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Enzo oty czna b iałac zka by dł a j e st nadal s z e ro ko ro z -
powszechnioną jednostką chorobową bydła dorosłe-
go w Polsce. Czynnikiem etiologicznym jest egzogen-
ny wirus RNA, sklasyfikowany Iazęm z wirusem
HTLV w jednej rodzinie Retroviride (grupa HTLV-
-BLV) Obok pełnej zakażności wirusa białaczkt dla
bydła i stniej e możliwo ś ć do świ adc zalne go zakażenla
nim królikoq myszy, szczllrów, małp, świń, a nawet
ptakow. Szcze golnąwrazliwo ś ć wykazuj ą owc e i kozy,
Występowanie choroby jest przyczyną duzych strat
e ko n o mi c znyc h wynik aj ących z obniżenia p ro dukcyj -
ności czy tez reprodukcji bydła zakażonego.

Nowotworowy rozrost układu llmfaĘcznego moze
być następstwem zarówno predyspozycj i genetycznych
zw ier ząt, j ak i b ezp o średn i e go ich zakażeni a wirus em
BLV (Bovine Leukaemia Virus). Powaznym źrodłem
nowych infekcji jest krew, siara, mleko i nasienie za-
wierające zakażonewirusem limfocyĘ (3, 6, 13). Istotą
chorob otw or czę go działania B LV j e st wbudowanie
onkogennej informacji wirusa do genomu komórki,
w efekcie częgo wirusowy DNA zostaje zintegrowa-
ny z genomem gospodarza w postaci tzw. prowirusa
(10, i7). Wykrycie prowirusa jest mozliwe tużpo za-
kazeniu zwierząt, zaś w póżntejszym okresie nie wy-
kazuje on aktywności transkrypcyjnej i nie stwierdza
się go w zakażonymorganizmie. Ekspresja wirusa BLV
w limfocytach krwi zakażonych zwterząt jest więc
mocno o graniczon a t v,ryr aża się łatwo in v itro w krótko-
terminowej hodowli komórek short term (2).

Review

Strukturalne elementy genomu BIV
Struktura genomu wszystkich egzo gennych retrowi-

rusów onkogennych zbudowanajest w podobny spo-
sób. Sekwencja 8714 nukleotydów wirusa BLV po-
dzielona jest na kilka funkcjonalnie zróznicowanych
odcinkow, wśród ktorych podstawowymi genami są:
gag, pol, pro i env. Istotnymi elementami genomu wi-
nrsowego sąflankujące sekwencje LTR (Long Termi-
nal Repeat) warunkuj ące syntezę kwasu nukleinowe-
go BLV. Sekwencje te spełniająponadto niezbędnąrolę
w procesie integracji wirusa białaczki z genomem ko-
morki go sp o darz a . J ak wykazaŁy b adania D e champ s a
i wsp. w 1981 r., wirus BLV nie zawięra onkogenu
onc.

Gen gag koduje strukfuralne białka (p10, p12, p15
ip2Ą warunkujące budowę kapsydu wirusowego.
Białka te powstają w wyniku ekspresji genomowego
RNA, tw or ząc tzw. anĘ gen gnrpowo - swo i sty. Gen po 1

koduje dwa białka o swoistej akt}r,vności enzymaĘcz-
nej - odwrotną transkryptazę(zależnąod RNA poli-
męTazęDNA) oraz integrazę- enzym biorący udział
w integracji wirusa z genomem komórki gospodarza.
Gen pro koduj e proteazę - białko biorąc e udziaŁ w po-
translacyjnej obrobce białkowych prekursorów p45
ipI75, Szczególnie istotnym genem wirusa btałaczki
jest gen env. Produktem ekspresji jego DNA sąbiałka
otoczki wirusa - gp51 i gp30, uzyskiwane z glikozy-
lowanego prekursora białkowego gPr 72'"' . Glikopro-
teina gp5l jest głownym białkiem otoczki wirusa od-
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powiedzialnym za identyfikację receptorów po-
wierzchni wrazliwych komórek. Wspolnie z białkiem
gp30 tworzy ona kompleks odpowiedzialny za pod-
stawowe właściwości biologiczne BLV: zdolnośc sty-
mul acj i pr ze ciw c iał n eutra l izuj ących i cy tolity cznych,
właściwości hemoliĘc zne czy teżwywoĘwanie efektu
syncytialnego. Istotna jest również aktywacja limfo-
cytów T o fenotypie CD4* i CD8*. Wymienione białka
otoczkowe są najistotniejszymi białkami odpowie-
dzialnymi bezpośrednio za infekcyjnośó wirusa bia-
łaczkl.

Eksptesia wirusa BLV
w lóżnych układach komórkowych

Sukcesy biologii molekularnej zastosowanie prze-
c iwc iał monoklonalnych, s ond genety czny ch, techni -

ki sekwencjonowania DNA, rekombinacja materiału
genetycznego BLV w różnych wektorach biologicz-
nych - stworzyĘ nowe możliwości ekspresji immu-
nogennych białek wirusa i co najważniejsze, pozba-
wienia go cech zakażności. Badania wielu autorów
amerykańskich, europejskich i j apońskich stosujących
techniki sekwencj onowania i rekombinacj i materiału
genetycznego wirusa BLV wykazały możllwość eks-
presji jego białek w ro żnych systemach komórkowych.
Pomyślne proby ekspresj i wirusowych białek struktu-
ralnych przeprowadztło szęręg autorów (II, I2,2I,
24,25), W Polsce badania takieprzeprowadził Rułka
i wsp. (I9,20). Jedni autorzy uzyskali wydajną eks-
presję białek wirusowych w komórkach Escherichia
coli (2I-23), inni - w komórkach Saccharomyces
cerevisiae (12), a jeszcze inni - w systemach komórek
eukariotycznych (1, 2, 8, 19,2I, ż5). Najliczniejsza
grup.? badaczy skupiła swoje zainteresowania na eks-
presji genu env wirusa btałaczki w systemie wektora
wirusa krowianki - vaccinia virus (9, II, 14, 15, 18),

Badania Urlicha i wsp. (23) wykazaĘ, że stosując
bakteryjny system Escherichia coli uzyskano wytaż-
ną ekspresję fuzyjnego białka B-galaktozydazy i gli-
koproteiny gp51. Najlepsze wyniki otrzymano w re-
zultacte wklonowania fragmentu BamHl-Sma I genu
env (pENV2) w miejsce BamHI plazmidu pEXi.
W efekcie 20-25% ogolnej masy białka bakteryjnego
stanowiło białko glikoproteiny gp51 z sekwencjąami-
nokwasów od 55 do 103. Białko to w teście immuno-
blot dawało wytaźny i swoisty prĘekzarówno zpoli-
klonalną surowicą anty-Bl! jak i surowicą anty gp5 1.

Ekspre sj a plazmidu pENV3, zaw ier aj ąc ego fragment
BglII-SmaI genu enn kodującego glikoproteinę gp51
o sekwencji aminokwasów od 55 do 265,byłaznacz-
nl,e niższa i wynosiła lżYo ogóInej masy białek ko-
mórkowych. Stosując z kolei plazmtdpENV4, zawlę-
rający fragment Bo1II-Bo1II kodujący gp51 o sekwen-
cji aminokwasów od 135 do 268 orvz 45 aminokwa-
sów glikoproteiny gp30 wykazano,że tylko 8% ogól-
nej masy białek komórkowych stanowiło otoczkowe
białko wirusa BLV. Autorzy podkreśIają że w przy-
padku tych białek brak było dodatniej reakcji westem-

blot z surowicą anty gp30. Dodatni wynik testu sero-
logicznego otrzymano z surowicą anty gp30 zawleTa-
jącą białko kodowane przęz plazmid pENV5 z kom-
pletną sekwencją DNA genu env dla gp30.

Zalac i Slavikova (24) oraz Slavikova i Zajac (22)
skon s tru ow ali plazmid p EK 1 7 - 5 zaw ter aj ący I 22 4 p z
DNA genu env wirusa BLV będący pod kontroląpro-
mo tora o mp F or az B - galakto zy dazy. Trans formow an e

nim komórkt E. coli MH3000 wykazywaĘ dodatni
wynik hybrydyzacji ze specyficzną sondąDNA genu
env znakowaną 32P. Lizaty komórkowe wykazywaĘ
dodatni wynik testu westernblot z surowicami bydła
białac zkowe g o p o ch o d ząc ę go z c entr alne j c z ęś c i M o -
raw. Otrzymany prĘek białka wielkości 50-60 kDa
z komórek transformowanych był o takiej samej ma-
sie cząsteczkowej jak referencyjne białko z komórek
o dnie s ienia - FLK/B LV zakażony ch permanentni e

wirus em btałaczkl by dła.
Ekspre sj a otoczkowych białek wirus a enzo oty cznej

białac zkl by dła w komó rka ch dr o żdży - S a c c h a r o my -
ces cerevisiae (I2)byŁa jednakże słaba, DNA genu env-
-BLV wklonowany do wahadłowego wektora pFLl
z promotorem PHO5 syntetyzował wirusowe białko
wielkości 40-48 kDa, jednakze jego ilośó była zniko-
ma i wynosiła zaledwie 0,06%o ogólnej masy białek
drożdży. Tak niski poziom syntezy białka otoczkowe-
go autorzy upatĄąw toksyczności glikoproteiny gp51
dla komórek Saccharomyces cerevisiae. Nieco lepszą
ekspresję w komórkach drożdży notowali Dumont
i wsp. (5) w przypadku białka p24 wtrusa BL! gdzie
jego synteza pod kontroląpromotora PHD5 i termina-
tora transkrypcji CYC1 osiągnęła warlość I0'ń ogól-
nej masy białek komórkowych.

Badacze czescy (2I,ż5) wykorzysĘąc DNA plaz-
midu pMMEx zawierającego fragment DNA SmaI-
SmaI genu env-BLV, wykazali jego dobrą ekspresję
w eukariotycznych komórkach płuc chomika t szczu-
ra. Obecność DNA tego genupotwierdzono w 17 klo-
nach komórkowych metodą Southema, zaś ekspresję
swoistej gliokproteiny gp5 I w lizatachkomórkowych
metodą westemblot. Testem ELI SA przy wykor zy sta-
niu przeciwciał monoklonalnych potwierdzono obec-
ność podstawowych epitopów F, G i H glikoproteiny
gp5 1.

Najwięcej prac nad ekspresją otoczkowych białek
wirusa BLV wykonano z wykorzystaniem rekombinan-
tu wirusa vaccinii (9,II,14,16,18). Badania Porte-
telle i wsp. (18) wykazaĘ, że gen env wklonowany
pod kontrolę promotora H6 wirusa vaccinii, koduje
w komórkach VERO i MRC5 specyficzne białko gp51
z epitopem F, G i H. Badacze japońscy (14, 16) wyka-
zali podobnerczultaty, Ohishi i wsp. (14) konstruując
wektor wirus a vaccinii p 1 3 -HA- 7 . 5, zaw ier aj ący frag-
ment DNA EcoRI-HindII genu env, wykazali ekspre-
sję glikoproteiny gp51 w transfotmowanych komor-
kach RK-13, Obecność DNA genu env-BLY autorzy
potwierdzili sondą radioaktywną Bg1II Bg1II, zaś obec-
ność swoistych białek wirusowychw ltzatach komór-



kowych - metodą westernblot. Wysoką ekspresję
otoczkowych białek witusa białaczkl w systemie re-
kombinantu wirusa vaccinii wykazali rowntęż bada-
cze australijscy, Kumar i wsp. (11) stwierdzlli, żę re-
kombinanty pSK27 i pSK29, zawterające fragment
2.I kb XmnI-EcoRI DNA genu env, kodowaĘ w ko-
mórkach CV-l pełną sekwencję glikoproteiny gp51
i gp30. Cherney i Schultz (4) nie uzyskali tak pozy-
tywnych wyników ekspre sj i rekomb inowane go białka
gp5l i immunizacji zwierząt,jak poprzedni autorzy.
Niski efekt immunizacji upatrywać należałoby albo
w zbyt słabej indukcji przeciwciał neutralizujących,
albo w zbyt dużej dawce zakńnego wirusa BLV w pró-
bie biologicznej.

W badaniach własnych (19) uzyskano dobrą eks-
presję otoczkowej glikoproteiny gp51 i transmembra-
nowej glikoproteiny gp30 w systemie eukarioĘcznych
komórek klonu AG. Obecnośc sekwencji DNA genu
env-BLV (fragment EcoRI-HindIII) potwierdzono
metodą hyb ry dy zacji sondą molekularną zaś swoistych
białek gp51 metodą westernblot.

lmmunogenne właściwości lekombinowanego
białka gp51 i gp30 wirusa BLV

Pozytywny efekt ekspresji DNA genu env-BLV
w róznych systemach komórkowych umozliwił prze-
prowadzenie podstawowych badań nad immunogen-
nością kodowanych ptzez niego białek i określenie
dynamiki powstawania swoistych przeciwciał. Wyka-
zano, że otoczkowe białka wirusa BLV glikoprotei-
na gp51 i glikoproteina gp30 - uzyskane w procesie
rekombinacj i genetycznej, indukuj ą swoiste przeclw -
ciała odpornościowe identyczne w swych właściwoś-
ciach biolo gtczny ch z przeciw ciałami indukowany-
mI pTzez pełny wirus białaczki bydła. W większości
przypadków sąto przeciwciała skierowane przeciwko
glikozylowanej proteini e gp 5 1 odpowiedzialnej m. in.
za infekcyjność wirusa, jego właściwości hemagluty-
nacyjne czy też wyłvoĘwanie efektu syncytialnego.
Badania nad immun ogęneząrekombinowanego biał-
ka gp51 wirusa białaczkt bydła przeprowadziło wielu
autorow.

Altaner i wsp. (1) uodparniając bydło komorkami
NP-2, transformowanymi DNA genu env-Bl-! wyka-
zali powstanie długotrwałej obecności przeciwciał
neutralizuj ących, chroniących immunizow anę z}^nerzę-
ta przez 1 rok przed zakażęniem pełnostrukfuralnym
wirusem BLV. Dawka2 x I05 żywychkomorekNP-2
podana drogą podskomą indukowała swoiste przeciw -
ciała jlż w 14 dni po iniekcji. Jednorazowę szczęplę-
nie bydła żywymi komórkami indukowało wysokie
miana przeciwciał w teście RIA, zaś rewakcynacja po
2. mie siącach powodow ała ich vłyr ażny wzro st. W mi e-
siąc po szczepieniu miana przeciwciął w teście RIA
wahaĘsięod I:921do 1 :5825,zaśpo 3 miesiącach
- od 1 : 1656 do 1 : 6508, a po 10 miesiącach - od
I : 1942 do 1 : 6427.Na marginesie tych badań auto-
rzy podkreśIają że zwierzęta immunizowane zabity-

mi komorkami NP-2 nie wytwarzaĘ swoistychprze-
c iwci ał anty-B LV. Wymienien l, autorzy sugeruj ą rów-
nież, że utworzone agregaty otoczkowej glikopro-
teiny gp51, obecnej w błonie komórek rekombinowa-
nych, wykazuj ą p odobną aktywno ś ć immunolo g iczną
jak preparat ISCOM. W efekcie dochodzi do prezen-
tacji antygenu glikoproteinowego makrofagom i do
pełnej odpowiedzi immunologicznej szczepionych
zwterząt.

Ohishi i wsp. (i4) stosując komórki nerki królika
transfekowane rekombinantem wirusa vaccinii (rW),
uzyskali nie tylko dobrą ekspresję glikoproteiny gp51
wirusa w lizatach komórkowych,Iecz i dobrą stymu-
lację swoistych przeciwciał w surowicy krwi szcze-
pionych zwterząt. W innym badaniu autorzy wykaza-
li, ze rekombinant rVV stymuluje nie tylko dobrą od-
porność na zakażenie pełnym wirusem BLV (próba
challenge), aIę obnlżarówniez proliferację wirusa w or-
ganlzmtę zwlerząt. Podobne rezultary uzyskali auto-
rzy, stosując transfekowane komórki RK-13 (15).
W badaniach tych stosowano trzykonstrukĘ rYY,uzy-
skując dobrą ekspresję glikoproteiny, która nie tylko
indukuj e pr ze c iw c iała neutr alizuj ąc e, al e e 1 i minuj e i r
vitro tworzenie się syncytium w zakażonych komor-
kach. Wykorzystanie w rekombinancie rW promoto-
ra ATI wirusa vaccinii pozwoliło autorom na uzyska-
nie immunogennej szczepionki przeciwko białaczcę
bydła. Kumar i wsp. (11) podkreś|ająże rekombinant
VV-BLV1 kodujący kompletną sekwencję 301 ami-
nokwasów glikoproteiny gp51 i 133 (zż74 aminokwa-
sow) gp30 nie indukowałw organizmie krolików swo-
istych przeciwciał anty-BLV. Dopiero użycle pełnej
sekwencji DNA genu env-BLV i promotora PFE/L
w konstrukcie W-BLV3 pozwoliło indukować pełną
immunogenność białka gp51 i gp30. Kumar i wsp. (11)
oraz Gatei i wsp. (7) wykazali ponadto, ze glikoprotei-
na gp 5 I zw iązana z p ow rcr zchnią błony komórkowej
(syntetyzow ana przez wektor W -BLY 2 i W-BLV3 ),
indukuje u krolików swoiste przeciwciała, podczas gdy
nte związana z błoną komórkową (syntetyzowana
ptzęz wektor w-BLV1), nie stymuluje wytwarzania
tych przeciwciał. W 5 tygodni po immunizacji 3l3
szczepi one kró liki wykazyw aĘ wys oki e miana prze -
ciwciał w teście ELISA. Porletelle i wsp. (18) z kolei
donoszą że kroliki immunizowane środskomte oczysz-
czorlym, natyvnym białkiem gp51 i gp30 z rekombi-
nantu vP459 wykazywaĘ wysokie miana przeciwciał
neutralizujących.

Prz eprowad zone b adani a włas ne wykazaĘ, z e skon-
struowany plazmid pUT/env-BLV syntetyzuje w ko-
mórkach klonu AG otoczkową glikoproteinę gp51
wirusa BLV (19). Ekspresję tego białka stwierdzono
za pomocą metod: immunofluorescencji, PLA (Per-
oxidase Linked Assay) i westernblot. Uzyskane biał-
ko okazało się swoistym i immunologicznie czynnym
antygenem o właściwościach referencyjnego białka
gp5 1 uzyskanego z komórek FLK/BLV. SynteĘzowa-
ne białko zawierające oba komponenty otoczkowej



glikoproteiny gp51 i gp30 witusa BLV indukowało
wysokie miana przeciwciał swoistych w teście ELISA
u zwierząt szczepionych zarówno drogą dowęzłową
jak i domięśniową. Stwierdzono, ze najlepsze wyniki
immunizacji owiec uzyskano w grupie zwierzątszcze-
pionych trzykrotnie domięśniowo dawką 3 x I0- ży-
!\rych rekombinowanych komórek klonu AG. Najwyż-
sze miana przeciwciał anty-BLV w teście ELISA
(1 : 3200) wykazano w 14 dni po III immunizacji, a w
okresie od 2 do 18 miesięcy p.i. wahały się one od
I : 1210 do 1 : 800. Nalezy podkreślió, ze wszystkie
zwlerzętaimmunizowanedawkąod3 x 105do3 x 107

komórek AG w 18 miesięcy po szczepieniu były nie-
wrazliwe nazakażenie terenowym wirusem BLV i wy-
kazywaŁy uj emny wynik próby biologicznej (I9, 20).
W efekcie wyniki badńwłasnych koresponduj ązW-
nikami innych autorów.

podsumowanie

Na podstawie badań wielu autorow oraz badań włas-
ny ch należy stwi erdzi ć, ze ko dowani e strukfu ralnych
białek wirusa enzootycznej białaczki bydła gliko-
proteiny gp51 i glikoproteiny gp30 - jest możliwe
w wielu układach komórkowych: w komórkach pro-
kariotycznych i eukario Ę czny ch or az w systemi e wek-
tora wirusa vaccinii. Każdy z nich, poza komórkami
dr o żdży S a c c h a r o my c e s c e rev i s i a e, sy nteĘ zuje aktyw-
nąglikoproteinę gp51 zdolnądo indukcji wysokiej od-
porności humoralnej i komórkowej l szczepionych
zwterząt. Uzyskane rekombinowane białko gp5 1 j est
identycznym białkiem strukturalnym wirusa BLV jak
białko gp51, uzyskane z referencyjnych komórek FLK
czy NCR permanentnie zakażonych wirusem blałacz-
ki bydła, W efekcie wykazano wysoką efektywność
immunolog|cznąrekombinantów wirusa BLV, a syn-
te§zowana glikoproteina gp5 1 wywoływała dobrą od-
powiedź humoralną u szczęplonych zwierząt. Ujem-
ny wynik proby biologicznej potwierdza ich niewraz-
liwo ś ć na zakażenie p ełno strukturalnym wirus em b ia-
łaczklbydła.
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nie epidemiologiczne nadwrażliwości koni w lzr^e-
luna Culicoides. (Epidemiological study of Culico-
ides hypersensitivity in horses in Israel). Vet. Rec.
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Do rodzaju Culicolides (rząd Diptera'1 należą owady kłująco-ssące, które są
przyczyną przewlekĘch, nawracających sezonowo stanów zapalnych skóry u ko-
nj. Badania nad nadwrażliwością na CuLicoides z uwzględnieniem rasy. wieku.
płci i barwy sicrści przeprowadzono na 408 koniach w 18 stadninach w Izraelu.
Dane uzyskane metodą krvestionariuszy skonfrontowano z wynikami badania
lekarsko-weterynaryjnego U 28% lvystęporvała nadwrażliwość na Culicoides
Nadwrażliwośc notowano rzadko w stadninach położonych na wysokości ponad
800 m nad poziotnem morza. Częściej występorvała u koni w stadninach niżcj
położonych Na występowanie nadwrażliwości oprócz usytl-towania stadniny
miała wpĘw rasa i wiek koni 

G.


