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SAMMANFATTNING  
 
Retrovirus invaderar nya celler genom membranfusion, en process som drivs av 

membranproteinet Env (Envelope). Env är det enda virala proteinet på virusutsidan och därför 

en  potentiell angreppspunkt för neutraliserande antikroppar. Genom att aktivera Env 

proteinet hos Mo-MLV (Moloney murine leukemia virus) i närvaro av en alkylator blockeras 

isomerisering av en disulfid-bindning mellan proteinets två subenheter SU och TM. 

Alkyleringen låser env i en intermediär form som kallas IAS (isomerisation arrested state). 

För att undersöka om Env i IAS form är ett lämpligt antigen för produktion av neutraliserande 

antikroppar har vi immuniserat balb/c-möss med denna renade IAS-Env-trimerer och etablerat 

antikroppsproducerande hybridom från mjältceller från utvalda möss. Antikroppar i 

musserum och medium från hybridomkulturer undersöktes med immunfällning, ELISA, och 

XC cell-cell fusion. En preliminär karaktärisering av antikroppar från tre hybridomkolonier 

visar viss hämning av XC cell-cellfusion, d.v.s. neutraliserande verkan in vitro 
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1. ALLMÄN INTRODUKTION OCH SYFTE 
 
Förmågan att frambringa antikroppssvar med bred neutraliserande verkan är en avgörande 

egenskap hos ett vaccin och det är alltid en stor utmaning att hitta antigen som skulle kunna 

fungera1. Retrovirus är särskilt besvärliga eftersom de har hög mutationsfrekvens och 

förändras snabbt. Dessutom har de utsatts för ett immunologiskt evulotionärt tryck från sin 

värdorganism vilket gör att många retrovirus ger svagt immunsvar2. Detta ställer höga krav på 

ett potentiellt antigen.  

     Retrovirus har bara en typ av virusprotein på ytan, fusionsproteinet Env, och detta är ett 

potentiellt mål för neutraliserande antikroppar. Env är en trimer av en yttre receptorbindande 

subenhet, SU, och en inre membranbunden subenhet, TM. För att viruset ska kunna infektera 

en värdcell måste virusmembranet sammansmälta med värdcellsmembranet3,4. Processen 

kallas membranfusion och drivs av TM. När SU binder till receptorer på målcellen frigörs TM 

och en fusionspeptid exponeras. Det är en hydrofob del av TM som binder till målcellens 

membran. TM som nu är förankrad i både målcellens och virusets membran viker sig som en 

fällkniv och sammanför de två membranen. För att fusionsmekanismen ska utlösas vid rätt 

tillfälle kontrolleras TM av bindningen till SU. I  γ- och δ-retrovirus stabiliseras bindningen 

mellan SU och TM av en disulfidbrygga som utgår från det ena cysteinet i ett CXXC-motiv. 

Det andra cysteinet i motivet bär en fri tiolgrupp. Den fria tiolgruppen attackerar och 

isomeriserar disulfidbryggan mellan subenheterna och det är denna process som frigör TM 

från SU. Genom att alkylera den fria tiolen i SU kan Env proteinets aktivering blockeras i ett 

steg innan isomeriseringen. Detta intermediat kallas IAS (isomeriztion arrested state) 3,5.  

     En egenskap som retrovirus har för att undgå immunsvar är förmågan att gömma viktiga 

proteinytor i oligomerstrukturen hos Env2. Immunisering med Env i IAS form, med dess 

annorlunda och mer öppna kolformation, kanske kan ge upphov till antikroppar som når 

konservativa och potentiellt aktiva regioner i proteinet, exempelvis de helixstrukturer i TM 

som driver fällknivsvikningen och där med fusionen.  

    Idag finns flera studier med liknande utgångspunkt för andra virus typer. Mot humant T-

cells leukemi virus har man försökt skapa brett neutraliserande antikroppar genom att 

immunisera möss med deletions mutationer av TM som exponerar olika varianter av de 

centrala  helixstrukturerna 6. Brett neutraliserande antikroppar mot HIV är mycket ovanliga, 

men tre av dem som har karaktäriserats har visat sig binda direkt eller i nära anslutning till de 

vikningsaktiva helixarna i TM 7,8.           
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Målet med den här studien är att undersöka om IAS formen av fusionsproteinet Env är ett 

lämpligt antigen för att producera antikroppar som kan hämma Mo-MLV infektion. Först har 

möss immuniserats med IAS-Env-trimer och antikroppssvaret analyserats. Därefter har vi 

fuserat mjältceller från utvalda möss med myelomceller och selekterat fram 

antikroppsproducerande hybridom. En preliminär karaktärisering av några av de första 

antikroppsproducerandeklonerna presenteras.  

 

1.1 Familjen retroviridae 

Familjen Retroviridae delas in i α, β, γ och δ retrovirus efter detaljer i deras olika livscykler 

och har isolerats från de flesta ryggradsdjur. Flera retrovirus är sjukdomsframkallande för 

människan, och kan orsaka tillstånd som AIDS eller neurologiska sjukdomar. Eftersom 

Retrovirus funnits under hela evolutionen av människan finns det många spår av retrovirus i 

mänskligt genom, exempelvis retrotransposabla element9,10. 

     Det finns även många retrovirus som har isolerats från gnagare, däribland naturligt 

förekommande Murine leukemia virus (MLV). Det finns förutom naturligt MLV, varianter av 

viruset som har uppkommit i laboratorier. Moloney murine leukemia virus (Mo-MLV) är en 

laboratorievariant som isolerats från tumörvävnad och genomgått många passager i 

muscelllinjer. Sekvensanalyser tyder på att Env och LTR sekvenser i Mo-MLV skiljer sig från 

deras naturligt förekommande MLV motsvarigheter11.        

     Mo-MLV har en sfärisk struktur som varierar mellan 80-130nm i diameter. Viruspartikeln 

består av en viruskärna omsluten av ett lipidmembran9. Viruskärnan innehåller en dimer av 

två identiska enkelsträngade RNA-molekyler och nukleokapsid (NC), kapsid (CA) och matrix 

(MA) proteinerna. Genomet består av tre gener; gag, pol och env. Gag-genen kodar för 

protein som bygger upp viruskärnan och pol-genen kodar för de virala enzymen, proteas (PR), 

omvänt transkriptas (RT), Rnas-H och intergrase (IN). Env-genen kodar för det 

receptorbindande fusionsproteinet Env som sitter på virusmembranet (figur 1)12.  
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Fig.1. Schematisk bild av Mo-MLV partikelns uppbyggnad. Partikeln omsluts av ett yttre 

lipidbilager där fusionsproteinet Env är förankrat. Env är en trimer av SU och TM 

subenheter. Innanför membranet sitter matrix (MA) proteiner och innanför matrix finns 

kapsiden, uppbyggd av kapsid (CA) protein, belägen. Kapsiden innesluter ett RNA-

proteinkomplex som består av virusgenomet och nukleokapsid (NC) protein. Dessutom 

innehållet viruspartikeln de virala enzymen integras (IN), proteas (PR), och  reverse 

transkriptas (RT) 13.  

 

Mo-MLVs replikation kan delas in i en tidig och sen fas (fig 2). Den tidiga fasen startar med 

att viruspartikeln binder till receptorer på cellytan och avslutas med att en DNA-kopia av 

virusgenomet (ett s.k. provirus) kopplas in i värdcellens genom. Bindning och entré in i cellen 

medieras av det virala glykoproteinet Env. Virus- och cellmembran sammansmälter och 

viruskärnan (kapsiden) frigörs i cellens cytoplasma. Det virala enzymet RT syntetiserar en 

dubbelsträngad DNA-kopia av genomet med s.k. omvänd transkription. DNA-kopian 

transporteras sedan till cellkärnan och kopplas in i värdcellsgenomet med hjälp av IN. 

Mutationsfrekvensen hos RNA-virus är hög, i genomsnitt en substitution per 103 till 105 

kopierade nukleotider14. 

     Den sena fasen startar vid transkription av proviruset och avslutas med knoppning av nya 

viruspartiklar från cellytan. Proviruset ger en signal till cellulära faktorer som startar 

transkription av hela genomet. Vissa RNA-kopior splitsas till olika mRNA molekyler, med 

5´metylerad cap och en 3´poly-A svans och liknar således eukaryot mRNA. RNA-

molekylerna transporteras till cytoplasman där de translateras av värdcellens polysomer till 

polyprotein. Det nya RNA-genomet som ej splitsats interagerar med viruspolyproteinerna Gag 
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och Gag/pol. Dessa komplex bildar omogna viruspartiklar, genom knoppning från 

plasmamembranent. Viruspartiklarna omsluts av ett lipidmembran som innehåller 

glykoproteinet Env. Nybildade virus blir infektiösa när Gag, Gag/Pol och en cytoplasmatisk 

Env-peptid klyvts till de mogna virus proteinerna av PR14. 

 

Fig. 2. Schematisk bild över virusreplikationen. I den tidiga fasen tar sig viruset in i cellen 

genom att först binda till receptorer på ytan och därefter sammansmälta med cellmembranet. 

Kapsiden släpps ut och en dubbelsträngade DNA-molekyl syntetiseras av RT. DNA-molekylen 

transporteras till kärnan där den sammankopplas med värdcellsgenomet. I den sena fasen 

sker transkription av det integrerade virala DNA-et. Efter transkription sker splitsning och 

translation. Nytt virus RNA-genom ansamlas med virus proteiner och genom knoppning från 

plasmamembranet frisläpps nya viruspartiklar13.  
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1.2 Sammansmältning av virus- och cellmembran (membranfusion)  

Membranfusion är en avgörande process då retrovirus invaderar en ny cell15,16. Innan 

membranen börjar ändra sin form krävs det att virus och cellmembran har tät kontakt (figur 

3A) och detta underlättas av fusionsproteiner som Env. Utan hjälp repellerar membranytor 

varandra. 

     En lokal krökning och veckbildning i membranen är nödvändig för att minimera ytan för 

den starkaste intermembrana repulsionen  (figur 3B)17. Under det tidiga skedet, 

prefusionsfasen, måste repulsionen mellan de två membranen övervinnas och ett brott mellan 

de två yttre monolipidlagerna bildas. Vid de spettsliknande dehydrerade veckformationerna är 

repulsionen från motsatt membran minimal. Fusionsprotein underlättar prefusionen genom att 

inducera lokal dehydrering vid membrankontakten och tillför elastisk stress till membranet 15.  

     Vid membranvecket uppstår sedan en bindning mellan de yttre monolipidlagren hos cell- 

och virusmembran. Denna första lipidkoppling kallas fusionstjälk (figur 3C)18. 

Fusionsproteinernas roll kan vara att leverera tillräckligt med energi för att denna formation 

ska bli möjlig15.  

     Därefter måste stjälken utvecklas till en fusionspor som kopplar ihop de vattenfyllda 

rummen bakom de två membranen. Enligt stjälk-por hypotesen, sker detta genomen radial 

expansion av stjälken vilket resulterar i nytt bilager, som kallas hemifusions diafragma (HD) 

(figur 3D). Då HD uppnått tillräcklig storlek (en radie av ett fåtal nanometer) brister den och 

fusionsporen bildas. Processen slutför fusionen (figur 3E)15.  

 

 
 

Figur 3. En schematisk bild över membranfusion. (A) Membrankontakt initieras ofta medierat 

av fusionsprotein och (B) temporära veckformationer uppstår. Vid spetsarna är 
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repulsionskraften lägre och fusionen möjliggörs. (C) En fusionsbalk uppstår mellan virus och 

cellmembran vilket är en bindning mellan de yttre lipidlagren hos de två membranen. (D) En 

hemifusions diafragma bildas från fusionsstjälken. (E) Fusionsporen bildas då expanderand 

hemifusions diafragman brister15.  

 
1.3 Envelope proteinet och dess funktion under membranfusion 
Viralmembranprotein krävs för att skapa kontakt mellan virus och cellmembran, samt för 

själva fusionen då viruset tar sig in i värdcellen. Mo-MLV har bara ett membranprotein som 

kallas Env och medierar både receptorbindning och membranfusion.  

     Env är en trimer av ett protein komplex som består av två subenheter4. Den inre är ett 

integralt membranprotein som kallas TM. Den yttre subenheten är perifert bunden och kallas 

SU. De två subenheterna är kovalent bundna till varandra med en disulfid brygga. Trimeren 

stabiliseras ytterligare av en eller flera Ca2+-joner. Med denna konformation är Env proteinet i 

sin nativa form (figur 4A) 3,4. 

      Fusionsaktiviteten är inbyggd i TM. Vid TMs N-terminala ände finns en hydrofob peptid 

(fusionspeptiden), som exponeras då Env aktiveras. Fusionspeptiden binder då till värdcellens 

plasmamembran. TM innehåller också en längre och en kortare alfahelix som skiljs åt av 

några få aminosyror. Dessa kan interagera med varandra och viker då TM-molekylen som en 

fällkniv. Om fusionspeptiden då är förankrad i värdcellen kommer rörelsen att tvinga samman 

virus- och värdcellsmembran. (figur 4C)3.  

     Medan TM står för fusionen, ser SU till att den sker vid rätt tillfälle. Bindningen till SU 

förhindrar att fusionspeptiden exponeras och att TM fälls ihop. Aktivering av 

fusionsfunktionen hos TM initieras av att SU, med sin receptor bindande domän (RBD), 

binder till en receptor på cellytan (figur 4B). Bindningen mellan SU och TM stabiliseras av en 

disulfidbrygga som utgår från den ena cysteinet i ett CXXC-motiv i SU Det andra cysteinet i 

motivet bär på en fri tiolgrupp. Vid receptorbindning frisätts de stabiliserande CA2+-jonerna, 

tiolgruppen aktiveras (deprotoneras) och attackerar disulfidbryggan mellan SU och TM. 

Resultatet blir en isomeriseringsreaktion där disulfidbryggan flyttas så att de sammankopplar 

de två cysteinerna i CXXC-motivet. Denna omorganisation frigör SU från TM och startar 

fusionsreaktionen19-21. Sekvensjämförelser visar att Env i de flesta β-, γ- och δ-retrovirus har 

en liknande organisation med CXXC-beroende SU-TM. Det är därför troligt att de 

kontrolleras av samma mekanism. HTLV-1, ett δ-retrovirus kontrolleras på detta vis 22. 
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Fig. 4. Schematisk bild av receptorinducerad aktivering av Env. (A) Nativt Env där SU 

enheten binder till TM med en disulfidbrygga och trimeren stabiliseras Ca2+ joner. (B) 

Receptorbindning.  SU binder till en receptor på värdcellen, vilket frigör Ca2+ och ändrar 

konformationen hos Env så att tiolgruppen attackerar disulfidbryggan. Detta resulterar i att 

SU frigörs från TM och att fusionspeptiden förankras i värdcellsmembranet (C) Aktiverat 

Env. TM-strukturen efter fällknivsvikningen som tvingat ihop de båda membranen. För 

tydlighetens skull visas bara två av de tre SU-TM enheterna. 

  

1.3.1 Isomerization arrested state IAS 

Ett bevis för att isomerisering av disulfidbindningen mellan SU-TM är en kontrollerad 

fusionsaktiveringväg för Mo-MLV, är att virus ej fuserar med receptor positiva XC celler i 

närvaro av en alkylator. Alkylatorn binder kovalent till den fria tiolgruppen och förhindrar 

dess attack mot disulfidbryggan. Isomeriseringen kommer då att blockeras och proteinet 

fastnar i ett intermediärt steg under aktiveringsprocessen. Detta intermediat kallas IAS 

(isomerization-arrested state) (figur 5) 5. 

 

 

Fig. 5. Schematisk bild av Env i IAS form. Genom att tillsätta en alkylator blockeras 

isomeriseringen av SU-TM-disulfiden och därmed fusionen. För tydlighetens skull visas bara 

två av de tre SU och TM subenheterna.   
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1.4 Mo-MLV  inducerad XC cell-cell fusion 

För att studera Mo-MLV entré in i cellen kan metoden XC cell-cell fusion användas (figur 

13). Ett överskott av Mo-MLV får binda till en konfluent matta av receptorbärande XC celler 

i närvaro av polybrene. Det stora virus överskottet gör att vissa viruspartiklar kommer att 

fusera med mer än en cell. Polybrene minskar repulsion mellan virus- och cellmembran och 

ökar fusionen. Detta resulterar i att celler börjar sammansmälta till stora celler med flera 

cellkärnor (figur 6)23.   

 

 

Fig. 6. Schematisk bild över Mo-MLV inducerad cellfusion. Mo-MLV tillsätts i överskott till 

en konfluent matta XC-celler. Vissa viruspartiklar börjar fusera med mer än en XC-cell, vilket 

resulterar i en sammansmältning av cellmembranen hos XC-cellerna. Stora polynukleära 

celler formas. 

 

1.5 Adaptiv Immunrespons  

Immunrespons består primärt av att känna igen patogen och andra främmande ämnen, och 

sekundärt av att bilda en reaktion i syfte att eliminera det främmande. Generellt kan man dela 

in immunresponsen i två kategorier: icke adaptiva immunresponser och adaptiva 

immunresponser. Den stora skillnaden mellan de två grupperna är att en adaptiv 

immunrespons är specifikt för varje antigen. Den adaptiva responsen ökar även efter varje 

framgångsrikt möte med samma antigen. Det adaptiva immunsystemet kommer således ihåg 

antigen och kan hindra dem från att orsaka sjukdom vid senare tillfälle.  Exempelvis kan 

sjukdomar som orsakas av virus eller bakterier inducera den adaptiva immunresponsen och ge 

livslång immuniteten. Huvudegenskaperna hos den adaptiva immunresponsen är specificitet 

och minne 24-27. 
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Lymfocyterna är centrala för alla adaptiva immunresponser, eftersom de specifikt känner igen 

enskilda patogener oberoende av om de är inuti värdceller eller i vävnadsvätska eller blod. 

Det finns två huvudgrupper av lymfocyter; T-lymfocyter (T-celler) och B-lymfocyter (B-

celler). B-cellerna kämpar mot extracellulära patogener och deras produkter genom att frisätta 

antikroppar, molekyler som specifikt känner igen och binder till målmolekyler, som kallas 

antigen. Antigen kan vara en molekyl på ytan av ett patogen eller ett toxin som den 

producerar. T-celler har en bredare arsenal av aktiviteter. Vissa kontrollerar B-cellsutveckling 

och antikroppsproduktion, andra interagerar med fagocytiska celler. En tredje grupp av T-

celler känner igen celler infekterade med virus och förstör dem. Lymfocyter och fagocyter har 

ett nära samarbete, exempelvis kan fagocyter ta upp antigen och visa dem för T-celler i en 

form som T-cellerna känner igen, en process som kallas antigenpresentation. T-cellerna frigör 

i sin tur lösliga faktorer (cytokiner) som aktiverar fagocyterna och får dem att förstöra de 

patogener som de har tagit upp. Konsekvensen av dessa interaktioner är att de flesta 

immunresponser till infektionsorganismer är en blandning adaptiva och icke adaptiva delar. I 

det tidiga skedet av infektionen är det den icke adaptiva responsen som dominerar medan 

lymfocyterna med tiden genererar en adaptiv respons 24-26. 

 

1.6 Immunoglobulin  

Igenkänning av främmande antigen är kännetecknet för den specifika adaptiva 

immunresponsen. Två distinkta typer av molekyler är involverade i detta, immunoglobuliner 

och T-cells receptorer (TCR) 24-26.  

     Immunoglobulin är en grupp av glykoprotein som finns i serum och vävnadsvätskor i alla 

djur. Vissa är förankrade på cellytan hos T-celler där de tjänar som receptorer (T-

cellsreceptorer), andra cirkulerar fritt i blod eller lymfvätska och kallas antikroppar. Dessa 

antikroppar produceras i stora mängder av plasma celler, vilka utvecklas från specialiserade 

B-celler.  

     Det finns fem olika klasser av immunoglobulinmolekyler och återfinns i de flesta högt 

utvecklade djur, dessa benämns IgG, IgA, IgM, IgD och IgE. Dessa skiljer sig i storlek, 

aminosyrasekvens, och kolhydratinnehåll. Basenheten i immunoglobulinmolekylen kan 

beskrivas som en Y-formad molekyl bestående av två kopior vardera av en tung och en lätt 

kedja (figur 7). Den lätta kedjan är den samma för alla klasser, medan den tunga kedjan 

varierar för varje klass eller subklass. Molekylen hålls samman av både kovalenta och icke 

kovalenta krafter24-26.  
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     Den vanligaste immunglobulinen, IgG, har två identiska antigen antigenbindande delar och 

en konstant del som inte kan binda antigen. De antigenbindande ytorna byggs upp av variabla 

regioner från både tunga och lätta kedjan 24-26. 

 

 

Fig. 7. Schematisk bild av IgG antikropp med variabel antigenbindande del (mörkgrått) och 

en konstant del (ljusgrått)28.  

   

1.7 Antikroppsmedierad neutralisering av infektivitet 

Neutralisering kan definieras som “den förlust av infektivitet som uppstår när en 

antikroppsmolekyl binder till en viruspartikel, och som vanligtvis sker utan hjälp av något 

annat ämne”. En hypotes är att virus neutraliseras då en eller flera antikroppsmolekyler binder 

extracellulärt, så att virusets ytproteiner ändrar sin konformation. En annan möjlighet är att 

antikroppsbindningen stabiliserar viruset så att dess genom inte kan frigöras inne i cellen29.  

     Det antal antikroppar som måste binda till en viruspartikel för effektiv neutralisering är 

proportionell mot antalet möjliga bindningsställen och omvänt proportionellt mot 

antikroppens affinitet för antigenet. En tredje faktor är om antikroppsbindningen stör någon 

viktig funktion eller ej30. 

 
Hur neutraliserande antikroppar kan produceras varierar brett. Repitativa virala antigen på 

virusytan ger den starkaste antikroppsresponsen. Exempelvis inducerar tätt packade, högt 

organiserade glykoprotein, en starkt neutraliserande antikroppsrespons. Virus med denna typ 

av uppbyggnad har i regel utsatts för litet eller inget evulotionärt tryck av starkt 

neutraliserande antikroppar. Detta gäller virus som sprids från en infekterad till en oinfekterad 

individ utan att antikroppar stör transmissionen och som inte är beroende av att återinfektera 

redan tidigare infekterade individer 31.     

     Andra virus, som retrovirus, vilka utsatts för ett evulotionärt antikroppstryck, har utvecklat 

olika strategier för att undvika en neutraliserande antikroppsrespons. Env proteinet har 



                                                                                                    15  

exempelvis flera egenskaper för att minska immunogenisitet. En av dessa är förmågan att 

gömma viktiga proteinytor i oligomerstrukturen hos Env2. En HIV-studie visar att huvuddelen 

av antikropparna är riktade mot monomeriska former av Env-subenheterna, medan nivåer 

riktade mot trimerer av proteinet var låga. De antikroppar som var neutraliserande var utan 

undantag mot trimerformen7,8,32. 

 
1.8 Produktion av monoklonala och polyklonala antikroppar 
Varje mogen B-cell kan massproducera en antikropp med en unik immunoglobulinsekvens. 

Humoral respons till ett antigen resulterar i aktivering av en heterogen population av B-celler 

som utsöndrar olika immunoglobuliner. Dessa har olika aviditet och specificitet för antigenet. 

Vanligtvis känner många olika typer av antikroppar igen flera olika epitoper på varje antigen. 

Denna typ av respons kallas polyklonal, eftersom antikropparna kommer från mer än en klon 

av B-celler och visar hetrogenitet i aminosyra sekvenser. Serum från immuniserade djur 

innehåller alltid polyklonala antikroppar.  

     Monoklonala antikroppar kommer från en enskild B-cellsklon som isolerats och 

expanderats. Monoklonala antikroppar har en identiskt aminosyrasekvens. Monoklonala 

antikroppspreparationer är därför homogen, vilket inkluderar specificitet och aviditet i 

bindning till antigen. De känner således endast igen en enskild epitop på antigenet26.    

 

År 1975 utvecklade Köhler och Milestein en metod för att producera hybridceller som 

utsöndrar antikroppar och växer i cellkultur. Metoden går ut på att lymfocyter från 

immuniserade möss fuserar med myelomceller. De fuserade cellerna som kallas hybridom 

ärver förmågan att producera antikroppar från lymfocyten och egenskapen att växa 

kontinuerligt från myelomcellen26,33. 

     Innan hybridomen kan bildas måste en immunisering ske, vanligen i möss. Ett antigen 

blandas med ett adjuvans och injiceras ofta intramuskulärt. Det har visat sig att monomera 

proteiner i nativ form ofta inte är speciellt immunogena och tenderar att inducera tolerans 34. 

När antigenet är ett vattenlösligt protein, är valet av adjuvans vanligtvis viktigt. Det vanligaste 

adjuvanset är Freunds kompletta adjuvant. Användning av adjuvans kan påverka vilken 

antikroppsklass som produceras. Efter 2-8 veckor upprepas injektionen igen för att öka 

antikroppssvaret. Vid immunisering produceras polyklonala antikroppar. Tre dagar innan 

fusionen upprepas antigeninjektionen utan adjuvans och denna gång intravenöst 35. 

     Lymfocyter prepareras immuniserade musmjältar och blandas med myelonceller och ett 

fusionsfrämjande ämne, som polyetylenglycol. Under dessa förhållanden sammansmälter 
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några av lymfocyterna med myelomceller och bildar hybridom. Blandningen innehåller dock 

gott om ofuserade myelomceller som senare kommer att växa och hämma hybridomen om de 

inte elimineras. Detta åstadkomms med ett selektivt medium i vilket myelomceller dör, men 

hybridomceller överlever. Det mest använda selektionssystemet utnyttjar antibiotiskt 

aminopterin som hämmar tidiga steg i nukleotidsyntesen. Normala celler överlever i detta 

medium eftersom de har förmågan att använda en alternativ väg för nukleotidsyntes, i vilket 

nukleotider produceras vid nedbrytning av nukleinsyra. Celler som saknar enzymet 

hypoxantin-guanin fosforibosyltransferas (HGPRT), kan de ej återanvända nukleinsyra och 

dör därför i aminopterin innehållande medium. Därför används HGPRT-negativa 

musmyelomcellinjer för hybridom produktion 26,35. 

     Efter fusion av lymfocyter med HGPRT-negativa myelomceller tillsätts medium 

innehållande aminopterin och hypoxanthine och thymidine för att säkerställa tillräcklig 

tillgång på substrat till den alternativa nukleotidsyntesen. Detta medium kallas HAT-medium 

och dödar myelomcellerna men tillåter hybridom att överleva eftersom de ärvt HGPRT från 

moderlymfocyten. Kvarvarnade lymfocyter och myelomceller dör efter en kort tid i kulturen, 

vilket resulterar i en ren preparation av hybridom som kan klonas26,35. 

   En metod för att klona hybridom är begränsad spädnings kloning. I denna metod sås 

hybridom i en koncentration av 0,5 celler per brunn ut i 96-hålsplattor. Brunnarna inspekteras 

regelbundet. Då tillräcklig celltäthet uppnåtts mäts antikroppsmängd direkt i odlingsmediet. 

Denna metod upprepas vanligtvis för att säkert uppnå en monoklonal hybridomlinje26,35. 
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2 MATERIAL OCH METODER  

 

MOV-3 celler, en gåva från G. Schmidt (GSF-National Research Center for Environment and 

Health, Neuherberg, Tyskland) underhölls i  Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) 

med 4.5 g/L glukos (Gibco BRL), 10% fetalt kalvserum (FCS), 20 mM HEPES, och 

glutamine tillsatt. Mo-MLV virus som används i studien skördades från medium av de 

kroniskt infekterade MOV-3 cellerna. Mo-MLV från odlingen renades genom centrifugering 

och koncentrerades genom centrifugering i sukrosgradienter. 35S-Cys(Amersham Pharmacia 

Biotech, Amersham, United Kingdom) märkt Mo-MLV producerades genom att de kroniskt 

infekterade MOV-3 cellerna inkuberades med 35S-Cys. De viruspartiklar som producerades 

inkorpererade 35S-Cys i sin proteinuppsättning.  Från Mo-MLV framställdes även IAS-Env-

trimer.   

     BHK-21 celler (American Type Culture Collection, Rockville, Md.) odlades i BHK-21 

medium (GIBCO BRL, Life Technologies, Paisley, United Kingdom) som innehåller 5% 

FCS, 10% tryptos fosfat buljong, 20 mM HEPES, and 2 mM glutamine. Receptor bindande 

domän (Rbd) från Env märkt med radioaktivt 35S-Cys framställdes genom pulsmärkning. 

BHK-21 celler infekterades med rekombinanta Semliki Forest Virus (HI-SFV-ecoRBD), 

vilket är partiklar som kodar för Rbd. Viruset producerar Rbd och genom pulsmärkning 

inkorpererades radioaktiv 35S-Cys i producerat protein.  

     XC celler (American Type Culture Collection, Rockville, Md.), odlades i DMEM med 

1.5g/L glukos (Gibco BRL), 10% FCS, HEPES, och glutamin tillsatt.   

     Polyklonala antikroppar erhölls, av L. Ferlin (Instutition för laboratoriemedicin Karolinska 

Institutet, Stockholm, Svergie), från 10 stycken immuniserade balb/c-möss, numrerade 1 till 

10. Före immunisering av mössen samlades och blandades serum som negativ kontroll, 

normalt mus serum (NMS). Vid initial immunisering injicerades alla möss med IAS-Env-

trimer som följdes upp med upprepade injektioner. Efter injektion 2,  3, och 4, tappades 

mössen på blod och musserum framställdes. Musserum med polyklonala antikroppar 

förvarades i -20ºC. Till injektion 3 undantogs mus 7, 8, och 10 eftersom dessa haft hög 

immunrespons vid injektion 2, medan de andra mössen deltog. Mus 2 avled efter andra 

injektionen. Inför fusion injicerades alla de återstående 9 mössen med IAS-Env-trimer utan 

adjuvans (injektion 4). 

     Hybridom från fuserade musmjältceller odlades i DMEM med 1g/L sukros, 20% FCS, och 

20mM HEPES. Supernatant från hybridomodlingar samlades och förvarades +4ºC.  
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2.1 Kontroll av polyklonala antikroppsnivåer i musserum efter IAS-Env reinjektioner 

Immunfällningar utfördes efter blödningar av mössen, och antikroppsvolym mot Env i IAS 

form i serum kontrollerades.  

     35S-MLV (100µl ) blandades med 100µl HN7.4 (50mM Hepes och 100mM NaCl pH7.4) 

inkluderat 0,6% Triton X-100 (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland), 20mM EDTA och 

20mM NEM (2M N-ethylmaleimide) och inkuberades under 60 min i +37ºC. NaCl i HN7.4 

reglerar jonstyrkan medan HEPES fungerar som buffert i lösningen. Triton X-100 tillsattes för 

att lysera virusmembranet, EDTA binder Ca2+ joner. Alkylatorn NEM tillsattes för att alkylera 

fria tiolgrupper vilket låser av Env i IAS form. Därefter ställdes provet på is och 600µl HN7.4 

med 0,3% Triton X-100 tillsattes. 50µl viruslösning tillsattes därefter i provrör tillsammans 

50µl protein-A-sepharose och 2µl serum från mus 1 till 10 från första blödningen. Protein-A-

sepharose binder antikroppars konstanta del, antikroppen binder i sin tur till Env i IAS form 

och protein fälls således ut ur lösningen. Som positiv kontroll användes 2µl HE699 (Quality 

Biotech), det är en polyklonal getantikropp vars antigen är RLV (Raucher Murine Leukemia 

virus) gp70 och som reagerar bra med Env proteinet i Mo-MLV. Som negativ kontroll 

användes 4µl normalt mus serum (NMS)Proverna inkuberades över natt för att immunfällas. 

     Utfällda protein- och antikroppskomplex renades två gånger med 500µl buffert A (2g/l 

NP40, 10mM Tris, 0,15M NaCl, och 2mM EDTA pH7,4), två gånger med 500µl buffert B 

(2g/l NP40, 10mM Tris, 0,5M NaCl, och 2mM EDTA pH7,4), och en gång med 500µl buffert 

C (10mM Tris pH7,5). Mellan varje reningssteg centrifugerades proverna 14krpm under 1min 

(Eppendorf, Centrifug 5417C). De Protein-A-sepharosebunda immunkomplexen samlades i 

en pellet i botten av provrören och supernatanent pipetterades bort. Slutligen avlägsnades all 

buffert C. Proverna justerades till 31g/L SDS, 0,19 M Tris-HCl, pH 8.0, 93g/L sukros, 14 mM 

EDTA, 0,6mg/ml bromofenol blått, och 0,4 mg/ml metionin (1x provbuffert). Markör (1µl) 

med 14C-märkta standardprotein CFA626 (GE Healthcare, Amersham, UK) beredes. Alla 

proverna plus markör inkuberades 3 min 70ºC, och centrifugerades därefter under 20 

sekunder 14krpm. Prov (20µl) tillsattes i varje brunn i en SDS-PAGE gel (totalt 13% 

akrylamid). Proteinerna i proverna separerades med elektrofores (Vmax = 150V) och därefter 

fixerades gelen i TCA/metanol under 20 min. Gelen överfördes på filtrerpapper och torkades i 

geltork under en timme. De torkade gelerna inkuberades med fosforimageplattor i 1-4 dagar. 

Strålningen från de radioaktiva proteinen i banden på gelen registrerades på 

fosforimageplattan, och kan sedan skannas med skanner (Bid Rad, Molecular imager FX). 

Finns det stora mängder radioaktivt protein i ett band blir signalen stark. Signalstyrkan 
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kvantifierades med Quantity One och resultaten sammanställdes i Excel. Som mått på relativ 

antikroppskoncentration i musserum beräknandes signalstyrkan i summan av banden för SU-

TM och SU och jämfördes med styrkan på motsvarande band utfällda med HE699.        

 

2.2 Undersökning av hybridomkolonier med ELISA 

I en första undersökning av hybridom användes ELISA för att skilja positiva 

antikroppsproducerande och negativa icke antikroppsproducerande kolonier. Potentiella 

antikroppar i medium från totalt 876 hybridomkolonier undersöktes mot trimerer av Env i IAS 

form. Resultaten sammanställdes i Microsoft Excel.      

      I ett första steg kläddes brunnarna i 9 stycken 96-håls mikrotiterplattor med 50ng IAS-

ENV-trimer. Brunnarna inkuberades över natt i +4ºC för att säkerhetsställa att Env trimererna 

binder väl till plattorna. För att minska ospecifick inbindning utfördes ett blockeringssteg, då 

blockeringsprotein binder till överflödiga bindningsplatser. Först tvättades brunnarna med 

200µl HN7.4 per brunn, för att tvätta bort obunden Env trimer. Därefter tillsattes 200µl 

blockeringslösning, 1% BSA i HN7.4, och plattan inkuberades 2h i rumstemperatur (RT). 

Blockeringslösningen slogs ut från brunnarna. Efter blockeringssteget tillsattes 100µl 

hybridomsupernatant möjligtvis innehållande primärantikropp. Antikroppen bör bara binda 

till Env proteinet som plattorna kläddes med och inte till blockeringsprotein. Plattorna 

inkuberades under 2h i RT och tvättades 3 gånger 5min med 200µl HN7.4 per brunn för att 

avlägsna obundna primära antikroppar.  I nästa steg tillsattes en enzymbunden sekundär 

antikropp som var riktad mot den primära antikroppen. Den sekundära antikroppen (Get anti 

mus polyvalent IgG konjugerad med pepparrotsperoxidas, HRP) tillsattes i 100µl. Den 

sekundära antikroppen band till den primära då plattorna inkuberades under 60min. Till sist 

framkallades proverna. Alla brunnar tvättades tre gånger 5 min med 200µl HN7.4 per brunn 

och överflödig sekundär antikropp tvättades bort. Därefter tillsattes 100µl TMB (3.3´,5.5´-

tetramentylbenzidine) lösning och plattorna inkuberades i RT i skydd mot solljus under 15-30 

min. TMB är ett kromogent substrat för HRP. När enzymet klyver substratet ger det blå färg. 

Reaktionen avbröts genom att 100µl svavelsyra (2M H2SO4) tillsattes och plattorna lästes i 

spektrofotometer vid 450nm våglängd inom 15 min. Svavelsyran stoppar reaktionen med 

TMB och färgar om reaktionen till gult.  

 

2.3 Undersökning  av antikroppar från hybridom 2A2, 8A1, 2F9  

Immunfällningar mot Env i IAS form utfördes med medium från hybridom 2A2, 8A1, och 

2F9. Endast immunfällningar med 2A2 gav signal och valdes därför ut till ett försök att mäta 
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skillnader i bindning till olika former av Env proteinet med ytterligare immunfällningar. Env i 

nativ, IAS, och aktiverad form samt mot framtagna RBD fragment användes till 

immunfällningarna. Som positiv kontroll användes HE863, vilket är polyklonala antikroppar 

framställda mot eterinaktiverat MLV. Denna antikropp binder starkt till alla protein i Mo-

MLV partikeln.        

     35S-MLV (25µl) behandlades för att extrahera nativt Env protein genom att 75µl 100ul 

HNC7.4 med 0,6% Triton X-100 tillsattes. Kalciumjoner (Ca2+) stabiliserar Env trimeren och 

är nödvändigt för bibehålla Env i nativ form. Viruset inkuberades under 10min i +37ºC. Till 

sist späddes provet med ytterligare 325µl HNC7.4 med 0,3% Triton X-100. Env i IAS form 

bildades genom att 25µl 35S-MLV blandades med 75µl HN7.4 med 0,6% Triton X-100, 20mM 

EDTA, och 20mM NEM och inkuberades under 1h i +37ºC. Därefter ställdes provet på is och 

späddes med 325µl HN7.4 med 0,3% TX-100 . Den aktiverade formen av Env skapades 

genom samma procedur som IAS med skillnaden att NEM ej tillsattes. Detta tillåter 

isomerisation av proteinet och bildning av fria SU och TM subenheter. 35S-MLV (25µl) 

blandades med 75µl HN7.4 med 0,6% Triton X-100 samt 20mM EDTA och inkuberades under 

1h i +37ºC. Därefter ställdes provet på is och 325µl HN7.4 med 0,3% Trition X-100. RBD 

fragmentet förberedes genom att 400µl medium innehållande 35S-RBD blandades med 50µl 

HN7.4 + 4,8% Trition X-100 och inkuberades +37ºC under 10min.  

     Till immunfällningarna blandade 50µl radioaktivt protein (Nativt Env, IAS-Env, aktiverat 

Env eller RBD) med 50µl protein-A-sepharose och 200µl medium från klon 2A2. Som positiv 

kontroll fälldes motsvarande prov med HE863. Proverna inkuberades över natt i +4ºC.  

     Efter inkubering tillsattes 10mM NEM till de nativa immunfällningarna som därefter 

inkuberades ytterligare 1h. Detta alkylerar den fria tiolen i Env och stabiliserar SU-TM 

komplexet under elektroforesen. Eftersom antikropparna redan bundit inverkar inte NEM på 

specificiteten i antikroppsbindning. NEM, 10mM, tillsätts även i alla tvättbuffertar vid rening 

av nativt Env. Alla prover tvättades, beredes för elektrofores och fosforimageing på samma 

sätt som vid tidigare immunfällningar med musserum.  

 
2.4 Hämning av virusinducerad cellfusion med hybridomantikroppar  
XC celler såddes ut i 96hålsplattor med 25µl XC cellsuspensionen och 125µl XC medium 

med 10% FCS i varje brunn. XC cellerna inkuberades 37ºC 5% CO2 över natt tills cellmattan 

på brunnarnas botten blivit konfluent.   

     Supernatant från hybridom 2A2, 8A1 och 2F9 undersöktes. Tre kontroller användes: en 

utan både virus och antikropp, en med virus utan antikropp, och en med virus och polyklonala 
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antikroppar från mus serum 10. Virus (2µl) blandades med 570µl antikroppsinnehållande 

hybridommedium och 28µl hybridommedium innehållande polybrene så att den totala 

koncentration polybrene blev 8µg/µl. Proverna roterades över natt i +4 ºC för att antikroppar 

ska binda till viruspartiklar. Antikropparna och viruset applicerades därefter i brunnarna med 

konfluenta XC celler i en 96hållsplatta.    

     Brunnarna sköljdes med 150µl  PBS+ för att avlägsna döda celler. Därefter tillsattes 200µl 

virus/antikroppsblandning eller kontrollmedium i dubbelprover till brunnarna. 96hållsplattan 

centrifugerades under 2h 2,9krpm i +4ºC (Beckman Coulter, Avanti J-35 centrifug). Efter 

centrifugeringen torrsögs brunnarna och 150µl XC-medium med 10% FCS tillsattes i 

brunnarna. Proverna inkuberades därefter 1h, 37ºC i 5%CO2.  

      Proverna fixerades efter inkubation. Proverna sköljdes med 150µl PBS+ och fixerades med 

150µl metanol 10min i -20ºC. Proven sköljdes två gånger med avjonat vatten(dH2O) och  

färgades slutligen med Giemsa (GS500, SIGMA-ALDRICH) 10min RT. Proverna sköljdes 

två gånger med dH2O. Proverna fotograferades i mikroskop (Zeiss, Axiovert S100) för analys. 

Antalet fusionshändeleser mellan celler uppskattades i form av ett fusionsindex (Fin) enligt 

formeln   Fin= 1 – (Ncell/Nkärnor) där Ncell är antalet celler och Nkärnor är antalet kärnor på en viss 

yta.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    22  

3. RESULTAT 

I ett försök att producera monoklonala antikroppar immuniserades 10 balb/c-möss 

intramuskulärt (i.m.) med Env i IAS form. Injektionerna upprepades med 4 veckors intervall 

för att säkerhetsställa en hög antikroppsproduktion. Två veckor efter andra injektionen 

blöddes mössen (blödning 1) och polyklonala antikroppsnivåer i serum analyserades. 

Immunfällningen visar att de polyklonala antikropparna endast binder till Env i IAS form och 

inte till de andra virusproteinen (figur 8).  Efter blödning 1 skiljde sig serumnivåerna för 

antikroppar riktade mot Env i IAS form markant mellan mössen. Serum från mus 7, 8 och 10 

innehöll höga antikroppsnivåer mot Env i IAS form, och undantogs från vidare i.m. 

injektioner. Dessa tre möss kallades grupp 1 (figur 9). För de möss som injicerades i.m. 

ytterligare en gång ökade antikroppsnivåerna mot Env i IAS form avsevärt. 

Antikroppsnivåerna i dessa prover motsvarade eller överträffade nivån i den positiva 

kontrollen HE699. Serumprov 1, 4, och 6 innehöll högst andel antikroppar riktade mot Env i 

IAS form och kallas nu grupp 2 (figur 10). Mus 2 avled efter andra injektionen, och mus 3, 5 

och 9 valdes ej ut för fusion. Tre dagar före fusion fick alla möss en intravenös (i.v.) injektion 

med IAS-Env. Vid fusionstillfället var antikroppssnivåerna fortfarande höga. 

Cellsuspensioner från mössens mjältar blandades inom varje grupp och fick därefter fusera 

med myelomceller. De relativa antikroppsnivåerna i musserum riktade mot Env i IAS form 

uppskattades genom att mäta den radioaktiva signalen från SU-TM bandet i de olika proverna 

och normalisera den mot signalen från den positiva HE699 kontrollen.  

 

 

Fig. 8. Immunfällning mot Env i IAS form efter första blödningen med musserum 1-5 på gel A 

och 6-10 på gel B. Den polyklonala antikroppen HE699 är specifik till SU subenheten. 
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Proteinerna har separerats i 13% SDS-PAGE under icke reducerade förhållanden. Bilden 

visar ett fosforflourogram av den torkade gelen.  

 

 

Fig. 9.  Serumkoncentrationer av antikroppar mot IAS-Env i grupp 1 vid olika tidpunkter.  

 

 

Fig. 10. Serumkoncentrationer av antikroppar mot IAS-Env i grupp 2  vid olika tidpunkter. 

(*)Feluppmätning av virus till immunfällning, således en lägre signal. 

 

Hybridomceller från de 6 fuserade mjältarna odlades tätt i 960 brunnar. Efter 14 dagar med 

selektionsmedium (HAT) var det tillväxt i 91% av brunnarna. Efter tre dagars odling utan 

selektion mättes nivåerna av IAS-Env specifika antikroppar i odlingsmediet med ELISA. 
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Detta utfördes för att skilja hybridomkolonier som producerar antikroppar mot Env i IAS 

form från dem som ej gör det. Alla signaler högre än två gånger bakgrunden (0,89absorbans 

enheter) räknades som positiva. Av de totalt 876 hybridomkolonierna kunde 4 klassas som 

starkt positiva, 34 som positiva, 46 som osäkra, och 783 som negativa (tabell 1). För de starkt 

positiva hybridomkolonierna var absorbansen vid 450nm högre än 0,2A, för de positiva 

mellan 0,09A och 0,2A, för de osäkra mellan 0,075A och 0,089A och för de negativa under 

0,075. Totalt var mindre än 10% av de 876 hybridomkoloniern positiva.  

 

Tabell 1. Utfall efter undersökning av hybridomkolonier   

Absorbans (450nm)             Klassifikation Antal (n) 

    >0,2                                            ++ 4 

  0,09-0,2                                         + 34 

0,089-0,075                                    (+)   46 

   <0,075                                           - 783 

++ Starkt positiva                + Positiva                          (+) Osäker   - Negativa 

 

Samtliga positiva och några osäkra med god tillväxt odlades vidare i 24-hållsplattor. Efter 14 

dagars expansion valdes sju kolonier med stabilt hög signal i ELISA mot IAS-Env ut för 

kloning. Namnen på dessa utvalda hybridomkolonier är: 1H12, 2A2, 2C6, 2F9, 7E3, 8A1, och 

8C11.    

 

Medium från de tre starkast positivt hybridomkolonierna 2A2, 8A1 och 2F9 valdes ut för test 

med immunfällning. Endast antikroppar i 2A2 visade sig ha förmågan att binda till Env i IAS 

form vid immunfällning. Deras bindningsförmåga till olika former av Env undersöktes därför 

vidare (figur 11). Immunfällningarna mot nativ (N) och aktiverad (A) Env detekterar fria SU 

subenheter men inte fria TM subenheter. Immunfällning av IAS formen av Env visar som 

väntat kovalent bundna SU-TM-komplex. I det nativa provet isomeriseras Env delvis, vilket 

tyder på att antikropparna inducerar aktivering av Env. Den positiva HE683 kontrollen binder 

till alla delar av viruspartikeln. Antikropparna i hybridommediumet band starkast till Env i 

IAS form, SU i den aktiverad och nativ form och minst till RBD fragmentet (figur 12). ). 

Immunfällningar mot olika typer av Env visar att antikropparna i hybridommedium från 2A2 

binder till  SU enheten i SU-TM komplexet. 
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Fig. 11. Immunfällning mot nativ (N), IAS (I), och aktiverad (A) form av Env samt RBD med 

medium från hybridom 2A2. Den positiva kontrollen HE863 binder  förutom SU och TM 

också kapsid (CA), matrix (MA), och nukleokapsid (NC) proteinerna.  

 

 

Fig. 12. Jämförelse i bindning till olika former av Env och RBD med antikroppar från 

hybridom 2A2. Signalen av SU-TM och SU-banden i figur 18 mättes. Det som visas är kvoten 

mellan 2A2-fällning och HE863-fällning. 

 

Neutraliseringsförmågan hos antikroppar från hybridom 2A2, 8A1 och 2F9 undersöktes 

genom XC cell-cellfusion (figur 13). Mo-MLV inkuberades över natt i hybridommedium med 
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och utan antikroppar. Viruset fick sedan binda till XC-cellkulturer som därefter inkuberades 

1h i 37ºC för att tillåta cell-cell fusion. Fusionen detekteras som uppkomst av sammanslagna 

celler med flera cellkärnor. Virus utan antikropp gav nästan fullständig fusion (Fin=1). Som 

väntat hämmades fusionen effektivt av de polyklonala antikropparna i musserum 10. Samtliga 

testade hybridomantikroppar reducerade cell-cellfusionen (figur 15).  

 

Fig. 14. Virusinducerad XC cell-cell fusion med Mo-MLV. I Kontrollen utan virus syns 

enskilda XC celler som innehåller en kärna. I kontrollen utan antikropp men med virus har 

celler fuserat och stora celler med många cellkärnor syns. I brunnen med Mus 10 serum är 
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nästan all fusion hämmad  och endast några enstaka multinukleära celler syns till. I prov 

2A2, 8A1, och 2F9 syns fusion i varierande grad, med mest fusion i 2F9 och minst i 8A1.    

 

 

Fig. 15. Antikroppar producerade från 2A2 och 8A1 hämmade nära hälften av all fusion, 

medan antikroppar från 2F9 hämmade 20%. Den positiva mus 10 kontrollen med polyklonala 

antikroppar hämmande nära 100% av fusionen. 
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4. DISKUSSION 

 

Att frambringa antikroppsrespons med bred neutraliserande verkan är avgörande för vacciner. 

Således ligger det en stor utmaning i att med hjälp av rätt antigen skapa och därefter 

producera antikroppar med långsiktig neutraliserande verkan1 Målet med denna studie var att 

undersöka om IAS är ett lämpligt antigen för att producera antikroppar som kan hämma Mo-

MLV infektion genom att binda till funktionella ytor av Env. För ett svar på den frågan måste 

en panel av monoklonala antikroppar riktade mot IAS-Env karaktäriseras med avseende på 

epitop, affinitet och neutraliserande förmåga. I den här studien har en rad olika metoder satts 

upp. Först en ELISA för att selektera fram hybridom som producerar antikroppar. Därefter 

immunfällning mot de olika former av Env (nativ, IAS och aktiverat Env samt mot den 

receptorbindande domänen, RBD). För att uppskatta antikropparnas neutraliserande effekt i 

cellkulturer mättes hämningen av en virusinducerad XC cell-cell fusion.   

  

De polyklonala antikroppsnivåerna mot IAS-Env varierade mellan olika möss vid den första 

blödningen. Tre möss med högst antikroppsnivåer form delades in i grupp 1. Den individuella 

skillnaden i antikroppsnivåer mellan de immuniserade mössen har troligtvis en immunologisk 

förklaring. Möjligtvis har t.ex. ingenkänning av antigen, interaktioner inom immunförsvaret, 

eller effektivitet hos antikroppsproducerande celler varierat. Om detta kan endast spekuleras, 

då mätningen endast visar på nivåskillnader och ej orsaker. De första testerna visar att de 

polyklonala antikropparna från musserumet nästan bara binder till SU-TM (Env) och ej till 

andra protein i viruspartikeln. Detta visar att reningen av antigenet fungerat väl. Efter den 

tredje injiceringen var antikroppsnivåerna höga för nästan alla möss, några var till och med 

jämförbara med det polyklonala getserum vi använt som positiv kontroll (HE699). De 3 möss 

med högst antikroppsnivå delades in i grupp 2. De ökade antikroppsnivåerna efter den tredje 

injektionen är förenligt med teorin om ett adaptivt immunförsvar – att antikroppsproduktionen 

ökar vid varje framgångsrikt möte med antigen. Efter den sista intravenösa injektionen, 

fortsätter antikroppsnivåerna i serumen att ligga på höga nivåer i de två grupperna. Att totalt 

ge en del av mössen 4 injektioner kan ifrågasättas då antikroppsnivåerna är höga efter 3. 4 

immuniseringar ändå utfördes berodde på komplikationer med cellodlingen. Fel myelomceller 

odlades ut och dessa dog vid mediumbyte. Immuniseringen av mössen resulterade dock i en 

god polyklonal antikroppsproduktion, och höga nivåer antikroppar riktade mot Env i IAS 

form.     
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     När väl hybridomkolonier etablerats användes ELISA med Env i IAS form som målprotein 

och 38 antikroppsproducerande kolonier kunde identifieras. Under den följande veckan 

förlorade ett stort antal av dessa  kolonier sin aktivitet. Hybridomkulturerna är i detta skede 

inte monoklonala, utan måste klonas. Vid kloningsfasens start fanns 7 stabilt positiva 

hybridomkolonier. Sannolikheten att antikropparna i detta primära stadium är monoklonala är 

mycket låg med tanke på att hybridomceller växte i 90% av brunnarna direkt efter fusionen.  

     Medium från 2A2, 8A1 och 2F9 som visat sig kontinuerligt positiva i ELISA, testades med 

immunfällning i ett optimeringsförsök. Det visade sig att endast 2A2 band både IAS-Env och 

protein-A-sepharose och 2A2 valdes därför ut till nästa försök. Syftet var att finna skillnader i 

bindning till olika former av Env samt RBD fragmentet. Antikropparna i 2A2 binder effektivt 

till både nativt och IAS-Env. I aktiverat Env som innehåller fritt SU och TM binder 2A2 

antikropparna endast till SU. Reaktionen med RBD är svag, men detekterbar. 2A2 bindningen 

till nativt Env inducerar isomerisering av disulfidbryggan mellan SU och TM, d.v.s. den 

inaktiverar, åtminstone partiellt fusionsfunktionen hos Env, en mekanism som skulle kunna 

vara neutraliserande.         

  Medium från positiva antikroppsproducerande hybridom 2A2, 8A1 och 2F9 undersöktes 

med XC cell-cell fusion, och alla tre hämmade cell-cellfusionen i någon mån. Den minskade 

cellfusionen kan tyda på neutraliserande verkan hos antikropparna. 

 

ELISA, är ett effektivt verktyg för att undersöka många olika antikroppar samtidigt. Det är en 

tidseffektiv metod och relativt billig. Mättnogranheten, validitet, hos ELISA är dock 

begränsad, men tillräcklig för att detektion av antikroppsproduktion ska vara möjlig. I 

screeningsarbetet med ELISA kan i princip två fel inträffa; att en koloni felaktigt klassificeras 

som negativ eller felaktigt som positiv. För att minska risken för falskt positiva svar måste 

gränserna för positiv signal sättas relativt högt. Falska negativa svar sorteras bort genom 

upprepade mätningar.  

     Immunfällning är mer arbetskrävande än ELISA och samma antal prov kan omöjligt 

behandlas. Immunfällningen är dock intressant eftersom att den visar antikroppar som kan 

binda till proteinkomplex i en lösning. Denna egenskap kan vara viktig för neutralisation. Till 

immunfällningen krävs större mängd antikroppar än till ELISA. Eftersom immunfällningarna 

i studien endast upprepats en gång är mät osäkerheten stor. En serie mätningar krävs för att 

statistiskt säkerställa resultaten. Det fanns dock inte tid att utföra fler test, eftersom etablering 

av hybridomkolonierna varit så tidskrävande. 
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     Tre olika metoder prövades för att mäta hämning av infektionen. Den första baserades på 

indirekt immunflourescens. MLV-infekterade celler fixerades och markerades med en MLV 

specifik primärantikropp som i sin tur visualiseras med hjälp av en fluorescerande 

sekundärantikropp. Den andra metoden som testades baserades på rekombinanta MLV-

partiklar som istället för sitt eget genom bär på en luciferasgen. Infekterade celler kommer då 

att producera luciferas, ett enzym som enkelt kan mätas i en luminometer. Metoderna fanns 

etablerat i labbet men behövde skalas ned för att passa den här applikationen. Båda av dessa 

försök misslyckades, immunfluorescensen på grund av för låg signal och för hög bakgrund 

och luciferasmätningen på grund av för stor osäkerhet i mätresultat. Variationen var 

antagligen en effekt av en alltför dramatisk nedskalning.    

     Den tredje metoden XC cell-cell fusion användes. Genom att utföra försöken i 96-

hålsplattor går den även att använda som undersökning för ett större antal antikroppsprover. 

Ett problem med små brunnar är att det är svårare att få en heltäckande cellmatta, den blir lätt 

ojämn och har en tendens att gå sönder i kanterna. Fusionen kan då variera på olika ställen i 

brunnen. Resultatet från XC cell-cell fusionen är ännu så länge bara vägledande. För en 

kvantitativ uppskattning av antikropparnas effekt måste mätningen upprepas med känd 

antikroppskoncentration. I denna studie tilläts virus och antikroppsinkubationen pågå över 

natten vilket ger antikropparna väldigt lång tid på sig att binda viruspartiklar, vilket troligtvis 

inte representerar normala förhållanden in vivo. Att antikroppar hämmar cellfusionen behöver 

inte nödvändigtvis betyda att de är neutraliserande, det kan krävas mer av antikropparna för 

att de ska kunna hämma infektion.         

     Genomgående i studien har alla prover behandlats lika under varje utfört experiment. 

Positiva och negativa kontroller har använts med undantag av immunfällning med 2A2 

medium då negativkontroll uteslöts. Experimenten i studien är preliminära eftersom det ej har 

varit möjligt att gå längre inom de uppsatta tidsramarna. På sikt måste alla mätningar 

upprepas med renade, koncentrationsbestämda, antikroppar från monoklonala hybridom.  

 

Immunisering med Env i IAS form gav upphov till ett immunsvar hos mössen och fungerar 

därför som antigen. Från de immuniserade mössen lyckades vi framställa hybridomceller som 

producerade antikroppar mot Env i IAS form. Antikroppar från hybridom 2A2 visade sig 

binda till SU subenheten, troligen via RBD. Den neutraliserande effekten hos 2A2 kan bero 

på att de inducerar isomerisering av SU-TM disulfiden och därmed inaktiverar Env. 

Antikroppar från 2A2, 8A1 och 2F9 kan alla hämma fusionen i XC cell-cellfusionsförsöket, 

vilket kan tyda på neutraliserande verkan.  
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      Nästa steg i projektet är att undersöka monoklonala antikroppar från klonade hybridom. 

Dessa antikroppar kommer att undersökas på samma sätt som de antikroppar som testats i 

denna preliminära studie. Monoklonala antikroppar kan därefter undersökas med andra 

metoder, exempelvis Biacore (surface plasmon resonance) som kan ge uppgifter om affinitet, 

bindningskinetik och relativ placering av en epitop på proteinet.    

    Traditionella vaccinationsmetoder har visat sig otillräckliga för att skapa ett kontinuerligt 

och starkt försvar mot många typer av retrovirus. Är IAS-Env-trimer ett lämpligt antigen för 

att skapa brett neutraliserande antikroppar och detta typ av försvar? Det denna studie visar är 

att IAS-Env-trimer ger ett immunsvar och att antikropps producerande hybridom kan 

framställas. Antikroppar som kan ha neutraliserande verkan producerades i från tre 

hybridomkolonier, men om detta är bättre eller sämre än immunisering med nativt Env går 

ännu inte att avgöra.  
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