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|nmunostimullating ualue of adiuuants for sheep immunized, :

Sunlmary
The aim o111rę investigations was to evaluate the immunogenic value of the AG clone recombined cells Ńith,

different adiuvantslin sheep. The best results of immunisation in sheep rvere obtained with recombinant cćllśl,
comprising arlńcel A. 4 weeks after the 2nd immunisation the ELISA titer was from 100 to > 1ó00, and2,or,4
weeks after, the 3rdlimmunisation it Was > 1600. A high level of antibodies was observed at 4 and 8 weeks after,
the challenge; thÓ,ińduced resistance by the antigen ńad protected'the animals against infection of BLV. §imi_,
lar values of antibodies and, resistance to BLV infection were obtained after immunisation by the FLK refer,
ence cel|s. The ańińals immunized by AG cells with 2% AI(OH), adiuvant produced a relatively high level qf
antibodies but the sheep were as sensitive to BLV infection as thó controlgroup. ln effect good results to both
the immunológićal response and resistance to structural BLV infection were obtained iń sheep immuńiŻed
intramuscularly,,foy:f|ig cell§,]containing DNA of env-BLV gene. :: ".,.
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C zynniki em etio 1o gicznym enzo oty cznej btałaczki
bydła jest witus RNA z rodziny Retroviridaezakaźny
dla wielu gatunków zwierząt. Występowanie choroby
jest przyczyną strat ekonomicznych wynikających z
obniżenia produkcyjności czy tez reprodukcyjności
by dła wys okomle czne go (2, 5, I 7 ). Mimo efektywno -
ści serologlczny ch, wirusologi czny ch i genetycznych
meto d di a gn o s tyki, p ro c e s zw alc zanta b iałac zki by dł a
jest nadal otwarty. Z dotychczasowych doniesień pi-
śmiennictwa wynika, że j edyną i skuteczną metodąj ej
zw alczenia j est zastosowanie skutecznych szczepio-
nek. Pojawiło się wiele pracbadaczy amerykańskich,
europejskich i japońskich (1, 3, 6,7 , 1 1, 1 5) dotyczą-
cych prób uodporniania bydła i owiec przectwko za-
każeniom wirusem białaczki bydła - BLV (Bovine
Leukemia Virus).

Zwiększenie efektu immunogennego wirusa BLV,
wykazano w istotny sposób po zastosowaniu wielu
adiuwantów w do świ ad czalny ch antygenach konwen-
cjonalnych jak i rekombinowanych (I,7,9, I0, 12,
1 4, 1 8). Mechanizm działania adiuwantu polega głów-
nie na zwiększeniu produkcji swoistych przeciwciał
odpornościowych i stymulacji komórek odpowiedzi
immunologtcznej - zwiększeniu aktywności makro-

fagów, komórek dendrytycznych, czy też limfocytów
T lub B.

Zastosowanie hydrofobowych domen białek błono-
wych adiuwantu ISCOM w kompleksie z wirusowym
białkiem gp51, zwiększyło 10-krotnie efekt odpowie-
dzi immunologicznej u myszy, w porównaniu do po-
dania samej glikoproteiny gp51 (14),

Celem badań własnych było określenie wpĘr,vu róż-
nych adiuwantów na odpowiedź immunologiczną
owiec szczepionych rekombinowanymi komórkami
klonu AG, transfekowanymi DNA genu env-BLV i ich
niewrażliwość na zakażęntę pełnostrukturalnym wi-
nrsem białaczki bydła.

Mateilał imetody
Antygeny: Rekombinowane komórki klonu AG. Komór-

ki te w strukturze swojego genomu zawierały DNA genu
env-BLV kodującego otoczkowe białka wirusowe - gliko-
proteinę gp51 i gp30. Kultywację ich prowadzono na płyt-
kach Petry'ego w płynie wzrostowym Eagle'a z dodatkiem
6% inaktywowanej surowicy cielęcej i hygromycyną B w
warunkach 3]"C i 50ń CO,.48-godzinną jednowarstwową
hodowlę komórek zdrapywano bagietką szklaną przeno-
szono do probówki szklanej umieszczonej w łaźni lodo-



wej, wirowano i0 min. 2500 obr./min., po czymzawrcsza-
no w 0,90% NaCl z dodatkiem 20ń tnakrywowanej surowicy
końskiej. Po dodaniu odpowiedniego adiuwantu komorki
te stanowiły wyjściowy antygen do badań nad ich immu-
nogennością dla owiec doświadczalnych.

Komórki FLK (Fetal Lamb Kidney). Komórki FLK

aktywacj aBLVwg
24 godz. ązwl,erząt,
dawano piolaktonu
godz. w temperaturze pokojowej).

Adiuwanty. Kontrolę właściwości immunogennych ko-
mórek klonu AG przeprowadzono z dodatkiem trzechroż-
nyclr adiuwantów: PTT (Preparat Torfowy Tołpy) w ilości
5 rng, 20% arlacel ne, 5 mg wysu-
szonych, zabitych arlacelu A) lub
2% wodorotlenku Komórki FLK
pozostawały jedynie pod działaniem B-propiolaktonu.

Zwier zęta. Kontrolę immuno genności antygenów prze-

prowadzono na owcach rasy kent w wieku około 6-8 mie-
iięcy i wagi ca 25-30 kg. Badane zwlerzętapodzielono na

6 grup doświadczalnych, pTzy ezympier-wsze cztery grupy

owiec immunizowano komórkami klonu AG: grupę A sta-

AG zawieszonych w 2 ml, przy czympołowę dawki stano-

wił użyty adiuwant. Próbki krwi do badań serologicznych
testem ELISA pobierano przed szczepieniem, 4 tygodnie
po I immuni zacjl, 2 i 4 tygodnie po II i il immtlnizacjt oraz

ł i B tygodnt po zakażeniu strrrkturalnym wirusem BLV
challenge.

Badanie serologiczne - test ELISA. Kontrolę obecno-

ści swoistych przeciwciał anty-BLV przeprowadzono ze-

stawem ELISA produkcji Bioveta lvanowice, CR, ściśle
czyt wyników prowadzono na
100 przy długości fali 490 nm.
badanej była ujemna wartośc

najwyższego jej rozcieńczenia, w któryrn wańość liczbo-
wa absorpcji wynosiła > 0,100.

Próba biologiczna (chaltenge). Kontrolę odpowiedzi
immunologicznej owiec sprawdzano zakażając je dawka_

500 limfocytów krwi krowy białaczkowej. Obecność za-

k:aźnego wirusa BLV w wymienionych limfocytach okre-

ślano testem syncytialnym przy lżycitt detektorowych ko-
mórek CC81.

Ryc. 1. Dodatni wynik testu syncytialnego. Powstałe syncy-

tiumprzyjmujące kształt pierścienia lub tarczy zawiera oko-

ło 30-100 jąder komórkowych

pierścienia hlb tarczy. Utworzone syncytium wykazywało
z reguły w swej sttukturze morfologicznej około 30-100
jąder komórkowych (ryc. 1).

Wyniki iomówienie

Szczególnie
pie trzeciej
komórkami
arlacelu A. Już w II noto-
Wano WyraŹnię do rZ 9tyclt
w teście ELISA, a ie lzacji

o skutecznej aktywności beta-propiolaktonu w proce-
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Tab. 1. Wpływ adiuwantów na odpowiedź immunologiczną u owiec szczepionych p-ko zakażeniu
wirusem BLV

żywe klon AG

GMT

żywe klon AG
+ PTT

GMT

żywe klon AG
+ arlacel A

GMT

żywe klon AG
+ Al(0H),

GMT

FLK inaktyw.

P-p to p io la k.

GMT

Kontrola
(nie szczepione)

pionych owiec. Badania te nie potwierdziły rezlita-
tów Danysza (4), w których podkreśla się, że preparat
PTT jest nietoksyczny, dobrze tolerowany, odznacza
się silnym działaniemnaukład immunologiczny i pro-
cesy metaboliczne komórek układu siateczkowo-śród-
błonkowego i limfocytów T. Najciekawszym jest to,
że mimo niskich wartości mlanprzeciwciał anty-BLV
(25-100), wszystkie szczepione zwierzęta były nie-
wrazliwe na zakażęnie ich strukturalnym wirusem BLV
w próbie challenge. Otrzymane wyniki wskazujątym
samym na istotnąrolę odporności komórkowej co po-
twierdzająbadania innych autorów (7, 8, 13).

Trudne do wytłuma c zenia p o zostaj ą re zulta ty b adań
uzyskane u owiec w grupie D immunizowanych ko-
mórkami AG z dodatkiem 2% AI(OH),. JuZ w Ztygo-

dnie po I immuni-
zacji stwierdzone
miano GMT prze-
ciwciał swoistych
wynosiło I:63, zaŚ
w pozostaĘch ter-
minachbadań: 126,,310, 200 i 159.
Mimo, żelzyskana
odpowiedź humo-
ralnabyła stosunko-
wo wysoka, w po-
równaniu do grup
pozostaĘch, to jed-
nak w próbie biolo-
gicznej nie chroni-
ła ona zwl,erząt
przed zakażęntęm.
Reizolacjazakńne-
go wirusa BLY z
limfocytów krwi
owiec grupy D była
równie mozliwa,
jak i z limfocytów
krwi owiec grupy
kontrolnej nie
szczepionej. Efekt
ten można tłuma-
czyc możliwością
istotnej destrukcji
glikoproteiny gp51
w trakcie adsorpcji
wodorotlenku glinu
na powierzchni ko-
mórek AG, a zmia-
na konformacji
przestrzennej białka
zmięniłajego wła-
ściwości antygeno-
we.

Na uwagę zasłl-
gująwyniki immu-
nlZacJI owlec grupy

pierwszej immunizowanej ż;yv,ymi komórkami AG bez
adiuwantu. W 2 tygodnie po II immunizacji miano
GMT przeciwciał anty-BLV wynosiło 29,6, zaś w po-
zostałych'terminach odpowiednio: 119, 283 i 1,11, W
4 i 8 tygodnipo zakażeniu miana te wynosiły: 84,1 i
5 66. Mimo stosunkowo niskiego poziomu pr zęciw ctał
zwierzęta te były niewrażliwę na zakażenie limfocy-
tami krowy białaczkowej.

Rezultaty badan własnych wykazaŁy, że najsilniej-
szą odp owiedź humoralną i naj wy ższę mjanaprzeciw-
ciał w teście ELISA uzyskano w grupie owiec immu-
nizowanych zywymi komórkami klonu AG z dodat-
kiem2OYo arlacelu A. W efekcie średnie miano GMT
w badanych terminach było najwyższew porównaniu
do mian przeciwciał uzyskanych w pozostałych gru-
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Objaśnienie: *najwyższe rozcleńczęnia surowicy badanej z dodatnim wynikiem testu ELISA



immuno lo g lcznę go oto c zkową glikoproteiną gp 5 1

obe
nyc
nla
że żywe, rękombinowane komórki NP-2 i komórki
klonu AG, syntetynjące otoczkowe białka wirusa BLV
- gp51 i gp30, in prze-
ciwciał odporno zwie-
rząt na zakażęni Alta-
ner i wsp. (1) wykazali również, że komórki martwe
nie indukują produkcji ptzeciwclał anty-BLV nawet
w koncentracji 3 x 107. Podobnerezultaty uzyskano w
badaniach własnych (dane nie publikowane). Badacze

mi elementami struktury wirusa BLV. Wykazano, że
stosowanie całej cząsteczki wirusa białaczkt induko-
wało słabą odpowiedź immunologiczną. Zastosowa-
nle oczyszazonego białka gp51 pozwoliło dopierou7ry-
skac znacznie lepszą stymulację produkcji przeciw-
ciał anty-BLY zarówno u myszy jak i u cieląt (14).

Podobne zalężności mogąmieć miejsce i w przypad-
ku immuni zacji zw ier ząt ży vły mi, re komb in ow anymi
komórkami NP-2 i komórkami klonu AG. Zewnątrz

odpowiedzi immunolo gtcznej u zwierząt szczepionych
komórkami martwymi.

Re asumuj ąc, w wyniku domię śniowej immunizacj i
owiec rekombinowanymi komórkami klonu AG uzy-
skano wysoki ciwci w suro-
wicy krwi ora liwoś ie infek-
cyjnym wirus obnie ie owiec

kowychpodkon-
i obecności strrrk-

turalne go prowirus a B LV stwar za nieb ezpie czeństwo

jego integracji z genomem komórki gospodarzairoz-
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