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The molecular aspect of Feline leukemia

Summary

Feline Leukemia Virus (FeL! is widely spread in cat populations all ovćr the req
is dependent upon conditions in breeding colonies. This paper described the s ,.al

organŁaton, and'],production of viral prbteins. Pathogeńesis of FeLV infćction as well as immune factors
responsible for protecting cats against the disease were also demonstr

Wirus bjałaczkt kotów (FeLV) jest szeroko rozpo-
wszechniony w świecie (4). Częstość występo,,r,,ania
zakażeń w poszczególnych krajach 1est uzależniona
od warunków utrzymania zwlerząt (1l). Koty mające
duzą swobodę są w większym stopniu narażone na
zakażenie, w wyniku bezpośredniego kontaktu z in-
nymi chorymi przedstawicielami tego gatunku (2-6,
10, 1 1). Duząrolę w transmisj i zarazka odgrywa wspól-
ne uzywanie misek i poidełek oraz wzajemna toaleta
zwierząt (4, I0, 11). Rany w postaci ukąszeń i zadra-
pań, odniesione przez koty podczas walk, stanowią
bramę zakażenia, gdyż wirus wydalany jest ze śliną
chorych zwierząt. Płody mogą ulegać zakażenill we-
wnątrzmacicznemu (2, 4, 6, 10, 11), a młode kocięta
zakażają się podczas ssania (4). Możliwa jest też ja-
trogenna droga infekcji (4, 10) orazpoprzez transfu-
zję krwi (2).

Na podstawie testu seroneutralizacji FeLV podzie-
lono na podtypy: A, B i C. Różnią się one właściwo-
ściami otoczki i chorobotwórczością (3, 7, I0, 14).
Badania przeprowadzone wśród populacj i zakażony ch
kotów wykazały, ze podtyp A wirusa wywoływał in-
fekcję u 50%o chorych zwierząt. Mieszane infekcje
podtypami A i B witusa FeLV występowały u 49oń
zakażonychkotów, a 1olo stanowiła infekcja wywoły-
wanapTzez wirusy podtypów A, B i C.Uważa się, ze
wirusy podtypów B i C sąbardziej zjadliry9, ale mniej
inwazyjne i nie mogą same wywołać infekcji. Wirus
podtypu A, będąc tzw. witusem pomocniczym, wspo-
maga namnażante się wirusów podĘpów B i C (4, 10).

Wirus FeLV zaliczany do rodzinyRetroviridae, jest
wirusem RNA, kształtu kulistego, o średnicy 110-115
nm, Wirus okryrva lipidowa otoczka, zktórej wystają
na wzór,,szpilki" transmembranowe glikoproteiny

pl5E połączone mostkami dwusiarczkowymi z po-
wierzchniowymi glikoproteinami gp70 stanowiącymi
główny antygen witusa (4,6). Glikoproteiny te odpo-
wi edzialne sąza łączenie się wirus a z r eceptorami ko-
mórek. Pod otoczkąznaldt|e się dwuwarstwowa mem-
brana lipidowa, której wnętrze stanowi matrix -btał-
ko pozbawlone wyraźnej struktury, w którym zako-
twiczone jest transmembranowe białko pl5E. Rdzeń
wirusa jest zbudowany z jednołańcuchowego RNA, a
ponadto w jego skład wchodzą: odwrotna transkryp-
taza, biaŁka p27 i p I 5 C oraz nukleoproteina p 1 0. Rdzeń
jest otoczony kapsydem i pŁaszczem białkowym pI2
(4,9) (ryc. 1).

Schemat organizacji genomu witusa FeLV przed-
stawiono na ryc. 2. Bezpośrednio za grupąm7G od
końca 5', znajduje się sekwen cja oznaczona j ako IR -
odwrotne powtórzenie. Ta sama sekwencja znajduje
się przed poliA - strukturą zabezpieczającą koniec 3'
genomowego RNA wirusa przed nukleazami komór-
kowymi. IR odgrywaważnąrolę w procesie odwrot-
nej transkrypcji (9).

ZaIRznajduje się sekwencja unikalna U5, pierw-
szy region kopiowany w odwrotnej transkrypcji po-
siadający sygnał niezbędny do integracji wirusowego
DNA z genomem gospodarza.

B adania nad mięsakiem limfaĘ cznym wywodzącym
się z limfocytów T wykazały istnienie kilku miejsc
szczegóInie częstych insercji wirusa i miejsc częstych
rearanżacji genów będących efektem zakażęnta wiru-
s em F eLV. Naj czę ściej uszkadzanym genem j e st c -myc.
ko duj ący j ądrową fo s foproteinę zaliczanądo ro dziny
czynników transkrypcyjnych. Ulega on ekspresji w
pro li feruj ących komórk ach r o żny ch lini i. Utrata kon-
troli nad j ego ekspresj ą predysponuj e do powstawania



g|lzow o różnym pochodzeniu tkan-
kowym, w tym rozrostowych zmian
nowotworowych w węzłach chłon-
nych.

Obok c-myc. częstym miejscem
insercji prowirusa wykrywanym w
glzach indukowanych przez FeLV
jest gen flvi2 - koci homolog proto-
onkogenu bmi- 1, który jest często ak-
tywowany u myszy transgenicznych
przez Moloney murine leukemia vi-
rus (1).

Kolejnym miejscem lokalizacji
prowirusa FeLV jest gen pim-1 ko-
dujący onkogen - cytoplazmatyczną
kinazę, zlokalizowany na kocim chro-
mosomie B2.Wykazano, żekażdę z
wymienionych miejsc insercji może
pr ow adzić do proliferacj i nowotwo-
rowej (17).

Bezpośrednlo za regionem U5
znaj duje się miej sce wiązania prime-
ra tRNA - PBS (primer binding site),
zaktórymTozpoczyna się region ko-
dujący białka strukturalne i regula-
cyjne wirusa. Podobnie jakuwszyst-
kich retrowirusów, region tęn złożo-
ny jest ztrzechgenów: gag,pol tenv
(9,I2).

ORF genu gag koduje nieglikozy-
lowane białko prekursorowe Pt65 gug,

które zawiera białko matrix, białka
wiĘące się z kwasami nukleinowy-
mi oraz białka rdzęnta wirionu ge-
nerowane przez pr oteolityczne cięcie
prekursora, w kolejności: p1 5, pI2,
p27 oraz p10 (ryc. 3) (9,Iż).

Analtza genu p o l wykazaŁa, że ko-
duje on trzy btałka: proteazę odpo-
wiedzialną za ctęcie poliprotein po-
wstających z genów gag, pol i env,
odwrotną transkryptazę i integrazę
niezbędną do wbudowania wirusa w

białko p12

Ryc. 1. Schemat budowy wirusa białaczki kotów
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nej komórki (ryc. 3)
ben e,rvkoOu.le gtit<oproteiny otoczkowe, które po-

wstaj ą z dojrzałe go sub genomowe go mRNA zaw ięr a-
jącego sekwencje z 5' końcagenomu wirusa i sekwen-
cję kodującą (ORF) gęnul env (7). Retrowirusowe gli-
koproteiny otoczkowe są syntetyzowane j ako poj edyn-
czę Łańclchy prekursorowe, które następnie są trawione
na dwie podjednostki powierzchniowe. W przypadku
FeLV jest to glikoproteina gp70 i transmembranowe
białko p 1 5E. Glikoproteiny powierzchniowe odpowia-
dajązawiązanie receptora. Podjednostka p 15E, posia-
da hydrofobowy peptyd fuzyjny (FP) i domenę trans-
membranową (TM), które biorąbezpośredni udział w
fuzji wirusa i komórki docelowej, po związaniu re-
ceptora (ryc. a) (8).

glikoproteina gp

odwrotna transkryptaza

m7G illl !ilil poliA

omu poliA-
órze cje unik
env wirusa,

tract (region bogaĘ w reszĘ purynowe)

genom zakażo- Glikoproteiny powierzchniowe FeLV zawterają
miejsca specyficzne dla poszczegolnych podtypów
wirusa oraz epitopy indukujące produkcje przectwctał
neutralizuj ących. Determinanty grupowe zlokaltzowa-
ne sąna małym rejonie zmiennym (VRl) przy N koń-
cowej części glikoproteiny gp70.

Istnienie trzech podtypów wirusa białaczki do tej
pory było koj arzone z obecnośc ią trzech rożny ch re-
ceptorów komórkowych dla każdej z podgrup.

Za częśctąkoduj ącą geny gag, p o l i eny wirus a bta-
Łaczkt znajduje się region bogaty w puryny tzw. poly-
purine tract (PP). Jest to miejsce, które nie ulega tra-
wieniu ptzezRNazę H i służy jako primer do syntezy
dodatniej nici DNA (9,I2).

Bezpośrednio za PP znajduje się region U3, który
tworzy koniec 5' LTR (long terminal repeats) powsta-



pr65gag l poliproteina

Ryc. 3. Schemat powstawania dojrzałych białek wirusa FeLV. p15 i p27 - białka rdzenia,plz - białko Płaszcza, P10 - nukleo-
pioteina, pR - pioteaza, RT - odwrotna transkryptaza, IN - integraza, gp70 - glikoproteina powierzchniowa, Pl5E - białko
transmembranowe

mRNA prowirusa

białka
prekursorowe

Glikoproteina gp 70 Podjednostka pl5E

Ryc. 4, Organizacja genu kodującego glikoproteinę otoczkową pl5E

jący po odwrotnej transkrypcji. LTR tworzy sekwen-
cje regulatorowe ograniczające z obu stron region ko-
dujący prowirusa. Region U3 zawtęra elementy pro-
motorowe i enhancery (wzmacntacze) transkrypcji,
niezbędne do ekspresji genów (13). Prowirusy FeLV
izolowane z cllłontaka grasicy posiadająw tym rejo-
nie podwójne wzmocnienie, natomiast LTR szczepów
mało patogennych zawierają jedynie poj edynczą ko-
pię enhancera (16). U kotów z ostrąbiałaczkąlimfa-
Ę czną zna\ezi ono charaktery s Ę czne, p owtarz aj ąc e s i ę
sekwencje tzw. URE (upstrem region of the enhan-
cer), w rejonie pomiędzy odwróconym powtórzeniem
(IR) i wzmacniaczem. Sekwencje URE posiadająmiej-
scawiązania czynników transkrypcyjnych, a ich obec-
nośc wpĘwa na zwiększenie aktywności transkryp-
cyjnej LTR w niektórych liniach komórkowych.Przy-
p\lszcza się, ze obecność powtarzających się sekwen-
cji URE powoduje przyspieszenie wystąpienia ostrej
białaczki szpikowej ( 1 2).

Miejscem wniknięcia zarazka do organtzmu jest
najczęściej błona śluzowa jamy ustnej i nosa. Począt-
kowo wirus namnażasię w limfocytach i makrofagach
migdałków (2, 4, 6,10), skąd drogą limfatyczną do-
ciera do węzłów chłonnych głowy i szyi, w których
dochodzi do jego replikacji. Następnie wirus przedo-
staje się inamnażaw tkance limfatycznej jelit, szpiku
kostnym, tkance Itmfatycznej grasicy, śledziony i po-
zostałych węzłów chłonnych (4,6,I0). W drugim ty-
godniu trwania zakażęnia obecność wirusa można
wykazać nie tylko w zakażonych limfocytach i ma-

l

krofagach, ale talżę w granulocytach
oraz trombocytach krwi obwodowej .

Jego obecność można ponadto stwier-
dzic w błonie śluzowej jamy ustnej,
gardła. jelit. pęcherza moczowego i
gruczołach ślinowych, skąd jest wy-
dalany w największej koncentracji ze
śliną oraz zkałęm i moczem (4).

W zależności od zjadliwości wi-
rusa, wielkości dawki zakaźnej ista-
nu czynnościowego układu odporno-

ściowego kota, możliwe sąróżne kliniczne formyprze-
biegu infekcji. U 60% kotów zakażonych naturalnie
dochodzi do wytworzenia przeciwciał neutralizują-
cych, które sąw stanie wyeliminować wirus z organi-
zmu, co zapobiega rozwojowi choroby. U kotów ma-
jących niskie poziomy przeciwciał wirus nie jest cał-
kowicie likwidowany i u takich zwierząt infekcja prze-
chodziw tzw. stan utajenia, W tym okresie wirus nie
namnaża się i nie można go stwierdzić we krwi. Ge-
nom wirusowy jest włączony do genomu komórek
gospodarza tj, komórek węzłów chłonnych i szpiku
kostnego, Na skutek stresu wirus znajdujący sięptzez
wiele miesięcy w stanie latencji możę się uaktywnić
doprowadzając do wiremii (4).

W trakcie istniejącego zakażenia wirusem białacz-
ki podtypu A u kotów może dojśc do ujawnienia się
innych jednostek chorobowych (4), głównie: FIP (2,
5, 10, 11), FAIDS (2,II,15) oraz wirusowych zaka-
żeń gómych dróg oddechowych (10, 11). Mullins i wsp.
( 1 1 ) udowo dnlli, że F eLV -A powo duj e immuno supre -

sję, podobnądo tej, jakąobserwuje się przy zakażęniu
wirus em FIV. Immuno supre sj a i tow ar zy sząca j ej lim-
fopenia sąwynikiem błędów powstałych w trakcie re-
plikacji wirusa w zakażonych komórkach szpiku kost-
nego i węzłów chłonnych, Powstałe wadliwe kopie
prowitusowego DNAnie mogązostać wbudowane do
genomu komórki gospodarza i gromadząsię w cyto-
plazmte oddziaływując toksycznie na komótkę (4).

Podtyp B wirusa biaŁaczkipowoduje uzakażonych
zw ier ząt w ys tąp i eni e zmtan mi elopro li feracyj ny ch (4 ),

prekursor

translacja

proteolityczne
cięcie prekursora
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natomiast zmlany morfologiczne i biochemiczne w
kocich limfocytach T^. charakterystyczne dla apopto-
zy, są wyw ołane przez podtyp C wirusa. Indukowana
przęz niego apoptoza może spowodować atrofię gra-
sicy ptzyczyniając się do zaburzenta funkcji limfocy-
tów. Podtyp C wirusa wykazuje również tropizm do
makrofagów (4).

Wirus mięsaka kotów (FeSV) jest mutantem wirusa
btałaczkj. Moze on namnazaó się tylko przy pomocy
wirusa FeLV, gdyż do budowy białek wirusowych po-
trzebna jest mu odwrotna transkryptaza, enzym który
jest kodowany przez genom wirusa FeLV (4).

W obronie organizmu przed zakażentem wirusem
FeLV biorą ldziaŁ limfocyty ! B, makrofagi, dopeł-
ntac z i interferon. Przeciwc iała nęutr altzuj ąc e ski ero -

wane przeciwko glikoproteinie gp 70 podtypów A, B i
C wirusa białaczki chroniąkoty przedwiremiąi uak-
tywnieniem się infekcji latentnej (4, 10). Zapobiegają
one połączeniu się wirusa z komórką uniemozliwia-
jąc * ten sposób jej zakażenie. Innym rodzajem im-
munoglobulin są przectw ciała skierowane przeciwko
antygenow 1 zw lązanęmu z błoną kom órek będących
po transformacji nowotworowej (FOCMA - feline
oncornavirus - associated cell membrane antigen) (4,

10). Uważa się, ze przeciwciaŁate majązdolność roz-
poznawania antygenów nowotworowych w zmienio-
nych komórkach. Chronią onę zwjerzęta przed in-
fekcją ale nie eliminują wirusa z krwi, zapobiegają
natomiast wystąpieniu chorób miel oproliferacyj nych,
leukemii i mięsaka limfatycznego (2,4). W badaniach
in vitro wykazano, że przectwciała anty-FOCMA,
łącznte z komp 1 e mentem nis zczą zmi eni one now o two -

rowo komórki limfatyczne.
Niektóre koty wytwarzająprzeciwciała skierowane

przeciwko innym ntż gp70 białkom wirusowym, Nie
zapobiegają one wiremii, Iecz tworzą immunokom-
pleksy z antygenem FeLV. Nadmiar antygenu przyczy-
nia się do powstawanta małych i średnich komplek-
sów, które powodują niedobór składnikow dopełnia-
cza pogłębiając istniejącą immunosupresję (4, 10). W
zwalczantu infekcji bierze ldział również interferon.
W odróżnieniu od innych chorób wirusowych, gdzie
produkcja cl t B interferonu zachodzi równolegle do
obecności wirusa we krwi (4), w przebiegu biaŁaczki
jego obecność była stwierdzana w surowicy zakażo-
nych zwierząt, przed wystąpieniem wiremii.

Dtlżąrolę w zakażęniach retrowirusowych odgry-
wa odporność komórkowa. Cytotoksyczne limfocyty
T eliminują zakażonę komórki szpiku kostnego oraz
komórki nowotworowe (4). Również makrofagi biorą
ldziałw eliminacji wirusa we wczesnej fazie infekcji.
U wi ęks zo ś ci zakażonych kotów ob s erwuj e się znaczne
osłabienie układu odpornościowego wynikające z dys-
fu nkcj i l imfo cyt ów (:4, 6), zakł ó c ęnia f ago cy to zy or az
wtórnego niedoboru składników dopełniacz a. To dzia-
łanie immunosupresyjne j est przypisy,wane proteinie
pl5E wirusa FeLV, która jest w stanie hamować funk-
cje limfocytów T, granulocytów i monocytów (4, 6,

10). Białko pl5E wiążąc się z limfocytami CDo znosi
produkcję interleukiny 2 (IL-}) (6,I7), co zablrzapro-
ces róznicowania się limfocytów B, syntezy immuno-
globulin oraz funkcji cytotoksycznych limfocytów l
makrofagów i naturalnych komórek bójczych. Także
funkcj a limfo cy,tów CD _ wydaj e s ię być zaWo c ona (I7 ).

Zmtany chorobowe powstające w wyniku infekcji
możnaokreślić jako pierwotne i wtóme. Dotycząone
narządow i tkanek, do których wirus FeLV ma szcze-
gólne powinowactwo. Do chorób powstałych w wyni-
ku bezpośredniego działanta wirusa zaltcza się: scho-
rzenianowotworowe (mięsak grasicy, mięsak przewo-
du pokarmowego, nowotwory skóry, oczu, nerek) (2,

4,I0,11), nowotwory szpiku kostnego (białaczka lim-
fatyczna, erytrocytowa i megakariocytarna) (2,6, \0,
11), choroby wynikające z immunosupresji szpiku
kostnego (anemia aplastyczna) (2, 5,6, 10, 1 1), leuko-
penia, trombocytopenia, neuropatie (2, 4, I0, II), za-
burzenia płodności (2, 4, I0, 11) i zaburzenia endo-
krynologic zne (.4, 6). Wtórnymi następstwami infek-
cji są m.in. : zakażęnia oportunistyczne (4,6, l0, 11),

kłębuszkowe zapalenie nerek (4, 10, 11) oraz chro-
niczne zap al enie stawów.

W ostatnich latach dokonano postępu w badaniach
genetycznych nad retrowirusami, w tynr wirusem bia-
łaczki kot ów, ułatwiaj ący ch zr o zumieni e p ato genezy
choroby. Nadal jednak nieznane sąfunkcje niektórych
genów wirusa, co stanowi wyzwanie do prowadzenia
dalszych badań.
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