
Artykul plzeglądowy Review

wirus nosówki

- iego struktura i genetyczny mechanizm replikacji
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Sum

Canine distemper virus (CDV) belongs to genus M
includes other viruses such as: phocine distemper vi
petits-ruminants virus and measles virus. CDV has a
nm. It contains negative-stranded, non segmented RN
six non-overlapping genes coding the following protei
(P), the matrix protein (M), the fusion protein (F), t
iaige_potymeraŚe protein 6). In the prósent paper the structure of distemper virus and genetic mechaniśms
orlis iepiication hive been described.
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Wirus nosówki psow (CDV) należy do rodztny Pa-
ram yx o viri d a e, r odzaju Morbi l J i vi ru s, p o dobni e j ak
wirus nosówki fok, morbilliwirusy delfinów, wirus
pomoru bydła i małych przeżlwaczy oraz wirus odry
(tab. 1) (2, 8, 9, 1 6, 19, 29).

Wirus nosówki jest kształtu sferycznego, o średni-
cy od 100 do 250 nm. Zawlsra on jednoniciowy, nie-
segmentowany RNA o ujemnej polarności (12,15,1] ,

1 8, 20, 23, 24, 26, 28). Zewnętrznączęść wirusa sta-
nowi dwuwarstwowa otoczka lipidowa (5, l6, 19), na
zew nątt z ktorej znĄ duj ąs i ę wypustki - gl ikoprote iny
powierzchniowe o długości od 8 do 12 nm (6). We-
wnętrzny komponent wirusa stanowi nukleokapsyd o
symetrii helikalnej, składający się z genomowego RNA
orazbiałka - nukleoproteiny (NP) (6, 7, 16). Nukle-
okapsyd tworzy stabilny rdzeń, do którego przyŁączo-
ne sąbiałka P (fosfoproteina) i L (wirusowapolimera-
za). Kompleks składający się z NĘ RNA oraz białek
P i L posiada zdolnośc przepisywania mRNA in vitro
(ryc. 1),

Genom wirusa nosówki składa się z około 15 616
nukleotydów (4,29). Na końcu 3' znajduje się 55 nu-
kleotydowa sekwencja liderowa, zaśna końcu 5' zlo-
kalizowany jest 50 nukleotydowy region zwany ,,tra-
iler"(6, 19 , 29 , 3 0). Regiony te posiadaj ą specyf,rczne
sekwencje inicjujące enkapsydację RNA oraz sąnie-
zbędne do replikacji wirusa. Flankują one 6 nie za-
chodzących na siebie genów, kodujących białka o na-
stępujących masach: nukleoproteinę §P) 58 kDa; fos-
foproteinę (P) 66 kDa; białko macterzy (M) 34 kDa;

białko fuzyjne (F) Fl 40 kDa, F, 23kDa;' hemaglutyni-
nę (H) 1 6 kD a oraz wirusową pólimer azę (L) 200 kDa.
Organlzację genomu wirusa przedstawiono na ryc,ż
(1, l, 74, 19, 2J, ż9,30). Na początku i na końcu
każdego genu znajduje się konserwatywna sekwencja
regulacyjna, ulegająca transkrypcji na mRNA. Sekwen-
cje poszczególnych genów oddzielone są tzw. regio-
nami mi ędzygenowymi, składaj ącymi się z trzech nll-
kleotydów (6,19,29).

Wirus nosówki zawięra 6 białek 0,2I). BiałkaNP,,
P i L są zwięane z genomowym RNA. Nukleoprote-
ina, wspólnle zbiałktęmP oraz L stanowiącym wiru-
sową p olimerazę wspó łdziaŁa w procesach transkryp-
cji i replikacjl,, a także bięrze udział w enkapsydacji
genomowego RNA, tworząc oporny na działanie
RNAz nukleokapsyd (5, 7,19,30, 33). Koncentracja
wolnej nukleoproteiny w komórce jest głównym czyl,|-

nikiem wpływającym na tempo transkrypcji i replika-
cji wirusa. Białko to składa się z dwóch domen: więk-
szej, wysoce konserwatywnej N-terminalnej i zmien-
nej C-terminalnej (19). W badaniach in vitro stwięr-
dzono, że białko NĘ a być może również białko ma-
cterzy (M) może odgrywać ważnąrolę w powstawa-
niu chronicznych zakażeń centralnego układu nerwo-
wego (CUN) (13).

Proteina P jest białkiem wysoce ufosforylowanym.
Odgrywa ono główną rolę w syntezie RNA (7, 19).

Łącznie z proteinąL tworzy wirusowąpolimerazę (P-
L), a wraz z wolną (nie wbudowaną) nukleoproteiną
(NPu) tworzy kompleks ,,P-NPo", któremu przypisuje



Tab. 1. Klasyfikacja wirusa nosówki

Bodzina Paramyxoviridae

Podtodzina Para myxovirinae

Rodzai Paramyxovirus

witus pataintluenzy typ 1 i3

witus patainlluenzy bydła typ 3

Rodzai Rubulavirus

wirus rzekomego pomoru drobiu

wirus zapalenia przyusznicy człowieka

wirus parainlluenzy typ 2, 4a i 4b

wirus parainlluenzy psów typ 2

Rodzai Morbillivirus

wirus odry

morbilliwirus delfinów

witus nosówki psów

wirus nosówki lok

witus pomotu bydła

wirus pomoru małych przeżuwaczy

podrodzina pne umovirinae

Bodzaj Pneumovirus

witus syncytialny układu oddechowego człowieka

wirus syncytialny układu oddechowego bydła

wirus zapalenia płuc myszy

wirus zapalenia nosa i tchawicy indyków

Leader Trailer
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Ryc.1. Schemat budowy wirusa nosówki

Ryc. 2. Organizacja genomu rvirusa nosówki

ramki odczytu, które warunkująpowstanie białek C i
V. Ich funkcja nie została jednoznacznie określona,
chociażwbaóaniachrł lzaobserwowano, żewpĘ-
wająone hamująco na re e synte-

,ę ńRNł. obóónośó bi tylko w
zakażonychwirusem komó

Białkó L o masie cząsteczkowej 200 kDa, kodowane
jest przez 6513-6642 nukleotydow, co,stanowt 216I-
Źft Ą amrnokwasów (2 I, 3 O) . B iałko to Łącznte 1 fo s!o-

proteinąP wchodzi w skład tzw. kompleksu wykaĄą-
Óego właściwości wirusowej polimer.W.Q, 13, I9),

Biułko M występuje w największej ilości w cząstecz-

ce wirusa w p-orównaniu do pozostałychbiałek wiru-
sowych, IeZy tuZpod dwuwarstwową otoczką wiruso-
*ą ii..t poiączone zbt 9)

ŃÓ zewnątrz otoczkt dwie
glikoproteinypowierzchniowe,7 -H
Ódpowiada załączenie się wirusa ze swoistym re99p.-

tońm obecnyrrr na powierz chni zakażanej komórki,
zaś druga- białko fizyjne (F) warunku3 e fuzję_otocz_-

ki wiruŚa zbłonąkomórkową(5, 13, 18, 19, 22,ż5,
3I, 32)oraz pośredniczy w hemolizie erytrocytów (32),

GÓn kodujący glikoproteinę H składa się z 1821 nu-

kleotydów,ió Śtanowi około 604-607 aminokwasów
(9, 11). Białko H wy
erytrocyty ssaków, n
neuraminidazowych

wnego prekursora Fo, któ-

rego powstaje aktywna po

" 
Ówóch poÓ;.d.róstek F, i F, , połączonych mostkiem

dwusiarcŻkoi"ym, nadaj ąca właściwośc i zakażnę nowo

tworzonej crąŚt"ewiruiowej (10, 19,32): W przy.pad,

ku gdy ,ukuZÓnukomórka nie posiada właściwej pro-

teaŹy, lw a\niane cząstki,irrrsowe nie wykazuj ą wła-

ściwości zakaźnych,

RepIikacia wilusa

Replikacj a wirus a no sówki zacho dzl,w cytopl azmi e

zakaŹonej komórki jmożę przebiegać również w ko-

mórk ono jądra. W wyniku adsorp-

cji w komórkowego dochodzi do

toąi zbłonąkomórkową (ryc,_3),

Nui<leoproteina zo staj e uwo lniona do cytop 1 ?,yy \o 
-

mórki. Ńastępnie ulÓga odłączeniu białko M, które

du, a następnie tylko roz
poir^"ruriuzyskaŁa dostęp do jego zasad (19),

Glikoproteina H
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Ryc. 3. Schemat zakażenia i replikacji wirusa nosówki w komórce. Oznaczęnia skrótów: RNA (-) - RNA o ujemnej polanrości,
RNA(+)-RNAododatniejpolarności,M białkomacierzy"Nf,V proteinaV,C proteinaC,NP nukleoproteina,P-fosfopro-
teina, L ,polimeraza, H - glikoproteina H, F - glikoproteina F

Genomowe (-) RNA spełnia dwie funkcj e. Z jednej
strony stanowi ono maĘcę do syntezy mRNA, z dtl-
giej zaśjest maĘcądo syntezy nici RNA o dodatniej
polarności (ł), stanowiącej pośrednie stadium w re-
plikacji genomu. Synteza RNA następuje po zetknię-
ciu się genomu z rybonukleotydami obecnymi w cyto-
plazmie. Polimeraza wirusowa przepisuje od końca 3'
kolejno genomowe RNA, tworząc nici mRNA odpo-
wiadające poszczegolnym genom. Po zakończeniu
syntezy określonego genu zatrzymuje się ona w tzw.
rejonach międzygenowych i po ich ominięciu rozpo-
czyna syntezę mRNA kolejnego genu. Końce 3'
mRNA poszczegolnych genów są poliadenylowane.
Genomowy RNA jest przepisywany na mRNA, zW-
j ątkiem trójnukleotydowych regionów międzygeno-
!\rych oraz znajdującej się na końcu 5' sekwencj lzwa-
nej ,,trailer". Wirusowe mRNA łączy się z rybosoma-
mi i następuje synteza białek wirusowych. Wytworzo-
ne białka otoczkowe są deponowane w retikulum en-
doplazmaty cznym, gdzie ul e gaj ą mo dyfi kacj om ( gli-
ko zylacj a, c i ę c i e enzy maty czne prekur s oro w e go b i ał-
ka Fo), a następnie za pomocą aparatu Golgiego są
transportowane na powierzchnię komórki.

Mechanizm regulujący transkrypcję, translację i re-
plikację lzależniony jest od ilości białka NPo w ko-

-!- :I-
.F"

//

mórce. Kiedy występuje jego mniejsza ilość, wówczas
polimeraza bierze udział w syntezie mRNA, zwięk-
szając ilo ść ws zy stkich białek wirusowych, w tym rów-
nieżbtaŁka NP0. Kiedy jego ilość jest wystarczająca
oddziałuje ono na polimerazę, która powiela całkowi-
te RNA, tworząc nić (+;. Dalszą syntezę RNA poli-
meraza tozpoczyna na końcu 3' nici (+), tworząc nić
(-). Obecne w komórce wolne białko NPO tworzy kom-
pleks P-NP] i zaczynałączyć się z nowo powstający-
mi łańcuchami genomowego RNA, który ulega enkap-
sydacji. Dochodzi wówczas do ponownego spadku
poziomuNPo w wyniku czego polimeraza Tozpoczyna
transkrypcję (19).

Tworzenie kompletnej nukleoproteiny zacho dzi w
cytop lazmi e zakażonej komórki t pr zebie ga w dwó ch
etapach. Początkowo dochodzi do połączenia się z
genomowym RNA wolnychbiałekNŁ w wyniku cze-
go powstaje strukfura helikalna, a następnie przyŁą-
czają się do niej białka P i L tworząc potomne cząstki
wirusa. Wirus jest uwalnLany z zakażonej komórki
p opr zez p ączkowani e b ądź też b e zp o śre dni o z komórki
do komórki poprzez mikrokanaĘ obecne w błonach
komórkowych (3, 6).

Pomimo poznania budowy genomu wirusa nosów-
ki oraz funkcji poszczegolnychjego białek, nadal na



świecie prowadzone sąbadania mające na celu dokład-
niejsze poznanie biologii wirusa na poziomie mole-
kularnym.
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Serolyp Escherichia co]i O]51:H7 (EHEC O157:H7) powoduje śmieńelne

zachorow.ania u ludzi. w patogenezie choroby istotną ro]e odgrywają toksyny,

enterohemolizyna, czynnik a<lhezyjny, plazmidpol57 i lipopolisacharyd, EHEC

O]57:H7 wchodzi w skład lnikroflory kałowej bydła i owiec, Brak danych od-

nośnie do mechanizrnów kolonizowania przewodu pokarmowego u ow]ec 1 no-

sicielstwa EHEC O l 57:H7 zainicjor,vał badania, w których użyto 2 szczepy ludz-

kie: EC 157 oporny na stIeptomycynę i 140065 opomy na kwas nalidyksowy

oraz 2 szczepy pochodzące od bydła: 2 1 8 opomy na rilampycynę i 222 oporny

na kwas nalidyksowy i rifampycynę. Szczepy EC] 57 i 218 produkowały dwie

wych w jelitach cienkich 
G.


