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Summary

The aim of our experiment was the induction of apoptosis in lymphocytes from cattle infected with BLV
stimulated with xantotoxin in comparison to serological examinations. The serological control of 10 dairy cows
by ELISA showćd 6 positive re§ults, among which 4 were also positive by nested-PCR. The first apoptotic cells
were observed after 24 hours in short term lymphocytes stimulated by xantotoxin. The apoptosis process in
lymphocytes after 48 and 72 hours in cows with positive results of nested-PCR was slow. The mean values of
apoptotic cells Were 36.250ń nnd 15.25,Y", where as it was higher in negative animals and attained 43.33% and
ZO.ŚO"l" respectively. A markedly lower number of apoptotic Ćeils in anńals with positive results by nested-PCR
indicates a slower atrophy process of lymphocytes in animals infected with enzootic bovine leukemia virus.
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Programowana śmierć komorki apoptoza, zwana
niekiedy śmiercią samobójczą cechuje się określoną
sekwencj ą zdarzęń występuj ących w komórce. Wiele
rozmaitych czynnikow, takich jak: leki, związki tok-
syczne, promlenlowanle JonlzuJące, preparaty wywo-
łujące martwicę, moze wywołaó apoptozę. W proce-
sie tym obserwuje się specyficzny rozpad cytoplazmy
i organelli komórkowych na ciałka apoptotyczne, kon-
densację i fragmentację jądra, jak również obkurcza-
nie komórkii zmiany biochemiczne połączone zfrag-
mentacj ą DNA. Ob serwuj e się równiez de strukcj ę cy-
toszkieletu i struktur mikrotubularnych (13). Apopto-
za jest procesęm odgrywaj ącym istotną rolę w prawid-
łowym róznicowaniu i homeostazie tkankowej, po-
pr zez utr zymyr,vani e odp owi edni ej równowagi mi ędzy
ilo ś cią komórek pro l i feruj ących a obumieraj ących ( 1 2 ).
O fakcie, że apoptozajest procesem aktywnym świad-
czyhamowanie jej przezinhibitory syntezy RNA i biał-
ka komórkowe. Stosowanie aktynomycyny D (inhibi-
tora syntezy mRNA) i cykloheksamidu (inhibitora
syntezy białka) hamowało spontaniczną apoptozę u pła-
zów i owadów w czasie mofrogenezy (6). Jednąz drog
indukcji apoptozy jest cykl sfingomielinowy aktywo-
wany s fi ngom ie l i nazą w odpowiedz i na działani e np.
TNF-a, 7-interferonu, niektórych składników komple-
mentu, IL-l, NGF i in. Wykazano, że cykl sfingomie-
linowy aktywuje szereg enzymów i genów, prowadząc
do zatrzymania cyklu komorkowego i apoptozy (3, 1 0).

Do związków indukujących apoptozę w komórkach
nowotworowych na|eżąm. in. furanokumaryny - bio-
logicznie aktywn e zwtązki pochodzenia roślinnego,
tworzące addukty z DNA. Wyraźny wpływ na zaha-
mowanie proliferacji i indukcję apoptozy pochodnych
furanokum aryny w komórkach ludzkiej linli btałacz-
kowej HL-60 wykazaŁa Bogucka-Kocka (1,2).

Celem badań była ocena procesu apoptozy po sty-
mulacji limfocytow krwi obwodowej bydła zakażone-
go wirusem białaczki (BLV) pochodną furanokuma-
ryny ksantotoksyną w świetle wyników kontroli se-
rologicznej i reakcji nested-PCR.

Mateliał i metody

Próbki krwi. Do badań uzyto 10 próbek krwi krów mlecz-
nych w wieku 4-6 lat. Jako antykoagulantu uzyto wersenu lI
(NaCl B,O,KCl 0,2,KH2PO4-0,2,Na,HPO4- 1,15, EDTA

50,0, H.0 ad l000 ml/ w stosunku 1 : 20),
Izolacja limfocytów. Pełną krew po rozcieńczeniu 0,9%

NaCl w stosunku l : 1 nawarstwiano na l/3 objętości Gradi-
solu L (Polfa), wirowano w gradiencie gęstości 30 min, 300 g
w temp. pokojowej, po czym frakcję limfocytów trzykrotnie
pfukano 0,9% NaCl. Zywotność komórek sprawdzano me-
todą barwienia błękitem trypanu.

Hodowla limfocytów (short term). Zawiesinę kornórek
w koncentracji l06/ml inkubowano 72 godz. w tennostacie
CO. w temperatltrze 37"C i atlnosferze 5% CO.. Podłoze
wzrostowe stanowił płyn RPMI 1640 z dodatkiem 10% su-
rowicy cielęcej, 2 mM L-glutarniny oraz antybiotyków



(100 U/ml penicylina, l00 pglml streptomycyna l2,5 pglml
amfoterycyna B). Komórki limfocytów stymulowano ksan-
totoksynąw stęzeniu 50 pM. Kontrolę stanowiĘ limfocyty
niestymulowane.

Test anneksynolvy. Celem oceny liczby limfocl.tów w sta-
dium wczesnej apoptozy stosowano test z anneksyną V
(Boehringer Mannheim). 7Z-godz. komórki limfocytów
w koncentracji 105/ml po odwirowaniu l0 min. przy 800 obr./
/min. inkubowano 5 min. w buforze o składzie: l0 mM He-
pes,Ą.{aOH, pH7,4; l40 mM NaCl; 2,5 rnM CaCl, i anneksy-
na V znakowana FITC w stęzeniu 0,65 pgAnl. Morfologię
komórek oceniano w mikroskopie fluorescencyjnym i archi-
wizowano przy uży ciuprogramu komputerowego MultiScan.

Izolacja DNA. lzolację DNA prowadzono przy pomocy
zestawu Blood DNA Prep Plus (A&A Biotechnology, Gdy-
nia. Nr kat. 022) zgodnie z instrukcją producenta. Do izola-
cji pobierano 500 pl świezej pełnej krwi zwierząt badanych,

PCR standard. Badanie przeprowadzono przy uĘciu dwu
par primerów DNA zarówno dla genu env, jak i IJ|R wirusa
BLV, Reakcję amplifikacji obydwu par primerów prowadzo-
no w mieszaninie o końcowej objętości 25 pl składającej się
z 10 mM Tris-HCl pH 8,8, przy 25"C,50 mM KCl, 1,5 mM
MgCl,, 0,10ń Triton X-100, 200 pM mieszaniny każdego
z dNTĘ 0,5 U DyNAzymeII DNA polirnerazy (Finnzymes
Oy), 0,2 pM primerów genu env BLV - ZM2 (5'-ctc tga tgg
cta agg gca gac acg gc-3') i ZM3 (5'-ctt ccc ctc cct ggg ctc
ccg aa-3') i 3 pl DNA. W badaniach uzyto równieżzewnętrz-
nych primerów genu LTR wirusa białaczki: L 1 (5'-tgt ttg ccg
gtc tct cct ggc c-3') iL2 (5'-gtc ctg agc tct ctt gct ccc gag-3').
Profil temperaturowy arnplifikacji był następujący: 5 min.
95"C, 35 cykli denaturacji 30 s. w temp. 94"C,przyłączanie
1 min, 70"C. W ostatnim cyklu reakcji probówki inkubowa-
no 10 min. w temp. 72oC.

Nested-PCR: l pl produktu amplifikacji pierwszej reak-
cji PCR dodawano do roztworu zawierającego 50 mM KCl,
10 mM Tris-HCl pH 8,8 przy 25"C,50 mM KCl, 1,5 mM
MgCl,, O,IońTriton X-l00,200 pM kazdego z dNTĘ 0,5 U
DyNAzyme II ww. polirnerazy DNA, 0,2 pM każdego star-
tera ZM4 (5'-ctc gcc ctc ccg gac gcc ca-3') 1ZM5 (5'-gct
agg cct aag gtc agg gcc gc-3'). Sekwencje wewnętrzne pri-
merów genu LTR stanowiły: L3 (5'-gag cgc ggg ccg cga gaa
aca gaa-3') l L4 (5'-gga ggg tgg ttc tcg gct gag acc-3').
Końcowa objętość mieszaniny reakcyjrrej wynosiła 25 p1,1.

Przewidywana masa cząsteczkowa amplikonu DNA dla genu
env wynosiła2I8 pz,zaś dla genu LTR 165 pz. Profil tem-
peraturowy amplifikacji był następuj ący: wstępna denatura-
cja 2 min. w temp. 95"C,20 cyk|i 30 s. denaturacj i i przyła;
czania w temp. 94'C, wydłużanie 30 s. 70"C. Następnie na-
kładano 5 pl mieszaniny reakcyjnej na 2% żęI agarozowy
z dodatkiem bromku etydyny i prowadzono elektroforezę.

Surowice. Do badań użyto 10 surowic wymienionych krów
mlecznych przygotowanych w sposób ogólnie znany.

Test ELISA. Kontrolę swoistych przeciwciał anty gp5l
wirusa BLV protr,,adzono testem SERELISA BLV AB firrny
Rhóne Merie,;x, ściśle wg załączonej instrukcji. Odczyt wy-
ników wykonywano na spektrofotometrze Stat Fax 2 100 przy
długcści fali 490 nm. Surowice, których waftośc liczbowa
procentu zirlezności była > 50oń uznawano za dodatnie, zaś
te, któr,,,ch procent zależności wynosił <30oń przyjmowano
za ujemne. Pozostałe wafiości liczbowe traktowano jako war-
tości surowic wa3pliwych,

Wyniki iomówienie
Uzyskane rezultaty przedstawiono w tab. 1 i 2 oraz

naryc.1-5. Kontrola serologiczna I0 surowic testem
ELISA wykazała 6 dodatnich wyników (tab. I), zaś
badaniem DNA prowirusa BLV testem nested-PCR
dodatni wynik ręakcji stwierdzono w 4 przypadkach
(tab. 1). Wartość liczbowa procenfu zależności w su-
rowicach dodatnich wahała się od 1,958 do 2,223,
podczas gdy dla surowic ujemnych od 0,173 do 0,461.
Elektroforeza izolatów DNA wykazała obecność ty-
powych prążkow amp likonu o c iężarze mo lekularnym
2I8 pz dla genu env i 165 pz dla genu LTR wirusa
białaczki (ryc. 1).Wielkość prążkow DNA od zwie-
r ząt b adanych była idenĘ czna z wielko ścią prążkow
kontrolnych uzyskanych z komórek referencyjnej linii
FLK/BLV. Otrzymane wyniki kontroli serolo gicznej
oraz amplifikacji DNA wirusa BLV potwierdzają eks-
presję wirusowego genu env i LTR w organizmię za-
każonych zwierząt.

Tab. 1. Wyniki kontroli serologicznej i PCR krów zakażo-
nych w warunkach naturalnych wirusem BLV

M K_K+ 1 2 3 4 5 ó 7 8 9 l0

Ryc. 1. Elektroforogram amplikonów DNA z limfocytów krwi
krów zakażonych w warunkach naturalnych wirusem BLV.
M - marker; K (-) - kontrola negatywna (bez DNA); K (+) -
kontrola pozytywna; 1-10 próbki DNA z limfocytów krwi
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Rezultaty wpłylvu stymulacji limfocytów krwi byd-
ła wolnego od zakażęnia i,zakażonego wirusem bia-
Łaczki ksantotoksyną na proces apoptozy w hodowli
short term ilustrujątab.2 orazryc.2,3 i 4. Jak wyka-

Tab.2. Sredni odsetek komórek apoptotycznych u bydła za-
każonego wirusem BLV w 24., 48. i 72. godz. hodowli limfo-
cytów stymulowanych ksantotoksyną w odniesieniu do wyni-
ków testu ELISA i nested-PCR

Ryc. 2. Przebieg apoptozy i nekrozy w limfocytach krwi krów
zakażonych wirusem BLV w 24 godz. po sĘmulacji ksanto-
toksyną

Ryc.3. Przebieg apoptozy i nekrozy w limfocytach krwi krów
zakażonych wirusem BLV w 48 godz. po stymulacji ksanto-
toksyną
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Ryc. 4. Przebieg apoptozy i nekrozy w limfocytach krwi krów
zakażonych wirusem BLV w 72 godz. po sĘmulacji ksanto-
toksyną

zano, jlJż po 24 godz. po stymulacji obserwowano
obecność komórek apoptotycznych (ryc. 5). NaleĄ za-
znaazyć,żeIiczba ich w odniesieniu do wyników tes-
tu ELISA była odmienna w porównanilzrezlltatamt
tesfu nested-PcR. Uwzględniając kontrolę serologicz-
ną stwierdzono, że zwierzęta z dodatnim wynikiem,
w kazdym badaniu wykazywaĘ niższe średnie war-
tości liczbowe dla komórek apoptoĘcznych, niż te,
u ktorych test ELISA był ujemny. W przypadku zw|e-
rząt z dodatnim wynikiem ELISA odsetek komórek
apoptotycznych po 24 godz, wahał się od 11 do 16,
a po 48 i 7 2 godz. kolejno: 3 8-45 i 17 -22, zaś u zwie-
rząt z wynikiem ujemnym odpowiednio: 7-15, 34-50
i 9-29. Odwrotnązalezność stwierdzono w przypadku
porównania wyników odsetka komórek apoptotycz-
ny ch z wynikami te s tu ne s te d- P C R. Analiruj ąc szczę -
gółowe wyniki wykazano_, ?ep924,godz. od stymula-
cji w grupie zwierząt z PCR (+) wykazano 7-I0ońko-
mórek apoptotycznych, po 48 godz. 32-42%o i po 72
go dz. 9 -20 . Naj wyzsze warto ści liczbowe ods etka lim-
focytów dla komórek apoptotycznych stwierdzono
w 48 godz. po stymulacji. Srednio wartości te dla tes-
tu nested-PcR (+1 po 48 t 72 godz. byĘ ntższe ntż
unvierzątwykaanjącychujemnywynikbadania(tab.2).

Monitorowanie procesu apoptozy limfocytów krwi
stymulowanych ksantotoksyną i ocena ich morfologii
meto dą z anneksyną Y wykazało, ze ods etek komórek

Ryc. 5. Limfocyt w stadium apoptozy. Zielona fluorescencja
w metodzie z anneksyną V. (Pow. 10 x 60)
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apoptotycznych, w porównaniu z komórkami kontrol-
nymi ni e pr zek ac zał 5 

oń . Zaob serwo wane r ó żnic e p o -
między grupami zwierząt z dodatnim i ujemnym wy-
nikiem reakcji PCR wskazĄą że istotą procesu no-
wotworowego w komórkach jest obecność w nich wy-
krywalnego wirusa BLV. Komorki sĘmulowane ksan-
totoksynąu nvierzątz ujemnym wlmikiem reakcji PCR
po 48 i 72 godz. kulĘwacji szybciej wchodziĘ w apop-
tozęi póżniej wykazywały cechy śmierci progfamo-
wanej ntż u zwięrząt z wynikiem PCR (+).

Przeprowadzone badania wykazĘ, że indukcj a pro-
cesu apoptozy ksantotoksyną w limfocytach krwi ob-
wodowej bydła wolnego od zakażenta t zakażonego
wirusem BLV jest istotna iwyrażna (ryc. 3).Raptow-
ny spadek ilości komorek apoptotycznychpo 72 godz.
sĘmulacj i w iĘe się naj prawdop o dobni ej z wy r ażnym
wzrostem liczby limfocytow martwych (ryc. 4). Po-
dobną aktywność biologiczną ksantotoksyny na sty-
mulacj ę białaczkowych komórek l inii HL- 6 0 wykaza-
li Bogucka-Kocka i Kocki (I,2).Autorzy stwierdzili,
że związek ten w koncentracji 50 pM powoduje wy-
raźny spadek ekspresji genów rodziny bcl-Z i genów
GAPDH.

Przeprowadzone w ciągu ostatnich lat badania nad
składem fitochemicznym wielu roślin rosnących w Ja-
ponii, Tajlandii, Sri Lance, Uzbekistanie oraz Belgii
dowi o dĘ że wy izolow ane z ntch zw iązki nal eżąc e do
grupy kumaryn - piranokumaryny, furanokumaryny,
bikumaryny i spirobikumaryny, zawterującę czynną
grupę laktonową wykazuj ą s ilne właś ciwo ś c i przeciw -
wirusowe wobec wirusa HIV-I (11, 15), Dowiedzio-
no również, ze hamują one replikację wirusa popIzez
supre sj ę j ego odwrohrej transkryptazy. Niektór e z Ę ch
związków słabo hamująuwalnianie cytokin (5, 8, 16).
Stwierdzono równiez, ze kumaryny będące inhibito-
rami odwrotnej transkryptazy HIV- 1 wykazuj ą c ałko -
witą ochronę hamowania replikacji wirusa HIY-I in
vitro t zabezpieczają go przed cytotoksycznąaktyw-
no ścią w fi brob lastach mys ich, Zw iązki kumarynowe
nie hamująjednakże replikacji in vitro wirusa HIY-Z
ani wirusa mieloblastozy ptasiej (AMV) (11, 15).

Najbardziej znamienną cechą zakażęnia wirusem
HIV jest śmierć limfocytów T podatnych na apoptozę
wywołaną zwuązanlem się ligandu (białka gpl20) ze
swoistym receptorem komórkowym. Równtęż staŁa
aktywacj a limfo cytow cytotoksycz ny ch vłyr aża s i ę sty-
mulacją całego układu immunologicznego za pośred-
nictwem cytokin. W efekcie komórki pamięci akty-
wowane stale cytokinami skłonne sąbardziej do śmier-
ci apoptotycznej ntż do proliferacji (9). Oprócz cyto-
kin istotny wpływ na proces apoptozy wywierająrów-
niez prostaglandyny (7).

Czy podobnę zależności występują w przypadku
zakażeniazwierzątwirusem btałaczki nie jest to pew-
ne. Badania Dequiedta i wsp. (4) wykazaĘ, że zaka-
żenie organizmu wirusem BLV opóżnia proces apop-
tozy limfocytów gospodarza. Obecność wirusa w ko-
mórkach drastycznie zmniejsza się, a nawet znosi pro-
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ces apoptozy. Dane te potwierdzają istotną rolę zaka-
zenia wirusowego w umozliwieniu przeżycia komó-
rek, pozbawionych czynników wzrostowych in vitro
w następstwie ich izolacji. Jak podaje autor, obecność
wirusa BLV w organizmie w warunkach zakażenta
naturalnego jest odpowtędzialna za wybiorczę ptze-
ż;yw anie i kl onalną pro l i feracj ę p r ow adząc ąb ezp o śred-
nio do metaplazji limfocytow B. Mechanizm hamo-
wania procesu apoptozy poprzęz zakażenie wirusem
białaczki nie jest zrtany. Z dużym prawdopodobień-
stwem możnaprzyjąć, ze białkowy produkt genu tax
BLV odgrywa fu głownąrolę. W świetle powyższego,
badania genu tax wirusa HTLV dostarczyĘ sprzęcz-
nych dowodow i w zalężności od rodzaju komorek
wykazano zarówno indukujący, jak i hamujący jego
wpływ naapoptozę (13, 17).

Reasumując należy przyjąc, że poznanie wpływu
zw iązkow kum aryn o wy ch na pr zebi e g pro c e su ap op -
tozy w limfocytach krwi bydła pozwoli na bliższe
wyjaśnienie patogenezy wirusa BLV w organizmie
zakażonych zwierząt, na poznanie procesu prolifera-
cji limfocytow B orazna wykorzystanie pochodnych
furanokumaryny w profilaktyce i terapii zakażęń, rę-
trowirusowych u ludzi i zwierząt,
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