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Wirus maedi visna (MVV) jest czynnikiem etiologicz-

leżąceu podstaw śródmiĘszowego zapaleniephlc oraz Materiał i metOdY

,,vis-na", bk .Slu.lup. postępującą Ópatię, prowadzącą do Zwierzęta. Do badań użyto 14 owiec, w wieku 4-6 lat, Po-

ółogo rozwijajapógo się ,':upur""iu ,rr óŹ'§u irdzenia (s). chodzących z dwóch stad, gdzie u niektórych zwierząt obser-

Zakażenta MW -ują)u.ięg światow! i notowane są yowano dusznoŚc i kaszel oraz wYchudzente, atakŻe znacznY,

głownie w krajach łń",yt i"rołnocnej i +pĘ i:l*r iiT,?,ŁK,i?#v;TTil$ilJf1} §1:';ffiiffi,ti3"jil:1
niowej otaz w Europie. W Polsce, w ostatnio p::p:- *sż p."""i*ciał dla MVV w oparciu o badanie tęstem ELISA
wadzonych badaniach serologicznych wykazano obec- vvV grrstytut pourquier, nranija;.
ność przeciwciał u ponad 60oń
wyizolowanym i scharakteryzo
biologicznym i genetyc znym szc
islandzki Kl514 (16). Obecnie dostępne sąliczne szczę-
py, spośród ktorych najlepiej bry-
tyjski EVl, południowoafry oraz
amerykański CUl (1, 12, 15) lacji
MVV opisali w 1993 r. Salwa i Węgrzyn (14).

Struktura genomu i właściwości biologiczne MW
pozwoliĘ na zakwalifikowanie go do rodzaju Lentivi-
ius rodziny Retroviridae. Wysoki stopien zmienności i uzysku-
genetycznej lentiwirusów, skutkujapy powstawaniem ne 7 dni,

ńariantów genetycznych wirusa o Żmieńionych właści- , wirowa-



no 20 min. przy 1800 obr./min. w 4"C i otrzymane komórki
poddawano analogicznej procedurze jak w przypadku krwi.
MlMz wypłuczyn zpŁuc otrzymywano poddajap płuca pfuka-
ntuptzy użyciu 300 ml ciepłego płynu RPMI 1640bęz surowi-
cy. Uzyskaną zawiesinę komórek wirowano przęz l0 min. przy
1800 obr,/min, w szklanych, silikonowanych probowkach,
a osad komórek tzw BAL (broncho-alveolar lavage cells), skła-
dający się w większości z makrofagow płucnych, zawieszano
w pĘnie RPMI z dodatkiem 20oń jagnięcej surowicy. wysiewa-
no na butelkę F25 (NUNC) w koncentracji 5 x 106 i hodowano
przez24h.

KokulĘwacja z komórkami GSM. Do wyrośniętych ho-
dowli M/M dodawano 5 x 105 komórek błony maziowej toreb-
ki stawu kolanowego kozy (GSM) i hodowano przez około 10
dni, obserwujap pojawianie się efektu syncytialnego. Gdy zmia-
ny cytopatyczne nie występowały, hodowlę trypsynizowano
i pasazowano w stosunku 1 : 3, przyjmując mozliwe wystąpie-
nie zmian clĄopatycznych aż do piątego pasazu, W celu po-
twięrdzęnia obecności zakażnych cząstek wirusa znad hodow-
li, w których stwierdzono efekt syncytialny, zbierano,płyn
hodowlany, a pozostałe komórki analizowano w kierunku obec-
ności prowirusowego DNA i białek wirusowych. Równolegle
prowadzono hodowle kontrolnę niezakńonych komórek GSM
i GSM zakażonych izolatem islandzkim MW Kl514, otrzy-
manym z laboratorium lentiwirusów małych ptzeżuwaczy
IN RA-EN V. Lyon. Francja.

Ocena zakaźności supernatantów i mianowanie wirusa.
Z hodowli wykazujących silny efekt cytopatyczny przez7 ko-
lejnych dni zbierano supernatanty, l<tóre wirowanopTzęz 10 min,
przy 1500 obr./min., przygotowywano szereg rozctęńczęń
(10 1-10 8) i 1 ml każdego z nich inkubowano przęz 4 godziny
z 5 x 10a komórek GSM (płytka 24-dołkowa). Po upĘwie 7 dni
komórki barwiono metodąPappenhaima i na podstawie wystę-
powania efektu cytopatycznego obliczano miano witusa przed-
stawione jako 1og TCIDro.

Wykrywanie prowirusowego DNA. Do amplifikacji DNA
MW zastosowano metodę seminestęd PCR, która uwzględnia
dwustopniową amplifikacj ę z wykorzystaniem w drugiej run-
dzie tego samego primera od końca 5'. Gęnomowy DNA izolo-
wano przy użyctu DNeasy Tissue Kit (QIAGEN). Do amplifi-
kacji fragmentu genu gag MW o długości 375 par zasad (pz)
wykorzystano trzy startery o sekwencji podanej przez Celera
i wsp. (3): stafter sensowny-5'TAGAGACATGCGAAGCAAG-
-3', starter an§zsensowny dla pierwszej amplifikacji-5' CTAC-
CGCCTTCCAACTTCTC-3', stafter antysensowny dla drugiej
arnplifikacji-s'TCCTTAITTTCGTGTAGTCC-3'. PCR prowa-
dzono w następującym profilu temperafurowym: 94oC przez
5 min., a następnie 35 cykli obejmujących etapy: 94'C, l min.

denaturacja, 54,5"C,1 min. - anniling, 72"C,1 nin. wydłu-
żanię łańcucha DNA oraz końcowa elongacja: 72'C, 10 min,
Składnikami mieszaniny reakcyjnej były: 1 pg DNA, 0,2 mM
dNTŁ 5 pmoli każdego ze stafterów oraz 7,25 U Taq polimera-
zy. W drugiej reakcji amplifikacji matrycę stanowiło 2,5 pl pro-
dukfu PCR I, a profil temperaturowy odbiegał od poprzedniego
jedynie w przypadku temperafury annilingu, która wynosiła
52,5"C. Reakcje prowadzono w termocyklerze T Gradięnt (Bio-
metra). Produkty amplifikacji analizowano elektroforetycznie
na I,5%o żelu agarozov\rym w obęcności markera masy moleku-
larnej Ladder 100bp (Fermentas).

Wykrywanie białek MW. Komorki GSM zbięrano zho-
dowli i phrkano trzy razy w PB S. Lizę przeprowadzano w 250 p,I

buforu CHAPS (0,5 M EDTA, 1 M Tris-HCl pH 8,0, 100 mM
NaCl, 0,5 M CHAPS, 0,5 M deoksycholan sodu) inkubując
10 min, w łaźnt lodowej, Następnie lizat wirowano przez I0
min. przy 4500 obr./min,, zbierano supernatant, który przecho-
w),^rvano w temp.-20"C. Obecność białek MW wykrywano me-
todą westenr blotting. Próbki (10 pl) rozdzielano elektroforę-

Ęcznie na żęltl poliakrylamidowym (SDS-PAGE) przy użyciu
SE 280 Small Slab Unit (Hoefer), najpierw na30ńżęIu koncen-
tĄącym przy 80 V a następnie na 10Yo zelu migracyjnymprzy
100 V w obecności markera ciężaru cza5teczkowego w zakre-
się od 14 do 1l6 kDa (Fermentas). Rozdzielanę białka przęno-
szono na nitrocelulozę (Hybond-C, Amersham) przy użyciu
MighĘ Small Transfer Unit ( Hoefer), przy l00 Y przez l go-
dzinę. Filtr nitrocelulozowy inkubowano kolejno z: (I) 5%oroz-
tworem mleka w proszku w buforze TBST (20 mM Tris, 0,5 mM
NaCl, pH 1,5 i0,050ń Tween 20) przez noc w temperatlrzępo-
kojowej, (II) surowicą owczą przeciw MVV, rozcienczoną
1 : 50 w buforze TBST z0,05oń BSA przez 1 h, (ID króliczymi
IgG przeciw owczym IgG, znakowanymi peroksydazą (Sigma),
w rozcięńczęniu 1 : 5000, przez 2 h. Obecność białek ł\ykry-
wano metodą chemiluminescencji, stosując ECL Western Blot-
ting Analysis System (Amersham).

Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono wynikitzolacji MW zma-

krofagow krwi, siary i wypłuczyn z płac zakażonych
owiec oraz wstępną charakterystykę Ęch izolatów Wy-
stępowanie zmian w postaci syncytiów zanotowano ogó-
łem w 9 hodowlach komórek GSM kokultywowanych
z li4lM uzyskanymi z krwi i wypŁuczyn z płuc, nato-
miast ich zupełny brak w przypadku komórek z siary.
Jedynie w przypadku dwóch izolatow ff 3262 i 0300
zmiany cytopatyczne pojawiły się juz w pierwszym pa-
sazu, pomiędzy 6. a 8. dniem hodowli i występowaĘ
ciągle, w róznym nasileniu, aż dokohca obserwacji, tj.
do p iąte go pasńu. Zakażenie Ę ml, tzolatami, szcze gol-
nie izolatem 03 00, charakt ery zow ało się występowaniem
licznych syncytiów, Itczących 10-20 jaler oTaz indu-
kowało silne zmiany ltĘczne w hodowli, szczególnię
w pierwszych trzech pasażach (ryc. 1). Podobny cha-
rakter zmiannotowano w komórkach GSM zakażonych
izolatem islandzkim MW K 1 5 I 4 . W przypadku hodow-
Il zakńonych pozostałymi izolatami nie obserwowano
zmianlitycznych, anieliczne syncytia, w postaci kilku
jąder, pojawiały się pomiędzy 2. a 3. pasazem. Ponie-
waz monocyty użyte do kokultywacji pochodziły od
owiec serologicznie dodatnich, w celu wykrycia obec-
ności prowirusa amplifikowano genomowy DNA ze
ws zystkich kokultur, p otw ier dzając obe cno ś ć fragmen-
tu 37 5 par zasad w komórkach pochodzących z 13 ho-
dowli. Dodatni wynik reakcji PCR, w której użyto
primerów wysoce swoistych dla MW dodatkowo po-
twierdził,że analizowane zmiany indukowane byĘ przez
virus maedi-visna (ryc, 2).

W celu określenia właściwości biologicznych izola-
tow MW do dalszych badah wybrano izolaty nr 3262
i 0300, odnosząc wyniki badań do analizy szczepu
Kl 5 14. Analiza immunoreaktyłvności białek wirionu,
przeprowadzona metodą western blotting przy lżyciu
surowicy owczej przeciw MVY wykazŃa tdentyczny
profil jak izolat K1514, z silną reakcjąz głównym biał-
kiem kapsydu p25, białkami prekursorowymi dla bia-
łek kapsydu Pr55gug i Pr45g"g i glikoproteidem otoczki
gp135 (ryc. 3),Kiedy supernatanty znad hodowliizola-
tów 0300 i 3262 zębrano i inkubowano z komórkami
G S M, w ykazano w obydwu p r zy p adkach zmany s yncy -
tialne wskazujące na obecnośc zakażnych wirionów
w supetnatantach i potwierdzajape aktywny charakter
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Tab. 1. Wyniki izolacji i charakterysĘka szczepów MW
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',.. " .- 1t... ,} O_, 
^ .

.ił

\ła
a

a

i..
tt

a,i,'

a:,:l .i'_: . .)....
.' il' -l. i. .-"!!,,'-.-r ]..i_.O.! q.r].. li*-!.] .;

,ł /J.
t#7

,?!'i]*.'

''u

łr.
,

''..d
t l'

t 1.'a,

ł
J2

,
,.: '
9l'
a
i,ad.

j.r'

',,ł
Ryc. 1. Hodowle komórek GSM. A - hodowla nie-
zakażona, B - po kokulĘwacji z M/M owcy nr
0300, z obecnością syncytiów
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zakażęnia komórek
GSM. W celu wykaza-
nta, że komórki GSM
kokultywowane M/M
od owcy 0300 i 3262 ak-
tywnie produkuj ą cząst-
kiwirusa, zbieranoznad
tych hodowli superna-
tanty i inkubowano je
z niezakażgnymi ko-
mórkamiGSM. Wprzy-
padku obydwu izolatów
zanotowano tworzenie
syncytiów, potwierdza-
jące obecność aktywne-
go wirusa, Jego miano
w piątym pasazu, siód-

meg o96 i
latu e od
noto . Stos
no izolatu 3262 kore\owało z małą ilością białka otocz-
ki gp135, stwierdzanego w reakcji western blotting,
a które indukuje wystąpienie syncytiów

Przedstawione badania byĘ probą uzyskania i scha-
rakteryzow ania izolatow terenowyc h MW wy stępuj ą-
cych u owiec w Polsce. Podobne proby opisane byĘ
uprzednio przez Salwę i Węgrzyna (I4) przy vłykorzys-
taniu hodowli eksplantów tkankowych i metody kokul-
tywacji z leukocytami krwi owiec. W badaniach włas-
nych wykorzystano metodę kokultywacj i z mŃrofaga-
mi krwi, siary i phrc, uprzednio zrożnicowanymi w ho-
dowli in vitro.Inni autorzy wykazal| żę zróżnicowane
makrofagi zkwi,węzłów chłonnych, phrc i mózglza-

każonych owiec są głównym rezerwuarem wirusa i są
dużo bardziej wrazliwe na MW niz monocyty (8, 9,
19). W komórkach tych, w przebiegu postępowego za-
palenia płuc, ma miejsce szczególnie silna ekspresja
białek wirusowych i wysoka koncentracja prowiruso-
wego DNA, i parametry te są skorelowane z nasileniem

gp135
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p45 Pr-gag
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Ryc. 3. Immunoenzymatyczne wykrl,wanie białek MW w li-
zakach komórek GSM. Scieżki:1-4 - GSM kokulĘwowane
z|Ml|l{ owcy nr 030013262, niekokulĘrvowane, kokuĘwo-
wane z GSM/K1514

4

Ryc. 2. Analiza elektroforeĘcz-
!a produktów reakcji PCR.
Scieżki: 1 - Ladder 100 bp; 2-5

- próbki DNA izolowane z komó-
rek GSM zakażonych izolatem
0300,3262, niezakażonych i za-
każonych izolatem K1514
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objawów chorobowych (8, 19). Fakty zostŃy potwier-
dzone w badaniach własnych, bowiem nasilenie zmlan
syncy.tialnych połączone z wysokim mianem wirusa
notowano głównie w hodowlach komórek GSM po ko-
kultywacj i z MlM z płuc, szcze golnte o d zw ierząt z ob -
jawami klinicznymi wskazującymi na OPP. Pewnym za-
skoczeniem był brak wystąpienia efektu syncytialnego
w hodowlach, w których lżyto MlM z siary bowiem
komorki te są uwazanę sąza głowny TezeTwLLaT MW
w wydzielinach gruczołu mlekowego (2, 10).

Zwracauwagę fakt, żę propagowanie wirusa poprzez
kokultyrvacj ęaż do piątego pasażl, potwierdzone moz-
liwością przenie sienia aktywne go zakażenia poprzez
supernatanĘ znad hodowli, miało miejsce tylko w przy-
padku dwóch izolatów. Pozostałe izolaĘ wykazywŃy
brak lub słabą okresowązdolność indukowania syncy-
tiow, j akkolwiek w 1 3 hodowla ch na I 4 badanych moż-
liwe było wykazanie obecności prowirusowego DNA.
Podobny fakt opisany byłprzez Chebloune'a i wsp, (4),
którzy w MiM zlrrwi 17 zakńonych jagniąt u 10 po-
twierdzili obecność DNA MW jednak bez mozliwoś-
ci wykrycia wirusa lub jego białek. Zjawisko to ilustru-
je różny sposób reagowania M,M na zakażente MVV,
związany z występowaniem tzw. komórek restryktyw-
nych oraz permisywnych, co obserwowano równiez
w przypadku innych retrowirusów CAEV BLV czy HIV.
W przypadku pierwszych komórek jedynym wskazni-
kięmzakażenia jest obecność prowirusa, u drugich no-
tuje się aktywny proces zakażenta zwlązany z obecnoś-
cią białek wirusowychi zmtanamt cytopatycznymi. JŃ
się przypuszcza) za restryktywny przebieg zakażenia
odpowiedzialne mogąbyć warianty wirusa z mutacjami
w regionach kodujących glikoproteiny SU i TM MW,
może być ono wynikiem zakńęnia komórek prekurso-
rowych linii monocytimakrofag w okresie prenatalnym
lub też wynikać zzakażenlaprzezróżne bioĘpy MW.
Wedhrg Querata i wsp. ( 1 3), różnice we właściwościach
p atobiolo gi czny ch izolatów MVV są podstaw ą vłyr ó ż-
nienia łpu I MW charakteryzującego się szybką re-
plikacją silnym indukowaniem syncytiów i właściwoś-
ciamilitycznymi in vitro oraz indukowaniem przeciw-
ciał neutralizujących oraz typll II, indukującego tzw.
zakńęniatrwałe (viral persistence), z minimalnym efek-
tem cytopatycznym, bez lizy komórek t synteząprze-
ciwciał nieneutralizujących. W badaniach tych autorow
szczęp MW należący do typu II indukował zmiany
cyĄopatyczne dopiero po 18 tygodniach hodowli. Bada-
nia Woodwarda i wsp. (1 8) w USA pozwoliĘ na zidęn-
Ęfikowanie dwóch szczepów MW 85134 i 84128 re-
prezentujących typ I i II. Było znamienne, ze pomimo
różnic we właściwościach biologicznych obydwa szczę-
py wykazały aż97,5oń homologii w sekwencji nukleo-
Ędowej genu env (6). PodobnymprzykŁadem mogąbyć
dwa klony KVl772-kv72l76 i LV1-1KS1 szczepu
K 1 5 1 4, wykazuj ące 9 9oń homolo gi ę w s ekwencj i geno-
mu, rózniące się natomiast patogennym potencjałem
w odniesieniu do ośrodkowego układu nerwowego (16).
Fakty te wskazują na potrzebę izolacji i molekularnej
charakterysĘki izolatów terenowych MW. Potwierdza-
jąto ostatnie przypadki występowania objawów nerwo-

wych choroby maedi visna u owiec w Anglii, powodo-
wane prawdopodobnie przęz neurotropowy wariant
M\1/ (11).

Na tle tych faktów otrzymane izolaty MW 0300
i326ż można zakwalifikować do typu I MW, jakkol-
wiek różnią się one od szczepl K1 5 14 wartością miana
i stopniem replikacji, co najprawdopodobniej spowo-
dowane było krotkim okresem ich adaptacji do warun-
ków hodowli in vitro. Reaktywność z surowicą anty-
-MW w metodzi'e western blotting, identyczna jak
w przypadku szczępu K 1 5 1 4, wskazuje ńa występowa-
nie u obydwu izolatów podobnych dęterminant anĘge-
nowych. D als zych b adań wynag a analtza s ekwencj i tych
izolatów, szczegóInie genu env kodującego determinanĘ
odpowiedzialnę za tropizm wirusa i jego patogenny
potencjał, oraz określenie stopnia ich patogenności
w do świadc zalnym zakażentl owiec.
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