
Ptaca oryginalna Original paper

Zastosowanie rekombinowanego białka UP60
wirusa RHD do immunizacii królików*l

ANDRZEJ F|TZNER, BEATA GRoMADZKA*, ANDRZEJ KĘSY,
elżelerł BRycKA*, BoGUSŁAW szEwczyK*

Zakład pryszczycy państwowego lnstytutu Weterynaryjnego - Państwowego lnstYtutu Badawczego,
ul. Wodna 7,98-220 Zduńska Wola

*Katedra Wirusologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego iAkademii Medycznejw Gdańsku, ul. Kładki 24,80,822 Gdańsk

Fitzner A., Gromadzka B., Kęsy A., Brycka E., Szewczyk B.

Application oł the lecombinant UP60 protein of the RHD virus fot the immunization ot tabbits

Summary

Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV) structural protein VP60 of Polish hemaglutinating_isolate SGM
was expressed using tte baculovirus system. The recombinant protein self-assembled to form viruslike Particles
§LPs). The VLPs were morfologically sim
group 0 erythrocytes. Alter immunization,
rabbits and guinea pigs. Rabbits immunized
RHDV. Non-haemagglutinating Polish RHDV strain B
but consistently lacked HA activity. Antigenic activi
vaccination of rabbits with the protein obtained in insect cells gave no seroconversion.
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Ktwotoczna choroba królików (RHD), w kraju znana

go 
irus RNA z rodziny CaLiciviri-

da Zewzg|ędtlna zdolność witusa

ytu (ORF). Obszerna ram-
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zachodzi w niewielkim fragmencie w końcu 3' na dlżą
kości 12 kD, które-
się określić. Obok
nież subgenomowy
zawiera sekwencje
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Mateilał imetody
Wirus RHD. Do badahużyto krajowych szczepów wirusa

RHD o odmiennych właściwościach hemaglutynacyjnych
i sprawdzonej patogenności dla królików - HA dodatniego izo-
lafu SGM i HA ujemnego BLA. Materiał genetyczny wirusa
uzyskano w wyniku izoIacji całkowitego RNA z wątroby po-
branej o d zw ier ząt zakażony ch do świadc zalnie. Komplemen-
tarnąnić DNA otrzymano wreakcji odwrotnej transkrypcji (RT)
przy użycill enzymu odwrotnej transkryptazy AMV wg opisa-
nej procedury (7).

System bakulowirusowy. Użyto systemu Bac-to-Bac (Invi-
trogen), którego częścią składową jest plazmid transferowy
pFastBac i zmodyfikowany bakulowirus - bacmid, Kolejne eta-
py otrzymywania rekombinanta bakulowirusowego przeprowa-
dzano w komórkach bakteryjnych. Ostatni etap transfekcji ury-
konywano używając komorek owadzich (24).

Konstrukcja rekombinanta bakulowirusowego zawiera-
jącego pełny gen strukturalnego białka VP60, wirusa RHD.

Subklonowanie. Gęn vp60 (1796 p.z.) amplifikowano me-
todą PCR stosując stafiery reakcji, skonsttuowane na podsta-
wie sekwencji niemieckięgo izolatu wirusa RHD (M 6'7473),
a następnie wklonowano do plazmidu pGEM T-easy zgodnie
z instrukcją producenta (Promega). Użycie plazmidu umozli-
wiło powielanie fragmentów uzyskanych po reakcji PCR i wy-
korzystanie materiału geneĘ cznęgo do automatycznego sekwen-
cjonowania. Plazmid pGEM T-easy przecięto enzymami Not I

i XhoI w cęlu wyizolowania wklonowanego uprzednio genu
vp60. Następnie plazmid transferowy pFastBac1 trawiono
enzymami Not I i XhoI i w to miejsce wklonowano pełnej dłu-
gości gen vp60 (identyczne postępowanie przyjęto dla kazdego
szazępuwirusa). Plazmidów pFastBac z wklonowanymi gena-
mi vp60 uzyto do otrzymania rekombinantów bakulowiruso-
wych metodą opisaną dla systemu Bac-to-Bac (postępowanie
obejmowało transformację komórek kompetentnych - E. coli
szczępu DH 10).

Ekspresja pełnej formy genu vp60 szczepów SGM i BLA
w komórkach owadzich. Komórki owadzię Spodopterafrugi-
perdalinii Sf9 hodowano na podłozu syntetycznym tzakażano
odpowiednim rekombinant ęm przy więlokrotno ś ci zakażęnia
(m.o.i.) 2. W kolejnych dniach po transfekcji pobierano próbki
pozywki, którąbadano na obecność antygenu RHDV. W czwar-
tym i/lub piątym dniu od zakażęniakomórki owadzie ostatęcz-
nie wirowano i zbierano pozywkę.

Reakcja IPMA (immunoperoxidase monolayer assay).
Jednowarstwowe hodowl e zakażonę odpowiednim rekombi-
nantem utrwalono zimnym metanolem. Po usunięciu metano-
lu, komórki przęmyłvano l x stęzonym PBS + l%o Twęen 20
i inkubowano przez 7 godz. z poliklonalną l<rólicząsurowicą
odporno ś ciow ą (zaw ier a pr zeciw ciała ski erowane przec iw na-
tywnęmu wirusowi RHD) w rozcięńczęniu 1 : 100 lub zprze-
ciwciałęm monoklonalnym 5G3 w rozcieńczęniu 1 : 400 (IZS,
Brescia), a następnie zprzectwciałami sprzęzonymi z peroksy-
daząchrzanową i dodawano substrat w celu wywołania barw-
nej reakcji ęnzymatycznej. Komórki, w których następuje syn-
tęza autygęrru barwią się na czerwono,

Analiza produktów genu vpóO metodą znakowania me-
tabolicznego izotopem siarki. 30 godzin po zakażęniu komór-
ki owadzie przeph.rkano pozywką pozbawioną aminokwasów
metioniny i cysteiny, a następnie inkubowano 4 godziny w po-
żywce zawierającej cysteinę i metioninę znakowaną izotopem
siarki [35S] (50 uCi/ml.). Komórki odwirowano, abiałkazpo-
zywki wytrapano przy uzyciu 10% kwasu trójchlorooctowęgo
(TCA). Rozdział białek wykonano w l00% zelu poliakryloami-
dowym w wanrnkach redukujących (14), a następnie przępro-
wadzono transfer białek na błonę typu PVDF. Wysuszoną bło-
nę eksponowano wobec kliszy rentgenowskiej przez 30 min.

Analiza produktów genu metodą western blottingu. Biał-
ka komórkowe i wytrącone z pożlłvki ( 1 0% TCA) uzyskane po
zakażęnru rekombinowanymi bakulowirus ami ro zdzielono
w I0oń zelu poliaklyloamidowym w obecności siarczanu do-
decylu. Transfer białek wykonano na błonę PVDF. Do detekcji
lżyto przeciwciała anĘ-RHDV w rozcięhczęniu 1 : l00 oraz
anty-królicze 1 : 1 000 sprzężone z a7kaliczną fosfataza" a j ako
substratów uzyto NBT i BCIP.

Mikroskopia elektronowa. Obecność cząstek pseudowiru-
sowych (VLP) badano w pozywcę owadzich hodowli komóręk
owadzich zebr anej 5 dnia po zakażęniu rekombinantem baku-
lowirusowym SGM 1800. Supernatant z hodowli ultrawirowa-
I7oprzy 82 000 gprzęz I,5 godz., w gradiencie gęstości sacha-
rozy (60-10%o). Cząstki adsorbowano na błonę węglową a na-
stępnie barwiono negaĘrvowo 2Yo octanęmuranylu i oglądano
w powiększeniu 39 000 razy (mikroskop Philips CM 100),

Testy diagnostyczne. Do diagnostyki wirusologicznej i se-
rologicznej RHD stosowano odczyn hemaglutynacji (HA), od-
czyn zahamowania hemaglutynacji (HI) i tes§ immunoenzy-
matycznę ELISA: a) zestaw ELISA do wykrywania antygenrr/
l przeciw ctał RHD, zawieraj ący poliklonalne surowicę odpor-
nościowe kury i świnki morskiej, z laboratorium Zakładu Prysz-
czycy PIWet, b) zestaw do diagnostyki RHD zawierający pulę
przeciw ciał monoklonalnych CR (r ozpoznają zewnętrzne i we-
wnętrzne epitopy) lub do reakcji stosowano podjednostkowe
przeciwciało monoklonaln e 7H8 r ozp oznaj ące zewnętrzny ep i-
top odpowied zialny za ochronę i n v iv o pr ze d zakażeniem pato-
gennym wirusem (IZS Brescia, Włochy). Testy wykonylvano
wg metod opisanych uprzednio (8, 9) i zgodnie z instrukcją la-
boratorium IZS w Bręscii.

Zwierzęta laboratoryjne..Króliki w więku ok. 3 miesięcy,
wolne od przeciwciał RHD. Swinki morskie o masie ok. 350-
-400 g.

Immun izacj a. D o aktywnej immunizacj t zw ieruąt laborato-

ryjnych krolików i świnekmorskich-uzyto pozywki z4. dnia
hodowli komorek owadzich zawierującej produkt ekspresji
rękombinowanego baculowirusa - SGMl800 w koncentracji
200 pglml.

Od 1l kfólików pobrano krew i oznalzllto miano przeciw-
ciał RHD w surowicy w dniu ,,0". Siedem zwl,erząt zaszczepio-
no podając podskórnie po 1,0 ml antygenu, dwóm królikom
kontrolnym podano po 1 ml pożywki zakażonej ,,dzlkim ty-
pem" bakulowirusa (nie zawierał genu vp60), dwóch królikow
kontrolnych nie szczepiono. Po 12 dniach obserwacji, odzwię-
rząt szczepionych oraz królików kontrolnych ponownie pobra-
no krew, w celu zbadanta obecności przeciwciał RHD i wyko-
nano zakażęnie naĘwnym, patogennym wirusem RHD.

Surowice odpornościowe. Pozywkę z hodowli komórek
owadzich Sf9 po transfekcji rękombinowanym bakulowirusem
(nieoczyszczony produkt ekspresji szczępLl SGM lub BLA)
zmieszano z pełnym adjuwanten Fręunda (CFA, Sigma) i uzyto
do szczepienia. Dwa kóliki i dwie świnki morskie zaszczepio-
no,śródskórnie, podając odpowiednio po 1 i 0,6 ml zawiesiny
w 2-3 miejsca, Po upływie 3 tygodni zwierzętom podano przy-
pominajapą dawkę antygenu z dodatkiem niepełnego adjuwan-
ta Freunda (ICFA), Jednego królika immunizowano produktem
ekspresji rekombinanta BLA. W okresie obserwacji pobierano
krew do badań sęrologicznych w dniach ,,0", 12 i 2I po pierw-
szej immunizacji oraz 14 dni po drugim szczepieniu,

Wyniki i omówienie

Ekspresj a genu vp60 o pełnej długości szczepów S GM
i BLA. Przy pomocy systemu ekspresji genów Bac-to-
-Bac uzyskano lekombinanty bakulowirusowe zawiera-
jące gen vp60 wirusa RFID. Gen pełnej długości ( 1,8 kb)
wklonowano do wektora pGEM T-Easy, a następnie przy
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Ryc. 1. Test IPMA. Zakażone komórki owadzie (1,5 x 106)
hodowano na pożywce synteĘcznej przez 48 godzin. Prze-
ciwciała anty RHDV rozcieńczono 1 : 100, koniugat (HRP)
1 : 1000. Jako substratu użyto AEC (amino-etylo-karbazolu)
Objaśnienia: NZ - hodowla kontrolna (niezakażona); BLAl800
- hodowla zakażona rękombinowanym antygenem BLA 1800;
SGM 1800 hodowla zakażona rekombinowanym antygenęm
SGM 1800

tlżycllt enzymów NotI, XhoI przeklonowano do wektora
transferowego pFastBac1. W kolejnym etapie gen vp60
obu szczepów przeniesiono do bakmidu. Skuteczność
ekspresji pełnego genu kodującego strukturalne białko
kapsydu po transfekcji komórek owadzich bakmidem,
potwierdzono metodą IPMA (.yc. 1). Po reakcji z pTze-
ciwciałami anty-RHDV obserwowano komórki owadzie
zabarwione na kolor czerwony.

W celu dalszej charakterystyki rekombinowanych bia-
łek VP60 komórki owadzie ponownie zakażano rekom-
binantami bakulowirusowymi (SGM1800 i BLAl800).
Uzyskane b iŃka vłyznakowano radioaktywnym izotopem
siarki, poddano rozdziałowtw żelu poliakryloamidowym,
a następnie wykonano reakcję western blottingu przy po-
mocy przeciwciał poliklonalnych i/lub monoklonalnych
anty-RHDV. Zar ów no j edną j ak i drugą metodą p otwier-

Ryc. 3. Kinetyka formowania struktur VLP SGMI800 w od-
czynie hemaglutynacji
Obj aśnienia : I dz. - 5 dz., p ożywka z hodowli komóręk owadzich
zawterająca produkt sekrecji pobierany w kolejnych dniach po
transfekcji hodowli rekombinantem SGM1800. WT BacV po-
żywka z hodowli po transfekcji dzikim bakulowirusem (nie za-
wiera genu VP60), KW + RHDV Kontrola pozytywna (natyw-
ny wirus RHD izolowany z wątroby), KW (-) - kontrola nega-
tywna (homogenat z wątroby zdrowego królika)

Ryc. 2. Western blotting - wykrywanie rekombinowanego
białka VP60 SGM 1800 z surowicą poliklonalną anĘ-RHDV
Objaśnienia: 7) wzorzec (1 1 8, 86, 4], 34, 26, 19 kDa Fermęn-
tas), 2) WTBacV (kontrola, dziki typ bakulowirusa), 3) białko
SGM1800 (produkt oczyszczony),4) białko SGM l800 (pożyw-
ka), 5) wzorzęc

dzono wydzielanie do pozywki produktów białkowych
genu vp60 szczepów SGM i BLA. Analiza wynikow
wykazała, że ekspresja pełnego fragmentu genu vp60
szczep:u SGM powoduje sekrecję białka o wielkości ok.
60-70 kDa (ryc. 2),natomtast pełny fragment genu vp60
szczep:u BLA posiada właściwości sekrecyjne, ale ulega '\ --
degradacji do dwóch mniejszych fonn, 36-32 kDa.

Obecność rekombinowanego antygenu RHDV w po-
żywce i w komórkach weryfikowano przy lżycitl metod
HA i ELISA. Produkt ekspresji pełnej formy rekombi-
nowanego genu vp60 szczępLl SGM występował w su-
pernatancie hodowli komórek owadzich w wysokim stę-
żeniu i podobnie jak wirus natywny posiadał właściwoś-
ci aglutynacji krwinek czerwonych człowieka grupy 0.
Obecność struktur o właściwościach hemagluĘnacyjnych
wykrywano począwszy od24. godzinypo transfekcji, a w
ciągu kolejnych 5 dni obserwowano dynamiczny wzrost
ich stęzenia w supernatancie hodowli (ryc. 3). W jednym
z powtatzanych cykli ekspresji rekombinowanego biał-
ka VP60 SGM w komórkach owadzich uzyskano pro-
dukt o mianie HA ponad 1 : 80 000. W przypadku baku-
lowirusowego rekombinanta BLA 1800, w pozywce z ho-
dowli komórek owadzich nie wykryto cząstek o właści-
wościach hemaglutynuj ących.

Obecność antygenu RHDV w pozywce zhodowliza-
kazonej kńdym zbadanych rekombinantów wykryto me-
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Ryc. 4. Mikroskopia elektronowa - Obraz cząstek pseudo-
wirusowych VLP SGM1800 wirusa RHD. Pożywkę zawiera-
jącą cząstki wirusopodobne (VLP) ultrawirowano w gradien-
cie gęstości sacharozy (60-10%) przez 1,5 godziny przy
82 000 x g. Frakcja 6 zawierająca VLP została rozcieńczona
w buforze zawierającym Tris pH 7,4 oraz 10 mM siarczan
magnezu. 5 pl rozcieńczonej frakcji adsorbowano na błonę
węglową przez 5 min. i barwiono 20ń octanem uranylu. Po-
większenie - 39 000 x (mikroskop Philips CM 100)

todą ELISA. Wynik dodatni stwierdzono zarówno w re-
akcji z sulowicami poliklonalnymi, jak i przeciwciałami
monoklonalnymi, które wchodziĘ w skład koniugatu CR.
Równocześnie jednak nie wykazano dodatniej reakcji pro-
duktów ekspresji genu BLA zprzeci:wciałem podjednost-
kowym 1H8, które rozpoznaje zewnęttznie ulokowane
epitopy biorące ldziałw ochronie przeciw zakażeniupa-
togennym wirusem (3).

Mikroskopia elektronowa. Pozyrvkę z hodowli ko-
mórek owadzich zakażony ch rekombinantem S GM 1 8 00
oczy szczono meto dą wirowania w gradiencie gęsto ś ci sa-
charozy. W mikroskopie elektronowym stwierdzono
obecno śó re gularnych struktur p s eudowirusowych (VLP)
i charakterystycznej morfologii dla natywnej formy
RHDV z w idocznymi wypustkami, regularnie ułożony-
mi na obrzężtl (ryc. a).

Surowice odpornościowe. W wyniku immunizacji
krolików i świnki morski ej p ożywką zawieraj ącą c ząstki
VLP rekombinanta SGM1800, w surowicach zwrctząt
stwierdzono występowanie przeciwciał o wysokich mia-
nach HI/ELISA, swoistych dla natywnego wirusa RHD.
Dynamikę wzrostu przeciwciał HI/ELISA w surowicy
krolika przedstawia rycina nr 5. W surowicy królika im-
munizowanego produktem ekspresji genu BLA1800 nie
wykazano serokonwersji.

Właściwości anĘgenowe. Spośród grupy 1 1 królików
sie dem zw ieruąt szczepionych po dskórn te p ożywką za-
wierającą rekombinowane białko kapsydu SGM 1800
przeżyło probę zakażenia zjadliwym, natywnym wiru-
sem RHD. Trzy króliki kontrolne padły przed upływem
48 godzin, natomiast czwarty królik kontrolny padł
w trzeciej dobie po zakażenlu. W surowicach zwierząt
szczepionych pobranych po 8 dniach i w dniu zakażenia

kontrolnego (12 dni po szczepieniu) stwierdzono obec-
ność swoistych przeciwciał HI/ELIS A w przedziale od
1 : 10 do I :320. Po kolejnych 7 dniach obserwacji zwie-
rzęta odpowiedziały silnym wzrostem poziomu przeciw-
ciał.

Bakulowirusowy system ekspresji obcych genów jest
wykorzystywany do produkcji dttżych ilości białek wi-
rusowych. Cząstki VLP udało się uzyskać dla hemaglu-
tynuj ących szczepów wirus a RHD (Iż, I 5, 22, 26), a takźe
innych kaliciwirusów, których nie mozna było namno-
żyć in vitro - wirusa Norwalk (NV) i EBHSV (13, 16).
Proby uzyskania rekombinowanego białka kapsydu
RHDV prowadzono takżę w innych systemach ekspresji

- S a c ch aro mł c e s c erev i s i a e, E s ch er i c hi a c o l i, jak też pr zry

pomocy roślin transgenicznych (1, 5, 18).
W wyniku ekspresji pełnego genu vp60 izolatu SGM

tw or zą si ę cza5tki p s eudowirusowe (VLP) morfol o gicz-
nie podobne do natywnych wirionów RHDV (ryc. 4),
ktore wykrywano w testach immunoenzymatycznych
ELI S A zaw ier aj ący ch b ądż surowic e p oliklonalne anty-
RHDV - k,ry i świnki morskiej, bądźprzeciwciała mo-
noklonalne rozpoznające epitopy strukturalne po-
wierzchniowe i wewnętrzne. Cząstki pseudowirusowe,
tworzone z dtlżą wydaj no ści ą wykazywały aktywność
hemaglutyn acy jnąi były immuno genne, c o p otwi erdzo -
no w próbie zakażenia kontrolnego patogennym, natyw-
nym wirusem RHD izolowanym z wątroby.

Na podstawie reakcji w teście HA i ELISA stwierdzo-
no, że produkcja cząstek VLP przebiegałabardzo inten-
sywnie, osiągając swe maksimum między 4. a 5, dniem
po transfekcji. Miarą stęzenia cząstek VLP było bardzo
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Ryc. 5. Dynamika wzrostu przeciwciał RHDV w surowicy
królika immunizowanego rekombinowanym bakulowiruso-
wym anĘgenem RHDV ,,SGM1800'. Test zahamowania he-
maglutynacji (HI), test ELISA it (zestaw włośki), test ELISA
lab (zestaw laboratoryjny)



wysokie miano w odczynie HA (ryc. 3). Zastosowanie
cząstek VLP SGMl800, w połączeniu z adjuwantem, do
immunizacj i zwierzal laboratoryjnych (królik, świnka
morska) stymulowało u nich silną odpowiedz immuno-
lo gtcznątprowadziło do wytworzenia wysokododatnich,
poliklonalnych surowic odpornościowych. Surowice te
lżyte w reakcji ELISA swoiście reagowały z natywną
formą wirusa RHD. Zwterzęta immunizowane cząstka-
mi pseudowirusowymi SGMl 800 wytworzyły trwałą
odporność wobec podanego w iniekcji patogennego na-
tywnego wirusa, a poziom przeciwciał w grupie króli-
ków szczepionych w dniu zakażenta kontrolnego odpo-
wiadał swoją wielkością mianom przeciwciŃ występu-
jącym między 10.-14. dniem po immunizacjiuzwierzaJ
szczeprcny ch szczepionką inakĘwowaną.

W wyniku ekspresji pełnego genu vp60 HA-ujemne-
go szczepLł BLA uzyskano nietrwałe białkowe produkty
ekspresji wykrywane metodami ELISA z surowicami po-
liklonalnymi lub z przeciwciałami monoklonalnymi roz-
poznającymi ukryte, wewnętrzne epitopy wirusa RHD.
Produkty, te w odróznieniu od natywnej formy izolatu
BLA, nie były jednak wykrywane przez podjednostko-
we przeciwciało 1H8 z Erupy przeciwciał monoklonal-
nych, rozpoznających epitopy zlokalizowane na po-
wierzchni wirusa (3), co przemawia za powstaniem nie-
pełnej formy białka kapsydu, pozbawionej tego epitopu
lub postaci o zmianach konformacyjnych, Metodą we-
stern blottingu stwierdzono natomiast obecność białka
o masie 3 6 -3 2 kD a, będape go zde gradowaną formą b iał-
ka strukturalnego, które jest częścią obszernego immu-
nodominującego regionu L (3, 18).

Z prowadzonych wcześniej badań analizy resĘk-
cyjnej, sekwencjonowania fragmentów genomu krajo-
wych izolatów RHDV oraz uzyskanych obecnie wyni-
ków sekwencjonowania pełnego genu vp60 (dane w przy-
gotowaniu) wynika, że szczep BLA lożni się nie tylko
fenotypową cechą braku hemaglutynacji, ale j est bardziej
zmietlny aniżeli szczep SGM. W sekwencji aminokwa-
sów genu vp60 BLA można odnalężć 2 z 4 pozycji ami-
nokwasów, które Capucci i wsp. definiują jako miejsca
odpowiedzialnę za hemaglutynację. l tak w obszarze
zmiennym C genu vp60 zmiana dotyczy pozycji 305
aminokwasu P zamiast S, a w obszarze F zniana doty-
czy pozycjl aminokwasu 481 S zamiast N. Nie stwier-
dzono natomiast substytucji aminokwasów w obszarzę
zmiennym E, w tych samych miejscach, jakw szczepach
włoskich. W tym kontekście można powtórzyć tezę
autoróq że rcgton genomu odpowiedzialny za właści-
wości hemaglutynacyjne wirusa RHD tworzy większa
liczba aminokwasów, których loci nie przylegajądo sie-
bie (a).

Uzyskanie w wyniku rekombinacji struktur białko-
wych samodzielnie formujących kapsydy, które są mor-
fologicznie podobne do postaci wirusa natywnego, umoz-
liwia wykorzystanie ichjako szczepionki geneĘcznej oraz
do immunizacji zwterząt laboratoryjnych. Otwiera to
możliwości opracow}nvania testów diagnostycznych i ba-
dania struktury antygenowej wirusa. w tym lokalizacji
ep itopów o dpowiedzialnych za nelftr alizacj ę i hemaglu-
tynację.
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