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Aleutian disease of mink
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Aleutian, diseaśe of mink (AD$ is a persistent viral infection caused by the Aleutian Mink Disease Parvovituś
(Parvoviridae family). The virus possesses an icosahedral capside, partiaĘ resistant to ,ótheĘ chloroform,
fluorocarboń,',proteases, nucleases and has a low pH. Although al} strains of mink are susceptible to thi§,,viiuś,
Aleutian mink appear to be the most predisposed to the development of severe lesions. The classićal chronic_
form of the diseaś_e develops in adults, whereas an acute form characterized by a stit
is found in newborns. Infeited minks develop marked plasmacy,tosis, lymphocy,te n o
and tissues, gamńopathy, elevated immunoglobulin level, hypersynthesis of antivirus antibodies and the foi'
mation of immune complexes. The immune-complex derived lesions are the cause of the lopment of ai-
teritis in which lgG, complement and viral antigens may be detected within the blood v walls. Natural
transmission oc€urs both vertically and horizontally. Viraemia is usually persistent through0ut the'lcońrsó of
the disease and the virus is present in sa|iva and feces about 15 days after infection, an rnittontly

Infection bńn§s about both homoral and cellural immune response§. Antibodies uced to th
epitopes of capside are found mainly in the IgG class of immunoglobulins. Cell-mediated defe c

Ketrvords: Aleutian mink disease. parvor.irus. pathogenesis, r,irus replication in vitro and in vivo.

Choroba aleucka norek AD (Aleutian Disease) sta-
nowi stale aktualny i ważny problem w fermach z
uwagi na dużę straty ekonomiczne w hodowli. Niskie
efekty produkcyjne w fermach zapowietrzonych są
wynikiem częstych ronień, niskiej plenności, wysokiej
śmiertelności osesków w pierwszych dniach po uro-
dzeniu oraz dość licznych padnięć kilkumiesięcznych
norek, U dorosłych osobników występuje klasyczna
postać choroby cechująca się przewlekłym przebie-
giem. Jest ona następstwem zaburzeń funkcji układu
immuno 1o g iczne go, które p ole g ą ąna nadmiernej syn-
tezie swois ty ch pr zeciwciał, intensyu,nym rozplemie
komórek plazmaty cznych, hip ergammagl obuli nemii
or az tw or zęniu s ię komp leks ów immuno 1o gic znych ( 6,
15, 60, 6I,69,86). Oseski chorująna ostrąpostać AD
wśró d obj awów śró dmiąż szowe go zap alenia pfu c koń-
czącego się z reguły zejściem śmiertelnym. Natomiast
u osobników, które przeżyły lub ulegĘ zakażeniumię-
dzy 3-8 tygodniem życia,rozwija się klasyczna forma
choroby aleuckiej (I2, 13,15, 19, 55).

Ghatakterystyka wilusa
Czynnikiem pIzyczynowym AD norek jest wirus

AMDV (Aleutian Mink Disease Parvovirus) należący
do rodziny Parvoviridae, rodzaju Parvovirus. Jest on

bezatoczkowym wirusem o średnicy 23-ż5 nm. Kap-
syd wirusa kształtu dwudziestosześcianu składa się z
60 asymetrycznych podjednostek białkowych. Jedno-
niciowy, liniowy DNA składa się z4748 nukleotydów
(16, 20, 23, 24,30, 36, 43, 63). Metody biologii mole-
kularnej unrozliwiły poznanie budowy genomu. Ge-
nom AMDY zawtera dwie otwarte ramki odczytu
(Open Reading Frames) oraz kilka mniejszych usytu-
ow,anych w części środkowej genomu (16), Region
prawy genomu koduje dwa białka kapsydowe wirusa
VPl i VP2, których transkrypcja rozpoczyna się w
punkcie 36 jednostki mapy (ADV P36). Białko kapsy-
dowe VP1 o masie cząsteczkowej 85 kDa posiada
dodatkowo 42 reszty aminokwasowe dołączone do
końca VP2. Białko VP2 o masie 75kDa, składa się z
647 ręszt aminokwasowych (l, 2, 16, 24-26, 85). W
oczyszczonych preparatach białko to stanowi główną
frakcję, zaś stosunek VP2 do VP1 wynosi 10:1 (63).
Lewy region genomu koduje dwa niestrukturalne biał-
ka regulacyjne NS (NS1 iNS2), których transkrypcja
rozpoczyna się w punkcie 3 jednostki mapy (ADV P3).
Białko NS1 jest wielofunkcyjną fosfoproteiną której
obecnośó jest konieczna do replikacji DNA wirusa
zarówno in vivo jaki in vitro, poniewaz jest ono trans-
aktywatorem transkryp cj i parwowirusa. Ponadto b iał-



ko NS1 dztaŁa cytotoksycznie i cytolitycznie na ko-
mórki gospodarza i nie posiada zdolności indukowa-
nia proliferacji komórek będących w fazie spoczyn-
kowej (33, 63), Mniejsze niestrukturalne białko NS2
powstaj e poprzęz proteolityc zne oddzielenie końco-
wych aminokwasów od NSl w środku genomu na
mniejszym ramieniu. Rola białka NS2 nie zostaŁa do
końca poznana. Uważa się, ze uczestniczy ono w re-
gulacji replikacji i tworzeniu wirionów AMDV w spe-
cyficznych typach komórek (24).

Wiriony AMDV sedymentująw gradiencie chlorku
cęzu o gęstości I,29 - I,43 gl cm3, a stała sedymentacj i
wynosi 125S. Punkt izoelektryczny wirusa znajilĄe
się przy pH 4,0-4,4 (10). Wirus jest oporny na eter,
chloroform, fluorokarbon, proteazy t nukleazy oraz
niskie pH. Natomiast ulega on inaktywacji pod wpŁy-
wem 0,5M HC|O,sońjodyny, 0,5% NaOCL,30ń for-
maliny, promieni ultrafioleto\\rych oraz wysokich tem-
peratur (80'C pTzez 30 minut). Badania Alexanderse-
na i wsp. (10) wykazaŁy napowierzchni wirusa obec-
ność białek amfifilicznych, które posiadają zarówno
hydrofilowe jak i hydrofobowe obszary powierzchnio-
we. Mają one zdolność wiązania obszarów hydrofo-
bowych, znajilĄących się na powierzchni wirusa z
analo gicznymi miej scami na błonach komórkowych
żywiciela. Wirus choroby aleuckiej w odróżnieniu od
innych parwowirusów jest pozbawiony właściwości
hemaglutynacyjnych.

Właściwości wirusa AMDV namnożonego w ho-
dowli invitro sązbliżone do cech wirusa izolowanego
bezpośrednio z zakażonych tkanek norki. Różnice do-
ty czą przede wszystkim wyr ażnej redukcj i infekcyj -
ności wirusa namnozonego w hodowli. Ponadto ten
wirus j est większy (27,7 nm) w porównaniu do wirusa
natywnego (23-25 nm). Aasted i wsp. (3) stwierdzili,
ze wirus AMDV namnozony w warunkach sztucznych
migruje w polu elektrycznym o 22oń wolniej, niżwi-
rus naĘ,łvny. Te różnice powinny być uwzględnione w
trakcie przygotowywania zeli do metody elektrofore-
zy przeciwprądowej (CCE - Counter Current Electro-
phoresis), stosowanej między innymi w diagnostyce
choroby aleuckiej.

Replikacia wi]usa in vivoi in vitro

Najbardziej intensyłvna replikacja i sekwestracja wi-
rusa in vivo zachodzi między 9 a 14 dniem po infekcji,
zarówno u norek dorosĘch jak i noworodków. Zarów-
no intensywność replikacji jak i poziom mRNA wirusa
AD są znacznię ntższe u norek dorosĘch w porówna-
niu do noworodków, ze wzg\ędu na obecność w ich su-
rowicy wysokich poziomów swoistych przeciwciał, któ-
re częściowo hamująreplikację wirusa (15, 17). Repli-
kacja wirusa pobudza do silnej odpowiedzi immunolo-
gtcznej, której następ stwem s ą zmiany patolo gic zne w
narządachwewnętrznychbędąceprzycn1nąklinicznych
objawów choroby. Wprocesie replikacji niezbędne jest
odwrócenie pojedynczo skręconej nici DNA do podwój-
nej formy FR DNA (replicative-form), która słuzy do

kopiowania DNA i transkrypcji wirusowego mRNA,
Oleksiewicz i wsp. (63,64) oraz Christensen i wsp. (33)
w badaniach przeprowadzonych w hodowlach nerek
kocich (CRFK) v,rykazali, ze proces replikacji wirusa
AD zachodziw jądrze komórkowym i jest ściśle zwią-
zany z obecnościąjego białek niestrŃturalnych NS,
które hamuj ąc w fazie S cykl komórkowy zakażonych
tkanek uniemożliwiają ich cytokinezę, Zatem faza S
cyklu komórkowego jest niezbędna do powstania po-
dwójnie skręconej formy replikacyjnej RF DNA. Zda,
niem Ęch autorów wyniki uzyskane in vitro mozna od-
nieść do replikacji wirusa w komórkach docelowych
zakażonego organizmu, a występowanie w tej formie
materiału geneĘcznego wirusa moze lstanowió swoisĘ
marker w diagnozowaniu choroby aleuckiej.

Wirus AMDV cechuje silny limfotropizm. Stosując
metodę Southern blot i hybrydyzacjiin situ wykazano
obecność replikującego się wirusa w śledzionie, wę-
złachcbłonnychorazsporadyczniew jednojądrzasĘch
komórkach krwi obwodowej i komórkach szpiku kost-
nego (49). Roth i wsp. (77) wykazalt u naturalnie za-
kazonych osobników obecność wirusa i swoistych
antygenów w limfocytach T iB oraz komórkach szpi-
ku kostnego, natomiast nię stwierdzili go w monocy-
tach i makrofagach. Ich zdaniem szybko dzielące się
komórki szpiku orazulegające proliferacji pod wpły-
wem swoistego antygenu limfocyty T i B spełniają
optymalne warunki do intensywnej replikacji AMDV,
Co więcej, wirus ten moze przęz ponad 15 miesięcy
utrzymywać się w populacji tych komórek i stanowió
potencj alne źr ódło zakażenia. Powyższe obserwaej e
potwierdzili Alexandersen i wsp. (14), ktorzy stosu-
jąc metodę hybrydyzacjiin situwykazali, że komórki
B są głównym miejscem namnażania się wirusa spo-
śród całej populacji limfocytów. Pierwszoplanowąrolę
limfocytów B jako komórek docelowych dla replika-
cji AMDV potwierdzili również Wohlsein i wsp. (86).
Aasted i Leslie (9) wskazuj ąc namożliwość wywoła-
nia pseudotransformacji limfocytów B pod wpĘwem
swo istej stymulacj i antygenowej potwierdzili dominu-
jącą rolę komórek.B w replikacji wirusa. Połączenie
się wirusa z pIzęclwciałem, a następnie ze swoistym
receptorem immunoglobulinowym znajdującym się na
powierzchni limfocytów B, indukuje rzekomą trans-
formację §ch komórek, a w dalszej kolejności ich cią-
głą prolifer acj ę i r óżnicowanie. Podobne zj awisko op i-
sano w przypadku onkogenu Ras. Nalezy jednak pod-
kreślić, ze Kanno i wsp. (50) oraz Mori i wsp. (58) ba-
dając ekspresję kwasów nukleinowych wirusa AMDV
w makrofagach węzłów chłonnych, w wysięku otrzew-
nowymorazkomórkachpęcherzykowychzakażonych
eksperymentalnie norek przy użyctu metody Northen
blot i hybry dy zacji in s i t u v,rykazali, żę 20 -3 0oń komó -
rek fagocytujących zawięrało DNA, a I-2oń komórek
zawierało mRNA i białka strukturalne wirusa AMDV.
Transkrypcja materiału genetycznego wirusa w makro-
fagach wskazuje, że mogąone byó również komórka-
mi docelowymi dla wirusa AMDV.



Intensywność namnazanla wlrusa in vitro zależy
od temperat ury inkub acj i (optymalna 28 -3 1, 8 

o C), ak-
tywności procesów nretabolicznych komórkt oraz jej
struktury enzymatrycznej - obecność polimerazy DNA
(22,24, 62-64,70). Warunki takie spełnia linia ko-
mórkowa nerek kotów CRFK (Crandell feline kid-
ney cells). Brak wytwarzanla w niej zmian cytopa-
tycznych wirusa pozwala na monitorowanie replika-
cji pr zy uży ciu metody immunofl uore s cencj i (I 3, 7 7,
81). Badania te zapoczątkowały poszukiwania bar-
dziej wrażIiwych linii komórkowych, dających wy-
ższę miana wirusa. Van Dawen i wsp. (34) porów-
nali różne linie komórek ssaków i ryb. Okazało się,
że linia CCC klonu 81, bądąca przekształconą linią
CRFK, umożliwia uzyskanie wyższych mian wirusa
w krótszym okresie inkubacji. Różnice w uzyskanych
poziomach mian oraz kinetyce wzrostu wirusa po-
między użytymi liniarni komórek kocich autorzy tłu-
maczą wy ższą aktywno ścią metab o l iczną komórek
Iinii CCC i obecnością na powierzchni antygenu
FOCMA. Według Roth i wsp. (77) tnieszana hodow-
la limfocytow T i B oraz komórek szpiku kostnego
naturalnie zakażonych norek wrazz komórkami 1inii
CCC klonu 81 jest powtarzalną i skuteczną metodą
w wykrywaniu wirusa. Ostatnio Dworak i wsp. (35)
wykazali, że linia makrofagów ludzkich K562 jest
równiez wrazliwa na zakażenie wirusem AD i moze
ona byó ptzydatna do replikacji wirusa in vitro.Nie-
zbędnym czynnikiem warunkującym jej zakażenle
była obecność swoistych przeciwciał antywirusowych
mających powinowactwo do receptora Fc (gamma)
RII makrofagów. Dane te stanowią potwierdzęnie
wcześniejszych wyników badań uzyskanych przez
Kaano i wsp. (51,5ż).

Czynniki warunkuiące ptzebieg choroby

Przebieg AD zależy od wieku i genotypu zwierzę-
cta,oraz zjadliwości wirusa (6, 30, 4I,44,'72,73,82).
Naj b ardzi ej po datne na zakażeni e s ą homoz y goty czne
norki aleuckie, u których występuje syndrom Chediak
Higashi, będący przyczynąwystępowania niedoborów
immuno l o g ic zny ch o dp o wi e d z i alnyc h za zw iększoną
podatność na choroby zakaźne,łącznie z AD, Z tego
też powodu u norek aleuckich choroba rozwija się
względnie szybko i w ciągu kilku tygodni od zakaże-
nia objawy klasycznej postaci choroby są silnie roz-
winięte. Natomiast u norek niealeuckich objawy kli-
niczne choroby pojawiająsię zwykle po kilku miesią-
cach i są słabiej wyTazone. Drugim czynnikiem deter-
minującym przebieg procesu chorobowego jest wiek
zwterzęcia. Parwowirus AMDV u dorosłych norek
wywołuj e przewlekłąpostać choroby, związanąz trwa-
łą infekcją prowadzącą do dysfunkcji układu immu-
nologicznego. Okres inkubacji choroby wynosi od24
do 120 dns,, z tym, że u norek odmiany aleuckiej jest
on krótszy i wynosi z reguły 24-50 dni (65). Ctągła
replikacja wirusa i nadmierna synteza swoistych prze-
ciwciał jest przyczynątwotzęnia się kompleksów im-

munolo gic zny ch odpowiedzialnych za proces choro-
bowy w postaci zapalenia tętnic oraz kłębuszkowego
zapalenia nerek, U zakażonych 3 tygodniowych no-
rek, nie posiadaj ących swoi stych przeciw ciał pr zeka-
zanychprzęz matkę, rozwija się ostra postaó choroby
o wysokim wskazniku śrnierlelności, przebiegająca z
objawami śródmiąższowego zapalenia płuc (13, 19,
82). Natomiast u szczentąt, które otrzymały swoiste
przeciwciaŁa od zakażonych matek występuje klasycz-
na postać choroby aleuckiej. W badarri ach eksperymen-
talnych wykazano, ze okres inkubacji choroby u ose-
skow zakażonych szczepami wysoce zjadliwymi wy-
nosi około 12 dni, zaś o niskiej zjadliwości około 20
dni (19). Występowanie ostrej postaci choroby jedy-
nie u nowo narodzonych norek uwarunkowane jest
dwoma czynnikami. W okresie postnatalnym miejscem
intensywnej replikacji wirusa u osesków są aktywnie
dzielące się komórki nabłonka pęcherzyków płucnych
II stopnia. U zakażonych 3 tygodniowych norek za-
wierały one około 50 000 kopii RF DNA i 200 000
kopii mRNA (I2,18, 19, 55, 82). W wyniku zacho-
dzącej w nich intensywnej replikacji witusa wyraźnie
spada produkcj a surfaktantu, będącego główną przy -

czy ną zabur zeń o ddechowych ( 1 4) . D rugą ptzy czy ną
występowania płucnej postaci choroby u norek w
pierwszych Ęgodniach po urodzeniu jest niedojrzałość
ukł a du i m mun o l o g ic zne go i zw lązana z nią o gr aniczo -
na zdolność syntezy swoistych przeciwciał dla wirusa
AD (19). Norki rodząsię z niskim lub niewykrywal-
nym poziomem IgG, brak u nich IgM i IgA. Dopielo
w okresie postnatalnymTozpoczyna się synteza IgG i
IgM. Imrnunoglobuliny klasy IgG u norki 8 dniowej
osiągająwartości zbliżonę do norek dorosłych. Nato-
miast syntezalgA rozpoczyna się dopiero w wieku 2,5
miesięcy (18).

Wszystki e szczepy AMDV wyłvołuj ą zakazenia no -
rek. Jednakżę wskaźntk zachorowalności i śmierlel-
ności oraz przebieg kliniczny choroby u osesków i
poszczególnych genotypów dorosłych norek jest uwa-
runkowany zj adliwości ą szczępu (l3, 36, 3J, 4I, 62,
78). Szczepy o wysokiej zjadliwości (ADV-K, Utah-
-1, Ontario, DK, Connecticut) cechują się wysokim
wskaźnikiem śmiertelności osesków (90-100%) i *y-
wołują klasyczną postać choroby u wszystkich geno-
typów norek dorosłych. Szczepy o średniej i niskiej
zjadliwości (ADV-Pullman, Montana, ADV-P) wyrvo-
łujązachorowania u 50-])Yo osesków, u których
wskaźnik śmiertelności wynosi 30-50%. U dorosłych
osobników klasyczny przebieg choroby wywołany
przęzte szczepy występuje jedynie u odmiany aleuc-
kiej norek. Natomiast nie są one patogenne dla pozo-
stałych genotypów norek (3, 18, 19, 4I,69). Nie są
znanę czynniki determinujące zjadliwość i chorobo-
twórczość szczepów wirusa. Badania z wykorzysta-
niem metod biologii molekularnej sugerują że wymie-
nione cechy są zdeterminowane przez wiele czynni-
ków. przy czym ustalenie roli poszczególnych z ntch
wymaga dalszych badań (3, 5, 62,78,82).



Dtogi ptzenoszenia wirusa chotoby aleuckiei
Poznanie epidemiologii choroby aleuckiej jest nie-

zb ę dnym warunkiem r e alizacji prawi dłowej kontro li
zdrowotnoścl zwierząt w fęrmach hodowlanych. Wi-
rus AD przenoszony jest zarówno drogąpoziomą jak
i pionową(1l). U chorych zwterząt w kale i ślinie po-
jawia się on około 15 dnia po zakażeniu. Dotychcza-
sowe badania siary dały wynik ujemny, natomiast w
mleku obecność wirusa stwierdzono pod koniec lak-
tacji tj. 36-40 dnia po porodzie. Okresowo występuje
onteżw moczu (39). Ilość iczas oraz drogi wydalania
wirusa zależąod wielkości dawki zakaźnej, zjadliwo-
ści wirusa i genotypu norek. Badania Haagsma (40)
wykazały, że w pr zyp adku zakażenia szc zep em wy s o -
kozjadliwym choroba miała szybki przebieg i wirus
występował w dużych ilościach we wszystkich wyda-
linach i wydzielinach począwszy od 10 dnia po zaka-
zeniu az do momentu zejścia śmiertelnego,Przy zaka-
zeniu szczepami słabo zjadliwymi wirus występował
nieregularnie w kale, natomiast brak go było w ślinie.

W warunkach naturalnych zakażenie poziome sze-
rzy się głównie drogą inhalacyjną rzadziej zaś drogą
p okarmow ąlub pr zez kontakt b ezp o średni (np. p o gry-
zienia, kopulacja, niesterylne zabiegi lekarskie) (5).
Podstawowąrolę w transmisji wirusa odgrywa droga
pionowa, która ma zasadniczy wpływ na stacjonarne
występowanie choroby aleuckiej w fermach zapowie-
trzonych (40, 5 4, 7 1 ). Badania wykonan e przez Craw-
forda oraz Hensona i wsp, (cyt. 5) przy użyciu testu
immunofluorescencji wykazały obecność wirusa w
jajnikach i gruczole mlekowym matki oraz w więk-
szości tkanek płodu co wskazuje, ze wirus posiada
zdolność pokonywania bariery łożyskowej. Obecność
wirusa w łozysku i cytotrofoblastach u norek zakażo-
nych eksperymentalnie potwierdzili również Bro11 i
Alexandersen (28, 29). Jednocześnie wykazali oni, że
moment zakażenta samic miał istotny wpływ na wy-
niki wykotów. Mianowicie u norek zakażonychprzed
terminem krycia stwi erdzono kilkakrotn ie wy ższy pt o -
cent resotpcji zarodkow oTaz zamięrania płodów, w
porównaniu do samic zakażonychw okresie ciĘy.Fakt
ten ma istotne znaczenięw rozrodzie norek, poniewaz
prawidłowa diagnostyka AD i eliminacja sztuk zaka-
zonych ptze d okre s em kopulacyj nym zmni ej s za Ty zy -
ko strat hodowlanych (7).

lmmunologiczna odpowiedź humotalna
Wirus AMDV u dorosłych norek indukuje silnąod-

powiedź immunolo g rczn% którą cechuj e intensywny
rozplem komórek plazmatycznych, produkcja swo-
istych przectwciał, a także wzrost poziomu surowi-
czy ch gammaglobulin ( 1, 2, ] 4). Wysoko ś ć miana prze -
ciwc iał or az czas ich utrzymywania zależą o d genoty-
pu norki i zjadliwości wirusa (I4,15,16,I1). U norek
zakażony ch doświadczalnie swoiste przeciwci ała po-
jawiają się w 9-10 dniu i utrzymują się u odmiany
aleuckiej na zbliżonym poziomie (1/10ó) ptzez cały
okres trwania choroby (1). U pozostałych genotypów

norek miano przeciw ciń stopniowo obntża się, zwłasz-
c za w p rzyp adku zakażenia witu s em mało zj adliwym.
Przeciwciała występuj ą w rożny ch klasach immuno-
globulin, głównie w klasie IgG. Zdaniem Portera i wsp.
(1 I, 1 4) występowanie swoistych przeciw ciał w r oż-
nych klasach immunoglobulin wskazuje na ukierun-
kowanie humoralnej odpowiedzi immunologicznej
przeciwko różnym detetminantom antygenowym wi-
rusa. Aasted i Bloom (4) stosując metodę imrnuno-
blotingu stwierdzili, ze większość syntetyzowanych
przeciwciał anty-ADV jest skierowana przeciwko li-
niowym epitopom kapsydu witusa. W kolejnej pracy
B loom i wsp. (2 5) wykazali, żę norki zakażone AMDV
produkują przeciwciała przeciwko specyficznym ob-
szatom, w których zlokalizowane są epitopy liniowe"
Wszystkie zakażone norki niezalężnię od genotypu i
szczeplu wirusa produkowały przeciwciała przeciwko
regionowi pYPZg a ponad 50oń zwierząt także prze-
ciwko pVP2e oraz pYP2f. Co więcej, heterologiczne
przeciwciała skierowane przeciwko białkom pVP2e i
pYPZg posiadały zdolność ne:atralizacji wirusa w ho-
dowlach komórkowych, Pożntejsze badania Racę i
wsp. (76) wykazały, ze niektóre przeciwclała skiero-
wane są również przeciwko strukturalnym epitopom
kap sydu wirusa. U żyte pT zęz ni ch przeci w ciaŁa mono-
klonalne anty-ADV reagowały z nieuszkodzonym wi-
rionem, natomiast nie wykazywały one reakcji w me-
todzie immunoblotingu z denaturowanym białkiem
wirus a. Przeciwciała wytw ar zane przeciwko AMDV
cechują się wysoką swoistością. Jednak nie posiadają
one zdolności efektywnej neutralizacji wirusa in vivo,
w związku z czym nie działająochronnie u zakażo-
nych norek (69). Stolze i Kaaden (80), Kaano i wsp.
(51, 52) oraz Kaaden i wsp. (a9) w badaniach in vitro
stwierdzili, że przyczyną braku zclolności neutralizu-
jących przeciwciał jest maskowanie receptorów wiru-
saprzez komórkowe fosfolipidy. Nalezy jednak pod-
kreślić, że obecność swoistych przeciwciał u nowo
naro dzonych norek zap obie ga rozwoj owi o stre go śród-
miązszowe go zapalenia płuc (2,15,17). Ich rola pole-
ga głownie na obniżaniu poziomu wirusowego mRNA,
natomiast w mniejszym stopniu na hamowaniu repli-
kacj i wirus a p opr zez w iązanie determinant anty geno-
wych zlokalizowanych na powierzchni białek struktu-
ralnych wirusa. Dane te potwierdzili Alexandersen i
wsp. (18), którzy wykazalt, że brak swoistych prze-
ciwciał w surowicy zakażonych osesków korelował z
wysokim poziomem mRNA wirusa AD w tkance płuc-
nej. Obecność swoistych przeciwciał u dorosłych za-
każonych norek powoduje z kolei powstawanie kom-
pleksów inrmunologicznych, ktore odkładając się w
naczyniach krwionośnych nerek, wątroby i śledziony
wywołują ich stan zapalny. Pojawiają się one w 6 ty-
godniu po zakażeniu u norek aleuckich i l2upozosta-
łych o.dmiay (+7). Po dołączeniu do nich dopełniacza
rozwtjająsię zmiany destrukcyjne i zaburzęnta czyn-
nościowe narządów wewnętrznych. W tworzeniu kom-
pleksów immunologiczny ch uczestniczązarówno prze-



ciwciała klasy IgG jak i IgM. Obecność kompleksów
immunologtcznych, w formowaniu których biorą
udział przeciwciała klasy IgG i składniki C3 dopeł-
niacza stwierdzono u wszystkich norek typu aleuckie-
go i u 7 50ń pozo stĄch odmian. Natomiast u dział prze -
ciwciał klasy IgM wykazano u wszystkich genotypów
norek. Następstwem zaburzei czynnościowych nerek
jest śpiączka uremiczna, będąca bezpośrednią przy-
czyną zejść śmierlelnych. Odkładaj ące si ę kompl eksy
immuno 1o g icznę w naczyntach krwi ono śnych wywo -
Łljązarowno ostre jak i przewlekłe zapalenie. Około
I0oń zapaleń ma ostry przebieg i cechuje się nacie-
kiem komórek wielojądrzastych, martwicą włókien
sprężystych oraz zaniktem wewnętrznej błony sprę-
żystej. W większości przypadków zmiany o przebie-
gu ostrym mogąmieć charakter przejściowy, których
pozostałością są ogniskowe stwardnienia w naczy-
niach. Zmiany przewlekłe cechuje znaczny rozrost
komórek śródbłonkowych or az liczne okołonaczynio-
we nacieki limfocytarne i komórek plazmatycznych.
W przypadkll zapalen przewlekłych dochodzi do
uszkodzenia naczyń, w wyniku częgo pojawiają się
krwawienia z jamy ustnej i odbytu, prowadzące do sil-
neJ anemll.

N admiern e tworzeni e komp l eks ów immuno Io gtcz-
nych powo duj e pr zeciĘenie układu siateczkowo - śró d-
błonkowego i uszkodzenie lizosomów komórek wą-
troby, nerek i śledziony. W wyniku procesu chorobo-
wego pierwotnie wywołanego ptzęz wirus dochodzi
do zabur zenia to l erancj i immuno l o gicznej pr ow adzą-
c ej do tw or zęnia autoprzec iwci ał ski erow any ch pr ze -
ciwko antygenom własnych tkanek. Zmienione białka
cytoplazmy or az błonuszkodzonych lizo somów dzia-
łaj ą j ako autoantygeny stymuluj ące syntezę altoprze -
ciwciał, ktorełącząc się z nimi tworządodatkowe kom-
pleksy immunologicznę. Tę z kolei sąpTzyczyną dal-
s zej s ynte zy pr ze ctw ciał, p ro l i feracj i kom ó rek p lazma-
tycznych oraz produkcji autoprzectwciał, co pogłębia
zmiany chorobowe powstałe pierwotnie w wyniku
dziaŁania kompleksów utworzonych z połączenia się
witusa ze swoistym przeciwciałem (5, 15,4I,42,54,
6] , ]I).

P o d wpły.wem s i lnej stymulacj i antygenowej limfo -
cyty B zakażony ch norek ul e gaj ą nadmi ernej p oliklo -
nalnej proliferacji iprzekształcają się w komórki pla-
zmaty czne (p lazmo cyt oza), ktor e wnikaj ą do ś l edzi o -
ny, wątroby, szpiku kostnego t węzłów chłonnych.
Narządy te w wyniku infiltracji plazmocytow ulegają
powiększeniu oraz zmianom morfologicznym, a w
końcowej fazie zaburzeniom czynnościowyffi, które są
bezpośredniąprzy czyną padnięć (5, 7 1 ).

W wyniku odpowiedzi humoralnej rozwlja się tak-
ż e gammop atia, zw iązana z uo golni oną p l azm o cy to zą
nadmierrrą syntezą swoistych przeciwciał oraz auto-
przectw ciaŁ (6, 42, 69, J I, 8 6). W surowicy zdrowych
norek stężenie gammaglobulin wynosi średnio 7,4 mgl
/ml, natomiast u zakażonych zwterząt wzrasta 3-10
krotnie. W niektórych przypadkach poziom ganrma-

globulin może wynosić nawet 108 mg/ml (67,68).
Podczas infekcji AMDV obserwowana jest częścio-
wa heterogeniczność białek w obrębie gammaglobu-
Iin. Zmiany te po zakażeniu eksperymentalnym wy-
stępuj ą u 2 5 - I aooń, natomiast pr zy zakażeniu natural-
nym u 23-36% norek (9). Wzrost poziomu gamma-
globulin zależy od genotypu norki oraz zjadliwości
witusa. U wszystkich odmian norek zakażonych wi-
rusem o wysokiej zjadliwości poziom surowiczych
gammaglobulin i stotnie w zr asta już p o 2 -3 tygo dniach
po zakażeniu i utrzymuje się na wysokim poziomie
przez cały okres trwania choroby (5, 40,71). Nato-
miast u norek zakażonych szczepęm wirusa o małej
zjadliwości występuje przeważnie niska lub okreso-
wo umiarkowana gammopatia (9, 40, 53). Wraz ze
wzro stem frakcj i gl obul inow ej znacznemu p o dwyż sz e -
niu ulega poziom białka całkowitego przy jednocze-
snym spadku albumin. Wzrost białka całkowitego jest
ftzj olo gi c zną o dp owi e d zi ą or ganizmu w c e lu wyrów -
nania i utrzymania stałego ciśnienia osmotycznego
plazmy (71). Spośród białek zawarlych we frakcji gam-
maglobulinowej nadmiernej syntezie ulega głównie
immunoglobulina klasy IgG, w wyniku czego ulega
zredukowaniu jej okres półtrwania z 3,45+0,28 do
2,19+0,1 dni (43, 71). Maksymalny wzrost poziomu
IgG notowany jest między 3 a 24 miesiącem od mo-
mentu zakażenia, ztymze u norek genotypu aleuckie-
go moze on pojawiać się nieco wcześniej. Obok wzto-
stu IgG wzrasta poziom IgA oraz przejściowo IgM,
Utrzymuj ąca się dłuższy czas gammopati a może by ć
pr zy czy nąbiałkomo czu typu B ence- Jone s a, z ty m, że
nie występują u norek zmtany osteolityczne kości, ja-
kie obserwuje się u ludzi i myszy (5,1I).

lmmunologiczna odpowiedź komó*owa

. 
Rola odpowiedzi komórkowej nie została dokład-

nie poznana ze względu na brak markerów umożli-
wiaj ących okre ś lenie subp opulacj i komórek IimfaĘ cz-
ny c h uc z e s tnic zący ch w zakażeniach wywołany ch wi -
rusem AD. Jednakze wyniki badań Mori i wsp. (58,
59) wskazują że komórkowe mechanizmy odpowie-
dzi immunologicznej mogą odgrywać istotną rolę w
patogenezie choroby aleuckiej. Przy użyciumetod im-
muno hi sto c hemic zny ch or az hybry dy zacji i n s i t u au -
torzy wykazali replikację AMDV w nabłonkach ka-
nalików nerkowych. W wyniku replikacji wirusa do-
chodzi do infiltracji limfocytów T i indukcji odpowie-
dzi komórkowej, której mechanizmy efektorow e wr az
z o dp owi e dzi ą humoralną uc ze stn tczą w p ato genezie
kłębuszkowego i śródmiąższowego zapalenia nerek.
Limfocyty T pochodzące od norek z akażonych AMDV
w początkowym okresie choroby wykazująprawi-
dłową zdolność proliferacyjną w teście transformacji
blastycznej pod wpływem mitogenu jak i antygenu
swoistego (66,15). Natomiast w końcowej fazie cho-
roby w wyniku silnej immunosupresji spowodowanej
trw ałąinfekcj ą występuj e znaczne obniżeni e z do lno -
ś c i pro 1 i ferac yj nej or az zahamow ani e ni ektórych fu nk-
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cji limfocy.tów T (6, 76). Chen i Aasted (30,32) oraz
Aasted (6)przy użyciu metody cytometrii przepływo-
wej stwierdzllt, że ltczba lirrrfocytow B i Th krwi ob-
wodowej zakażonych norek utrzymywała się na zbli-
żonym poziomie przez cały okres trwania choroby,
natomi ast dwukrotni e w zr astała subp op ulacj a limfo -
cytów CD8+ (Tc cells) w 90 dniu po zakażeniu. Po-
nadto wraz z rozwojem procesu choroborvego wystę-
pljązaburzenia proporcji limfocytów Th do Tc, która
w 210 dniu obniża sięz2 do 0,5 - 0,3.

Replikacja witusa w pierwotnej linii makrofagów
norek oraz linii U937 makrofagów ludzkich stymulu-
je komorki do uwalniania interleukiny 6 (IL-6) (26),
Poziom tej cytokiny wzrasta tęż w supernatancie po-
chodzącym z hodowli zainfekowanych węzłow chłon-
nych norek. Podobny wzrost poziomu IL-6 do obser-
wowanego w hodowlach in vitro ma miejsce w wa-
runkach naturalnych, przy czym nadmieme uwalnia-
nie IL-6 na skutek dysfunkcji makrofaga zapoczątko-
wuj e zabur zenia w układzi e immunolo gi cznym. Nad-
mieme tworzenie się kompleksów immunologicznych
uzakażonych norek moze indukować także produkcję
i uwalnianie czynnika marlwicy guza (TNFa) i inter-
feronów (18). Jednakże ich rola w immunoregulacji
mechani zmów uczestniczący chw ograniczaniu trans-
krypcji AMDV lub alternatywnie w degradacji jego
mRNA jest znikoma. Prawdopodobnie odgrywająone
istotną rolę w patogenezie zaburzeń oddechowych w
przebie gu śródmiąższowe go zapalenia płuc młodych
norek. U ludzi w przebiegu eksperymentalnego zapa-
lenia pęcherzyków płucnych na tle kompleksów im-
m uno l o gi cz ny ch or az adenowiru s owe go zap alenia płuc
wzrastapoziom TNFa, który obniżając poziom mRNA
odpowiedzialnego za syntezę białek uczestniczących
w produkcji surfaktantu płucnego, przyczynia się do
występowan ta zaburzei odde chowych (cyt. 1 8 ). Wied-
brauk i wsp. (84) wykazal1 że oporność norek na AD
nie korelowała z produkcją inteferonu, ponieważ ża-
dęn zbadanych genotypów nie syntetyzował interfe-
ronu na wykrywalnym poziomie zarówno po zakaże-
niu wirusem AMDV o niskiej jak i wysokiej zjadli-
wości. Ponadto norki aleuckie zakażone szczepem
wirusa o ńiskiej zjadliwości we wczesnym okresie
choroby cechowały się normalną zdolnością syntezy
inteferonu przeciwko dodatkowo podanemu wiruso-
wi choroby Newcastle oraz syntetycznemu polirybo-
nukleotydowi, Natomiast produkcj a interferonu spa-
daŁa z chwilą pojawienia się objawów chorobowych
w postaci gammopatii oraz zmian zapalnych w ner-
kach,naczyniach i wątrobie. Te obserwacje wskazują
ze wirus AMDV nie stymuluj e wytwarzania interfe-
ronu u zakażonych norek, co sprzyja trwałym infek-
cj om, wywołanym zwŁaszcza przez szczepy w i tusa o
niskiej zjadliwości.

Reasumuj ąc wyniki dotychczasowych badań doty-
czący ch choroby al euckiej można stwierdzić, że trw a-
ła infekcja oraz powstałe w wyniku jej utrzymywania
się zmiany patologiczne u norek sąwynikiem dziaŁa-

nia kilku czynników. Nadmierrra synteza swoistych
przeciwciał nie posiadaj ących właściwo ści neutralizu-
jących wirusa, tworzenie i odkładanie kompleksów im-
munolo gic zny ch, powinowactwo wi tusa do receptora
FcR na powierzchni limfocytów B oraz znaczący
wzrost limfocytów cytotoksycznych Tc (CD8) sągłów-
nymi czynnikami determinującymi nasilenie i przebieg
choroby aleuckiej.
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Najblizsze człowiekowi zwierzęIa, czyli psy i koty, cierpią z powodu bezmyślnego, nadmiernego ich
rozmnażania.

Bazą nadmiernej, niekontrolowanej rozrodczości psów i kotow są zwłaszcza nasze wsie.
Część psow i kotow, rodzących się masowo na wsiach, jest tam prędzej czy poźniej brutalnie likwi-

dowana. Topienie małych zwierząI, barbarzyńskie zabijanie podchowanych, a nie wydanych piesków i kot-
ków, uśmiercanie matek, gdy młode ząmuje miejsce rodzicielki - to powszechne praktyki,

Przeciwdziałanie cierpieniu i śmierci jest naszym naczel-
nym celem. Dlatego z wielkim przekonaniem i zaangażowa-
niem włączyliśmy się do międzynarodowej akcji ograniczenia
urodzin psow i kotów humanitarnymi metodami.

Ograniczenie liczby wałęsających się wygłodniałych psow
i kotów Io zarazem zmniejszenie zagrożenia z ich strony dla
zwierząI dziko żyjących, które przecież tak samo zasługują
na naszą pomoc i ochronę.

Właściwą metodą ograniczania liczebności psów i kotow
jest ich sterylizacja. Fundacja Zwierzęla i my sprowadziła z
Wielkiej Brytanii kasetę instruktazową dla lekarzy weterynarii
o kastracji i sterylizacji psów i kotów (ok. 1 godz.).

Ta kaseta została przez nas profesjonalnie skopiowana w
większej ilości. Mozemy te kasety przesyłaó za zaliczeniem
pocztowym po kosztach własnych (koszty kopiowania 1 egz.
razem z kasetą wyniÓsł 12,00 zł plus koszt opłaty pocztowej
6,70 zł plus ksero tłumaczenia na język polski 1 ,30 zł, razem
20,00 zł),

Dlaczego sterylizować psy?

Prezes Zarządu
Fundacji Zwierzęta i my

Alina Kasprowicz 4 rok 334 szczenięta

85, 81 4 28 19ZWIERZĘTA i my, ul. Dąbrowskiego 2513, 60-840 Poznań, tel. (61) 847 62

wielkie ilości
bezdomnych psów

l rok 4 szczenięta

3 rok 36 szczeniąt


