcja i oczyszczanie  

z bezpośrednich źródeł pochodzenia) jest produkcja białek rekombinowanych [Dobrowolska 

2004; Jarecka i Borowicz 2005; Kabziński i wsp. 2010].  Pierwszym lekiem uzyskanym na 

drodze inżynierii genetycznej i wprowadzonym do lecznictwa w 1982 roku była 

rekombinowana ludzka insulina (Humulin®, Eli Lilly), trzy lata później zarejestrowano 

rekombinowany hormon wzrostu (Protropin, Genentech) [Jarecka i Borowicz 2005].  
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W 1986 roku licencję uzyskała pierwsza rekombinowana szczepionka podjednostkowa oparta 

o antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B wyprodukowana z użyciem Saccharomyces 

cereviasiae [Valenzuela i wsp. 1982]. Zastosowanie rekombinowanych biofarmaceutyków  

w tym szczepionek podjednostkowych niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze pozwala na 

całkowite wyeliminowanie patogennych szczepów z procesu produkcyjnego, po drugie 

wyklucza ryzyko rewersji wirulencji lub nieprawidłowego procesu inaktywacji całych 

komórek bakteryjnych. Dostępne technologie umożliwiają podawanie szczepionek 

podjednostkowych drogą doustną lub donosową. Obecnie rozważa się możliwość 

zastosowania tego typu szczepionek w oparciu o: bezpośrednią iniekcję rekombinowanego 

białka, użycie żywych bakterii o charakterze komensali jako wektorów, jak również 

zastosowanie cząsteczek DNA lub RNA. Z punktu widzenia niniejszej pracy szczególnie 

interesujące jest potencjalne zastosowanie pierwszej ze wskazanych powyżej możliwości. Do 

najważniejszych korzyści szczepionki opartej o rekombinowane białko zaliczyć należy: ściśle 

określony skład, bezpieczeństwo oraz silne pobudzenie odpowiedzi humoralnej. Dodatkowo 

istnieje możliwość wykorzystania do jej produkcji: mikroorganizmów, zwierzęcych linii 

komórkowych, jak również modyfikowanych genetycznie zwierząt oraz roślin. Należy jednak 

pamiętać, że wymagają one zastosowania adiuwantów, a koszty ich produkcji zależą ściśle od 

opracowanej metody ich pozyskiwania. Struktura uzyskanego białka rekombinowanego, 

kompozycja użytych adiuwantów oraz droga podania szczepionki może mieć znaczny, i nie 

do końca możliwy do przewidzenia, wpływ na układ immunologiczny oraz na jej zdolność do 

wzbudzenia odporności [Liljeqvist i Stahl 1999; Soler i Houdebine 2007].  

Wyprodukowanie szczepionki podjednostkowej opartej na rekombinowanym białku 

wymaga wyboru antygenu o znanej sekwencji kodującego go genu, uzyskania  

z wykorzystaniem narzędzi inżynierii genetycznej rekombinowanego plazmidu, a następnie 

optymalizacji produkcji białka. Kolejny krok obejmuje wybór drogi podania szczepionki oraz 

wielkości zastosowanej dawki. W niniejszej pracy antygenem, czyli cząsteczką swoiście 

rozpoznawaną przez elementy układu odporności nabytej wykazującą immunogeność, 

stanowiącym składnik zastosowanej szczepionki, było rekombinowane białko szoku 

cieplnego o masie 60kDa pochodzące od wybranych bakterii Gram- ujemnych. Istnieje wiele 

przesłanek przemawiających za zastosowaniem tego białka jako składnika szczepionki. Po 

pierwsze białko to jest powszechnie ekpresjonowane zarówno w obrębie komórek 

Procaryota, jak i Eucaryota, wykazując przy tym silny konserwatyzm budowy [Fink 1999; 

Zügel i Kaufmann 1999; Hartl i Hayer-Hartl 2002; Galli 2010 praca doktorska]. Po drugie 

wykazuje wysoką immunogenność nawet bez zastosowania adiuwantu [Paliwal i wsp. 2008; 

Bansal i wsp. 2010]. Szczególnie istotny wydaje się również fakt jego ekspresji na 

powierzchni komórek bakteryjnych [Zügel i Kaufmann 1999; Hennequin i wsp. 2001]. 

Dotychczas różne grupy badawcze wykazały możliwość zastosowania białka Hsp60 

pochodzącego od wybranych patogenów w tym Salmonella Typhi [Paliwal i wsp. 2008], 
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Helicobacter pylori [Yamaguchi i wsp. 2000; Yamaguchi i wsp. 2003], Legionella 

pneumophila [Blander i Horwitz 1993; Weeratna i wsp. 1994], Yersinia enterocolitica  

[Noll i Autenrieth 1996] jako składnika szczepionki chroniącej zwierzęta przed rozwojem 

choroby i/lub śmiercią wywołanych przez patogeny, od których to białko pochodziło.  

W niniejszej pracy podjęto próbę oceny immunogenności oraz immunoprotektywności, w tym 

protektywności krzyżowej, czterech rekombinowanych białek Hsp60 pochodzących od 

patogennych szczepów bakterii Gram-ujemnych takich jak: Escherichia coli, Histophilus 

somni, Pasteurella mutocida oraz Salmonella Enteritidis. Pierwszy etap pracy objął 

skonstruowanie dwóch rekombinowanych plazmidów, w obręb których wklonowano gen 

kodujący kolejno: Hsp60 E. coli i Hsp60 P. multocida. Amplifikacji genów kodujących 

poszczególne białka Hsp60 dokonano z użyciem reakcji PCR. Zoptymalizowanie warunków 

reakcji pozwoliło na uzyskanie produktu o wielkości około 1600pz (Ryc. nr 5.). W przypadku 

etapu dotyczącego przyłączania starterów do matrycy zastosowano temperaturę 55oC przez 30 

sekund, mimo że według wskazań, ich temperatury topnienia były znacznie wyższe (61,7oC 

oraz 65,8oC), jednakże zastosowanie temperatury 60oC prowadziło do braku produktów 

reakcji PCR.  Etap elongacji fragmentów około 1600 pz trwał przez 1min. 30s w temperaturze 

optymalnej dla polimerazy AccuTaq™ LA DNA (68oC) (Tabela nr 9.). W obrębie sekwencji 

starterów zaprojektowano miejsca cięcia dla enzymów restrykcyjnych: NcoI oraz XhoI 

(Tabela nr 11.), które umożliwiły wytworzenie tzw. lepkich końców komplementarnych do 

tych powstałych po trawieniu wektora. Zastosowanym w pracy plazmidem był pET 22b(+), 

należący wraz z 43 pozostałymi wektorami pET (Merck) do grupy plazmidów tworzących 

tzw. system pET. System ten uchodzi za najbardziej wydajny wobec procesu samego 

klonowania jak i ekspresji rekombinowanych białek z użyciem jako gospodarza szczepów  

E. coli. Geny kodujące ekspresjonowane białka docelowo znajdują się pod kontrolą silnego 

promotora T7 RNA polimerazy pochodzenia bakteriofagowego. Polimeraza RNA faga T7 

wykazuje wysoką aktywność i selektywność, a pod wpływem indukcji z użyciem IPTG lub 

laktozy prowadzi do produkcji docelowej proteiny w ilości sięgającej ponad 50% pełnej 

zawartości białka w komórce. Dodatkowo system ten pozwala na szybkie zmniejszenie 

wydajności produkowanej proteiny poprzez zmniejszenie stężenia induktora, co może mieć 

kluczowe znaczenie podczas produkcji białek słabo rozpuszczalnych.  Kolejną zaletą systemu 

jest praktycznie pełne wyciszenie transkrypcji genu w komórkach  nieindukowanych, 

szczególnie w przypadku zastosowania wektorów kodujących w swej sekwencji operator lac 

[Studier i wsp. 1990] zdolny do przyłączenia represora lacI i zahamowania transkrypcji 

docelowego genu. Istnieje również możliwość zastosowania ekspresyjnych szczepów E. coli  

z wprowadzonym dodatkowym plazmidem kodującym T7 lizozym, naturalny inhibitor 

polimerazy RNA T7 [Studier 1991] oznaczone jako szczepy pLysS i pLysE. Zastosowany  

w niniejszej pracy wektor pET 22b(+) charakteryzuje się obecnością: N-terminalnej 

sekwencji sygnałowej pelB, która prowadzi do lokalizacji docelowego białka w przestrzeni 
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periplazmatycznej, C-terminalnej sekwencji kodującej His-Tag czyli tzw. ogon histydynowy 

(6xHis) wykazujący wysokie powinowactwo do niklu oraz sekwencji lac T7. Wklonowanie 

docelowego genu w sekwencję plazmidu możliwe jest dzięki obecności tzw. multiple cloning 

sites (MCS :158-225 pz). Trawienie wektora z użyciem enzymów restrykcyjnych NcoI i XhoI 

doprowadziło w przedstawionej pracy do wycięcia pełnego obszaru MCS a na jego miejsce 

wklonowano gen kodujący wybrane białko Hsp60. Dotychczasowe doniesienia naukowe 

związane z produkcją rekombinowanych białek szoku cieplnego o masie 60 kDa wskazują na 

możliwość zastosowania systemu pET w ich produkcji, przykład stanowią: geny kodujące 

Hsp60 pochodzące od Lactobacillus johnsonii, L. helveticus, Lactococcus lactis, Bacillus 

subtilis wklonowane w sekwencję pET 24d(+) [Bergonzelli i wsp. 2006], gen kodujący  

Hp-Hsp60 wklonowany  do pET 22b(+) [Bai i wsp. 2003], gen kodujący Pb-Hsp60 

wklonowany do pET 19b(+) [Soares i wsp. 2008], gen kodujący Ps-Hsp60 wklonowany do 

pET 32a(+)/ pET 21a(+) [Wilhelm i wsp. 2005], gen kodujący Hc-Hsp60 wklonowany do 

pET 19b(+) [Gomez i wsp. 1995]. Istnieje również możliwość zastosowania innych wektorów 

ekspresyjnych takich jak: pREST B (w przypadku Pg-Hsp60) [Tabeta i wsp. 2000],  

pGEX-6P-1 (w przypadku Cd-Hsp60) [Hennequin i wsp. 2001], pGEX-2T (w przypadku 

mHsp60 i Cht-Hsp60) [Yi i wsp. 1997], pQE 30 (w przypadku ST-Hsp60) [Paliwal i wsp. 

2008; Bansal i wsp. 2010], pEX (w przypadku Hp-Hsp60) [Yamaguchi i wsp. 2000; 

Yamaguchi i wsp. 2003], pGP57 (w przypadku ch-Hsp60) [Rank i wsp. 1995] oraz pQE 32 

(w przypadku Ye-Hsp60) [Noll i wsp. 1994]. 

Otrzymane rekombinowane plazmidy, w celu weryfikacji ramki odczytu 

wklonowanych do nich genów kodujących rHsp60, wysłano do sekwencjonowania (Genomed 

Sp. z o.o.). Uzyskane wyniki ujawniły zmiany w sekwencji nukleotydowej oraz 

aminokwasowej obu białek. W przypadku Hsp60 pochodzącego od E.coli wyniki 

sekwencjonowania porównano z sekwencją Hsp60 E. coli O157:H7 (NZ_ABJT01000004) 

(Ryc. nr 8.), gdyż sekwencja tego białka dla szczepu O111, w momencie analizy sekwencji, 

nie była w pełni dostępna. Analiza wykazała zmiany w sekwencji nukleotydowej w obrębie 

kilkunastu pozycji i były to zmiany typu: G/A, A/G, T/A, A/T, C/T, T/C (Tabela nr 24.). 

Spośród zaobserwowanych zmian jedynie jedna z nich (w pozycji 1123), dotycząca zamiany 

guaniny na adeninę, spowodowała  wbudowanie w pozycji 375 seryny (Ser) zamiast glicyny 

(Gly). Analiza sekwencji aminokwasowej z zastosowaniem narzędzi dostępnych dzięki 

projektowi Hope NCBI [9] ujawniła, że mutacja dotycząca zmiany glicyny na serynę może 

prowadzić do zmian właściwości syntetyzowanego białka, a zmiana obejmuje fragment białka 

w obrębie domeny o aktywności ATP-azowej. Wbudowana w strukturę proteiny seryna jest 

strukturalnie większym od glicyny aminokwasem, gdyż posiada łańcuch boczny (CH2OH). 

Dodatkowo, naturalnie występująca w sekwencji Gly w przeciwieństwie do Ser cechuje się 

znaczną elastycznością, która w tej pozycji może być niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania białka. Powstała mutacja może więc wpływać na zaburzenie kąta skręcenia 
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łańcucha białkowego i prowadzić do lokalnych zmian struktury proteiny i nieprawidłowej 

konformacji. 

W przypadku Hsp60 pochodzącego do P. multocida wyniki sekwencjonowania 

porównano z sekwencją Hsp60  Pasteurella multocida subsp. multocida (NP_246044)  

(Ryc. nr 7.). Analiza wykazała zmiany w sekwencji nukleotydowej w obrębie 21 pozycji  

i były to zmiany typu: T/C, A/G, T/G, G/C, C/G, A/T, C/T, T/A (Tabela nr 24.). Spośród 

zaobserwowanych zmian jedynie dwie z nich dotyczące kolejno zamiany guaniny na adeninę 

oraz waliny na izoleucynę spowodowały wbudowanie aminokwasów: w pozycji 253 glicyny 

zamiast kwasu asparaginowego (Asn) oraz w pozycji 464 waliny (Val) zamiast izoleucyny 

(Ile). Analiza sekwencji ujawniła, że mutacja dotycząca zmiany kwasu asparaginowego na 

glicynę może prowadzić do zmian właściwości syntetyzowanego białka, a zmiana obejmuje 

fragment białka w obrębie domeny o aktywności ATP-azowej. Wbudowana w strukturę 

proteiny glicyna jest strukturalnie mniejszym od kwasu asparaginowego aminokwasem, gdyż 

nie posiada bocznego łańcucha (COO-).  Dodatkowo stanowi ona aminokwas obojętny co 

prowadzić może do zaburzenia oddziaływań jonowych w strukturze białka, gdyż wspomniany 

łańcuch boczny Asn posiada ładunek ujemny.  Skutkiem tego rodzaju mutacji może być utrata 

zdolności wiązania nukleotydów przez domenę, w której doszło do zmiany. Glicyna jest 

również aminokwasem wykazującym znaczną elastyczność, co może przyczyniać się do 

zniesienia sztywności struktury łańcucha, wymaganej w tej pozycji.  Co więcej zmiana ta 

prowadzić może do nieprawidłowego fałdowania oraz zaburzenia w tworzeniu białkowych 

kompleksów.  Najprawdopodobniej jednak nie wpływa na immunogenność białka. Druga  

z zaobserwowanych zmian (izoleucyna/ walina): zidentyfikowana została również we 

fragmencie obejmującym sekwencję białka w domenie o aktywności ATP-azowej. 

Wbudowany w strukturę białka aminokwas – walina posiada mniejszy niż izoleucyna łańcuch 

boczny, jednakże jak wskazuje analiza, miejsce, w którym doszło do mutacji, nie jest pozycją 

konserwatywną, a walina występuje w homologicznych sekwencjach częściej niż izoleucyna, 

stąd wniosek, że zmiana ta prawdopodobnie nie prowadzi do zmian właściwości powstałej 

proteiny. 

Należy podkreślić, iż zaobserwowane zmiany w sekwencji otrzymanych białek mogły 

być związane z nieprawidłowym wbudowaniem nukleotydów przez polimerazę, możliwe 

było również ujawnienie błędów procesu sekwencjonowania. Dodatkowo nieznana była 

dokładna sekwencja genu kodującego Hsp60 dla użytych w doświadczeniu szczepów bakterii, 

od których wyizolowano genomowe DNA. W doświadczeniu założono, że ewentualnie 

zaistniałe zmiany w sekwencji białka nie wpłyną na jego immunogenność.  

Kolejny etap doświadczeń objął proces optymalizacji produkcji rekombinowanych 

białek szoku cieplnego i polegał na doborze optymalnej kombinacji trzech elementów: 

ekspresyjnego szczepu E. coli, drogi indukcji hodowli bakteryjnej oraz warunków 

oczyszczania białek. Wyboru komórek ekspresyjnych dokonano testując następujące szczepy 
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E. coli:  C41(DE3), C43(DE3), Origami(DE3), BL21(DE3), Rosetta gami(DE3) pLysS oraz 

Tuner(DE3). Wszystkie wykorzystane w doświadczeniu szczepy oznaczone jako DE3, 

charakteryzują się wbudowaniem w strukturę ich chromosomu fragmentu genomu 

lizogennego bakteriofaga DE3 kodującego T7 RNA polimerazę. Gen kodujący polimerazę 

znajduje się pod kontrolą promotora lacUV5. Wykorzystanie wspomnianych szczepów 

umożliwia nadprodukcję rekombinowanych białek w systemie zależnym od polimerazy RNA 

faga T7 charakteryzującej się wysoką specyficznością i aktywnością. Zakłada się, że ilość 

powstającego z jej udziałem RNA kodującego docelowy gen jest porównywalna z ilością 

rybosomalnego RNA w komórce, a powstałe po procesie translacji białko stanowić może 

nawet 50% całkowitej ilości białka w komórce już po kilku godzinach od indukcji [Studier 

2005]. W początkowej części przeprowadzonych doświadczeń najwyższą produkcję  

rekombinowanych Hsp60 pochodzących od E. coli (Ryc. nr 9.), P. multocida (Ryc. nr 10.) 

oraz S. Enteritidis wykazał szczep C41(DE3), zaś w przypadku Hsp60 H. somni szczep 

Tuner(DE3). Pozostałe ekspresyjne szczepy E. coli testowane dla Hsp60 E. coli (C43, 

Origami, BL21) jak i P. multocida (C43, Origami) wykazywały produkcję białka na niskim 

poziomie lub też nie ekspresjonowały go wcale (kolejno Ryc. nr 9., Ryc. nr 10.). Na 

szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie do produkcji białek szoku cieplnego szczepu 

C41(DE3). Szczep ten pozyskali Miroux i Walker [1996] wskutek transformacji E. coli 

BL21(DE3) plazmidem pMW7 kodującym toksyczne dla tego szczepu bydlęce białko OGCP 

(Oxoglutarate Carrier Protein – białko transportujące oksoglutaran), a następnie 4-godzinnej 

indukcji produkcji tego białka z użyciem IPTG. Szczep C41(DE3) okazał się zdolny do 

nadprodukcji wielu toksycznych dla BL21(DE3) protein, w tym białek membranowych takich 

jak: OGCP, bydlęca translokaza ADP/ATP, podjednostka c F-ATPazy E. coli oraz białek 

globularnych: GFP (Green Fluorescent Protein- zielone białko fluoryzujące), podjednostka γ 

bydlęcej ATP-azy. Autorzy zaobserwowali jednak, że niektóre z ekspresjonowanych białek, 

takie jak podjednostka b F-ATPazy pochodząca od E. coli  wywierają toksyczny wpływ nie 

tylko na szczep BL21 (DE3), ale również na C41 (DE3). Transformacja szczepu C41 (DE3) 

plazmidem pMW7 kodującym to białko umożliwiła otrzymanie kolejnego mutanta, który 

nazwany został szczepem C43 (DE3).  Przeprowadzone doświadczenia [Miroux i Walker 

1996; Dumon-Seignovert i wsp. 2004] wykazały, że oba pozyskane szczepy  

w przeciwieństwie do BL21(DE3) ulegają transformacji z wyższą wydajnością, większość 

transformowanych do nich plazmidów (np. pMW7, pET23a, pET29a, pGEMEX oraz 

pET17b) nie wywiera na nie toksycznego wpływu, a ich użycie pozwala zminimalizować 

problemy związane z niestabilnością wektorów. Dumon-Seignovert i wsp. [2004] wykazali, 

że stabilność plazmidu pRSETA-par z wklonowanym genem kodującym białko GroEL 

wynosi kolejno 92% dla szczepu C41(DE3) oraz 91% dla C43(DE3). Wyniki doświadczeń 

przeprowadzonych przez Miroux i Walker [1996] pozwoliły stwierdzić, że obserwowany 

toksyczny wpływ ekspresjonowanych białek na szczep BL21(DE3), w systemie 
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wykorzystującym T7 RNA polimerazę, związany jest z szybkością transkrypcji docelowego 

genu. T7 RNA polimeraza transkrybuje DNA około siedem razy szybciej niż polimeraza 

RNA E. coli stąd proces transkrypcji znacznie przewyższa proces translacji. Wykazano 

[Miroux i Walker 1996], że w przypadku szczepu C41(DE3) ilość syntetyzowanego OGCP 

mRNA na poziomie podstawowym (przed indukcją) jest 5-krotnie niższa niż w przypadku 

komórek BL21(DE3). Zaś maksymalne stężenie OGCP mRNA po zaindukowaniu hodowli 

bakteryjnej jest 10-krotnie wyższe u BL21(DE3) i osiąga ten poziom już po 45 minutach od 

dodania induktora (w przypadku C41 poziom maksymalny zaobserwowano po 90 minutach). 

Obserwacje te zostały potwierdzone przez Wagner i wsp. [2008], którzy wskazali, że za 

zaistniałe różnice w przypadku obu mutantów BL21(DE3) odpowiadają dwie mutacje  

w obrębie promotora lacUV5. Udowodnione właściwości szczepu C41(DE3) wskazują na 

zasadność użycia go do produkcji rekombinowanych białek szoku cieplnego. Jednocześnie 

brak silnej nadekspresji tych białek przez szczep C43(DE3) potwierdza, że ma on bardziej 

ograniczoną użyteczność niż szczep C41(DE3) [Miroux i Walker 1996]  i nie powinien być 

stosowany do ekspresji białek rozpuszczalnych [Wagner i wsp 2008]. W niniejszej pracy do 

produkcji rHsp60 z powodzeniem użyto również inne szczepy E. coli takie jak Rosetta 

gami(DE3) pLysS (produkcja rHsp60 H. somni i S. Enteritidis), TunerTM (produkcja rHsp60 

H. somni) oraz nowo zakupiony szczep BL21(DE3) (produkcja rHsp60 P. multocida), inny 

niż w przypadku BL21(DE3) użytego do otrzymania rHsp60 E.coli (Ryc. nr 11.). 

Zastosowanie nowych szczepów ekpresyjnych związane było z wyraźnym spadkiem stężenia 

produkowanego przez szczep C41(DE3) białka, większość bowiem szczepów ekspresyjnych  

z upływem czasu traci zdolność do wydajnej produkcji białek rekombinowanych, a próby 

ponownego ukompetentnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów (obserwacje własne). 

Należy podkreślić, że użycie nowych szczepów niosło ze sobą pewne korzyści, albowiem 

szczepy BL21(DE3) oraz TunerTM(DE3) wykazują ekspresję uszkodzonej proteazy lon oraz 

brak proteazy ompT, które mogą przyczyniać się do degradacji białek podczas ich 

oczyszczania. Dodatkowo TunerTM(DE3) to mutanty delecyjne (lacY1) szczepu BL21(DE3), 

gdzie mutacja obejmuje gen kodujący permeazę lac, co pozwala na zależną od stężenia IPTG 

indukcję komórek. Możliwe jest użycie bardzo niskiego stężenia induktora, co w wybranych 

przypadkach może przyczyniać się do wzrostu rozpuszczalności oraz aktywności 

produkowanego białka. W przypadku protein, które do prawidłowego fałdowania oraz 

aktywności potrzebują formowania mostków disiarczkowych w obrębie cytoplazmy, 

optymalne wydaje się użycie szczepów z mutacją w obrębie genów kodujących reduktazę 

glutationu (gor) oraz reduktazę tioredoksyny (trxB) czyli szczepów TunerTM(DE3) czy 

Rosetta gami(DE3) pLysS. Dodatkowo szczep Rosetta gami(DE3) pLysS umożliwia 

ekspresję białek, w sekwencji których występują kodony rzadko spotykane u E. coli. Szczep 

ten dostarcza dodatkowych tRNA dla kodonów AUA, AGG, AGA, CUA, CCC, GGA [2],  

a obecność  plazmidu pLysS gwarantuje syntezę inhibitora polimerazy RNA T7 czyli T7 
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lizozymu [Studier 1991]. Dotychczasowe doniesienia naukowe związane z produkcją 

rekombinowanych białek szoku cieplnego o masie 60 kDa wskazują, iż najczęściej 

stosowanym do ich produkcji szczepem ekspresyjnym jest szczep E. coli BL21(DE3). 

Dotychczas został on zastosowany do produkcji: Cd-Hsp60 [Hennequin i wsp. 2001],  

Hc-Hsp60 [Gomez i wsp. 1995], ST-Hsp60 [Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010],  

Ps-Hsp60 [Wilhelm i wsp. 2005], Pb-Hsp60 [Soares i wsp. 2008], La1-Hsp60, L. helvetius-

Hsp60, Lactococcus lactis-Hsp60, Bacillus subtilis-Hsp60 [Bergonzelli i wsp. 2006].  

W przypadku Pg-Hsp60 Soares i wsp. [2008] zastosowali szczep BL21(DE3) pLysS, do 

wyprodukowania Hp-Hsp60 wykorzystano szczep E. coli pop 2136 [Yamaguchi i wsp. 2000; 

Yamaguchi i wsp. 2003], zaś do Ye-Hsp60 E. coli M15 [Noll i wsp. 1994; Noll i Autenrieth 

1996]. Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że białka szoku cieplnego z powodzeniem mogą 

być ekspresjonowane przez różne szczepy E. coli. Należy jednak pamiętać, że kluczowa  

w optymalizacji produkcji białka rekombinowanego może okazać się droga indukcji hodowli 

szczepów ekspresyjnych. Indukcja produkcji rekombinowanych białek z użyciem szczepów 

DE3 możliwa jest poprzez dodatek induktora IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktozydazy) 

będącego analogiem laktozy, jak również w procesie autoindukcji (z użyciem laktozy jako 

induktora). Wyniki niniejszej pracy wskazały, że znacznie skuteczniejszą metodą jest proces 

naturalnej indukcji z użyciem laktozy (Ryc. nr 9.; Ryc. nr 10.), mimo to, jak wskazuje 

większość cytowanych wyżej prac naukowych, IPTG jest obecnie najczęściej stosowanym 

induktorem produkcji białek w systemie wykorzystującym promotor lac. Optymalizacja 

produkcji białka z jego udziałem wymaga określenia optymalnego stężenia induktora.  

W przypadku wektorów, które w swoje sekwencji posiadają promotor T7lac tak jak  

pET 22b(+) zaleca się stosowanie 1mM IPTG, zaś w przypadku szczepów ekspresyjnych 

takich jak Tuner(DE3), Origami B(DE3), Rosetta gami B(DE3), czyli posiadających mutacje 

w obrębie genu lacY1 i nie posiadających zdolności do aktywnego transportu laktozy do 

wnętrza komórki, należy przetestować stężenia w zakresie od 25 µM-1mM [2]. Zgodnie  

z powyższymi wskazówkami indukcję produkcji rHsp60 H. somni w komórkach E. coli 

Tuner(DE3) uzyskano poprzez dodatek 1mM IPTG (Ryc. nr 11., ścieżka 3.), a hodowlę po 

zaindukowaniu prowadzono przez około 4 godziny w 37oC. Doniesienia naukowe dotyczące 

produkcji różnych rHsp60 z użyciem komórek BL21(DE3) wskazują na możliwość 

zastosowania IPTG o stężeniu: 0,1 mM [Bai i wsp. 2003; Bergonzelli i wsp 2006], 0,5mM 

[Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010] oraz 1mM [Gomez i wsp. 1995; Wilhelm i wsp. 

2005], jednakże zastosowanie tego szczepu do produkcji rHsp60 E. coli i jego zaindukowaniu 

z udziałem 1mM IPTG nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W przypadku produkcji 

pozostałych białek szoku cieplnego zastosowano proces autoindukcji (Ryc. nr 11., ścieżki 2., 

4.-9.). Autoindukcja to proces polegający na indukcji hodowli bakteryjnej z zastosowanie 

naturalnego induktora promotora laktozowego. Jej zastosowanie niesie ze sobą wiele 

korzyści, w tym: umożliwia otrzymanie kilkakrotnie wyższego stężenia biomasy, jak i 
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ekspresjonowanego białka w porównaniu z IPTG, nie wymaga monitorowania wzrostu 

komórek (w przypadku indukcji z IPTG induktora dodaje się, gdy stężenie bakterii osiągnie 

OD600nm=0,4-0,6), w produkcji na dużą skalę może okazać się bardziej ekonomiczna, gdyż 

większość składników medium hodowlanego to proste związki o niskiej cenie rynkowej. Co 

ciekawe, obecność w medium hodowlanym 0,05% glukozy blokuje w początkowej fazie 

wzrostu indukcję ekspresji docelowego genu przez laktozę na tyle skutecznie, że umożliwia 

wzrost i produkcję białek silnie toksycznych dla szczepu ekspresyjnego BL21(DE3), jak 

również eliminuje problemy z niestabilnością plazmidów ekspresyjnych. W większości 

przypadków nie potrzeba nawet dodatku antybiotyku, by otrzymać wysokie stężenie 

docelowej proteiny. Mimo tak wielu korzyści autoindukcja jest metodą nadal rzadko 

stosowaną, w przypadku produkcji białek szoku cieplnego jedynie Soares i wsp. [2008] 

wskazują na możliwość jej zastosowania do produkcji rPb-Hsp60.  

Ostatnim elementem związanym z optymalizacją procesu pozyskiwania białek 

rekombinowanych, jest sposób ich oczyszczania. Wybór metodyki zależy od wielu 

czynników, w tym od właściwości samego białka i jego lokalizacji w komórce. 

Ekspresjonowana proteina może zostać zidentyfikowana w następujących frakcjach: 

cytoplazmatycznej zarówno we frakcji rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej, 

periplazmatycznej, może zostać również wydzielona do medium. Wyniki analizy sekwencji 

uzyskanych chaperonów wskazały, że są to białka stabilne (indeks II>28),  

a prawdopodobieństwo, że będą one kumulowały się we frakcji rozpuszczalnej podczas ich 

ekspresji w E. coli wynosi kolejno 64,6% dla rHsp60 P. multocida oraz 65,3% dla rHsp60  

E. coli (analiza przeprowadzona w oparciu o narzędzia dostępne na stronie internetowej [8]). 

Jednakże większość prac [Gomez i wsp. 1995; Deepe i Gibbons 2002; Paliwal i wsp. 2008; 

Soares i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010] wskazuje, że ekspresjonowane białka szoku 

cieplnego o masie 60kDa gromadzą się w komórce w nierozpuszczalnej frakcji 

cytoplazmatycznej tworząc ciałka inkluzyjne. Fakt gromadzenia się molekularnych 

chaperonów w postaci nierozpuszczalnej może zaskakiwać, gdyż są to typowe białka 

cytoplazmatyczne odpowiedzialne za prawidłowe fałdowanie protein i ich translokacje, 

zapobiegają one również procesowi tworzenia przez nie agregatów [Fink 1999]. 

Udowodniono jednak, że w niektórych przypadkach zastosowanie mutantów E. coli 

nieekspresjonujących GroEL zwiększa rozpuszczalność ekspresjonowanych białek trudno 

rozpuszczalnych, a jego obecność nie jest potrzebna do ich prawidłowego fałdowania [Carrió 

i Villaverde 2003]. Przeprowadzone analizy sekwencji białek Hsp60 wskazują na brak 

obecności w ich strukturze domen membranowych [obserwacje własne- analiza wykresów 

hydropatyczności białek], jak również sekwencji liderowych odpowiedzialnych za ich 

translokację na powierzchnię komórki [Multhoff i Hightower 1996; Garduño i wsp. 1998a]. 

Należy jednak zaznaczyć, że są to białka duże i wielodomenowe, dlatego też zwijają się  

z małą wydajnością, a silnie hydrofobowe domeny na C-końcu mogą sprzyjać ich agregacji 



 

171 

 

[Hennequin i wsp. 2001; Eichner i wsp. 2011], kiedy są one nadprodukowane przez komórkę. 

Wyżej przedstawione fakty spowodowały, że izolacje uzyskanych białek rHsp60 

wykonywano z użyciem buforu o właściwościach denaturujących, zakładając, że kumulują się 

one głównie we frakcji nierozpuszczalnej, a obecny w ich sekwencji ogon fuzyjny His-Tag 

ułatwi ich oczyszczanie w tych warunkach [2]. Obecnie istnieje około 1167 protokołów 

denaturacji białek rekombinowanych [3], większość z nich dotyczy izolacji z frakcji 

nierozpuszczalnej, gdzie proteina tworzy agregaty w formie ciałek inkluzyjnych. Akumulacja 

docelowego białka w formie ciałek inkluzyjnych niesie ze sobą pewne korzyści. Po pierwsze 

można je izolować w prosty sposób uzyskując wysokie stężenie białka o wysokiej czystości. 

Ciałka inkluzyjne mają bowiem relatywnie homogenny skład i zbudowane są głównie  

z ekspresjonowanego białka, które stanowić może ponad 90% całkowitej ilości polipeptydów, 

w przypadku E. coli pozostałe 10% stanowią m. in. białka szoku cieplnego takie jak sHSP, 

DnaK czy GroEL [2, Ventura i Villaverde 2006; Wagner i wsp. 2008]. Po drugie ciałka 

inkluzyjne chronią ekspresjonowane białka przed ich trawieniem z udziałem enzymów 

proteolitycznych. Udowodniono również, że w przypadku białek toksycznych chronią 

komórki przed zahamowaniem ich wzrostu [2]. Należy zaznaczyć, że w powyższej pracy nie 

wykonano doświadczeń mających na celu dokładne określenie frakcji, w której kumuluje się 

ekspresjonowane białko. Jednakże ze względu na fakt, że docelowa proteina powinna być 

ekpresjonowana w formie rozpuszczalnej z zachowaniem swojej pełnej biologicznej 

aktywności [2], w przyszłości należy nie tylko określić frakcję, w której gromadzi się rHsp60, 

ale również podjąć próby zwiększenia rozpuszczalności pozyskiwanych białek. Obecnie 

wiadomo, że ilość powstających ciałek inkluzyjnych zależy od kombinacji wielu czynników 

w tym: składu medium hodowlanego, temperatury inkubacji, ilości wytwarzanej proteiny  

(ta zaś zależy od rodzaju promotora, stabilności mRNA, dostępności kodonów) oraz 

dostępności odpowiedniej ilości chaperonów [Ventura i Villaverde 2006]. Dlatego też  

w przyszłości należy zmodyfikować warunki hodowli bakteryjnej, uwzględniając w sposób 

szczególny użycie szczepu C41(DE3), w przypadku którego rzadko napotyka się problemy 

związane z nieprawidłowym fałdowaniem protein oraz ich agregacji w cytoplazmie [Wagner  

i wsp. 2008]. Zmiany te dotyczyć powinny szczególnie metody autoindukcji, istnieje bowiem 

możliwość zwiększenia rozpuszczalności białka poprzez nocną hodowlę w medium do 

autoindukcji w temp. 37o C a następnie obniżeniu temp. do 20o C lub też prowadzeniu całej 

hodowli w 20o C z automatycznym wydłużeniem czasu jej trwania (temperatura 20oC 

zapewnia lepsze natlenienie hodowli) [Studier 2005]. Niewątpliwie można również podjąć 

próbę wklonowania genu kodującego wybrane Hsp60 do wektorów, które umożliwiają 

otrzymanie białek fuzyjnych z ogonem Trx (tioredoksyna) czy też GST (S-transferaza 

glutationu) zwiększających rozpuszczalność. Wiadomo bowiem, że próba skierowania białka 

Hsp60 do przestrzeni periplazmatycznej w przypadku użycia pET 22b(+), mimo że posiada 
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on sekwencję pelB jest mało prawdopodobne, gdyż Bai i wsp. [2003] nie wykazali obecności 

rHp-Hsp60 w tej przestrzeni, mimo zastosowania tego samego wektora. 

Pozyskiwanie docelowego białka z użyciem buforów denaturujących zakłada, że 

proces refałdowania proteiny zachodzi podczas jej dializy lub rozcieńczania w buforze 

niedenaturującym. Jednakże proces refałdowania białka w warunkach in vitro może wiązać 

się z trudnościami, gdyż nie istnieją metody uniwersalne i dla każdego białka należy 

opracować specyficzne procedury. Zbyt duże koszty oraz czas potrzebny do tego procesu 

mogą być przeszkodą w produkcji białka na dużą skalę [Ventura i Villaverde 2006; Wagner  

i wsp. 2008; 2]. W niniejszej pracy proces refałdowania wykonano stosując dializę białka w 

buforze PBS z dodatkiem glicerolu. Dodatek glicerolu okazał się konieczny, gdyż podczas 

dializy białko wytrącało się, a jego ponowne rozpuszczenie w buforach o właściwościach 

denaturujących okazało się niemożliwe. Należy podkreślić, że w żadnym z doniesień 

naukowych dotyczących pozyskiwania rHsp60 nie ma wzmianki o problemach  związanych  

z refałdowaniem białka, a jedynie Paliwal i wsp. [2008] oraz Bansal i wsp. [2010] zalecają 

przeprowadzenie procesu refałdowania z udziałem 1M argininy. Możliwe więc, że zmiana 

protokołu oczyszczania uzyskanych białek nie tylko zwiększyłaby wydajność procesu 

refałdowania, ale również pozwoliłaby na uzyskanie go w wyższym stężeniu. W sposób 

szczególny należy rozważyć zastosowanie protokołów dostępnych w bazie danych REFOLD, 

dotyczących oczyszczania białka szoku cieplnego pochodzącego od E. coli [4] oraz 

Chlamydolphila pneumoniae [5]. 

Doświadczenia, które objęły drugą część niniejszej rozprawy, miały na celu ocenę 

immunogenności otrzymanych rekombinowanych białek Hsp60 u myszy. Przeprowadzone 

doświadczenia pozwoliły na określenie: dawki rHsp60 użytej następnie do weryfikacji 

protektywności, reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 powstałych wskutek hiperimmunizacji 

myszy, jak również wyrzutu cytokin prozapalnych przez splenocyty pozyskane od myszy 

hiperimmunizowanych. W doświadczeniach wykorzystano samice szczepu wsobnego 

DBA/2Jcmd. Szczep ten został wybrany spośród czterech (samce szczepu BALB/c, DBA/2J, 

FVB, B6) na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez dr Józefa Galli, w których 

myszy poddano hiperimmunizacji z użyciem 25 μg rHsp60 H. somni. Wyniki eksperymentu 

zaprezentowano w pracy doktorskiej [Józef Galli 2010], wybrany do doświadczeń szczep 

DBA/2J wykazał najsilniejszą odpowiedź humoralną na podany antygen. W docelowym 

doświadczeniu, przeprowadzonym w niniejszej pracy, myszy szczepu DBA/2J 

hiperimmunizowano, podając w iniekcji podskórnej jedną z wybranych dawek białka (10 lub 

20μg rHsp60/osobnika) w czterech powtórzeniach. Do doświadczeń wykorzystano 

rekombinowane białka oczyszczone na kolumnie powinowactwa NiNTA, a następnie 

dializowane wobec buforu PBS z dodatkiem 10% glicerolu. Wyniki analizy immunoblottingu 

z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych anty-HisTag ujawniły w uzyskanych 

preparatach obecność protein o masie około 60kDa (Ryc. nr 12.). Zanieczyszczenia 
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zaobserwowano jedynie w przypadku reakcji z przeciwciałami poliklonalnymi anty-Hsp60  

H. somni (Ryc. nr 13.), co, jak można przypuszczać, związane było z obecnością  

w preparatach enzymów proteolitycznych, których aktywność prowadziła do cięcia 

łańcuchów białkowych. Do preparatów nie dodawano inhibitorów proteaz, ze względu na 

późniejszy brak możliwości zastosowania takich roztworów do badań in vitro. 

Zaobserwowano, że otrzymane wyniki rozdziału SDS-PAGE indukowanych komórek 

ekspresyjnych E. coli (Ryc. nr 9. i Ryc. nr 10.) oraz rekombinowanych białek Hsp60  

(Ryc. nr 11.) są analogiczne do tych uzyskanych przez Noll i wsp. [1994] (Ye-Hsp60), 

Gomez i wsp. [1995] (Hc-Hsp60), Tabeta i wsp. [2000] (Pg-Hsp60), Bai i wsp. [2003]  

(Hp-Hsp60), Paliwal i wsp. [2008] (ST-Hsp60). Czystość uzyskanych białek określono jako 

wystarczającą do przeprowadzenia dalszych doświadczeń. Należy podkreślić, że 

zrezygnowano z procesu odcięcia od rekombinowanych białek ogona HisTag, gdyż Gomez  

i Deepe [cyt. przez Gomez i wsp. 1995, wyniki nieopublikowane] wykazali, że obecność 

sześciu histydyn nie wpływa na immunologiczną aktywność rHc-Hsp60, przez co nie obniża 

odpowiedzi na natywne epitopy.  

W uzyskanym od myszy hiperimmunizowanych rHsp60 osoczu, określono poziom 

przeciwciał z zastosowaniem testu ELISA. Fazę stałą opłaszczano wybranymi białkami 

rHsp60 lub całymi komórkami bakteryjnymi. W obu przypadkach badano reaktywność 

przeciwciał względem antygenów homologicznych, jak i heterologicznych. Doniesienia 

naukowe dotyczące immunizacji myszy białkami szoku cieplnego wskazują na możliwość 

zastosowania różnych szczepów myszy, jak również zróżnicowanych dawek oraz dróg ich 

iniekcji (Tabela nr 2.; Wstęp). Trudno odnaleźć jakiekolwiek dane literaturowe dotyczące 

immunizacji myszy szczepu DBA/2J tymi białkami, a dane dotyczące podania Hsp60 na 

drodze iniekcji podskórnej dotyczą jedynie myszy C57BL/6 [Deepe i Gibbson 2002] oraz 

BALB/c [Gomez i wsp. 1995; Soares i wsp. 2008]. By w prawidłowy sposób zrozumieć 

odpowiedź immunologiczną użytego do doświadczeń szczepu myszy DBA/2J, jak również 

protektywność zastosowanej w dalszych doświadczeniach szczepionki, należy pokrótce 

omówić kilka zagadnień. Pierwsze z nich dotyczy charakterystyki samego szczepu myszy, 

który użyty został do doświadczeń. Należy zaznaczyć, że nowo otrzymane szczepionki 

wymagają przeprowadzenia szeregu badań z wykorzystaniem zwierząt, dlatego też konieczne 

wydaje się dobranie najbardziej odpowiedniego modelu badawczego [Medina i North 1998]. 

Szczep DBA pozyskany został przez C.C. Little w 1909 roku, w latach 1929-1930 dalsze 

krzyżowanie myszy doprowadziło do wyodrębnienia się kilku odszczepów, w tym DBA/1J 

oraz użytego w doświadczeniach DBA/2J. Obecnie jest to najstarszy szczep wsobny, 

powszechnie stosowany w różnych obszarach nauki, w tym, w sposób szczególny do badań 

dotyczących biologii układu krążenia, neurobiologii oraz immunologii [1]. Pod względem 

etologicznym osobniki męskie szczepu DBA/2J charakteryzuje niska dominacja (społeczna) 

w porównaniu z osobnikami żeńskimi [DeFries i McClearn 1970]. Jednak w początkowej 
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fazie przeprowadzonych doświadczeń, dotyczących hiperimmunizacji rHsp60 osobników 

męskich (wyników nie prezentowano), zaobserwowano, że w miarę upływu czasu stają się 

one wobec siebie wysoce agresywne, co prowadzi do ich silnego osłabienia. Z tego też 

powodu do docelowych doświadczeń użyto samic, u których nie obserwowano takich 

zachowań. Należy jednak podkreślić, że samice DBA/2J wykazywały silną nadpobudliwość 

w kontakcie z człowiekiem, wysoką aktywność w próbach ucieczki, częstym oswobodzeniu 

się podczas czynności związanych z doświadczeniem, co w znacznym stopniu utrudniało np. 

wykonanie immunizacji. Takie zachowanie mogło być skutkiem obserwowanej u tego 

szczepu wysokiej częstotliwości utraty słuchu, która zaczyna następować już około 3-4 

tygodnia życia, prowadząc do ostrego niedosłuchu w drugim lub trzecim miesiącu życia [1].  

Ze względu na charakter niniejszej pracy należy w sposób szczególny zwrócić uwagę 

na właściwości układu immunologicznego myszy DBA/2J. Po pierwsze są to myszy  

o haplotypie MHC-H2d, [1], istnieją dowody, że jego rodzaj może mieć wpływ na podatność 

wybranych szczepów na rozwój choroby (np. gruźlicy) [Medina i North 1998]. W 2002 roku 

Vance i wsp. wykazali, że u myszy szczepu DBA/2J nie identyfikuje się populacji komórek 

NK o fenotypie CD94/NKG2+. Ekspresja receptora CD94/NKG2 (heterodimer) na 

komórkach NK umożliwia wykrycie komórek z zaburzoną ekspresją MHC kl.I, która ma 

miejsce w przypadku komórek zainfekowanych wirusem lub też uległych transformacji. 

Obecnie wiadomo, że brak ekspresji receptora to skutek delecji na końcu 3’ genu Klrd1 [Orr  

i wsp. 2010,] obejmujący ~2,3kpz [Wilhelm i wsp. 2003]. Mutacja ta nie zaburza procesu 

transkrypcji, jednakże sprawia, że niemożliwa jest translacja powstałego mRNA, stąd myszy 

DBA/2J nie są zdolne do ekspresji tej cząsteczki na swojej powierzchni [Wilhelm i wsp. 

2003]. Rosenberg i Tachibana [1962] wykazali, że surowica pozyskana od myszy DBA/2J nie 

posiada aktywności hemolitycznej [cyt. przez Wetsel i wsp. 1990]. Dowiedziono, że 

właściwość ta wynika z braku zdolności syntezy komponentu C5 dopełniacza przez ten 

szczep myszy, dlatego też określa się go mianem C5-deficient (C5D) [Wetsel i wsp 1990]. 

Interesujący jest również fakt, że u myszy DBA/2J obserwuje się zaburzenie, typowych  

w przypadku innych szczepów wsobnych, funkcji klasycznych limfocytów T [Bakir i wsp. 

2005]. Limfocyty T izolowane od tego szczepu charakteryzuje bowiem słaba odpowiedź na 

mitogen PHA [Heiniger i wsp. 1975], jak również na antygeny takie jak III typ polisacharydu 

pneumokoków [Braley i Freeman 1971] czy choleratoksynę [Cerny i wsp. 197l]. Myszy te 

wykazują obniżoną ilość limfocytów T αβ CD8+, a brak ten może być kompensowany przez 

limfocyty T γδ, tak jak ma to miejsce w przypadku infekcji Plasmodium yoelli, gdzie 

oporność myszy DBA/2J na zakażenie tym patogenem to skutek silnej ekspansji nietypowej 

frakcji limfocytów T γδ o fenotypie CD4-CD8-B220+ [Bakir i wsp. 2005]. Jednak z uwagi na 

charakter prezentowanej pracy jedną z najważniejszych informacji stanowi fakt 

zakwalifikowania myszy DBA/2J do tak zwanych Th2-responders, czyli myszy, u których  

w odpowiedzi na antygen dominować będzie typ odpowiedzi immunologicznej związany  
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z pobudzeniem limfocytów Th2 [De Wit i wsp. 1993]. Charakterystyczny profil cytokinowy 

tych limfocytów, obejmujący m.in. IL-4 oraz IL-5, przyczynia się do przełączenia klasy 

syntetyzowanych przeciwciał. IL-4 powoduje wzrost ilości swoistych izotopowo limfocytów 

B, produkujących przeciwciała klasy IgG1 oraz IgE, jednocześnie hamując produkcję 

pozostałych izotypów. IL-5 zaś indukuje 5-10 krotne podwyższenie wytwarzania IgA bez 

wpływu na inne izotypy [cyt. przez Spellberg i Edwards 2001; Male i wsp. 2006]. 

Wyniki przedstawionej pracy wskazały na silną odpowiedź myszy DBA/2J na rHsp60 

pochodzące od wybranych, patogennych bakterii Gram-ujemnych po ich podskórnym 

podaniu.  W uzyskanym osoczu dominowały przeciwciała anty-rHsp60 klasy IgG, których 

obecność wykryto w reakcji z białkami homologicznymi, jak i heterologicznymi (Ryc. nr 14 

a.). Wysoki poziom przeciwciał klasy IgG (Ryc. nr 14 a., grupy 1-8) po 4-krotnym podaniu 

antygenu z jednoczesnym niskim poziomem przeciwciał klasy IgM (Ryc. nr 19 a., grupy 1-8) 

wskazał, że białka szoku cieplnego należą do antygenów T-zależnych i wzbudzają silną 

odpowiedź humoralną. Istnieją jednak dowody, że jednoczesna aktywacja receptorów TLR4 

oraz BCR limfocytów B swoistych dla Hsp60 może prowadzić do rozpoznania, aktywacji  

i powstania przeciwciał na drodze niezależnej od limfocytów T (drodze grasiczoniezależnej) 

[Quintana i Cohen 2011]. Dotychczas opublikowano szereg prac, w których wykazano 

wysoki poziom, w porównaniu do grupy kontrolnej, przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG. Noll 

i Autenrieth [1996] wykazali wysoki poziom przeciwciał klasy IgG anty-rHp-Hsp60 w osoczu 

pozyskanym od myszy BALB/c 4-krotnie immunizowanych s.c. 20μg rHp-Hsp60 z Al(OH)3 

użytym jako adiuwant. Także Bai i wsp. [2003] wykazali obecność przeciwciał  

anty-rYe-Hsp60 tej klasy w osoczu pozyskanym od myszy BALB/c oraz C57BL/6 po ich  

3-krotnym zaimmunizowaniu kolejno 10 μg rYe-Hsp60 z adiuwantem ISCOM (i.p.) oraz 

25μg rYe-Hsp60 (s.c.).  Yi i wsp. [1997] wykazali zaś obecność przeciwciał anty-rCht-Hsp60 

w osoczu pozyskanym od myszy CBA/J immunizowanych s.c. 50/100 μg rCht-Hsp60 z FAI.  

3-krotna immunizacja (i.p./i.m.) myszy BALB/c rHsp60 pochodzącym od Salmonella 

Typhimurium (dawka 40μg/10μg) zarówno z dodatkiem jak i bez dodatku adiuwantów 

(FAC/FAI lub Al(OH)3) również prowadziła do silnej odpowiedzi humoralnej myszy w klasie 

IgG [Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010]. Obecność przeciwciał klasy IgG  

anty-Pg-Hsp60 oraz anty-hHsp60 wykryto również w osoczu osób z periodontitis [Tabeta  

i wsp. 2000], zaś u osób zakażonych H. pylori obecne były przeciwciała reagujące  

z rHp-Hsp60 [Yamaguchi i wsp. 2000]. 

 Uzyskane wyniki reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG względem 

antygenu homologicznego, jak i heterologicznego wskazały, że z wyjątkiem wyników 

uzyskanych dla osocza myszy grup 2 i 6, reaktywność przeciwciał z antygenem 

homologicznym osiągnęła najwyższą wartość w teście ELISA. Wartości te nie były jednak 

istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z reakcją tych samych przeciwciał z pozostałymi 

antygenami heterologicznymi (Ryc. nr 14 a.; oznaczenia z użyciem małych i dużych liter). 
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Jednocześnie zaobserwowano, że reaktywność przeciwciał IgG, w obrębie poszczególnych 

grup (wyjątek stanowiła grupa 4), wobec rHsp60 pochodzącego od przedstawicieli rodziny 

Enterobacteriaceae nie różniła się statystycznie, różnice występowały jednak w reaktywności 

z Hsp60 pochodzącym od Pasteurellaceae (Ryc. nr 14 a.; oznaczenia z użyciem małych  

i dużych liter). Wyniki te jednoznacznie wskazały na wysoką homologię białek szoku 

cieplnego, jak również na występowanie reaktywności krzyżowej przeciwciał anty-Hsp60, co 

potwierdza wyniki uzyskane przez inne zespoły badawcze [Yamaguchi i wsp. 1996; 

Lϋneberg i wsp. 1997; Tabeta i wsp. 2000; Yamaguchi i wsp. 2000].  

Jednocześnie porównanie reaktywności przeciwciał, obecnych w osoczu myszy 

immunizowanych dwiema różnymi dawkami rHsp60 (10 lub 20 μg), wykazało, że dawka  

10 μg jest dawką wystarczająca do wzbudzenia silnej odpowiedzi humoralnej i może być 

użyta do immunizacji myszy, w celu określenia protektywności uzyskanej szczepionki. 

Analiza statystyczna nie wykazała bowiem istotnych różnic w reakcji osocza myszy 

immunizowanych 10μg a 20 μg rHsp60 w ich reakcji z antygenem homologicznym jak i 

heterologicznymi (każdorazowo porównano reaktywność pomiędzy dwoma grupami). 

Wyjątek stanowiła reakcja osocza myszy grupy 5 immunizowanej 10μg rHsp60 P. multocida 

z antygenem homologicznym, gdyż reakcja ta była istotnie statystycznie wyższa od reakcji 

osocza myszy szczepionych dawką 20μg (Ryc. 14 b.). Dotychczasowe doniesienia naukowe 

dotyczące immunizacji myszy różnymi rHsp60 wskazują na możliwość zastosowania dawek 

w granicach od 10 μg – 200 μg tego białka (Tabela nr 2., Wstęp). Jednak ze względów 

ekonomicznych zastosowanie niższych dawek, które dają porównywalne efekt, wydaje się 

bardziej uzasadnione.  

Na szczególną uwagę zasługują wyniki analizy reaktywności przeciwciał anty-rHsp60 

poszczególnych podklas immunoglobulin G (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3) w osoczach myszy 

hiperimmunizowanych. U myszy przełączenie klas syntetyzowanych przeciwciał ściśle wiąże 

się z profilem cytokin wytwarzanych przez różne subpopulacje limfocytów Th [cyt. przez 

Hussain i wsp. 1995; Male i wsp. 2006]. W przypadku szczepów wsobnych o odmiennej 

kombinacji alleli, ściśle zależnej od ich genetycznego tła (background), pojawia się problem 

odmiennej efektywności tego procesu, co może utrudniać interpretację uzyskanych  

w doświadczeniach wyników [Kaminski i Stavnezer 2007]. Dotychczas wykazano, że IFN-γ 

produkowany przez limfocyty Th1 indukuje w warunkach in vitro wytwarzanie przeciwciał 

podklasy IgG2a [Finkelman i wsp. 1988], IL-4 produkowana przez limfocyty Th2 stymuluje 

produkcje IgG1 (jak również syntezę klasy IgE) [Finkelman i wsp. 1986, Lettesjö i wsp. 1997; 

Male i wsp. 2006], zaś produkcja podklasy IgG2b (jak również klasy IgA) zależna jest od 

obecności TGF-β [Lettesjö i wsp. 1997; Seo i wsp. 2009] produkowanego przez limfocyty 

Treg/Th3 (powyższe dane dotyczą wyników doświadczeń uzyskanych wskutek stymulacji 

mysich limfocytów B lipopolisacharydem oraz rekombinowanymi cytokinami) [Male i wsp. 

2006]. Podklasa IgG3 pojawia się w odpowiedzi na antygeny T- niezależne [cyt. przez  
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Al-Qaoud i wsp. 2008], udowodniono jednak, że IFN-γ jest niezbędny do indukcji jej 

produkcji [Snapper i wsp. 1992]. Poszczególne podklasy wykazują odmienną aktywność 

biologiczną, pełnią również odmienne funkcje. Mysie podklasy IgG2a oraz IgG2b silnie wiążą 

dopełniacz, jak również oddziałują z antygenami białkowymi. Mysie IgG1 podobnie jak 

ludzkie IgG4 posiadają zdolność wiązania się do mastocytów, IgG3 zaś do rozpoznawania 

epitopów cukrowych [Hussain i wsp. 1995]. Wyniki niniejszej pracy wskazały, że dominującą 

podklasą przeciwciał w odpowiedzi na bakteryjne rHsp60 jest IgG1 (rozcieńczenie osocza 

1:20000; Ryc. nr 16 a.). Przeciwciała tej podklasy dały bowiem silne reakcje w każdym  

z analizowanych przypadków, zarówno w reakcji z antygenem homologicznym, jak i 

heterologicznym, a w obrębie analizowanych grup brak było istotnych statystycznie różnic  

w ich reaktywności. W badanym osoczu zaobserwowano również obecność przeciwciał 

podklasy IgG2a (Ryc. nr 17 a.), jak i IgG2b (Ryc. nr 18 a.) reagujących z porównywalną 

efektywnością z antygenami homologicznymi oraz heterologicznymi, jednakże poziom 

przeciwciał anty-rHsp60 tych podklas był niższy (optymalne rozcieńczenie osocza 1:500) niż 

w przypadku IgG1 (optymalne rozcieńczenie osocza 1:20000). Z powodu różnic  

w reaktywności poszczególnych koniugatów (anty-IgG2a i anty-IgG2b myszy) niemożliwe 

okazało się stwierdzenie, która z podklas (IgG2a czy IgG2b) reagowała silniej. Z uzyskanymi 

wynikami korespondują obserwacje Paliwal i wsp. [2008] jak i Bansal i wsp. [2010], którzy  

w odpowiedzi na rST-Hsp60, zarówno z dodatkiem, jak i bez dodatku adiuwantu, 

zidentyfikowali w osoczu myszy immunizowanych przeciwciała anty-rST-Hsp60 podklasy 

IgG1 oraz IgG2a, przy czym IgG1 określili jako podklasę dominującą. Należy podkreślić, że  

w odpowiedzi na podanie samego rST-Hsp60 jak i rST-Hsp60 zemulgowanego z FAC/FAI 

produkcja IgG2a była wyższa niż w przypadku zastosowania rST-Hsp60 z dodatkiem jako 

adiuwantu Al(OH)3. Obecność IgG1 oraz IgG2a wykazali również Hartley i wsp. [2004]  

w odpowiedzi na 3-krotną immunizację i.p. myszy BALB/c 25μg Ft-Hsp60 oraz Ft-Hsp60  

z IL-12, a dodatek IL-12 wpłynął na podwyższenie poziomu IgG2a. W niniejszej pracy nie 

wykazano odpowiedzi na Hsp60 w podklasie IgG3 w analizowanym osoczu, mimo że jak 

wskazują Cohen-Sfady i wsp. [2005] oraz Quintana i Cohen [2011] dominuje ona  

w odpowiedzi na hHsp60. Dotychczas wykazano brak obecności tej podklasy przeciwciał  

w odpowiedzi na Hsp60 pochodzenia grzybiczego [Guimarães i wsp. 2009] oraz ich niski 

poziom w odpowiedzi na bakteryjne białka szoku cieplnego o masie 60kDa [Hartley i wsp. 

2004]. Wyjaśnienie zjawiska pojawienia się wskazanych podklas przeciwciał w badanym 

osoczu nie jest proste i jednoznaczne, gdyż wpływa na to wiele czynników. Można jednak 

założyć, że białka szoku cieplnego oddziałując na układ immunologiczny prowadzą do 

pobudzenia zarówno limfocytów Th1 (synteza IgG2a) jak i Th2 (synteza IgG1), czego 

konsekwencją jest wzbudzenie silnej odpowiedzi humoralnej z jednoczesnym wpływem na 

odpowiedź typu komórkowego. Stwierdzenie to znajduje w sposób szczególny swoje 

potwierdzenie w wynikach uzyskanych po immunizacji myszy z użyciem Hsp60 bez dodatku 
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adiuwantu [Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010]. Pojawienie się zaś podklasy IgG2b może 

mieć związek z oddziaływaniem rHsp60 na limfocyty T reg, wykazano bowiem, że hHsp60 

przyczynia się do zwiększonej sekrecji TGF-β przez tą subpopulację limfocytów [Zanin-

Zhorov i wsp. 2006]. 

Wyniki analizy osocza myszy immunizowanych wskazały również na obecność  

w badanym materiale przeciwciał anty-rHsp60 klas IgA (Ryc. nr 20 a.) i IgE (Ryc. nr 21 a.), 

co potwierdziło wpływ rHsp60 na produkcję cytokin takich jak TGF-β oraz IL-4 przez 

komórki układu immunologicznego. W obu przypadkach wykazano niski poziom przeciwciał 

anty-rHsp60 (reakcje wykryto przy rozcieńczeniu osocza 1:100), mimo to obecność 

przeciwciał klasy IgA wydaje się obiecująca, gdyż wskazuje na możliwość wzmocnienia 

odporności błon śluzowych przez przeciwciała wydzielnicze sIgA anty-Hsp60 podczas ich 

infekcji przez patogeny układu oddechowego, czy też pokarmowego. Najwyższy poziom 

przeciwciał tej klasy zidentyfikowano w osoczu myszy immunizowanych rHsp60 

pochodzącym od P. multocida (10μg) (Ryc. nr 20 a., grupa 5). W przypadku klasy IgE jej 

obecność w analizowanym osoczu, może wiązać się bezpośrednio z charakterystyką użytego 

do doświadczeń szczepu myszy, gdyż u myszy DBA/2J w odpowiedzi na antygen dochodzi 

do preferencyjnego pobudzenia limfocytów Th2 wytwarzających IL-4 przyczyniającej się do 

syntezy tej klasy przeciwciał. Yang i wsp. [1996] wykazali u myszy DBA/2J wysoki poziom 

IgE (w porównaniu do szczepu C57BL/6) w odpowiedzi na ekstrakt z ambrozji oraz 

Kentucky bluegrass, jednakże Morokata i wsp. [1999] w odpowiedzi tych szczepów na 

ovoalbuminę zaobserwowali dokładnie odwrotne zjawisko. Wykazane różnice w przypadku 

myszy obu szczepów wynikają nie tylko z ich odmiennego genotypu, ale jak się przypuszcza 

zależą również od użytych do immunizacji adiuwantów (w cytowanych badaniach pierwszy 

zespół zastosował siarczan dekstranu/kompletny adiuwant Freunda, a drugi wodorotlenek 

glinu). 

Od dawna tradycyjnie indukowaną przez szczepionki protektywność mierzy się 

poprzez pomiar aktywności przeciwciał. Jednak, jak wskazują Spellberg i Edwards [2001], 

określenie efektywności podanej szczepionki poprzez pomiar poziomu przeciwciał nie może 

być jednoznacznie interpretowane jako fakt indukcji przez nią drugiego typu odpowiedzi 

immunologiczej, szczególnie, że brak jest prostych metod pozwalających na określenie czy 

zaindukowana została odpowiedź komórkowa. Wysoki poziom przeciwciał może 

odzwierciedlać jedynie równowagę pomiędzy Th1 a Th2 lub wskazywać na silniejsze 

pobudzenie którejś z subpopulacji. Należy zaznaczyć, że na polaryzację naiwnych limfocytów 

T mają wpływ: miejscowo produkowane cytokiny, hormony, dawka oraz droga podania 

antygenu, rodzaj komórek prezentujących antygen, a także siła oddziaływania/ 

powinowactwo receptora TCR z MHC [cyt. przez Spellberg i Edwards 2001]. Na 

kształtowanie się równowagi pomiędzy limfocytami Th1, a Th2 ma również wpływ rodzaj 

użytego do doświadczeń wsobnego szczepu myszy jak i zastosowany adiuwant. Niewątpliwie 
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więc na uzyskane w doświadczeniach wyniki (związane z indukcją różnych subpopulacji 

limfocytów Th) miały wpływ: użyty szczep myszy określany jako Th2 responder [De Wit  

i wsp. 1993], fakt, że myszy te były płci żeńskiej, gdyż samice rozwijąją silniejszą odpowiedź 

typu humoralnego (Th2) w odpowiedzi na antygeny egzogenne niż osobniki męskie  

[cyt. przez: Satoskar i wsp. 1998; Spellberg i Edwards 2001]. Wpływ mogło mieć również 

użycie niskiej dawki immunizacyjnej, bowiem wysokie dawki aktywnie hamują odpowiedź 

typu komórkowego [Spellberg i Edwards 2001] oraz rozległy wpływ Hsp60 na komórki 

układu immunologicznego w tym komórki APC (Ryc. nr 4., Wstęp).  

Jednym z najważniejszych elementów, często pomijanym w dyskusjach przez 

badaczy, a mogącym mieć dominujący wpływ na charakter odpowiedzi immunologicznej po 

podaniu wybranego antygenu, jest rodzaj adiuwantu zastosowanego do immunizacji. 

Adiuwanty mają znaczący wpływ na skuteczność stosowanych szczepionek, szczególnie, że 

stosowane antygeny są coraz lepiej oczyszczane. Stosowane często rekombinowane białka 

czy też syntetyczne peptydy są bardziej bezpieczne niż inaktywowane mikroorganizmy lecz 

są mniej immunogenne. Głównym zadaniem adiuwantów jest więc wzmocnienie odpowiedzi 

immunologicznej przeciwko użytym do immunizacji antygenom. Niestety nie ma 

uniwersalnych adiuwantów, a ich wpływ na organizm oraz mechanizmy stymulacji układu 

immunologicznego nie są do końca jasne. Dlatego też ich dobór wiąże się z uwzględnieniem 

kilku kryteriów w tym: gatunku zwierzęcia, które będzie immunizowane, rodzaju antygenu, 

rodzaju odpowiedzi immunologicznej, którą będziemy chcieli wzbudzić, drogi podania 

antygenu oraz czasu trwania odporności [Aucouturier i wsp. 2001]. Jednocześnie od 

stosowanych adiuwantów wymaga się wzmocnienia specyficznej odpowiedzi 

immunologicznej oraz protektywności, stabilności i bezpieczeństwa, gdyż ich użycie może 

mieć niewątpliwy wpływ na rozwój zwierzęcia, wskaźniki rozrodu,  przyrost ich masy ciała. 

Adiuwant musi być łatwy w użyciu, a co najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, 

musi prowadzić do zminimalizowania dawki stosowanego antygenu, tym samym 

przyczyniając się do spadku kosztu stosowanej szczepionki [cyt. przez Aucouturier i wsp. 

2001]. Obecnie do procesu immunizacji używa się najczęściej kombinacji dwóch adiuwantów 

tj. FAC, czyli komplentnego adjuwantu Freunda podczas pierwszej immunizacji zwierzęcia  

w celu pobudzenia odpowiedzi komórkowej, a następnie FAI, czyli niekompletnego 

adiuwantu Freunda, którego zadaniem jest wzmocnienie odpowiedzi humoralnej. W niniejszej 

pracy jako adiuwant zastosowany został jedynie niekompletny adiuwant Freunda (FAI), 

pominięto etap użycia FAC do pierwszej immunizacji, gdyż jak wykazano FAC, w skład 

którego wchodzą prątki gruźlicy, stymuluje organizm do odpowiedzi przeciwko Hsp65 

pochodzenia mykobakteryjnego [Billiau i Matthys 2001], a jak wiadomo przeciwciała  

anty-Hsp60 wykazują silną reaktywność krzyżową. Zastosowany w niniejszej pracy FAI to  

w zasadzie olej parafinowy z dodatkiem monoleinianu mannitolu jako surfaktantu. Po 

zmieszaniu z wodnym roztworem antygenu adiuwant tworzy lepką emulsję typu woda  
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w oleju, gdzie antygen zawieszony jest w fazie wodnej. Uzyskana emulsja charakteryzuje się 

wzbudzeniem silnej i długotrwałej odpowiedzi immunologicznej, może jednak prowadzić do 

pojawienia się miejscowych reakcji zapalnych [Billiau i Matthys 2001]. FAI stymuluje na tyle 

silnie wrodzony układ immunologiczny, że można zaobserwować krótkotrwały wzrost 

oporności zwierząt na infekcje bakteryjne (zakażenie i.v. M. avium). Wydaje się również, że 

wpływa na efektywność endocytozy podanego antygenu przez komórki APC, stymuluje 

akumulację limfocytów w węzłach chłonnych, wpływa na wyrzut cytokin w tym TNF-α. 

Wykazano również, że emulsja chroni antygen przed działaniem enzymów proteolitycznych, 

jednocześnie może modyfikować jego ładunek elektryczny czyniąc go bardziej 

immunogennym.  Mechanizm działania FAI nie jest do końca poznany, wiadomo jednak, że 

jego użycie prowadzi do tak zwanego „effect depot”, który polega na bardzo wolnym 

uwalnianiu antygenu, tym samym przyczyniając się do wydłużenia okresu półtrwania 

antygenu w miejscu iniekcji na okres około 3 miesięcy [Aucouturier i wsp. 2001; Billiau  

i Matthys 2001]. FAI indukuje produkcję przeciwciał, prowadząc raczej do zminimalizowania 

odpowiedzi komórkowej. Obecnie sugeruje się, że FAI powoduje przesunięcie odpowiedzi 

immunologicznej w kierunku Th2, czego skutkiem jest silna stymulacja komórek APC  

[cyt. przez Billiau i Matthys 2001]. Dlatego też należy podkreślić, że na uzyskane wyniki 

związane z wysokim poziomem przeciwciał anty-rHsp60 IgG1 oraz IgE miał wpływ użyty do 

immunizacji adiuwant, szczególnie, że myszy DBA/2J są wysoce podatne na przekierowanie 

odpowiedzi immunologicznej w zależności od zastosowanego adiuwantu. Przykład 

przekierowania odpowiedzi z Th1 na Th2 obserwuje się u tego szczepu wskutek 2-krotnej 

immunizacji zwierząt frakcją rozpuszczalnych antygenów Leishmania mexicana (SLA-

soluble leishmania antigen) zemulgowanych z FAI [Nashed i wsp. 2000]; zaś przekierowanie 

z Th2 na Th1 wskutek immunizacji ovoalbuminą z dodatkiem wodorotlenku glinu [Morokata 

i wsp. 1999]. Jednocześnie wyjątkowo intrygujące wydaje się być stwierdzenie, że podanie 

FAI może prowadzić do rozregulowania ekspresji endogennych białek szoku cieplnego 

(Hsp60), gdyż jego podanie chroni szczury przed rozwojem AA [Zhang i wsp. 1999].  

Uzyskane osocza, pochodzące od hiperimmunizowanych rHsp60 myszy DBA/2J, 

poddano analizie, której celem było określenie reaktywności przeciwciał względem całych 

komórek bakteryjnych (E. coli, H. somni, P. multocida, S. Enteritidis). Uzyskane wyniki 

skłoniły do oczekiwania, że najwyższa protektywność podczas eksperymentalnego zakażania 

myszy wybranymi patogenami zostanie wykazana dla zwierząt immunizowanych rHsp60  

P. multocida (10μg), gdyż uzyskane wartości absorbancji osocza tej grupy zwierząt były 

najwyższe (Ryc. nr 15 a., grypa 5). Najwyższa zaś podatność na zachorowania obserwowana 

będzie w przypadku immunizacji rHsp60 S. Enteritidis (10 i 20 μg) (Ryc. nr 15 a., grupy 7  

i 8). Wykazanie reaktywności przeciwciał anty-Hsp60 z powierzchnią komórek bakteryjnych 

było ważnym elementem doświadczeń, gdyż w czasie infekcji bakteryjnej to reaktywność  

z antygenami powierzchniowymi odgrywa kluczową rolę. Obecne w osoczu przeciwciała 
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poprzez wiązanie się do antygenów znajdujących się na powierzchni komórki działają jako 

opsoniny wspomagające proces ich fagocytozy (immunofagocytoza) lub indukują proces 

cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC). Przeciwciała opłaszczające docelowy 

antygen mogą również prowadzić do aktywacji dopełniacza [Male i wsp. 2006; Jakóbisiak  

i wsp. 2009]. Dotychczas wykazano udział przeciwciał anty-Hsp60 w indukcji ADCC [Cesare 

i wsp. 1992], immunofagocytozie oraz wiązaniu składnika C3 dopełniacza [Guimarães i wsp. 

2011]. Udowodniono jednak, że wydajność procesu fagocytozy przez komórki układu 

immunologicznego zależy ściśle od stężenia użytych do doświadczeń przeciwciał  

anty-Hsp60. W przypadku ich zbyt wysokiej koncentracji (powyżej 50μg/ml) dochodzi do 

tworzenia dużych agregatów, które fagocytowane są z mniejszą wydajnością w porównaniu 

do agregatów o mniejszych rozmiarach (doświadczenia przeprowadzone na agregatach 

tworzonych przez drożdże H. capsulatum) [Guimarães i wsp. 2011]. Uzyskane w niniejszej 

pracy wyniki, w których wykazano silną reaktywność przeciwciał anty-Hsp60 klasy IgG  

z całymi komórkami bakteryjnymi (Ryc. nr 15 a.) potwierdziły doniesienia naukowe 

dotyczące ekspresji Hsp60 na powierzchni komórek Procaryota (Rozdział 3.4., Wstęp). 

Dotychczas fakt ten udało się potwierdzić w sposób bezpośredni z wykorzystaniem testu 

ELISA (Hsp60 na powierzchni kolejno H. ducreyi oraz L. johnsonii) [Frisk i wsp. 1998; 

Bergonzelli i wsp. 2006], mikroskopi elektronowej (Hsp60 na powierzchni kolejno H. ducreyi 

oraz H. capsulatum) [Frisk i wsp. 1998; Guimarães i wsp. 2009], mikroskopu 

fluorescencyjnego/ immunofluorescencji [Guimarães i wsp. 2009] oraz cytometrii 

przepływowej (Hsp60 na powierzchni H. pylorii) [Yamaguchi i wsp. 1996]. Ekspresję Hsp60 

na powierzchni komórek w sposób pośredni dowiedli również Garduño i wsp. [1998b] oraz 

Ensgraber i Loos  [1992] wykazując kolejno, że dodatek przeciwciał anty-Hsp60 hamuje 

adhezyjne zdolności L. pneumophila oraz agregację Salmonella Typhimurium. Dodatkowo 

udowodniono, że poziom ekspresji Hsp60 na powierzchni komórek bakteryjnych zależy od 

użytego do doświadczeń szczepu bakterii, warunków ich hodowli [Yamaguchi i wsp. 1996], 

jak również od sposobu przygotowania komórek do analizy (konieczne jest przemycie 

hodowli bakteryjnej, gdyż bakterie wydzielają Hsp60 do medium hodowlanego) [Frisk i wsp. 

1998]. Niewątpliwie należy wziąć pod uwagę możliwość częściowego zafałszowania 

uzyskanych w tej pracy wyników, gdyż część komórek bakteryjnych podczas opłaszczania 

mogła ulec rozpadowi, zastosowano bowiem bufor węglanowy o wysokim pH i nie wykonano 

dodatkowych oznaczeń związanych z detekcją DNA lub wewnątrzkomórkowego enzymu 

aldolazy w celu weryfikacji rozpadu komórek. W przyszłości, by w pełni potwierdzić 

obecność Hsp60 na powierzchni analizowanych komórek bakteryjnych, należy podjąć próbę 

opłaszczenia płytek w buforze PBS, wykonać oznaczenia weryfikujące rozpad komórek, jak 

również warto wykonać oznaczenia powierzchniowego Hsp60 z użyciem cytometrii 

przepływowej, jednocześnie sprawdzając wpływ fazy wzrostu komórek bakteryjnych na 

poziom ekspresji Hsp60 (do testu ELISA bakterię hodowano przez 6h). Mimo wszelkich 
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zastrzeżeń na uwagę zasługują wyniki dotyczące reaktywności osocza myszy 

hiperimmunizowanych z bakterią H. somni, gdyż była ona w każdej z grup istotnie 

statystycznie wyższa w porównaniu do reakcji z pozostałymi patogenami. Reaktywność 

względem trzech pozostałych bakterii nie różniła się statystycznie w obrębie żadnej z grup 

(Ryc. nr 15 a.; oznaczenia z użyciem małych i dużych liter). Wykazana wysoka reaktywność 

przeciwciał anty-rHsp60 z antygenami pełnej bakterii H. somni to najprawdopodobniej wynik 

odmiennej budowy zewnętrznej błony tego patogenu. H. somni w przeciwieństwie do 

pozostałych analizowanych bakterii Gram- ujemnych nie wykazuje obecności 

lipopolisacharydu (LPS), lecz lipooligosacharydu (LOS) w błonie zewnętrznej [Inzana i wsp. 

1988]. LOS, podobnie jak LPS, zawiera lipid A, który tworzy zewnetrzną warstwę błony 

zewnętrznej oraz dołączony do niego za pośrednictwem Kdo (kwas 2-keto-3-

deoksyoktonowy) oligosacharyd podstawowy, który jest analogiem rdzenia LPS. 

Oligosacharyd, oprócz Kdo, zawiera heptozę lub heptozy, podstawione innymi cukrami  

w tym aminocukrami. Do heptozy oligosacharydu podstawowego dołączony jest łańcuch α 

składający się z sześciu cukrów lub, jak ma to miejsce w LOS o nieco bardziej złożonej 

budowie, krótki łańcuch cukrowy, zwany częścią wydłużającą oraz krótka część końcowa. 

Charakterystyczną cechą wyróżniającą LOS jest brak O-swoistych łańcuchów cukrowych 

charakterystycznych dla LPS [Baj i Markiewicz 2007]. Wydaje się, że odmienna budowa tych 

dwóch cząsteczek rzutuje na przestrzenną dostępność ekspresjonowanego na powierzchni 

zewnętrznej błony Hsp60. Słabiej rozbudowane łańcuchy cukrowe LOS sprawiają, że białka 

szoku cieplnego są efektywniej rozpoznawane przez przeciwciała. Obserwacje te zostały 

również potwierdzone przez wyniki reaktywności przeciwciał anty-Hsp60 klas IgA oraz IgE, 

jak również poszczególnych podklas IgG. We wszytkich analizowanych przypadkach 

najsilniejsze reakcje wykazano dla bakterii H. somni. W przypadku podklas immunoglobulin 

G, najintesywniejszą reakcję wykazały przeciwciała podklasy IgG1 (rozcieńczenie osocza 

1:1000), zaobserwowano również reakcję dla przeciwciał podklas IgG2a oraz IgG2b 

(rozcieńczenie osocza 1:100). Wydaje się, że podczas zakażeń kluczową  rolę odgrywać mogą 

przeciwciała anty-Hsp60 podklas IgG1 oraz IgG2a, gdyż Guimarães i wsp. [2009] wykazali, że 

podanie i.p. myszom C57BL/6 mAb anty-Hsp60 tych podklas chroni je przed rozwojem 

histoplazmozy, właściwości takich nie wykazują jednak mAb podklasy IgG2b. Właściwości 

protektywne tych przeciwciał wiążą się ściśle z podklasą i/lub rozpoznawanym przez nie 

epitopem. Jednocześnie udowodnino, że wszystkie podklasy efektywnie agregują komórki 

drożdży zwiększając tym samym wydajność procesu ich fagocytozy [Guimarães i wsp. 2011], 

przy czym jest to proces ściśle zależny od ich stężenia. mAb podklasy IgG2b przy 

podwyższonym stężeniu przeciwciał (≥ 50 μg/ml) przyczyniają się do tworzenia dużych 

agregatów, które fagocytowane są z mniejszą wydajnością [Guimarães i wsp. 2011].  

Dodatkowo zaobserwowano, że to przeciwciała klasy IgG1 i IgG2a nie zaś IgG2b przyczyniają 

się do wzrostu efektywności wewnątrzkomórkowego zabijania [Guimarães i wsp. 2009]. 
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Obserwowana zaś reakcja przeciwciał anty-IgE z całymi komórkami H. somni może 

wskazywać na ich kluczową rolę podczas infekcji H. somni, gdyż ich podwyższony poziom 

identyfikuje się w osoczu bydła, u którego doszło do rozwoju histofilozy [Ruby i wsp. 2000]. 

Drugi etap przeprowadzonych doświadczeń objął również badania dotyczące wpływu 

bakteryjnego Hsp60 na wyrzut cytokin prozapalnych (IL-1β, IL-6 oraz TNF-α) przez 

splenocyty pozyskane od myszy hiperimmunizowanych. Cytokiny prozapalne uwalniane  

są głównie przez makrofagi i monocyty, jak również przez komórki nabłonka, neutrofile, 

komórki tuczne, limfocyty T i B. Ich pojawienie się zapoczątkowuje odpowiedź ostrej fazy 

zapalnej, wzrost wytwarzania składowych dopełniacza oraz innych białek biorących udział  

w usuwaniu materiału uwolnionego przez bakterie i zniszczone tkanki. Wytworzenie dużych 

ilości tych cytokin może prowadzić do ciężkiego wstrząsu. Zasadniczym czynikiem 

aktywującym wyrzut cytokin prozapalnych jest LPS oddziałujący na komórki układu 

immunologicznego poprzez receptory TLR4 [Male i wsp. 2006; Jakóbisiak i wsp. 2009],  

z którymi, jak się przypuszcza, mogą również oddziaływać białka szoku cieplnego (Rozdział 

3.5.2., Wstęp). Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły wykazać, że dodatek do medium 

hodowlanego białek szoku cieplnego wraz z polimyksyną B (PmB) stymuluje splenocyty do 

wyrzutu IL-1β oraz IL-6 po szcześciu godzinach od dodania stymulatora (Ryc. nr 22 a.  

i Ryc. nr 23 a.). W pozyskanych po zakończeniu hodowli supernatantach nie wykazano 

obecności TNF-α. W przypadku analizy stężenia IL-1β stwierdzono, że stymulacja 

wybranymi rHsp60 (z dodatkiem PmB) splenocytów pochodzących od myszy grup 3-6 oraz 8 

powoduje uwolnienie istotnie statystycznie wyższego stężenia tej cytokiny niż w przypadku 

stymulacji splenocytów pochodzących od myszy immunizowanych rHsp60 E. coli  

(Ryc. nr 22 b.). W przypadku zaś IL-6, to stymulacja komórek myszy immunizowanych 

rHsp60 P. multocida (grupa 5) powoduje istotnie statystycznie wyższy wyrzut tej cytokiny  

w porównaniu do pozostałych analizowanych grup (Ryc. nr 23 b.). Przeprowadzona analiza 

pozyskanych supernatantów, w obrębie grup (1-9), w większości przypadków nie wykazała 

istotnych statystycznie różnic w stężeniu uwolnionych przez splenocyty cytokin (IL-1β; IL-6) 

pod wpływem ich pobudzenia z udziałem bakteryjnego rHsp60 (z dodatkiem PmB) różnego 

pochodzenia (Ryc. nr 22 a. i Ryc. nr 23 b.), co oznacza, że użyte preparaty posiadały zbliżoną 

aktywność cytokinową. Zaś zaobserwowany stosunkowo wysoki wyrzut IL-1β przez 

splenocyty pozyskane od myszy grupy kontrolnej (Ryc. nr 22 a.; grupa 9), potwierdził, że 

bakteryjne Hsp60 stanowi silny stymulator naiwnych komórek układu immunologicznego. 

Zaskakujący okazał się fakt, że w odpowiedzi na stymulację LPS nie wszystkie komórki 

uwolniły IL-1β (Ryc. nr 22 a.), zaś poziom uwolnionej IL-6 pod wpływem wszytkich 

stymulatorów był niski (w większości przypadków <100pg/ml) (Ryc. nr 23 a.). Należy 

przypuszczać, że na uzyskane wyniki wpływ miały następujące czynniki: bakteryjne rHsp60, 

charakterystyka splenocytów DBA/2J oraz czas ekspozycji na podane stymulatory. 

Dotychczas wykazano silny wpływ stymulujący białek szoku cieplnego na elementy 
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wrodzonego, jak i nabytego układu immunologicznego (Rozdział 3.5., Wstęp). Istnieją jednak 

poważne obawy, iż obserwowany wpływ HSP na komórki układu immunologicznego 

(szczególnie układu wrodzonego) to raczej skutek zanieczyszczeń preparatów, a nie rezultat 

działania samego białka. Po pierwsze podejrzenia wzbudza fakt, iż wszystkie białka szoku 

cieplnego o różnej masie cząsteczkowej i pełnionych w komórce funkcjach wywołują 

podobny efekt cytokinowy. Po drugie obserwowany efekt wydaje się być bardzo podobny do 

tego wywoływanego przez wzorce molekularne związane z patogenami – PAMP,  

a szczególnie LPS i bakteryjne lipoproteiny. Należy podkreślić, że obecnie większość 

stosowanych w doświadczeniach, w tym i w przedstawionej pracy, preparatów Hsp60 to 

białka rekombinowane wyprodukowane z użyciem ekspresyjnych szczepów Escherichia coli, 

gdzie obecność zanieczyszczeń pochodzenia bakteryjnego jest wysoce prawdopodobna. Po 

trzecie przypuszcza się, iż komórka docelowa rozpoznaje HSP60 z udziałem receptorów 

TLR2 oraz TLR4, które są głównymi receptorami rozpoznającymi LPS, a nie jest 

prawdopodobne, by tak wyspecjalizowane receptory nie potrafiły w prawidłowy sposób 

rozróżnić od siebie tych dwóch cząsteczek [Tsan i Gao 2009]. Różnorodność doniesień 

naukowych wzbudza dodatkowe wątpliwości w kwestii receptorów faktycznie 

rozpoznających HSP60 pochodzenia zarówno bakteryjnego jak i ssaczego, jak i 

rozpoznawanych przez komórki układu immunologicznego epitopów tych białek.  

Podjęto wiele prób mających na celu zniesienie potencjalnego wpływu zanieczyszczeń 

preparatów HSP na komórki układu immunologicznego. W większości badań przyjęto dwa 

kryteria: pierwsze- LPS jest oporny na inaktywację cieplną [Retzlaff i wsp. 1994; Chen i wsp. 

1999; Kol i wsp. 2000; Flohé i wsp. 2003; Habich i wsp. 2005;] oraz drugie- efekt wpływu 

LPS może być wykluczony poprzez dodatek polimyksyny B (PmB) [Retzlaff i wsp. 1994; 

Chen i wsp.1999; Kol i wsp. 2000; Flohé i wsp. 2003; Habich i wsp. 2005; Cohen-Sfady  

i wsp. 2005]. W innych przypadkach zastosowano przeciwciała anty-Hsp [Retzlaff i wsp. 

1994; Zanin- Zhorov i wsp. 2003; Cohen-Sfady i wsp. 2005; Zanin- Zhorov i wsp. 2005a], 

proteinazę K [Flohé i wsp. 2003; Habich i wsp. 2005], czy też inhibitory LPS takie jak lipid 

IVa [Asea i wsp. 2000], lipid A Rhodopseudomonas spheroides [Dybdahl i wsp. 2002] oraz 

maganin II amidu (C114H181N31O28S) [Cohen-Sfady i wsp. 2005]. Zaobserwowano, iż 

efekt HSP jest temperaturowo zależny, gdyż białko to inaktywowane jest podczas ogrzewania 

(1h, 95oC- Retzlaff i wsp. 1994; 10 min, 100oC- Habich i wsp. 2005; 20 min, 100oC – Kol  

i wsp. 2000; Cohen-Sfady i wsp. 2005; Graaf i wsp. 2006), tracąc swoje właściwości 

stymulatorowe, podczas gdy ogrzanie preparatu LPS nie znosi jego właściwości. Wykazano, 

że dodatek ściśle określonej ilości LPS do preparatu HSP powoduje wzmocnienie efektu 

stymulatorowego białka, a wzmocnienie to jest proteazo- i temperaturo- niezależne i jest 

zależne od dawki LPS [Habich i wsp. 2005]. Biologiczny efekt HSP nie jest hamowany lub 

jest jedynie częściowo znoszony przez polimyksynę B (PmB), podczas gdy stymulacja 

komórek LPS jest zjawiskiem PmB- zależnym [Chen i wsp. 1999; Kol i wsp. 2000; Habich  
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i wsp. 2005]. Efekt ten nie jest również ograniczany przez inne inhibitory LPS, jest jednak 

hamowany w obecności przeciwciał anty-Hsp. Doniesienia te mogą być dowodem, że efekt 

cytokinowy zależy bezpośrednio od białek szoku cieplnego nie zaś od ich zanieczyszczeń 

pochodzenia bakteryjnego. Jednakże Wallin i wsp. [2002] wskazali, że wysoce oczyszczone 

preparaty Hsp70 uzyskane z mysiej wątroby, nie stymulują mysich DCs nawet przy 

koncentracji 200-300 µg/ml, zaś preparaty nieoczyszczone posiadają zdolność do aktywacji 

tych komórek już przy stężeniu 50-100 ng/ml, uzyskany efekt jest zależny od temperatury  

i nie jest hamowany przez PmB. Intrygujące wydają się również doniesienia Gao i Tsan 

[2003b], przeczące brakowi wrażliwości LPS na temperaturę, w którym wykazano, iż 

ogrzewanie preparatu LPS (4ng/ml; 1h 100oC) powoduje nie tylko spadek aktywności 

endotoksyny (test z użyciem lizatu Limulus amebocyte), ale również zahamowanie wyrzutu 

TNF-α podczas stymulacji mysich makrofagów ogrzanym preparatem. Jednakże większość 

naukowców nie bierze pod uwagę  doniesień związanych z wrażliwością LPS na ogrzewanie 

oraz ignoruje fakt, że stężenie LPS rzędu 0,1-0,2 [Gao i Tsan 2003a] , a nawet 0,05 ng/ml 

[Gao i Tsan 2003b] może powodować wyrzut TNF-α przez mysie makrofagi [Gao i Tsan 

2003a; Gao i Tsan 2003b]. W większości badań używane do aktywacji komórek stężenie LPS 

wynosi 10-500 ng/ml [Retzlaff i wsp. 1994; Chen i wsp. 1999; Kol i wsp. 2000; Habich i wsp. 

2003]. Przy takich stężeniach nawet jeśli ogrzewanie zinaktywuje 99% LPS pozostanie 

wystarczająca ilość jego łańcuchów, by aktywować proces produkcji TNF-α i jednocześnie 

skłaniać do błędnego stwierdzenia, że LPS jest oporny na ogrzewanie. Należy również 

zauważyć, iż nie tylko LPS może być źródłem zanieczyszczenia, trzeba rozważyć również 

możliwość zanieczyszczeń innych niż LPS, mogących indukować aktywność cytokinową. 

Gao i Tsan [2003b] wskazali, że 50% wyprodukowanego przez komórki TNF-α było 

skutkiem zanieczyszczenia komercyjnie dostępnego preparatu rhHsp60 (Stress-Gen) 

związkami innymi niż LPS, które okazały się wrażliwe na temperaturę, a ich aktywności nie 

hamowała polimyksyna B. Możliwe, że właśnie to zjawisko potwierdza doniesienia dotyczące 

braku lub częściowego hamowania aktywności cytokinowej przez polimyksynę B. Mimo 

wielu wątpliwości dotyczących zdolności białek szoku cieplnego do aktywacji wyrzutu 

cytokin prozapalnych, jak i zastosowania polimyksyny B jako antybiotyku wiążącego LPS, 

podjęto próbę interpretacji uzyskanych wyników. Wykazano, że w użytych do stymulacji 

roztworach rHsp60 stężenie LPS nie przekroczyło 12,5 pg/ml, a do jego oznaczenia użyto 

powszechnie stosowany test półilościowy LAL. W różnorodnych doniesieniach naukowych, 

w których wykorzystano preparaty rHsp60, poziom zanieczyszczeń LPS oznaczony tą 

metodą, w zależności od preparatu, wynosił: ≤1 ng/ ml [Retzlaff i wsp. 1994], <10 pg/µg 

białka [Deepe i Gibson 2002], <0,01 pg/µg białka [Zanin- Zhorov i wsp. 2003; Cohen-Safy i 

wsp. 2005], <0,1 EU/µg białka [Bansal i wsp. 2010], 0,02% [Paliwal i wsp. 2008]. 

Niewątpliwie, optymalne do stymulacji komórek byłoby użycie roztworów oczyszczonych  

z użyciem kolumny powinowactwa dla LPS, jednakże koszt zakupu takiej kolumny okazał się 
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zbyt wysoki, stąd podjęto próbę zniesienia oddziaływania LPS na komórki układu 

immunologicznego poprzez zastosowanie PmB. Uzyskane wyniki wskazały, że dodatek do 

medium hodowlanego samej PmB (100ng/ml) nie stymuluje komórek do wyrzutu żadnej  

z cytokin, zaś stymulacja układem LPS (100ng/ml) z dodatkiem PmB (100ng/ml) powoduje 

co najmniej 50% spadek stężenia wydzielonej cytokiny w porównaniu do poziomu 

uzyskanego po stymulacji samym LPS. Gao i Tsan [2003b] zaobserwowali, że dodatek PmB 

w stężeniu 100ng/ml powoduje silne obniżenie aktywności roztworów LPS (0,2 ng/ml) jak i 

zanieczyszcznych endotoksyną preparatów rhHsp60 (32 pg LPS/µg białka), obserwacje te 

potwierdzili Chen i wsp. [1999]. Jednakże jak wskazują wyniki doświadczeń optymalne jest 

najprawdopodobniej zastosowanie roztworu o wyższym stężeniu wynoszącym 10µg/ml  

[Gao i Tsan 2003a; Gao i Tsan 2003b; Cohen-Stafy i wsp. 2005]. W przypadku doboru stężeń 

LPS oraz ConA użytych do doświadczeń kierowano się głównie charakterystyką szczepu 

DBA/2J. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez The Jackson Laboratory w śledzionie  

8-tygodniowych samic DBA/2J poszczególne populacje komórek stanowią: 65,31% 

(limfocyty B); 9,61% (limfocyty T CD4+); 4,39% (limfocyty T CD8+); 2,38% (komórki NK); 

0,65% (komórki NKT); 1,89% (granulocyty); 3,97% (monocyty). Dane te wskazują na 

wyraźną dominację limfocytów B w populacji komórek pozyskanych ze śledzion myszy 

DBA/2J, których silnym stymulatorem jest LPS. W przypadku limfocytów T myszy DBA/2J 

sugeruje się zastosowanie jako mitogenu ConA, gdyż jak wiadomo, komórki te nie 

odpowiadają na PHA [Heiniger i wsp. 1975]. Doniesienia naukowe, dotyczące proliferacji 

splenocytów (w zależności od doświadczeń całej populacji pozyskanych komórek lub 

rozdzielnych frakcji adherentnej i nieadherentnej) pozyskanych od myszy DBA/2J, wskazują 

na możliwość zastosowania jako mitogenów: ConA (5 µg/ml; 2,5 µg/ml), LPS (10 µg/ml;  

20 µg/ml) [Dréau i wsp. 1999; Pollard i Landberg 2001], HgCl2 (10-5 M) [Pollard i Landberg 

2001] oraz rIL-2 (104 U/ml) [Hunt i wsp. 1998]. Zaskakująca jest konieczność zastosowania 

wysokich stężeń LPS w celu pobudzenia splenocytów myszy DBA/2J. W przeprowadzonych 

badaniach dotyczących proliferacji komórek pozyskanych ze śledzion myszy 

hiperimmunizowanych rHsp60 (wyników nie prezentowano), zaobserwowano, że pobudzenie 

tych komórek do proliferacji następuje dopiero po zastymulowaniu ich r-rem LPS o stężeniu 

minimum 5 µg/ml. Jednakże szereg badań przeprowadzonych w Zakładzie Immunologii  

i Prewencji Weterynaryjnej UP jak i wyniki innych zespołów [Chen i wsp. 1999; Gao i Tsan 

2003a; Gao i Tsan 2003b; Cohen-Stafy i wsp. 2005] wskazują, że do badania wyrzutu cytokin 

przez komórki układu immunologicznego stężenie 100 ng/ml LPS jest wystarczające. Dlatego 

też ostatecznie komórki stymulowano LPS (E. coli O55:B5) o stężeniu 100 ng/ml oraz ConA 

5 µg/ml. W przypadku zaś samego roztworu bakteryjnych rHsp60 wybrano dawkę 10 μg/ml, 

wiekszość bowiem doniesień naukowych wskazuje na możliwość zastosowania stężenia 

różnych preparatów Hsp60 w zakresie od 0,1-10 μg/ml [Chen i wsp. 1999; Gao i Tsan 2003a; 

Gao i Tsan 2003b; Cohen-Stafy i wsp. 2005; Soares i wsp. 2008].  
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Istnieje szereg doniesień naukowych o wpływie rHsp60 na wyrzut cytokin przez 

komórki pozyskane ze śledzion myszy immunizowanych białkami szoku cieplnego. Uzyskane 

wyniki wskazują na wyraźne różnice zależne od użytego do doświadczeń szczepu myszy, 

rHsp60, jak również czasu trwania stymulacji. Dotychczas wykazano, że 48-godzinna 

stymulacja rHsp60 (rPb-Hsp60 10 µg/ml; rHc-Hsp60 25 µg/ml ) splenocytów myszy 

(BALB/c; C57BL/6) hiperimmunizowanych tymi białkami prowadzi do wzrostu,  

w pozyskanych supernatantach, stężenia: IL-12 i IFN-γ, nie identyfikuje się jednak GM-CSF 

[Deepe i Gibson 2002], IL-4 czy też TNF-α [Deepe i Gibson 2002; Soares i wsp. 2008].  

72-godzinna stymulacja (rST-Hsp60 4 oraz 5 µg/ml; rch-Hsp60 4 µg/ml kolejno splenocytów 

myszy BALB/c, CBA/J) prowadzi zaś do wyrzutu IL-2, IL-4 [Paliwal i wsp. 2008; Bansal  

i wsp. 2010] oraz IFN-γ [Yi i wsp. 1997; Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010]. Powyższe 

dane skłoniły do stwierdzenia, że w przypadku uzyskanych wyników kluczową rolę odegrał 

czas trwania ekspozycji na podane stymulatory. Najbardziej zaskakujące wyniki dotyczyły 

identyfikacji TNF-α, którego obecności nie udało się wykazać, mimo że zastosowany do jego 

oznaczeń komercyjnie dostępny test ELISA był aktywny. Gao i Tsan [2003a; 2003b] 

zidentyfikowali obecność czynnika martwicy nowotworów już po 4-godzinnej stymulacji LPS 

oraz rhHsp60 makrofagowej linii komórkowej RAW264.7, zaś Chen i wsp. [1999] po  

7-godzinnej stymulacji linii J774.1 Jednakże Cohen-Stafy i wsp. [2005] po 72-godzinnej 

stymulacji rhHsp60 (25 μg/ml) naiwnych limfocytów B izolowanych ze śledzion myszy 

C57BL/6J nie wykazali obecności tej cytokiny, dodatkowo udowodnili, że bakteryjne Hsp60 

pochodzące od E. coli oraz Mycobacterium bovis w przeciwieństwie do ludzkiego Hsp60 nie 

aktywuje limfocytów do proliferacji oraz wyrzutu IL-10. Możliwe więc, że w przypadku 

izolowanych od hiperimmunizowanych myszy DBA/2J splenocytów, zastosowane czasy 

inkubacji wykluczyły możliwość wykrycia sekrecji TNF-α przez badane komórki.  

W przypadku IL-6, której wyrzut przez makrofagi pobudzany jest m.in. przez IL-1β, 

późniejsze zebranie supernatantów mogłoby spowodować detekcję tej cytokiny na znacznie 

wyższym poziomie, bowiem Cohen-Stafy i wsp. [2005] zidentyfikowali wyrzut IL-6 przez 

splenocyty, której stężenie w supernatantach przekroczyło 100 pg/ml po 10-godzinnej 

inkubacji. Jednocześnie Retzlaff i wsp. [1994] po 3-godzinnej stymulacji, mysich 

makrofagów otrzewnowych izolowanych od myszy BALB/c, Hsp60 pochodzącym od 

Legionella pneumophila, Escherichia coli, Mycobacterium leprae oraz Mycobacterium bovis 

zaobserwowali podwyższenie stężenia transkryptu mRNA kodującego IL-1β, IL-6 oraz  

TNF-α jak również podwyższoną sekrecję IL-1β.  

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki oraz dane literaturowe skłoniły do stwierdzenia, 

że w doświadczeniu zastosowano wystarczające do zastymulowania splenocytów stężenie 

rHsp60, bowiem spośród wszystkich zastosowanych stymulatorów najwyższy wyrzut obu 

cytokin obserwowano po zastosowaniu rHsp60 z dodatkiem PmB. Jednocześnie wydaje się, 

że zastosowane stężenie polimyksyny B było wystarczające do zahamowania ewentualnego 
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oddziaływania LPS, mogącego stanowić zanieczyszczenie preparatów rHsp60, na te komórki. 

Zaś brak obecności TNF-α oraz niskie stężenie IL-6 było najprawdopodobniej skutkiem 

nieodpowiednio dobranego czasu stymulacji komórek, nie jest bowiem możliwe, by LPS nie 

stymulował komórek do wyrzutu cytokin prozapalnych. Można również wnioskować, że 

zwiększenie ilości stymulowanych komórek doprowadziłoby do podwyższenia stężeń 

identyfikowanych cytokin. Większość bowiem doniesień naukowych dotyczących stymulacji 

splenocytów rHsp60 wskazuje na zastosowanie wyższego niż użyto do doświadczeń (5x105 

kom./ml) stężenia komórek: w tym 1x106 kom./ml [Bansal i wsp. 2010] jak i 2,5x106 kom./ml 

[Deepe i Gibbons 2002; Soares i wsp. 2008]. W czasie trwania doświadczenia wszystkie 

pozyskane populacje splenocytów poddano badaniu morfologicznemu (wyników nie 

prezentowano), którego celem było określenie procentowego stosunku limfocytów do 

makrofagów. W większości przypadków stosunek ten był zbliżony do 90%:10%. Niski 

odsetek makrofagów mógł wpłynąć na obserwowany, niższy, niż w innych cytowanych 

doświadczeniach, poziom wyrzutu cytokin prozapalnych. 

Trzecia część przeprowadzonych doświadczeń miała na celu wykazanie protektywości 

rHsp60 pochodzenia bakteryjnego, zastosowanych do immunizacji myszy DBA/2J, podczas 

ich zakażenia wybranymi patogenami. Realizacja tej części pracy doktorskiej poprzedzona 

została szeregiem doświadczeń, które pozwoliły na wyznaczenie dawek patogenu użytych do 

zakażenia zwierząt. Początkowo zakładano, że myszy zakażone zostaną na naturalnej dla 

danego patogenu drodze infekcji (doustna lub wziewna), poprzez podanie im dawki równej 

LD50, czyli dawki, po podaniu której obserwuje się padnięcia połowy zakażonej populacji. 

Uzyskane wyniki wskazały, że w przypadku myszy DBA/2J realizacja tych założeń jest 

możliwa jedynie w przypadku zakażenia bakterią Salmonella Enteritidis. W pozostałych 

przypadkach konieczne okazało się podanie dawek nie będących wartością LD50 i/lub zmiana 

drogi podania potogenu. Wszelkie trudności w wyznaczeniu dawki LD50 potwierdziły, że 

efektywne zakażenie zwierząt ściśle zależy od: podatności użytego szczepu myszy na 

zakażenia [Ashman i wsp. 1996], od szczepu oraz dawki użytego do zakażenia patogenu 

[Morissette i wsp. 1995; Medina i North 1998] jak i drogi jego podania [Preston i wsp. 1992; 

Morissette i wsp. 1995; Kadioglu i Andrew 2005]. Niewątpliwie należy uwzględnić również 

charakter choroby, schorzenia układu oddechowego o charakterze chronicznym wymagają 

bowiem wprowadzenia do płuc minimalnej ilości patogenu (często poniżej 1x102cfu/os.), co 

gwarantuje powolny rozwój choroby zarówno u szczepów podatnych jak i opornych na 

zakażenia danym patogenem. W przypadku gruźlicy obserwuje się padanie zwierząt 

określanych zarówno mianem opornych, jak i podatnych na zakażenia M. tuberculosis, 

jednakże śmierć zwierząt następuje w odmiennym odstępie czasowym od podania patogenu 

(szczepy podatne padają poniżej 114 dni zaś oporne po 250 dniach) [Medina i North 1998]. 

Morissette i wsp. [1995] zaobserwowali również, że istnieją rozbieżności w wynikach 

doświadczalnego zakażenia myszy P. aeruginosa, a różnice w uzyskanych wynikach nie są 
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związane jedynie z zastosowanym szczepem myszy oraz zjadliwością szczepu bakteryjnego, 

ale ściśle zależą od warunków, w jakich przetrzymywane były zwierzęta (warunki 

konwencjonalne a warunki typu SPF). W przypadku chorób przewlekłych ich wywołanie jest 

łatwiejsze w warunkach konwencjonalnych [Morissette i wsp. 1995]. 

Dotychczas wykazano, że myszy szczepu DBA/2J podatne są na zakażenia 

następującymi patogenami: Mycobacterium tuberculosis szczep H37Rv  (podanie i.v. oraz 

areozolowe) [Medina i North 1998], Candida albicans (i.v.) [Ashman i wsp. 1996], 

Pseudomonas aeruginosa (bezpośrednie wprowadzenie do płuc bakterii enkapsulowanej  

w agarze) [Morissette i wsp. 1995],  Pseudomonas aeruginosa (podanie aerozolowe) [Wilson 

i wsp. 2007], Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae 

[Wilson i Yu wyniki niepublikowane, cyt. przez Wilson i wsp. 2007], Leishmania mexicana 

(s.c., dot. osobników męskich) [Satoskar i wsp. 1998], Leishmania major (i.v.; dot. 

osobników męskich) [cyt. przez Satoskar i wsp. 1998], Leishmania major (s.c.; dot. 

osobników żeńskich) [cyt. przez Satoskar i wsp. 1998], Mycoplasma pulmonis (i.n.) [Cartner  

i wsp. 1996], Helicobacter felis (podanie dożołądkowe z użyciem cewnika) [Sakagami i wsp. 

1996]. Jednocześnie wskazano, że trudno wywołać u tego szczepu schorzenia powodowane 

przez: P. yoelli szczep 17XNL (i.p.) [Bakir i wsp. 2005], Coccidioides immitis szczep R.S. 

(i.p.) [Kirkland i Fierer 1983], Coccidioides immitis szczep Silveira (i.n.) [Cox i wsp. 1988], 

Staphylococcus aureus szczep SH1000 (s.c.) [Nippe i wsp. 2011] oraz E.coli 1677 

(wprowadzenie patogenu bezpośrednio do światła pęcherza moczowego) [Hopkins i wsp. 

1998], Salmonella Typhimurium oraz Salmonella Choleraesuis (p.o.- konieczne zastosowanie 

wysokiej dawki patogenu) [Pasquali i wsp. 2008]. Przedstawione powyżej wyniki badań 

jednoznacznie wskazują, że docelowe doświadczenie, mające na celu określenie 

protektywności rHsp60, musiało zostać poprzedzone szeregiem badań dotyczących 

podatności szczepu DBA/2J na zakażenie wybranymi szczepami kolejno: H. somni, P. 

multocida, S. Enteritidis oraz E. coli, jak również weryfikacji drogi podania antygenu.  

Przebieg doświadczeń, dotyczących zakażenia myszy DBA/2J patogenami układu 

oddechowego takimi jak P. multocida oraz H. somni, zakładał, że bakterie podane zostaną  

w aerozolu z użyciem nebulizatora, co imitowało naturalną drogę zakażenia. Dotychczas 

przeprowadzono szereg doświadczeń wykazujących wysoką podatność szczepu DBA/2J na 

zakażenia bakteryjne układu oddechowego [Morissette i wsp. 1995; Medina i North 1998; 

Wilson i wsp. 2007; Wilson i Yu wyniki niepublikowane, cyt. przez Wilson i wsp. 2007]. 

Wyniki doświadczeń dotyczących aerozolowych zakażeń myszy patogennymi szczepami 

Mycoplasma tuberculosis szczep H37Rv (~5x102 cfu/os.) [Daniel i wsp. 2006], Mycoplasma 

tuberculosis szczep H37Rv (1x102 cfu/os.) [Medina i North 1998], Mycoplasma tuberculosis 

szczep Erdmana (5x101 cfu/os.) [Jagannath i wsp. 2000], Pseudomonas aeruginosa szczep 

PAO1 (zakażenie przeprowadzone wg Head i Yu 2004) [Wilson i wsp. 2007] jak również 

zakażeń polegających na bezpośrednim wprowadzeniu do płuc patogenu Pseudomonas 
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aeruginosa szczep 508 (3x104 cfu/os.) [Morissette i wsp. 1995] jednoznacznie wskazują, że 

za rozwój choroby odpowiedzialne są zburzenia bezpośrednio związane z brakiem syntezy 

komponentu C5 dopełniacza przez myszy DBA/2J. Cząsteczka C5 to składowa komplementu, 

która indukować może procesy prozapalne, jak i cytolityczne [Male i wsp. 2006; Jakóbisiak 

2009]. U myszy składnik C5 biosyntetyzowany jest przez  hepatocyty [Wheat i wsp. 1987; 

Wetsel i wsp. 1990], tkankę płucną [Wheat i wsp. 1987; Strunk i wsp. 1988] oraz makrofagi 

otrzewnowe [Ooi i Colten 1979]. Wewnątrz komórki występuje jako prekursor zwany pro-C5, 

który wskutek proteolizy cięty jest na dwa łańcuchy (α oraz β), które następnie łączą się ze 

sobą poprzez mostki siarczkowe. Ostateczny produkt ulegający sekrecji podlega dodatkowo 

procesowi glikolizylacji [Patel i Minta 1979; Wetsel i wsp. 1990]. Wykazano, że mysie 

makrofagi otrzewnowe [Ooi i Colten 1979] oraz komórki tkanki płucnej pozyskane od myszy 

C5D (C5 deficient – niezdolnych do syntezy cząsteczki C5), w tym od DBA/2J, są zdolne do 

produkcji pro-C5, jednakże nie są zdolne do sekrecji cząsteczki gotowego produktu, zaś 

komórki wątroby nie syntetyzują pro-C5 a co za tym idzie cząsteczki C5, gdyż jak 

zasugerowali Patel i Minta [1979] brak w hepatocytach funkcjonalnej formy mRNA C5. 

Wykazano, że wszystkie myszy C5D wykazują mutację w genie kodującym komponent C5. 

U myszy tych na końcu 5’ egzonu kodującego C5 występuje delecja dwóch par zasad (TA). 

Delecja ta uniemożliwia syntezę produktu pro-C5 o pełnej długości, syntetyzowany peptyd  

o wielkości 2,43 kDa jest najprawdopodobniej niestabilny, ulega szybkiej degradacji i trudno 

go zidentyfikować metodami immunoprecypitacyjnymi [Wetsel i wsp. 1990]. Brak 

możliwości syntezy składnika C5 dopełniacza powoduje, że surowica homozygot nie 

wytwarzających komponentu C5 charakteryzuje się brakiem aktywności przeciwbakteryjnej, 

jak również wyraźnym osłabieniem zdolności do indukcji chemotaksji [cyt. przez Wetsel i 

wsp 1990]. Sugeruje się, że jego brak może również wpływać na właściwości funkcjonalne 

makrofagów, w tym na zaburzenie zdolności do wewnątrzkomórkowego zabijania 

drobnoustrojów [Jagannath i wsp 2000; Daniel i wsp. 2006; Wilson i wsp. 2007]. Daniel i 

wsp. [2006] oraz Jagannath i wsp. [2000] wykazali, że makrofagi izolowane od  myszy C5D 

nie posiadają zdolności do zahamowania wewnątrzkomórkowego wzrostu M. tuberculosis, 

gdyż dochodzi u nich do nieprawidłowej fosforylacji izoform PKC (protein kinase C - kinaza 

białkowa C) prowadzącej do zaburzeń w syntezie reaktywnych form tlenu. Dowiedziono 

również, że makrofagi izolowane od myszy C5D a następnie inkubowane z bakterią  

M. tuberculosis wykazują obniżoną w porównaniu do myszy C5S (C5 sufficient- zdolnych do 

syntezy cząsteczki C5) sekrecję TNF-α oraz chemokin (MIP-1α, MIP-2) [Daniel i wsp. 2006].  

Wilson i wsp. [2007], wskutek wziewnego zakażenia 10 różnych szczepów wsobnych 

myszy (w tym DBA/2J) patogennym szczepem P. aeruginosa PAO1, zaobserwowali, że już 

sześć godzin po zainfekowaniu zwierząt ilość bakterii (cfu/ g tkanki płucnej) izolowanych  

z płuc myszy DBA/2J osiąga najwyższe stężenie spośród wszytkich badanych szczepów.  

U myszy tych obserwuje się wysoką śmiertelność już w pierwszej dobie od zakażenia, a po 
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upływie 6 dni wynosi ona 96,7% (58 padłych zwierząt/ 60 zakażonych). 24-godziny po 

zainfekowaniu w przestrzeni pęcherzykowej myszy DBA/2J występuje silne rozproszenie  

i nieregularność w akumulacji komórek odporności wrodzonej (frakcji PMNs),  

a w pęcherzykach płucnych zaczyna się gromadzić wydzielina, której ilość z upływem czasu 

wzrasta. Silny napływ komórek układu immunologicznego do płuc następuje dopiero  

w drugiej dobie prowadząc ostatecznie do rozwoju ciężkiego stanu zapalnego. Jednocześnie  

wykazano, że w odpowiedzi na zakażenie P. aeruginosa neutrofile myszy DBA/2J wykazują 

podwyższoną aktywność, a makrofagi wyraźne zaburzenia aktywności przeciwbakteryjnej. 

Zaburzenie to objawia się brakiem zdolności do podwyższenia aktywności fagocytarnej 

makrofagów (wyniki 60 jak i 120-minutowej ekspozycji na patogen) jak również brakiem 

zdolności do kontroli wzrostu patogenu po jego internalizacji (zaburzenie 

wewnątrzkomórkowego zabijania). Jednocześnie makrofagi płucne produkują wysoki poziom 

TNF-α, IL-1α, MIP-1β, MPC-1. Uzyskane wyniki skłoniły autorów [Wilson i wsp. 2007] do 

stwierdzenia, że defekt makrofagów jak i deregulacja sieci produkowanych chemokin  

i cytokin może wpływać na efektywność obrony przeciwbakteryjnej u myszy DBA/2J. Nieco 

odmienne obserwacje po infekcji P. aeruginosa wykazał zespół Morissette i wsp. [1995]. Po 

24-godzinach od momentu podaniu patogenu, wykazali oni porównywalną ilość bakterii 

izolowanych z płuc zarówno w przypadku myszy C5S (BALB/c) jak i C5D (DBA/2J). 

Jednakże już w drugiej dobie od zakażenia myszy DBA/2J w przeciwieństwie do BALB/c nie 

były w stanie kontrolować szybkości proliferacji patogenu w płucach, a w trzeciej dobie 

wykazywały wysoką śmiertelność. Intesywny napływ komórek frakcji PMNs obserwowano 

dopiero u myszy, które przeżyły trzy dni od zainfekowania. Stąd też wniosek, że rozwój 

choroby mógł być spowodowany zbyt niskim poziomem komórek frakcji PMNs 

(granulocytów) i/lub zbyt niską ich aktywnością, bezpośrednio związaną ze zbyt słabym 

oddziaływaniem bakteriostatycznym (brak składnika C5a). W przypadku donosowego 

zakażenia myszy DBA/2J Mycoplasma pulmonis Cartner i wsp. [1996] zidentyfikowali 

rozległe zmiany w tkance płucnej, dużą ilość płucnej wydzieliny oraz stosunkowo wysoki 

poziom wysięku z dróg oddechowych.  Jednocześnie zaobserwowali niewielką hiperplazję 

komórek nabłonka dolnych dróg oddechowych oraz nieznaczny naciek limfatyczny  

w porównaniu do innych szczepów podatnych na zakażenia M. pulmonis. W tym przypadku 

Cartner i wsp. [1996] zasugerowali zaburzenie w odpowiedzi zapalnej u myszy DBA/2J. 

Przedstawione powyżej doniesienia naukowe dotyczące podatności DBA/2J na 

zakażenia układu oddechowego skłoniły do przypuszczeń, że możliwe będzie wywołanie  

u nich pasterellozy na drodze wziewnego podania Pasteurella multocida. P. multocida 

stanowi patogen wywołujący ciężkie stany chorobowe (m. in. HS; AR; FC) u bydła, bizonów, 

owiec, świń, kóz oraz ptaków [Chung i wsp. 2001], powodując znaczące straty ekonomiczne  

w chowie zwierząt [Collins 1973]. Wyniki posiewów wymazów pobranych z nosa bydła 

wskazują, że patogen ten może kolonizować śluzówkę nosogardzieli nie wywołując  
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u zwierząt chorób układu oddechowego oraz chorób systemowych. P. multocida może być 

drobnoustrojem warunkowo chorobotwórczym, powodującym rozwój choroby w warunkach 

stresowych (brak dostępu do wody, transport, zakażenia wirusowe i in.). U osobników 

poddanych takim stresorom może dojść do masowych zachorowań na włóknikowe zapalenie 

płuc, opisywanego jako gorączka transportowa (shiping fever), czy zespołu oddechowego 

bydła BRDC, a w niektórych przypadkach może prowadzić do rozwoju posocznicy 

krwotocznej [Collins i wsp. 1983]. Większość badań wskazuje na szczególny udział 

odpowiedzi humoralnej w ochronie organizmu przed rozwojem chorób związanych z infekcją 

P. multocida [Collins i wsp. 1983], jednak w przypadku szczepów nie wytwarzających 

otoczki kluczową rolę odgrywają profesjonalne komórki fagocytujące oraz aktywacja 

dopełniacza [Boyce i Adler 2000]. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny 

protektywności rHsp60 w kontekście aerozolowego zakażania myszy P. multocida. 

Wykazano bowiem, że szczepy wsobne myszy są wysoce podatne na zakażenia tym 

patogenem [Collins 1973] i stanowią idealny model badawczy do wywołania posocznicy 

krwotocznej [Ramdani i wsp. 1990]. Doniesienia naukowe wskazują na możliwość zakażenia 

różnych szczepów myszy (w tym CD-1, BALB/c, NMRI, TRU:ICR, ddY) na drodze 

dootrzewnowego [Savage i Sheldon 1971; Collins 1973; Collins i wsp. 1983; Ramdani i wsp. 

1990; Marandi i Mittal 1997; Chung i wsp. 2001; Ali i wsp. 2004; Virág i wsp. 2008], 

dożylnego [Savage i Sheldon 1971; Collins 1973; Woolcock i Collins 1976; Collins i wsp. 

1983], podskórnego [Collins 1973; Collins i wsp. 1983], donosowego [Marandi i Mittal 1997; 

Lu i wsp. 1991] oraz aerozolowego [Collins 1973; Woolcock i Collins 1976; Collins i wsp. 

1983] podania patogenu. Jednakże podczas oceny protektywności użytych przeciwko 

P.multocida szczepionek szczególnie ważne stają się wyniki uzyskane podczas zakażenia 

zwierząt na drodze aerozolowego podania patogenu. Taki sposób zakażenia odzwierciedla 

naturalną drogę infekcji, jednak w porównaniu do zakażeń i.p. oraz i.v. wywołana choroba 

charakteryzuje się znacznie wolniejszym rozwojem [Woolcock i Collins 1976].  

W przestawionej pracy przeprowadzono szereg doświadczeń, w których myszy DBA/2J 

zakażano różnymi izolatami P. multocida podając zawiesinę bakteryjną w postaci aerozolu. 

Do doświadczeń bakterie namnażano na podłożu płynnym BHI z 10% dodatkiem FCS  

w 37oC przez 8 godzin przy 250 rpm, gdyż jak wykazał Collins [1973] najwyższe stężenie 

patogenu w płynnej hodowli można uzyskać po 6-8-godzinnej hodowli z wytrząsaniem oraz 

10% dodatkiem surowicy bydlęcej (~5x109). Zawiesinę bakteryjną rozpylano z użyciem 

nebulizatora, a myszy poddano 40 minutowej ekspozycji na patogen. Analogiczny sposób 

zakażenia zastosował w doświadczeniach zespół Collins [1973; 1976; 1983] wykorzystując 

do zainfekowania zwierząt aparat Middlebrook. W przeprowadzonych doświadczeniach 

własnych myszy DBA/2J zakażano izolatami P. multocida pochodzącymi od chorego na 

pasterellozę kota, padłych na ptasią cholerę gęsi oraz przypadku zapalenia płuc u cielęcia. 

Niewątpliwie selekcja szczepów bakteryjnych zjadliwych wobec użytego szczepu myszy jest 
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procesem niezbędnym, gdyż umożliwia jego dalsze użycie do badań nad efektywnością 

terapii skierowanej przeciw danemu patogenowi lub też szczepionki [Virág i wsp. 2008].  

W docelowych doświadczeniach myszy zakażano poprzez rozpylenie bardzo wysokich stężeń 

zawiesiny bakteryjnej sięgających nawet 2x1013 cfu/ml zawiesiny. Padnięcia zwierząt 

obserwowano jedynie w przypadku zastosowania izolatu od gęsi, po rozpyleniu zawiesiny 

bakteryjnej o stężeniu 2x1010 (1 padłe zwierzę/4 zakażone) oraz 1x1012 cfu/ml (4/4),  

u zwierząt tych rozwinęła się sepsa (wykazano obecność patogenu we wszytkich narządach 

wewnętrznych). Nie zaobserwowano jednak związku pomiędzy zostosowanym do rozpylenia 

stężeniem zawiesiny bakteryjnej a ilością padłych zwierząt (Tabela nr 22.). Mimo braku 

ustalenia wartości LD50 dla zakażenia wziewnego, podjęto próbę zainfekowania 

immunizowanych rHsp60 myszy na naturalnej drodze infekcji (rozpylono zawiesinę 

bakteryjną o stężeniu 7x1012 cfu/ml). Niestety sepsa wywołana przez P. multocida rozwinęła 

się jedynie u jednego osobnika (immunizowanego rHsp60 H. somni), podczas gdy żaden 

osobnik z grupy kontrolnej, jak i grup immnizowanych pozostałymi rHsp60 nie padł. Wyniki 

te nie pozwoliły na określenie skuteczności zastosowanej szczepionki podczas wziewnego 

zakażenia myszy P. multocida. Uzyskane wyniki były zaskakujące, gdyż jak wskazuje Collins 

[1973] większość szczepów P. multocida izolowanych od ptaków jest również patogenna dla 

myszy, a zwierzęta te są bardzo podatne na aerozolowe zakażenia tym patogenem.  

W cytowanych badaniach rozpylenie zawiesiny bakteryjnej o stężeniu 1x107 cfu/ml (użycie 

aparatu Middelbrook) powodowało zasiedlenie płuc zakażanych zwierząt przez patogen  

w ilości około 1x103-5x103 cfu. Wykazano, że obecność w płucach 10 komórek P. multocida 

(serotyp 5A, izolowany od indyków) prowadziła do upadków wszytkich zakażonych myszy 

(szczep CD-1). W przypadku wprowadzenia do płuc 10-krotnie wyższej dawki (1x102cfu) już 

po 24 godzinach ilość patogenu wzrastała do poziomu 1x107cfu, infekcja rozprzestrzeniała się 

do wątroby oraz śledziony, większość zwierząt padła po upływie 24-36 godzin, nieliczne 

osobniki przeżywały 3 dni [Collins 1973; Woolcock i Collins 1976]. W przeprowadzonych 

doświadczeniach własnych dotyczących wyznaczenia wartości dawki LD50 zaobserwowano, 

że u osobników, które padły po aerozolowym podaniu patogenu, rozwinęła się sepsa. Patogen 

był obecny w watrobie, śledzionie, nerce (wraz z moczem) oraz w sercu (wraz z krwią), 

jednakże jedynie dwa spośród pięciu osobników padły po 24 godzinach od zakażenia (wyniki 

te korespondują z obserwacjami przedstawionymi powyżej), w przypadku pozostałych 

osobników (3 os.) śmierć nastąpiła dopiero w siódmej dobie od zakażenia. W przypadku 

doświadczeń dotyczących protektywnej roli rHsp60, śmierć osobnika immunizowanego 

rHsp60 E. coli nastąpiła w trzeciej dobie od zakażenia. Co ciekawe, u dwóch osobników 

patogen był obecny w narządach wewnętrznych po siedmiu dniach od zakażenia.  

W przypadku badań przeprowadzonych przez Collins i wsp. [1983] z wykorzystaniem 

różnych izolatów P. multocida pochodzących od indyków (S68, serotyp A5), bydła  

(V90, serotyp A1) oraz królika (J20, serotyp A12) wykazano, że wirulencja szczepów użytych 
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do zakażeń myszy ściśle zależy od rodzaju zastosowanego izolatu, jak również drogi podania 

patogenu. Określona bowiem przez badaczy [Collins i wsp. 1983] wartość LD50, dla 

powyższych szczepów podczas aerozolowego zakażania myszy TRU:ICR, wyniosła kolejno: 

5-10, 280 oraz >1x106cfu/os.. We wszystkich przypadkach wirulencja użytych szczepów  

w przypadku podania aerozolowego była niższa w porównaniu do zakażenia dootrzewnowego 

oraz dożylnego [Collins i wsp. 1983]. Powyższe wyniki jednoznacznie wskazały, że użyte do 

doświadczeń w przedstawionej pracy izolaty P. multocida charakteryzowała zbyt niska 

zjadliwość wobec myszy DBA/2J. Boyce i Adler [2000] wykazali, że kluczowy wpływ na 

wirulencję P. multocida ma wytwarzana przez tą bakterię otoczka, bowiem mutanty 

(PBA875) pozbawione zdolności do jej syntezy są aktywnie usuwane przez profesjonalne 

komórki fagocytarne z krwi, śledziony oraz wątroby, podczas gdy szczep dziki (M1404 B:2) 

namnaża się bardzo szybko. W badaniach własnych do doświadczeń wykorzystano szczepy 

terenowe o nieznanej wobec myszy wirulencji oraz nieokreślonym serotypie. Należy również 

rozważyć fakt, że na wirulencję użytego szczepu wpływ mógł mieć sam proces rozpylania, 

gdyż Thomson i wsp. 1992 wykazali, że przeżywalność zjadliwego szczepu P. multocida 

LFB3 w aerozolu ściśle zależy od uzyskanej po  rozpyleniu wilgotności powietrza, czasu jaki 

upłynął od rozpylenia oraz podłoża w jakim zawieszone były bakterie. Rozpylenie wodnej 

zawiesiny bakteryjnej przy stosunkowo niskiej względnej wilgotności powietrza (28%) 

powodowało, że po 5 minutach od rozpylenia ilość bakterii spadała do 22% (w porównaniu z 

wyjściową ilością bakterii), zaś po 45 minutach wynosiła jedynie 8%. Dla wilgotności rzędu 

79% po 5 minutach przeżywalność osiągała poziom 69% zaś po 45 już tylko 2%. Thomson  

i wsp. [1992] wykazali, że  izolowane z aerozolu  kolonie bakteryjne P. multocida 

charakteryzują się niewielkimi rozmiarami kolonii, co świadczy o subletalnym uszkodzeniu 

komórek bakteryjnych podczas rozpylania. Do osłabienia wirulencji użytych szczepów mógł 

również przyczynić się proces ich pasażowania. Savage i Sheldon 1971 wykazali, że  

100-krotne przepasażowanie izolowanego od królika  szczepu P. multocida (o niskiej 

zjadliwości) powoduje utratę wirulencji. Jednakże według Woolcock i Collins [1976]  

niemożliwe jest, by tak zjadliwy patogen jak P. multocida, po dostaniu się do nosogardzieli,  

a co za tym idzie do płuc nie wywołał u zakażonych zwierząt choroby. Należy jednak 

zaznaczyć, że płuca zdrowych osobników są w stanie eliminować niewielkie ilości patogenu, 

kiedy tylko dostaną się one do pęcherzyków płucnych. Co ciekawe w przypadku myszy 

wprowadzenie zdrowych osobników do populacji zwierząt zakażonych (zarówno drogą 

aerozolową jak i i.v.) nie powoduje rozprzestrzeniania się choroby, mimo padania osobników 

zakażonych [Woolcock i Collins 1976]. Należy podkreślić, że w badaniach własnych spośród 

19 osobników immunizowanych, które przeżyły wziewne zakażenie P. multocida  

u 13 zidentyfikowano patogen w nozdrzach i/lub płucach po 7 dniach od zakażenia  

(Tabela nr 29.), a w osoczu stwierdzono podwyższony poziom (Hp>0,2) białka ostrej fazy 

zapalnej (haptoglobiny) (Tabela nr 30.). Możliwe jednak, że w przeprowadzonych 
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doświadczeniach do płuc zakażanych zwierząt dostała się zbyt niska ilość bakterii, aby 

wywołać objawy chorobowe. Szczególnie, że Collins i wsp. [1983] zaobserwowali, iż 

wziewne zakażenie myszy mało zjadliwym szczepem J20 (izolat od królika) nie powodowało 

padnięcia żadnego z zakażanych zwierząt, mimo, że w płucach zidentyfikowano patogen  

w stężeniu około 1x105cfu. Przedstawione powyżej dane literaturowe wskazują na 

konieczność przeprowadzenia dalszych badań, dzięki którym wyłoniony zostanie wysoce 

patogenny szczep P. multocida, użycie którego prowadzić będzie do padania zwierząt po 

aerozolowym podaniu patogenu. Można również rozważyć podanie patogenu bezpośrednio 

do nozdrzy lub do płuc. Identyfikacja zjadliwego wobec DBA/2J szczepu myszy pozwoliłaby 

na powtórzenie doświadczeń dotyczących ochronnej roli rHsp60.  

Ze względu na fakt, że próby określenia protektywności rHsp60 podczas wziewnego 

zakażenia myszy DBA/2J P. multocida nie powiodły się, podjęto próby ich dootrzewnowego 

zakażenia. Dootrzewnowe podanie P. multocida umożliwia: izolację tego patogenu  

z mieszaniny populacji różnych bakterii [Lariviere i wsp. 1993], porównanie patogenności 

poszczególnych szczepów [Collins i wsp. 1983] oraz określenie efektywności różnych terapii 

(w tym szczepionek) skierowanych przeciwko tej bakterii [Collins 1973; Lu i wsp. 1991; 

Marandi i Mittal 1997; Ali i wsp. 2004] . Uzyskane w niniejszej pracy wyniki, wykazały, że 

zakażenie i.p. szczepu wsobnego DBA/2J izolowanym od gęsi szczepem P. multocida 

powoduje padanie zwierząt, a dawka LD50 wynosi 1x102 cfu/os. (Tabela nr 22.). Padnięcia 

wszytkich zakażonych osobników obserwuje się już po podaniu dawki 2-krotnie wyższej 

(2x102 cfu/os.) (Ryc. nr 30 A-D). Uzyskane wyniki potwierdziły, że wirulencja P. multocida, 

w przypadku zakażeń szczepów wsobnych myszy, ściśle zależy od rodzaju izolatu użytego do 

zakażenia oraz drogi jego podania, co jest zgodne z wynikami  Collins i wsp. [1983]. Dane 

literaturowe wskazują na możliwość zastosowania do zakażenia i.p. różnych izolatów tej 

bakterii, w tym pochodzących od indyków [Collins 1973; Woolcock i Collins 1976; Collins  

i wsp. 1983], kur [Marandi i Mittal 1997], królików [Lu i wsp. 1991; Virág i wsp. 2008], 

bizonów [Ramdani i wsp. 1990], cieląt [Collins i wsp. 1983] oraz świń [Lariviere i wsp. 

1993]. Wartości LD50 ściśle zależą od użytych do doświadczeń izolatów oraz szczepów 

wsobnych myszy. W przypadku niektórych szczepów takich jak S68 serotyp A5 (izolowany 

od indyków) dootrzewnowe podanie pojedynczej komórki patogenu prowadzi do śmierci 

zakażonych zwierząt (zakażenie myszy TRU:ICR) [Collins i wsp. 1983]. W przypadku 

szczepu M1404 Ramdani i wsp. [1990] zaobserwowali, że podanie myszom (BALB/c)  

20 cfu/os. prowadziło do śmierci zakażonych zwierząt już po 30 godzinach od zainfekowania. 

Zaś w przypadku dawki 1x102 cfu/os. w krwi obwodowej patogen identyfikowano już po  

30 minutach od podania bakterii, a po 24 godzinach jego liczebność osiągała wartość  

1x108 cfu/ml krwi. Co ciekawe myszy nie wykazywały żadnych objawów klinicznych 

zakażenia przez pierwsze 12 godzin. Po upływie tego czasu u myszy pojawiała się gorączka 

oraz łagodna sinica kończyn, która pogłębiała się wraz z rozwojem choroby, dodatkowo 
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zwierzęta wykazywały niechęć do poruszania się. Wykazano również (po 12 oraz  

24 godzinach od zakażenia) zmiany dotyczące powiększenia podkolanowych, krezkowych 

oraz szyjnych węzłów chłonnych, łagodną splenomegalię oraz przekrwienie wątroby 

[Ramdani i wsp. 1990]. Z powyższymi obserwacjami korespondują wyniki doświadczeń 

własnych związanych z zakażeniami P. multocida myszy DBA/2J dawkami w zakresie od 

1x103 do 1x106 cfu/os. Obserwowano bowiem, że wszystkie osobniki po upływie 48 godzin 

od momentu zakażenia zachowywały się apatycznie, nie jadły, nie piły, ich sierść była 

nastroszona, były zgarbione, nie reagowały na bodźce zewnętrzne. Jednakże wyraźne różnice 

dotyczyły czasu padania zakażonych zwierząt. Użyty do doświadczeń izolat P. multocida 

powodował śmierć myszy najszybciej w trzeciej dobie od zakażenia (a nie jak w przypadku 

szczepu M1404 czy S68 w pierwszej lub drugiej dobie), a w przypadku niektórych zwierząt 

padnięcia zaobserwowano dopiero w 7 dobie. Według doniesień literaturowych obserwacje 

zwierząt sięgające 7 dni zaleca się w przypadku szczepów nisko zjadliwych [Lariviere i wsp. 

1993; Virág i wsp. 2008]. Dane te wskazywać mogą na niską zjadliwość użytego szczepu 

bakteryjnego lub też wyjątkowo sprawnie działający układ immunologiczny myszy DBA/2J, 

w tym makrofagów otrzewnowych, które poprzez aktywną fagocytozę i niezaburzone 

wewnątrzkomórkowe zabijanie uniemożliwiały szybkie namnożenie się patogenu  

w otrzewnej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż wartość wyznaczonej dawki 

LD50 ściśle zależała od długości obserwacji, gdyż skrócenie czasu obserwacji zwierząt do  

30-48 godzin [tak jak w doświadczeniach Collins i wsp. 1983] niewątpliwie wpłynęłoby na 

zmianę wartości tej dawki.  

Wyznaczenie wartości dawki LD50 dla dootrzewnowego zakażenia myszy DBA/2J 

wybranym izolatem P. multocida, umożliwiło określenie protektywnych właściwości użytych 

do immunizacji białek rHsp60. Uzyskane wyniki wskazały, że 2-krotna podskórna 

immunizacja zwierząt rHsp60 E. coli oraz P. multocida (zemulgowane z FAI) ochroni 

wszytkie zainfekowne osobniki przed rozwojem choroby, podczas ich dootrzewnowego 

zakażenia dawką równą 2xLD50 (Ryc. nr 30A i 30C). W przypadku dwóch pozostałych 

białek obserwuje się przeżywalność na poziomie 75%, w przypadku zaś grupy kontrolnej 

padają wszytkie zakażone osobniki (Ryc. nr 30B, 30D). Padanie zwierząt następuje w trzeciej 

i czwartej dobie od zakażenia. Co więcej uzyskane wyniki analizy przeżycia dla wielu grup 

wykazały różnice statystyczne pomiędzy grupami (p=0,018). Należy jednak zaznaczyć, że 

posiew narządów wewnętrznych myszy, które przeżyły okres 7 dni obserwacji (14 

osobników), wskazał na obecność patogenu u siedmiu z nich (Tabela nr 31.). Jednocześnie  

u osobników tych zidentyfikowano bardzo wysoki poziom haptoglobiny oraz IL-6  

(Tabela nr 32.), świadczący o silnym stanie zapalnym. Co ciekawe podczas siedmiodniowej 

obserwacji jedynie 4 spośród 7 osobników wykazywało objawy chorobowe (wyników nie 

prezentowano). Można więc przypuszczać, że użyta szczepionka przyczyniała się jedynie do 

wydłużenia okresu przeżycia zwierząt. Collins [1973] zaobserwował, że w przypadku myszy 
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immunizowanych zabitymi komórkami bakteryjnymi P. multocida, patogen już po  

6 godzinach od zakażenia (i.p.) obecny był we krwi, śledzionie i wątrobie, jednakże po 

upływie pierwszej doby bakterii nie identyfikowano już w żadnym z narządów, a zakażone 

myszy przeżywały. Możliwe więc, że patogen zidentyfikowany u siedmiu immunizowanych 

osobników w miarę upływu czasu zostałby wyeliminowany z organizmu,  nie powodując tym 

samym upadków  zwierząt. Szczególnie, że u myszy tych wykryto silnie podwyższone 

stężenie Hp świadczące o aktywnej reakcji systemowej na zakażenie. W dotychczas 

przeprowadzonych badaniach naukowych wykazano ochronną rolę szczepienia 

inaktywowanymi cieplnie komórkami patogenu zarówno w przypadku iniekcji i.p., i.v. 

[Collins 1973], jak również s.c. [Woolcock i Collins 1976] podczas zakażania zwierząt na 

drodze i.p., i.v., s.c. oraz aerozolowej [Collins 1973; Woolcock i Collins 1976]. Właściwości 

takich nie obserwowano w przypadku immunizacji wziewnej [Woolcock i Collins 1976]. 

Wykazano jednak, że immunizacja bierna poprzez podanie surowicy, w której obecne były 

przeciwciała anty-P. multocida aktywnie chroni zwierzęta przed rozwojem sepsy po ich 

zakażeniu i.p. [Woolcock i Collins 1976]. Co więcej, Ali i wsp. [2004] wykazali, że 2-krotna 

immunizacja (i.p.) myszy ddY antygenem otoczkowym o masie 39 kDa izolowanym od 

P.multocida szczep P-1059 (serowar A:3)  i emulgowanym z FAI, w pełni chroni je przed 

rozwojem choroby po ich dootrzewnowym zakażeniu dawką 10-krotnie przekraczającą LD50. 

Obserwacje te dotyczyły zakażenia zwierząt dwoma zjadliwymi szczepami P. multocida  

(P-1059 oraz X-73-serowar A:1), a do immunizacji użyto dawki 125 µg białka/ osobnika.   

W badaniach przeprowadzonych przez Lu i wsp. [1991] wykazano ochronną rolę przeciwciał 

monoklonalnych mAb-1608 (podklasa IgG2a) skierowanych przeciwko białku błony 

zewnętrznej P. multocida o masie 37,5 kDa. Myszom podawano przeciwciała i.n. w ilości 

16µg/os. a dwie godziny później zakażano (i.n.) dawką 2x106 cfu/os. wykorzystując 

patogenny szczep UT-1. Po 48h od zakażenia u myszy immunizowanych zaobserwowano 

statystycznie mniej patogenu w płucach w porównaniu do grupy kontrolnej. Marandi i Mittal 

[1997] zaś wykazali możliwość wprowadzenia do myszy BALB/c hybryd produkujących 

mAb (podklasa IgG2b) skierowane przeciwko białkom błony zewnętrznej P.multocida takich 

jak OmpA oraz OmpH. 12-15 dni po implantacji myszy zakażono i.p. dawką 10xLD50 

(wykorzystano szczepy P-5152 D:10, P-2153 D:11, P-1059 A:3, P4065 D:3 i 30-1 D:3,16) jak 

również donosowo podając 0,1xLD50 (wykorzystano szczepy P-5152 oraz 30-1). 

Właściwości ochronne zaobserwowano u myszy, którym podano hybrydy produkujące mAb 

anty-OmpH podczas ich zakażania na drodze i.n. oraz i.p. z użyciem nietoksycznego  

(nie wytwarzającego toksyny A), homologicznego szczepu P.multocida (P-5152). Powyższe 

doniesienia jednoznacznie wykazały, że w obronie organizmu podczas infekcji P. multocida 

szczególną rolę odgrywa odpowiedź typu humoralnego, a ochronną rolę wykazują 

przeciwciała klasy IgG zarówno podklasy IgG2a [Lu i wsp. 1991] jak i IgG2b [Marandi i Mittal 

1997], rozpoznające różne antygeny P. multocida. W przypadku przeciwciał podlasy IgG2b 
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wykazano jej szczególny udział we wzmożonej fagocytozie P. multocida przez frakcję 

komórek PMNs [Marandi i Mittal 1997]. Wyniki powyższych badań wydają się obiecujące, 

gdyż w niniejszej pracy wykazano wysoką produkcję przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG  

(w tym IgG1, IgG2a, IgG2b) wskutek immunizacji myszy rHsp60. Co więcej w większości 

doniesień naukowych [Lu i wsp. 1991; Marandi i Mittal 1997; Ali i wsp. 2004] ochronna rola 

przeciwciał wiąże się z rozpoznaniem przez nie wybranych białek błony zewnętrzej  

P. multocida (OmpH, OmpA, OMP o masie 37,5kDa oraz 39kDa). W niniejszej pracy 

wykorzystano również antygen, który u Procaryota ( w tym u P. multocida) ekspresjonowany 

jest na powierzchni patogenu, stąd podczas infekcji bakteryjnej dochodziło 

najprawdopodobniej do opłaszczenia bakterii przez przeciwciała anty-rHsp60 i aktywnej 

fagocytozy. Bardzo ważny wydaje się również fakt wykazania w niniejszej pracy 

reaktywności krzyżowej powstałych wskutek immunizacji przeciwciał. Taką samą bowiem 

wartość ochronną miało podanie myszom homologicznego (rHsp60 P. multocida) jak i 

heterologicznego rHsp60 (rHsp60 E. coli), wysoką protektywność wykazały również dwa 

pozostałe białka heterologiczne użyte do szczepienia myszy. Co więcej, w doświadczeniach 

do zakażenia zwierząt wykorzystano heterologiczny pod względem rHsp60 P. multocida 

szczep bakterii. Fakt ten wydaje się o tyle ważny, że Lu i wsp. [1991], jak i Marandi i Mittal 

[1997] wykazali ochronną rolę przeciwciał anty-Omp podczas zakażania zwierząt jedynie 

szczepem homologicznym. Zasugerowali oni, że istnieją różnice w czynnikach wirulencji 

pomiędzy szczepami, a szczepy te mogą się różnić się gęstością danego antygenu w błonie 

zewnętrznej, stąd obserwowne różnice w ich rozpoznawalności. W przypadku zaś białek 

szoku cieplnego najprawdopodobniej nie ma takich różnic, sam proces infekcji organizmu 

stanowi dla bakterii warunki stresowe przyczyniające się do podwyższenia ekspresji HSP60. 

Wysoka homologia tych białek sprawia, że użycie dowolnego rHsp60 chroni zwierzęta przed 

rozwojem infekcji, stąd białko to wydaje się idealnym kandydatem do produkcji szczepionek 

podjednostkowych chroniących zwierzęta przed rozwojem chorób powodowanych przez  

P. multocida. 

Drugim patogenem, wobec którego podjęto próbę zbadania ochronnej roli wybranych 

rHsp60, był Histophilus somni. Bakteria ta jest warunkowo chorobotwórczym patogenem 

błon śluzowych, izolowanym najczęściej od bydła [Humphrey i Stephens 1983] rzadziej od 

owiec [Lees i wsp. 1994]. U dorosłych osobników przyczynia do rozwoju stanów 

patologicznych układu rozrodczego [Stefaniak i wsp. 1987; Otte i wsp. 1995], zaś  

u osobników młodych straty w chowie są najczęściej skutkiem patologii układu 

oddechowego, jak również rozwoju ITEME [Stephens i Little 1981; Angen i wsp. 2003; 

Corbeil 2008]. W przypadku bydła szczególną rolę w infekcjach powodowanych przez  

H. somni odgrywa odpowiedź humoralna, a obecność w surowicy swoistych wobec 

antygenów tej bakterii przeciwciał podklasy IgG2 wskazuje na odpowiedź poszczepienną lub 

po przechorowaniu [Widders i wsp. 1989; Silva i Little 1990]. Większość dostępnych 
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doniesień naukowych związanych z patologią zakażeń H. somni dotyczy bydła, jedynie 

nieliczne wskazują na możliwość zastosowania modelu mysiego w badaniu zjadliwości tej 

baterii. Zakażenie myszy H. somni zakłada, że dojdzie u nich do rozwoju posocznicy. Wydaje 

się, że jest to prawidłowy sposób badania wirulencji szczepów H. somni, gdyż infekcje dróg 

oddechowych oraz układu nerwowego zwierząt hodowlanych prowadzą często do rozwoju 

sepsy [Harris i Janzen 1989; Geertsema i wsp. 2007]. W niniejszej pracy podjęto próby 

zakażenia myszy DBA/2J H. somni na drodze wziewnego jak i dootrzewnowego padania 

drobnoustroju (Tabela nr 21.). Wykorzystany do zakażeń drobnoustrój namnażano na 

selektywnym podłożu stałym w warunkach mikroaerofilnych. Hodowla H. somni w podłożu 

płynnym nie pozwoliła bowiem na osiągnięcie wystarczającego stężenia hodowli bakteryjnej 

potrzebnej do zainfekowania zwierząt, jednocześnie obserwowano częste zakażenia hodowli 

innymi drobnoustrojami. Analogiczny sposób hodowli H. somni (z wykorzystaniem podłoża 

stałego, a następnie spłukaniu kolonii bakteryjnych z powierzchni podłoża) zastosowali  

w swych badaniach Sanders i wsp. [2003]. Geertsema i wsp. [2007] wykazali, że związanie 

przez H. somni bydlęcej transferyny (apo) podwyższa wirulencję tej bakterii podczas 

zakażenia i.p. myszy, co wynika ze zdolności tego białka do wiązania żelaza w organizmie 

myszy. Nie wykazano, by H. somni był zdolny do wiązania mysiej transferyny, a czynnikiem 

ograniczającym zdolność H. somni do wywołania objawów chorobowych u myszy jest 

najprawdopodobniej dostępność żelaza. W celu podwyższenia wirulencji użytego do 

doświadczeń szczepu H. somni zastosowano 5 minutową preinkubację zawiesiny bakteryjnej 

z FCS w stosunku 8:1 [Geertsema i wsp. 2007]. Wykazano bowiem, że taki rodzaj 

preinkubacji powoduje silny wzrost śmiertelności u myszy podczas ich zakażenia i.p.  

H. somni (z 0% do 100% dla dawki 2x108cfu/os.) [Geertsema i wsp. 2007]. W niniejszej 

pracy podjęto próbę zakażenia myszy H. somni zarówno na naturalnej drodze infekcji 

(wziewnie), jak również poprzez wprowadzenie patogenu do otrzewnej. Zakażenie 

aerozolowe siedmiu osobników nie przyczyniło się do rozwoju stanu chorobowego u żadnego 

z nich, co więcej po zakończeniu 7-dniowych obserwacji nie wykryto patogenu zarówno  

w płucach, jak i nozdrzach zakażonych zwierząt. Ze względu na fakt, że H. somni prowadzi 

do stanów patologicznych u bardzo wąskiego grona gatunków ssaków, nie podjęto kolejnych 

prób wziewnego zakażenia myszy. W podjęciu takiej decyzji uwzględniono również 

możliwość negatywnego wpływu procesu rozpylania na przeżywalność patogenu, H. somni 

stanowi bowiem wyjątkowo wrażliwą bakterię, której komórki mogą ulec uszkodzeniu w tym 

procesie.  

W przypadku próby wyznaczenia wartości LD50 podczas dootrzewnowego zakażenia 

myszy DBA/2J, zwierzętom podano dawki patogenu w zakresie od 4x108 do 2x109cfu/os.. 

Zakażenie myszy dawkami mieszczącymi się w granicach od 4x108 do 9x108cfu/os. nie 

powodowało padnięcia żadnego z zakażonych zwierząt, zaś podanie dawek ≥ 9,5x108cfu/ os. 

przyczyniło się do śmierci wszystkich osobników (Tabela nr 21.). Należy więc przypuszczać, 
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że dawka LD50 mieściła się w bardzo wąskim zakresie, tj. pomiędzy 9x108 a 9,5x108cfu/os., 

jednak ze względu na ograniczoną ilość zwierząt nie podjęto kolejnych prób wyznaczenia 

dawki LD50. W docelowym doświadczeniu myszom podano dawkę, powodującą padanie 

wszystkich zakażonych osobników, o wartości 1x109cfu/os. W przeprowadzonych przez 

Geertsema i wsp. [2007] badaniach wykazano, że w przypadku szczepu H. somni 2336 

preinkubowanego z FCS 60% śmiertelność obserwuje się przy dootrzewnowym podaniu 

myszom NIH Swiss Webster dawki równiej 4,25x107 cfu/os., 80% dla dawki 1x108cfu/os., 

zaś 100% dla 2x108cfu/os.  Zakażenie tego samego szczepu myszy odmiennym szczepem  

H. somni (8025) nie powodowało śmierci żadnego z zakażonych zwierząt przy dawce 5,7x107 

cfu/os., zaś padanie wszytkich następowoło po podaniu 5,2x108 cfu/os. W przypadku zaś 

infekcji mutantem H. somni (niezdolnym do syntezy powierzchniowego receptora dla Fc o 

masie 76kDa) różnice w zastosowanych dawkach były jeszcze mniejsze (żadno zwierzę nie 

padło po podaniu 2,5x108 cfu/os., wszytkie zaś padły przy dawce 7,6x108cfu/os.) [Sanders  

i wsp. 2003]. W przypadku myszy BALB/c 100% śmiertelność wykazano po podaniu szczepu 

2336 w dawce 3,3x108 cfu/os. [Guzmán-Brambila i wsp. 2012]. Powyższe dane wskazują, że 

wielkość dawki H. somni podczas dootrzewnowego zakażania myszy zależy ścieśle od 

użytego do doświadczeń szczepu wsobnego myszy oraz zastosowanego szczepu H. somni. 

Niewątpliwie upadki zwierząt obserwuje się po podaniu wysokich dawek, jednakże samo 

wyznaczenie LD50 ogranicza fakt, że już niewielkie zmiany w stężeniu patogenu mogą 

powodować wyraźne różnice w ilości padłych zwierząt. Należy zaznaczyć, że zastosowany do 

doświadczeń szczep H. somni wykazywał stosunkowo niską zjadliwość (padnięcia 

zaobserwowano dopiero po podaniu dawki 9,5x108 cfu/os.), mimo jego preinkubacji z FCS. 

Doświadczenia polegające na eksperymentalnym zakażaniu bydła wykazały, że izolaty 

H.somni różnią się zjadliwością. Szczepy izolowane z układu rozrodczego nosicieli wykazują 

niższą zjadliwość od tych izolowanych od przypadków klinicznych [Kwiecien i Little 1992]. 

Różnice pomiędzy tymi izolatami wynikają z odmiennej budowy lipooligosacharydu jak 

również budowy białek powierzchniowych [Corbeil i wsp. 1995]. W przypadku 

obserwowanego okresu rozwoju sepsy u zakażonych myszy stwierdzono, że był on 

analogiczny do wyników uzyskanych przez Geertsema i wsp. [2007; 2008] oraz Sanders  

i wsp. [2003], którzy zaobserwowali, że padanie zakażonych H. somni zwierząt może mieć 

miejsce już w pierwszej dobie po zakażeniu. Sepsa rozwija się najczęściej pomiędzy  

4 a 24 godziną od zainfekowania [Sanders i wsp. 2003], stąd zaleca się obserwacje myszy od 

24 do 72 godzin. Bardzo ciekawe okazały się również wyniki niniejszej pracy dotyczące 

zachowania się zwierząt po ich i.p. zakażeniu H. somni, wykazano  bowiem, że zainfekowane 

myszy przez pierwsze 48 godzin od momentu podania patogenu zachowują się apatycznie, nie 

jedzą, nie piją, są nastroszone, zgarbione, nie reagują na bodźce zewnętrzne, jednakże po 

upływie 48 godzin osobniki, które w dalszym czasie trwania obserwacji nie padną, odzyskują 

pełną witalność. Podobne obserwacje wykazali Geertsema i wsp. [2007], którzy w grupie 
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myszy wykazujących 100% przeżywalność po zakażeniu H. somni obserwowali nastroszenie 

futra, zaś w grupach, gdzie przeżywalność osiągała 40% dodatkowymi objawami były: 

zgarbiona postawa, przymknięte powieki, zimne uszy, niechęć do poruszania się (obserwacje 

trwały 48 godzin). Co ciekawe w jednej z grup (zainfekowanej H. somni preinkubowanego  

z transferyną holo) u niektórych z osobników zaobserwawano częściowe ustąpienie objawów 

chorobowych po upływie 48 godzin od zakażenia [Geertsema i wsp. 2007]. Obserwacje 

dotyczące izolacji patogenu z narządów wewnętrznych padłych myszy wskazały, że wykrycie 

obecności H. somni było możliwe jedynie w przypadkach, kiedy padły one w pierwszej lub 

drugiej dobie od zakażenia. W pozostałych przypadkach, kiedy doszło do uszkodzenia 

ciągłości jelit, izolowano bakterie charakterystyczne dla flory jelit. Potwierdziło to fakt 

trudnej diagnostyki tego patogenu, wynikajacej nie tylko ze specyficznych wymagań do 

wzrostu na podłożu stałym, ale również szybszym wzrostem na podłożu selektywnym innych 

bakterii [Stefaniak  i wsp. 1987; Nowacki i wsp. 1988]. 

Obecnie dostępne, komercyjne szczepionki skierowane przeciwko H.somni oparte są 

głównie o całe zabite komórki bakteryjne, a ich użycie nie gwarantuje pełnej protekcji 

[Stephens i wsp. 1982; Ribble i wsp. 1988]. Immunizacja cieląt mieszaniną różnych 

szczepionek, w tym przeciwko H. somni (opartej o pełne komórkami bakteryjne), wykazała 

możliwość wystąpienia  różnego rodzaju skutków ubocznych, w tym wysokiej gorączki, 

zapaści, jak również śmierci zwierząt [Ellis i Yong 1997]. Konstruowanie więc nowego 

rodzaju szczepionek, w tym szczepionek podjednostkowych skierowanych przeciwko temu 

patogenowi, wydaje się konieczne. Wyniki doświadczeń przedstawionych w niniejszej pracy, 

dotyczących zakażenia myszy immunizowanych rHsp60, wykazały, że dootrzewnowe 

podanie im dawki 1x109 cfu/os. prowadzi do padnięcia wszystkich zakażonych zwierząt  

w grupie kontrolnej (Ryc. nr 28A-D) oraz immunizowanej rHsp60 P. multocida (Ryc. nr 

28C). W grupie immunizowanej białkiem homologicznym (rHsp60 H. somni) zakażenie 

przeżył jedynie jeden osobnik (12,5%) (Ryc. nr 28B), a w przypadku dwóch pozostałych 

białek przyżywalność kształtowała się na poziomie 25% (Ryc. nr 28A i Ryc. nr 28D).  

Padnięcia większości zwierząt obserwowano w ciągu pierwszych 48 godzin od zakażenia. 

Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała jednak różnic statystycznych 

pomiędzy grupami (Ryc. nr 29.), wskazując jednoznacznie na brak właściwości 

protektywnych rHsp60 podczas dootrzewnowego zakażenia H somni myszy DBA/2J.  

U myszy, które przeżyły zakażenie nie zidentyfikowano patogenu w narządach 

wewnętrznych, jednakże silnie powiększona śledziona, jak i podwyższony poziom 

haptoglobiny w osoczu (Tabela nr 28.) potwierdziły rozwój stanu zapalnego w organizmie, 

będącego skutkiem kontaktu z patogenem. Podobnie, jak w niniejszej pracy zespół Geertsema 

i wsp. [2008], podjął próbę określenia skuteczności immunizacji myszy szczepionką 

podjednostkową skierowaną przeciwko H. somni z wykorzystaniem białek IgBPs 

(Immunoglobulin Binding Proteins -białek wiążących immunoglobuliny) w tym podjednostek 
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IbpA3, IbpA5 oraz IbpA DR2 (podjednostka IbpA pozyskana z supernatantu płynnej hodowli 

H. somni).  Myszy immunizowano 2-krotnie s.c. podając im sfuzjowane z GST podjednostki 

białek IgBPs zemulgowane z QuilA w stężeniu 40 μg/ osobnika. Myszy zakażano 14-17 dni 

od drugiej immunizacji i.p. dawką 1x108 cfu/os. H. somni (preinkubowanego z FCS). 

Obserwacje prowadzono przez 48-72 godzin. Zaobserwowano, że przeżywalność po podaniu 

podjednostki IbpA DR2 wniosła 56%, w przypadku IbpA3 44%, zaś immunizacja 

podjednostką IbpA5, podobnie jak w grupie kontrolnej (podanie PBS z QuilA/ GST z QuilA), 

przyczyniła się do przeżycia tylko jednego osobnika (przeżywalność 20%). Zastosowane 

szczepionki nie wykazały więc pełnej protekcji.  Co ciekawe Geertsema i wsp. [2008] 

wykazali, że surowica ozdrowieńców (pochodząca od bydła, które przeżyło infekcje  

H. somni) w reakcji immunoblottingu reagowała najintesywniej z podjednostką IbpA DR2, 

podczas gdy surowica myszy immunizowanych supernatantem z płynnej hodowli H. somni z 

podjednostką IbpA3. We wcześniejszych doświadczeniach wykazano, że immunizacja cieląt 

podjednostką IbpA3 chroni je przed dooskrzelowym zakażeniem H. somni [Tagawa i wsp. 

2005]. Analogiczne właściwości u naturalnych gospodarzy zapewnia również dwukrotna 

immnizacja s.c. bydła podjednostką IbpA DR2 [Geertsema i wsp. 2011; Lo i wsp. 2012]. 

Dodatkowo wykazano, że bydlęca surowica ozdrowieńców (pochodząca od zwierząt, które 

przeżyły infekcję H. somni) jak również królicza surowica anty-IbpA DR2 w sposób bierny 

chroni myszy przed rozwojem sepsy wywołanej przez H. somni [Kruger, Dixon i Corbeil- 

wyniki nieopublikowane cyt. przez Geertsema i wsp. 2008]. Wyniki te wskazują na fakt, że 

właściwości protekcyjne badanych przez grupę naukowców podjednostek IgBPs mogą być 

całkowicie odmienne u myszy i u bydła, podobne obserwacje dotyczyć mogą rHsp60. 

Możliwe więc, że wyniki badań uzyskanych w przypadku doświadczeń przeprowadzonych  

z użyciem modelu mysiego nie mogą stanowić wyznacznika właściwości protektywnych 

nowo konstruowanych szczepionek przeciwko H. somni. Szczególnie, że w przypadku 

rHsp60 H. somni wykazano, że 2-krotna immunizacja s.c. cieląt 10µg tego białka 

zemulgowanego z 15% Emulsigenem, skutkuje silną odpowiedzią humoralną zarówno  

w klasie IgG1 oraz IgG2 u szczepionych zwierząt [Jankowska i wsp. 2012]. Ze względu na 

fakt, że jednym z czynników wirulencji H. somni jest zdolność tej bakterii do tworzenia 

biofilmu [Sandal i wsp. 2007; Zarankiewicz i wsp. 2012], równie ważne wydają się wyniki 

doświadczeń dotyczących hamującego wpływu przeciwciał anty-rHsp60 H. somni na jego 

tworzenie. Zdolność do tworzenia biofilmu pozwala przetrwać bakteriom warunki letalne dla 

pojedynczej komórki bakteryjnej. Biofilm wykazuje wysoką oporność na fagocytozę, jak 

również 10-1000 razy wyższe stężenia antybiotyków w porównaniu do hodowli, gdzie nie 

został on wytworzony [Davey i O’Toole 2000]. Dlatego też infekcje powodowane przez 

bakterie zdolne do tworzenia biofilmu mają najczęściej charakter przewlekłych lub 

nawracających infekcji, które trudno leczyć z zastosowaniem terapii antybiotykowych 

[Jefferson i wsp. 2004]. Należy podkreślić, że zdolność do tworzenia biofilmu w przypadku 
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H. somni wykazują zarówno szczepy patogenne jak i komensale [Sandal i wsp. 2007; 

Zarankiewicz i wsp. 2012], a struktura tworzonego biofilmu znacznie różni się w zależności 

od wirulencji badanego szczepu [Sandal i wsp. 2007]. W dotychczas przeprowadzonych 

badaniach wykazano, że w macierzy biofilmu tworzonego zarówno przez H. somni 

[Zarankiewicz i wsp. 2012] jak i H. infuenzae [Gallaher i wsp. 2006] obecne są białka szoku 

cieplnego o masie 60kDa wytwarzane przez te bakterie. Zarankiewicz i wsp. [2012] 

udowodnili, że przeciwciała anty-rHsp60 H. somni (zarówno mysie jak i kozie) aktywnie 

hamują tworzenie biofilmu przez H. somni w warunkach in vitro. Ze względu na fakt, że 

Sandal i wsp. [2009] wykazali, że H. somni, tworzy biofilm w warunkach in vivo, 

immunizacja rHsp60 może przynieść znaczące korzyści w postaci inhibicji tworzenia 

biofilmu przez ten patogen u zwierząt hodowlanych. Co za tym idzie ekspozycja patogenu na 

antybiotyki, jak również skuteczność układu immunologicznego gospodarza w jego 

zwalczaniu może silnie wzrosnąć. Dodatkowo, silna reaktywność krzyżowa przeciwciał  

anty-Hsp60 może przyczynić się do ochrony zwierząt przed infekcjami wywołanymi przez 

inne patogeny. Obiecujący wydaje się również pomysł zastosowania rHsp60 nie jako 

samodzielnej szczepionki, lecz jako dodatku do komerycyjnie używanych szczepionek. 

Koncepcję taką przedstawili Guzmán-Brambila i wsp. [2012], wzbogacając komercyjnie 

dostępną szczepionkę Biobac 7 rekombinowanymi białkami p40 (zidentyfikowane jako LppB 

- lipoprotein B) oraz p31 (wykazującego homologię do białka Plp4 - lipoproteiny 

identyfikowanej u P. haemolytica A1). Obecnie szczepionki Biobac 11 oraz 7 stosowane są  

w celu zapobiegania rozwoju BRDC u bydła. Ze względu na charakter tego zespołu (jego 

rozwój powodują różne patogeny, w tym H. somni) optymalne jest użycie szczepionek 

złożonych z wielu antygenów. W przeprowadzonych doświadczeniach Guzmán-Brambila  

i wsp. [2012] wykazali, że 2-krotna immunizacja i.p. myszy (BALB/c) szczepionką Biobac 7 

wzbogaconą o 10 μg jak i 20μg białek rp31 oraz rp40 chroni zakażone (i.p.) H. somni (dawka 

3,3,x108 cfu/os.) myszy przed śmiercią. Wykazana przeżywalność wyniosła kolejno 87%  

(dla dawki 10μg) oraz 100% (dla dawki 20μg). W kontroli negatywnej, gdzie myszy 

immunizowano szczepionką Biobac 7 (bez dodatku antygenów wzbogacających) żadne  

z zakażonych zwierząt nie przeżyło. Uzyskane wyniki potwierdziły, że białka błony 

zewnętrznej H. somni mogą być istotnym celem dla układu immunologicznego,  

a odnalezienie wśród nich białek konserwatywnych, takich jak Hsp60, może być kluczowe w 

tworzeniu nowych szczepionek. W celu potwierdzenia/wykluczenia protektywnych 

właściwości rHsp60 pochodzenia bakteryjnego w ochronie zwierząt przed infekcjami  

H. somni należy podjąć próby immunizacji dużych grup naturalnych gospodarzy tego 

patogenu, a następnie określić wpływ szczepienia na poprawę zdrowotności zwierząt. Pomysł 

ten jest o tyle obiecujący, że pozyskane od myszy hiperimmunizowanych rHsp60 osocze 

wykazywało najsilniejszą reaktywność w teście ELISA z komórkami H. somni (Ryc. nr 15a.). 
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Właściwości ochronne uzyskanych szczepionek podjednostkowych złożonych  

z wybranych, bakteryjnych rHsp60 badano również wobec patogenów układu pokarmowego. 

Do doświadczeń użyto zjadliwe szczepy E. coli oraz S. Enteritidis.  

Obecnie zakażenia zwierząt patogennymi szczepami E. coli dotyczą głównie młodych 

osobników, powodując często zagrażające ich życiu biegunki. Osobniki dorosłe stanowią 

najczęściej rezerwuar niebezpiecznych wobec człowieka szczepów STEC [Fairbrother  

i Nadeau 2006]. Konieczne wydaje się więc konstruowanie szczepionek skierowanych 

przeciwko E. coli chroniących nie tylko życie zwierząt, ale również zdrowie człowieka. 

Największy problem w tworzeniu szczepionek skierowanych przeciwko E. coli stanowi 

różnorodność izolowanych szczepów tej bakterii. Obecnie wiadomo, że określenie serotypu 

wyizolowanego szczepu nie pozwala na jednoznaczne określenie jego wirotypu [Karch i wsp. 

1999]. Przykład stanowić może serotyp O111, w obrębie którego zidentyfikowano dotychczas 

szczepy należące do EPEC [Blanco i wsp. 2006a; Alikhani i wsp. 2011], EHEC [Karch i wsp. 

1999; D’Souza i wsp. 2002], EAggEC [Karch i wsp. 1999; Yatsuyanagi i wsp. 2002; Alikhani 

i wsp. 2011] oraz DAEC [Alikhani i wsp. 2011]. W świetle współczesnej wiedzy zjadliwość 

szczepów E.coli zależy w sposób szczególny od sposobu adhezji patogenu do komórek 

nabłonka jelit, jak również od zdolności do wytwarzania przez nie toksyn [Cohen i wsp. 1983; 

Gannon i wsp. 1993]. Sposób inwazji komórek nabłonka jelit zależy ściśle od wirotypów  

E. coli. W przypadku szczepów zdolnych do produkcji toksyn objawy chorobowe wiążą się 

najczęściej z ich wpływem na zainfekowany organizm [Wadolkowski i wsp. 1990].  

W przeprowadzonych doświadczeniach do zakażenia myszy na naturalnej drodze infekcji 

(doustnie) wykorzystano różne szczepy E. coli w tym szczepy o serotypach: 

0111:K58(B4):H-, 055:K59(B5):H6 oraz O26:K60. Należy podkreślić, że zrezygnowano  

z użycia do doświadczeń szczepów E. coli należących do ETEC. Wykazano bowiem, że 

oseski myszy DBA/2J wykazują oporność na doustne zakażenia szczepami tego wirotypu  

(m in. szczepem B80 K99) [Duchet-Suchaux i wsp. 1992], a właściwość ta wynika ze 

specyficznej kompozycji gangliozydów nabłonka jelit (przeważają NeuGc-GM2 nie zaś 

NeuGc-GM3 jak ma to miejsce u szczepów podatnych na zakażenia) stanowiących receptor 

dla fimbrii adhezyjnych szczepów ETEC [Grange i Mouricout 1996]. Zgodnie z opisem 

szczepy pochodzące z kolekcji (serotyp O111 oraz O55) zaliczone zostały do EPEC. Od 1995 

do typowych szczepów EPEC zaliczane są te, u których wykazano obecność plazmidu EAF 

(EPEC adherence factor), zdolność do tworzenia zmian typu A/E podczas oddziaływania  

z enterocytami (obecność genu eaeA) i nie wykazano zdolności do syntezy werotoksyn  

[cyt. przez Yatsuyanagi i wsp. 2002]. Obserwowane zmiany histopatologiczne podczas 

infekcji EPEC (jak również EHEC) są skutkiem efektu A/E, w miejscu infekcji dochodzi do 

zaniku mikrokosmków rąbka szczoteczkowego, wytworzenia piedestału adhezyjnego  

i ostatecznie ścisłego kontaktu komórki patogenu z enterocytami. Zarówno EPEC jak i EHEC 

zawierają w genomie wyspę patogenności LEE (locus of enterocyte effacement), której 
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aktywność odpowiada za obserwowane zmiany. Kodowane przez wyspę LEE białka  

(w tym intymina, aparat sekrecyjny typu III) pełnią różne funkcję, a ich aktywność prowadzi 

ostatecznie do przebudowy cytoszkieletu komórki gospodarza, zaburzenia funkcji 

mitochondriów i śmierci komórki [cyt. przez Yatsuyanagi i wsp. 2002; Blanco i wsp. 2006b; 

Baj i Markiewicz 2007]. Podczas realizacji doświadczeń wątpliwości wzbudziło 

jednoznaczne zakwalifikowanie do określonego wirotypu szczepu o serotypie O26:K60.  

W 1987 roku WHO zaliczyła do EPEC 12 różnych serotypów, w tym O55, O111 oraz O26 

[cyt. przez Zhang i wsp. 2000]. Jednakże udowodniono, że szczepy E. coli o serotypie O26 

posiadają różnorodne i unikalne profile wirulencji [Zhang i wsp. 2000]. Zhang i wsp. [2000] 

wykazali, że spośród 55 szczepów O26:H11/ O26:H- izolowanych od ludzi większość była 

zdolna do produkcji Stx-2, lecz istniały między nimi wyraźne różnice w ilości plazmidów 

kodujących czynniki wirulencji. U ludzi były one przyczyną rozwoju zespołu hemolityczno-

mocznicowego lub biegunek, tylko jeden przypadek był bezobjawowy. W przeciwieństwie do 

człowieka zwierzęta stanowią najczęściej rezerwuar serotypu O26:K60. Szczepy STEC O26 

izoluje się z odchodów zdrowego bydła oraz świń [Zhang i wsp. 2000]. Najczęściej jednak 

izolaty pozyskane od przeżuwaczy nie są zdolne do produkcji werotoksyn i zaliczane są 

wówczas do EPEC [Aktan i wsp. 2007]. W przypadku użytego do doświadczeń szczepu 

O26:K60 nieznana była jego zdolność do produkcji werotoksyn, wiadomo jednak, że został 

on wyizolowany od bydła. W czasie trwania doświadczenia zaobserwowano, że zainfekowane 

myszy zdychały z powodu sepsy, nie przeprowadzono jednak badań histopatologicznych 

nerek oraz mózgu, które wykluczyłyby ich ewentualne uszkodzenie przez toksyny Stx, 

dlatego też szczep O26:K60 zaliczono do wirotypu EPEC. Udowodniono, że w przypadku 

szczepów wytwarzających werotoksyny śmierć zwierząt następuje najczęściej wskutek 

uszkodzenia nerek [Isogai i wsp. 1998] oraz mózgu [Isogai i wsp. 1998; Kurioka i wsp. 1998]. 

Obserwuje się wówczas objawy chorobowe takie jak niedowład kończyn, drżenie, utratę masy 

ciała, letarg, ataksje, konwulsje, zesztywnienie ciała [Karpman i wsp. 1997; Kurioka i wsp. 

1998; Toledo i wsp. 2011]. Zakażeniom szczepami EPEC towarzyszy najczęściej jedynie 

nastroszenie futra oraz niska aktywność ruchowa [Karpman i wsp. 1997; Toledo i wsp. 2011], 

co obserwowano u niektórych z zakażonych osobników. Jednakże faktem jest, że zakażenia 

szczepami EPEC oraz EHEC rzadko prowadzą do rozwoju sepsy, nawet, gdy badania 

prowadzi się na myszach germ-free (pozbawionych mikroflory jelitowej) [Isogai i wsp. 1998]. 

Nieliczne doniesienia naukowe wskazują na obecność patogenu we krwi zakażonych p.o. 

myszy [Karpman i wsp. 1997], a proces przekraczania bariery nabłonka jelit przez E. coli nie 

został dotychczas wyjaśniony. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że doustne podanie 

zwierzętom różnych dawek szczepów o serotypie O111, O55, O26:K60 powoduje śmierć  

w nielicznych przypadkach i brak jest wyraźnych zależności pomiędzy ilością padłych myszy, 

a wielkością podanej dawki (Tabela nr 20.). U padłych zwierząt identyfikowano sepsę, a ich 

śmierć następowała po 24, 48, 96, 144 godzinach w przypadku E. coli O111; po  
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24 i 168 godzinach dla E. coli O55; po 24, 96, 168 godzinach dla E. coli O26:K60. 

Przypuszczać należy, że w przypadku, kiedy padanie zwierząt następowało po upływie  

72 godzin doszło do efektywnej kolonizacji nabłonka jelit i jego uszkodzenia, a następnie 

rozwoju posocznicy. Wykazano bowiem, że podanie myszom (CD-1) szczepu E. coli  

o słabych zdolnościach do kolonizacji nabłonka jelit w stężeniu 1x1010 cfu/os., powoduje 

wyraźny spadek ilości patogenu (z 1x107 do <1x102 cfu/g kału) w odchodach pomiędzy  

3 a 4 dniem od podania bakterii. W przypadku zaś szczepów wydajnie kolonizujących 

nabłonek jelit stężenie patogenu utrzymuje się na wysokim poziomie nawet po 20-25 dniach 

obserwacji [Wadolkowski i wsp. 1988; Wadolkowski i wsp. 1990]. Ze względu na to, że 

szczep O26:K60 wykazał podczas dootrzewnowego zakażania myszy najwyższą zjadliwość 

spośród wszystkich testowanych szczepów (Tabela nr 20.) został on użyty do zakażenia 

zwierząt w docelowym doświadczeniu.  

Oprócz doboru patogennego wobec myszy DBA/2J szczepu E. coli, konieczny okazał 

się również dobór odpowiedniej metody zakażania zwierząt. W literaturze naukowej opisane 

są różne modele zakażania zwierząt patogennymi szczepami E. coli. Wśród nich wymienić 

można metody z wykorzystaniem modelu mysiego, gdzie zwierzęta poddaje się działaniu 

streptomycyny [Myhal i wsp. 1983] czy też żywi się karmą o niskiej zawartości białka (5%) 

[Kurioka i wsp. 1998]. Istnieje również możliwość przeprowadzenia doświadczeń z użyciem 

myszy germ-free [Isogai i wsp. 1998] czy też zwierząt z niemodyfikowaną/nienaruszoną florą 

bakteryjną przetrzymywanych w warunkach SPF [Karpman i wsp. 1997 ]. Patogenne szczepy 

E. coli można również wprowadzić do organizmu zwierząt w sposób odmienny niż p.o. w tym 

i.p. [Wieser i wsp. 2010], i.n. [cyt. przez Lasaro i wsp. 2005], czy też przez podanie do 

światła pęcherza moczowego [Hopkins i wsp. 1998]. W niniejszej pracy do zakażenia myszy 

immunizowanych rHsp60 zastosowano metodę opracowaną przez Myhal i wsp. [1983], 

użycie której miało na celu ułatwienie adhezji patogenu do nabłonka jelit. Dotychczas metodę 

tą z powodzeniem zastosowali Cohen i wsp. [1983] oraz Wadolkowski i wsp. [1988; 1990] 

podczas zakażania myszy CD-1 (szczep outbred) wybranymi, patogennymi szczepami E. coli. 

Należy jednak podkreślić, iż zastosowana metoda posłużyła cytowanym badaczom do 

określenia zdolności kolonizacji nabłonka jelit i w większości przypadków nie powodowała 

padania zakażonych zwierząt. Objawów chorobowych, w tym biegunki, nie zaobserwowano 

po podaniu myszom CD-1szczepu E. coli należącej do EHEC (serotyp O157:H7, szczep 933, 

zdolny do produkcji Stx-1, Stx-2), co potwierdza fakt, że doustne zakażenie myszy E. coli jest 

zabiegiem trudnym do realizacji. Objawy chorobowe pomiędzy 4 a 10 dniem od 

zainfekowania obserwowano jedynie po podaniu myszom dawki 1x1010 cfu/os. szczepu 

933cu-rev (spontaniczny mutant szczepu 933) [Wadolkowsi i wsp. 1990]. Obserwowane 

zmiany dotyczyły silnej apatii, anoreksji i prowadziły ostatecznie do śmierci zwierząt.  

U padłych zwierząt wykluczono sepsę, gdyż nie wykryto patogenu we krwi. Zidentyfikowano 

jednak rozległe zmiany histopatologiczne w obrębie kory nerek. Wysunięto wniosek, że 
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śmierć myszy, mimo skutecznej kolonizacji nabłonka jelit przez patogen (w 25-dniu od 

podania ilość patogenu w odchodach osiągnęła poziom 1x107 cfu/g odchodu), była skutkiem 

uszkodzenia nerek przez werotoksyny, nie zaś skutkiem odwodnienia. W przypadku 

zaobserwowanych różnic w zjadliwości użytych szczepów (933 oraz 933cu-rev) istotny mógł 

okazać się fakt kolonizacji przez te szczepy innych fragmentów jelita (szczep 933-jelito ślepe, 

dwunastnica; 933cu-rev końcowy odcinek jelita cienkiego i początkowy jelita grubego) 

[Wadolkowski i wsp. 1990]. Zaobserwowano również, że niewielkie zmiany w genomie 

szczepów zdolnych do kolonizacji myszy CD-1 z użyciem streptomycyny, mogą powodować 

utratę zdolności do interakcji z nabłonkiem jelit. Przykład stanowi szczep F-18 Col-, który  

w przeciwieństwie do szczepu F18 utracił plazmid kodujący kolicynę i jednocześnie zdolność 

do wydajnej kolonizacji nabłonka jelit myszy CD-1 [Cohen i wsp. 1983; Wadolkowski i wsp. 

1988], wyniki te wskazują na możliwość wystąpienia komplikacji w zastosowaniu tej metody. 

Lindgren i wsp. [1993] wykazali, że istnieje możliwość rozszerzenia modelu z użyciem 

streptomycyny na inne szczepy EHEC (szczep B2F1 oraz H414-36/89 o serotypie O91:H21). 

Zaobserwowali oni, że podanie myszom CD-1 dawki 1x1010 cfu/os. powyższych szczepów 

powoduje upadki wszystkich zakażonych osobników już w 3-5 dobie. Co więcej, Lindgren  

i wsp. [1993] wykazali, że podanie myszom nietraktowanych streptomycyną dawki 1x1010 

cfu/os. szczepów O91:H21 nie powoduje śmierci żadnego osobnika, zaś ilość izolowanego  

z kału patogenu utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (po 8 dniach od infekcji 1x102 cfu/g 

kału). Wyniki te sugerują, że komensalna flora jelit chroni myszy przed infekcją E. coli, 

redukcja mikroflory jelit jest więc konieczna w celu efektywnej kolonizacji jelit. 

Przedstawione powyżej wyniki doświadczeń skłoniły do zastosowania w prezentowanej pracy 

modelu z wykorzystaniem streptomycyny do zakażenia myszy szczepem O26:K60 

szczególnie, że nie ustalono dokładnej przynależności tego szczepu do wirotypu EPEC. 

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że doustne podanie myszom dawki ~1x1010 cfu/os. 

E. coli O26:K60 opornej na streptomycynę, przyczynia się każdorazowo do śmierci 25% 

zakażanej populacji. Padanie zwierząt następuje najszybciej w 48 godzinie od zakażenia, a ich 

śmierć jest skutkiem rozwoju sepsy. Uzyskane wyniki skłoniły do przypuszczeń, że  

w docelowym doświdczeniu zakażenie myszy kontrolnych (bez jak i z iniekcją FAI) 

szczepem E. coli O26:K60 z zastosowaniem metody Myhal i wsp. [1983], prowadzić będzie 

do padnięcia 25% populacji. Zaobserwowano jednak, że w grupie kontrolnej, której nie 

podano niekompletnego adiuwantu Freunda (Kontrola 2) przeżyły wszystkie zakażone 

osobniki, a śmierć 25% populacji (padły 2/8 osobników) nastąpiła jedynie w przypadku grupy 

kontrolnej, której podano adiuwant (Kontrola 1) (Ryc. nr 26 A-D). Padnięcie dwóch 

osobników nastąpiło również w grupie immunizowanej rHsp60 E. coli (Ryc. nr 26 A) oraz  

H. somni (Ryc. nr 26 B). W przypadku grupy immunizowanej rHsp60 P. multocida 

śmiertelność wyniosła 37,5% (padło 3/8 osobników) (Ryc. nr 26 C) zaś dla rHsp60  

S. Enteritidis 62,5% (padło 5/8 osobników) (Ryc. nr 26 D). Padnięcia zwierząt obserwowano 
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w przeciągu pierwszych 72 godzin od zakażenia, a u wszystkich padłych osobników 

wykazano sepsę. Myszy obserwowano przez 23 dni, wykazano bowiem, że rozwój choroby  

u niektórych osobników może trwać powyżej trzech tygodni [Lindgren i wsp. 1993]. 

Wykonana analiza przeżycia dla wielu grup nie wykazała różnic statystycznych pomiędzy 

grupami (Ryc. nr 27.), nie zdołano więc wykazać właściwości ochronnych zastosowanej 

szczepionki. Co więcej, w przypadku rHsp60 P. multocida oraz S. Enteritidis, wyższa niż  

w grupach kontrolnych (Kontrola 1 oraz Kontrola 2) śmiertelność wskazała na możliwość 

negatywnego wpływu na organizm immunizowanych zwierząt zastosowanych preparatów. 

Nie wiadomo jednak, czy tak wysoka śmiertelność spowodowana była osłabieniem 

organizmu przez immunizację rHsp60, czy też była skutkiem nieprawidłowego podania 

patogenu, nie wiadomo także jak na reakcję na zakażenie doświadczalne wpływało samo 

podanie adiuwantu. Pierwsze z wysuniętych przypuszczeń wydaje się mało prawdopodobne, 

gdyż dotychczas wykazano wysoką skuteczność immunizacji myszy wybranymi rHsp60 

pochodzącymi od patogenów układu pokarmowego (w tym Hp-Hsp60; Ye-Hsp60, ST-Hsp60) 

(Tabela nr 2., Wstęp). Dowiedziono, że szczepionki oparte o te antygeny podane p.o lub i.p. 

zapobiegają rozwojowi schorzeń wywołanych przez takie patogeny jak H. pylori [Yamaguchi 

i wsp. 2000; Yamaguchi i wsp. 2003], Y. enterocolitica [Noll i Autenrieth 1996], Salmonella 

Typhi [Paliwal i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010] czy też S. Typhimurium [ Paliwal i wsp. 

2008]. Drugie z założeń jest znacznie bardziej prawdopodobne, gdyż myszy DBA/2J należą 

do szczepów wysoce żywotnych, u których doustna iniekcja z użyciem sondy jest trudna do 

wykonania, a jak zaobserwowano większość osobników grup  immunizowanych rHsp60  

S. Enteritidis (5 osobników) oraz P. multocida (2 osobniki) padła w przeciągu pierwszych  

48 godzin od podania patogenu. Pasquali i wsp. [2008] podczas doustnego zakażania myszy 

DBA/2J S. Typhimurium z użyciem sondy, wykluczyli osobniki padłe po 24 i 48 godzinach, 

wskazując na uszkodzenie u nich ciągłości przełyku i zadławienia. Zaskakujące wydają się 

wyniki uzyskane w przypadku myszy nieimmunizowanych (Kontrola 2), gdyż w grupie tej 

nie doszło do padnięcia żadnego osobnika. Możliwe, że było to skutkiem przetrzymywania 

tych osobników przez pewien okres w pomieszczeniu, gdzie przebywały również myszy 

doświadczalnie zakażane E. coli. Mimo, że warunki przetrzymywania zbliżone były do 

warunków wymaganych dla zwierząt SPF, mogło dojść do wziewnego kontaktu z patogenem, 

pobudzenia układu immunologicznego i rozwoju odporności skierowanej przeciwko EPEC.  

Po 23 dniach od zakażenia u większości myszy, które przeżyły zakażenie, wykryto 

podwyższony poziom haptoglobiny (Hp>0,2) (Tabela nr 27.), co mogło być skutkiem ich 

kontaktu z patogenem. Posiew narządów wewnętrznych 29 osobników, które przeżyły proces 

zakażenia, wykazał obecność patogenu jedynie u 9 z nich. Były to jednak pojedyncze kolonie, 

co świadczyć może o aktywnym usuwaniu przez układ immunologiczny patogenu  

z narządów, do których dostał się on wskutek przekroczenia bariery nabłonka jelit. Wieser  

i wsp. [2010] określili skuteczność skonstruowanej multiepitopowej szczepionki 
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podjednostkowej poprzez pomiar aktywnego usuwania patogennej E. coli ze śledziony  

i wątroby u zakażonych myszy przez komórki układu immunologicznego. Możliwe więc, że 

obecne w surowicy przeciwciała anty-rHsp60 działając jako opsoniny przyczyniły się do 

aktywnej immunofagocytozy patogenu.  

Celem przeprowadzonego w niniejszej pracy doświadczenia było wykazanie, że 

obecne w błonach śluzowych jelit przeciwciała sIgA anty-Hsp60 zapobiegają efektywnej 

kolonizacji nabłonka jelit przez szczepy E. coli, bez względu na ich wirotyp, tym samym 

chroniąc zakażony organizm przed rozwojem choroby. Zastosowany model badawczy nie 

pozwolił na określenie protektywnych właściwości rHsp60 podczas zakażania zwierząt 

patogennymi szczepami E. coli. Wydaje się, że odmienne wyniki doświadczeń uzyskano by 

stosując inne modele badawcze. Wyniki badań innych zespołów skłoniły bowiem do 

przypuszczeń, że w przypadku szczepów EPEC różnice w obrębie domeny wiążącej receptor 

intyminy przyczyniają się do różnic w tropizmie. Na zdolność do kolonizacji nabłonka jelit 

przez E. coli wpływają czynniki zależne od gospodarza, takie jak: endogenna mikroflora 

[Mushin i Dubos 1965; Frankel i wsp. 1996; Aiba i wsp. 2002], sprawność układu 

immunologicznego, sposób odżywiania [Frankel i wsp. 1996], zastosowany szczep wsobny 

myszy, wiek zwierząt oraz okres obserwacji [Savkovic i wsp. 2005]. Przykładowy model 

zakażenia szczepu wsobnego myszy wybranym szczepem E. coli EPEC przedstawili 

Savkovic i wsp. [2005]. Wykazali oni, że myszy C57BL/6J są podatne na doustne zakażenie 

szczepem E. coli E2348/69 (myszom podano dawkę 2x108 cfu/os.). Jednakże podatność ta 

polegała na efektywnej kolonizacji przez szczep zarówno jelita cienkiego, jak i grubego. 

Badacze nie zaobserwowali, by myszy zmieniły masę ciała, czy też pobór wody w czasie 10 

dniowej obserwacji. U zakażonych myszy obserwowano jedynie zmniejszoną aktywność oraz 

nastroszoną sierść. Badania histopatologiczne ujawniły zmiany typu A/E w obrębie nabłonka 

jelit. Możliwe więc, że w przeprowadzonym w niniejszej pracy doświadczeniu właściwsze 

byłoby przeprowadzenie obserwacji w kierunku kolonizacji nabłonka jelit, a nie 

śmiertelności. Co prawda podjęto próbę identyfikacji w odchodach zakażonych zwierząt 

obecności opornej na streptomycynę E. coli, jednakże identyfikacja ewentualnie wyrosłych na 

podłożu selektywnym kolonii E. coli O26:K60 okazała się niemożliwa, gdyż podłoże 

porastała zbyt duża ilość kolonii rodzaju Escherichia o odmiennej morfologii. Jak wskazują 

Savkovic i wsp. [2005] identyfikacja patogenu w odchodach jest trudna, gdyż nawet użycie 

szczepu opornego na antybiotyk nie gwarantuje, że po posiewie wyrosną na podłożu kolonie 

EPEC, którymi zakażono zwierzęta. Pewność taką uzyskać możemy dopiero po stwierdzeniu 

obecności charakterystycznych genów kodujących czynniki wirulencji takich jak espB  

w izolowanych koloniach. Dlatego też należałoby rozszerzyć proces identyfikacji patogenu  

o dodatkowe oznaczenia, odmienne niż użycie surowic aglutynacyjnych. Jednakże, jeśli 

wyznacznikiem protektywności szczepionek rHsp60 miałoby być określenie przeżywalności 

w grupach zwierząt immunizowanych, tak jak to miało miejsce w niniejszej pracy, można 
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byłoby w przyszłości wykonać analogiczne doświadczenie stosując model badawczy  

z zastosowaniem osesków, czy też wprowadzić patogenny szczep E. coli do światła pęcherza 

moczowego. Zastosowanie pierwszego z modeli wydaje się wysoce obiecujące, gdyż Mushin 

i Dubos [1965] wykazali, że doustne podanie 1-13 dniowym oseskom myszy NCS szczepu  

E. coli o serotypie O26:K60 (EPEC) w dawce 2,3x108 cfu/os. prowadzi do śmierci wszystkich 

zakażonych zwierząt wskutek rozwoju sepsy. Wyniki tych doświadczeń jednoznacznie 

potwierdziły, że kolonizacja jelit po doustnym podaniu E. coli jest znacznie łatwiejsza  

w młodym wieku, a zastosowanie tych samych warunków u dorosłych osobników nie daje 

najczęściej pozytywnych wyników [Mushin i Dubos 1965]. Określenie skuteczności 

zastosowanej w niniejszej pracy szczepionki opartej o białka rHsp60 opierałoby się wówczas 

na immunizacji matek, które następnie karmiłyby zakażone patogennym szczepem E. coli 

oseski. Stosując taki model badawczy Lasaro i wsp. [2005] wykazali skuteczność 

szczepionki, której podanie powodowało pojawienie się w mleku karmiących samic 

przeciwciał sIgA anty-CfaB (przeciwciała skierowane przeciwko fragmentowi fimbrii 

adhezyjnych CFA-I -Colonization Factor Antigen/antygeny kolonizacji,  identyfikowanych  

u ETEC). Wykazali przy tym protekcję jednodniowych osesków karmionych przez 

immunizowane matki po ich zakażeniu dawką 20xLD50 (LD50=1,2x106 cfu/os.) szczepu  

E. coli 258909-3 ETEC izolowanego od człowieka. Drugi z modeli polegałby na 

wprowadzeniu patogennego szczepu E. coli do światła pęcherza moczowego, bowiem 

drobnoustrój ten powodować może nie tylko objawy chorobowe ze strony układu 

pokarmowego (szczepy zalicza się wówczas do IPEC- intestinal pathogenic E. coli), ale może 

przyczyniać się również do infekcji pozajelitowych, w tym układu moczowego (szczepy 

zalicza się wówczas do ExPEC- extraintestinal pathogenic E.coli). Należy zaznaczyć, że  

w przypadku ludzi to właśnie zakażenia układu moczowego niosą ze sobą największe 

zagrożenie, gdyż prowadzą z najwyższą częstotliwością do rozwoju sepsy [cyt. przez Wieser  

i wsp. 2010]. Jednakże podatność na zakażenia układu moczowego przez ExPEC, jak również 

zdolność do usuwania patogenu z organizmu zależy ściśle od użytego do doświadczeń 

wsobnego szczepu myszy. W przypadku myszy DBA/2J wykazano, że wprowadzenie do 

światła pęcherza moczowego 1x108 cfu/os. E. coli 1677 (charakteryzującego się obecnością 

fimbrii typu 1 oraz P, hemolizującego, o serotypie O6) nie powoduje u nich rozwoju choroby 

[Hopkins i wsp. 1998]. Dlatego też oba modele wymagałyby prawidłowego doboru szczepu 

wsobnego, jak i patogennego wobec nich szczepu E. coli.  Propozycje te są jednak na tyle 

ciekawe, że można byłoby je zastosować w badaniu protektywnych właściwości rHsp60 

podczas zakażania zwierząt patogennymi szczepami E. coli. 

Zakażenia wywołane przez  różne szczepy E. coli mogą być leczone z zastosowaniem 

antybiotyków [Sawamura i wsp. 1999; Wieser i wsp. 2010]. Jednakże obserwowana, silnie 

wzrastająca oporność szczepów E. coli na różne antybiotyki, przyczynia się do rosnącej 

potrzeby konstruowania nowych szczepionek. Zakłada się, że nowe szczepionki powinny być 
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tak skonstruowane, by powstałe przeciwciała skierowane były przede wszystkim przeciwko 

antygenom powierzchniowym szczepów E. coli, jednocześnie nie powodując śmierci 

komensalnych szczepów tej bakterii [Wieser i wsp. 2010]. Dotychczas stosowane przeciwko 

E. coli (EPEC, ETEC, ExPEC) szczepionki opierają się o użycie: inaktywowanych szczepów 

dzikich lub genetycznie modyfikowanych [Levine i wsp. 1983; Levine 2000; Wieser i wsp. 

2010], czy też użycie szczepów żywych atenuowanych [Levine i wsp. 1983; Levine 2000]. 

Wykazano również, że skuteczne może być podanie zwierzętom szczepu EPEC (komórki 

żywe), co chroni je przed rekolonizacją jelit przez szczepy EHEC [Toledo i wsp. 2011].  

W przypadku ExPEC sugeruje się, że wysoką skuteczność mogą przynieść szczepionki 

podjednostkowe oparte o czynniki wirulencji, takie jak fimbrie adhezyjne FimH, hemolizynę 

[cyt. przez Wieser i wsp. 2010] oraz białka błony zewnętrznej (FyuA, IroN, IutA, ChuA, 

UspA) [Wieser i wsp. 2010]. W przypadku ETEC wysoką skuteczność uzyskać można 

stosując szczepionkę poliwalentną złożoną z CFA-I oraz CS1-6 (Coli Surface Antigens- 

antygeny powierzchniowe E. coli ETEC) [Levine i wsp. 1983; Levine 2000]. W przypadku 

zaś EPEC największe zainteresowanie wzbudzają szczepionki oparte o białka bfp (bundle-

forming pili) (kodowane przez plazmid zwany czynnikiem adherencji E. coli-EAF), intyminę 

(kodowana przez eaeA); jak również białka kodowane przez espB (dawniej eaeB) [Levine 

2000]. Wydaje się, że użycie szczepionki opartej o rHsp60 może skutecznie zapobiegać 

kolonizacji jelit przez wszystkie patogenne szczepy E. coli u immunizowanych z jego 

udziałem zwierząt. Powstałe bowiem przeciwciała anty-rHsp60 oddziałują z białkami 

ekspresjonowanymi na powierzchni komórki bakteryjnej, co potwierdziły wyniki testu ELISA 

(Ryc. nr 15 a.). Opłaszczenie komórek bakteryjnych przez przeciwciała anty-Hsp60 powinno 

utrudniać interakcje bakterii z nabłonkiem jelit i uniemożliwiać efektywną kolonizację. 

Oczywiście rodzi się pytanie, czy te same przeciwciała nie wpłyną negatywnie na florę 

fakultatywną jelit? Brak jednak jakichkolwiek doniesień o negatywnym wpływie rHsp60 na 

florę jelitową immunizowanych zwierząt. Należy również zastanowić się, czy nie byłoby 

korzystniej, gdyby rHsp60 zostało podane nie jak w przedstawionym doświadczeniu s.c. lecz 

p.o. lub i.n.. Wtedy też można byłoby zastosować jako adiuwant nie FAI a toksynę cholery,  

z powodzeniem stosowaną podczas podawania antygenu na błony śluzowe [Wieser i wsp. 

2010]. Interesującą propozycję stanowi również zastosowanie atenuowanych szczepów  

S. Typhimurium (takich jak szczep aroA SL3261 czy też HG3) zdolnych do ekspresji rHsp60 

wklonowanego do plazmidu pCYTEXP1 indukowanego cieplnie [Lasaro i wsp. 2005] czy też 

plazmidu pRECFA [Schriefer i wsp. 1999]. Skuteczność takiego rozwiązania przedstawili  

w swych badaniach Schriefer i wsp. [1999], udowadniając, że zastosowanie takiej szczepionki 

niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ dochodzi do pobudzenia odpowiedzi 

immunologicznej wobec nie tylko ekspresjonowanego białka, ale również wobec  

S. Typhimurium, metoda wydaje się tańsza i łatwiejsza od metod opierających się  

o laboratoryjne pozyskiwanie białek rekombinowanych, a indukcja produkcji białka następuje 
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w organizmie gospodarza. Możliwe, że zastosowanie wyżej przestawionych metod  

z wykorzystaniem nie tylko myszy, ale również zwierząt gospodarskich przyczyni się do 

zmniejszenia częstości biegunek u cieląt powodowanych przez E. coli, jednocześnie 

uniemożliwi kolonizację jelit przez niebezpieczne dla człowieka szczepy u osobników 

dorosłych.  

Ostatnim patogenem, wobec którego podjęto próbę określenia właściwości 

ochronnych szczepionki opartej o białka szoku cieplnego pochodzenia bakteryjnego, była 

Salmonella Enteritidis. Bakteria ta posiada zdolności infekowania szerokiego grona 

gospodarzy, w tym udomowionych jak i dzikich ssaków, ptaków oraz insektów [Roy i Malo 

2002]. Z weterynaryjnego punktu widzenia najistotniejszy wydaje się fakt wysokich strat 

ekonomicznych w chowie drobiu. W USA rocznie notuje się około 3,7 milionów przypadków 

salmonellozy, a straty ekonomiczne na farmach drobiu z powodu zachorowania młodych 

kurcząt sięgają od 64 do 114,5 milionów dolarów rocznie [Bryan i Doyle 1995]. Salmonelloza 

u kurcząt objawia się biegunką prowadzącą do odwodnienia, a w konsekwencji do ich 

upadków. U dorosłych ptaków zakażonych przez S. Enteritidis brak jest objawów 

chorobowych, jednakże znoszone przez nie jaja są infekowane przez patogen już w drogach 

rodnych (w skutek transmisji wertykalnej) lub poprzez kontakt z odchodami. Do transmisji 

horyzontalnej dochodzi podczas wylegania się piskląt, mogą one ulec zakażeniu również 

drogą aerozolową, poprzez kontakt z zanieczyszczoną ściółką [cyt. przez Omwandho  

i Kubota 2010], paszą, odchodami [Alali i wsp. 2010], wodą, gryzoniami lub przez kontakt  

z innymi zakażonymi ptakami/pisklętami [Omwandho i Kubota 2010].  S. Enteritidis 

wykazuje również właściwości zoonotyczne. Jak wykazały badania przeprowadzone na 

Węgrzech, Wielkiej Brytanii, USA oraz Niemczech, główną przyczyną salmonellozy u ludzi 

są produkty pochodzące od drobiu, najczęściej zainfekowane jaja [cyt. przez Omwandho  

i Kubota 2010] , a serowar S. Entertidis jest przyczyną (w zależności od kwartału oraz roku) 

54,3% - 65,8% przypadków salmonellozy u ludzi (badania objęły 30 państw Europy w 2003 

roku) [10, 11]. Dotychczas podjęto wiele prób skonstruowania skutecznej szczepionki 

przeciwko S. Enteritidis, jednakże próby całkowitego wyeliminowania tego patogenu z ferm 

drobiu nie dają zadawalających wyników. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia 

protekcyjnych właściwości szczepionki opartej o rHsp60 z wykorzystaniem modelu mysiego. 

Szeroki zakres przeprowadzonych dotychczas badań pozwolił na sklasyfikowanie szczepów 

wsobnych myszy względem ich podatności na infekcje wywołane przez rodzaj Salmonella. 

Analiza genomu myszy pozwoliła wyłonić geny odpowiedzialne za oporność na zakażenia  

(w tym Ity, LPS, xid) [Roy i Malo 2002]. W 1976 roku wykazano, że istnieją szczepy wsobne 

myszy wykazujące wysoką oporność na zakażenia Salmonella, szczepy te określono jako Ityr 

(immunity to Typhimurium). Obserwowana oporność wynikała z konieczności podania (s.c.) 

myszom wysokich dawek patogenu Salmonella Typhimurium C5 (LD50>1x105 cfu/os.)  

w celu wywołania objawów chorobowych. Do szczepów Ityr zaliczono CBA, A/J, C3H/He, 
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jak również użyty w niniejszej pracy szczep DBA/2J [Plant i Glynn 1976]. Obecnie określono 

już locus Ity (na chromosomie I), a w jego obrębie zidentyfikowano gen Nramp1 (natural 

resistance-associated macrophage protein) [cyt. przez: Roy i Malo 2002; Simon i wsp. 2011]. 

Wykryto, że różnica pomiędzy szczepami Ityr a Itys dotyczy mutacji punktowej genu Nramp1 

(zamiana glicyny na kwas asparaginowy) [Malo i wsp. 1994], która prowadzi do braku 

funkcjonalnej cząsteczki Nramp1 [Vidal i wsp. 1996]. Gen Nramp1 koduje silnie 

hydrofobowe białko, które identyfikowane jest we frakcji membranowej makrofagów oraz 

neutrofili jako fosfoglikoproteina [Vidal i wsp. 1996]. Podczas infekcji profesjonalne 

fagocyty fagocytują Salmonella tworząc fagosom, który następnie w procesie swego 

dojrzewania oddziałuje z lizosomami oraz endosomami tworząc fagolizosom. Salmonella  

w obrębie fagosomu tworzy unikalny kompartment- wakuolę zwaną Salmonella containing 

vacuole (SCV), a Nramp1 wywiera wpływ na proces jej dojrzewania. Istnieją hipotezy, że 

Nramp1 kontroluje replikację wewnątrzkomórkowych patogenów poprzez zmiany  

w środowisku wewnątrz wakuoli [Cuellar-Mata i wsp. 2002], co prowadzi do wzmocnienia 

właściwości bakteriostatycznych. Do doświadczeń związanych z infekcjami Salmonella 

zastosować można zarówno szczepy Itys jak i Ityr. Użycie do doświadczeń szczepów Itys 

niesie ze sobą pewne zalety, najważniejszą z nich stanowi możliwość użycia niskich dawek 

LD50, co pozwala na testowanie ich szerokiego spektrum. Jest to szczególnie ważne przy 

zakażaniu p.o., które wymaga podania dawek wyższych niż przy innej drodze infekcji 

(zazwyczaj 1000x wyższe niż przy i.p.). W przypadku szczepów myszy opornych, zakażenie 

p.o. może okazać się niemożliwe, szczególnie gdy dysponuje się szczepem bakterii o niskiej 

zjadliwości. Z drugiej strony zakażenie i.p. dawką LD50 myszy Itys może być bardzo trudne 

do realizacji, ponieważ często zdarza się, że jego wartość wynosi <20 cfu [Simon i wsp. 

2011]. W niniejszej pracy do doświadczeń użyto wsobny szczep myszy DBA/2J zaliczany do 

Ity
r, który zakażano doustnie, gdyż jak sugerują Simon i wsp. [2011] w przypadku testowania 

szczepionek przeciwko Salmonella sp., gdzie ochronna rola związana jest w sposób 

szczególny z produkcją przeciwciał, a myszy zakaża się p.o. warto zastosować szczep myszy 

zaliczany do opornych. Dotychczasowe doniesienia naukowe związane z zakażeniem szczepu 

DBA/2J bakteriami z rodzaju Salmonella dotyczą jedynie zakażenia gatunkami:  

S. Typhimurium  na drodze podania i.v. [Hormaeche 1979], s.c. [Plant i Glynn 1976], p.o. 

oraz S. Choleraesuis (podanie p.o.) [Pasquali i wsp. 2008]. Przeprowadzone w niniejszej 

pracy doświadczenia pozwoliły wykazać, że szczep DBA/2J jest również podatny na doustne 

zakażenie S. Enteritidis, a wartość LD50 wynosi 1,46x106 cfu/os., co potwierdza jego 

przynależność do Ityr i jednocześnie wskazuje na silną zjadliwość użytego do doświadczeń 

szczepu bakterii. Należy podkreślić, iż najniższa dawka patogenu nie powodująca padnięcia 

żadnego z osobników wyniosła 1x103 cfu/os. zaś padanie wszystkich zwierząt obserwowano 

przy dawce 1x108 cfu/os. (Tabela nr 18.), 100% śmiertelność dla tej dawki obserwowali także 

Pasquali i wsp. [2008] podczas zakażania (p.o.) gatunkiem S. Choleraesuis.  W niniejszej 
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pracy myszy obserwowano przez 21 dni, a padanie zwierząt następowało pomiędzy  

2 a 19 dobą od zakażenia, a śmierć spowodowana była rozwojem sepsy. Wydłużenie okresu 

obserwacji myszy do 21 dni związane było z faktem, iż w rozwoju naturalnej salmonellozy 

wyróżnia się trzy fazy infekcji, a każda z nich trwa około tygodnia. Podczas pierwszej fazy 

zakażenia obserwuje się wykładniczy wzrost ilości bakterii wewnątrz komórek śledziony  

i wątroby, po czym dochodzi do supresji jego proliferacji i następuje druga faza, zwana fazą 

plateau. W trzeciej fazie infekcji stężenie patogenu w narządach zaczyna maleć. Najczęściej 

po upływie 4 tygodni patogenu nie identyfikuje się już w narządach [Nauciel i Espinasse-

Maes 1992; Muotiala i Mäkelä 1993]. Dodatkowo w przypadku podania p.o. rozwój choroby 

jest wolniejszy niż przy zakażeniach i.v., s.c. czy i.p. [Simon i wsp. 2011]. 28 dni obserwacji 

w przypadku zakażeń p.o. S. Enteritidis różnych szczepów myszy (CD-1,CF-1, A/J, C57B1) 

zastosował  w swych doświadczeniach Collins [1970; 1972]. Zaobserwował on [Collins 

1970], że doustne podanie myszom CD-1 S. Enteritidis 5964 w dawce 4x107 cfu/os. powoduje 

pojawienie się patogenu w wątrobie już po 3 godzinach od zakażenia, w śledzionie po  

24 godzinach, zaś w krwi po 6 dniach, a faza plateau następuje po upływie 8 dni od 

zakażenia. W przypadku myszy C57B1 (LD50=5x103, podanie p.o.) infekcję systemową 

obserwowano już po upływie 48 godzin, a śmierć zwierząt nastepowała najpóźniej w 12 dobie 

od zakażenia. Wyniki te jednoznacznie wskazały, że rozwój salmonellozy u myszy zależy 

ściśle od użytego do doświadczeń szczepu myszy, a padanie zwierząt może następować  

w różnych fazach choroby, co w pełni koresponduje z wynikami uzyskanymi w niniejszej 

pracy.  

Dotychczas podjęto wiele prób skonstruowania skutecznej szczepionki przeciwko  

S. Enteritidis dla drobiu, której użycie ograniczyłoby zachorowalność piskląt oraz 

nosicielstwo u osobników dorosłych, a tym samym ryzyko pojawiania się salmonellozy  

u ludzi. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość immunizacji drobiu z użyciem 

martwych [Babu i wsp. 2004], żywych [Cooper i wsp. 1994; Babu i wsp. 2004] oraz żywych 

atenuowanych [Cooper i wsp. 1994; Betancor i wsp. 2005] komórek patogenu. Coraz częściej 

proponuje się użycie szczepionek podjednostkowych opartych o białka OMP [Khan i wsp. 

2003], toksyny (S. Weltevreden) [Mishra i Sharma 2001] czy Hsp60 [rozprawa doktorska dr 

A. Selery 2012]. W celu określenia skuteczności szczepionek skierowanych przeciwko  

S. Enteritidis istnieje również możliwość wykorzystania modelu mysiego. Przed 

rozpoczęciem eksperymentu należy jednak podjąć decyzję o sposobie weryfikacji jej 

skuteczności. W niniejszej pracy jako wyznacznik protektywności szczepionki wybrano 

określenie poziomu przeżywalności myszy DBA/2J po upływie 21 dni od zakażenia. 

Jednakże Collins [1969; 1970] wykazał, że w przypadku zakażenia tym patogenem 

najbardziej adekwatne wydaje się określenie skuteczności aktywnego usuwania go  

z narządów wewnętrznych (śledziona i wątroba), a nie określenie przeżywalności, czy 

poziomu przeciwciał powstałych wskutek immunizacji. W tym celu myszom należy podawać 
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dawkę powodującą śmierć 50%, nie zaś 100% populacji [Collins 1972]. Dotychczasowe 

doniesienia naukowe z wykorzystaniem modelu mysiego objęły badania, w których jako 

szczepionkę zastosowano zabite (alkoholem etylowym) [Collins 1969], czy też żywe 

komórkami S. Enteritidis [Collins 1970, 1972, 1968]. Jednakże największe zainteresowanie 

wzbudza zastosowanie szczepów żywych atenuowanych takich jak Salmovac SE (ade-/his-) 

[Schulz i wsp. 2008a; Schulz i wsp. 2008b]. Wykazano bowiem, że użycie szczepionek 

opartych o martwe komórki nie wzbudza odpowiedzi typu komórkowego niezbędnej  

w eliminowaniu patogenów wewnątrzkomórkowych i dających gwarancję długotrwałej 

protekcji [Collin 1970; Omwandho i Kubota 2010]. Niewątpliwie specyficzna wobec 

Salmonella Enteritidis surowica wspomaga fagocytozę komórek bakteryjnych, jednakże ze 

względu na charakter patogenu (wewnątrzkomórkowy) nie ma ona wpływu na początkowy 

etap inwazji komórek gospodarza. Namnażający się wewnątrz komórek (śledziony, wątroby) 

patogen chroniony jest przed działaniem opsonin [Collins 1969]. Collins [1969] wykazał, że 

podanie (s.c.) myszom martwych komórek patogenu zwiększa poziom przeżywalności 

podczas ich zakażania na drodze i.v., i.p., s.c., jednakże nie chroni ich przed infekcją 

narządów wewnętrznych. Bardziej obiecujące wyniki protekcji (zarówno w przypadku myszy, 

jak i drobiu) wykazano w przypadku zastosowania komórek żywych [Collins 1970; Collins 

1968] oraz żywych atenuowanych [cyt. przez Simon i wsp. 2011]. Pashine i wsp. [1999] 

udowodnili, że immunizacja myszy BALB/c żywymi komórkami Salmonella (podanie i.p. lub 

p.o.) wywołuje odpowiedź immunologiczną, w której dominuje odpowiedź limfocytów Th1, 

podczas gdy podanie komórek zabitych wzbudza głównie odpowiedź Th2. Dalsze 

doświadczenia pozwoliły wykazać, że szczepy H2
d (BALB/c; C.D2), jak i H2

b (C57BL/6; 

C3H.SW) immunizowane żywymi komórkami S.Typhimurium wykazują znacznie 

intensywniejszą odpowiedź w teście skórnym (DTH-delayed type hypersensitivity)  

w porównaniu do myszy immunizowanych komórkami martwymi po upływie 28 dni od 

immunizacji, a oznaczony w ich surowicy stosunek przeciwciał anty-S.Typhimurium podklas 

IgG1/IgG2a jest znacznie niższy, niż w przypadku surowicy pobranej od myszy 

immunizowanych komórkami martwymi. Wyniki powyższych doświadczeń skłoniły do 

przypuszczeń, że białka Hsp60, które jak wiadomo, wzbudzają nie tylko produkcję 

przeciwciał podklasy IgG1 ale również IgG2a, wykażą ochronne właściwości podczas zakażeń 

S. Enteritidis poprzez stymulację obu subpopulacji limfocytów pomocniczych (Th1 i Th2). 

Można oczekiwać, że obecne w surowicy przeciwciała będą ograniczać transmisję patogenu  

z komórki na komórkę, jak również hamować będą jego namnażanie, przez co zaobserwuje 

się znaczne zmniejszenie nosicielstwa. Działające jako opsoniny przeciwciała poprzez 

indukcję immunofagocytozy przyczynią się również do wyrzutu cytokin prozapalnych oraz 

pobudzenia procesów związanych z wybuchem tlenowym, które w przypadku zakażeń 

Salmonella mogą odgrywać kluczową rolę w likwidacji zakażenia [cyt. przez Simon i wsp. 

2011]. Dodatkowym aspektem okazał się fakt zidentyfikowania przeciwciał anty-rHsp60 
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podklasy IgA w surowicy myszy immunizowanych, co jednocześnie wskazywało na 

możliwość pojawienia się tych przeciwciał (w formie sIgA) na błonach śluzowych. 

Wykazano bowiem, że główną rolę ochronną podczas zakażeń Salmonella na drodze p.o. 

odgrywają przeciwciała sIgA, które stanowią pierwszą linię obrony błon śluzowych 

uniemożliwiając penetrację kępek Peyera przez patogen [Michetti i wsp. 1992]. Obiecujący 

wydawał się również fakt, że Hsp60 pochodzenia bakteryjnego prowadzi do wzrostu 

antygenozależnej produkcji IFN-γ przez zaktywowane limfocyty T, a jego produkcja 

stymulowana jest w zależności od warunków przez IL-6, TNF-α, IL-12 ( w przypadku 

preparatów zanieczyszczonych LPS) lub IFN-α (w przypadku preparatów pozbawionych 

LPS) [Osterloh i wsp. 2007; Osterloh i wsp. 2008; Wstęp rozdział 3.5.4].  Nauciel  

i Espinasse-Maes [1992] oraz Muotiala i Mäkelä [1993] wykazali, że IFN-γ odgrywa 

kluczową rolę w początkowej fazie infekcji (4-8 dnia), a jego rola wydaje się być 

bakteriostatyczną. Wykazano, że podanie myszom przeciwciał zarówno anty-IFN-γ jak i  

anty-TNF-α powoduje szybsze namnażanie się patogenu w śledzionie (w porównaniu  

z kontrolą), a w konsekwencji prowadzi do śmierci zwierząt już w 7 dobie od zakażenia, znosi 

również ochronne właściwości szczepionki opartej o podanie żywego, awirulentnego szczepu 

S. Typhimurium [Nauciel i Espinasse-Maes 1992]. Najprawdopodobniej za produkcję IFN-γ 

podczas infekcji Salmonella odpowiadają komórki NK [Nauciel i Espinasse-Maes 1992; 

Muotiala i Mäkelä 1993], a jak wiadomo ta frakcja komórek wykazuje u myszy DBA/2J 

pewne zaburzenie (nie identyfikuje się frakcji o fenotypie C94/NKG2+), rodzi się więc 

pytanie na ile ten defekt ma wpływ na produkcję tej cytokiny przez wykorzystany szczep 

myszy? Wiadomo bowiem, że myszy zaliczane do Ity
r (w tym DBA/2J) wykazują 

podwyższoną produkcję IFN-γ w porównaniu do Ity
s [cyt. przez Bradley 1997]. 

Przeprowadzony szereg doświadczeń z użyciem myszy z nokautem genów w tym IL-12p40-/-

, IL-12p35-/- [Lehmann i wsp. 2001], IL-17A-/- [Schulz i wsp. 2008a], IL-22-/-, IL-23-/-  

[ Schulz i wsp. 2008b] wskazał na silny wpływ kodowanych przez te geny cytokin na 

kształtowanie się oporności przeciwko Salmonella. Wyniki doświadczeń wskazały na 

kluczową rolę podjednostki p40 interleukiny 12 w  podwyższeniu przeżywalności  myszy 

podczas infekcji wywołanych przez Salmonella [Lehmann i wsp. 2001; Schulz i wsp. 2008b], 

zaś w przypadku IL-17A, w efektywnym usuwaniu patogenu z narządów poprzez pośredni 

wpływ tej cytokiny na napływ frakcji komórek o fenotypie (CD11b+Gr1+) do śledziony  

w początkowej fazie infekcji [Schulz i wsp. 2008a]. Dlatego też należałoby przeprowadzić 

doświadczenia, których celem byłoby określenie wpływu Hsp60 pochodzenia bakteryjnego na 

wyrzut tych cytokin. 

Powyżej przedstawione przesłanki przyczyniły się do podjęcia próby określenia 

właściwość protekcyjnych różnych rHsp60 pochodzenia bakteryjnego podanych 2-krotnie s.c. 

myszom DBA/2J, a następnie zakażonych dawką LD50 S. Enteritidis. Uzyskane wyniki 

potwierdziły, że w przypadku myszy nieimmunizowanych (Kontrola 2) dawka patogenu 
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powodujaca śmierć połowy zakażonej populacji wynosi około 1,5-2x106 cfu/os.  

(Ryc. nr 24 A-D). Zaskakujący okazał się fakt niskiej śmiertelności (12,5%) w grupie, której 

podano niekompletny adiuwant Freunda zemulgowany z solą fizjologiczną (Kontrola 1)  

(Ryc. nr 24 A-D), taki sam poziom śmiertelności wykazano również w grupie 

immunizowanej rHsp60 E. coli (Ryc. nr 24 A). Wyniki te wskazały, jakoby właściwości 

ochronne wykazywał sam adiuwant, a zemulgowanie go z rHsp60 E. coli nie wpływało na 

wzrost protektywności. Co więcej, w przypadku myszy immunizowanych rHsp60  

P. multocida (Ryc. nr 24 C) oraz H. somni (Ryc. nr 24 B) śmiertelność była jeszcze wyższa 

niż zakładało podanie dawki LD50 i osiągnęła 62,5% (5/8 osobników padło), co wskazało na 

negatywny wpływ podania tych białek na organizm immunizowanych zwierząt. Pełną 

protekcję wykazano jedynie podczas podania myszom białka homologicznego (rHsp60  

S. Enteritidis), gdzie wszystkie osobniki przeżyły infekcję (Ryc. nr 24 D). Nie wykazano 

więc, by mimo wysokiej homologii pomiędzy czterema badanymi białkami rHsp60, 

wykazywały one takie same właściwości ochronne. Wykonana analiza przeżycia dla wielu 

grup wykazała różnice statystyczne pomiędzy grupami (p=0,015) (Ryc. nr 25.). W przypadku 

wszystkich padłych zwierząt wykonana sekcja narządów wewnętrznych wskazała na rozwój 

sepsy. Od myszy, które przeżyły okres 21 dni obserwacji pobrano narządy wewnętrzne, a ich 

posiew ujawnił obecność patogenu u 26 spośród 31 badanych osobników, przy czym u  

15 osobników był on obecny jedynie w wątrobie i/lub śledzionie (Tabela nr 25.). Wyniki te 

jednoznacznie wykazały, że immunizacja myszy rHsp60 nie chroni ich przed przedostaniem 

się patogenu do narządów wewnętrznych, a tym samym przed nosicielstwem. Zaskakujący 

jest fakt licznej obecności patogenu w narządach po 3 tygodniach obserwacji, gdyż 

maksymalne stężenie patogenu w śledzionie i wątrobie obserwuje się w 7-8 dobie od 

zakażenia, a jego ilość intensywnie maleje już po upływie 2 tygodni od zakażenia [Collins  

i wsp. 1970], teoretycznie więc częstość identyfikacji patogenu w narządach powinna być 

znacznie niższa, niż obserwowano w niniejszej pracy. Wydaje się również, że ilość 

przeciwciał sIgA anty-rHsp60 obecnych na błonach śluzowych była zbyt niska lub ich 

oddziaływanie z komórkami Salmonella niewystarczające, by zahamować interakcje  

z nabłonkiem i zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenu do narządów. Jednocześnie mimo 

wysokiego poziomu przeciwciał anty-rHsp60 w osoczu myszy 2-krotnie immunizowanych 

(wyników nie prezentowano) nie zaobserwowano inhibicji rozprzestrzeniania się patogenu do 

narządów wewnętrznych, co mogło być skutkiem zdolności do wewnątrzkomórkowego 

przeżywania bakterii z rodzaju Salmonella. 

Przez okres 21 dni obserwacji wykonywano posiewy odchodów pobieranych od 

oznaczonych myszy, a uzyskane wyniki ich analizy wskazały na brak zależności pomiędzy 

obecnością patogenu w kale, a jego identyfikacją w narządach wewnętrznych. Brak siewstwa 

zaobserwowano nie tylko w przypadku osobników, u których nie było patogenu w narządach, 

ale również w nielicznych przypadkach, gdzie był on obecny w śledzionie i wątrobie, stąd 
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przypuszczenia, że brak patogenu w kale nie może być wyznacznikiem braku nosicielstwa. 

Szczególnie, że w niektórych przypadkach patogen obecny był już we wszystkich narządach 

wewnętrznych (rozwinęła się sepsa), a w odchodach został zidentyfikowany dopiero  

w ostatnim wykonanym posiewie. Dodatkowo nie zaobserwowano, by izolacje Salmonella 

Enteritidis z kału myszy immunizowanych rHsp60 występowały rzadziej niż w przypadku 

myszy kontrolnych. Wykonanie tego rodzaju oznaczeń miało na celu sprawdzenie, czy 

podanie szczepionki opartej o rHsp60 wpłynie na ograniczenie siewstwa Salmonella w kale, 

gdyż jak wiadomo zanieczyszczone tym patogenem odchody stanowią źródło 

zanieczyszczenia jaj oraz wody na fermach drobiu. Kolejnymi parametrami oznaczonymi  

w surowicy myszy, które przeżyły okres 21 dni obserwacji była haptoglobina (Hp) oraz IL-6. 

Wykazano, że osobniki, u których nie identyfikowano patogenu w narządach wykazują niski 

poziom Hp oraz niewykrywalny poziom IL-6. W przypadku zaś osobników, u których 

patogen był obecny w narządach poziom Hp i w wybranych przypadkach IL-6 był bardzo 

wysoki (dla osobnika oznaczonego jako P. multocida nr 6 wartość Hp>5,0 g/L a IL-6>400 

pg/ml) (Tabela nr 26.). Obserwowane wartości wskazały na rozwój silnego stanu zapalnego  

u zwierząt. Należy podkreślić, że na uzyskane wyniki mógł wpływać sposób utrzymywania 

we wspólnych klatkach osobników chorych, jak i zdrowych. Niemożliwe było bowiem 

przetrzymywanie każdego osobnika z osobna, stąd też niemożliwe okazało się zapobieganie 

ewentualnym zakażeniom wtórnym. Istniało bowiem prawdopodobieństwo, że chore jak i 

zdrowe osobniki poprzez kontakt z zanieczyszczoną odchodami ściółką będę ulegać 

zakażeniom. Z kolei stres wywołany izolacją osobników mógłby upośledzić sprawność 

mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej.  

Dotychczas opublikowano dwa doniesienia naukowe [Paliwal i wsp. 2008; Bansal  

i wsp. 2010] wskazujące na możliwość zastosowania rHsp60 pochodzącego od Salmonella 

jako szczepionki podjednostkowej skierowanej przeciwko tej bakterii. Oba przeprowadzone 

doświadczenia polegały na 3-krotnej immunizacji myszy BALB/c rHsp60 pochodzącym od  

S. Typhi, a następnie ich zakażeniu tym patogenem. Wykazano, że podanie myszom 10μg 

badanego białka (i.m.) chroni je przed rozwojem salmonellozy po zakażeniu dootrzewnowym 

dawką 1x108cfu/os. S. Typhi, a poziom przeżywalności ściśle zależy od rodzaju 

zastosowanego do immunizacji adiuwantu (70% przeżywalność dla rHsp60 bez dodatku 

adiuwantu; 50% dla rHsp60+Al(OH)3; 80% dla rHsp60+FAC/FAI) [Bansal i wsp. 2010].  

W przypadku zastosowania immunizacji na drodze i.p. dawką 40μg białka bez dodatku jak i  

z dodatkiem adiuwantu (FAC/FAI) przeżywalność osiągnęła kolejno 70% i 80% [Paliwal  

i wsp. 2008]. W obu przypadkach wszystkie myszy kontrolne padły w 3-4 dniu od 

zainfekowania. Paliwal i wsp. [2008] oraz Bansal i wsp. [2010] zasugerowali, że protektywna 

rola zastosowanego rHsp60 wynika ze zdolności do wzbudzenia zarówno odpowiedzi 

humoralnej, jak i komórkowej, niezbędnych w zwalczaniu infekcji wywołanych przez 

Salmonella. Co interesujące Bansal i wsp. [2010] wykazali obecność przeciwciał anty-rHsp60 
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S. Typhi sześć miesięcy po immunizacji, co wskazuje na wysoką immunogenność tego białka. 

Zaś Lo i wsp. [2000] udowodnili, że Hsp60 pochodzące od bakterii Gram-ujemnych w tym 

Salmonella prezentowane jest w kontekście MHC kl. I limfocytom CD8+. Autorzy ci [Paliwal 

i wsp. 2008; Bansal i wsp. 2010] nie zwrócili jednak uwagi na fakt, że zastosowanie 

kompletnego adiuwantu Freunda przyczyniło się również do odpowiedzi immunizowanych 

myszy na Hsp60 pochodzące od Mycobacterium. Oczywiście FAC spowodował pobudzenie 

odpowiedzi typu komórkowego, co w przypadku zakażeń Salmonella wydaje się kluczowe, 

jednakże przyczynił się do zafałszowania uzyskanych wyników, bowiem przeciwciała  

anty-Hsp60 wykazują wysoką reaktywność krzyżową. Dodatkowo nie wykonali oni 

posiewów narządów wewnętrznych uznając za jedyny wyznacznik protektywności poziom 

przeżywalności myszy po 30 dniach od zakażenia. Niewątpliwie porównanie wyników 

powyższych doświadczeń z wynikami niniejszej pracy nie jest możliwe, gdyż zaistniałe 

różnice, takie jak użyty do immunizacji adiuwant oraz szczep myszy mogły mieć kluczowy 

wpływ na uzyskane rezultaty. Jednakże nie można wykluczyć potencjalnych właściwości 

ochronnych białek szoku cieplnego podczas zakażeń Salmonella, istnieje jednak konieczność 

dalszych badań związanych z określeniem ich właściwości protekcyjnych. Szczególnie, że  

w doświadczeniach z użyciem kurcząt immunizowanych (s.c.) dawką 10μg rHsp60  

S. Enteritidis zemulgowanego z FAI wykazano właściwości protekcyjne użytej szczepionki, 

objawiające się istotnie statystycznie niższą częstością izolacji pałeczek Salmonella  

z wymazów z kloaki oraz narządów wewnętrznych w porównaniu z kontrolą (podanie NaCl) 

podczas 28 dniowej obserwacji [rozprawa doktorska dr Anny Selery 2012]. Zaś w przypadku 

immunizacji kur niosek dawką 10µg rHsp60 H. somni zemulgowanego z 15% Emulsigenem, 

wykazano istotnie statystycznie wyższy w porównaniu do kontroli poziom przeciwciał  

anty-rHsp60 klasy IgY w żółtku niesionych przez nie jaj [Jankowska i wsp. 2012].  

W przyszłości należy rozważyć możliwość zastosowania białka szoku cieplnego 

pochodzącego od S. Enteritidis jako potencjalnej szczepionki podjednostkowej przy czym 

wydaje się, że podanie jej na drodze p.o. z użyciem innych adiuwantów takich jak CT lub 

ISCOM przyczyniłoby się do silniejszej odpowiedzi w obrębie błon śluzowych, co daje 

szansę na efektywne zablokowanie oddziaływania patogenu z komórkami nabłonka jelit, 

szczególnie, że, jak wykazano, białko o masie 66kDa bierze udział w wiązaniu się komórek  

S. Typhimurium do nabłonka jelit [cyt. przez Paliwal i wsp. 2008].  

Reasumując otrzymane w niniejszej pracy wyniki należy zaznaczyć, że Hsp60 

pochodzenia bakteryjnego stanowi silny stymulator układu odpornościowego, przyczyniający 

się do pobudzenia odpowiedzi humoralnej, jak i komórkowej zarówno swoistej, jak i 

nieswoistej. Dlatego też stanowi ciekawą propozycję szczepionki podjednostkowej dającej 

ochronę czy też wzmocnienie układu odpornościowego podczas infekcji wywołanych przez 

bakterie Gram- ujemne, jednakże jego dalsze zastosowanie wymaga szeregu badań  
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z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich, w celu określenia, czy w warunkach 

konwencjonalnych mogą one być skutecznie chronione drogą immunizacji białkiem rHsp60.  
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8. Wnioski 

 

1. Zastosowanie szczepów ekspresyjnych zdolnych do transportu laktozy w procesie 

autoindukcji [a szczególnie szczepu C41(DE3)] pozwala na uzyskanie wyższej 

wydajności produkcji białek rHsp60, niż po indukcji z użyciem IPTG.  

  

2. Immunizacja podskórna myszy SPF DBA/2J antygenem rHsp60 pochodzenia 

bakteryjnego wzbudza najbardziej intensywną odpowiedź immunologiczną  

w podklasie IgG1, natomiast nie stwierdza się obecności przeciwciał anty-rHsp60  

w podklasie IgG3. 

 

3. Intensywna reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG (obecnych w osoczu 

myszy hiperimmunizowanych rHsp60) z bakteryjnym antygenem rHsp60 

homologicznym, jak i heterologicznymi wskazuje na ich wysoką reaktywność 

krzyżową.  

 

4. Intensywna reaktywność przeciwciał anty-rHsp60 klasy IgG (obecnych w osoczu 

myszy hiperimmunizowanych rHsp60) z całymi komórkami bakteryjnymi potwierdza 

fakt, że Procaryota ekspresjonują Hsp60 na swojej powierzchni, a szczególnie silna 

reakcja z komórkami Histophilus somni wynika prawdopodobnie ze specyficznej 

budowy błony zewnętrznej tej bakterii. 

 

5. Użycie dawki 10µg rHsp60 pochodzenia bakteryjnego (podanej podskórnie, 

dwukrotnie, w odstępie 14 dni) do immunizacji myszy SPF DBA/2J wystarcza do 

wzbudzenia silnej odpowiedzi immunologicznej. Użycie niskich dawek 

immunizacyjnych w szczepionkach podjednostkowych ma duże znaczenie 

ekonomiczne.  

 

6. U myszy DBA/2J możliwe jest wywołanie salmonellozy (przebiegającej w postaci 

posocznicy) poprzez podanie per os Salmonella Enteritidis (LD50=1,46x10
6
 cfu/os.). 

 

7. 2-krotna immunizacja myszy DBA/2J antygenem rHsp60 S. Enteritidis (dawka 10 µg) 

chroni myszy (100% przeżywalność) przed śmiercią, po ich doustnym zakażeniu 

S.Enteritidis (dawką LD50), nie wpływa jednak na obniżenie nosicielstwa  

u osobników, które przeżyły do 21 dni od zakażenia. 
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8. 2-krotna immunizacja myszy DBA/2J antygenem rHsp60 Escherichia coli oraz 

Pasteurella multocida (dawka 10 µg) chroni myszy (100% przeżywalność) przed 

śmiercią, po ich dootrzewnowym zakażeniu P. multocida (dawką 2xLD50) 

(śmiertelność w grupie kontrolnej wynosi 100%). 

 

9. Haptoglobina oznaczona w osoczu myszy immunizowanych, a następnie zakażonych 

wybranymi patogenami jest dobrym wyznacznikiem stanu zapalnego  

w monitorowaniu myszy do 23 dnia po zakażeniu doświadczalnym. 
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Tabela nr 4. Wykaz substancji chemicznych oraz gotowych komercyjnie dostępnych zestawów 

Nazwa związku Producent Nr katalogowy 

1,4-chloronaftol Sigma C8890 

agaroza Basica LE  Prona BLE500 

akrylamid Merck 800830 

albumina bydlęca frakcjaV Serva 11930 

alkohol izoamylowy Sigma Aldrich W205702 

amonu chlorek- NH4Cl Chempur 421372606 

amonu siarczan (NH4)2SO4 Chempur 421397200 

ampicylina Polfa Tarchmin S.A.  - 

antypieniacz -Antifoam SE-15 Sigma Aldrich A8582 

błekit bromofenolowy Poch S.A. 184040215 

błękit trypanu r-r 0,4%  Sigma Aldrich T8154 

bromek etydyny r-r 10mg/ml Invitrogen 15585-011 

chloramfenikol Sigma Aldrich C0378 

chlorek wapnia CaCl2 Chempur 168750831 

chloroform Poch S.A. 234431116 

chlorowodór (kwas solny)-HCl 35-38% Poch S.A. 575283115 

Comassive Brilliant Blue Fluka 27816 

Deoxynucleotide Mix, 10 mM   Sigma Aldrich D7295 

disodu wodorofosforan Na2HPO4 Chempur 427992309 

DNA Extraction Kit Fermentas K0512 

dodecylo siarczan sodu - SDS Sigma Aldrich L4509 

ekstrakt drożdżowy Biocorp PB06 

enzym restrykcyjny NcoI Fermentas ER0691 

enzym restrykcyjny XhoI Fermentas ER0572 

etanol- C2H5OH P.P.H. Stanlab Sp.J.   

E-Toxate 
TM 

Kit – Sigma Aldrich  Sigma Aldrich ET0200  

fenol Sigma Aldrich P1037 

GeneRuler™ DNA Ladder Mix (0,5 ug/ul) Fermentas SM0331 

GeneRuler™ Express DNA Ladder, ready-to-use ( 0,1 

ug/ul) Fermentas SM1553 

glicerol Sigma Aldrich G7893 

glicyna/ kwas aminoctowy Poch S.A. 527560117 

glukoza-C6H12O6 Chempur 444595600 

glutamina Sigma Aldrich G7513 

guajakol Sigma Aldrich G5627 

halotan Sigma Aldrich B4388 

haptoglobina ludzka standard Sigma Aldrich H0138 

heparyna 25 000 j Polfa Warszawa   

imidazol Sigma Aldrich I0125 

IPTG Fermentas R0392 

konkanawalina A od Canavalia ensiformis Sigma Aldrich C5275 
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Tabela nr 4 c.d. 

Nazwa związku Producent Nr katalogowy 

kwas octowy - CH3COOH Chempur 165687031 

kwas siarkowy 96% -H2SO4 P.P.H. Stanlab Sp.J.   

Lambda pUC Mix Marker Fermentas SM0291 

lipopolisacharyd (LPS) od Escherichia coli O55:B5 Sigma Aldrich L6529 

magnezu siarczan MgSO4•7H2O Chempur 426137605 

metanol- CH3OH Chempur 326219903 

mocznik  Fluka 51460 

Mouse IL-1β BD OptEIA
TM 

ELISA Set  BD Biosciences 559603 

Mouse IL-6  BD OptEIA
TM 

ELISA Set   BD Biosciences 555240 

Mouse TNF- alfa (Mono/Mono) BD OptEIA
TM 

ELISA Set   BD Biosciences 555268 

N,N'-metyleno-bis-akrylamid BioRad 61-0201 

niekompletny adiuwant Freunda FAI Sigma Aldrich F5506 

NiNTA Agaroza Invitrogen R901-15 

NucleoSpin Plasmid   Macherey-Nagel 740588 

odczynnik Bradford Sigma Aldrich B6916 

odtłuszczone mleko w proszku 

Spółdzielnia Mleczarska 

Gostyń ZN-SMG-01-01 

Page Ruler Prestained Protein Ladder  Fermentas SM 0671 

penicylina-streptomycyna r-r Sigma Aldrich P4333 

perhydrol 30% r-r H2O2 Chempur 118851934 

płytki do hodowli komórkowych 24-dołkowe TPP 92024 

płytki do hodowli komórkowych 96-dołkowe TPP 92096 

płytki NUNC Maxisorp NUNC 439454 

polimeraza AccuTaq
™

 LA DNA    Sigma Aldrich D8045 

polimyksyna B r-r Fluka 81271 

potasu diwodorofosforan KH2PO4 Chempur 427420201 

przeciwciała kozie anty-IgA myszy skoniugowane z HRPO Santa Cruz Biotechnology  sc- 3791 

przeciwciała kozie anty-IgE myszy skoniugowane z HRPO AbD Serotec Star 110 151110 

przeciwciała kozie anty-IgG1 myszy skoniugowane z HRPO  Santa Cruz Biotechnology sc- 2060 

przeciwciała kozie anty-IgG2a myszy skoniugowane z 

HRPO Santa Cruz Biotechnology  sc- 2061 

przeciwciała kozie anty-IgG2b myszy skoniugowane z 

HRPO Santa Cruz Biotechnology sc- 2062 

przeciwciała kozie anty-IgG3 myszy skoniugowane z HRPO Santa Cruz Biotechnology sc- 2063 
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Tabela nr 4 c.d. 

Nazwa związku Producent Nr katalogowy 

przeciwciała kozie anty-IgM myszy skoniugowane z HRPO Santa Cruz Biotechnology sc- 2064 

przeciwciała królicze anty-IgG kozy skoniugowane z HRPO Sigma Aldrich A5420 

przeciwciała królicze anty-IgG myszy skoniugowane z HRPO Sigma Aldrich A9044 

przeciwciało monoklonalne anty-6xHisTag Clontech AKR-003 

RPMI  Sigma Aldrich R0883 

sodu chlorek - NaCl Chempur 427941205 

sodu diwodorofosforan NaH2PO4 Chempur 117992004 

Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder Fermentas SM 1841 

standard albuminy Sigma Aldrich H0900000 

streptomycyna Polfa Tarchmin S.A.   

Swab- Zestaw do izolacji DNA z wymazów  A&A Biotechnology  025-100 

T4 DNA ligaza 200U Fermentas EL0014 

TMB - 3,3',5,5'- Tetramethyl-benzidine Liquid Sustrate, 

Supersensitive for ELISA Sigma Aldrich T4444 

Tris(hydroksymetylo)aminometan- C4H11O3N Chempur 11853470 

trypton Biocorp PB02 

Tween20 Sigma Aldrich P2287 

Wathman Protparan membrana nitrocelulozowa Sigma Aldrich BA5 

woda H2O wolna od endotoksyn Gibco, Invitrogen 15230 

α-laktoza- C12H22O11x1H2O Chempur 44595307 
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