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CąmnikiemetiologicznymwlłvołującymenzooĘcz- jącąaktywny wirus BLV, jednak". y pasażach34-43
nąbtiŁaczkę bydła jeit egŻogerrrry onkornawirus BLV obsetwowano słaby wzrost i pojawiły się oznaki de-

(Bovine Leukemia Virus) typu C, Badania Weissa i generacji - liczne wakuole cytoplazmatyczne,
wsp. (13) oraz Gallo i Wong-51ąala (2) wykazały, że Celem badań było uzyskanie polskiego wariantu
struktura genomu, sekwencji nukleotydów prowirusa wysoce aktywnej linii ciągłej komórek, produkującyCh
oraz sekńncja aminokwasów białek strukturalnych permanentnie strukturalne cząstki wirusa BLV.
wirusa białaczktjest bardzo zbliżona do wirusa bia-
łaczkiT-komórkowej (HTLV-1, HTLV-2) u ludzi, jak Mateilał i metodV

i wirusa biaŁaczkiT-komórkowej (STLV-I) u maĘ. Po- Hodowla komórek. Badania te przeprowadzono w dwu

dobną budowę genomu stwierdzono u wirusów nie- etapach:
doboru immunologicznego HIV- 1 i HIV-2 oraz witu- I - pasaże hodowli komórek nerki owcy kokultywowa-
sa pienistego HSRV u ludzi, SIV u mah i BIV u bydŁa. ne limfocytami krwi krowy białaczkowej (komórki ozna-

Uzyskanie linii ciągłej hodowli komórek produku- czonoNCR-I)
jących permanentnie strukturalne cząstki wymienio- II - kokultywacja komórek NCR-I pasaż 43 znaĘwny-
nych retrowitusow ma zasadniczę zflaczęnie w prowa- mi komórkami nerki płodu owcy (komórki NCR-II)
dzeniu badańpodstawowych, diagnosĘce i profilakĘ- NaĘwne komórki nerki owcy uzyskane metodąPotera,
ce poszczęgólnych jednostek chorobowych. Pierwsz ę zawieszono w płynie wzrostowym Eag\e z dodatkiem 10%

próby nad uzyskaniem linii ciągłej komórek produku- inaktywowanej płodowej surowicy cielęcej i anĘbiotyków
jących pełnostrukturalne cząstki wirusa biaŁaczkiby- (100 U penicyliny i 100 ug streptomycyny), kokulty,wowa-

dłaprzeprowadztłHare i wsp. (7) oraz Ressang i wsp. no leukocytami krowy białaczkowej uzyskane zkożlszka
(9). Van der Maaten i wsp. (12) uzyskali wysoce pro- odwirowanej krwi: 20 ml pełnej |<rwi z antykoagulantem

dukcyjną linię komórek FLK (Foetal Lamb Kidney), wirowano 30 min. przy 2500 obr./min, usuwano osocze, a

która od wielu lat lżywana jest w laboratortach za- zebrany kożuszek leukocytów zawieszano w pĘnie wzro-

równo do badań naukowych, jak i preparatyki antyge- stowym i ponownie wirowano 10 min. 2500 obr./min. Tak

nów diagnostycznych. W Polsce podobne badaniapod- uzyskany osad leukocytów uzyto do kokultyrvacji I etapu,

jęh Gruńdboeck i wsp. (3, 6) oraz Rułka i wsp. (10, dodając 6 x l07leukocytów krwi do ż4-godz. hodowli ko-
jll. w efekcie uzyskano hodowlę komórekproduku- mórek nerki. Po 48 godz. inkubacji usunięto obumarłe i



wolnó pĘrvające komórki, po czym dodano świeży pĘn
wzrostowy. Uzyskanąlinię komórek nazwano NCR-I §ew
Cells Recombinated). Morfologię ich oceniano bezpośred-
nio w odwróconym mikroskopie świetlnym Telawal 31 lub
po wybarwieniu metodą Pappenheima.

W kokultywacji II-go etapu użyto 3,6 x 106 natywnych
komórek nerki płodu owcy i 105 hodowli komórek NCR-I
pasaż 43 . Uzyskaną hodowlę nazw anąkomórkami NCR-
-IVBLV namnażano w pĘnie wzrostowym Eagle'azawte-
rającym l0% płodowej surowicy cielęcej. W zależności od

intensyłvności wzrostu pasaże wykon}r,vano w stosunku 1:1

llb I:2 co 7 dni. W pierwszym pasazu komórki ułożone
byĘ w niewielkie skupiska po czym stopniowo pokrywaĘ
całą powierzchnię butelki. W dalszych pasażach równo-
miernie pokrywaĘ one całą powierzchnię płytki fworząc
gęsĘ monolayer po 5-7 dniach. Obecność wirusa BLV w
wybranych pasażach hodowli badano testem syncytialnym,
reakcjąPCR oraz mikroskopią elektronową. Obecność bia-
łek wirusowychw |tzatach komórkowych orazw zagęsz-
azonym 1O0-krotnie supematancie określano testem immu-
nodyfuzji QD) lub metodą immunoblot.

Wykrywanie wirusa BLV
Test syncl,tialny. Odczyn wykonyrvano zgodnie z in-

strukcją PIWet. Puławy (5). Zawiesinę komórek CC81 o

koncentracji 4 x 105/m1, dodawano do takiej samej objęto-
ści komórekNCR-II/BLV o koncentracji2 x 105/m1. Mie-
szaninę ich rozlewano do pĘtek NLrNCLON, a następnie
po 48 godz. inkubacji w temp. 37"C i 50ń COz, zlewano pĘn
wzrostowy, a komórki barwiono metodą Pappenheima.

Reakcja PCR (Polymerase Chain Reaction). Izolację
DNA wykonyłvano wg metody Miller'a i wsp. (B). Do osa-

du tr06 komórek dodawano 0,3 ml buforu (10 mM Tris-
HCl, 400 mM NaCl, 2 mM EDTA, pH 8,2), zaś dolizatow

- 0,02 ml 10% SDS i 0,05 ml roztworu proteinazy K (l mg
proteinazy w 1% SDS,2 mM EDTA) i trawiono je l godz-

w temp. 64"C. Następnie dodawano 0,1 ml nasyconego NaCl,
worteksowano 15 s. i wirowano 15 min. 2500 obr./min.

Supernatant pfzenoszono do nowej probówki, dodawano 2

objętości 960ń etanoll i mieszano przez odwracanie aż do

wy przenoszono do no-

wy ących 0,1 ml buforu
TE EDTA) i uwadniano
go. Reakcję PCR prowadzono w objętości 50 pl. Miesza-
niny reakcyjne zawierĄ 1 x bufor PCR/(10 mM Tris-HCl,
(pH 8,8 przy 25"C),50 mM KCl, 0,8% Nonidet P40),
200 uM każdego z dezoksynukleotydów, 2 mM MgClr, 1,0
jednostkę Taq polimerazy DNA, 0,2 pM primerów ZM2 i
ZM3,I0 prl wyizolowanego DNA. Profil czasowo-tempe-
raturowy reakcji PCR obejmował: 5 min. 94oC - 30 cykli
(30 s. 94"C, 1 min. 70"C), 7 min. 70'C. Produkty reakcji
rozdzielano w I,5oń żelu agarozowym.

Sekwencia i porycja starterów stosowanych

Starter

w genomie wirusa BLV
Sekwencja (od 5' do 3') Pozycja

ZMz CT CTGACTAAGGGCAGACACGGC 51 8,7 -58Iż
ZM3 CTTCCCCTCCCTGGGCTCCCGAA 54,13-5495

Mikroskopia elektronowa. Komórki NCR-II/BLV płu-
kano najpierw pĘnem wzrostowym bez surowicy, wiro-
wano 10 min. 3000 obr/min., a uzyskany osad utr-walano

40ń aldehydem glutarowym w 0,1 M buforze kakodylowym
pH7,4. Następnie preparaĘ uttwalano 60 min. w loń czte-
rotlenku osmu, odwadniano w alkoholu i barwiono octa-

nem uranylu. Tak przygotowane preparaty kontrolowano
w mikroskopie elektronowym Tesla BS-500.

Wykryvanie białek wirusa BLV
Odczyn immunodyfuzji (ID). Test wykonl,wano zgod-

nie z obowiązuj ącą instrukcj ą sto suj ąc znane ) referencyj ne

surowice anty-BLV (4). Antygen doświadczalny przygoto-
w ano z supetnatantu hodowli z komórek NCR-II/BLV przez

wysolenie wirusowych białek siarczanem amonu, oczysz-
czenię ich na kolumnie z sefadeksem G-25 i zagęszczenie
przez \iofilizacj ę do koncentracj i 0,0 l objętości wyj ścio-
wej. Jako antygenu kontrolnego użyto handlowego anty-

genu do testu ID seria A1009 przygotowanego z superna-
tantu komórek FLIIBLV.

Metodyka immunoblot. Komórki NCR-II/BLV w licz-
bie około I01 zbierano z hodowli, płukano 2-krotnie w bu-
forze (10 mM Tris HCl, pH 7,2;0,9oń NaCl), zawięsza-
no w 1 ml buforu uzupełniającego - 0,05% Triton X-100 i
2 mM PMSF (fluorek fenylomeĘlsulfonowy), i inkubowa-
no 20 min, w łaźni lodowej. Ltzaty komórkowe wirowano
3000 obr./min. przez 10 min., zbierano superratant i pod-

dawano elektroforezie w 10% żelupolyakrylamidowym lub
przechowlrvano w temp. -70'C do czasu badania.kozdzie-
iorre ,ru żelu białka przenoszono na nitrocelulozę stosując
napięcie 60Y przez 1,5 godz. w buforze (20 mM Tris,
152 mM glicyny, 20oń metanolu) o pH 8,5. Swoistą suro-
wicę anty-BLV otrzymyrvano immunizując króliki wiru-
sem BLV oczy szczonym przez ultrawirowanie.

Wyniki iomówienie

znacznej i ch degeneracj i.
W drugim etapie kokultywowano komórki NCR-I

pasaż 43, natywnymi komórkami nerki płodu owcy
Ćelem uzyskania hodowli komórek linii ciągłej NCR-
-II/BLV. Pierwsze ogniska wzrostu obserwowano 2-3

wli, po cz
7 dnia je
komórek

komórek NCR-II/BLV jest prawidłowo wyrośnięta o
dobrej dynamice namnażania, a morfologicznie ma



l etap:

Natywne komórki
nerki owcy

pasaże komórek
NCR-l:

0-35

35-40

40-43

ll etap:

KomólkiNCR-|

pasaż komórek
NCR-ll/BLV:

0-2

3-32

33-1 08

KOKULTYWACJA
(10:1 )

KOKULTYWACJA
(18:1)

selekcja, komórki dobne wyrośnięle, iednolity monolayer

pierwsze oznaki degenelacji (wakuole w cytoplazmie)

dalsza degeneracja komórek (wakuole, wieloiądrzastość)

Nalywne komórki nerki płodu owcy

Leukocyly krwi krowy białaczkowei

Ryc. 3. Minisyncytia w hodowli komórek
NCR-II/BLV zawierające 3-6 jąder ko-
mórkorłych (Pow. 240 x)

Wyniki kontroli białek gp5l i p24
wirusa białaczki w anĘgenie referen-
cyjnym z komórek FLK i antygenie
doświadczalnym uzyskanym z ko-
rnórek NCR-II/BLV o odczynie im-
munodyfuzji, wskazują nie tylko na
ich obecność w obu badanych anty-
genach, ale przede wszystkim na
wysoką swoistość. Uzyskane ręzul-
taty przedstawia ryc. 6 i 7. Wyniki
ID z 5 róznymi surowicami referen-
cyjnymi dla antygenu z komórek
FLK - seria 41009 ilustruje ryc. 6,
zaś wyniki zużytymt surowicami re-

wztost hodowli:

selekcja, twotzenie się ognisk wzrostu komórek

komórki wyrośnięle, iednolity monolayer,
powslawanie poiedynczych, d użych komórek 3-5 iądrzastych

komótki doblze wzrośnięte, iednolity monolayer,
brak oznak degenerac|i
obecność DNA prowitusa BLV

Ryc. l. Schemat uzyskania transformowanych komórek linii ciągłej NCR-II/BLV

Ęc,2. Morfologia hodowli komórekNCR-II/BLV (Pow.240 x)

wygląd ostro obrysowanych komórek nabłonkowaĘch
(ryc. 2). Nieliczne z nich stanowią minisyncytta za-
wierające niekiedy 3-6 jąder komórkowych (ryc. 3).
Podobne zmiany obserwuje się w przypadku znanej
linii komórek FLK/BLV (9,I2).

Kontrolę obecności prowirusa BLV w wybranych
p asażach ho dowl i komórek NCR- II wykazano reakcj ą
PCR (ryc. 4), i testem syncytialnym (ryc. 5). Utworzo-
ne syncytia z detektorowymi komórkami CCS1 miały
charakter typowych wieloj ądrzastych strukfur, morfo-
1ogicznie podobnych do pierścienia,rozety lub tarczy
t zawierały około 35-I20jąder komórkowych.

ferencyjnymi dla antygenu doświadczalnego seria
'Ą1098 przedstawiaryc.7 . Dodatni wynik odczynu dla
obu badanych antygenów stwierdzono zatówno z re-
ferencyj ną surowic ą K 2, zaw ier aj ącą swoi ste pr ze ciw -
ciała anty-gp51 i anty-pl4 oraz z pozostałymi 4 suro-
wicami referencyj nymi zawi eraj ącym i tylko przeciw-
ciała anty-gp51. Uzyskane prĘki precypitacyjne w
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Ryc. 4. Wyniki kontroli obecności wirusa BLV w komórkach
NCR-II/BLV reakcj ą PCR: 1 - Marker aX l7 4 /Hinfl (MBJ
F'ermentas) 2 - kontrola negaĘrvna, 3 -lizat komórek NCR-
-II/BLV pasaż 35, 4 - lizat Ww komórek pasaż 55, 5 - j.w.
pasaż 7 5, 6 - j.w. pasaż 95, 7 - lizat ilw komórek pasaż 105
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Ryc. 5. Kontrola obecności wirusa białaczki w komórkach
NCR-II/BLV testem syncytialnym. Widoczne syncytia two-
rzyły struktury zawierające 35-120 jąder komórkowych.
(Pow.240 x)

Ryc. 9. Ocena aktywności anĘgenu doświadczalnego z ko-
mórek NCR-II/BLV w odczynie ID z referencyjną surowicą
anĘ-BLV (seria 0411)
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Ryc. 10. Immunoblot białek wirusowych z lizatu komórko-
wego oraz anĘgenu doświadczalnego z komórek NCR-II/
/BLV: M - Marker Biorad (Low Range), l - anĘgen doświad-
czalny seria A1098 (lO0-krotnie zagęszczony supernatant),
2 - lizat komórek NCR-II/BLV pasaż 51, 3 - lizat komórek
NCR-II/BLV pasaż 98

przypadku badanych surowic referencyjnych łagodnie
łączyły si ę w j eden w spó lny łuk daj ąc typ owy, dodatni
wynik immunodyfu zji. BrakcharakterysĘ cznego prĘ-
ka w pozycji basenu 6, świadczy o nieobecności swo-
istych przeciwciał anty-BLV w znanei surowicy ujem-
nej, zarówno w przypadku antygenu feferencyjnego,
jak i antygenu doświadczalnego. Należy dodać, że w
przypadkn antygenu doŚwiadczalnego z komórek
NCR-II/B LV (wariant p o lski) uzyskane pr Ęki pre cy-
pitacyjne byĘ wyraźniejsze, bardziej cz7Ąelne iznacz-

Ryc. 8. Ocena ak§,wności anĘgenu referencyjnego z komó-
rek FLK w odczynie ID z referencyjną surowicą anĘ-BLV
(seria 0411)

32

Ryc. 6. Wyniki odczynu im-
munodyfuzji anĘgenu refe-
rencyjnego z komórek FLK
(seria A1009) z surowicami
anĘ-BLV: 1 - surowica K2,
2 - surowica Czajka,3 - Han-
na, 4 - 051, 5 -Biedronka, 6 -
surowica ujemna (BLV-)

Ryc. 7. Wynik odczynu immu-
nodyfuzji anĘgenu doświad-
czalnego z komórek NCR-IV
/BLV (seria A1089) z surowi-
cami anĘ-BLV 1 - surowica
K2,2 - surowica Czajka,3 -
Hanna, 4 -051, 5 -Biedronka,
6 - surowica uiemna (BLV-)
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Ryc. 11. Mikroskopia elektronowa strukturalnych cząstek
wirusa białaczki z komórek NCR-II/BLV pasaż 51. (Pow.
15 000 x)

nie ułatwiały ostateczną ocenę kontroli serologicznej
nlż w przypadku antygenu z komórek FLK. Stwier-
dzić należy, że wirusowe białka gp51 antygenu do-
świadczalnego wykazywały wysoką czułośc i swo-
istość w odczynie immunodyfuzji, podobnie jak i biał-
ka antygenu referencyjnego uzyskanęgo z komórek
FLK.

Ocena aktywności antygenu doświadczalnego - se-
ria A1098 metodąForschnera i Behrensa (1) dodatko-
wo wskazuje na wysokie jego walory diagnostyczne
(ryc. 8 i 9). Prążki precypitacyjne w przypadku anty-
genu do świ adczalne go zę znaną surow i c ą re ferencyj ną
seria 0411 (stosowanąobecnie do tesfu ID) sąrównie
wyraźne,jak i dla antygenu referencyjnego, Dodatni
wynik odczynu obu antygenów notowano dla odległo-
ści 9,5 mm między basenem surowicy a basenem an-
tygenu. Ogólnie przyjmuje się, że antygen jest dobry i
spełnia wymogi standardujeżeli dodatni wynik odczy-
nu występuj ę przy odle gło ści 7 mm między basenami.
Cecha ta ma szczegolne znaczenlę praktyczne, ponie-
waż pozwala na pewne i dokładne wykrywanie od-
czynem immuno dyfu zj i swo i stych prz e ciwc iał odp or-
nościowych anty-BLV w surowicy krwi zwierząt za-
każonych, przy użyciu polskiego wariantu antygenu
uzyskanego z|intt ciągłej hodowli komórek NCR-IIi
/BLV.

Wyniki immunoblot, ze znanąreferencyjną surowicą
anty-BLV (0 5 1 ), potwierdzaj ą obecność białek wirusa
b iałac zkt bydła z arówn o w ltzatach komó rek N C R- II/
/BL! jak i w 100-krotnte zagęszazonym znad nich su-
pernatancie (.yc. 9). Mikroskopia elektronowa komó-
rek NCR-IVBLV pasaż 51 uwidacznia z kolei obec-
nośc klasycznych strukturalnych cząstek typu C wiru-
sa BLV (ryc. 11),

Prz eprowa dzonę b adania wykazały, że komórki li -
nii ciągłej NCR-II/BLV zdolne są do intensywnego
wzrostu i podziałów oraz odznaczają się prawidłową
morfologią naprzesfizeni 108 pasazy hodowli. W efek-
cie produkująone aktywny wirus btałaczki bydła, po-
twierdzony testem syncytialnym, reakcją PCR i mi-
kroskopią elektronową. Kodowane ptzęz nie białka
wirusowe byĘ swoiste i w pełni aktywne zarówno w

serologicznym odczynie immunodyfuzji,jak i w te-
ście immunoblot. Reasumując należy ptzyjąć, że w
trakcie przeprowadzonych badai uzyskano polski
wariant wysoce produkcyjnej linii ciągłej komórek
NCR-II/BLV syntezuj ących p ermanentni e p ełno struk-
turalne cząstki wirusa btałaczki. Uzyskana hodowla
komórek staje się więc źrodłem polskiego wariantu
wirusa BLY z możliwościąjego wykorzystania w ba-
daniach podstawowych, patogenezie, immunogenno-
ści, rekombinacji genetycznej, aprzede wszystkim w
s ero 1o gicznej di a gno styc e enz o ot y c znej btałaczki by -

dła.
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PUSTEDA N., HUDER J., WOLFESNBERGER
C.,LUTZ H., BRAUN U.: Doświadczalna transmi-
sja per os Ehrlichia phagocytophila u cieląt. (Expe-
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Celem ustalenia możliwości zakażęnia się cieląt per os Ehrlichia phagocy-

tophila podano jednej grupie cieląt w wieku 4 Ęgodni (grupa 1) przez okres

l l dni m leko krów zakażonych eksperymentalnie tytn zarazkiem, drugiej grupie

cieląt w tym samym wieku podano per os po 200 ml krwi krów z mlekiem zaś

noworodkom z siarą(grtrpa 3) pobranąw okresie pierwszych 3 godzin po uro-

dzeniu. Krew badanych zwierząt w odstępachjednodniowych badano przez 4 ty-

godnie na obecność E phagocylophila, wańość hematokryfu, poziom białek

i fibrynogenu w plazmie Ponadto celem identyfikacjt E phagocytophila wyko-

nano odczyn PCR Cielęta w grupie l i 2 nie wykazywały objawów zakażęnia

i reagowaĘ ujemnie w zastosowanych testach diagnostycznych. Natomiast u cie-

ląt noworodków (grupa 3) wystąpił umiarkowany wzrost temperatury wewnętrmej

ciała i 8 dnia nastą)iła serokonwersja. U jednego z 4 cieląt z tej grupy E, phago-
cylophil a wy stępowała w leukocytach Również wtedy test PCR z biaĘmi krwin-

kami wypadał pozytywnie.
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