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3.1. OBTENCIÓ DE LA PROTEÏNA DE FUSIÓ SS-B (La)-His

El primer objectiu del treball fou construir un vector recombinant que permetés expressar la

proteïna de fusió SS-B (La)-His en un sistema procariota i, seguidament, purificar i caracte-

ritzar molecularment i antigènicament aquesta proteïna.

3.1.1. Construcció del vector d’expressió de SS-B (La)-His

La construcció del vector d’expressió de la proteïna de fusió SS-B (La)-His es va dividir en 3

etapes: l’obtenció de l’insert a partir del cDNA i la seva preparació per poder ser clonat al

vector d’expressió; la preparació del vector d’expressió amb uns extrems compatibles als de

l’insert; i, finalment, la unió dels dos fragments per obtenir el vector recombinant d’expressió.

3.1.1.1. Preparació de l’insert

El cDNA codificant per a la proteïna SS-B (La) es va obtenir per PCR usant com a DNA

motlle el plàsmid pM9, gentilment cedit pel Dr. Chan, en el que prèviament havia estat clonat

(Chan et al., 1989b), i s’afegiren les dianes pels enzims de restricció Nde I i Hind III als

extrems 5’ i 3’, respectivament (apartat 2.3.1.1). El resultat de la reacció es visualitzà

mitjançant una electroforesi en gel d’agarosa a l’1% (apartat 2.2.3) i s’obtingué una banda

d’entre 1 i 1,5 kb que coincidia amb la mida teòrica del cDNA, 1226 pb (figura 3.1).

Seguidament es procedí a clonar el cDNA obtingut al vector pCR2.1 mitjançant una reacció

de lligació (apartat 2.2.2.1). El plàsmid recombinant resultant es transferí a cèl·lules

Escherichia coli de la soca INVαF’ (apartat 2.2.5.1) que s’inocularen en plaques amb medi

sòlid selectiu (LB-agar-ampicil·lina) i X-Gal. S’obtingueren 6 clons de color blanc que, en

principi, corresponien a les cèl·lules que havien incorporat el plàsmid lligat amb l’insert

(pCR2.1-SS-B) i un nombre elevat de clons de color blau que corresponien, teòricament, a

les cèl·lules que havien estat transformades amb el plàsmid sense insert (pCR2.1). A partir

del clons blancs es van preparar 6 minicultius diferents de 5 mL que es van deixar créixer

durant tota la nit a 37ºC i a 220 rpm. A continuació es recolliren i es purificà el DNA

plasmídic de cadascun d’ells tal com s’ha descrit a l’apartat 2.2.1.1.
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Figura 3.1.  Electroforesi en gel d’agarosa a l’1%

de les mostres resultants de la PCR. 1, kb

marker; 2, pM9; 3, control.

Aprofitant l’existència al vector pCR2.1 de dues dianes per a l’enzim de restricció EcoR I

situades a cada banda de lloc d’inserció del fragment clonat, es realitzà una digestió amb

aquest enzim per comprovar la mida de l’insert clonat (apartat 2.2.2.2). El resultat de la

reacció de digestió es visualitzà de nou per electroforesi en gel d’agarosa a l’1% (figura 3.2).

De les 6 purificacions efectuades, 3 (carrils 5 a 7) presentaven un patró de bandes que

podien correspondre a l’insert de SS-B (La) clonat: la banda del plàsmid al voltant de la

banda del marcador de 4 kb (la mida real és de 3,9 kb) i la banda de l’insert entre les bandes

de 1,0 i 1,5 kb (la mida real és d’aproximadament 1,2 kb). La resta (carrils 2 a 4) també

presentaven dues bandes, però es van descartar perquè la mida observada no coincidia

amb la de les bandes esperades.

A continuació es procedí a la preparació de l’insert per ser clonat al vector d’expressió. Per

tal d’obtenir uns extrems cohesius que asseguressin el clonatge unidireccional, es va dur a

terme una digestió amb l’enzim de restricció Nde I del plàsmid recombinant pCR2.1-SS-B

purificat i, seguidament, una segona digestió amb l’enzim Hind III (apartat 2.2.2.2). El

resultat de la reacció s’aplicà a un gel d’agarosa de baix punt de fusió a l’1% i es realitzà

l’electroforesi (figura 3.3, carrils 2 i 3). Es va obtenir una banda per sobre del marcador de

3,5 kb i una altra entre els marcadors de 1,5 kb i 2 kb, que coincidien amb la mida esperada

del plàsmid (3,7 kb) i de l’insert (1226 bp), respectivament.

Finalment, l’insert, ja a punt per a ser clonat, es recuperà del gel d’agarosa mitjançant el

protocol de purificació descrit a l’apartat 2.2.1.2.
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Figura 3.2. Electroforesi en gel d’agarosa a l’1%

de la digestió de comprovació amb EcoR I dels

plàsmids purificats a partir de colònies blanques.

1, kb marker (kb: kilobases); 2-7, plàsmids

digerits.

Figura 3.3. Electroforesi en gel d’agarosa a l’1%

de la doble digestió amb Nde I i Hind III de: 1,

plàsmid d’expressió pET-20b(+); 2-3, construcció

pCR2.1-SS-B. 4, kb marker (kb: kilobases).

3.1.1.2. Preparació del vector d’expressió

El vector d’expressió pET-20b(+) de Novagen es va haver de linealitzar de manera que els

extrems fossin compatibles amb els de l’insert. Per tant, també es realitzà una digestió doble

amb Nde I i Hind III (apartat 2.2.2.2). El resultat de la digestió s’aplicà a un gel d’agarosa de

baix punt de fusió a l’1% i es realitzà l’electroforesi (figura 3.3, carril 1). S’obtingué una

banda per sobre del marcador de 3,5 corresponent al vector lineal (la mida real és de 3.716

bp) i una de mida molt menor (bastant per sota de la banda del marcador de 0,5 kb) que

podia correspondre al fragment del vector comprès entre les dues dianes de restricció. La

presència d’una sola banda del vector en el gel d’electroforesi indicava que la digestió era

total, ja que sinó s’haguessin observat diferents bandes corresponents a diferents estats

d’enrotllament del DNA plasmídic.

Anàlogament a l’insert, el vector d’expressió es recuperà del gel d’electroforesi amb el

protocol de purificació descrit a l’apartat 2.2.1.2.

3.1.1.3. Preparació del vector recombinant

La preparació del vector recombinant pET-SS-B va incloure els passos de lligació, transfor-

mació en cèl·lules hoste, purificació del DNA plasmídic i comprovació del DNA clonat.
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Prèviament a la lligació de l’insert amb el vector d’expressió, es realitzà una electroforesi en

gel d’agarosa a l’1% d’ambdues mostres per tal de determinar la concentració relativa de

cadascuna (figura 3.4). A partir de la intensitat de les bandes observada i de la mida

coneguda de cada fragment de DNA es calculà el volum necessari de cada mostra per tal de

mantenir una relació molar entre l’insert i el vector de 3 a 1 a l’hora de preparar la reacció de

lligació, que va resultar ser de 0,75 µl i 1 µl, respectivament (apartat 2.2.2.1).

Paral·lelament es realitzà un control de lligació en les mateixes condicions, però en el que no

es va incloure l’insert.

Figura 3.4. Electroforesi en gel d’agarosa a l’1%

del plàsmid pET-20b(+) (1) i el fragment SS-B

(La)  (2) digerits amb els enzims de restricció

Nde I i Hind III; 3,  DNA (EcoR I/Hind III) marker.

Figura 3.5, Electroforesi en gel d’agarosa a l’1%

de la digestió amb Bgl II de la construcció

pET-SS-B de 5 clons diferents (2-6). 1,  DNA

(EcoR I/Hind III) marker.

El resultat de la lligació es transferí a cèl·lules de la soca TG1 (apartat 2.2.5.2) que

s’inocularen en un medi selectiu d’LB-agar-ampicil·lina i es deixaren créixer 12 hores a 37ºC.

S’obtingueren 15 clons diferents que, per tant, havien incorporat el plàsmid amb o sense

insert, mentre que pel control de lligació s’observaren 10 clons diferents. Així doncs, de

forma aproximada, de cada 3 clons obtinguts 1 hauria de tenir l’insert.

A continuació es prepararen minicultius de 5 clons diferents i es deixaren créixer durant tota

la nit a 37ºC i a 220 rpm. Les cèl·lules es recolliren per centrifugació i es purificà el DNA

plasmídic en cadascun d’ells (apartat 2.2.1.1).
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Per comprovar la presència o absència d’insert en el vector recombinant, es dugué a terme

una digestió amb l’enzim de restricció Bgl II (apartat 2.2.2.2). Tant el plàsmid com l’insert

presentaven una única diana per a aquest enzim, de manera que si el plàsmid recombinant

contenia l’insert hi hauria dos llocs de tall de l’enzim, mentre que si no el contenia n’hi hauria

només un. Així doncs, la digestió del plàsmid sol, pET-20b(+), resultaria en un sol fragment

de DNA, però la del plàsmid amb l’insert lligat (pET-SS-B) donaria un fragment de 430 pb i

un altre de 4,4 kb.

L’electroforesi en gel d’agarosa a l’1% (figura 3.5) demostrà que 4 dels 5 clons s’havien

transformat amb el plàsmid recombinant pET-SS-B, ja que presentaven dues bandes que

coincidien amb les esperades: una per sota del marcador de 564 pb i una propera a la

banda del marcador de 4,3 kb. En el cinquè clon (carril 6), l’única banda obtinguda propera a

la banda de 3,5 kb del marcador podia correspondre al vector d’expressió pET-20b(+)

linealitzat.

La comprovació definitiva de la presència de l’insert en el vector recombinant es realitzà per

seqüenciació. En primer lloc fou necessària l’obtenció d’una major quantitat del vector

d’expressió recombinant pET-SS-B, per la qual cosa el DNA plasmídic purificat d’un dels 4

clons positius es transferí de nou a cèl·lules de la soca TG1 (apartat 2.2.5.2) que

s’inocularen en plaques amb medi sòlid selectiu. D’un dels clons obtinguts es preparà un

cultiu de 100 ml en medi líquid selectiu que es deixà créixer tota la nit a 37ºC i a 220 rpm, i

seguidament es purificà el DNA plasmídic (apartat 2.2.1.1). Aquest DNA s’utilitzà per a la

seqüenciació dels extrems 5’ i 3’ de l’insert segons el mètode de Sanger o dels

dideoxinucleòtids (apartat 2.2.3.1), utilitzant com a oligonucleòtids les seqüències universals

T7 promoter i T7 terminator. La comparació de seqüències va resultar satisfactòria pels dos

extrems, demostrant la presència de l’insert al vector.

3.1.2. Expressió de la proteïna recombinant SS-B (La)-His

Per expressar la proteïna de fusió calia utilitzar cèl·lules hoste que tinguessin una còpia

cromosòmica del gen de la RNA polimerasa del bacteriòfag T7 (apartat 1.9.3).

Es va escollir la soca HMS174(DE3)pLysS per a l’expressió de la proteïna recombinant

SS-B (La)-His i se seguí el procediment descrit a l’apartat 2.4.1.1. La tinció amb blau de

Coomassie demostrà que després d’induir amb IPTG (carril 3 de la figura 3.6) apareixia una

banda de proteïna per sobre del marcador de 43 kDa i que majoritàriament es trobava en

forma soluble (carril 2 de la figura 3.7). El càlcul de la massa molar (apartat 2.2.6.3) donà un
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valor de 48 kDa, que coincidia amb la massa molar teòrica de la proteïna recombinant

SS-B (La)-His.

Figura 3.6. Electroforesi en gel de poliacrila-

mida al 10% en condicions desnaturalitzants

de l’expressió de la proteïna recombinant

SS-B (La)-His en cèl·lules de la soca

HMS174(DE3)pLysS. 1, Patró de baixa

massa molar; 2, lisat cel·lular abans de la

inducció; 3, lisat cel·lular 3 hores després de

la inducció.

Figura 3.7. Electroforesi en gel de poliacrila-

mida al 10% en condicions desnaturalitzants

de la solubilitat de la proteïna recombinant

SS-B (La)-His. 1, lisat cel·lular 3 hores des-

prés de la inducció; 2, sobrenedant del lisat

cel·lular centrifugat; 3, patró de baixa massa

molar.

3.1.3. Purificació de la proteïna de fusió SS-B (La)-His

A partir d’un volum inicial d’11 mL del sobrenedant resultant de la centrifugació de les

cèl·lules lisades es realitzà la cromatografia d’afinitat en resina de níquel-àcid nitrilotriacètic

(NTA), Ni-NTA-Sepharose®CL-6B, tal com s’ha descrit a l’apartat 2.4.1.4.

A la figura 3.8 es representa el cromatograma obtingut on s’observà l’elució d’una proteïna

majoritària a una concentració de 100 mmol/L d’imidazole. Les fraccions que formaven el pic

de proteïna eluïda, un volum total de 20 mL, es van mesclar i es va determinar la

concentració de proteïna pel mètode de Bradford (apartat 2.2.7.2), que va resultar ser de 0,1

mg/mL.
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Figura 3.8. Cromatograma obtingut en la purificació de la proteïna de fusió

SS-B (La)-His en resina de níquel-àcid nitrilotriacètic (NTA), Ni-NTA-Sepha-

rose®CL-6B. Absorbància a 280 nm (–––––) i gradient d’imidazole (--------).

3.1.4. Caracterització molecular i antigènica de la proteïna purificada

La proteïna de fusió purificada es caracteritzà molecularment mitjançant una electroforesi en

gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants. La caracterització antigènica es realit-

zà mitjançant una electrotransferència de la proteïna a una membrana de PVDF i un revelat

amb anticossos específics. Finalment, es comprovà que l’antigenicitat de la proteïna recom-

binant era equivalent a la de la proteïna nativa mitjançant una immunoabsorció del sèrum

amb l’antigen natiu abans de l’immunorevelat específic.

3.1.4.1. Electroforesi en gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants

Amb les fraccions obtingudes a la cromatografia, es realitzà una electroforesi en presència

de dodecilsulfat de sodi (apartat 2.2.6.1) i el resultat es visualitzà mitjançant un mètode de

tinció inespecífic com és la tinció amb blau de Coomassie (apartat 2.2.6.2). Tal com es pot

veure a la figura 3.9, les fraccions corresponents a l’eluït de 100 mmol/L d’imidazole

presentaren una única banda per sobre la banda del marcador de 43 kDa. El càlcul de la

massa molar (apartat 2.2.6.3) donà un valor de 48 kDa, que coincidia amb el valor teòric.
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Figura 3.9. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de les

diferents fraccions de la purificació de la proteïna SS-B (La)-His (tinció amb blau de Coomassie): 1,

patró de baixa massa molar; 2, precipitat del lisat cel·lular; 3, sobrenedant del lisat cel·lular (fracció

aplicada a la columna); 4, fracció no retinguda; 5, rentat amb tampó de rentat; 6 a 8, eluïts amb

tampó d’elució (amb imidazole 100 mmol/L).

3.1.4.2. Transferència i revelat mitjançant anticossos específics

Per tal de comprovar que la banda visualitzada a l’electroforesi corresponia a la proteïna de

fusió SS-B (La)-His, es realitzà una electroforesi en condicions desnaturalitzants amb una

posterior transferència de les proteïnes a membranes de PVDF i un revelat amb anticossos

específics (apartat 2.2.6).

Figura 3.10. Immunodetecció sobre membrana de PVDF de la purificació de la proteïna de fusió

SS-B  (La)-His amb: A, antisèrum específic anti-SS-B (La); B, anticòs monoclonal contra l’oligopèptid

d’histidines de l’extrem C-terminal. 1, fracció aplicada a la columna; 2, fracció no retinguda; 3, rentat;

4, eluït (100 mmol/L imidazole); 5, patró de baixa massa molar (tenyit amb vermell de Ponceau S).
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Es realitzaren dues transferències, que es revelaren, respectivament, amb un sèrum que

presentava anticossos contra la proteïna SS-B (La) detectats mitjançant la tècnica d’ELISA i

amb un anticòs monoclonal contra l’oligopèptid d’histidines de l’extrem C-terminal (figura

3.10). En ambdós casos s’observà la presència d’una banda majoritària per sobre del

marcador de 43 kDa en la fracció corresponent a l’eluït. El càlcul de la massa molar donà un

valor de 48 kDa, que coincidia amb el valor teòric per a la proteïna de fusió SS-B (La)-His.

3.1.4.3. Immunoabsorció del sèrum específic amb antigen natiu i immunorevelat

específic

L’última prova, prèvia al desenvolupament de l’ELISA anti-SS-B (La), consistí en comprovar

que l’antigenicitat de la proteïna purificada era equivalent a la proteïna anàloga nativa.

Es realitzà una electroforesi en condicions desnaturalitzants de la fracció corresponent a

l’eluït per duplicat i una posterior transferència de les proteïnes a una membrana de PVDF.

Seguidament es va retallar la membrana en dues parts i es van revelar amb l’antisèrum es-

pecífic anti-SS-B (La) (condicions control) i amb el mateix sèrum prèviament immunoabsorbit

(apartat 2.2.6.7), respectivament. Tal com es pot observar a la figura 3.11, la banda

obtinguda en l’assaig en condicions control (carril 2) desapareixia quan es realitzava

l’immunorevelat amb el sèrum prèviament incubat amb l’antigen natiu (carril 4).

Figura 3.11. Immunodetecció sobre membrana de PVDF amb antisèrum específic anti-SS-B (La)

(carril 2) i el mateix antisèrum prèviament absorbit amb antigen natiu (carril 4) de la fracció

corresponent a l’eluït. Carrils 1 i 3, patró d’electroforesi de proteïnes de baixa massa molar pre-

tenyit, pre-stained SDS-PAGE standard low range.
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3.2. OBTENCIÓ DE LES PROTEÏNES RECOMBINANTS Ro60-GST I

Ro52-GST

La segona part s’incià amb l’expressió de les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST en

un sistema d’expressió procariota, seguida per la seva purificació i la seva caracterització

molecular i antigènica.

3.2.1. Vectors d’expressió de les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST

Els dos vectors codificants per a les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST, cedits

gentilment pel Dr. McCauliffe, foren tractats de la mateixa manera: es transferí el cDNA a la

soca TG1 seguint el procediment descrit a l’apartat 2.2.5.2, seguidament es realitzà un cultiu

de 100 mL i finalment es purificà el DNA plasmídic (apartat 2.2.1.1). Aquests DNA foren els

que es van utilitzar, posteriorment, per transformar soques adients per a l’expressió de les

proteïnes recombinants.

3.2.2. Expressió de les proteïnes recombinants Ro60-GST i Ro52-GST

L’expressió de la proteïna de fusió Ro60-GST es va provar en dues soques diferents:

BL21(DE3)pLysE i HMS174(DE3)pLysS, que complien el requisit de presentar una còpia

cromosòmica del gen codificant per a la RNA polimerasa del bacteriòfag T7 (apartat 1.9.3).

En primer lloc es transferí el plàsmid a ambdues soques (apartats 2.2.5.3 i 2.2.5.4) i

seguidament s’expressaren les proteïnes mitjançant el procediment descrit a l’apartat

2.4.2.1. El grau d’expressió assolit després de la inducció es visualitzà mitjançant una

electroforesi en gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants (figura 3.12). En

ambdós casos s’observà una banda molt intensa per sobre del marcador de 76 kDa, però

només per a les cèl·lules HMS174(DE3)pLysS (figura 3.12A) s’observà un bon control de

l’expressió, ja que la proteïna no començà a expressar-se fins que no s’afegí IPTG (carril 2).

En canvi, en el cas de les cèl·lules de la soca BL21(DE3)pLysE (figura 3.12B) la proteïna

començà a expressar-se abans d’induir el cultiu, ja que s’observà una banda d’intensitat

similar, tant al cultiu induït com al no induït. Així doncs, s’escollí la soca HMS174(DE3)pLysS

per a l’expressió de les proteïnes recombinants Ro52-GST i Ro60-GST: els vectors d’ex-

pressió de les dues proteïnes es transferiren a les cèl·lules de la soca HMS174(DE3)pLysS

(apartat 2.2.5.4) i l’expressió es realitzà segons el procediment descrit a l’apartat 2.4.2.1
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Figura 3.12. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de

l’expressió de la proteïna recombinant Ro60-GST en cèl·lules HMS174(DE3)pLysS (A) o

BL21(DE3)pLysE (B) (tinció amb blau de Coomassie). 1 i 4, lisats cel·lulars abans de la inducció; 2

i 5, lisats cel·lulars 3 hores després de l’addició d’IPTG; 3, patró d’alta massa molar.

Figura 3.13. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de

l’expressió de les proteïnes recombinants Ro52-GST i Ro60-GST en cèl·lules HMS174(DE3)pLysS

(tinció amb blau de Coomassie). Ro52-GST: 1 i 2, sobrenedants dels lisats cel·lulars abans de la

inducció i 3 hores després, respectivament; 3 i 4, precipitats dels lisats cel·lulars abans de la

inducció i 3 hores després, respectivament; Ro60-GST: 5 i 6, sobrenedants dels lisats cel·lulars

abans de la inducció i 3 hores després, respectivament; 7 i 8, precipitats dels lisats cel·lulars abans

de la inducció i 3 hores després, respectivament; 9, patró d’alta massa molar.
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La tinció amb blau de Coomassie demostrà la presència d’una banda molt intensa per sobre

de la banda del marcador de 76 kDa únicament als precipitats dels lisats cel·lulars

centrifugats que havien estat induïts mitjançant l’addició d’IPTG (figura 3.13, carrils 4 i 8).

3.2.3. Solubilització de les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST

Les proteïnes recombinants presents als precipitats dels lisats cel·lulars es van haver de

solubilitzar per poder ser aplicades a la columna d’afinitat. La solubilització tant de la

proteïna de fusió Ro60-GST com de Ro52-GST es realitzà seguint el procediment descrit a

l’apartat 2.4.2.2. Seguidament, les mostres es van dialitzar per tal d’eliminar la urea present,

tal com s’ha descrit al mateix apartat.

En el cas de la proteïna recombinant Ro60-GST, l’electroforesi en gel de poliacrilamida en

condicions desnaturalitzants (figura 3.14) presentava d’una banda per sobre del marcador

de 67 kDa tant en el precipitat com en el sobrenedant obtinguts després de centrifugar el

dialitzat.

Figura 3.14. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de la

solubilització de la proteïna de fusió Ro60-GST (tinció amb blau de Coomassie). 1, patró de baixa

massa molar; 2, precipitat obtingut després de centrifugar el dialitzat; 3, sobrenedant obtingut

després de centrifugar el dialitzat.
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Cal tenir en compte, però, que la mostra del precipitat estava 15 vegades més concentrada

que la del sobrenedant, de manera que el gel demostrà que la major part de la proteïna

recombinant es quedà al sobrenedant final.

En el cas de la proteïna recombinant Ro52-GST, l’electroforesi en gel de poliacrilamida en

condicions desnaturalitzants (figura 3.15) demostrà la presència d’una banda molt intensa de

proteïna al sobrenedant final per sobre del marcador de 67 kDa, que coincidia amb la banda

majoritària que apareixia després de la inducció amb IPTG.

Figura 3.15. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de la

solubilització de la proteïna de fusió Ro52-GST (tinció amb blau de Coomassie). 1, lisat cel·lular 3

hores després de la inducció; 2, patró de baixa massa molar; 3, precipitat obtingut després de

centrifugar el dialitzat; 4, sobrenedant obtingut després de centrifugar el dialitzat.

3.2.4. Purificació de les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST

Per a cada una de les proteïnes es va partir d’un volum inicial de 300 mL dels sobrenedants

resultants de les diàlisis i es van realitzar les cromatografies d’afinitat en la resina de glutatió,

Glutathione Sepharose® 4B tal com s’ha descrit a l’apartat 2.4.2.4. A les figures 3.16 i 3.17

es representen els cromatogrames obtinguts on s’observaren els pics de les proteïnes eluï-

des en el moment que s’afegí el glutatió.
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Figura 3.16. Cromatograma obtingut en la purificació de la proteïna de fusió

Ro60-GST en resina de glutatió, Glutathione Sepharose® 4B. Absorbància a

280 nm (–––––) i gradient de glutatió (--------).

Figura 3.17. Cromatograma obtingut en la purificació de la proteïna de fusió

Ro52-GST en resina de glutatió, Glutathione Sepharose® 4B. Absorbància a

280 nm (–––––) i gradient de glutatió (--------).
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A cada purificació, les fraccions que formaven el pic de proteïna eluïda, un volum total de 25

mL, es van mesclar i es van concentrar per ultrafiltració sota pressió de nitrogen, utilitzant

una membrana de polisulfona de 10,000 Da de mida d’exclusió molecular (PM10, Amicon),

fins a un volum final de 10 mL. Finalment, es determinà la concentració de proteïna pel

mètode de Bradford (apartat 2.2.7.2) que va resultar ser de 2 mg/mL per a la proteïna Ro60-

GST i de 4 mg/mL per a Ro52-GST.

3.2.5. Caracterització molecular i antigènica de les proteïnes purificades

Les proteïnes de fusió purificades es caracteritzaren molecularment mitjançant una

electroforesi en gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants (apartat 3.2.5.1). La

caracterització antigènica es realitzà mitjançant una electrotransferència de les proteïnes a

una membrana de PVDF i un revelat amb anticossos específics (apartat 3.2.5.2). Finalment,

es comprovà que l’antigenicitat de la proteïna recombinant era equivalent a la de la proteïna

nativa mitjançant una immunoabsorció del sèrum amb l’antigen natiu abans de

l’immunorevelat específic (apartat 3.1.4.3).

3.2.5.1. Electroforesi en gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants

Per a cada una de les purificacions de les proteïnes recombinants es realitzà una

electroforesi en presència de dodecilsulfat de sodi (apartat 2.2.6.1) amb les fraccions

obtingudes, i el resultat es visualitzà mitjançant un mètode de tinció inespecífic com és la

tinció amb blau de Coomassie (apartat 2.2.6.2).

Per a Ro60-GST (figura 3.18) s’observà, a la fracció corresponent a la fracció aplicada a la

columna (carril 1), una banda majoritària per sobre del marcador de 67 kDa corresponent a

la proteïna de fusió. Aquesta banda aparegué molt lleugerament a la fracció no retinguda per

la resina (carril 2) i desaparegué en el rentat (carril 3), però tornà a aparèixer a la fracció

corresponent a l’eluït de 20 mmol/L de glutatió reduït (carrils 4 i 5). El càlcul de la massa

molar (apartat 2.2.6.3) donà un valor de 83 kDa per a aquesta banda.

En el cas de la purificació de Ro52-GST (figura 3.19) s’observà la presència de la proteïna

únicament al sobrenedant obtingut després de centrifugar el dialitzat (carril 3) i a la fracció

corresponent a l’eluït de 20 mmol/L de glutatió reduït (carril 7). En ambdós casos, apareixia

un patró característic en forma de triplet. El càlcul de les masses molars (apartat 2.2.6.3)

donà uns valors de 80 kDa, 72 kDa i 63 kDa per a cada una de les bandes.
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Figura 3.18. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de la

purificació de la proteïna de fusió Ro60-GST (tinció amb blau de Coomassie). 1, sobrenedant del

dialitzat (fracció aplicada a la columna); 2, fracció no retinguda; 3, rentat amb tampó d’aplicació;

4-5, eluïts amb tampó d’elució (amb glutatió reduït 20 mmol/L); 6; patró de baixa massa molar.

Figura 3.19. Electroforesi en gel de poliacrilamida al 10% en condicions desnaturalitzants de la

purificació la proteïna de fusió Ro52-GST (tinció amb blau de Coomassi e). 1, patró de baixa

massa molar; 2, precipitat del dialitzat; 3, sobrenedant del dialitzat (fracció aplicada a la columna);

4, fracció no retinguda; 5-6, rentats amb tampó d’aplicació; 7, eluït amb tampó d’elució (glutatió

reduït 20 mmol/L).
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3.2.5.2. Transferència i revelat mitjançant anticossos específics

Per tal de comprovar que les bandes visualitzades a les electroforesis corresponien a les

proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST, en cada cas es realitzà una electroforesi en

condicions desnaturalitzants amb una posterior transferència de les proteïnes a membranes

de PVDF (fluorur de polivinilidè) i un revelat amb anticossos específics (apartat 2.2.6)

Per a cada proteïna es realitzaren dues transferències, una de les quals es revelà amb un

sèrum que presentava anticossos contra l’antigen SS-A (Ro) detectats mitjançant la tècnica

d’ELISA, i l’altra amb un anticòs policlonal contra la proteïna glutatió S-transferasa (GST)

(figura 3.20). La determinació de les masses molars de les proteïnes es realitzà tal com s’ha

descrit a l’apartat 2.2.6.3.

En el cas de la proteïna Ro60-GST (figura 3.20), quan s’utilitzà el sèrum anti-SS-A (Ro) s’ob-

servà la presència d’una banda majoritària de 83 kDa i d’una banda poc intensa de 57 kDa a

les fraccions corresponents a l’aplicació (carril 1), la fracció no retinguda (carril 2) i l’eluït

(carril 5). En el revelat amb l’anticòs dirigit contra la proteïna GST s’observà una banda

majoritària de 83 kDa i una de menys intensa de 26 kDa a les fraccions corresponents a

l’aplicació (carril 7), la fracció no retinguda (carril 8) i l’eluït (carril 11).

Figura 3.20. Immunodetecció sobre membrana de PVDF de la purificació de la proteïna de

fusió Ro60-GST amb: A, antisèrum específic anti-SS-A (Ro); B, anticòs policlonal contra la

proteïna glutatió S-transferasa (GST). 1 i 7, Fracció aplicada a la columna; 2 i 8, fracció no

retinguda; 3-4 i 9-10, rentats; 5 i 11, eluït (20 mmol/L glutatió reduït); 6, patró de baixa massa

molar (tenyit amb vermell de Ponceau S, apartat 2.2.6.5).
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Per a Ro52-GST (figura 3.21), ambdós revelats van presentar un patró de bandes similars:

una banda majoritària de 63 kDa i dues bandes d’intensitat menor de 80 i 72 kDa a les

fraccions corresponents a l’aplicació (carrils 1 i 6) i a l’eluït (carrils 4 i 9).

Figura 3.21. Immunodetecció sobre membrana de PVDF de la purificació de la

proteïna de fusió Ro52-GST amb: A, antisèrum específic anti-SS-A (Ro); B, anticòs

policlonal contra la proteïna glutatió S-transferasa (GST). 1 i 6, Fracció aplicada a la

columna; 2 i 7, fracció no retinguda; 3 i 8, rentat; 4 i 9, eluït (20 mmol/L glutatió reduït);

5, patró de baixa massa molar (tenyit amb vermell de Ponceau S, apartat 2.2.6.5).

3.2.5.3. Immunoabsorció del sèrum específic amb antigen natiu i immunorevelat

específic

Com en el cas de la proteïna recombinant SS-B (La)-His, l’última prova, prèvia al desenvolu-

pament de les enzimoimmunoanàlisis fou la comprovació de l’equivalència d’antigenicitats

entre les proteïnes recombinants purificades i les seves anàlogues natives.

Tant en el cas de la proteïna de fusió Ro60-GST com en el de Ro52-GST, es realitzà una

electroforesi en condicions desnaturalitzants de les fracció corresponent a l’eluït per duplicat

i una posterior transferència de les proteïnes a membranes de PVDF (apartat 2.2.6).

Seguidament es van retallar les membranes en dues parts i es van revelar amb l’antisèrum

específic anti-SS-A (Ro) (condicions control) i amb el mateix sèrum prèviament

immunoabsorbit (apartat 2.2.6.7).

Tal com es pot observar a la figura 3.22, les bandes obtingudes en els assajos en condicions

control (carrils 1 i 4) desapareixien completament quan es realitzaven els immunorevelats

amb el sèrum prèviament incubat amb l’antigen SS-A (Ro) natiu (carrils 3 i 6).
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Figura 3.22. Immunodetecció sobre membrana de PVDF amb antisèrum específic anti-SS-A (Ro)

(carrils 1 i 4) i el mateix antisèrum prèviament absorbit amb antigen natiu (carrils 3 i 6) de les

fraccions corresponents als eluïts de les purificacions de les proteïnes de fusió Ro52-GST (A) i

Ro60-GST (B). Carrils 2 i 5, patró d’electroforesi de proteïnes de baixa massa molar pre-tenyit, pre-

stained SDS-PAGE standard low range.
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3.3. ENZIMOIMMUNOANÀLISIS EN FASE SÒLIDA AMB ELS ANTÍ-

GENS RECOMBINANTS

L’objectiu final del treball fou la utilització dels antígens recombinants com a matèria primera

en dues enzimoimmunoanàlisis en fase sòlida (ELISA) per a la detecció d’anticossos dirigits

contra les proteïnes SS-B (La) [ELISA anti-SS-B (La)] i contra les proteïnes Ro60 i Ro52

[ELISA anti-SS-A (Ro)].

3.3.1. Desenvolupament de les enzimoimmunoanàlisis (ELISA)

Per tal de poder integrar els nous assajos a la línia d’ELISA de BioSystems S.A., calia

respectar una sèrie de característiques de la tècnica (dilució de les mostres, temps d’incu-

bacions, composició del tampó de rentat, conjugat utilitzat i tipus de substrat) que ja estaven

fixades de bon principi. Així doncs, es van haver d’optimitzar les condicions d’immobilització

dels antígens recombinants a la microplaca per tal de desenvolupar unes ELISA que fossin

equivalents a les que duien incorporats els antígens natius.

Per tant, es prengué com a punt de partida en cada fase del desenvolupament de l’ELISA

aquelles condicions experimentals prèviament establertes per als antígens natius:

- Diluent del conjugat: trietanolamina 30 mmol/L, ZnCl2 0,1 mmol/L, acetat de magnesi

1,5 mmol/L, albúmina bovina 40 g/L, azida de sodi 0,98 g/L, pH 8,0

- Especificitat del conjugat : anticòs dirigit contra IgG humanes.

- Enzim marcador: fosfatasa alcalina.

- Substrat: paranitrofenilfosfat (p-NPP) (sistema de detecció colorimètric, veure apartat

1.10.2.1).

- Solució d’aturada: NaOH 5 mol/L.

- Longituds d’ona per a les lectures d’absorbància: 405 nm / 620 nm.

3.3.1.1. Immobilització dels antígens

Per a l’ELISA anti-SS-B (La) es van preparar microplaques amb 10, 20, 40 i 80 ng de proteï-

na per pouet (corresponents a dilucions 1/1000, 1/500, 1/250 i 1/125, respectivament, de
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l’antigen purificat) i s’hi van assajar, seguint el procediment descrit a l’apartat 2.5.3, sèrums

negatius i sèrums específics per a SS-B (La), prèviament valorats amb el mètode de referèn-

cia (apartat 2.5.4.1).

Els resultats obtinguts (figura 3.23) demostraven un valor òptim de quantitat de proteïna

d’entre 20  i 40 ng a cada pouet. S’escollí 33 ng de proteïna per pouet, que equivalia a una

dilució 1/300 de l’antigen purificat.

Figura 3.23. Valoracions de diferents sèrums positius (en blau) i sèrums

negatius (en vermell) amb diferents quantitats de l’antigen recombinant

SS-B (La)-His.

Per als antígens recombinants Ro60 i Ro52, a més d’optimitzar la quantitat de proteïna

adsorbida als pouets de les microplaques, es va comprovar l’efecte de la mescla d’ambdós

antígens a la resposta final. Es van preparar microplaques amb 400, 200, 100 i 75 ng de

l’antigen recombinant Ro60 a cada pouet; d’altres amb les mateixes quantitats de Ro52; i

d’altres amb diferents mescles dels dos antígens amb una quantitat de proteïna total de 75

ng per pouet: 18,75 ng (25%) de Ro60 i 56,25 ng (75%) de Ro52; 37,5 ng (50%) de Ro60 i

37,5 ng (50%) de Ro52; 56,25 ng (75%) de Ro60 i 18,75 ng (25%) de Ro52. Totes les

microplaques foren assajades, seguint el protocol descrit a l’apartat 2.5.3, amb un sèrum

negatiu i diferents sèrums específics per a SS-A (Ro), prèviament valorats amb el mètode de

referència (apartat 2.5.4.1). Els resultats obtinguts (figura 3.24) demostraren un valor òptim

per a una quantitat de proteïna total de 75 ng en cada pouet de la microplaca i una proporció

de Ro60 i Ro52 del 50%.
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Figura 3.24. Valoracions de diferents sèrums específics per a SS-A (Ro) (en blau) i d’un sèrum ne-

gatiu (en vermell) amb diferents quantitats de l’antigen recombinant Ro52 i de l’antigen Ro60, i amb

diferents quantitats de Ro60 en mescles de 75 ng de proteïna total per pouet dels dos antígens.

3.3.1.2. Estudis d’estabilitat de les microplaques

L’estabilitat de les microplaques sensibilitzades amb els antígens recombinants es va estu-

diar de forma accelerada tal com s’ha descrit a l’apartat 2.5.2.1. La diferència de senyal

entre temps 0 (Abst0) i després d’incubar les microplaques 7 dies a 37ºC (AbsE) s’expressà

en forma de % de pèrdua respecte el senyal inicial (figura 3.25).

Figura 3.25. Pèrdua de senyal en els estudis d’estabilitat accelerada per a les ELISA anti-SS-B (La) (A) i anti-SS-

A (Ro) (B), observada amb sèrums positius (concentració ≥ 10 U/mL, en blau) i negatius (en vermell).

En les dues enzimoimmunoanàlisis s’observà pèrdua de senyal, que era més accentuada en

el cas de l’ELISA anti-SS-B (La), on alguns sèrums perdien fins la meitat del senyal obtingut

en les condicions t0.
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Així doncs, es va provar d’estabilitzar els antígens adsorbits a les microplaques mitjançant la

incubació amb les següents dissolucions comercials (descrites a l’apartat 2.5.2): fosfats-ge-

latina (PBS/FG), fosfats-gelatina-glicerol (PBS/Gly/FG), fosfats-caseïna (PBS/Cas), fosfats-

caseïna-glicerol (PBS/Gly/Cas). Seguidament, es realitzà l’estudi de l’estabilitat de forma

accelerada tal com s’ha descrit a l’apartat 2.5.2.1.

Els efectes (o interferències) de les dissolucions estabilitzants sobre els senyals obtinguts en

condicions t0 s’estudià calculant la diferència (∆) entre els senyals a t0 per a cada dissolució i

el senyal a t0 per al control (microplaca que no s’havia tractat amb cap dissolució). Tal com

s’observa a la taula 3.1, les diferents dissolucions estabilitzants van presentar diferents

comportaments, que es resumeixen a continuació:

- per a les dissolucions amb gelatina de peix (PBS/FG i PBS/Gly/FG) no s’observà la

mateixa tendència en tots els sèrums, ja que en alguns casos el senyal augmentà i en

d’altres disminuí. No obstant, les variacions no foren molt elevades.

- Per a la dissolució fosfats-caseïna (PBS/Cas) s’observà un augment molt important del

senyal en tots els casos, que arribava a ser de més del 80% en alguns d’ells.

- Finalment, per a la dissolució fosfats-caseïna-glicerol (PBS/Gly/Cas) s’observà una

disminució força important del senyal, que en alguns casos arribava a més del 50%.

Control PBS/FG PBS/Gly/FG PBS/Cas PBS/Gly/Cas

Sèrum Abs t0 Abs t0  (%) Abs t0  (%) Abs t0  (%) Abs t0  (%)

1 0,424 0,377 -11 0,394 -7 0,648 53 0,246 -42

2 1,458 1,537 5 1,495 3 1,694 16 1,385 -5

3 0,275 0,357 30 0,325 18 0,518 88 0,203 -26

4 0,369 0,396 7 0,359 -3 0,668 81 0,198 -46

5 0,664 0,491 -26 0,479 -28 0,737 11 0,328 -51

6 0,786 0,726 -8 0,677 -14 0,954 21 0,535 -32

7 0,334 0,382 14 0,347 4 0,504 51 0,129 -61

Taula 3.1. Efecte de les dissolucions estabilitzants sobre els senyals (valors d’absorbància) obtinguts en

condicions t0 per a diferents sèrums valorats per ELISA amb microplaques sensibilitzades amb l’antigen

recombinant SS-B (La)-His. La diferència (∆) en % es calculà tal com s’ha descrit (apartat 2.5.2.1).

Els resultats dels estudis d’estabilitat accelerada s’expressaren en forma de percentatge de

pèrdua (veure apartat 2.5.2.1) i es presenten a la figura 3.26. Tal com s’observa, les
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dissolucions estabilitzants amb caseïna (en vermell i en blau a la figura) van perdre menys

senyal després d’estressar que el control.

Figura 3.26. Representació de la pèrdua de senyal (en %) observada per a diferents sèrums valorats per ELISA

amb microplaques sensibilitzades amb l’antigen recombinant SS-B (La)-His i tractades amb diferents dissolucions

estabilitzants: control (negre), tampó fosfats-gelatina (PBS/FG) (lila), tampó fosfats-gelatina-glicerol (PBS/Gly/FG)

(verd), tampó fosfats-caseïna (PBS/Cas) (vermell) i tampó fosfats-caseïna-glicerol (PBS/Gly/Cas) (blau). La

pèrdua es calculà tal com s’ha descrit (veure apartat 2.5.2.1). A la taula es presenten els valors d’absorbància ob-

tinguts en els assajos i que s’han usat per calcular la pèrdua de senyal que es representa al diagrama de barres.
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 Control PBS/FG  PBS/Gly/FG  PBS/Cas  PBS/Gly/Cas  

 Absorbància  Pèrdua Absorbància  Pèrdua  Absorbància  Pèrdua Absorbància  Pèrdua  Absorbància  Pèrdua 

Sèrum  t0 E % t0 E % t0 E % t0 E % t0 E % 

1 0,424 0,216 49 0,377 0,102 73 0,394 0,041 90 0,648 0,569 12 0,246 0,145 41 

2 1,458 1,399 4 1,537 1,039 32 1,495 0,930 38 1,694 1,706 -1 1,385 1,261 9 

3 0,275 0,259 6 0,357 0,154 57 0,325 0,142 56 0,518 0,486 6 0,203 0,280 -38 

4 0,369 0,218 41 0,396 0,141 64 0,359 0,067 81 0,668 0,561 16 0,198 0,180 9 

5 0,664 0,405 39 0,491 0,219 55 0,479 0,075 84 0,737 0,677 8 0,328 0,251 23 

6 0,786 0,432 45 0,726 0,338 53 0,677 0,091 87 0,954 0,858 10 0,535 0,318 41 

7 0,334 0,164 51 0,382 0,200 48 0,347 0,063 82 0,504 0,451 11 0,129 0,148 -15 
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Per comprovar si la caseïna era el component més important en l’estabilització de les

microplaques es repetí l’assaig, però utilitzant com a dissolucions estabilitzants: tampó

HEPES-Sacarosa i tampó caseïna-HCl.

L’efecte d’aquestes dues dissolucions sobre els senyals obtinguts en condicions t0 s’estudià

de la mateixa manera que en el cas anterior, i els resultats es presenten a la taula 3.2.

S’observa que en ambdós casos hi hagué un augment del senyal per a tots els sèrums

(excepte un en el cas d’HEPES-sacarosa) i que aquest augment fou significativament major

per al cas de la dissolució de caseïna-HCl.

Control HEPES-sacarosa Caseïna-HCl

Sèrum Abs t0 Abs t0  (%) Abs t0  (%)

1 0,561 0,763 36 0,788 40

2 0,724 0,875 21 1,491 106

3 1,521 1,701 12 1,922 26

4 1,784 1,847 4 2,391 34

5 0,145 0,214 48 0,984 579

6 1,561 1,571 1 1,874 20

7 0,610 0,668 10 0,863 42

8 0,589 0,771 31 0,856 45

9 0,333 0,286 -14 0,455 37

Taula 3.2. Efecte de les dissolucions estabilitzants HEPES-sacarosa i caseïna-HCl

sobre els senyals (valors d’absorbància) obtinguts en condicions t0 per a diferents

sèrums valorats per ELISA amb microplaques sensibilitzades amb l’antigen recombi-

nant SS-B (La)-His. La diferència (∆) en % es calculà tal com s’ha descrit (apartat

2.5.2.1).

Els resultats de l’estudi de l’estabilitat accelerada utilitzant aquestes dues dissolucions

estabilitzants es presenten a la figura 3.27. En ambdós casos s’aconseguí disminuir la

pèrdua de senyal, però en el cas de la dissolució de caseïna-HCl, aquesta disminució fou

major.
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Figura 3.27. Representació de la pèrdua de senyal (en %) observada per a diferents sèrums valorats

per ELISA amb microplaques sensibilitzades amb l’antigen recombinant SS-B (La)-His i tractades

amb diferents dissolucions estabilitzants: control (negre), tampó HEPES-sacarosa (taronja) i tampó

caseïna-HCl (groc). La pèrdua es calculà tal com s’ha descrit (veure apartat 2.5.2.1). A la taula es

presenten els valors d’absorbància obtinguts en els assajos i que s’han usat per calcular la pèrdua de

senyal que es representa al diagrama de barres.

En el cas de l’enzimoimmunoanàlisi anti-SS-A (Ro) es provaren únicament les dissolucions

HEPES-sacarosa i caseïna-HCl. Malgrat que la pèrdua de senyal després d’incubar a 37ºC

durant 7 dies no era tan gran com en el cas de l’enzimoimmunoanàlisi anti-SS-B (La) (figura
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 Control HEPES-sacarosa  Caseïna -HCl 

 Absorbància  Pèrdua  Absorbància  Pèrdua Absorbància  Pèrdua  

Sèrum t0 E % t0 E % t0 E % 

1 0,561 0,310 45 0,763 0,498 35 0,250 0,201 20 

2 0,724 0,478 34 0,875 0,573 35 0,585 0,561 4 

3 1,521 0,965 37 1,701 1,487 13 1,218 1,108 9 

4 1,784 1,530 14 1,847 1,684 9 1,008 0,951 6 

5 0,145 0,108 25 0,214 0,232 -8 0,353 0,404 -14 

6 1,561 1,262 19 1,571 1,430 9 1,318 1,224 7 

7 0,610 0,366 40 0,668 0,567 15 0,627 0,556 11 

8 0,589 0,415 29 0,771 0,596 23 0,378 0,364 4 

9 0,333 0,289 13 0,286 0,236 17 0,041 0,050 -22 
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3.25), també s’observà una estabilització dels senyals si s’utilitzaven les dues dissolucions,

sobretot si s’emprava la dissolució caseïna-HCl (figura 3.28).

Figura 3.28. Representació de la pèrdua de senyal (en %) observada per a diferents sèrums valorats

per ELISA amb microplaques sensibilitzades amb els antígens recombinants Ro60-GST i Ro52-GST i

tractades amb diferents dissolucions estabilitzants: control (negre), tampó HEPES-sacarosa (taronja) i

tampó caseïna-HCl (groc). La pèrdua es calculà tal com s’ha descrit (veure apartat 2.5.2.1). A la taula

es presenten els valors d’absorbància obtinguts en els assajos i que s’han usat per calcular la pèrdua

de senyal que es representa al diagrama de barres.

L’efecte d’aquestes dues dissolucions sobre els senyals obtinguts en condicions t0 s’estudià

de la mateixa manera que en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La), i els resultats es presenten a
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 Control HEPES-sacarosa Caseïna-HCl 

 Absorbància  Pèrdua Absorbància  Pèrdua Absorbància  Pèrdua 

Sèrum t0 E % t0 E % t0 E % 

1 0,428 0,299 30 0,510 0,361 29 0,465 0,434 7 

2 0,555 0,535 4 0,297 0,275 7 1,087 1,254 -15 

3 1,732 1,664 4 1,968 1,710 13 1,720 1,716 0 

4 0,955 0,691 28 1,180 0,846 28 1,056 0,934 12 

5 0,872 0,764 12 0,963 0,816 15 0,929 0,872 6 

6 0,568 0,553 3 0,427 0,375 12 0,680 0,688 -1 

7 0,689 0,646 6 0,720 0,602 16 0,774 0,733 5 

8 1,887 1,689 10 1,868 1,765 6 1,746 1,718 2 
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la taula 3.3. En el cas de la dissolució HEPES-sacarosa no s’observà la mateixa tendència

en tots els sèrums, ja que en alguns casos el senyal augmentà i en d’altres disminuí. En

canvi, per al tampó caseïna-HCl el senyal sempre augmentà, tot i que en alguns casos

l’augment fou molt important (fins a un 96%), però en d’altres fou nul o lleugerament negatiu.

Control HEPES-sacarosa Caseïna-HCl

Sèrum Abs t0 Abs t0  (%) Abs t0  (%)

1 0,428 0,510 19 0,465 9

2 0,555 0,297 -47 1,087 96

3 1,732 1,968 14 1,720 -1

4 0,955 1,180 24 1,056 11

5 0,872 0,963 10 0,929 7

6 0,568 0,427 -25 0,680 20

7 0,689 0,720 5 0,774 12

8 1,887 1,868 -1 1,746 -7

Taula 3.3. Efecte de les dissolucions estabilitzants HEPES-sacarosa i caseïna-HCl

sobre els senyals (valors d’absorbància) obtinguts en condicions t0 per a diferents

sèrums valorats per ELISA amb microplaques sensibilitzades amb els antígens

recombinants Ro60-GST i Ro52-GST. La diferència (∆) en % es calculà tal com s’ha

descrit (apartat 2.5.2.1).

3.3.2. Calibració de les ELISA: establiment del valor d’absorbància discriminant

Per a la calibració de les ELISA va caldre determinar un valor d’absorbància discriminant, és

a dir, un valor d’absorbància que permetés diferenciar els sèrums positius dels negatius.

En una primera aproximació, es va determinar un valor d’absorbància discriminant provisio-

nal que posteriorment s’utilitzà per trobar el valor definitiu. Així doncs, es van valorar 54

sèrums negatius (segons el mètode de referència, apartat 2.5.4.1) per a SS-A (Ro) i 59 per a

SS-B (La) i els resultats obtinguts es representaren gràficament mitjançant un diagrama de

caixes (figura 3.29). Seguidament, es van determinar els valors aberrants obtinguts en cada

assaig (7 per al cas de l’ELISA anti-SS-B (La) i 2 per al de SS-A (Ro)), es van eliminar i amb

la resta de dades es calcularen els estadístics descriptius i els valors d’absorbància discrimi-

nants provisionals (taula 3.4).
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Figura 3.29. Diagrames de caixes per determinar el valor d’absorbància dis-

criminant provisional de les ELISA anti-SS-B (La) o anti-SS-A (Ro). La línia

horitzontal representa el valor de la mediana, l’extrem superior i inferior de les

caixes indiquen el valor del percentil 75 i 25, respectivament, i les línies (whis-

kers) superiors i inferiors els valors màxims i mínims.

N
Mitjana

( x )
Desviació típica

( s )
Valor d’abs. discriminant

( sx 3+ )

ELISA anti-SS-B (La) 56 0,101 0,061 0,284

ELISA anti-SS-A (Ro) 54 0,098 0,061 0,281

Taula 3.4. Resultats del càlcul estadístic dels valors d’absorbància discriminants provisionals per a les dues

ELISA.

Com que el percentatge de valors aberrants era força elevat, sobretot en el cas de l’ELISA

anti-SS-B (La) (12,5% (7/56), mentre que per a l’ELISA anti-SS-A (Ro) era del 3,7% (2/54)),

es va decidir buscar el valor d’absorbància discriminant final pel mètode de la representació

de les corbes ROC.

Així doncs, s’escolliren de forma arbitrària valors a l’entorn d’aquests valors d’absorbància

discriminants provisionals (0,200, 0,250, 0,300, 0,350, 0,400, 0,450, 0,500, 0,550 i 0,600), i

es valoraren sèrums positius i negatius (segons el mètode de referència, apartat 2.5.4.1) tal

com s’ha descrit a l’apartat 2.5.4.3. Els resultats obtinguts es representen a la figura 3.30.
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Figura 3.30. Representació gràfica de la determinació del valor d’absorbància discriminant final mitjançant ELISA

de sèrums positius i negatius (segons el mètode de referència, apartat 2.5.4.1) per SS-A (Ro) (gràfic A) i

SS-B (La) (gràfic B). Les línies discontinues representen els valors d’absorbància discriminants provisionals que

no rebutjaren la hipòtesi nul·la plantejada en el test de McNemar (apartat 2.6.3) i pels quals es van construir les

taules de contingència. En negreta es marquen els valors d’absorbància discriminants finals. v.d.: valor d’absor-

bància discriminant.

L’anàlisi estadístic de les taules de contingència obtingudes (apartat 2.6.3) resultà en el

rebuig de la hipòtesi nul·la plantejada en el test de McNemar per als valors 0,200, 0,250 i

0,600, en el cas de SS-B (La), i per als valors 0,200, 0,450 i superiors, en el cas de SS-A

(Ro). Tots aquests valors es descartaren per als càlculs posteriors, mentre que per a la resta

de valors d’absorbància es calcularen la sensibilitat i l’especificitat relatives (taula 3.5) i es

representaren les corbes ROC (figura 3.31).

El valor d’absorbància discriminant òptim fou el que més s’acostà al punt (0,100) en la

representació de les corbes ROC (gràfiques A i C), però amb un valor d’especificitat relativa

més elevat, ja que com que es tractava de proves confirmatòries es prioritzà l’especificitat

sobre la sensibilitat.

Una altra forma de determinar gràficament el valor d’absorbància discriminant final fou la

representació de les corbes de sensibilitat i especificitat relatives en front del valor

d’absorbància discriminant (gràfiques B i D) on s’escollí com a valor òptim el punt que

presentava una millor relació entre sensibilitat i especificitat, és a dir, el més proper al punt

de tall de les dues corbes, però amb un valor d’especificitat relativa més elevat.
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Assaig Valor d’abs. discriminant Sensibilitat relativa Especificitat relativa

0,300 98% 89%

0,350 98% 90%

0,400 98% 94%

0,450 96% 97%

0,500 91% 97%

ELISA anti-SS-B (La)

0,550 82% 97%

0,250 90% 89%

0,300 88% 93%

0,350 86% 95%

ELISA anti-SS-A (Ro)

0,400 79% 97%

Taula 3.5. Valors de sensibilitat i especificitat relatives per als diferents valors d’absorbància discriminants

provisionals proposats per a cada ELISA. Al requadre i en negreta es marquen els valors d’absorbància discrimi-

nants definitius escollits.

Figura 3.31. A i C, corbes ROC corresponents a les ELISA anti-SS-B (La) i anti-SS-A (Ro), respectivament. B i

D, representacions gràfiques de la sensibilitat i l’especificitat relatives enfront del valor d’absorbància

discriminant per a les ELISA anti-SS-B (La) i anti-SS-A (Ro), respectivament.
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3.3.3. Determinació de les característiques diagnòstiques

Un cop determinats els valors d’absorbància discriminants definitius es van calcular

l’especificitat i la sensibilitat relatives, així com la concordància entre el mètode de referència

i el mètode desenvolupat amb l’antigen recombinant a partir de les taules de contingència

per a dades aparellades obtingudes (taules 3.6 i 3.7).

Mètode amb l’antigen

recombinant S.R.

Positius Negatius 96%

E.R.

Positius (45) 43 2
97%

Cdància.

M
è
to

d
e
 d

e
 r

e
fe

rè
n
ci

a

(B
io

sy
st

e
m

s)

Negatius (63) 2 61
96%

Total 108

Taula 3.6. Taula de contingència per a dades aparellades dels resultats obtinguts per a

l’ELISA anti-SS-B (La) considerant com a valor d’absorbància discriminant 0,450, i valors

calculats de sensibilitat relativa (S.R.), especificitat relativa (E.R.) i concordància (Cdància).

Mètode amb l’antigen

recombinant S.R.

Positius Negatius 88%

E.R.

Positius (42) 37 5
93%

Cdància.

M
è
to

d
e
 d

e
 r

e
fe

rè
n

ci
a

(S
h
ie

ld
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Negatius (61) 4 57
91%

Total 103

Taula 3.7. Taula de contingència per a dades aparellades dels resultats obtinguts per a

l’ELISA anti-SS-A (La) considerant com a valor d’absorbància discriminant 0,300, i valors

calculats de sensibilitat relativa (S.R.), especificitat relativa (E.R.) i concordància (Cdància).
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3.3.4. Estandardització

La preparació del control del valor discriminant per a cada ELISA es va realitzar tal com s’ha

descrit a l’apartat 2.5.4.4. Per a l’ELISA anti-SS-B (La) es van realitzar dilucions 1:1,5 del

sèrum positiu partint d’una dilució inicial 1:2000 (o 0,00050). A la corba obtinguda (figura

3.32A) s’observà que el valor d’absorbància discriminant final per a SS-B (La) (Abs405nm =

0,450) corresponia a una dilució 0,00010 (o 1:10.000). En el cas de l’ELISA anti-SS-A (Ro)

també es van realitzar dilucions 1:1,5, però partint d’una dilució inicial 1:600 (o 0,00167). La

interpol·lació a la corba obtinguda (figura 3.32B) del valor d’absorbància discriminant final

per a SS-A (Ro) (Abs405nm = 0,300) donà com a resultat una dilució 0,00018 (o 1:5556).

Aquestes dilucions òptimes foren les que s’utilitzaren en la preparació dels controls del valor

discriminant.

És important destacar que la valoració de les diferents dilucions del sèrum es va realitzar en

el mateix assaig que s’utilitzà per determinar el valor d’absorbància discriminant, ja que

únicament en les mateixes condicions es podia interpolar el valor d’absorbància discriminant

final a la corba obtinguda pel sèrum.

Figura 3.32. Determinació de les dilucions indicades per a la preparació dels controls del valor discriminant per

SS-B (La) (gràfica A) i per SS-A (Ro) (gràfica B). La valoració dels sèrums positius (segons els mètodes de

referència) es va realitzar mitjançant una sèrie de dilucions 1:1,5 i partint d’una dilució 1:2000 (0,00050) per a

SS-B (La) i d’una 1:600 (0,00167) per a SS-A (Ro). A les gràfiques s’indica la interpol·lació dels valors discrimi-

nants finals (Abs405nm = 0,450 per a SS-B (La) i Abs405nm = 0,300 per a SS-A (Ro)) a les corbes.
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3.3.5. Determinació de les característiques analítiques

3.3.5.1. Imprecisió

Per determinar la imprecisió de les enzimoimmunoanàlisis es va seguir el procediment

descrit a l’apartat 2.5.6.1.

En el cas de l’ELISA anti-SS-B (La), es detectà un valor aberrant per al nivell mig que es

descartà per a la resta de càlculs posteriors. Un cop comprovada la normalitat de les

distribucions (apartat 2.6.1) així com l’homogeneïtat de les variàncies, es realitzaren els

anàlisis de l’ANOVA (apartat 2.6.2) per determinar la principal font de variació (taula 3.8).

Tipus de

variació

Suma de

quadrats

Graus de

llibertat

Mitjana de

quadrats

FSnedecor Nivell de

significació

Interdiària 0,29000 4 0,07257 28,789 0,000Nivell elevat
(26 U/mL)

Intradiària 0,05041 20 0,00252

Total 0,34100 24

Interdiària 0,05921 4 0,01480 19,323 0,000Nivell mig
(11 U/mL)

Intradiària 0,01455 19 0,00077

Total 0,07376 23

Taula 3.8. Anàlisi de la variància per a l’ELISA anti-SS-B (La).

Per a ambdós espècimens el nivell de significació era significativament diferent de 0 (per

α = 0,05), de manera que es podia assegurar que la variació era deguda, principalment, a la

variabilitat interdiària i no intradiària. A partir de les mitjanes de quadrats es calcularen els

coeficients de variació i s’obtingueren els resultats que es presenten a la taula 3.9.

Intradiària Interdiària

CV % CV %

Nivell elevat 1,94 10,3

Nivell mig 2,21 9,73

Taula 3.9. Coeficients de variació intradiaris i interdiaris pels dos

sèrums valorats en l’ELISA anti-SS-B (La).
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Per a l’enzimoimmunoanàlisi anti-SS-A (Ro) no es detectaren valors aberrants en cap dels

dos espècimens. Un cop comprovada la normalitat de les distribucions (apartat 2.6.1) i

l’homogeneïtat de les variàncies, es realitzaren els anàlisis de l’ANOVA (apartat 2.6.2). Els

resultats es presenten a la taula següent:

Tipus de

variació

Suma de

quadrats

Graus de

llibertat

Mitjana de

quadrats

FSnedecor Nivell de

significació

Interdiària 0,03689 2 0,01849 27,167 0,000Nivell elevat
(24 U/mL)

Intradiària 0,00817 12 0,00068

Total 0,04515 14

Interdiària 0,00412 2 0,00206 40,288 0,000Nivell mig
(13 U/mL)

Intradiària 0,00061 12 0,00005

Total 0,00473 14

Taula 3.10. Anàlisi de la variància per a l’ELISA anti-SS-A (Ro).

Com en el cas anterior, per a ambdós espècimens el nivell de significació era significativa-

ment diferent de 0 (per α = 0,05), de manera que es podia assegurar que la variació era

deguda, principalment, a la variabilitat interdiària i no intradiària. A partir de les mitjanes de

quadrats es calcularen els coeficients de variació i s’obtingueren els resultats que es

presenten a la taula 3.11.

Intradiària Interdiària

CV % CV %

Nivell elevat 2,15 11,21

Nivell mig 1,57 9,98

Taula 3.11. Coeficients de variació intradiaris i interdiaris pels dos

sèrums valorats en l’ELISA anti-SS-A (Ro).

3.3.5.2. Límit de detecció

El límit de detecció s’estudià segons el protocol descrit a l’apartat 2.5.6.2 i s’expressà en

termes d’unitats d’absorbància. Els valors que es van obtenir van ser de 0,094 ± 0,010 per a

l’ELISA anti-SS-B (La) i de 0,072 ± 0,012 per a l’anti-SS-A (Ro).
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3.3.5.3. Especificitat analítica de les enzimoimmunoanàlisis

L’estudi de l’especificitat analítica de les enzimoimmunoanàlisis es dugué a terme tal com

s’ha descrit (apartat 2.5.6.3). Per a l’ELISA anti-SS-B (La), els resultats obtinguts demostra-

ren una reactivitat positiva només pels sèrums AF/CDC2 -específic contra SS-B (La)- i

AF/CDC3 -patró de marcatge clapejat que conté anticossos dirigits contra SS-B (La), SS-A

(Ro) i U1-RNP. Per a la resta de sèrums no s’observà un reconeixement de l’antigen pels

anticossos, de manera que es demostrà l’absència de reaccions creuades (taula 3.12). Per a

SS-A (Ro), l’assaig va resultar positiu pels sèrums AF/CDC3 -marcatge clapejat que conté

anticossos dirigits contra SS-B (La), SS-A (Ro) i U1-RNP-, AF/CDC7 -específic contra SS-A

(Ro)- i AF/CDC10 -específic contra Jo-1-.

Sèrum Especificitat designada
ELISA

anti-SS-B (La)

ELISA

anti-SS-A (Ro)

 AF/CDC1  Marcatge ANA homogeni Negatiu Negatiu

 AF/CDC2  SS-B (La) Positiu Negatiu

 AF/CDC3  Marcatge ANA clapejat Positiu Positiu

 AF/CDC4  U1 RNP (U1 small nuclear RNP) Negatiu Negatiu

 AF/CDC5  Sm (U1, U2, U5, U4/6 small nuclear RNP) Negatiu Negatiu

 AF/CDC6  Marcatge ANA nucleolar Negatiu Negatiu

 AF/CDC7  SS-A (Ro) Negatiu Positiu

 AF/CDC8  Marcatge ANA centromèric Negatiu Negatiu

 AF/CDC9  Scl-70 (DNA topoisomerasa I) Negatiu Negatiu

 AF/CDC10  Jo-1 (hisitidil-tRNA sintetasa) Negatiu Positiu

Taula 3.12. Resultats obtinguts en la valoració amb les enzimoimmunoanàlisis desenvolupades de diferents

sèrums d’especificitat coneguda, determinada per tècniques d’immunotransferència i immunofluorescència

indirecta.

3.3.5.4. Interferència del factor reumatoide

Per a cada ELISA s’estudià l’efecte interferent del factor reumatoide (anticossos dirigits

contra immunoglobulines) en una mescla de diferents sèrums, seguint el protocol descrit a

l’apartat 2.5.6.4.
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Els resultats obtinguts es presenten gràficament a la figura 3.33. En cap de les dues

enzimoimmunoanàlisis es va observar una desviació superior al 95% de l’interval de

confiança.

Figura 3.33. Estudi d’interferència del factor reumatoide en les enzimoimmunoanàlisis anti-SS-A (Ro) i anti-

SS-B (La). El valor de concentració (IU/mL) es calculà tal com s’ha descrit a l’apartat 2.5.3. Les línies

discontínues defineixen l’interval de confiança del 95% de c0 (mescla de sèrums amb una concentració de

factor reumatoide de 0 IU/mL).
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4.1. CONSTRUCCIÓ DELS VECTORS D’EXPRESSIÓ

Es van escollir sistemes d’expressió procariotes, Escherichia coli, perquè presentaven com a

avantatges principals la fàcil manipulació, el baix cost, el creixement ràpid i la possibilitat

d’obtenció de quantitats grans de proteïna. El sistema d’expressió que s’escollí fou un

sistema basat en les proteïnes de fusió, ja que permetia la seva purificació per cromatografia

d’afinitat i evitava protocols de purificació més llargs i no tant específics (Adam et al., 1986).

En una primera instància, els DNA codificants per a les proteïnes SS-B (La), Ro60 i Ro52

s’intentaren aconseguir mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de

llibreries de cDNA obtingudes de cèl·lules de tumors de mama i de limfoma de cèl·lules B.

Malgrat obtenir alguns resultats, les seqüències obtingudes no corresponien a la totalitat del

cDNA d’interès. Finalment, es va optar per utilitzar el cDNA cedit gentilment pels grups del

Chan (Chan et al., 1989b) i del Dr. McCauliffe (McCauliffe et al., 1994).

4.1.1. Vector d’expressió de l’antigen SS-B (La)

El cDNA codificant per a l’antigen SS-B (La) estava clonat en un vector que li mancaven els

elements necessaris per poder ser utilitzat en organismes procariotes amb l’objectiu de

produir proteïnes recombinants. Així doncs, el primer pas fou extreure el cDNA del vector on

estava clonat mitjançant una PCR i inserir-lo en un vector d’expressió adient. En l’amplifica-

ció del cDNA s’utilitzaren dos oligonucleòtids complementaris als extrems de la seqüència

que incorporaren a l’extrem 5’ les seqüències reconegudes pels enzims de restricció Nde I i

Hind III. Aquestes dianes de restricció estaven absents a la seqüència de cDNA codificant

per a l’antigen i presents únicament al lloc de clonatge múltiple (MCS) del vector d’expressió.

D’aquesta manera s’assegurava la possibilitat d’inserir el cDNA en un únic punt del vector i

de forma direccional.

Per construir el vector d’expressió recombinant calia unir el fragment de DNA obtingut per

PCR amb el vector d’expressió. En un primer intent s’intentà lligar els dos fragments de DNA

prèviament digerits amb els enzims de restricció, però malgrat que es provaren diferents

condicions en cap cas es va obtenir el vector d’expressió recombinant. Com que els enzims

de restricció són endonucleases i, per tant, presenten una activitat menor a mesura que les

dianes se situen més als extrems d’una seqüència lineal de DNA, es va optar per incorporar

un pas de subclonació del fragment de PCR en un vector de clonatge ja preparat per a rebre

aquest tipus d’inserts. D’aquesta manera es podia mantenir un bon rendiment en les

digestions posteriors, ja que es realitzaven en una cadena de DNA circular i, per tant, sense
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extrems. Així doncs, en el procediment finalment escollit el fragment obtingut per PCR es

clonà al vector de clonatge pCR®2.1 (Invitrogen) que permetia comprovar l’èxit de la lligació

visualment pel mètode de les colònies blaves i blanques (apartat 2.3.1.2). La comprovació

de la presència de l’insert de mida correcta es dugué a terme mitjançant una digestió amb

l’enzim de restricció EcoR I, ja que el vector de clonatge presentava dues dianes a cada

banda del punt d’inserció del fragment de DNA. Així, si el DNA plasmídic purificat d’una

colònia blanca contenia l’insert, la digestió resultava en dos fragments corresponents al vec-

tor de clonatge pCR®2.1 i a l’insert, mentre que si la colònia era blanca per algun artefacte

però no contenia l’insert, la digestió resultava en un únic fragment corresponent al vector de

clonatge. Després de digerir el vector de clonatge recombinant obtingut (pCR-SS-B) amb els

enzims Nde I i Hind III i inserir el fragment SS-B (La) en el vector d’expressió pET-20b(+), es

va obtenir el vector d’expressió recombinant pET-SS-B. La comprovació de la seqüència es

realitzà, en primer lloc, mitjançant una digestió analítica amb l’enzim de restricció Bgl II. Com

que tant el vector d’expressió com l’insert presentaven una única diana per a aquest enzim,

la digestió del DNA plasmídic dels clons que havien incorporat el vector d’expressió

recombinant (pET-SS-B) resultà en dos fragments de DNA, mentre que en els casos que hi

havia hagut una relligació del vector d’expressió pET-20b(+) s’observà una única banda. En

seqüenciar l’insert s’observaren algunes mutacions puntuals conservatives (no canviava

l’aminoàcid codificat pel triplet de bases) respecte la seqüència descrita (Chan et al., 1989b),

però els fets estructurals importants (lloc d’unió del ribosoma (RBS, ribosome-binding site),

codó d’iniciació, dianes de restricció, oligonucle-òtid que codifica pels sis residus d’histidines

i codó de terminació) foren correctes.

4.1.2. Vectors d’expressió dels antígens Ro60 i Ro52

Els cDNA dels antígens Ro60 i Ro52 es trobaven ja inserits en un vector d’expressió que

codificava per a una proteïna de fusió formada per l’antigen Ro60 i la proteïna glutatió

S-transferasa (GST), en un cas, i l’antigen Ro52 i la proteïna GST, en l’altre. Aquest pèptid

portador permetia la purificació mitjançant cromatografia d’afinitat de les proteïnes

recombinants, de manera que no fou necessari manipular els vectors. Així doncs, es procedí

a introduir aquests DNA a les cèl·lules adients, a comprovar l’expressió en Escherichia coli i,

finalment, a purificar les proteïnes recombinants obtingudes.
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4.2. OBTENCIÓ DE LES PROTEÏNES DE FUSIÓ

4.2.1. Expressió de les proteïnes recombinants

Una vegada obtinguts els vectors d’expressió de les tres proteïnes de fusió s’inicià l’estudi

de l’expressió en diferents soques d’Escherichia coli. Com que els vectors pET-20b(+) i

pGEX-2T estaven sotmesos al control d’expressió del bacteriòfag T7, calia utilitzar o bé la

RNA polimerasa d’aquest fag o bé soques que presentessin una còpia en el seu genoma del

gen codificant per a aquesta proteïna (apartat 1.9.3). Es van provar dues soques

lisogèniques DE3 que presentaven una còpia del gen codificant per a la RNA polimerasa del

bacteriòfag T7 sotmesa al control d’un operó lac: HMS174(DE3)pLysS i BL21(DE3)pLysE.

Aquestes soques presentaven el plàsmid pLys que codificava per a una lisozima específica

contra la RNA polimerasa del bacteriòfag T7, de manera que ajudava a disminuir l’expressió

basal del gen.

Les proves d’expressió es van realitzar amb el plàsmid d’expressió recombinant

pGEX-2T-Ro60 que s’introduí a les dues soques d’Escherichia coli. El grau d’expressió es

comprovà mitjançant electoforesi en gel de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants.

En ambdós casos aparagué una banda de proteïna intensa de 83 kDa (calculats) al cap de 3

hores d’haver afegit l’IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranòsid, inductor de la transcripció de la

RNA polimerasa del T7), però en el cas de la soca BL21(DE3)pLysE aquesta banda (que

posteriorment es demostrà que es tractava de la proteïna de fusió Ro60-GST) també

apargué abans d’afegir l’IPTG. Així doncs, només en el cas de les cèl·lules d’Escherichia coli

de la soca HMS174(DE3)pLysS s’observà una bona repressió de l’expressió basal

(expressió observada abans d’afegir l’IPTG) i, per tant, aquesta soca fou la que s’escollí per

a l’expressió dels tres antígens recombinants: SS-B (La)-His, Ro60-GST i Ro52-GST.

S’obtingueren uns bons nivells i un bon control de l’expressió en tots els casos.

4.2.2. Purificació de la proteïna SS-B (La)-His

Les proves d’expressió demostraren que la proteïna es trobava majoritàriament al so-

brenedant del lisat cel·lular, de manera que la mostra que s’aplicà a la columna fou aquesta

fracció. La cromatografia en condicions no desnaturalitzants de la proteïna es va seguir

mitjançant la determinació d’absorbància a 280 nm de les diferents fraccions obtingudes. El

perfil d’elució obtingut presentava un allargament pel darrera, característic de les

cromatografies d’afinitat.
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4.2.2.1. Identificació de la proteïna SS-B (La)-His

La proteïna recombinant SS-B (La)-His purificada s’identificà molecularment mitjançant elec-

troforesis en gels de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants, i antigènicament mitjan-

çant immunotransferències i revelats amb anticossos específics (dirigits contra l’antigen

SS-B (La) o contra l’oligopèptid d’histidines), i mitjançant immunotransferències competitives

amb l’antigen natiu.

L’electroforesi de la fracció corresponent al sobrenedant resultant de la centrifugació del

cultiu bacterià lisat presentà una banda de proteïna de massa molar de 48 kDa (calculada)

que no apareixia al precipitat i que coincidí amb la massa molar de la proteïna SS-B (La)-His

descrita a la bibliografia (Chan et al., 1989a). Aquesta banda també es va poder observar,

però en menor intensitat, a la fracció no retinguda on sortien la majoria de la resta de

proteïnes. Així doncs, part de la proteïna recombinant no havia quedat retinguda a la resina,

però posteriorment es comprovà que augmentant lleugerament la quantitat de resina la

banda arribava a desaparèixer, la qual cosa suggeria un problema de saturació de la resina.

En les fraccions corresponents a l’elució amb el tampó amb una concentració d’imidazole de

100 mmol/L s’observà l’aparició de nou de la banda de proteïna de 48 kDa que havia

desaparegut en el rentat, de manera que es podia assegurar que la proteïna eluïda havia

quedat retinguda a la resina. De fet, la proteïna començava a desenganxar-se de la resina

durant l’últim rentat amb el tampó amb una concentració d’imidazole de 20 mmol/L, però el

rentat es va mantenir perquè ajudava eliminar proteïnes inespecífiques i obtenir, en l’eluït, la

proteïna més purificada.

Les immunotransferències i els revelats amb un sèrum amb anticossos dirigits contra

SS-B (La) i amb un anticòs dirigit contra l’oligopèptid d’histidines van permetre comprovar la

identitat de la banda observada en la fracció eluïda en l’electroforesi en gel de poliacrilamida

en condicions desnaturalitzants. En amdós casos, la banda de 48 kDa va ser reconeguda

pels anticossos, i això confirmà que s’havia purificat la proteïna recombinant formada per

l’antigen SS-B (La) i el pèptid portador de 6 histidines.

Finalment, es comprovà que l’antigenicitat de la proteïna recombinant era equivalent a la de

la proteïna nativa mitjançant immunotransferència competitiva. S’observà que si s’afegia

antigen natiu en excés al sèrum utilitzat com a anticòs primari, s’incubava un temps suficient

i després es centrifugava per eliminar els possibles immunocomplexos formats, la banda que

s’obtenia en el control (immunotransferència i revelat amb un sèrum amb anticossos dirigits

contra SS-B (La)) despareixia. Així doncs, els mateixos anticossos que en el control s’unien

a l’antigen recombinant immobilitzat a la membrana també s’unien, en l’assaig competitiu, a
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l’antigen natiu. D’aquesta manera, es demostrà que l’antigen recombinant obtingut pre-

sentava la mateixa antigenicitat que el natiu quan s’enfrontava a un sèrum anti-SS-B (La)

específic.

4.2.3. Purificació de les proteïnes Ro60-GST i Ro52-GST

Les proves d’expressió realitzades amb les cèl·lules a les que se’ls havia introduït el cDNA

codificant per a les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST van demostrar que les

proteïnes es trobaven únicament als precipitats dels lisats cel·lulars, segurament degut a la

formació de cossos d’inclusió per part dels bacteris. Els cossos d’inclusió són agregats

insolubles de formes intermitges de plegament de les proteïnes i la seva formació depèn de

la naturalesa de la proteïna (càrrega promig, hidrofilitat, nombre total de residus i fracció de

residus de cisteïna i de prolina, principalment), de l’entorn redox on s’expressa la proteïna

exògena i del seu grau de producció (Hannig i Makrides, 1998). Malgrat que els cossos

d’inclusió presenten l’avantatge de protegir la proteïna de les proteases i de mantenir-la

inactiva (i per tant, de no danyar l’hoste), la seva presència suposa un inconvenient a l’hora

de la purificació, degut a diferents factors: el rendiment es veu disminuït, la proteïna es troba

en diferents formes de plegament (la majoria d’elles formes intermitges) i és més difícil

purificar la proteïna d’altres proteïnes que també han quedat “atrapades” a l’agregat.

Per poder purificar les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST mitjançant cromatografia

d’afinitat calia que el pèptid portador (la proteïna GST) estigués en forma nativa, ja que el

reconeixament entre el glutatió unit a la resina i la GST era una unió específica del tipus

enzim-substrat. Així doncs, es va haver d’afegir un pas de solubilització de les proteïnes de

fusió. Es van provar diferents detergents (Tritó® X-100, Nonidet® P-40, Sarkosyl i SDS) per

solubilitzar la proteïna, però els resultats finals de les purificacions no foren òptims, bé com a

conseqüència de possibles interferències dels detergents en la unió entre el lligand i la

proteïna portadora (GST) durant la cromatografia, o bé degut a un baix rendiment en la

solubilització de les proteïnes. És per això que es provà de solubilitzar les proteïnes a través

d’un cicle de desnaturalització i renaturalització, malgrat que podia implicar perdre força

quantitat de proteïna. La desnaturalització de la proteïna es realitzà mitjançant la utilització

d’un tampó amb urea 6 mol/L i la renaturalització per diàlisi enfront del mateix tampó sense

urea. Aquesta combinació fou la que resultà en una major recuperació de proteïna en forma

soluble, tal com es comprovà mitjançant electroforesis en gels de poliacrilamida en

condicions desnaturalitzants.
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En les cromatografies, que es van seguir mitjançant la determinació d’absorbància a 280 nm

de les diferents fraccions obtingudes, en ambdós casos s’obtingué un perfil similar amb un

pic d’elució allargat pel darrera, característic de les cromatografies d’afinitat.

4.2.3.1. Identificació de la proteïna Ro60-GST

La proteïna recombinant Ro60-GST purificada s’identificà molecularment mitjançant

electroforesis en gels de poliacrilamida en condicions desnaturalitzants, i antigènicament

mitjançant immunotransferències i revelat amb anticossos específics (dirigits contra l’antigen

SS-A (Ro) o contra el pèptid portador GST), i mitjançant immunotransferències competitives

amb l’antigen natiu.

L’electroforesi de la fracció eluïda de la purificació de la proteïna Ro60-GST presentà una

banda de proteïna de 83 kDa que coincidia, aproximadament, amb la suma de les masses

molars de la proteïna Ro60 (60 kDa) i de la glutatió S-transferasa (GST, 26kDa) tal com

s’havia descrit a la bibliografia (Chan i Buyon, 1994). La diferència podria ser deguda, a la

pràctica, a una mobilitat electroforètica diferent de la proteïna de fusió a causa de la

composició aminoacídica. Aquesta banda de proteïna, que també s’observà a la fracció cor-

responent a la mostra aplicada a la columna, despareixia completament a la fracció

corresponent al rentat previ a l’elució, de manera que es podia assegurar que la proteïna

havia quedat retinguda a la resina. L’elució de la proteïna recombinant fou exclusivament

competitiva quan s’afegí el glutatió reduït.

A la immunotransferència revelada amb un sèrum amb anticossos dirigits contra l’antigen

SS-A (Ro) s’observà, a les fraccions aplicada i eluïda, una banda de proteïna majoritària de

83 kDa (calculats) que també apareixia en el revelat amb l’anticòs dirigit contra la proteïna

GST. Així doncs, els resultats suggerien que efectivament s’havia aconseguit purificar la

proteïna de fusió Ro60-GST. No obstant, també s’observaren una banda de 57 kDa

(calculats) en el revelat amb anticossos anti-SS-A (Ro) i una banda de 26 kDa (calculats) en

el revelat amb l’anticòs anti-GST. El fet que aquestes bandes de proteïnes eren molt menys

intenses que les corresponents a la proteïna sencera i que no s’observaven en la tinció amb

blau de Coomassie de l’electroforesi en condicions desnaturalitzants (que presenta una

sensibilitat molt menor que la immunotransferència) posava de manifest que la concentració

d’aquestes proteïnes reconegudes específicament pels anticossos era baixa. Els dos

fragments podien correspondre a una degradació de la proteïna de fusió en el punt d’unió de

l’antigen Ro60 i el pèptid portador GST, ja que és una zona on hi ha una seqüència

aminoacídica reconeguda per proteases sensible a la degradació (McCauliffe et al., 1994).
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Això explicaria l’obtenció d’un fragment reconegut únicament per anticossos anti-SS-A (Ro),

que correspondria a l’antigen Ro60, i un fragment reconegut únicament per l’anticòs anti-

GST, que correspondria al pèptid portador GST (figura 4.1).

Resultats immunorevelat

N-terminal C-terminal Anti-SS-A (Ro) Anti-GST

⊕ ⊕

GST Ro60

57 kDa ⊕ ∅

+

26 kDa ∅ ⊕

Figura 4.1. Fragments resultants de la degradació de la proteïna de fusió Ro60-GST i resultats obtinguts en

els immunorevelats amb anticossos dirigits contra SS-A (Ro) o contra GST. El triangle invertit indica la posició

de la diana de proteases present en la zona d’unió de la proteïna recombinant i el pèptid portador. (⊕: positiu;

∅:negatiu).

Aquesta proteòlisi parcial de la proteïna de fusió havia de tenir lloc durant l’etapa d’elució de

la proteïna o després de la cromatografia, ja que el fragment de 57 kDa corresponent a

l’antigen Ro60 no posseïa el pèptid portador (GST) responsable de la unió a la resina i, per

tant, si s’hagués degradat abans de l’elució no hauria quedat retingut i no hauria aparegut a

la fracció corresponent a l’eluït. No obstant, com que les bandes de 26 kDa i de 57 kDa

també apareixien a la fracció corresponent a l’aplicació, la degradació s’havia d’haver iniciat

abans de la cromatografia. En aquest cas, el fragment de 57 kDa havia d’aparèixer a la

fracció no retinguda, ja que no presentava el pèptid portador, mentre que el fragment de 26

kDa no hi havia d’aparèixer perquè sí que quedava retingut a la columna. Efectivament,

aquests resultats esperats foren els que s’observaren, suggerint que la hipòtesi de la

degradació de la proteïna de fusió a la zona d’unió de l’antigen i el pèptid portador podia ser

correcte. La proteòlisi no es va poder evitar ni afegint als tampons diferents inhibidors de

proteases (pepstatina A, aprotinina, leupeptina i PMSF) ni mantenint la proteïna durant tot el

procediment a 4ºC o en un bany de gel.

Finalment, es realitzà la immunotransferència competitiva per comprovar la identitat antigèni-

ca de la proteïna recombinant purificada. S’observà que quan s’afegí un excés d’antigen

SS-A (Ro) natiu al sèrum per tal de segrestar els anticossos, el senyal final obtingut

desapareixia com en el cas de l’antigen SS-B (La). Així doncs, els mateixos anticossos que
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s’unien a l’antigen recombinant immobilitzat a la membrana també s’unien a l’antigen natiu

(en excés), de manera que en el sèrum no quedaven anticossos per poder-se unir a

l’antigen immobilitzat a la membrana i, per tant, el senyal desapareixia. Els resultats van

permetre comprovar que l’antigenicitat de la proteïna de fusió Ro60-GST purificada quan

s’enfrontava a un sèrum anti-SS-A (Ro) específic era la mateixa que la de la proteïna nativa.

4.2.3.2. Identificació de la proteïna Ro52-GST

L’electroforesi de la fracció eluïda de la purificació de la proteïna Ro52-GST presentà un

triplet característic de bandes de 80 kDa, 72 kDa i 63 kDa, ja descrit a la bibliografia

(McCauliffe et al., 1994). La banda de massa molar superior coincidia, aproximadament,

amb el càlcul teòric de la massa molar de la proteïna de fusió Ro52 (52 kDa) i GST (26 kDa),

mentre que les altres dues podien ser resultat de la degradació de la proteïna recombinant

(McCauliffe et al., 1994). Totes aquestes bandes també apareixien a la fracció corresponent

a la mostra aplicada a la columna i això suggeria que la proteòlisi de la proteïna es donava

abans de la cromatografia. Per altra banda, com que les tres bandes no apareixien a les

fraccions corresponents als rentats, però sí que tornaven a aparèixer en la fracció

corresponent a l’eluït, es podia concloure que les tres proteïnes mantenien unit el pèptid

portador GST que les retenia a la resina, de forma que la degradació es donava (a diferència

del cas de la proteïna de fusió Ro60-GST) per l’extrem contrari a la GST, és a dir, l’extrem

C-terminal de la proteïna de fusió (figura 4.2).

La identitat de les bandes observades en l’electroforesi es va poder demostrar mitjançant les

immunotransferències amb anticossos dirigits contra l’antigen SS-A (Ro) i amb anticossos

contra la proteïna GST. Les fraccions corresponents a l’eluït i la mostra aplicada a la

columna presentaren una banda de 63 kDa i dues bandes de menor intensitat de massa

molar superior (80 i 72 kDa). La banda de 80 kDa, que segons l’electroforesi i la tinció amb

blau de Coomassie podia correspondre a la proteïna sencera, era reconeguda per ambdós

anticossos, de manera que es confirmava que es tractava de la proteïna de fusió Ro52-GST

que s’havia aconseguit purificar. Les altres dues bandes, de 72 i 63 kDa, també eren

reconegudes pels dos anticossos i això suggeria que eren fragments resultants de la

proteòlisi de la proteïna sencera (figura 4.2). Els fragments restants, de 8 kDa (80 – 72), 9

kDa (72 – 63) o 17 kDa (80 – 63), no es van veure perquè migraven molt propers al front per

qüestió de la resolució del gel de poliacrilamida. Aquesta degradació de la proteïna de fusió

Ro52-GST podia donar-se bé per l’extrem N-terminal, que corresponia a l’extrem N-terminal

del pèptid portador GST, o bé per l’extrem C-terminal, que corresponia al de l’antigen Ro52.

Però el fet que les dues bandes de menor mida fossin reconegudes per l’anticòs anti-GST
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suggeria que la degradació era per l’extrem C-terminal. A més, els epítops majoritaris de

l’antigen Ro52 s’han descrit a la regió central i a l’extrem N-terminal de la proteïna (Wahren-

Herlenius et al., 1999), de manera que si aquesta era la proteïna degradada no s’havien

d’esperar diferències en el revelat dels anticossos específics anti-SS-A (Ro), tal com així va

ser. La degradació es va donar en un percentatge elevat de mostra, ja que la banda de 63

kDa resultà ser la més intensa, però no es va poder evitar malgrat afegir als tampons

diferents inhibidors de proteases (pepstatina A, aprotinina, leupeptina i PMSF) i tot i mantenir

la proteïna durant tot el procediment a 4ºC o en un bany de gel.

Resultats immunorevelat

N-terminal C-terminal Anti-SS-A (Ro) Anti-GST

80 kDa ⊕ ⊕

GST Ro52

72 kDa ⊕ ⊕

+

63 kDa ⊕ ⊕

+

+ + ----- -----

8 kDa 17 kDa 9 kDa

Figura 4.2. Fragments resultants de la degradació de la proteïna de fusió Ro52-GST i resultats obtinguts en

els immunorevelats amb anticossos dirigits contra SS-A (Ro) o contra GST. El triangle invertit indica les

posicions de proteòlisi de la proteïna de fusió (⊕: positiu).

Finalment, la immunotransferència competitiva realitzada afegint antigen natiu al sèrum

utilitzat com a anticòs primari, permeté comprovar definitivament la identitat antigènica de la

proteïna purificada. Com en el cas de la proteïna de fusió Ro60-GST, per a la proteïna

recombinant Ro52-GST el senyal obtingut en la immunotransferència amb el sèrum

específic anti-SS-A (Ro) va desaparèixer quan s’immunoabsorbia prèviament el sèrum amb

antigen natiu. Així doncs, els mateixos anticossos que  s’unien a l’antigen recombinant

immobilitzat a la membrana també reconeixien l’antigen natiu (en excés), de manera que el

senyal desapareixia. Els resultats van permetre comprovar que l’antigenicitat de la proteïna

de fusió Ro52-GST purificada quan s’enfrontava a un sèrum anti-SS-A (Ro) específic era la

mateixa que la de la proteïna nativa.
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4.3. DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES ENZIMOIMMUNO-

ANÀLISIS

L’última etapa del treball consistí en substituir els antígens natius utilitzats a les enzimo-

immunoanàlisis (ELISA) desenvolupades a BioSystems S.A. pels antígens recombinants

purificats, i comprovar la utilitat d’aquests equips en la detecció d’autoanticossos dirigits

contra els antígens SS-B (La) [ELISA anti-SS-B (La)] o SS-A (Ro) [ELISA anti-SS-A (Ro)].

4.3.1. Desenvolupament de les enzimoimmunoanàlisis

Les dues enzimoimmunoanàlisis s’havien d’integrar al conjunt d’ELISA desenvolupades a

BioSystems S.A. La majoria de les condicions d’assaig (dilució de les mostres, temps

d’incubacions, composició del tampó de rentat, conjugat utilitzat i tipus de substrat) ja

estaven fixades de bon principi. Les úniques variables que es van poder canviar foren les

condicions d’immobilització dels antígens recombinants.

4.3.1.1. Sensibilització de les microplaques amb els antígens recombinants

Per a ambdues ELISA, les primeres proves consistiren en immobilitzar a les microplaques

diferents quantitats dels antígens a l’interior dels pouets de les microplaques i assajar

sèrums negatius i positius per veure si l’antigenicitat observada en les immunotransferències

es mantenia quan es realitzava una enzimoimmunoanàlisi.

Per a l’ELISA anti-SS-B (La) s’observà un augment dels senyals d’absorbància obtinguts si

s’augmentava la quantitat d’antigen recombinant immobilitzat, tant per a sèrums positius

com per a negatius. Per a quantitats petites d’antigen, l’augment fou major per als senyals

obtinguts amb els sèrums positius que amb els sèrums negatius, però a partir d’uns 40 ng de

proteïna per pouet el senyal obtingut pels sèrums positius es mantenia més o menys

constant, mentre que pels sèrums negatius començava a augmentar de forma notable. Això

es debia, probablement, a la saturació del pouet. Com que interessava trobar les condicions

de sensibilització que permetessin obtenir la millor discriminació entre els senyals obtinguts

pels sèrums positius i pels negatius, el punt òptim resultà ser aquell on la diferència entre el

senyal específic i l’inespecífic era màxima.

Per a l’ELISA anti-SS-A (Ro) es va haver d’optimitzar la quantitat d’antigen total (suma de la

quantitat de proteïna Ro60 i Ro52). Així doncs, les proves es realitzaren amb microplaques



Discussió

163

sensibilitzades amb diferents quantitats de proteïnes d’un dels dos antígens recombinants i

amb microplaques sensibilitzades amb una quantitat total de proteïna de 75 ng, però

formada per una mescla dels dos antígens recombinants. A les microplaques on s’havien

immobilitzat l’antigen Ro60 o el Ro52 per separat s’observà que el senyal dels sèrums

positius (senyal específic) augmentava proporcionalment a la quantitat de proteïna

sensibilitzada. En canvi, el senyal obtingut per als sèrums negatius (senyal inespecífic) es

mantenia més o menys constant fins a un valor llindar a partir del qual el senyal començava

a augmentar de forma proporcional. Quan s’immobilitzaren els dos antígens barrejats,

s’observà que per a alguns sèrums anti-SS-A (Ro) el senyal obtingut disminuïa en

augmentar un dels dos antígens recombinants. Es tractava de sèrums anti-SS-A (Ro) dirigits

contra un sol dels dos antígens Ro60 o Ro52. Així doncs, es va escollir la concentració de

cadascun dels dos antígens que donava uns millors resultats de discriminació,

independentment que per a antisèrums específics de tots dos antígens el senyal obtingut fos

molt elevat (la suma dels senyals obtinguts per separat).

4.3.1.2. Estabilitat de les microplaques sensibilitzades

Un cop determinades les condicions de sensibilització de les microplaques es va estudiar

l’estabilitat dels antígens recombinants immobilitzats. Les proves es van realitzar de forma

accelerada incubant les microplaques a 37ºC i es va observar una pèrdua important de se-

nyal en les dues ELISA, tot i que la pèrdua era major en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La).

Aquesta pèrdua de senyal podia ser deguda a una degradació de l’antigen immobilitzat que

llavors ja no era reconegut pels anticossos dels sèrums específics. La pèrdua de senyal es

feia evident amb determinats sèrums, mentre que d’altres seguien presentant uns senyals

alts. Aquest fet podia deure’s a l’existència d’alguns epítops més làbils que d’altres i, per

tant, només els sèrums amb anticossos dirigits contra aquests epítops posaven de manifest

la davallada d’estabilitat. També podia ser degut a un alliberament de l’antigen al llarg del

temps, de manera que quan es realitzava l’assaig els sèrums seguien reconeixent l’antigen,

però s’eliminaven en el rentat posterior en forma de complex antigen-anticòs degut a una

deficient unió de l’antigen a la placa. Per poder corregir aquesta pèrdua es va provar

d’estabilitzar les microplaques sensibilitzades mitjançant l’addició de diferents dissolucions

bloquejants. Aquestes dissolucions s’utilitzen habitualment amb dos objectius: bloquejar els

llocs no ocupats de la superfície de la microplaca, i espaiar i estabilitzar les biomolècules

unides a la superfície de la microplaca per tal de disminuir els impediments estèrics i els

poblemes de desnaturalització associats amb els assajos de fase sòlida. Tradicionalment,

els principals agents bloquejants de naturalesa proteica han estat l’albúmina de sèrum boví

(BSA), la llet en pols desnatada, la gelatina de peix o un sèrum normal (Gibbs, 1996b). En el
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nostre cas, l’albúmina bovina ja s’havia inclòs en els tampons diluents i de rentat de la

enzimoimmunoanàlisi i el sèrum normal presentava la desavantatge de les reaccions

creuades amb anticossos anti-IgG que podien ser reconeguts per l’anticòs secundari anti-

IgG marcat. Per altra banda, la llet en pols desnatada presentava un problema de reactivitat

important, i és que algunes preparacions poden inhibir l’activitat de la fosfatasa alcalina

(Vogt et al., 1987), l’enzim conjugat a l’anticòs secundari. En el seu lloc, es provà una

solució de caseïna, un dels components principals de la llet en pols desnatada, que presenta

l’avantatge de menor variabilitat entre lots que la llet en pols desnatada. També es va provar

la sacarosa, que havia estat descrita com a bon bloquejant, i la gelatina de peix, que malgrat

que s’havia descrit com un dels bloquejants menys efectius es va provar perquè els resultats

calia obtenir-los empíricament (Gibbs, 1996b).

Els resultats obtinguts per l’ELISA anti-SS-B (La) van demostrar que les dissolucions de

caseïna o sacarosa eren bones estabilitzants, mentre que les de gelatina de peix

empitjoraven l’estabilitat. També s’observà que el glicerol no ajudava a estabilitzar els

senyals obtinguts, sinó que les dissolucions que en diuen presentaven una menor estabilitat

dels senyals que les mateixes dissolucions sense glicerol.

Simultàniament a l’estudi de la pèrdua de senyal de les microplaques, també s’estudià si les

dissolucions estabilitzants utilitzades interferien en els senyals obtinguts per a cada sèrum

(senyals a t0). Els resultats foren molt diversos segons la dissolució estabilitzant emprada,

però en general hi havia una disminució del senyal amb les dissolucions amb glicerol i un

augment del senyal amb les dissolucions amb caseïna. S’escollí com a dissolució

estabilitzant la que contenia caseïna, ja que fou la que presentà una menor pèrdua de

senyal amb el temps. Aquesta dissolució presentà augments importants dels senyals

obtinguts per a cada sèrum a temps 0, però es comprovà que es donaven en tots els sèrums

i, per tant, que la capacitat de discriminació no es veia afectada.

En el cas de l’ELISA anti-SS-A (Ro) únicament es provaren dues de les sis dissolucions

utilitzades per a SS-B (La) i també resultà que la millor estabilització s’obtingué amb la

dissolució que contenia caseïna. Com en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La), aquesta

dissolució presentà uns augments dels senyals obtinguts per a cada sèrum, però que eren

inespecífics, ja que es donaven tant per a sèrums positius com per a negatius.

4.3.1.3. Calibració de les ELISA: establiment del valor d’absorbància discriminant

Les ELISA qualitatives desenvolupades en aquest treball ens havien de permetre classificar

els sèrums amb una variable dicotòmica (positius o negatius). Per aquesta raó fou necessari
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calibrar les enzimoimmunoanàlisis, de manera que es pogués relacionar el valor obtingut

amb el valor vertader de la mostra.

La calibració de les ELISA consistí en determinar un valor d’absorbància límit per sobre del

qual la mostra assajada es diagnosticava com a positiva (amb anticossos anti-SS-B (La) o

anti-SS-A (Ro)) i per sota, negativa. La forma més senzilla de determinar aquest valor

discriminant hauria estat la utilització d’un sèrum de referència internacional que permetés

quantificar els anticossos anti-SS-B (La) o anti-SS-A (Ro) en base a unes unitats i rangs de

normalitat consensuats (veure apartat 1.11). Malauradament aquesta circumstància actual-

ment no es dóna. Així doncs, la determinació del valor discriminant es va haver de fer

mitjançant un estudi comparatiu, amb un nombre elevat de sèrums classificats prèviament

com a positius o negatius mitjançant assajos considerats de referència.

En una primera aproximació, es va determinar un valor d’absorbància discriminant provisio-

nal mitjançant l’estudi de la distribució de resultats obtinguda en la valoració d’un nombre

elevat de sèrums classificats com a negatius. Tanmateix, els resultats presentaren una

dispersió força elevada i un nombre considerable de valors aberrants, probablement degut a

l’existència d’algunes diferències entre la naturalesa dels assajos considerats de referència i

els desenvolupats per nosaltres. Per aquesta raó, el valor discriminant determinat s’utilitzà

com a valor orientatiu a partir del qual es realitzà la determinació del valor definitiu

mitjançant el mètode de la representació de les corbes ROC (Zweig i Campbell, 1993;

Queraltó, 1994).

En el mateix assaig que es realitzà per determinar el valor d’absorbància discriminant es van

incloure una sèrie de dilucions d’un sèrum específic contra SS-B (La) o SS-A (Ro). La dilució

que coincidí amb el valor d’absorbància discriminant, el que millor separava les poblacions

de sèrums positius i de sèrums negatius, s’utilitzà per preparar el control d’aquest valor

discriminant, al qual se li assignaren unitats arbitràries. D’aquesta manera, es disposà d’uns

sèrums controls que permetien estandarditzar la mesura dels autoanticossos i classificar les

mostres com a positives o negatives segons si presentaven un senyal superior o inferior,

respectivament. Totes les determinacions posteriors i els sèrums utilitzats posteriorment en

la preparació de nous controls del valor discriminant serien traçables al control del valor

discriminant inicial deteminat en el nostre estudi amb unitats arbitràries assignades.
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4.3.2. Característiques diagnòstiques

Com que no es disposà dels historials clínics dels sèrums utilitzats, el criteri de classificació

de les mostres no va poder ser el diagnòstic, sinó el resultat obtingut amb mètodes presos

com a referència. Per aquest motiu, no podíem parlar de sensibilitat i especificitat

diagnòstiques i vam preferir utilitzar els termes sensibilitat i especificitat relatives, que es

relacionaven amb el criteri emprat de classificació dels sèrums. Els mètodes de referència

escollits foren assajos tipus ELISA que tenien immobilitzats els antígens SS-B (La) o

SS-A (Ro) natius. D’aquesta manera, la comparació dels assajos desenvolupats amb els as-

sajos considerats de referència permetia estudiar la viabilitat de la substitució dels antígens

natius per antígens recombinants en aquest tipus d’assajos.

Per a l’ELISA anti-SS-B (La) 4 sèrums dels 108 que es van assajar van donar diferent amb

els dos mètodes. Dos resultaren positius discordants (no van reaccionar amb l’antigen natiu,

però sí que ho van fer amb l’antigen recombinant) i 2 negatius discordants (reaccionaren

amb l’antigen natiu, però no amb el recombinant). Aquestes discrepàncies probablement es

derivaren del diferent plegament que presentava la proteïna recombinant respecte la nativa,

ja que pel fet de ser expressada en un organisme procariota no estava sotmesa ni al mateix

entorn ni a les mateixes modificacions post-traduccionals que determinen el plegament final.

Els 2 negatius discordants podrien ser deguts a l’existència a l’antigen natiu d’epítops

conformacionals que depenien de l’estructura tridimensional (McNeilage et al., 1992) i que,

per tant, no es mantenien a l’antigen recombinant. Tanmateix, el nivell de discordància era

molt similar a l’observat en comparar equips de reactius de diferent cases comercials amb la

font antigènica similar, de manera que no es consideraren significatius.

Els valors obtinguts de sensibilitat i especificitat relatives (96% i 97%, respectivament), i el

valor de concordància (96%) foren suficientment bons com per considerar que l’objectiu de

substituir l’antigen SS-B (La) natiu pel recombinant en l’assaig tipus ELISA era viable i

permetia obtenir uns resultats molt similars. Això es veu recolzat pel fet que actualment no

existeixi cap tècnica de referència amb una capacitat de discriminació del 100%.

Per a l’ELISA anti-SS-A (Ro) 9 dels 103 sèrums assajats donaren uns resultats diferents

segons el mètode utilitzat. Cinc d’ells foren negatius discordants i 4 positius discordants.

S’ha descrit que l’antigen Ro60 presenta un epítop majoritari conformacional i dos epítops

minoritaris continus als extrems C i N-terminals (Wahren et al., 1992; Saitta et al., 1994;

McCauliffe et al., 1994), mentre que l’antigen Ro52 presenta un epítop majoritari continu (no

depèn de la conformació tridimensional, sinó de la seqüència aminoacídica) i dos epítops

minoritaris als extrems N i C-terminals. Segurament, doncs, els negatius discordants eren
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sèrums amb anticossos que reconeixien alguns dels epítops conformacionals. Com que els

antígens Ro60 i Ro52 presenten més epítops majoritaris conformacionals que no l’antigen

SS-B (La) (veure apartats 1.4.5 i 1.5.4), és lògic que els resultats de la comparació de

l’ELISA anti-SS-A (Ro) recombinant amb el mètode de referència (SS-A (Ro) natiu) no siguin

tan satisfactoris com en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La). Per tal de compensar aquesta

possible manca de reconeixement d’epítops conformacionals, es va optar per afegir una

petita quantitat d’antigen natiu a la mescla final, de manera que la microplaca tenia

immobilitzats els antígens SS-A (Ro), Ro60-GST i Ro52-GST. Amb aquesta acció

s’aconseguí també satisfer un dels objectius del treball, que consistia en la reducció del cost

de producció de l’equip de reactius.

Pel què fa al pèptid portador, aquest no interferia en l’ELISA, ja que si s’immobiltzava a la

microplaca la proteïna de fusió prèviament hidrolitzada amb trombina (hi ha una diana per a

aquesta proteasa en la seqüència aminoacídica que separa l’antigen recombinant del pèptid

portador) els resultats no canviaven (McCauliffe et al., 1994).

4.3.3. Característiques analítiques

Les característiques analítiques que es van estudiar foren la imprecisió (tant la intraserial

com la interserial), el límit de detecció, l’especificitat i la interferència dels factors

reumatoides.

El càlcul dels coeficients de variació intradiaris (repetibilitat) i interdiaris (reproductibilitat)

demostrà que tant en l’ELISA anti-SS-B (La) com en l’ELISA anti-SS-A (Ro) la principal font

d’imprecisió era deguda a la variació entre els diferents dies. No obstant, els valors

obtinguts, al voltant del 10%, eren de l’ordre dels que s’obtenen habitualment amb els

assajos de tipus ELISA, que clàssicament presenten una variabilitat considerable.

Rspecte a l’especificitat de les ELISA desenvolupades, en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La)

només s’obtingueren resultats positius amb aquells sèrums que presentaven anticossos

dirigits contra l’antigen SS-B (La) (sèrums CDC2 i CDC3), i per a l’ELISA anti-SS-A (Ro)

s’obtingueren resultats positius amb els sèrums que presentaven anticossos dirigits contra

l’antigen SS-A (Ro) (sèrums CDC2 i CDC7) i amb el sèrum específic per a l’antigen Jo-1

(sèrum CDC10) (veure taula 3.12). Aquests resultats també es trobaren si s’assajava el

sèrum amb altres enzimoimmunoanàlisis comercials que utilitzaven tant antígens natius com

recombinants immobilitzats a les microplaques. Per tant, molt probablement aquest sèrum
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presentava anticossos dirigits contra SS-A (Ro) que es detectaven mitjançant la tècnica

d’ELISA, però no amb una immunotransferència.

Finalment, es va estudiar la possible interferència dels factors reumatoides en els assajos

desenvolupats. La importància d’estudiar la interferència d’aquestes molècules és que es

troben en títols elevats en un gran nombre de malalties autoimmunes sistèmiques, principal-

ment l’artritis reumatoide, malaltia a la que es troba associada la síndrome de Sjögren

secundària fins a un 31% de casos. Així doncs, és lògic pensar que en les mostres que

s’hauran d’analitzar molt probablement hi haurà títols elevats de factors reumatoides. Els

resultats obtinguts amb ambdues ELISA (anti-SS-A (Ro) i anti-SS-B (La)) van demostrar que

fins a concentracions de 300 IU/mL no hi havia cap mena d’interferència dels factors

reumatoides. No obstant, per a l’ELISA anti-SS-B (La) s’observà un augment de senyal en

augmentar la concentració de factor reumatoide a la mostra per damunt de 300 IU/mL. El

valor normal de factor reumatoide en individus sans és de fins a 30 IU/mL i s’han descrit

pocs casos amb valors superiors a 300 IU/mL. Així doncs, la possible interferència

d’aquestes molècules en l’ELISA anti-SS-B (La) és molt remota.
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1. Es va construir el vector d’expressió codificant per a la proteïna de fusió SS-B (La)-His,

que es caracteritzava per la presència d’un oligopèptid de sis residus d’histidina units a

l’extrem C-terminal de l’antigen SS-B (La).

2. L’expressió de la proteïna de fusió SS-B (La)-His resultà en una proteïna soluble de 45

kDa de massa molar, mentre que l’expressió de les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-

GST resultà en dues proteïnes de 83 kDa i 80 kDa, respectivament, que apareixien en

forma de cossos d’inclusió.

3. La proteïna de fusió SS-B (La)-His expressada en cèl·lules d’Escherichia coli i purificada

mitjançant cromatografia d’afinitat tenia una massa molar calculada de 45 kDa. Els

revelats amb anticossos específics dirigits contra l’antigen SS-B (La) i contra l’oligopèptid

d’histidines van resultar positius, demostrant la identitat de la proteïna. Aquesta

antigenicitat fou revertida quan el sèrum utilitzat en el revelat s’immunoabsorbí

prèviament amb antigen natiu, la qual cosa demostrà que ambdos antígens (natiu i

recombinant) eren antigènicament iguals respecte el sèrum utilitzat.

4. Les proteïnes de fusió Ro60-GST i Ro52-GST expressades en cèl·lules d’Escherichia coli

i purificades mitjançant cromatografia d’afinitat tenien una massa molar calculada de 83 i

80 kDa, respectivament. Els revelats amb anticossos específics dirigits contra l’antigen

SS-A (Ro) i contra la proteïna glutatió S-transferasa (GST) van resultar positius,

demostrant la identitat de les proteïnes. Aquesta antigenicitat fou revertida quan el sèrum

utilitzat en el revelat s’immunoabsorbí prèviament amb antigen natiu, la qual cosa

demostrà que els antígens recombinants eren antigènicament iguals als natius respectius.

5. Les diferències entre els assajos natius i els recombinants podrien ser degudes al diferent

plegament dels antígens recombinants respecte el dels natius, ja que les modificacions

post-traduccionals i l’entorn en el que es troben els antígens recombinants durant la seva

síntesi no és el mateix que en el cas del natiu. Aquestes diferències són més importants

en el cas de l’ELISA anti-SS-A (Ro), ja que els antígens Ro60 i Ro52 presenten un major

nombre d’epítops conformacionals que no l’antigen SS-B (La).

6. En la comparació de l’enzimoimmunoanàlisi (ELISA) anti-SS-B (La) desenvolupada

utilitzant l’antigen recombinant purificat com a font antigènica respecte un assaig de

referència es van obtenir uns resultats de sensibilitat relativa del 96%, d’especificitat

relativa del 97% i de concordància del 96%. Aquests resultats demostraren que la

substitució de l’antigen natiu pel recombinant com a font antigènica era viable.



Conclusions

172

7. Per a l’ELISA anti-SS-A (Ro), en la comparació de l’assaig desenvolupat utilitzant els

antígens recombinants purificats com a fonts antigèniques respecte un assaig de

referència es van obtenir uns resultats de sensibilitat relativa del 88%, d’especificitat

relativa del 93% i de concordància del 91%. Aquests resultats no foren tant satisfactoris

com en el cas de l’ELISA anti-SS-B (La) degut a l’existència, en els antígens Ro52 i

Ro60, d’un major nombre d’epítops conformacionals. No obstant, s’assolí un dels

objectius del treball que consistia en la reducció del cost de la producció de l’equip de

reactius, ja que es pogué reduir molt considerablement la quantitat d’antigen natiu

necessària.

8. En l’estudi de les característiques analítiques per a ambdós assajos es van obtenir uns

resultats de repetibilitat (coeficient de variació intradiària) i de reproductibilitat (coeficient

de variació interdiària) de 2,08% i de 10,02%, respectivament, per a l’ELISA anti-

SS-B (La) i de 1,86% i de 10,60%, respectivament, per a l’ELISA anti-SS-A (Ro). El límit

de detecció per a l’ELISA anti-SS-B (La) resultà ser de 0,094 ± 0,010 unitats

d’absorbància i per a l’ELISA anti-SS-A (Ro) de 0,072 ± 0,012. Finalment, en l’estudi de

l’especificitat analítica no s’observà l’existència de reaccions creuades en cap dels dos

assajos; i l’estudi d’interferència del factor reumatoide resultà negatiu també per ambdues

ELISA.
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