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Badania struktury antygenowej drobnoustrojów prowadzone były 

w pierwszym rzędzie na przedstawicielach rodzaju Enterobacteriacae, 

to jest na tej grupie drobnoustrojów, która posiada ciągle jeszcze po- 

ważne znaczenie epidemiologiczne i epizootiologiczne. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcono wielocukrom  bkakteryjnym. 

Stwierdzono przy tym, że postacie kolonii S, R jak też śluzowych wy- 

kazują u tego samego typu wybitne różnice. Dłużyńska i Mi- 

kulaszek (1952) wykazali dla Salmonelli, że wielocukry formy R 

nie zawierają glikozoaminy, ramnozy i mannozy. Różnice składu anty- 

genowego drobnoustrojów z kolonii S i R rodzaju Pasieurella są tak 

znamienne, że wg Daviesa na podstawie badania wielocukrów można 

orzec, czy pochodzą one z kolonii gładkich, czy też z szorstkich. Z tego 
wynika, że chcąc w badaniach uzyskać wyniki porównywalne należy 

posługiwać sę zawsze formą S lub też zawsze formą R kolonii. 

Davies (1960) w oparciu o badania nad P. vestis i P. pseudotuber- 

culosis przyjmuje istnienie trzech rodzajów wielocukrów bakteryjnych 

u tych gatunków: wielocukier z gładkich form zawiera zwykle dezoksy- 

-cukry, wielocukier z szorstkich form posiada jako główny składnik aldo- 

heptozę, a nie zawiera dezoksy-cukrów i wielocukier z nieokreślonych 
form Pasteurella zawierający tylko aminocukier. Właściwości immuno- 

logiczne antygenów z form S, R, M, są różne. a 

Carter (1953) wykazał, że pałeczki P. muitocida posiadają dwie 

frakcje komórkowe: frakcję antygenu somatycznego, który prawdopo- 

dobnie jest glikolipidem i frakcję rozpuszczalną, którą jest swoisty pod 

względem serologicznym wielocukier, związany z otoczką. 

Pirosky (1938) wyosobnił z P. avicida antygen wielocukrowo- 

-lipidowy i przeprowadził próby uodpornienia nim myszek. Ochronne 

działanie tego antygenu było swoiste, gdyż nie chroniło przed zakąże-
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niem pałeczkami Salmonella, a chroniło tylko przed zakażeniem P. avi- 

cida. Rouchdi (1938) otrzymał ze szczepu P. aviseptica sympleks 

wielocukrowo-lipidowy podobny pod wieloma względami do wielocukru 

Salmcnella paratyphi — C i serologicznie zbliżony do antygenu Vi pa- 

łeczek durowych. 

Dhanda (1956) ze szczepów P. septica typ 1 Roberisa otrzymał 

substancję wielocukrowo-lipidową metodą Westphala (1952) zmo- 

dyfikowaną przez Daviesa (1956). Preparat przedstawiał się jako 

biały proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie, zawierający 2,5% N i 3,6% 
P, posiadał właściwości pirogenne dla królików w ilości 1 mikrograraa 

na 1 kg wagi 40% tego preparatu stanowił lipid rozpuszczalny w chlo- 

roformie. Hydroliza części wielocukrowej wykazała obecność aldohep- 

tozy, glukozoaminy i galaktozy. Substancja wielocukrowo-lipidowa 

otrzymana przez Dhandę precypitowała w rozcieńczeniu 1:200 000 

z surowicą króliczą przygotowaną przez dwukrotne wstrzyknięcie ży- 

wych bezotoczkowych niezjadliwych komórek, czy też zjadliwych, za- 
bitych w wysokiej temperaturze. Nie zanotowano wyraźnej reakcji krzy- 
żowej z surowicą skierowaną przeciw innym typom Robertsa wzgl. 

Hudsona. Lipowielocukier był słabym antygenem dla myszy. królików 

i bydła. | 

Wartość antygenową lipowielocukru z pastereli można podwyższyć 

przez kombinację ze składnikami antygenowymi innych pałeczek Gram 

ujemnych, ale przeciwciała otrzymane tą drogą nie nadawały żadnej 

odporności biernej myszom, mogły jednakowoż znaleźć zastosowanie 

w laboratoryjnych badaniach serologicznych. Oprócz tego wykazano, 
że lipowielocukier posiada właściwości antyfagocytarne. W niskich stę- 
żeniach zdolny jest do zahamowania działalności lizozymu in vitro. 

Dodatek tego lipowielocukru do podłóż nie stymuluje wzrostu P. multo- 
cida. Znaczenie tej frakcji dla zakażenia i odporności jest problemem 
otwartym. 

Według Baina (1959) P. septica posiada następujące frakcje komór- 
kowe: frakcję wielocukrową, lipowielocukrową i białkową. Wielocukry 
zachowują się jak hapteny. Frakcja białkowa, która prawie zawsze 
zawiera minimalne domieszki innych antygenów stanowi pełny antygen 
w teście krzyżowej ochrony myszek. Lipowowielocukier jest toksyczny 
i nie jest pełnym antygenem. Wszystkie trzy frakcje biorą jednak udział 
w teście ochrony myszek. W piśmiennictwie przedmiotu powtarza się 
twierdzenie, że struktura chemiczna otoczek P. multocida ma charak- 
ter wielocukrowy. 

Wielocukier otoczkowy jest wytwarzany łatwo na sztucznych pod- 
łożach w ilości 0,5% suchej masy komórek. Łagodna ekstrakcja komó- 
rek, przy pomocy 2,5-procentowego NaCl dała większą ilość frakcji
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antygenowych, których obecność można było wykazać chemicznie w pró- 

bie precypitacji żelowej. biologicznie oraz przez hemaglutynację. 

Stwierdzono, że żaden z antygenów nie jest wyłącznie somatyczny, ani 

wyłącznie otoczkowy. Proporcje między nimi zmieniają się w różnym 

stopniu. Pożądane jest, ażeby antygeny te można było otrzymać i scha- 

rakteryzować jako substancje oddzielne. 

Typ I Robertsa hodowany na „trypteoseagar” z dodatkiem 1% sa- 

cherozy lub glikozy daje odczyn aglutynacji z homologiczną surowicą. 

Jeżeli w podłożu zmienimy glikozę na lewulozę to uzyskana zawiesina 

komórkowa nie będzie aglutynowała z homologiczną surowicą. 

Dhanda (1958) donosi, że metodą łagodnej ekstrakcji 2,5% NaCl 

otrzymano ze szczepów P. septica typ I Robertsa pięć frakcji: frakcję 

oznaczoną 1A węglowodanowo-białkową, IB proteinową, II toksynę Dhan- 

dy (1958), III lipowielocukier, IV wielocukier otoczkowy. 

Frakcje białkowe były pełnymi antygenami, frakcje od II—lV były 

haptenami; najbardziej pelnym antygenem była frakcja IB. 

Laverty (1959) przeprowadził ekstrakcję frakcjonowaną, solną 

i fenolową z typu IV P. multocida. Skład antygenowy typu iV był zbli- 

żony do typu I Robertsa jednak bez kwasu hialuronowego i przy mini- 

malnej zawartości lipowowielocukru. Z produktów hydrolizy wielocukru 

badacz ten wyosobnił glikozę i galaktozę. 

Mac Lennan Rondie (1957) wydzielił swoisty dla typu V 

lipowowielocukier i wnioskował z tego o istnieniu podobnych lipowielo- 

cukrów u typu Ii IV. 

Bain i Knox(1960) również wydzielili lipowowielocukier z typu I. 

Lipowowielocukier zawierał heptozę. Heptozę w wielocukrze oznaczano 

kolorymetrycznie. Obecność heptozy w sympleksie była odpowiedzialna 

za adsorpcję lipowielocukru na krwinkach w teście hemaglutynacji. 

Frakcje nie zawierające heptozy nie adsorbowały się na krwinkach. 

Bain (i955) zauważył, że większość otoczkowych szczepów Typu Il, 

1I[, IV, w obecności hialuronidazy traci otoczki, natomiast Typ I nie 

ulegał działaniu hialuronidazy. 

Carter (1958) stwierdził, że można pozbawić otoczek szczep typu 
A P. multocida posiewając go na podłożu stałym w sąsiedztwie gron- 

kowca złocistego wytwarzającego hialuronidazę. 

Według Baina (1955) typ I Robertsa nie wykazał obecności kwasów 

uronowych w ekstraktach, co przemawia za tym, że nie ma u tego typu 

zdolności do wytwarzania tego kwasu. Kwas hialuronowy jest jednym 

z czynników uniemożliwiających aglutynację z homologiczną surowicą 

w normalnych warunkach. 

Briefman i współpracownicy (1957) zajmowali się badaniem składu 

wielocukrów otoczkowych typu 1 i 3 Little i Lyon. Shydrolizowaną sub-



30 ; K. Bukowski [4] 
  

stancję rozdzielili za pomocą metody chromatograficznej. Jakościowe ba- 

dania produktów hydrolizy wielocukrów otoczkowych. nie wykazało 

wyraźnych różnic w składzie monocukrów. W każdym chromatogramie 

stwierdzono obecność rybozy, glikozy i glikozoaminy. 

W piśmiennictwie przedmiotu nie spotyka się wzmianek o izolowaniu 

rybozy z wielocukrów otoczkowych. 

Badania metodą Warburga wykazują, że komórki typu I szczepu 
F. multocida aktywnie utleniają rybozę i galaktozę. Może to stanowić 

dodatkowy czynnik w identyfikowaniu pentozy jako rybozy. 

Ponieważ nie znaleziono żadnych różnic w składzie monocukrów 
swoistych dla typu 1 i 3 — stwierdzono, że różnice w zjadliwości 
i reakcjach serologicznych mogą być wywołane niejednakową ilością tych 
dwóch cukrów znajdujących się w wielocukrze. Wyższa zawartość N 

u typu 3 może wskazywać na obecność nieokreślonego cukru w otoczce 

szczepów tego typu. 

Z polskich badaczy należy wymienić J. Parnasa i współpracowni- 

ków (1955 r.) którzy w badaniach nad budową antygenową Brucella 

zajęli się również analizą porównawczą antygenów z P. multocida 
i P. pseudotuberculosis. Antygen wytrącali 5-procentowym kwasem 

trójchlorooctowym. W skład uzyskanego antygenu wchodziły: frakcja 

białkowa, lipidowa i węglowodanowa. Analiza chromatograficzna frakcji 

białkowej P. multocida wykazała obecność izoleucyny, leucyny, metio- 

niny, waliny, proliny, tyrozyny, alaniny, treoniny, lizyny, glikokolu, sery- 
ny, kwasu glutaminowego, kwasu asparaginowego. Analiza chromatogra- 
ficzna frakcji węglowodanowej wykazała obecność: glikozaminy, galaktozy, 
glikozy, mannozy, arabinozy, fruktozy, ksylozy, rybozy. Autor nie podaje 
przynależności badanych szczepów P. multocida do typów serologicznych 
wg nomenklatury Cartera, czy też nomenklatury Robertsa. 

Jak wynika z powyższego zarysu studia nad strukturą antygenową 
P. multocida są prowadzone od ok. 25 lat. Szczególne zainteresowanie 
budzą prace z ostatnich lat Daviesa, Dhandy,Baina, Cartera, 
Briefmana, Parnasa i innych. Najwięcej uwagi poświęcono typo- 
wi I Robertsa. Prace wykonane w Anglii, Kanadzie, Indiach, USA i na Cej- 
lonie, (gdzie zagadnienie pasterelozy bydła i bawołów ma pierwszorzędne 
znaczenie), wybitnie zachęcają do dalszych badań. Stwierdzenie Dhandy, 
że frakcja I B białkowa jest pełnowartościowym antygenem, i że od 
jej obecności w preparacie użytym do szczepionki w dużej mierze zależy 
uzyskanie odporności — zdaje się posiadać doniosłe znaczenie dla celów 

praktycznych: Należy podjąć w kraju badania w tym kierunku i uwzglę- 
dnić dobór szczepów do produkcji, które by wykazywały dużą zawartość 
wspomnianej frakcji antygenowej. Prace te powinny dotyczyć, odmian 
P. multocida występujących w kraju. . i
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Jako wstęp do tych prac postanowiliśmy bliżej określić typy wystę- 

pujących na naszym terenie Pasteurella multocida u zwierząt domowych. 

Już na wstępie natrafiliśmy na poważne trudności klasyfikacyjne. Okazało 

się, że de facto żaden z zakładów zainteresowanych nie rozporządza 

pełnym zestawem szczepów typowych w nowoczesnym ujęciu Cartera, 

czy też Robertsa. 

Muzeum szczepów PAN na wniosek Instytutu Weterynarii sprowadziło 

wprawdzie z USA 3 szczepy określone jako P. bubaliseptica 8369 P. ovo- 

septica 8747 i P. muriseptica 6535, lecz nie jest nam znane ich zaszerego- 

wanie do wspomnianej klasyfikacji Robertsa lubCartera. 

Instytut Weterynarii przygotował we własnym zakresie surowice dla 

wymienionych szczepów z USA, które łaskawie odstąpił nam do dyspo- 

zycji. Tak więc de facto nie mamy w chwili okecnej możliwości podjęcia 

ścisłych prac klasyfikacyjnych porównawczych szczepów P. multocida, 

a tym samym materiały z badań własnych. które tutaj przedstawiamy, 

mają jedynie charakter orientacyjny. 

Zgromadzona w Zakładzie kolekcja 20 szczepów P. multocida z mate- 

riałów krajowych została zbadana w kierunku aktywności biochemicznej, 

poszczególnych szczepów oraz pod względem charakterystyki typu sero- 

logicznego na podstawie zestawienia z 3 posiadanymi surowicami aglutyna- 

cyjnymi monowalentnymi przygotowanymi przez [nstytut Weterynarii 

dla szczepów P. bubaliseptica, oviseptica, muriseptica. Wyniki uzyskane 

za pomocą tych surowic przedstawiają się następująco. 

Ze wstępnych badań właściwości biochemicznych można było wv- 

wnioskować, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami szczepów. 19 

szczepów stanowiło grupę indolo-, glikozo-, sacharozo- i mannitolo-, 

dodatnią nie fermentującą laktozy i nie zmieniającą mleka z lakmusem. 

Jeden szczep był indolo-ujemny, laktozo-, glikozo-, sacharozo-, dodatni 

i zakwaszał mleko z lakmusem (tab. 1). Szczep ten posiadał właściwości 
hemolityczne. | 

Tabela 1 

Aktywność biochemiczna 20 szczepów krajowych P. multocida 
  

  

Wytwa- Mleko 

  

  

Biczba. bala» rzanie MEMA- z lakmu- | Laktoza | Glikoza SACRA- Mannitol 
nych szczepów . liza roza 

indolu sem > 3 

19 + — b. z. —- = + 

1*) — -|> kw = + + aa 

+= wynik dodatni; —= brak reakcji; b.z. =bez zmian; kw = zakwasza 

Następnie zbadano właściwości fermentacyjne szczepów w stosun- 

ku do arabinozy, ksylozy i sorbitolu. Na podstawie otrzymanych wyników 

można było podzielić posiadane szczepy na pięć grup.
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Grupa I fermentowala arabinoze i sorbitol a nie fermentowala ksylozy. 

Do tej grupy zaliczono 8 szczepów pochodzących od różnych zwierząt. 

Trzy z nich wyosobniono ze świń, 4 z drobiu, i I — bydła. Grupę II 

stanowił jeden szczep wydzielony z drobiu fermentujący ksylozę i sor- 

bitol, ale nie fermentujący arabinozy. Grupę III tworzyło 8 szczepów 
fermentujących tylko sorbitol. Z tych 7 wyosobniono ze świń i 1 

z bydła. Grupę IV reprezentowały 2 szczepy fermentujące tylko ksylozę. 

Jeden pochodził ze świni, a drugi z drobiu. Do grupy V zaliczono jeden 

szczep fermentujący arabinozę i ksylozę wyosobniony ze świni. 

Tabela 2 

Właściwości serologiczne i aktywność biochemiczna 20 krajowych szczepów 

P. multocida 
  

  

Aglutynacja z monowalent- Aktywność biochemiczna . 

nymi surowicami względem węglowodanów 

Szczepy anti- anti- anti ° 
P. muri- |p. ovisep-| P. buba- 

arab < ksyloz 
cida tica liseptica inoza yloza zorbićni 

(6535) (8747) (8360) 
  

Szczepy wyizolowane ze świń 

    

  

1 1958 Grójec — — — Е — 4 

P3 1959 WZHW Warszawa — — — + — = 

Р4 1959 „ ,, — — + — — 4. 

P5 1959 я № = == a — — 4. 

P6 1959 5 ы — — 4. = — ++ 

P7 1959 » = "e sk == — + 

4683 1959 „ > — — = a _ sh, 

РИ 1959 Вгаапо W-wa — — — — — +. 

16 1958 Plock — mz =” JL — + 

3368 1960 WZHW Łódź — _ es — — a. 

7893 1960  ,, » — zza a poj ef. — 

7907 1960  ,, » | an ны sex a7 cde _ 

Szczepy wyizolowane z drobiu 

Pal*) 1959 WZHW W-wa — — ae _ — 

80Ра2 1959 3 s — + _ — af + 

Pa3 1959 Szydłowiec — — — + — ob 

85 1959 Łódź — — sas = — A. 

115 1959 Płock — — — + — + 

3323 1960 Płock — — — + — + 

Szczepy wyizolowane z bydła 

3 1959 Płock — — — — —_ + 

73 1959 Łódź — ыы wę „| — + 

—= brak reakcji; += reakcja dodatnia 

*) Szczep wykazuje cechy aktywności biochemicznej P. hemolytica.
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Jak z tego wynika szczegdlowe badanie aktywnosci biochemicznej 

kolekcji reprezentowanej zaledwie przez 29 szczepów wydzielonych 

z 3 gatunków zwierząt stwarza od razu duże trudności klasyfikacyjne, bo 

zmusza do stworzenia, aż pięciu różnych grup fermentacyjnych. Sprawa 

gmatwa się jeszcze bardziej jeżeli porównać te wyniki z rezultatami 

uzyskanymi na drodze badań serologicznych tych samych 20 szczepów 

(tab. 2). 

Surowica aglutynacyjna dla odmiany P. bubaliseptica agiutynowała 

4 szczepy wyosobnione od świń, zaś surowica antyoviseptica aglutynowała 

tylko jeden szczep wyosobniony z drobiu. Pozostałe szczepy nie agluty- 

nowały się z żadną z surowic. 

Ponieważ przedstawione wyniki mają charakter fragmentaryczny nie 

mogą przeto być podstawą do rozważań porównawczych ani do jakich- 

kolwiek uogólnień. Niemniej jednak wskazują one na to, że na terenie 

naszego kraju występują, bez względu na gatunek zwierzęcia, z którego 

zostały wydzielone różne typy Pasteurella multocida, których poznanie 

w oparciu o przytoczoną w pierwszym rozdziale referatu systematykę 

powinno być w najkrótszym czasie zrealizowane. 

Badania te mogą m. in. przyczynić się do oparcia akcji zwalczania 

pastereloz zwierząt o swoiście czynne biopreparaty. 
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Казимеж Буковски (Варшава) 

АНТИГЕННОЕ CTPOEHME BMIA PASTEURELLA MULTOCIDA 

Резюме 

Основываясь на доступной литературе автором рассмотрен анти- 
генный состав клеток Р. тийос аа, в частности — различия в составе 
полисахаридов из форм ВБ и В, качественный состав полисахаридной 
и белковой фракции, а также затронут вопрос выступания в оболочке 
Р. тиПосаа гиалуроновой кислоты у типов П, Ш, ГУ. Автором учи- 
тывалась роль отдельных антигенов в иммунологических процессах. 

Из собственных опытов описано попытки классификации 20 оте- 
чественных штамов Р. тиИос@а на основании их биохимической ак- 
тивности и серологических свойств. В этой группе выделено 3 сероло- 
гических типа и 5 биохимических вариантов.
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THE ANTIGENIC STRUCTURE OF THE GENUS 

PASTEURELLA MULTOCIDA 

Summary 

Basing upon the accessible literature the antigenic structure of the 

Pasteurella multocida cells was discussed and especially the differences 

in the polysaccharides composition of the 5 and R forms, the qualitative 

composition of the polysaccharidous and albuminous fractions, albumi- 

nous capsule in the second, third, and fourth type was approached. The 

role of separate antigens in the immunological processes was taken into 

consideration. 

There are described, from the author’s own experience the attempts of 

classifying the twenty native P. multocida strains on the basis of their 

biological activity, and of their serological properties. Within the mentio- 

ned group three serological and five biochemical variants were distin- 

guished.


