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total of 105 DNA samples from different visceral orga
provirus DNA was confirmed in tissue samples from
the right cardiac auricle, brain and spleen. There wa
The obtained results indicate that the presence of B
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Czynnikiem eti ol o gicznym en z o oty cznej białaczkl
bydła jest wirus BLV (ang. bovine leukemia virus)
należący do rodziny Retro virj dae (cyt. 19, 22). W wa-
runkach naturalnych choroba występuje jedynie u by-
dła, natomiast eksperymentalnie udaje się zakazic
owce, kozy, prosięta, króliki, szcz:tlry, atakżę kurczę-
ta (cyt. 5). Chorobatozprzestrzeniona jest obecnie na
całym świecie, do czego przyczynlł się intensywny
handel zwterzętamt. Zakażęnie bydła wirusem BLV
powoduje straty ekonomiczne wynikaj ące z obniżo-
nej produkcji mleka, zmniejszonej odporności na inne
choroby, ograniczenia eksporlu zwierząt i konieczno-
ści eliminowania warlościowych pod względem ho-
dowlanym zwierząt (3, 8,28).

Wirus replikuje się w układzie limfatycznym i wy-
wołuje poliklonalną limfocytozę u około 30oń zaka-
żonych zwierząt (10, 20). Zmtany nowotworowe o
charaktqze guzowatym z jednoczesnymi objawami
klinicznyml rozwIjająsię powoli i stwierdza się je u
ok. 5-10% zakażonego bydła (5, 11). Do niedawna
uw ażano, i ż j e dyną komórką do c e l ow ą wirus a b iałac z,
ki jest limfocyt B (6, 14). Zakażęnię wirusem powo-
duje wybiórczo proliferację właśnie tych komórek i
prowadzi do limfo cytozy, Naj now s ze b adan ia zmo dy -

fikowały jednak ten pogląd. TechnikąPCR stwierdzo-
no, iż miejscem replikacji wirusa opTocz limfocytów
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B sąlimfocyty T, monocyty i granulocyty (17). Istnie-
ją rownież nieliczne doniesienia o obecności wirusa
blałaczktbydl ęc ej w komórkach śró dbłonkowych oraz
komórkach nabłonkowych gruczołu mlekowe go zaka-
zonego bydła (4,ż5). Wyniki tych badań mogąsuge-
rowaĆ, że ekspresja receptora dla wirusa białaczki nie
jest ograniczóna do wąskiej subpopulacji komórek,
Iecz dótyczy znacznlę szerszego ich spektrum niż pier-
wotnie przypuszczano, Niedawno przeprowadzone
badania mające na celu zidentyfikowanie receptora
specyficznego dla wirusa btałaczki doprowadziły do
sklonowania genu (BLV Rcpl) kodującego 849 ami-
nokwasów (I, 2).Gen ten poza niewielką homologią
z Z5}-nukleotydową sekwencją nieznanego genu w
mozguczłowieka nie wykazywał homologii z sekwen-
cj ami znĄdującymi się w dostępny ch bazach danych.

P o d st aw ą di a gn o s tyki enzo oty c znej białac zkt by dł a

sąobecnie metody serologiczne, tj. test immunodyfu-
zjtw żelu agarowym (AGID) oraz test immunoenzy-
maty czny ELISA ( 1 3, 1 6, 2I, 26, 27 ). Coraz częściej
jest stosowana w diagnostycebtaŁaczki reakcja poli-
meryzacji łańcuchowej (PCR). Metodę tę stosuje się
dotychczas na skalę laboratoryjną gdyżw diagnosty-
ce rutynowej okazuje się zbyt droga, a ponadto wyma-
ga specjalistycznej aparatury. Jej zaletąjest wysoka
czułośc, umozliwiająca wykrycie prowirusa BLV w



1 pg DNA ekstrahowanęgo z limfocytów lub guzów
oiałaczkowych (23). Pomimo tego wykazano, że u
pewnego odsetka serologicznie dodatnich zwierząt,
;twierdzenie metodą PCR obecności prowirusa we
krwi nie jest możliwe (9,24). Niejasny jest mecha-
nizm tego zjawiska, a obecny stan wiedzy z zakesu
riologii BLV nie pozwalana jednoznacznę wyjaśnie-
nie Ęch rczbieżności. Celem doświadczentabyŁo zba-
lani e możliwo ś ci występ owani a prowiru sa btałaczkt
w innych tkankach tnarządach serologicznie dodat-
aichzwterzątprzy braku jego obecności we krwi.

Materiał imetody
Materiałem do badań były tkanki serologicznie dodat-

rich krow, u których badanie DNA uzyskanego z komórek
<rwi metodą PCR wypadło ujemnie. Materiał stanowiły
rróbki: węzłów chłonnych, śledziony, nerki, prawego uszka
;erca, mięśni, wątroby, ściany trawieńca, jelita cienkiego,
;zpiku kostnego, rdzenta kręgowego, mózgu, otrzewnej
-rzewnej, oczodołu i tkanki gruczołowej wymienia, które
lo pobraniu transpotlowano w suchym lodzie, a następnie
1o momentu preparatyki DNA przechow}.wano w temp.
-70'C. Do badańwybrano tenarządy, o którychwiadomoz
riśmiennictwa, iż sąmiejscem szczególnie częstego roz-
woju guzów nowotworowych.

Otrzymywanie komórkorryego DNA. Metodyka otrzy -
nywania komórkowego DNA była nieco zrożnicowanana
:tapie wstępnym, co było uwarunkowane rodzajem tkanki
ako źrodła komórek, W przypadku kr-wi wirowano próbki
l objętości około 20 ml aż do uzyskania tzw. kozuszka leu-
<ocytarnego. Leukocyty zbierano pipetąpasterowską i wi-
:owano w gradiencie Histopaque 1077 (Sigma) przy 1000xg
tzez 20 min. Frakcję limfocytów ponownie zbierano pi-
retą i zawieszano w buforze TEN (10 mM Tris-HCl, 100
nMNaCl, 1 mMEDTA) o pH J,4.W przypadku gdy źro-
lłem DNA były wycinki tkanek mrożonych, rozdrabiano
e w temperaturze ciekłego azotu w moździerzu, a następ-
lie zawieszano rozdrobnionątkankę w buforze TEN. Do
zawiesiny komórek dodawano następnie pronazę w stęze-
riu końcowym 1 mg/ml oraz SDS o stęzeniu 0,5%. Mie-
;zaninę tę inkubowano w temp. 37"C przez okres od 3 do
l6 godzin. Uzyskany lizatpoddawano dwukrotnej ekstrak-
;j i feno lem, a następni e mieszaniną fenol-chloro form. DNA
zawatly we frakcji wodnej po odwirowaniuprzez 5 minut
xzy l600xg precypitowano dwukrotną objętością etanolu
w obecności jonów NaCl o stęzeniu 0,4 M. Precypitat płu-
(ano w '70oń etanoll. a następnie suszono w temp. pokojo-
wejprzez ok. 15 min i rozpusz:zano wbuforze TE (10 mM
Iris-HCl, 1 mM EDTA). Oznaczanie stężenia DNA prze-
lrowadzano w spektrofotometrze UV przy dł. fali 260 nm.
DNA uzyskany w ten sposób stosowano następnie do ozna-
:zania obecności BLV metodąPCR,

Amplifikacj a. Ptzęd przystąpieniem do amplifikacji
lptymalizowano warunki reakcj i, określaj ąc do świadczal-
lie najkorzystniejsze stężenie jonów magnezowych, dez-
lksynukleotydów (dNTP) i starterów, atakże temperaturę
T brydyzacji i ilośó cykli. Orientacyjnym punktem wyj-
lcia była temp. topnienia starterów wyliczona ze w zorLl na
lodstawie ich sekwencji, atakże warunki reakcji podane

przez producenta polimerazy DNA. Skład mieszaniny re-
akcyjnej o objętości 50 pl przedstawiał się następująco:
Bufor dla polimerazyPrimeZyme, 1,5 mM Mg2*, 0,5 pM
każdego startera, l mM dNTŁ 2 jednostki polimerazy Pri-
meZyme (Biometra Ltd). Do mieszaniny reakcyjnej doda-
wano ok. 0,5 pg DNA i całość przykry.wano 2 kroplami
olej u mineralne go ( S i gma). Amplifi k acj a r ozp o czynała s i ę
od denaturacji w temp. 94oC przez 3 min. po czym nastę-
powało 25 cykli temperaturowych, z których każdy składał
się kolejno z denaturacji w 94"C przez I min., hybrydyza-
cji starterów w 65"C przez I min. i elongacji w 72oC przez
90 sek. Amplifikacjakończyła się 7-minutowym cyklem
elongacji. Amplifikację prowadzono,w opisanych warun-
kach w sterowanym mikroprocesorem urządzeniu UnoII
(Biometra Ltd, Niemcy).

Oligonukleotydy. Stosowane w pracy oligonukleotydy
syntetyzowano w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w
Warszawie przy użycitl automatycznego lrządzenia Gene
Assembler plus (Pharmacia Biotech). Sekwencję oligo-
nukleotydow OL-l i OL-2 podano wcześniej (24).

Ocena specyficzności reakcji PCR. Przy ocenie spe-
cyficzności reakcji PCR stosowano warunki amplifikacji
podane wyżej. Ujemną kontrolę reakcji stanowiły próbki
DNA, wyizolowane z limfocytów krów ujemnych seroló-
gicznie i pochodzących z gospodarstwa uznanego za wol-
ne od EBB. Dodatnią kontrolę stanowiły próbki DNA,
wyizolowanego z komórek linii ciągłej FLK zakażonych
petmanentnie BLV oraz plazmidowy DNA rekombinowa-
ny klonem belgijskim BLV. Ponadto amplifikacji poddano
DNA uzyskane z komórek hodowli pierwotnej nerki by-
dlęcej, zakażonych wirusem parainfluenzy bydła (PI-3),
DNA izolowany z komórek linii MDBK zakażonychher-
peswirusowem bydlęcym (BHV-1 szczep IPV 468) oraz
wirusem nabytego braku odporności (BIV szczep R29).
Linię MDBK/BIV otrzymano od dr Van der Maatena z
USA, natomiast pozostałe linie pochodziły z ZakładlWi-
rusologii PIWet. w Puławach.

Oznaczanie swoistych przeciwciał dla wirusa BLV w
surowicach zwierząt doświadczalnych. Stosowano test
AGID zgodnie z InstrukcjąNr 54 Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Zywnościowej z dnia 20 lutego 1983 r., doty-
c ząc ą s ero l o gicznej dia gno styki enzo oty cznej b iałaczki
bydła, używając antygenu wyprodukowanego w PiWet.
Puławy i badano surowice nie rozcieńczonę.

Wyniki i omówienie

Wyniki doświadczenia ujęte w tab. I, atakże czę-
ściowo na ryc. 1 uzyskano na podstawie badania DNA
tkanęknarządów wewnętrznych pobranych od 12 krów
ubijanych w rzeźni. U wszystkichzwierząt stwierdzo-
no przed ubojem obecność przeciwciał anty BLV w
teście AGID, a jednocześnie metodąPCR brak prowi-
rusa BLV w leukocytach uzyskanych z krwi. Ogółem
przebadano techniką PCR 1 05 próbek DNA z r óżny ch
narządów. Ob ecno ś ć prowirusowe go DNA stwierdzo -
no w próbkach pochodzących od dwóch krów. Prowi-
rus był obecny w materiale tkankowym uzyskanymz:
pfawego uszka serca, mózgl, oraz ślędziony (tab. 1,

ryc, 1 ). W badanych narządach od pozostĄch 1 0 krów
nie udało się stwierdzić prowirusa BLV.
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Objaśnienia: + lub - odpowiednio obecność lub brak obecności prowirusowego DNA, nb nie badano.

Tab. l. Badanie obecności prowirusowego DNA BLV w narządach krów serologicznie dodat-
nich w kierunku białaczki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ryc. 1. Elektroforeza produktów amp|ifikacji DNA uzyska-
nego z różnych narządów bydła wykazującego obecnoŚĆ spe-
cyficznych przeciwciał w kierunku BLV i ujemnego w teście
PCR. Scieżki l - 14, odpowlednio nerki, jelito, szpik kostny, wę-
zły chłonne krzyżowe, śledziona, tkanka gruczołowa wymienia.
wątroba, rdzeń kręgowy! serce, płuca, rnózg, węzły chłonne lę-
dźwiowe, oczodół, otrzewna trzcwna. Na ścieźce nr 5 widoczny
produkt amplifikacji odpowiadający 440 par zasad (pz). Scieżka
19 wzorzec masowy.

W piśmiennictwie dotyczącym występowania pro-
wirusa BLV we kfwi i narządachwewnętrznych bydła
panuje powszechnie uznawany i potwierdzony licz-
nymi badaniami pogląd, że gŁownym miejscem repli-
kacji wirusabiałaczki są limfocyty B. Pomimo tego
ukazało się kilka prac, informujących o występowa-
niu prowirusa BLV równiężw innych subpopulacjach
leukocytów, a takżę komórkach śródbłonkowych oraz
komórkach nabłonkowych gruczołu mlekowego zaka-
żonego bydła (4, 25), Prace te, jakkolwiek nieliczne
są interesuj ące, j eśli się weźmie pod uwagę stwierdzane
pr zypadki dodatnich s erore agentów, u których do stęp -

nymi i czułymi metodami (PCR, sondy molekularne)
nie udało się wykazać obecności prowinrsa EBB. Wyni-

ki badań własnych czę-
ściowo ponvi er dzająprzy -

puszczęnię, ze wyj aŚnie -
nia wspomnlanychprzy-
padków można szukać
między innymi w bada-
niu innych niż komórki
krwi obwodowej miejsc
egzystowania wirusa w
organizmie zakażonych
zw ter ząt. Stwi erdzeni e

obecności prowirusowe-
go DNA w innych niż
limfocyty krwi obwodo-
wej tkankach organizmu
nie oznacza jednakże, tż
tkanki te sąmiejscem re-
plikacji wirusa. Aby
mieć takąpewność nale-
żałoby przeprowadzić
dalsze badania, celem

potwierdzenia istnienia w tych tkankach wirusowego
RNA lub produktów jego translacji co wykraczałopoza
ramy nini ej szej pf acy. Można również założy Ó, że pr o -

wirus obecny w tych tkankach nadal pozostaje zwlą-
zal7y łDNA limfocytów nie wykazując jakiegoś szcze-
gólnego tropizmu do innych komórek.

Na gromadzenie się limfocytów w pewnych narzą-
dach może mieć wpłyłv zmiana właściwości fizyko-
chemicznych błony zakażony ch komórek zwŁaszcza
domen wę 91 owo danowych w zw iązktt z ekspre sj ą wi-
rusa (12). Jeśli to rozumowanie jest słuszne, to poja-
wia się niewiadoma w odniesieniu do mechanizmu
eliminacji zakażonych komórek z krwl obwodowej
przez układ immunologrczny z jednoczesnym pozo-
stawianiem nienaruszonych komórek w oddalonych od
Łoży ska naczyniowe go miej s c ach organizmu. Sprawą
bardzo istotną w tego rodzaju badaniach jest wyklu-
czente mo ż liw o ś c i zante c zy szc zenia b adany ch prób ek
prowirusowym DNA, pochodzącym z innych narzą-
dów lub z krwi, W przedstawionych badaniach taka
ewentualność nie wchodziła w rachubę, gdyżbadante
metodąPCR, DNA pochodzącego z leukocytów oraz
innych narządow tych samych zwtetząt, dało wynik
ujemny. Uzyskane wyniki sugerują troptzm BLV do
pewnych narządow niekoniecznie zbudowanych z ko-
mórek tkanki limfoidalnej. Wśród dwunastu ubrla-
nych zwierząt, pozaśledzionąprowirusowy DNA zna-
leziono w tkance prawego uszka serca, o którym wia-
domo z piśmiennictwa, że jest miejscem predylekcyj-
nym rozwoju guzów nowotworowych (15), aponadto
wtkance mózgowej (tab. 1, ryc. 1). Analtzującprzy-
padek stwierdzenia prowirusa w tkance mozgow ej trze -
ba pamiętac, że tkanka ta jest w rzeczywistości kon-
glomeratem różnych komórek i trudno precyzyjnie
określic lokalizację prowirusa na poziomie komórko-
wym. Warto j ednak w tym miej scu zauw aży ć, żę nęu-
rony charakteryzująsię brakiem ekspresji głównego



antygenu zgodności tkankowej, a co za tym idzie w
przyp adku ich zakażeni a wiru s ma s zan s ę pr zetrw ania
w takich komórkach, b ez możIiwo ści wykrycia pIzez
układ immunologlczny gospodarza. Biorąc pod uwa-
gę l atentny prz eb i e g infekcj i analizow any ch pr zy p ad-
ków obecność prowirusa w tkance mózgl wydaje się
bycnieprzypadkowa.

Zj awi s ko znlkanta wiru s a z Ww i i utrzymyw ani a s i ę
go w innych tkankach organizmu gospodarzajest zna-
ne w pfzypadku latentnych zakażeń wywołlłvanych
przęz inne retrowirusy np. HIV czy CAEV (wirus za-
p alenia stawów i mo zgu u kóz). P aradoks al nie, znacz-
na zmienność genetyczna spotykana u lentiwirusów
ułatwia immunodominacj ę wariantow posiadaj ących
epitopy różniące się od epitopów neutralizujących, co
pr zy w z ględni e ni s kim mi ani e prze c iw c i aŁ neutr altzu-
jących ułatwia ,,ptzeżycte" wirusa. Istnieją również
prace wskazujące na istotną rolę przeciwciał innych
niz neutralinljące, ale hamujących wiązanie przeciw-
ciał neutralizujących z wirusem, a także wzmagają-
cych infekcyjność niektórych lentiwirusów poprzęz
wiązanie się z receptorem Fc na błonie limfocytów i
makrofagów (7, 18),

Uzyskane w niniej szej pracy wyniki mogą być istot-
ne z eplzootycznego punktu wtdzenta, jeśli się
uwzględni problem infekcji latentnych i ich wpłyłv na
akcję uwalniania stada do EBB. Nie wiadomo jednak
jak długo prowirus pozostaje w tych tkankach w sta-
nie latencji i czy dochodzi do jego uaktywnienia. Nie-
mozność wykrycia prowirusa we krwi metodątak czułą
jak PCR sugeruje, że stwierdzana immunosĘmulacja
i produkcja przeciwctał jest spowodowana jego obec-
nościąw innych tkankach organizmu zwierzęcia.To z
kolei zwrotnięmożęprowadzić do eliminacji wirusa z
krwi i w ten sposób utrzymuje się pewien stan równo-
wagi pomiędzy wirusem a organizmęm gospodarza.
Gospodarz pozostaje w stanie zakażenta, ale wirus jest
niewykrywalny. Sąto jednakw dalszym ciągu speku-
lacje, które można by wyjaśnić poprzezjednoczesne
monitorowanie miana przeciwctał oraz ilości wirusa
we krwi metodą np, ilościowego PCR w dłuższym
przedziale czasowym.

Reasumując przeprowadzone badania wydaje się,
żęnięmożna wykluczyć obecności prowirusa EBB w
niektórych skup iskach tkanki, zwłaszcza limfo idalnej,
a główną pr zy czynąntęmożno śc i stwierdzenia prowi-
rusa u dodatnich seroreagentów jest jego śladowa ilość
w limfocytach krwi obwodowej, spowodow ana zablo-
kowani em transkrypcj i kwas ów nukleinowych B LV.
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