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fu ,,B]otic detect bovine leukaemia uirus infections using tecombinant p24 antigen

w diagnostyce serologiGznei*)

Sunmary
detecting antibodies for bovine leukaemia virus (BLĘ
synthesised p24 antigen łvhich represents a fusion pro-
. This assay is compared with two other techniques for
gpSl-related antibodies (Western Blot/BLY) in sheep

ted lvith BLV'. Wts/p24 rvas a good technique for detect,
LV. In WB/BLV the rvell-known immunodominant of

atus of 507o of the sera from infected cattle. There was
a from experimentally infected sheep. Antibody titres
ll to each other in sera from both sheep and cattle in-
three commercially available ELISA kits.In a selected

the WB/p24 and gpSl-related ELISA tests detected
hese results irrdicate that Western Blot assay with re-
cient confirmatory test for BLV serodiagnosis.

stern Blot assay

Enzo oĘ czna biŃaczka bydł a (EB B ) j e s t chorob ą n o -

wotworową układu limforetikulatnego, która wywo-
ływana jest przez wirus - Bovine Leukemia Virus
(BLV), klasyfikowany w rodzinie Retroviridae. Zwal-
czanię EBB polega na możliwie wczesnym wykryciu
zakażony ch zw ier ząt i wyeliminowan iu i ch z ho dow-
li, stąd tak duże znaczenięprzywtązuje się do czułej t
swoistej diagnostyki zakażeń tym wirusem. Zakaże,
nie BLV indukuje syntezę przeciwciał przeciw tóżnym
białkomwirusa, przy czym dominująca jest odpowiedz
przeciw glikoproteidowi otoczki gp51 i polipeptydo-
wi rdzęnia pza $), U doświadczalnię zakażonych
zw terząt wykazano, że pr zeciw ctała pr zectw gp 5 1 p o -
jawiają się wcześniej i osiągająwyższę mtano niżprze-
ciwciała przeciw p2a Q). Praktycznie, w celach diag-
no stycznych znalazły zasto s owanie dwie meto dy : te st
immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID) i różne wa-
rianty metody immunoenzymatycznej ELISA (OIE
Manual, 1991). Test AGID pozwala zwykle na wy-

krywanie przeciwciał dla obydwu białek antygeno-
wyoh, lecz jego wadą jest niska czułość. Jakkolwiek
większość handlowych zestawow ELISA ukierunko-
wana jest na wykrywanie przeciwciał przeciw gp51,,z
porównywalną czułością metodą tąmożna wykrywaó
przeciwciała przeciw p2a |3).

W Polsce, podobniejak w innych krajach realtzulą-
cych progranty zwalczania EBB, diagnostyka serolo-
gtczna nie stwarza większych trudności. Istnieją jed-
nak problemy z interpretowaniem części wyników
badań, co zwlĘane jest z rozbieżnytni rezultatamlprzy
stosowaniu metody AGID i ELISA. Przyczynątego
rodzĄu odczynów jest z jednej strony niska czułość
testu AGID z drugiej stosowanie wariantów metody
ELISA, wykorzystujących jako koniugaty rożne ga-
tunkowo lub anty genowo swo i ste monoklon alne prze-
ciwciała ora:z reakcje nieswoiste, podłożem których jest
obecność przeciwciał heterofilnych, obecnych w su-
rowicy krwi.

Rozwiązaniem takich trudności jest uzycie metody
western blot (WB), która w przypadkach wymagają-
cych potwierdzenia, pozwala na ptecyzyjne określe-
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nie obecności swoistych przeciwciał w surowicy krwi.
Metodę tę z powodzeniem zastosowano jako test po-
!łterdzający przy diagnostyce zakażęń wirusem bia-
łaczkt ludzkiej HTLV 1 (15). Obserwacje niektórych
autorów wskazują ze w warunkach metody WB, ozna-
czanięptzeciwciał dla białka p24 ma większąwartość
diagnostycznąniż dla białka gp51 (6, 11), Jako anty-
gen diagnostyczny wykorzystywano tu tożne prepara-
ty białka p24, ajednym z możItwych użycie białka
rekombinowanego, syntetyzowanego pTzęz E. co]i.
IJżycte takich preparatóq jako antygenów w testach
serologicznych jest dobrzę udokumentowane w diag-
nostyce zakażęń retrowirusami (1, I2). Otrzymywa-
nie rekombinowanego białka p24 syntetyzowanego
przęz E. co]ii określenie jego aktywności immunolo-
glcznejjest przedmiotem publikacji w ,,Acta Bioche-
mica Polonica" (w druku).

Celem badań było oznaczentę ptzęciwciał metodą
WB z rekombinowanym białkiem p24 u doświadczal-
nte zakażonych owiec i naturalnie zakażonego bydła,
i porównanie tych wyników z oznaczaniem przeciw-
ciał innymi testami: WB i ELISA z pełnym wirusem.
jako antygenem oraz handlowymi zestawami ELISA,

Mateńał imetody
surowice krwi. surowice krwi doświadczalnie zakażo-

nych owiec pochodziły od 6 zwierzą| z których 4 inokulo-
wano dozylnie 5x105 limfocytami krwi krowy zakażonej
BLV, a dwie taką samą liczbą komórek krowy nie zakażo-
nej. Krew do badań serologicznych pobierano w odstępach
2 tyg. do 8 tys. po zakażeniu (pz), a następnie w odstępach
4 tyg. do 40 tys. pz. Do badań serologicznych użyto rów-
nież2ż próbki surowicy krwi bydła naturalnie zakażonego
BLV. W próbkach surowicy krwi tych zwierząt oznaQzallo
przeciwciała stosując metodę WB z rekombinowanym biał-
kiem p24 (WB/p2a) i pełnym wirusem (WB/BLV), jako
antygenel-n oraz test ELISA z pełnym wirusem (ELISA/
BLV) Do badań uzyto równi eż I09 próbek surowicy krwi
bydła, z 6 rożnych stad, w których wcześniej notowano
osobniki zakażone. Obecnośó przeciwciał określano meto-
dąWBlp}4 oraz handlowymi zestawami ELISA (Serelisa
Bi Indirect, firmy Synbiotics, CheKit, firmy Dr Bommeli i
Platelia S, fitmy Sanofi).

Metoda western blot. Białka antygenowe (rekombino-
wane p24lub pełny wirus) rczdzielano elektroforetycznie
na I0oń PAGE-SDS przy użycitl SE 280 Small Slab Unit
(Hoefer), a następnie przenoszono na nitrocelulozę (Hy-
bond-C, Amersham), przy użyciu Mighty Small transfer
unit (Hoefer), stosując prąd o napięciu 60Y przez 1,5 godz.,
w buforze Tris 20 mM z glicynąi metanolem o pH 8,3. Po
transferze paski nitrocelulozy blokowano w buforze TBS
(20 mM Tris, 0,5 M, NaCl, 20olo surowicy końskiej). Bada-
ne surowice rozcteńczano 100x i inkubowano przez 1,5

godz. W celu oznaczenia miana przeciwciał próbki suro-
wicy rozcieńczano w szeregu geometrycznym od 250 do
1 6 000 razy. Następnie dodawano koniugat zawieraj ący kró-
licze IgG przeciw owczym lub bydlęcym IgG (rozcieńcze-
nie 2000x), znakowane peroksydazą(Sigma). Jako substrat
stosowano 4-chloronaphtol, inkubując paski przez 40 min.

Każdy etap reakcji poprzedzony byłtrzemapłukaniami po
10 min. w buforze TBS z 0,050ń Tweenu 20.

Test ELISA. Mikropłytki testowe opłaszczano zawiesi-
nąwirusa w buforze węglanowym pH 9,6 stosując stęzenie
białka 1 pg na dołek i inkubowano pTzeznoc w tem. 4oC.
N astępnie inkubowano przez I,5 godz. z surowicą krwi owiec
lub bydła rozcteńczoną 10x w buforze fosforanowym pH
'7,żz0,05oń Tweenu 20. Taki sambuforwykorzystyłvano do
płukania po każdym etapie reakcji. Do mianowania surowic
przygotowano rozciehczęnia od 1:10 do I:25 600. Następ-
nie dodawano koniugat zawierający królicze IgG przeciw
owczym lub bydlęcym IgG (rozcieńczenie 6000X), znako-
wane peroksydazą (Sigrna). Jako substrat stosowano roz-
twór kwasu 5-aminosalicylowego w buforze fosforanowym
0,01 M, o pH 6,8, Płytki odczytywano przy długości fali
490 nm. Za dodatnte uznawano próbki, których wartość
OD była wyższaod dwóch średnich wańości OD wyliczo-
nych dla prób surowicy krwi zwierzątnie zakażonych.

Uzyskanie antygenu do metod WB i ELISA. Rekom-
binowane białko p24 ttzyskano z komórek E. coli (szczep
BL2l-DE3), hodowanych na podłożu z dodatkiem ampi-
cyliny i IPTG, w których ekspresja tego białka znajduje się
pod kontrolą promotora genu polimerazy RNA faga T7.
Białko to kodowane jestprzez fragment sklonowanego genu

gagwlrusa BLV i syntetyzowane jako białko flzyjne ztlo-
redoksyną o łącznej masie cząsteczkowej 38 kDa. Do te-

stu uzlłvano b i ałka o czy szczonego m eto dą chromato grafii
metalopowi nowadztrva na kolumnie wypełnionej Chelating
Sepharose Fast Flow (Pharmacia). Wirus BLV namnazano
w komórkach linii FLK i po wstępnym wirowaniu sedy-
mentowano na ultrawirówce przy 90 000 g przez 2 godz.
Uzyskany osad zawieszano w 3 ml PBS i nakładano na 5
ml warstwę 20oń sacharozy w PBS i ponownie wirowano
przy 100 000 gprzez2 godz. Oczyszczony osad zawiesza-
no w 1 ml PBS. Następnie zawiesinę rozcieńczano bufo-
rem PBS z Tritonem, 100X i 3 M. KCL tak, aby lzyskaó
stęzenie białka 2 slglml. Zawiesinę inkubowano 10 min. w
lodzie, wirowano przy 12 000 g i zbierano supernatant, który
po rozcieńczeniu buforem Laemmliego uz},wano jako an-

tygen w metodzie WB/BLV bądźrozbljano ultradźwięka-
mi 2x po 40 sek. i używano jako antygen w teście ELISł
BLV.

Wyniki iomówienie

Warto ś c di a gno styc zną o znac zanla pt ze ciwc i ał dl a
biakap}4wirusa BLV oceniano badając surowicę krwi
metodami westem blot i ELISA, które uwzględniały
wykorzystanie rekombinowane go białka p24 t p ełne-
go wirusa, jako antygenu. Na ryc, 1 przedstawiono
pr zyl<ład o znaczanla prz e c iw c i ał w surowi cy krwi j e d-
nej zzakażonych owiec, badanych metodąWB zW-
korzystaniem dwóch antygenów: pełnego wirusa i re-
kombinowanego białka p24. Reakcje surowic z anty-
genem wirus owym char aktery zowały s ię ob ecno śc ią
prążków odpowiadaj ących białkom rdzenia wirusa
(pIZ,pI5,p24), atakże glikoproteidowi gp45 i gp51.
Jęst charakterystyczne, ze silnej reakcji z białkami
tdzęnia odpowiadała słabsza reakcja z glikoproteida-
mi otoczki, będącymi głównym antygenem wirusa,
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Ryc. l. Zastosowanie metody western blot do wykrywania
przeciwciał dla BLV w surowicy krwi orviec z użyciem anty-
genu wirusowego (A) i rekombinowanego (B)

A

Tlxp24

024 6 812162024 28323640

Tygodnie p0 zakaźeniu

Ryc. 2. Zastosowanie metody western blot do wykrywania
przeciwciał dla BLV w surowicy krwi bydla z użyciem anty-
genu wirusowego (A) i rekombinowanego (B)

Było to szcze9óInie widoczne w początkowej fazie
zakażenia, kiedy do 4 tyg. pz notowano jedynie reak-
cję z komponentem polipeptydowym. Reakcję z re-
kombinowanym antygenem (Trxp24) w postaci prąz-
ka odpowiadającego masie 38 kDa obsetwowano juz
od 2 tyg. pz t jej intensywnośc wzrastała propofcjo-

nalnie do czasu po zakażeniu. Podobny charakter re-
akcji notowano w pozostaĘch surowicach krwi owiec.

Analogicznej analtzie poddano próbki surowicy krwi
uzy skane o d 22 I<r ów, naturalni e zakażony ch B LV (ryc.
2).Przeciwcl,ała oznaczano w surowicy uzyskanej od
zw ier ząt z klinicznąformą b iałaczki (nr 1 - 8 ), hemato -
logicznie (nr 9-I2) oraz serologicznie dodatnich (nr
l 3 -22) . O znaczanie przeciwc iał pr zy uży ciu pełne go
wirus a (ry c. 2 A) vłykazało zdecydowanie słab szy cha-
rakter takich reakcji niz z surowicami zakażonych
owiec. Jedynie u około 50oń surowic możliwe było
potwierdzenie reakcji z glikoproteidami otoczki. Cho-
ciażreakc jezbiaŁkamirdzęniazanotowanowewszyst-
kich próbkach reakcje te były mało wyraźne, szcze-
gólnie w próbkach uzyskarrych od zwierząt z aleuke-
mic zną form ą białac zki. J akko lw i ek uży c ie rekomb i -

nowanego białka pozwoliło na v"rykazanie obecności
przeciwciał we wszystktch22 próbkach, wyraźne re-
akcje obserwowano j edynie w surorvicach uzyskanych
od zwierząt z dwóch pierwszych grup (ryc. 2B). Re-
akcje z surowicamiz:lvterząt aleukemicznych byĘ zde-
cydowanie słabsze l rożniły się między sobą.

Drugim rodzajem analtzy było porównanie miana
przeciwciał przy użyciu rekombinowanego białka p24
i pełnego wirusa. Ponieważ metoda WB z antygenem
wirusowym okazała się mało czuła taki sam antygen
zastosowano w metodzie ELISA. Na ryc. 3 zestawio-
no wattości miana przeciwciał określane tymi dwoma
testami. Celem określenia zależności pomiędzy testa-
mi analizowano staĘ sĘ cznię w artoś ci miana prze ciw-
ciał. Dla próbek surowicy krwi owiec i krów otrzyma-
no proste regresji: y:0,615x + 0,89 iy:0,752x,kto-
re podają średnią wartośó miana przeciwciał w teście
WBlp24 dla poszczególnych mian w teście ELISA i
wskazują ze test WBlp24 w odniesieniu do badania
surowicy owiec jest czulszy, bowiem dodatnie próbki
mogąbyc wykryte testem ELISA jeżeli ich miano jest
średnio > 0,89 stopni miana w metodzie WBlp2 .Przy
współczynnikach korelacji r: 0,701 (owoe) i r: 0,6]8
(krowy), przy p < 0,05, istnieje wysoka wspołzależ-
ność pomiędzy wartościami miana ocenianymi oby-
dwiema technikami.

Trzecim elementem analizy było porównanię czu-
łości metody WBlp24 z czułoścląhandlowych zesta-
wów ELISA. Wyniki tych oznaczeńw 109 próbkach
surowicy krwi bydła naturalnie zakażonego BLV
przedstawiono w tab, 1. Wszystkie handlowe zęsta-
wy, zgodnie z sugestią producenta, wykrywaj ąpTzę-
ciwciała dla białka gp51, dodatkowo zestaw Platelia
przeciwciała dla p24. W przypadku 55 próbek suro-
wicy krwi obecność przeciwciał potwierdzono wszyst-
kimi metodami, natomiast 54 próbki były ujemne.
Dodatkowo w 3 próbkach surowicy krwi dodatniąre-
akcję zanotowano gdy stosowano metodę WBlp24.
Jedna z takich surowic byŁa także dodatnia w teście
Platelia, Wyniki takie wskazująna obecność w tych
próbkach przeciw ciał skierowany ch wyłącznie prze-
ciwbiaŁkup24,
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Ryc. 3. Wartości miana przeciwciał dla BLY w surowicy krwi owiec i bydła oceniane metodą western b|otlP24 i ELISA/BLV

Tab. l. Wykrywanie przeciwciał dla BLV w próbach surowi-
cy krwi bydła przy użyciu metody western blotlp24 i różnych
technik ELISA

Jak wspomniano, aktualnie diagno styka serologicz-
na EBB nie stwarza większych trudności, Istniejące

metodzie ELISA. Dlatego istnieje potrzeba stosowa-
wah24
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kluczowym zagadnieniem w tej metodzie jest zasto-
sowanie właściwego antygenu.

Wyniki badańHeeneya i wsp. (9) orazValkera i wsp.
( 1 6) wykaz ały dużą rozbteżnośc pomiędzy konwen-
cjonalnymi metodami a metodąWB z zastosowaniem
białka gp51, jako antygenem. Podobne rezlltaty za-
notowano w analizowanych próbkach surowicy krwi
bydła i owiec, w których reakcje z białkiem gp51 były
mniej intensyłvne i występowały rzadztej niżreakcje
z białktem p2 4 . P r zy czy ną te go r o dzaju re akcj i mo z e

być denaturacja niektórych epitopów na białku gp51.
W obrębie tego białka zlokalizowano 8 epitopów (A-
H), z czego trzyF, G i H sąepitopami konformacyjny-
mi (3). Neutralizuj ące działanie przeciwciał w suro-
wicy krwi zwierząt zakażonych BLV skierowane jest
przeciw tym właśnie epitopom. W warunkach metody
WB, kiedy następuje denaturacja białek antygenowych
na PAGE-SDS, epitopy te ulegającałkowitej lub czę-
ściowej destrukcji (14). Według Kittelbergera i wsp.
(1 1) ogranlczona możliwość uzyskania aktywnego
anĘgenowo glikoproteidu oraz zanieczyszczęnie ta-
kich preparatów albuminą bydlęcą są czynnikami
utrudniającymi wykrywanie przeciwciał dla gp51 me-
todą WB.

Dlatego w opinii wielu autorów wykrywanie przę-
ciwciał dla białka p24 metodą WB ma wyższąwar-
tość diagno sĘcznąntż oznaczanie przectwctał dla biaŁ
ka gp51. Hidalgo i Bonilla (10), stosując metodę WB
dla 18 próbek surowicy krwi dodatnich w teście ELI-
SA, u wszystkich potwierdzili obecność przeciwciał
dla p24, a jedynie w 6, dla białka gp51. U królików
inokulowanych rożnymi preparatami wirusa BLV
o znaczanie pr ze ciw ciał dla p2 4 meto dą WB b yło b ar-
dziej czułe niż wykrywanie przeciwciał dla gp51 te-
stami AGID i s eroneutraltzacji (7 ). S ilną re akcj ę zw ią-
zaną z ob e cno ś c i ą pr ze ciw ciał dla p2 4 wykazali D olz
i Moreno (6) we wszystkich próbkach surowicy krwi,
w których notowano brak lub wąĘliwe wyniki ozna-
czanlaprzęciwciał dla gp51 testami AGID i ELISA (6).

Powyższe wyniki potwierdzają własne badania, w
których oznaczano przeciwciała dla p24 w surowicy
krwi bydła i owiec wykorzystując antygen wirusowy i
rekombinowany. Ponieważ użyciepełnego wirusa jest
kłopotliwe, a wydajność takiej preparatyki niska, wy-
korzystanie rekombinowanego białka p24 w metodzie
western blot wydaje się postępowaniem prowadzącym
do akceptacji tej metody jako testu potwierdzającego
w wątpliwy ch pr zy p adkach b adań s ero lo gicznych.
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U bydła następstwem zakaźenia przez Neospora caninumsąronienia, przed-

wczesne porody, rzadziej padnięcia cieląt wśród objawów neurologicznych Za-

palenie mózgu poronionych płodów charakteryzuje się martwicą ogniskową
Zapaleniu mózgu tnoże też towarzyszyć tnartwica i nieropne zapalenie mięśnia

serca, wątroby oraz zapalenie łożyska. W okresie Jistopad 1996-1istopad 1997

przebadano histopatologicznie 324 mózgi, płuca, wątroby i serca poronionych

płodów (85,5%) oraz płodów urodzonych przedwcześnie ( 14,5%) z terenów Szko-

cji. W ]00 przypadkach zbadano histologicznie łożyska i błony płodowe, W
tych przypadkach, gdy w preparatach histologicznych występowaĘ nacieki ko-

mórekjednojądrzastych lub gdy one dominowały w naciekach, wykonano bada-

nia imnrunohistochemiczne na obecność antygenów N. caninun. Trzydzieści
cztery (l0,5%) próbki pochodzące od poronionych płodów lub przedwcześnie

urodzonych cieląt zawierało antygeny N. canin unl. Antygeny te występowały w
4 6,2Yo p r zy p adków wiel oo gniskowego maft w i cow e go zapalenia mózgo, 9,5oń

przypa<.lków braku charakterystycznych zmian Częstotliwośó wykrywania za-

każenia ł canjnwn wahała się od 0,9% w przypadku badań histopatologicz-

nych łącznie z badaniami immunochemicznymi do 2,4Yo w przypadków badań

histopatologicznych łapznie z testem PCR 
G.


