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Herpeswirusy tworzą dużą i ważną grupę czynni-
kow zakaźnych, występującąu wielu gatunków zwię-
r ząt i hńzi. S ąpr ry cryną choroby Auj e szky' e go u świń,
otrętu koni, otrętu t zapalentanosa i tchawicy u bydła.
Wywołujątakżę zachorowania u psów, kotów, owiec,
gołębi i kaczek. U ludzi są odpowiedzialne zawiele
ze społów chorobowych, p ocząwszy od zmian skómo -
-śluzowkowych (opryszczka, ospa wtetrzna, poĘasiec),
aż do zakażeń zagr ażających ży cill. O dgrywaj ą takze
rolę w powstawaniu nowotworów u człowieka (17).

W obrębie tej rodziny wyróżnta się 3 podrodziny:
Alphaherpesvirinae (wirus opryszczki-Hsv 1 i HSV 2,
wirus ospy wietrznej i poĘaśca - HSV 3), Betaher-
pesvirinae oraz Gammaherpesvirinae. Choroba Ma-
reka (MD) jest chorobądrobiu grzebtącego, charakte-
ryzliącąsię klinicznie występowaniem u ptaków po-
rażęńnóg i skrzydeł, a sekcyjnie obecnościązmian no-
w otw orowy ch w nar ządach w ewnętr zny ch, C zynni -
kiem etiologlcznym tej choroby jest wirus należący
do rodziny Herpesviridae. Napodstawie właściwości
b io 1o giczny ch, a szczegolni e limfotropiz mu zalic zo -
no go początkowo do gamma herpeswirusów. Po
stwierdzeniu w genomie sekwencji nukleotydowych
homo lo gic zny ch do s ekwencj i znaj dujących s ię w ge-
nomie wirusa opryszczki (herp es s imp lex virus - HSV)
zakwalifikowano go do alfaherpeswirusów (4, 9, I2).

Wirus choroby Mareka (MDV), podobnie jak inne
herpeswirusy, posiada symetrię heksagonalną średni-
cę około 150-160 nm. Nukleokapsyd o średnicy
85-100 nm składa się z około 162 kapsomerów (11,
23). DNA wirusa MD jest liniową dwuniciowącząs-

teczkąo gęstości I,706 glmL Po 15 seryjnych pasa-
żach w hodowlach komórkowych występuje spadek
gęstości DNA MDV do około I,700 glml Masa cząs-
teczkowa genomu wynosi od 103 do 120 kD. Genom
szczepów zjadliwych składa się ze 166 000-184 000 bp,
natomiast genom szczepów atenuowanych jest około
2000-3000 bp dŁuższy (29).

Szczepy wirusa choroby Mareka ze względl na
swoje właściwości zaltcza się do 3 serotypów. Wiru-
lencja i onkogennośc szczepow związana jest z sero-

łpem 1, do którego należąwszystkie szczępy zjadli-
w e or az ich atenuowane formy. D o s eroĘpu 2 zalicza-
ne są szczepy apatogenne występujące u kur, a do se-
rotypu 3 szczepy niepatogenne występujące u indy-
ków, Szczepy należące do serotypu 1 wykazujądlżą
róznorodność, od szczepów prawie apatogennych do
b ar dzo zj adliwych. Na p odstawie p ato genno ś ci szcze -

pów w obrębie serotypu 7 wyróżnia się cztery patoty-
pyi szczepy mMDV - tzw. szczepy klasyczne o umiar-
kowanej patogennoś ci, szczepy vMDV - szczepy zjad-
liwe, wywołujące zmiany nowotworowę) szczępy
wMDV - szczępybardzo zjadliwe, o podwyższonej
onkogenno ści or az szczepy ostatnio izolow ane, prze-
łamuj ące odpomość poszczeptenn6 zw anę szczepa-
mi w+MDV (2).

Na podstawie badań strukfury molekularnej stwier-
dzono, ze wszystkie trzy serotypy wirusa MD zawie-
rają w swoim genomie unikatowy region długi (uni-
que region long - U.)
que region short - U,)
dy ograntczony przęz



cje (terminal repeat long -
T\; te
TR") i
rzalne s
peat long - IRL; internal re-
peat short - IR") (10, 28).

Unikatowy region długi
(U.) zlokalizowany jest mię-
dzy I0 000 bp a 85 000 bp
lewego końca genomu i skła-
da się z dwóch segmentów.
Segment pierwszy połozony
jest pomiędzy I0 000 bp
a 32 000 bp genomu, nato-
miast segment drugi pomię-
dzy 34 000 bp a 85 000 bp
genomu, Region U, ograni-
czony j est p rzez dhlgt końco-
wy region zlokaltzowany po-
między 0 a 2000 bp) i długi
wewnętrzny region położony
pomiędzy 85 000 bp
a 95 000 bp (28).

Unikatowy region krótki Ryc. 1. Różnice w budowie genomu pomiędzy trzema serotypami MDV
(Ur) połozony jest pomiędzy
103 000 bp a 111 000 bp. Region ten ograniczony jest (kinaza proteinowa); Ur6 (gD), Ur7; Ur8 (gE) i Us10.
poprzęz końcową sekwencje między 111 000 bp PonadtoMDV2Urzawieratrzy genykodującegliko-
a II9 00 bp i wewnętrzną sekwencję pomiędzy proteiny: gD, gI orazgE,posiadające wielkość, odpo-
95 000 bp a 103 000 bp (28), wiednio: 385, 355 i 488 aminokwasów (I3,2I).

Badania struktury molekularnej szczepów wirusa
choroby Mareka v,rykazaĘ zrracznę rożntce w budo-
wie genomu pomiędzy poszczegóInymi seroĘpami,
atakżę pomiędzy patotypami w obrębie serotypu 1.

Szczep zjadliv,ry GA,należący do serotypu 1, posiada
region U. wielkości
wielkości 12 579 bp
zawiera4I,7ońpar z
tyfikowano 69 otwaĘch ramek odczyru (ORF s), z cze-
go 55 było homologicznych do HSV I,a42 było spe-
cyficznych dla szczepu GA, choć jak dotychczas nie
poznano ich funkcji. Inny szczep zjadlivły Md5 posia-
da genom wielkości I77 874 bp i zawiera okoŁo 44Yo
par zasad G+C (ryc. 1). Region U. tego szczepu skła-
da się zę II3 563 bp, natomiast region krótki ze
I0 847 bp. W genomie szczepuMd5 zidentyfikowano
3 3 8 otwaĄch ramek odczytu. 73 geny kod ow ane przez
ORFs występująw pojedynczej kopii i zlokaltzowane
sąw specyficznychregionach genomu. 30 genów jest
częściowo lub całkowicie zlokalizowanych w regio-
nach powtórzefi(28).

Genom szczępu HPRS24 należącego do serotypu 2
składa sięze l64270bp (ryc. 1) izawiqaokoło 53,6Yo
G+C. Długi region (MDV 2Ur) posiada 110 637 bp
izawięra 50,30ń G+C (13), 68 otwartych ramek od-

szczep GA - serotyp 1

TRL Ut lBt lBs Us TBs

113 476 bp 11 160 bp 12 579 bp

174 040 bp

Szczep Md5 - serotyp 'l

TRt Ut lBL lns l§ TRs

11 3 563 bp 10 847 bp 13 229 bp

177 B74 bp

szczep HPRsr4 - serotyp 2

TRL Ut lRt lRs Us TRs

110 637 bp 12 109 bp 689 b

164 270 bp

Szczep HVT FC126 - serotyp 3

TBt UL lR[ lRs Us TBs

111 868 bp 861 7 bp 13 554 bp

159'160 bp

Genom herpeswirusa indyczego HVT nalezącego do
serotypu 3 posiada masę cząsteczkową 103 kD i gęr-
tośc I,707 g/ml (ryc. 1), Składa się on zę I59 160 bp
i koduje 99 białek (1). W regionie U, znaleziono 57
genów homologicznych do genów HSV-I, 6 genów
homologicznych dla MDV I i 2 oraz 2 geny (HVT
068 i HVT 070), które występują tylko w genomie
szczepu HVT F C 126 (1 6). Homologia pomiędzy DNA
MDV i DNA HVT według Lee i wsp. (19) jest ntższa
niż 50ń, natomiast Kaschka-Dietrich i wsp. (15) uwa-
żają że brak jest homologii.

W genomie wirusa choroby Mareka określono oko-
ło 80 specyftczny ch genów Podzielono je na trzy ka-
tegorie. Do pierwszej należągeny zwięane z onko-
gennością do drugiej genykodujące glikoproteiny, a do
trzeciej wszystkie pozostałe.

Na podstawie inne go p o działu geny wirus a choroby
Mareka także zalicza się do trzęchklas. Pierwszakla-
sazawieta geny wspolne dla rodziny herpeswirusów.
Druga klasa to geny wspólne dla wszystkich 3 seroty-
pów wirusa choroby Mareka, nie występujące w ge-
nomach innych herpeswirusów. Trzecia klasa to geny
charakterystyczne dla serotypu 1 wirusa choroby Ma-
reka, nieobecne w genomach szczepów należących do
sero§pu 2 i3 (5).

Z onko genn o ś cią zw iązane sątr zy g eny : s ekwencj a
I32 bp, gen pp38 oraz gęn meq. Sekwencja I32 bp
wykorzystywana jest do diagnostyki i różnicowania
szczep ow zj adliwych od atenuowanych. Na podstawie



analizy genomu stwierdzono, iż szczepy patogenne
zawierająĘlko od jednej do trzech kopii, natomiast
szczepy atenuowane posiadająw swoim genomie na-
wet do sfu kopii tej sekwencji. Funkcja tej sekwencji
nie jest j eszcze dokładnie poznana (2).

Gen pp38 jest kompleksem białek zawierającym
polipep§dy o masie 39,36 oraz24 kD. Stwierdzono
homologię pomiędzy genem pp38 występującym
w szczepach należących do serotypu I i należących
do serotypu 3 (22). Gen ten ule garóżnej ekspresji w ko-
mórkach guzatw liniach komórkowych (6). Określo-
no sekwencję tego genu w kilku szczepach nalezących
do serotypu I (27). Przy lżyciu panelu przeciwctał
monoklonalnych oraz monospecyficznej surowicy
zidentyfikowano 3 epitopy genu pp38. Pierwszy epi-
top zawierń glicynę w pozycji 109, Drugi epitop po-
siadał glutaminę w pozycji I07 , atrzęci epitop argini-
nęwpozycji 107 (6),

Gen kodujący białko meq, składający się z339 ami-
nokwasów o masie cząsteczkowej około 40 kD ulega
największej ekspresji w stransformowanych komór-
kachglza. Białko to występuje tylko w genomie szaze-
pów nalezących do serotypu I. Zawtera region pod-
stawowy, region końcowy składający się z proliny i glu-
taminy oraz region leucyny ( l 8).

W strukfurze genomu MDV znajdują się ponadto
geny kodujące glikoproteiny. Antygen A jest kodowa-
ny przęzgen gC. Jest to glikoproteina o masie 57-65 kD,
punkcie izoelektrycznym 6,68+/-0,03 oraz stałej se-
dymentacji 3.7 S (7). Obecność antygenu A stwierdza
się w płynie znad zakażonych komórek oTaz na po-
wierzchni i w cytoplazmie takich komórek (20). Jest
wykrywany w teście precypitacji w żelu agarowym.
Wrazzę wzrostem liczby pasaży in vitro następuje re-
dukcja transkrypcji gC, co jestprzyczynąspadku wy-
twarzania antygenu A. Homologia gC pomiędzy
MDVI - MDV2 i MDVl - HVT wynosi 76%o, apo-
między MDV2 a HVT 70% (3).

Drugim waznym antygenem jest antygen B kodo-
wany przez gen gB. Antygen B jest antygenem niese-
krecyjnym, składającym się z kompleksu trzech gli-
koprotein o masach: 100, 60 i 49 kD (3). Jego punkt
izoelektryczny wynosi 4,54, a stała sedymentacji 4,4 S
(8). Antygen zlokalizowany jest na powierzchni ko-
mórek i w cytoplazmie. Glikoproteina B odpowiedzial-
na jest za indukcję powstawania przeciwciał neutra-
lizujących.

Glikoproteina gD MDV posiada masę cząsteczko-
wą42,6 kD lub 53,4 kD w postaci glikozylowanej. gD
za:wiera potencj alnie 4 miej sca gllkozylacji i 7 miej sc
cysteinowych, z czego 6 jest konserwatywnych dla
wieluherpeswirusów. Białko to równiez indukuje two-
rzęnie przeciw ciał neutralizuj ących ( 1 a).

Glikoproteina gH MDV ma masę cząsteczkową
91 kD. Prekursor MDV gH posiada 4 cząsteczki, zlo-
kalizowane pomiędzy I-I8, 629-64I, 660-682 oraz
7 7 0 -7 92 aminokwasem, wykazuj ące brak powinowac-
twa do wody, a także małą dome nę cytoplazmaĘ czną

pomiędzy 793-813 aminokwasem i 9 potencjalnych
miejsc glikozylacji. Największej ekspresji ulega na
powierzchn i zakńonych komórek. Opisano interak-
cję pomiędzy tągllkoproteiną a glikoproteinągI (26).

Glikoproteina gI posiada masę cząsteczkową 37 kD.
Domena membranowa zlokalizowana jest w pozycji
269-289. gI ma 5 miejsc gllkozylacji i kilka miejsc
cysteinowych. Jej rola nie jest jeszcze poznana (24).

Wśrod specyficznych enzymów wirusowych nale-
ży wymienić : DNA polimerazę, kinazę tymidynową
oraz reduktazę rybonukleotydową.

DNA polimeraza posiada masę cząsteczkową oko-
ło 100 kD. Gen polimerazy zawleTa ramkę odczytu
wielkości 3540 bp kodującą l l80 aminokwasow,
Transkrypt tego genu zawiera 3 wysoce konserwaĘwne
domeny w N-terminalnym końcu i 6 w C-końcowym
(25). DNA polimerazajest kluczolwym enzymem bio-
rącym udział w replikacji genomu wirusowego.

Kinaza tymidynowa posiada masę cząsteczkową
około 87,7 kD i składa sięz352 aminokwasów. Kina-
za tymtdynowa zlokallzowanajest w cytozolu, a jej
poziom możę wzrastać po zakażeniu komorek fibro-
blastow zarodka kurzego szczępęm HPRSr6. Schat
wykazał, że szczepy serotypu 2 MDV nie indukują
wzrostu poziomu kinazy tymidynowej. Enzym ten
wykazuje homologię z podobnym enzymem EHV 4
(equine herpesvirus 4), ale nie wykazuje homologii
z kurzą cytoplazmaĘ cznąkinazą (23).

Mimo wielu badań złożona struktura genomu wiru-
sa choroby Mareka nie została jeszcze w pełni pozna-
na. Wykazanie podobieństw w strukturze genomu
MDV do genomu innych herpeswirusóą a także dal-
sze badania na strukturą MDV pozwolą udoskonalić
metody diagnosĘki choroby Mareka, atakżę metody
profilaktyki.
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pod adresem: dr Agnieszka Wiszniewska, Zespół Higieny Produktów Zwierzęcych,
uI. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn; faksem na numer (89) 523 33 31 lub na adres
poczty elektron icznej : aga@uwm.edu.p!

Opłatę zaudział w konferencji w wysokości 300 zł prosimy wpłacać na rachunek bankowy
U niwersytetu Warmińsko-Mazu rskiego w Olsztynie :

Bank PKO BP Oddział Centrum w Olsztynie 38 1020 3541 0000 5902 OO14 4071
z dopiskiem w adnotacjach (niezbędne!):0551 -1102 oraz imię i nazwisko uczestnika

Szczegoły konferencji zostaną podane po wpłynięciu zgłoszenia w komunikacie ll.

W celu uzyskania innych informacji prosimy o kontakt z dr Agnieszką Wiszniewską,
tel. (89) 5234331; e-mail: aga@uwm.edu.pl


