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of G§FU E2 glycoprotein gene in baculoviłus system 
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E2 glycoproteiń iŚ the,,main antigen of classical swi
mune response of the host. The gene coding for this ant
a polyhedrin promoter. Upon infection of insect cells
ińmunoenzymatic ńethods. The removal of the regio
in the incr:ease of the quańtity of E2 glycoprotein pro
was found in the soluble fraction of the cell lysate an
results obtained froń the immuńzation experiments suggest that the soluble antigen is,a valuable reagent fur
further studies on,,its potential application as a vaccine
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Wirus klasycznego pomoru świń CSFV (classical
swine fever virus), wirus biegunki bydlęcej BVDV
(bovine viral diarrhea virus) oraz wirtrs choroby gra-
nicznej owiec BDV (border disease virus) należądo
r o dzajl P e s t iv i r u s wyo drębni onej z r o dziny F l av iv i r i -

dae (4). Pestiwirusy wykazuj ą pomiędzy sobą duze po-
dobieństwo molekularne i serologiczne. Do najważ-
niejszych cech charakterystycznych dla tej grupy na-
Ieżą:

- genom pestiwirusów stanowi pojedyncza nić RNA
o polarności dodatniej i wielkości od 9-13 kb;

- obecność pojedynczej, otwartej ramki odczytu
(ORF) kodującej duże białko, które ulega proteolitycz-
nej obróbce katalizowanej zarówno przez witusowe
jak i komórkowe proteazy;

- spełnianie tych samych funkcji przezwiele białek
struktural nych i nie strukturalnych;

- obecność 2-3 btałek zlokaltzowanych w otoczce
wirusowej oraz jednego białka zwlą:żanego z kwasem
nukleinowym.

Białkowy prekursor wszystkich białek wirusa po-
moru świń o wielkości około 4000 aminokwasów pod-
lega szeregowi ściśle kontrolowanych modyfikacji

kotranslacyjnych i potranslacyjnych, W modyfikacjach
tych biorąudziałproteazy komórkowe i wirusowe (4,
7). Rezultatem przeks ztałceń białkowego prekursora
jest uwolnienie od strony N-terminalnej proteazy No'o
(.p23), kapsydowego białka C (p 1 a) oraz trzech bi ałek
strukturalnych wchodzących w skład otoczki wiruso-
wej (9). Sąto białka:

- E0 (nazywane równiez En") - dawna nazwatoBZ
lub gp 4 4 - 48 o dp owi adaj ąc a ctężar ow i c ząsteczkowe -

mu;
E1 - dawnanazwa E3 lub gp31;

-E2 - dawna nazwa El lub gp 5I-54;
Wszystkie trzy wymienione białka są gl ikozylowane.
Zwierzętazakażone wirusem pomoru świń wytwa-

rzaJąprzęciwciała skierowane przeciwko białkom E0,
E2 i NS3. Jednak jedynie przeciwciała anty-Eż mają
silnie neutra|izujące działanię w stosunku do wirusa
pomoru. Przeciwciała anty-E0 oraz anty-NS3 mają
natomi ast b ar dzo znikowe działanie neutralizuj ąc e.

Do tej pory jedną z szęroko stosowanych szczepio-
nek przeciwko C SF była szczepionka oparta na żywym,
atenuowanym szczepie wirusa pomonr. Szczepionko-
wy szczep C (Chinese strain) skutecznie chronił zwię-
rzętaprzed CSF, lecz niemożliwe było serolog:cznę
roztóżntenie zwierząt szczepionych od zwierząt zain-
fekowanych wirusem typu dzikiego. Obecnie opraco-*)Praca została wykonana w ramach realtzacji projektu KBN nr 5PO6KOztl



wanych j e st szere g szczeplonęk prze ciwko C SF, w ciĘ
udoskonalanych. Aktualnie stosowane szczepionki

CSF można podzielió na na
I. szczepiónki podjednos o wekto-

ry bakulowirusowe (1);- 
2. szczepionki podjednostkowe w oparciu o wekto-

wo specyficznej mutagenezy (5);
4,.szczepioŃi DNA.
Do krajów borykających się z problemem CSF na-

leżyrównież Po Wiru-
sologii Molekul zwią-
Zaflę Z WlruSem COWa-

nte szczeptonki podjednostkowej przeciwko CSF uzy-
skanej w bakulowirusowym systemie ekspresj i genów.

Matefiał imetody

System Bac-to-Bac otrzymywania rekombinantów
bakulowirusowych. Do 100 pl komórek kompetentnych
Escherichia coliDHIOBac dodawano 5 pl oczyszczonego
DNA plazmidu transferowego pFastBac1 z wklonowanym
obcym genem. Po inkubacji w lodzie przez 30 min., prze-
prowadzono szok tetmiczny (43"C, ż min., a następnie 1

min. ponownie w lodzie), dodano 1 ml świeżej pożlłvki
wzrostowej i hodowano bakterie przez ż godz. Następnie
komórki transformowane wysiano na podłoże selekcyjne
zawieraj ące kanamycynę, gentamycynę, tetracyklinę oraz
substrat dta galaktozydazy X-gal i IPTG (izopropylotioga-
laktopiranozyd). Po inkubacji przeznoc wyizolowano bia-
łe kolonie i hodowano bakterie napodłozu zkanamycynąi
gentamycyn ą. Z bakterli wyizolowano DNA bakmidowe
zawierające genE2 po transpozycji i użyto je do transfek-
cji komórek owadzich przy użycill lipofektyny. Transfeko-
wane komórki owadzie hodowano przez 72 godz., a na-
stępnie izolowano rekombinanta. Dokładna procedura
otrzymlłvania i izolacji rekombinanta podana jest w infor-
matorzę firmy Gibco sprzedającej system Bac-to-Bac.

Konstrukcja rekombinanta bakulowirusowego za-
wierającego gen E2 (gp51-54) o pełnej długości. Gen E2
(gp5 1-5a) o pełnej dfugości został uzyskany metodąRT-PCR
przy zast wirulentnego szczępLl wirusa
CSF jako wklonowany następnie do pla-
zmidu wielokopiowego, Aby skonstruować rekombinanta
bakulowirusowego, plazmidzawierający pełen gen o wiel-
kości 1500 par zasad został najpierw przecięty enzymem
Sall w miejscu wielokrotnego klonowania i lepkie końce
zostały wypełnione przy lżycils fragmentu Klenowa poli-
metazy DNA Escłerichia coli,Fragment kodujący gen E2
został wycięty z wektora plazmidowe go poprzez przecię-
cie plazmidu enzymem KpnI w miejscuwielokrotnego klo-

nowania po przeciwnej stronie inserlu E2. Gen E2 wklo-
nowano następnie do plazmidu transferowego pFastBac1.
Aby ligacja byłamożliwaplazmidten został najpielw prze-

cięĘ enzymem HindIII, końce zostĄ wypełnione fragmen-
tem Klenowa, a następni e został przecięty kolejnym enzy-
mem KpnI. Tak skonstruowany plazmid pFastBac l z wklo-
nowanym genem E2 użyto do otrzymyłvania rekombinanta
bakulowirusowe go metodą opisaną dla systemu Bac-to-B ac

w informatorze flrmy Gibco.
Konstrukcja rekombinanta bakulowirusowego za-

wierającego skrócony genE2 (gp51-5a). Fragment genu

E2 o długości 1083 par zasad pozbawiony sekwencji ko-

dującej C-terminalną c ostał wycięty z
plizmiduwielokopiow i ScaI. Plazmid
transferowypFastBac1 ywidentyczny
sposób jak poprzednio. Po ligacji plazmid pFastBacl z

wklonowanym skróconym genem Eż zostŃ użyty do kon-

strukcj i rekombinanta bakulowirusowego metodą stoso-
waną w systemie Bac-to-Bac.

Ekspresja genu E2 w komórkach owadzich. Komórki
owadzie Spodoptera frugiperda linii Sf21 hodowano na
podłożu z dodatkiem bydlęcej suro
podłozu całkowicie syntetycznym.
każano o dp owi e dnim rekomb inante
zakażenta około 10. Po 3-5 dniach odzakażenia odwiro-
wywano komórki owadzie i frakcjonowano na frakcję bło-
nową i cy topl,azmaty czną.

Reakcja IPMA (immunoperoxidase monolayer as-

say). Hodowle j ednowarstwowe zakażone odpowiednim re-

kombinantem utrwalano zimnym metanolem. Po usunię-
ciu metanolu komórki przemyto buforem PBS, a następnie
inkub o w ano j e z pr ze ciwc i ałami monokl on al ny mi anty -Eż
sprz ężonymi z p eroksyd azą chrzanową. Nadmi ar przec iw-
ciał odpłukano i dodano substraty dla peroksydazy: nadt|e-

nek wodoru i 3-amino-9-etylokarbazo1. Komórki, w któ-

rych następowała synteza antygenu barwiły się na czetwo-
no.

Analiza produktów genu E2 metodą elektroforery po-

lamidowych w ob ecno ś c i siar czanl dodecylu. Elektro fore-
zęprowadzono według metody Laemmli (2) i barwiono je

błękitem Coomassie.
Analizę antygenów metodą Westem blotting prowadzo-

no według Towbina i wsp, (10). Transfer białek wykony-
wano na błony nitrocelulozowe lub błony z fluorku poliwi-
nylidenu. Do detekcji stosowano przeciwciała związane z
alkaliczną fosfatazą.

Wyniki iomówienie

Ekspresja genu E2 (gp51-5a) o pełnej długości.
Rekombinanty bakulowitusowe konstruowane byĘ w
oparciu o bakulowirusowy system ekspresji genów
B ac -to -B ac ( 3 ). O grom nązaletąsto sowane go obe cnie

mologicz-
pomiędzy
bakulowi-

rusa. W wymienionym systemie Bac-to-Bac zrekom-



Ryc. 1. Immunobloting komórek zakażonych rekombinanta-
mi BacE2(TM*) i BacE2(TM-) przy uĄciu przeciwciał mo-
noklonalnych anty-E2
Objaśnienia: 1. komórki zakażonę dzikimbakulowirusem; 2. ko-
morkizakażone rekombinantem BacE2(TM ); 3. frakcja błono-
wa komórek zakażonych rekombinantem BacE2(TM ); 4. frak-
cj a cy toplazmaty c zna komórek zakażony ch B ac E2 ( TM ) ; 5 . k o -

mórki zakazone rekombinantem BacE2(TM*); 6. frakcja błono-
wa komórek zakażonych rekombinantem BacE2(TM*); 7. frak-
cj a cy toplazmaty czna komó rek zakażony ch reko mb inantem
BacE2(TMt)

binowanego bakulowirusauzyskuje się na drodze miej-
Scowo Specyficznej transpozycji kasety niosącej kon-
kretny gen i pochodzącej z wektora transferowego do
specj alnie zmodyfikowanego genomu bakulowirusa.
Etap transpozycjl przęprowadza się w komórkach
E. coli, które zawierająolbrzymi plazmid (bakmid),
w skład którego wchodzi cały genom bakulowirusa.
System ten umozliwia szybką i łatwą selekcję właści-
wych rekombinantów ponieważ jest ona przeprowa-
dzana w relatywnie znacznte prostszych hodowlach
bakteryjnych. Skonstruowane pIzez nas rekombinan-
ty bakulowirusowe pozwoliły na ekspresję w komór-
kach owadzich dwóch wariantów glikoproteiny E2.
Pierwszy z nich, rekombinant BacE2(TM*) zawiera
pełnej długości gen (1500 pz) kodującybtałkoE2.

Do konstrukcji rekombinanta BacE2(TM*) wyko-
rzystano oDNA odpowiadające genowi E2 wirusa CSF,
Gen E2 usunięto z p|azmiduwielokopiowego (do któ-
rego został on uprzednio wklonowany po reakcji RT-
-PCR) przy zastosowaniu enzymów SalI i KpnI. Po
odpowiednich modyfi kacj ach koncQry. inseft wklono-
wano w miejsca restrykcyjne KpnI/HindIII wektora
transferowego pFastBac 1, a następnie przeniesiono gen
E2 do bakmidu. Po transfekcji bakmidem komórek
owadzich sprawdzano czy zachodzi ekspresja genu E2
stosując w tym celu metodę IPMA. Obserwowano

wiele komórek owadzichzabarwtonych na kolor czer-
wony po reakcji z przectwciałami anty-EZ co świad-
czyŁo o tym, że genEż znajduje się w bakulowirusie i
następuje jego ekspresja w komórkach owadzich.
Otr zy many rekomb inant b akulowirus owy p o służył do
zakażania komórek owadzich Sf21 w celu uzyskania
większych ilości glikoproteiny E2. Uzyskano białko,
które na żelachpoliakrylamidowych dawało dość roz-
myte prążki (ryc. 1) charakterystyczne dla glikoprote-
in występujących więcej niż w jednej glikoformie.
Masa cząsteczkowa główne go prĘka glikoproteiny
syntetyzowanej w komórkach owadzich wynosi po-
nad 50 kD i jest zbliżona do masy cząsteczkowej na-
tywnej glikoproteiny syntetyzowanej w komórkach
ssaczych (51-54 kD). Glikoproteina E2 pełnej dfugo-
ści gromadzi się w komórkach owadzich głównie w
strukturach błonowych komórki i nie jest transporto-
w ała na zewnątrz do podłoża wzrostowego.

Pełnej długości białko synteĘzowanę przez rekom-
binanta BacE2(TM) zostało wykorzystane do otrzyma-
nia monosp ecyftcznej,poliklonalnej surowicy przeciw -
ko glikoproteinie E2. Do uzyskania wysoce oczyszczo-
nego białka, potrzebnego do immunizacjtkóItka za-
stosowano metodę elucji z repliki żelu poliakrylamido-
wego na błonie PVDF (8), Uzyskano surowicę poliklo-
nalną anĘ-E} dobrze reagującą z bakulowirusowym
produktem genu E2 i znaĘwnąglikoproteinąEZ,

Ekspresja genu E2 pozbawionego sekwencji ko-
twiczącej w błonach. Drugi uzyskany pTzez nas re-
kombinant BacE2(TM ) zawiera skróconąfonnę genu
(1l00 pz).W tym wypadku usunięty zostałrejonza-
wierający sekwencję decydującą o zakohlltczeniu biał-
ka w błonie. Usunięty rejon odpowiada C-terminalnej
części glikoproteiny E2, która nie posiada żadnej de-
terminanty antygenowej.

Podobnie jak w przypadku konstrukcji rekombinanta
BacE2(TM*) źrodłem genu E2 byłplazmtd wieloko-
piolvy zawterający genB2 o pełnej długości. Skroconą
formę genu (1100 pz) wycinano enzymami KpnI i ScaI.
Uzyskany fragment wklonowano następnie po wcze-
śniejszych modyfikacjach końców do plazmidu pFast
Bac 1 w miejsca KpnI i Hind III.

Powstające białko pozbawione jest sekwencji ko-
twiczącej białko w błonie komórkowej. Celem tej
modyfikacji było uzyskanie produktu białkowego efek-
tywnie transportowanego z komórki do pożywki.
Transport do podłoża wzrostowego czyni produkt
łatwiej dostępnym do ewentualnych tzolacji.Ilość sp-
tetyzowanego, skróconego białka E2 blisko trzyhot-
nie przekro czyła t\ośc eksprymowanego białka E2 peŁ-
nej długości. Masa cząsteczkowa skróconej formybiaŁ
ka E2 wynosi 45-41 kD i jest ono efektywnie trans-
poftowane do podłoża wzrostowego (ryc. 1).

Skróconą formę białka ze względu na łatwiejszą
procedurę oczy szczania wykorzystano do immuniza-
cji prosiąt. Skrócone białko E2 tzolowano z syntetycz-
nego podłoza wzrostowego (Sf 900 II, Gibco) natrzę-
ci dzień od infekcji komórek owadzich rekombinan-
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tem BacE2(TM). Stosowano metodę wysalania siar-
czanemamonu przy stopniu nasycenia 50%. Rozpusz-
czone osady poddawano następnie Z4-godzinej diali-
zie wobec buforu fosforanowego PBS. Przedialtzowa-
ne próbki sprawdzano na żelu poliakrylamidorym or az
metodąWestern blotting. Pierwsządawkę (- 100 pg)
antygenu podano podskórnie z kompletnym adiuwan-
tem Freunda.Po czteręch tygodniach podano kolejną
dawkę (- 100 pg) antygenu śródskórnie z niekomplet-
nym adiuwantem Freunda. Surowice pobrane od im-
munizowanych zwierząt w trakcie ttwania ekspery-
menfu poddawano sprawdzeniu na obecność przeciw-
ciał anty-E2. Metodą Western blotting stwierdzono
wysoki poziomprzeciwciał anty-E2 w surowicy świń-
skiej po drugiej trrze szczepienia. Wynik ten pozwala
pr zypvlszczać, że pro s ięta s ą chronion ę przęz przec iw-
ciała neutralizujące anty-E} przed zakażentem wiru-
sem pomoru świń. W najb|iższym czasie, w wanrn-
kach zap ewni aj ących c ałkowite zab ezpteczeni e przed
wydostaniem się wirusa na zewnątrz przewidywane
jest przeprowadzenie doświadczeń z eksperymental-
nię zakażonymi wiruse m zw ier zętami.

podsumowanie

GlikoproteinaB2 wirusa CSĘ główny antygen in-
dukujący powstawanie przeciwciał neutralizujących u

zwlerząt, możę byó produkowany na dlżą skalę w
komórkach owadzich zakażonych rekombinantami
bakulowirusowymi. Usunięcie części genu E2 kodu-
jącej sekwencję kotwiczącąglikoproteinę w błonach
p owo duj e transport glikoproteiny do p o dłoża wzro sto-
we go c o znacznie :upr as zc za pro c e s o c zys zc zania b tał -
ka. Skró cona forma glikoprotei ny E2 zaw ięr a wszyst-
kie determinanty antygenowe, jest więc potencjalnym
materiałem na markero w ą szczęplonkę podj ednost-
kową przeciwko wirusowemu pomorowi świń.
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