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Ghatakterystyka mutantów genetycznych wirusa
enzootycznej białaczki bydła i ich znaczenie

w diagnostyce serologiGznei
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Bicka L., Rola M,Kozaczyńska B., Stec J., Kuźmak J.
Ghatacteilstics of genetic mutants of bovine leukaemia uilus and theit lole

in setodiagnosing BIV infections
Summary

Genetic variations of the Deltaretrovirus genus appear to be minimal compared to lentiviruses. Nevertheless,
some recent data has strengthened the hypothesis that infected cattle can carry BLV variants that have escaped
antibody detection. The aim of the present study was to determine the nature of BLV genetic variability and its
implications on the effectiveness of serodiagnosing BLV infections using the ELISA. Proviral DNA of BLV was
analyzed from 116 seronegative cows selected out of 201 dairy cattle from nine herds. A 286 bp fragment of
BLV provirus, including 3' end of env gene encoding for Ę G , H epitope of gpS1 glycoprotein, lya§ amplified
from 18 samples and analyzed by single-strand conformation po|ymorphism. SSCP analysis of al| isolates
identified three migration profiles with distinct conformation polymorphism that corresponded with sequence-
-determined genetic diversity. Sequence analysis of ten isolates indicated that nucleotide changes were located
predominantly within the sequence encoding epitopes and led to amino acid substitutions. The following amino
acid changes were found: Ala--Thr at position 48 for epitope G, in all ten iso|ates, Ala/Lys--Pro/Glu at
positions 73174 for epitope GG, in four isolates and Ser-Ala at position 58 for epitope H, in one isolate. No
amino acid changes for epitope F were found. The resu|ts established that genetic variants of BLV with certain
amino acid substitutions within gp51 epitopes may exist and that SSCP analysis can be useful to determine the
genetic variability of BLV without the need for sequencing.

Kelrvords: bovine leukemia, genetic variants, SSCP

C zynnikiem etio 1o gicznym enzo otyc znej białaczki
bydła jest wirus Bovine Leukemia Virus (BLV), nale-
żący dorodziny Retroviridae i tworzącywspolnie z wi-
rusami białaczkt limfocytarnej ludzi i małp (HTLV-l,
HTLY-Z, STLV) odrębny rodzaj Deltaretrovirus (I).
Retrowirusy, podobnie jak inne wirusy, wykorzysĘą
szereg mechanizmów warunkujących przetrwanie
w komórce gospodarza i wymknięcie się spod kontro-
li układu immunologicznego. Zmtęnnośc genomu re-
trowirusów, szczegóInie genu env kodującego białka
otoczki wirusa, j est tu j ednym z najczęściej wykorzy-
stywanych mechanizmów. Częste mutacje genu env
lentivirusów np. HIV u ludzi czy FIV u kotów (13,
1 4), prowadzą do powstawania nowych zmutowanych
form tzw. quasispecies, istotnie rożntących się od pier-
wotnego wirusa. To z kolei, na drodze tzw dryftu an-
tygenowego, prowadzi do powstawania wariantów
anĘgenowych, indukuj ących syntezęprzeciwciał o in-
nym powinowactwie, co eliminuje mozliwość ich neu-

tralizującego działania i umozliwia wymknięcie się
wirusa spod kontroli układu immunologicznego.

W przeciwieństwie do lentiwirusów stopień zmien-
ności genetycznej wirusów grupy HTLV/BLV jest nie-
wielki (2,5,I0,12,15). Jednak, pomimo istnienia nie-
znacznej zmienności sekwencji genu env bliższa ana-
Itza mliacji wykazaŁa, że doĘ cząone wybranych frag-
mentów sekwencji, kodujących epitopy antygenowe
warunkujące właściwości immunogenne glikoproteidu
otoczki gp51. Znanych jest osiem epitopow, przy crym
ttzy z nich, F, G i H, determinują syntezę przeciwctał
neutralizuj ących, wykryw any ch przy lĘciu powszech-
nie stosowanych testów AGID i ELISA (3). Znanyjest
fakt wys tęp owani a zakażony ch zw ier ząt charaktery-
zujących się brakiem przeciwciał przy równoczesnej
obecności prowirusowego DNA-BL! co sugerować
moze istnienie mutantów genetycznych BLV o zmię-
nionej immunogenności (7, 11). Występowanie tego
zjawiska możę mieć krytycznę znaczenie dla czu-
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Ryc. l. Analiza SSCP tiagmentu 286 pz. Ścieżki zawierają kolejno: DNA z komórek FLK, analizo'tł'a-
ne próby oraz marker masy molekularnej-Ladder 100 bp (Fermentas)

łości testów serolo-
glcznych, zwłasz-
cza ntektórych te-
stow ELISA, wy-
krywających jedy-
nie ptzectwctała
skierowanę prze-
ciw określonemu
epitopowi.

Mozliwośc sze-
rokiej analizy mu-
tacji daje metoda
S S CP (S ingle- Strand Conformation Polymorphism).
Metoda ta polega na badaniu polimorfizmu konfor-
macji pojedynczych nici DNA i opiera się na rożntcy
w migracji w zelu niedenafurującym pojedynczychnici
DNA wynikającej ze zm:ran ładunku elektrycznego
i kształfu badanych fragmentów DNA. Ułatwia to szyb-
ką identyfikację zmian genotypów (rodzaj skryningu
genetycznego). SSCP z powodzeniem stosowano do
szybkiej identyfikacji mutacji w genomie takich re-
trowirusów, jak: HIV-1 czy SIV (4,8).

Celem pracy było zastosowanie metody SSCP do
analtzy mutantów genetycznych BLV oraz określenie
zwtązku tych mutacji z brakiem odpowiedzi serolo-
gtcznej na antygen gp51 u bydła nafuralnie zakażo-
nego.

Matefiał imetody
Zwierzęta. Do badań uzyto 201 krów, rasy holsztyńsko-

-Ęzyjskiej, w wieku od 2 do 10 lat, pochodzącychzroż-
nych stad. W celu zoptymalizowania mozliwości wykrycia
zwietząt zakażonych BLV wybrano te stada, w których
uprzednio stwierdzano zakńenta tym wirusem.

Badania serologiczne. Surowicę krwi uzyskano pTzęz
wirowanie próbek kr-wi przy 1500 x gpTzez 15 min. ()zna-

czanie przeciwclał dla BLV przeprowadzono testem ELI-
SA produkcji firmy Synbiotics i Institute Pourquier (Fran-
cja), zgodnie z zaleceniem producenta.

Preparatyka DNA. Probki krwi z antykoagulantem
(EDTA-Na) wirowano przy 1500 x gptzez 15 min., zbie-
rano kozuszek leukocytów i po hemolizie erytrocytów ko-
mórki płukano w PB S i zaw tęszano w koncentracj i 2 x 1 06.

Genomowy DNA otrzymano z leukocytow krwi przy uży-
ciu zestawu Blood DNA Prep Plus (A&A Biotechnology,
Gdańsk). Jako kontrolę dodatniąwykorzystano DNA uzy-
skany z komórek linii FLK-BLV. Koncentrację DNA okreś-
lano spektrofotometrycznie przy 260 nm i przygotowano
próbki tak, aby każdaznich zawierała 1 ug.

Metoda PCR. Do amplifi kacj i fragmentu prowitusowe-
go DNA kodującego epitopy białka gp51 zastosowano
metodę nested PCR wykorzystuj ąc następuj ące oligonukle-
otydy: E4 5'-CCTGGC GTTTGCTGAAAGCCTT-3' i SS1
5'-AAACCGGCGCCGCCCTTGTGGG-3', jako primery
zewnęttzne oraz SS2 5' -CGACGGTCCCGAAGACGC
CC-3' i SS3 5'-AA CAACAACCTC TGGGAAGG-3', jako
primery wewnętrzne. Amplifikowany fragment miał dłu-
gość 286 pz i zawlerał sekwencje kodujące epitopy F, G
i H. Reakcja arnplifikacji prowadzona byłaprzez 40 cykli

L52 102 100 l04 l47 18 2

w następującym profilu temperatury:94"C przez45 s, 6BoC
przezl min.,72oC przezI min,30 sorazl2"Cprzez l0 min,
Składnikami mieszaniny reakcyjnej byĘ: 1 pg genomowe-
go DNA, 0,2 mM dNTPs, 25 pmol kazdego z primerów,
ż,5 jed. Taq polimerazy (Finzymes), 10 x stęzony bufor.
W reakcji PCR użyto polimerazy Hot Start (Promega). Re-
akcje prowadzono w termocyklerze firmy Biornetria i Per-
kin-Elmer. Produkty amplifi kacji analizowano elektrofo-
retycznie na 7,4oń żell agarozowym w obecności markera
masy molekularnej (100 bp Ladder, Fermentas).

Sekwencjonowanie DNA. Produkty amplifikacji
oczyszczano zżehtprzy lzyciu zestawu Blue Gene Machi-
ne System (Kucharczyk). Sekwencjonowanie przeprowa-
dzano w IBB w Warszawie przy użycitt Automatic DNA
sequenceI (Applied Biosystem). Do analizy sekwencji wy-
korzystano program MegAlign-DNAStar i znane sekwen-
cje klonu belgijskiego BLV LB2B5 (GenBank Acc, Nr
M35240),klonu FLK-BLV (M35242) i klonu australijskie-
go BLV A1.

Metoda SSCP. 10 pLl reakcji nested PCR rozcieńczano
I : 2 z buforem denaturujacym (95% farrnamidu, 0,050^

błękitu bromofenylowego, 0,0 50ń ksyklencyanolu), dena-
turowano przez ogtzewanle w temp. 95"C przez 5 min.
i poddawano rozdziałowt elektroforetycznemu naBoń żelu
p o li akryl amidowym zaw ler ającym 8 % glic ero lu. E lektro -

forezę prowadzono w buforze TBE (53 mM Tris-HCl,
53 mM kwasu borowego, 1,5 mM EDTA'Na) przez 6 godz.
wtemp. 6oC, wykorzystując Protean II Apparatus (BioRad).
Po rczdzia7e zel barwiono w roztworze bromku etydyny
w buforze TBE (0,5 pgłnl) i analizowano profile migra-
cyjne DNA, wykorzystując Gel-Doc (BioRad).

Wyniki i dyskusia

Punktem wyjścia dla omawianych badań nad anali-
ząmutacjiw genie env, kodującym epitopy antygeno-
we białka gp51 BLV iichzwiązkiemzbrakiem odpo-
wiedzi serologicznej na to białko by§ badania serolo-
glczne testem ELISA, potwierdzaj ące występowanie
swoistych ptzeciwaiał u 85 krow i ich brak u 116.
W kolejnym etapie badaniu metodą PCR poddano 1 1 6
probek DNA od serologicznte ujemnych zwierząt,
wykazując obecnośó fragmentu 286 pz u 18 z nich.
Produkt tej amplifikacji poddano następnie analizie
metodą S SCŁ uykagując różnice profili migracyjnych,
reprezentujących poŚzc zegolnę klony prowirusa, w od-
niesieniu do probki wzorcowej tj. DNA izolowanego
z komórek linii FLK. Charakterystyczny był fakt, że
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Ryc. 2. Porównanie sekwencji fragmentu genu env 10 klonów BLY z sekwencją BLY z komórek FLK

ś

pomimo istniejących różntc mozliwe było zgrupowa-
nie identycznych profili w czterech grupach AI, A2,
B i C. GrupęAl tworzyĘ klony 156, 186 i102, grupę

'Ą2 klony t47 i I52, a grupę B klony 32I,323,3I7,
309, 306, Do grupy C zakwalifikowano klony 204,2,
6, 1 8, 99 reprezeniĄące profi le znacząco rózniące się
pomiędzy sobą. Klony 305, I04i3I7 wykazńy profi-
le podobne do prof,rlu charakterysĘcznego dla DNA
z komórek FLK (ryc. 1).

W celu określenia, czy istnieje mviązek pomiędzy
profi lami mi gracyj nym i a zmianami w s ekwencj i g enu
env, produkty amplifikacji 10 klonów prowirusa, re-
prezenfujące profile grup A1, A2,B i C poddano sek-
wencjonowaniu. Na ryc. 2 zestawiono te sekwencje
porównane z sekwencją genu env, uzyskanązkomó-
rek FLK, Generalnie w zależności od klonu różnice
sekwencji wynosiĘ od3,5%o do 5,2%o. Było charakte-
rystyczne, że oprócz dziesięciu mutacji punktowych
występujących w sposób przypadkowy w pięciu klo-
nach, wszystkie pozostałę zLokaltzowane byĘ w ściś-
le określonych miejscach. Pośród nich w 5 przypad-
kach mutacj a pole gała n a zmianię C - T (pozycj e 4 8 6 8,
4947, 5065, 5075, 5090), w trzech prrypadkach na
zmianie G -A (p ozycj e 49 0 6, 49 62, 5 024), po j ednym
przypadku na zmianię G+C (5037) i zmianie A--rG
(5042). Warty podkreślenia jest fakt, żę niektóre z Ęch
zmian doĘczyĘ epitopów białka gp51. We wszyst-

kich analizowanych kl ona ch c ałkowitej zmi ani e ule gł
epitop G (4962-4965), w którym nastąpiła zumlana
kodonu GCA+ACA i w efekcie zamiana aminokwa-
su alaniny--treoninę, W epitopie GG (5036-5039)
zmiana kodonów 6CCĄĄ§+CCCGAG spowodowa-
ła zmianę aminokwasów alaniny*prolinQ tlizy-
ny+kwas glutaminowy. Sto sunkowo niewielki e zmia-
ny doĘczyły epitopu H(4992-4995). Jedyniew przy-
padku klonu 323 mutacja w kodonie TCC-GCC spo-
wodowała zmianę aminokwasu seĄmy-+ alaninę. Nie
zanotowan o żadnych zmian w drugim epitopie H oraz
epitopie F, zlokaltzowanym w pozycji 5 1 03 -5 1 0.

W prezentowanych badaniach technika SSCP zo-
stała zastosowana do wykazania geneĘcznej zmien-
ności pośród populacji prowirusowego DNA wirusa
BLV wyloywanego u naturalnie zakńonego bydła. Ge-
netycznazmienność w odniesieniu do techniki SSCP
określa zmianę profi lu migracyjnego poj edyn czych nict
DNA, obserwowanąw badanych próbkach w porów-
naniu do profilu przyjętego za wzotzęc. Dla diagno-
sĘkizakażeńBLVkryĘczny jestzwiązekzmiennoś-
ci geneĘcznej z powstawaniem mutantów ,,wymyka-
jących" się spod kontroli immunologicznej organizmu.
Poniewaz decydującąrolę w tym procesie odgrywają
swoiste przeciw cińa skierowan e przeciw antygenowi
gp5 1 w analizowanych badaniach skoncentrowano się
naanalizię zmienności sekwencji w obrębie epitopów
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genu env kodujących antygeny powierzchniowe
(gp51). Do badań tych wybrano zwterzęta z potwier-
dzoną obecno ścią prowirus owe go DNA, Iecz p ozba-
wione ob ecnośc i swoi stych p rzęciw ciał, co do których
istniało podejrzenie wystąpienia mutacj i unieczynnia-
jących poszczegóIne epitopy, zlokalizowane w końcu
NH, białka gp51. Dowiodła tego analtza sekwencji
dziesięciu wybranych klonów, w ktorych większość
mutacji nie miała charakteru przypadkowego, ale do-
tyczyłagłównie epitopu G.Związane to było zzamia-
ną alaniny na treoninę w pozycji 48 oraz alaniny na
pro linę w p o zy cji 7 3, a do datkowo w przyp adku 4 izo -
latów, 156, 186, I47 i I52, z zamianąIizyny na kwas
glutaminowy w pozycji ]4.Dodatkowo izolat 323 po-
siadał zmienioną serynę na alaninę w pozycji 58 i, jak
potwierdzili to Mamoun i wsp. (9), ta zamiana polar-
nego aminokwasu na aminokwas hydrofobowy powo-
duj e obnizenie immunoreaktywności, co równoznacz-
ne j est ze zrędukowaniem immuno gennej aktywności
epitopu H. Dlatego na podstawie przeprowadzonych
badań9 z analizowanych klonów ocenić mozna jako
F*G-H*, a klon 323 jako F*G H*/ . Wyniki te potwier-
dzają że pojedyncze mutacje genu env mogąinduko-
wać powstawanie wariantów antygenowych BLV i w
istotny sposób komplikować diagnostykę serologicz-
ną. PotwierdzlĘ to ostatnio przeprowadzone badania
w Niemczech, wskazujące na mozliwość izolacji mu-
tantów genetyczrrych prowirusa BLV od bydła zujem-
nąreakcją serologiczną (6). Występowanie takich wa-
riantów ma równiez inny aspekt. Poniewaz epitopy F,
G, H zlokalizowane są na końcu NH, białka, prawdo-
podobnie reprezenfują domenę białkową wchodzącą
w interakcje z receptorami komórkowymi. Pociąga to
za sobą zmienioną infekcyj no ść takich wariantów wi-
rusa lub ich zmienione powinowactwo do komórek.

Jest charakterystyczne, ze osobniki u których zano-
towano wy stęp owani e taki ch mutacj i zlokaltzow ane
były głownie w stadach o niskim odsetku zakażonych
zwterząt. Poniewaz u osobników takich wykycie za-
każenia nie j e st możliw e pr zry lĘ cill rutynowych me -

tod serologicznych, zastosowanie metody SSCP poz-
wala na szybkąanalizę występowania mutantów BLV
or az p ozw ala o c enić skalę zakażeń pr ze nie wy,woły-
wanych. Wykazana w omawianych badaniach zgad-
ność profi lu migracyjnego odpowtadająca mutacj om
doty czącym poszcze gólnych epitopow wskazywać
może na możliwość szerokiego wykorzystania tech-
niki SSCP do identyfikacji wariantów genetycznych
BLV,
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Zbadano skutecznośó danofloksacyny w leczeniu chorób układu oddecho-

wego cieląt w fermach bydła we Francji, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Preparat w forrnie iniekcji zawierającej 180 mg substancji czynnejłn1 zastoso-

wano u cielal w wieku od 1 tygodnia do l5 rniesięcy w jednorazowej iniekcji

podskórrrej, w dawce 6 -g&g Jeżeli zaistniała koniecznośó, iniekcje powtórzono

po 2 dniach. W gupie kontrolnej zastosowano tilmykozynę w dawce l0 mg&g

Przed leczeniem zwymazów z jamy nosowej chorych zwierząt izolowano Mąnn-

heimia haemolylica, Pasteurella multocida i Haemophilus somnus Objawy kli-
niczne ustępowĄ szybciej u 178 cieląt, które otrzymały drłukrotnie danoflok-

saclmę niż u 90 cieląt leczonych tilmykozyną. W obydwu grupach wystapiło

statystycznie istotne obniżenie wewnętrznej tempelatury ciała i nasilenia obja-

wów choroby. Danofloksacyna zastosowana w stężeniu J 80 mg,4<g nie daje ob-

jawów niepożądanych, zaś jej skuteczność chorobach układu oddechowego jest

taka sama jak tilmykozyny 
G.


