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Applying the lecombinant antigen of maedi-uisna virus in diagnosing infection using E[l§A

Summary

The coding sequence of the maedi-visna virus (MW) p25 was amplified using the PolYmerase chain
reaction and Ótonód into the pUETlexpression plasmid. P25 (recombinant antigen) was expressed as a fusion
protein in E. coli BL21 (DE3)^ culture. fłre purpóse of the study was to compare the diagnostic efficiencY of the

brtsł test based on maedi-visna virus rebombinant antigen (recSO9ELISA) with other available diagnostic
ELI5A kits.90 sera (50 sheep and 40 goats) from 5 farms located in different regions of Poland were investi-
gated. A comparison of the rósults obtainecl using Po| stic ki nfirmed earlier
iesults of sequencing several Polish isolates because ences tide and amino
acid sequenóe, whiJh have an impact on serological sing t In conclusion,
the results of the tests point to the practical apptica inant on ELISA but
additional standardization is necessary when using larger amounts of field sera.

Kevwords: maedi-visna virus, ELISA, recombinant antigen

Wirus maedi-visna (MW) jest retrowirusem inależy
do rodzaju lentivirus. Wirusy tej grupy występująprak-

arakterzę zapalnym w stawach oraz
ące w konsekwencji kulawizny i ob-
mlecznej (1). Choroba wywoływana

przez MYY stanowi poważny problem epizootiologicz-
ny w hodowli tych gatunków zwierząt i jest przyczyną
strat ekonomtcznych związanych z padnięciami jagniaJ,

wało wielu autorów (ż-6,8,9). Z piśmiennictwa wiado-
mo, że istnienie bariery gatunkowej w przypadku lenti-
wirusow owiec i kóz (odpowiednio MW i CAEV) nie
jest sprawą tak oczywistą jak w przypadku innych wiru-
sów ludzi t zwterząt.Istnieją dowody, iż lentiwirus po-
chodzący od owiec jest w stanie zakażackozy, gdyżba-
danie sekwencji nukleotydów wirusów pochodzących od

owiec wykazało,iżbyĘ one filog spo-
krewnione z dotychczas poznan k6z.
Równiez ana|izabiałek wirusow nośc
wspólnych ep
Wyniki tych b
dane izolaty o
wirusówkozic

umozliwiaj ących wykrywanie obecności przeciwciał spe-

ze stosowaniem testów serologicznych, tj. immunodyfu-

or ganizm zakażone go zw ier zęcta zmi eni onych pr ze -

ciwciał.
Celem badań było uzyskanie metodami inzynierii



z innymi dostępnymi testami (CheKit CAV/MVV
Hoechst, Niemcy) oraz testem ELISA opartym o rekom-
binowany antygen gag, Instytut Wirusologii, Uniwersy-
tet w Bernie, Szwajcaria) (rec85OELISA). Przesłanką do
podjęcia takich badańjest znana zmienność geneĘczna
wirusa maedi-visna (MW) i związana z tym r óżna czu-
łość testów diagnostycznych opartych o poszczególne
SZcZepy.

Materiał imetody
Uzyskanie białka rekombinowanego. Inser1 do klonowa-

nia uzyskano w wyniku amplifikacji techniką PCR z uzyciem
startęrów OL -23 i OL -24. Na mie szaninę re akcyj ną o obj ęto śc i
50 pl składaĘ się: 1 pl kazdego ze starlerów (l0 pM), 5 pl
dNTP's (10 mM), 5pl l0 x buforu do reakcji PCR, 2 pl MgCl.
(50 mM), 2u Taq polimerazy oraz 20 ng produktu PCR
CN504, Reakcję przeprowadzono w termocyklerzę przy na-
stępującym profilu temperaturowo-czasowym: 94"C 2 min.;
7 cykli: 94'C - 30 s, 61"C 60 s, J2oC - 30 s; następnie 23
cykle: 94"C - 30 s, 65oC 60 s,JZ"C - 30 s. Reakcję zakoń-
czono końcowym wydłuzaniem w temp.72"C - 5 min., 70oC

5 min. Uzyskany w ten sposób produkt PCR o dfugości 653 pz.
oazyszczanoprzy lżycill zestawu Clean Up (A&A Biotechno-
logy) i trawiono (0,5 pg DNA) enzymami EcoRI i HindIII, tak
jak w przypadku wektora. Produkt po trawieniu był następnie
rozdztelany w I,5%o żelu agarozowym i oczyszazany z uży-
ciem zestawu Gel Out (A&A Biotechnology). Insert mieszano
z wektoręm pUETl/EcoRI/HindIII w stosunku 3 : l, Reakcję
Iigacli przeprowadzano w temp, pokojowej przez 2 godziny
zużyciem l0 j.m. 7igazy DNA faga T4 (MBl Fermentas,
Litwa). Po transformacji do komórek E. coli TOP1OF' (Invi-
trogen) wysiano komórki na podłoze LA z ampicyliną (l00
pg/ml). Uzyskane plazmidy rekombinantowe (pUETCN5O4)
oczyszczano z komóręk hodowli płynnych zestawem Plasmid
DNA Prep Plus (A&A Biotechnology), a następnie analizowa-
no restrykcyjnie.

Plazmid rekombinantowy pUETCNS 04 transformowano do
komóręk E, coli BL2l(DE3)pLysS. Uzyskane kolonie baktę-
ryjne na podłozu LA z dodatkiem ampicyliny (l00 1lglml),za-
wierajape plazmidy rekombinantowe, przesiano do 10 ml po-
żywki LB z dodatkięm tego antybiotyku. Po 16 godz. hodowli
w 31"C, przeniesiono 2 ml hodowli do pożywki LB (50 ml)
zawierające1 te samę antybiotyki. Gdy hodowla osiagnęła
absorpcję Aoon - 0,3, przeprowadzono stymulację ekspresji
blałkaprzez dodatek IPTG do stęzenia końcowego 1 mM i kon-
tynuowano inkubację w temp. 30oC przez 6 godz, Następnie
hodowlę odwirowano, uzyskując około 1 g osadu komórek,
zaw ier ający ch plazmid pUETCN5 04. Osad zawieszon o w 1 5 ml
buforuA (20 mM Tris-HCl pH7,9,0,5 MNaCl,5 mM Imida-
zol, 0,I%o Triton X- 1 00). Obecność białka we frakcji rozpLlsz-
c zaln ej 7izatów l lizatach c ałko wity ch b ad ano e lektro fo rety c z -

nięna 12oń żelu SDS-PAGE w stosunku do kontrolnego szcze-
pu BL2l(DE3) plysS zplazmldem pTRXAC.

Oczyszczanie antygenu rekombinowanego. Antygen
oczyszazano z hodowli bakteryjnej przy użyciu metody chro-
matografii metalopowinowactwa, W tym celu osad komórek
bakteryjnych zawieszonych w buforze A po odwirowaniu dez-
integrowano ultradźwiękami w aparacię do sonifikacjl (3 razy
45 s, z 15 s przerwami) przy mocy 50 W. Następnie lizat odwi-
rowano przy 16 000 x g przez20 min. Uzyskany supernatant
nanoszono na kolumnę Ni2t-IDA-Sępharose przepłukaną bu-
forem. Obecność białęk we frakcjach pochodzących z płuka-
nia buforem badano metodąBradforda. Frakcje następnie ana-
lizowano elektroforetycznie metodą SDS-PAGE.

Western blot (WB). Metodę tę stosowano zarówno do wy-
klywania rekombinowanego białka p25 wirusa maedi-visna

w hodowli bakteryjnej, jak równiez badano nią surowice, któ-
rę w badaniu testem ELISA ptzy użycitt antygenów rękombi-
nowanych daĘ wynik wątpliwy. Lizaty komórek bakteryjnych
poddawano ęlektroforezie w 12oń zelu poliakrylamidowym,
a następnie rozdzięlonę białka transferowano na filtr nitroce-
lulozowy. Filtry inkubowano w roztworzę surowicy pochodza.-
cej od owcy z akażonej wirus em maedi-visna, a następnie w ro z-
tworzę konjugafu (anty owcze IgG + PO). Obecnośó białka
fuzyjnego tj. MWp25 ł uwidaczniała się w postaci prĘka
równowaznego ok. 30 kD po inkubacji w roztworze substratu,
co określano przezpotownanię zwzotcęm molekularnym masy
(SDS YB, Sigma). W celu wykrycia obecności specyficznych
dla wirusa maedi-visna przectwciał w badanych surowicach
białka antygenowe wirusa MW poddawano elektroforezie
w 12oń zelu poliakrylamidowym, a następnie rozdzięlonę frak-
cje transferowano na filtr nitrocęlulozowy. Filtry inkubowano
w roztworach surowic badanych, a następnie w roztworze kon-
j ugafu (anty ow cze lkozie I gG skonj ugowan e z fo sfatazą alka-
liczna). Obecność specyfi cznych przeciwciał przejawiała się
w postaci reakcji barwnej w miejscach odpowiadających anĘ-
genom p28, p15 i pl8. Jako substrat stosowano 5-bromo-4-
-chloro-3 -indolyl-phosphate (BCIP)-nitroblue tetrazolium.

ELISA. Badaniom poddano 90 surowic pochodzących
z 5 gospodarstw z różnych części kraju (w tym 50 surowic
owczych i 40 kozich). Obecność lęntiwirusów w tych gospo-
dars twac h zo stała uprz e dnio Wkazana pr zy uży citl ko m ercyj -
nego testu serologicznego (CheKit, Hoechst, Niemcy), PĘtki
mikrotestowe (MTP) Dynatech opłaszczano rekombinowanym
antygenem (recGAG 850/GST lub recGag509), w ilości 0,3 pg
białka antygenowego zawieszonego w l00 pl PBS i inkubo-
wano w temp. 4'C przęznoc,, Następnego dnia płytki płukano
3 x buforem (0,05 M Tris pH7,4,0,15 MNaCl,0,1% Tween
20) i dodawano badane surowicę rozcięńczonę 1 : 10 w obj.
100 p/l na studzienkę. Następnie płytki inkubowano w temp.
pokojowej przez 2 godz. Ponownie płukano studzienki jak
wyżej i dodawano konjugat o obj. 100 pl w rozcieńczeniu
1 : 5000, inkubowano l godz. w temp. pokojowej i płukano
ponownie. Po tym okresie dodawano substrat ABTS (2,2'-
-azino-di-3-ęthyl-benzthiazoline sulphate, Merck) w rozcień-
częniu (0,11 mglml w 0,05 M kwasie cytrynowy z dodatkiem
0,008% HrOr) w obj. 100 pl na studzienkę. Reakcję barwna
zatrzymywano po upĘwie 30 min. OD odczytywano spektro-
fotometrycznie przy długości fali 405 nm,

Wyniki iomówienie
Wstępne badanie immunoenzymaty cTrc przy LLży aiu

polskiego antygenulekombinowanego (rec GAG 509) sto-
sowanego w rozciehczeniu l : 100 (co odpowiada 0,3 Lrg
bi ałka antygenowe go w pźelic zeniLl na studzi enkę płytki
mikrote stow ej), wykazało mniej szą cnlło ś ć i p owtar zal-
ność w porównaniu z wynikami otrzymanymi rownoleg-
le przy lżycitl antygenu szwajcarskiego (recGAG 850/
/GST). Ztego względu zmodyfikowano szereg paramet-
róą takich jak: stężenie antygenu, rozciefrczenie suro-
wic orazkonjugatu. Po sprawdzeniu określono jako opty-
malne następujące parametry: rozcieńczenie antygenu
l :20, surowicy l ,. I0 orazkonjugatu 1 : 5000. W odnie-
sieniu do pozostałych parametrów (skład buforu blokują-
cego, czas inkubacji itp.) warunki testu podano w części
Materiał i metody. Wyniki badania 90 surowic zarlwno
owczych, jak i kozich przy uzyciu antygenu recGAG 850/
/GST oraz Teccag 509 po modyfikacji podano w tab. 1.

Zbiorczę wyniki badania metodą Western blot w po-
równaniu z wynikami testu ELISA przedstawia tab. ż.
Zwraca uwagę w przypadku surowic owczych wysoka



% s. dOdatnich

% s. uiemnych

% s. Wąlpliwych

metodą Western blot
h o antygeny rekombi-
ek surowicy jedynie

w dwóch przypadkach otrzymano wyniki niezgodne
w przypadku testu ELISA z antygenem recGag5)9 oruz
w 3 przypadkach, gdy użyto antygen recGAG 850/GST.

Tab. 2. Porównanie wyników diagnostycznych serii 90 surowic
(50 owczych i 40 kozich) przy użyciu testu Western blot, testu
CheKit, rec8S0ELISA oraz recSO9ELISA

Tab. 1. Wyniki badania metodą ELISA 90 surowic owczych i kozich przy użyciu
antygenów recGAG 850/GST oraz recGag5O9

W odniesieniu do surowic kozich te niezgod-
ności byĘ większe (na 40 surowic badanych
wynikiWB iELISA różnlĘ sięazw 13przy-
padkach).

Większą czułośc testu immunoęnzyma-
tycznego opańego o polski wariant antyge-
nu MW można tłllmaczyc po części spo-
dziewanym większym powinowactwem po-
między epitopami obecnymi w strukturze
białka antygenowe go oraz przectwctałaml

zawartymi w bad
pominap duzego
nie pozwalajapyc
ne), uzyskanychprzy lżyciu w teście anĘgenu recGag5O9
do badania surowic kozich. Ten odsetek był znacznie
mniejszy w przypadklllĘcia antygenu recGAG 850/GST
(odpowiednio Ioń w porównaniu, do 7%). Odsetek 7%
wyników jest, jak się wydaje, zbyt
wysoki i wykonanie dodatkowych
badah na prezentatywnych surowic
celem ustale niabardziej właściwych warlości graniczny ch
absorbancji przy intetpretacji odczytów testu. Z drugieJ
strony, należałoby podkreślić brak wyników niejedno-
znaczny ch pr zy b adanill surowi c owc zych. P onowni e ró z -

nice te można próbować wyjaśnić pochodzeniem DNA
genu gag użytego do klonowania (było nim jak wiadomo
owcze DNA).

Reasumujap, porównanie dwóch zestawów diagno-
stycznych wykorzystujących rekombinowany antygen
MVV/CAEV produkowany w rekombinowanych bakte-
riach E. coli tj. antygen polski - recGag5O9 oraz antygen
szwajcarski - recGAG iło pośrednio
wyniki wcześniejszego szeregu klo.-
nów polskich tj. istnien genetyczne1,
które rzuĘą na wyniki diagnostyki serologicznej przy
l?y
clu
nak
Itc zby r epr ezentatywnych suro w i c .
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Objaśnienia: Liczba ilość probek z l,denlycznym wynikiem;
wynik - dotyczy testu Westem blot; Iblot obecność odpowiednio
antygenu p28, p18 lub p15 wg skali 0-3; CheRes - wynik testu
CheKit; GAG/GSTS50 - wynik tesfu rec850ELISA; GAGHis509
wynik testu rec5O9ELISA; + wynik dodatni; + - wynik wątpliwy;

- - wynik ujemny; nb - nie badano
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