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Wirus chotoby Mareka - zagtożenie dla zilOwia ludzi
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Matek's disease hetpes uirus - a potential risk fot human fiealth

Summaly
The genome structure of Marek's disease herpes virus (N{DV), the etiological agent of lymphoproliferative

disease in folvls, indicates a close relation to a|pha-herpes-viruses such as the human flerpes simplex virus.
Due to its biological properties, it shows similarities to Epstein-Barr's and human herpesvirus-6. The data
presented in this review concern the question as to whether MDV is hazardous for the public health of hu-
mans. Investigations on MDV antibodies performed on farmers in chicken farms, workers at chicken slaugh-
terhouses and white-collar lvorkers demonstrated significant differences in the percent of positive reaction§
between the different workers. Farmers in chicken farms also reacted positively to Epstein-Barr's virus anti-
gen. A previous article indicated that a common antigenicity has been discovered between tumour polysaccha-
ride antigens obtained tiom a variety of human cancers and antigens from tumours of chickens with Marek's
disease. No significant differences in the prevalence of MDV DNA in serum were found between workers
exposed to poultry and those not exposed. The relationship between MDV and the aetiology of multiple sclero-
sis in humans was also investigatcd. Positive reactions to the N1DV antigen were found in patients with mu|-
tiple sc|erosis, but no DNA sequence of MDV rvere found in their |eukocytes. F'urther epidemiological and
experimental studies need to be carried out in order to understand the role of MDV in the aetiology of human
cancer.
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W ostatnich latach coraz częściej u ludzi notowane
sąnowe, nieznane choroby wyłvołyrvanę przęz czyn-
niki dotych czas uznaw anę za chorobotwórcze j edynie
dla zwierząt Gąbczasta encefalopatia bydła pojawiła
się w połowie lat 80. w Wielkiej Brytanii doprowa-
dzając do ekonomrcznego i politycznego kryzysu.
Dopiero w 1997 r. stwierdzono,że czynnikwyłvołują-
cy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba jest identycz-
nJ z czyrrnikiem wywołującym BSE u bydła (1). Na
początku 2000 r. uznano BSE za zoonozę (31).

W 1995 r. Murray i wsp. (19) opisali pojawienie
się nowej choroby wywołanej przezwirusa odry koni
(morbillivlrus equine) . U zakażonych koni i ich tre-
nera obserwowano cięzkie uszkodzenie układu od-
dech owe go or az zap aleni e móz gu doprowadzaj ąc e do
śmierci pacjentów. Khan i wsp. (13) donosząo poja-
wieniu się u ludzi gorączki krwotocznej połączonej
z wystąpieniem zespołu nerkowego wywołanej po za-
kazeniu hantawirusami atakującymi dotąd tylko gry-
zonie.

W łań cuchu chorob o dzw ier zęcy ch szcze gó lną ro 1 ę
spełniają ptaki, W 199] r. izolowano od ptaków w
Hong-Kongu nowy szczep wirusa influenzy oznaczo-
ny j ako H5N 1 (2, 8, 27). Ten wysoce patogenny szczep
był przyczyną wysokiej śmierlelności u zakażonych

kurcząt. U ludzi wyłvołał serię zachorowań, kilka osób
zmarło. Obawiano się pojawienia nowej pandemii. Od
chorych izolowano ten sam szczęp H5N1, którywcze-
śniej wyosobniono od ptaków (28). Był to pierwszy
ptasi izolat uzyskany bezpośrednio od człowieka. Do-
tychczas od ludzi izolowano tylko podtypy Hl-H3
po siadaj ące hemaglutyniny specyfi cznę dla recepto-
rów znajdujących się na powierzchni komórek czło-
wieka, natomiast hemaglutyniny ptasich podtypów H4
i H5 nie miaĘ takich zdolności (27).

Udział wirusów w powstawaniu nowotworów u
zwierząt jest znany i potwierdzony doświadczalnie.
Natomiast w onkogenezie czŁowieka potwierdzono
udział wiru s ów należący ch do trz e c h r o dzin: R e tr o v i -
ridae, Herpesviridae i Papil}omaviridae. Pierwszym
wirusem, którego obecność została stwierdzona w
komórkach limfoblastoidalnych człowieka był herpes-
wirus Epstein-Barr. Zakażente tym wirusem łączy się
etiologicznle zrozwojem chłoniaka Burkitta (I0), z ra-
kiem jamy nosowo-gardłowej, z limfomą B u osób
z niedoborami odpornościowymi, w tym z AIDS oraz
z niektórymi postaciami choroby Hodgkina (22). Na-
tomiast za czynnlk etiologiczny raka szyjki macicy
u kobiet uznawano wirusa Herpes simplex typ 2, obec-
n i e j e g o udziaŁ uznaw any j e st za zakażente,, oko łono -



wotw orowe ", op ortuni s ty czne ( 1 2 ), w sp ół uc ze stniczą-
ce w supresji mechanizmów obronnych (5).

Wirus choroby Mareka (MDV) herpeswirus bę-
dący czynnikiem etiologicznym nowotworowej cho-
roby u kuą jest szeroko rozpowszechniony w popula-
cjach drobiu, Jego obecność można stwierdzić w cząst-
kach kurzu i pyłu unoszących się w powietrzu w kur-
nikach. U wrażliwych kurcząt wlłvołuje chorobę lim-
foproliferacyjną charakteryzuj ącą się transformacj ą T
limfocytów CD4 (21). Jedynym sposobem zapobiega-
nia chorobie Mareka są szczepienia profilaktyczne.
Szczepienie chroni ptaki przed rozwojem choroby, lecz
nie chroni przed zakażenięm terenowym, zj adliwym
szczepem wirusa MD. Z tego powodu, u ptaków szczę-
p i o ny c h, mo że w ciĘ zacho dzić rep 1 ik acj a zakaźny ch
cząstek wirusa, ktore przeżywają i powodują konta-
minację środowiska (3). Ludzie mający kontakt z za-
każonym, choctaż klinicznie zdrowym drobiem nara-
żeni sąna wdychanie unoszących się w powietrzuza-
kńny ch cząstek herpe swirus a ptas i e go (4). Skutki te go
sąjeszcze nieznane.

Pomiędzy herpeswirusem MD a herpeswirusami
ludzkimi istniejąanalogie. U ludzi transfornację lim-
focytów CD4 wywołuje herpeswirus Epstein-Barr,
u kur herpeswirus MD. Stwierdzono równiez, żę wi-
rus MD.posiada podobną strukturę molekularną i or-
ganizację genomu, zawiera długie i krótkie unikalne
sekwencje U,,i eprzezwewnętrzne i koń-
cowe powtarz e TR./ IRL i IR*/TR, jak
wirus Helpes s opryszczki) występują-
cy powszechnie u Iudzi (6,29).

Z powodu licznych podobieństw wirusa MD i her-
peswirusów ludzkich wiele badań poświęcono wyjaś-
nieniu możliwości przenoszenia się ptasiego herpeswi-
rusa i potencjalnego zagrożenia dla ludzi.

Na przełomie lat 70 i 80 ukazały się wyniki szeregu
badań wskazuj ące na zwiększ enie ryzykawystępowa-
nia blaŁaczki, choroby Ho dgkina, chłoni aka ni e -Ho dg-
kina i szpiczaków u farmerów, hodowców t lekarzy
weterynari i (77, 20, 26). Ten wzrost ryzyka występo-
wania nowotworów tłumaczono początkowo niespe-
cy ficznąsupre sj ą układu o dp orno ś c i owe go i hemato -

logicznego przezśrodowiskowe czynniki karcinogen-
ne zarówn o tła chęmtc zne go, ftzy czne go c zy b i olo gtc z-
nego.

W 197l r.ukazŃasię pracabadaczy japonskich (20),
w której alltorzy opublikowali wyniki badań surowic
ludzi w kierunku obecności przeciwciał dla herpeswi-
rusa indyczego HVT użyrvanego do produkcj i szcze-
pionki przeciwko MD. Krew pobrano od72 pracow-
ników ferm drobiu t 72 pracowników biur, nie mają-
cych kontaktu z drobiem. Wykonylvano odczyn im-
munofluorescencji (IF) stosując antygen otrzymany ze
szczępu HVT. Obecność przeciwciał dla tego wirusa
stwierdzon o u ] Ioń farmerów, a j edynie u 20,8%o pra-
cowników biur. W odczynie przeprowadzonymz an-
iyge.rem sporządzonym z wirusem Epstein-Barr wy-
niki dodatnie notowano u 76,40ń farmerów i 32,0Yo
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pracowników biur. Następnie dla kontroli z tymi sa-
mymi antygenami przebadano surowice pobrane od
maĘ człekokształtnych. We w s zystkich przyp adk ach
otrzymano wyniki ujemne.

W tym samym czasie, we Włoszech Makari (17)
sporządził antygeny polisacharydowe (TPS) z guzow
now o two ro wyc h wy s tęp uj ąc y c h u kur cząt p o zakaże -
niuwirusem MD orazzglzow nowotworowych o nie-
znanej etiologii pobranych od ludzi. Antygenami tymi
immunizował świnki morskie i przeprowadzał reak-
cje l<rzyżowe, W przypadku białaczek, chłoniaków,
raka trzustki, jelita grubego, żołądka, nerek i płuc na
424próbkiotrzymał3O do 50% dodatnich reakcji krzy-
żowych. Natomiast tylko 10% próbek kontrolnych
przeprowadzonych przy lżyciu wyciągów z tkanek
zdrowych kurcząt i ludzi reagowało pozytywnie,

Sharma i wsp. (26) doświadczęnię przeprowadzllt
na małpach. Małpy zakażano zjadltwymi szczepaml
wirusa MD, wyizolowanymi od chorych ptaków i
obserwowan o przęz okres 1 1 -3 1 miesięcy. W Ęm cza-
sie u maĘ nie stwierdzono żadnych odchyleń hemato-
logicznych, wiremii ani klinicznej choroby. Nie noto-
wano dodatnich reakcji serologicznych, surowice po-
brane od małp nie reagowaĘ z anĘgenami wirusa MD.
Następnie autorzy chcąc sprawdzió, czy lJ ludzi wy-
stępują dodatnie reakcje serologiczne z antygenamt
witusa MD, pobrali krew od osób mających i nie ma-
jących kontaktu z drobiem. W doświadczeniuudział
wzięło 1 13 osób pracujących ponad 5 lat na fermach
drobiu, 17 pracowników laboratorium diagnostyki
chorób drobiu, 25 osób z chłoniakiem Burkitta oraz
50 studentow nie mających jakichkolwiek kontaktow
z drobiem i laboratorium diagnostyki chorób drobiu.
W teście IF z surowicami tych osób, przy użyciu jako
antygenu wirusa MD, reakcje dodatnie otrzymano u
6oń f armq ow, I 8%o prac own ików l ab orato r ium, 40ń lu -

dzi z chłoniakiem Burkitta 1 12% studentów. W teście
seroneutral tzacji, z tym samym antygenem, wszystkie
proby wypadły ujemnie.

Badacze amerykańscy Purchase i Witter (22) na
podstawie badań wirusolo gi czny ch, serolo gicznych,
patologicznych i epidemiologicznych nie stwierdzili
za|ężności pomiędzy ptasimi herpeswirusami a ludz-
kimi nowotworami, jednakże uznali,żenie ma dosta-
teczny ch dowodów, ażeby mo żna było o drzuc i ć hip o -
tezę, że ptasie herpeswirusy nie stanowią problemu dla
zdrowia ludzkiego.

Badaniami przeprowadzonymi w Polsce (25) obję-
to grupę osób mieszkających na wsi, pracujących w
fermach drobiu i mających przez całe życie ścisĘ kon-
takt z drobiemoraz grupę osób mających sporadyczny
kontakt z drobiem. Od osób tych pobrano krew, a na-
stępnie z surowicami wykonywano test E,LISA w kie-
runku }i4D. Z grupy pierwszej aż 6I%o badanych suro-
wic reagowało dodatnio, w grupie drugiej procent ten
był niewielki.

Na 582 wolontariuszach pochodzących z zachod-
niej i północno-wschodniej części Francji i podzielo-



nych w zalężności od kontaktu ze zwierzętami na gru-
py przęprowadzono badania mające na celu określe-
nie występowania przeciwciał przeciwko wirusowi
MD u ludzi (7). Grupa pierwsza zawierała osoby nie
mające kontaktu z drobiem, w składjej wchodzlĘ trzy
podgrupy: I52 urzędników, 84 pracowników rzeźni
bydła i 56 pracowników ferm mlecznych i ferm świń.
Do grupy drugiej zaltczono osoby mające umiarko-
wany kontakt z drobiem. Było to 45 pracowników ferm
mlecznych i ferm świń, na których hodowano równiez
drób. Do grupy tr zeciej należało 97 pr acowników ferm
drobiu i 50 pracowników rzęźni drobiu, do grupy
czwartej nalężało 65 pracowników ferm oraz rzęźni
przepiórek. Od wszystkich osób pobierano krew i z
surowicami wykonywano test ELISA. Jako antygen
sfużyłoczyszczony wirus MD otrzymany z brodawek
ptór zakażonych ptaków. Dla uniknięcia niespecyficz-
nych reakcji i usunięciaprzeciwciał przeciwko białku
kurzemu, surowice ludzkie oczyszczano proszkiem
tkankowym otrzymanym z wątrob kurzych. Wysoki
procent reakcji dodatnich i wysokie miana surowic
wykazano w grupach osób mających kontakt z dro-
biem, natomiast u osób nie mających tego kontaktu
ods etek do datnich re akcj i był znacznie niższy t ntższe
były miana surowic. W celu całkowitego wykluczenia
re akcj i ni e sp e cyfi c zny ch autor zy do datko wo pr zepr o -
w adzili s er ie l<r zy żo wych te st ów kontro lny c h używa-
j ąc antygenów sporząd zony ch ze szczep ów herp e swi-
rusów ludzkich. Okazało się, ze w badanych surowi-
cach ludzi posiadających przeciwciała dIawirusa MD,
nie występują przeciwciała swoiste dla cytomegalo-
wirus ów, He rp e s vari c e ] ] a e, natomi ast 7 50ń ty ch sur o -
wic reagowało z anĘgenami wirusa Herpes simplex.
Ten wysoki odsetek reakcji dodatnich można wyjaśnić
występowaniem wspólnej glikoproteiny dla wirusa
Hetpes simplexi MD (24).

Nie stwierd zano zależno ści pomiędzy wiekiem o s ób
badanych a obecnością przeciwciał dla wirusa MD,
natomiast występowałazależność od płci. Wyższy pro-
c ent reakcj i dodatnich i wyższą koncentracj ę pr zeciw -
ciał stwierdzano lkobiet w porównaniu do mężczyzn
(23). Autorzy widzątu pewną analogię do ptaków,
wiadomo bowiem, żę na zakażenie onkogennym wi-
rusem MD bardziej wrażliwe sąkury niż koguty (21).
Analiza wyników badań prowadzonych wśród farme-
rów w USA (30), Danii i Włoszech (16) wykazała
znacznie częstsze występowanie szpiczaka mnogiego
u kobiet niż u mężczyzn. Interpretacja tych faktów
wymaga jeszcze wielu badań,by można było potwier-
dzić analogię pomiędzy zakażeniem wirusem MD
a szpiczakiem mnogim.

Używając metod biologii molekularnej starano się
określić, czy powtarzalna sekwencja genomowego
DNA wirusa MD występuje w surowicach ludzi (16).
Badania przeprowadzono na 202 osobach, podzielo-
nych na grupy w zalężności od kontaktu z drobiem.
Stosowano metodę nested-PCR, wykrywaj ącą sekwen-
cję fragmenfu genu gD genomu wirusa MD. Jest to

metoda sp e cyfi c zna i czuła, wykrywaj ąc a p oj edyncze
kopie badanej sekwencji. Wykazano, że poszukiwana
sekwencja nukleotydów genomowego DNA wirusa
MD występowała we wszystkich badany ch pr óbach z
częstotliwością około 20%. Nie wykazano różnic w
liczbie dodatnich reakcji między pracownikami ferm
drobiu, rzeźni drobiu a pracownikami biur, nie mają-
cymi kontaktu z drobiem. Nie było teżrożnicw zależ-
ności od wieku i płci badanych osób. Wyniki te nie
byĘ zgodne z analtząstatusu immunologicznego ba-
danych o s ób. Wyn Ikłą r o zbieżn o ś ć autorz y tłumaczą
różnicą mtędzy stosowanymi testami, Test ELISA
wykrywający w surowicy przeciwctała był dodatni
u osób przebywających w pomieszczeniach o wyso-
kiej koncentracji cząstek wirusa MD, natomiast u tych
osób nie zawsze stwierdzano obecność krązącego we
krwi pozakomórkowego lub wewnątrzkomórkowego
wirusa MD.

Schemat patogenezy choroby Mareka u naturalne-
go gospodarza -kury jest następujący, wirus MD re-
plikuje się najpierw w B limfocytach, a następnie trwa
w stanie latencji w T-limfocflach, DNA wirusowe ule-
gawowczas integracji z chromosomami nlmer 2 i 4,
posiadających od 2 do 12 miejsc integracyjnych (9).
W wyniku onkogenezy powstająchłoniaki. W ich ko-
mórkach może być wiele miejsc integracyjnych i ge-
nom pozachromosomalny w postaci kulistego episo-
mu lub linearnego DNA nie jest wykrywalny. Postaó
DNA wirusa MD występująca we krwi u ludzi jeszcze
nie jest zluanąlęcz ntę można wykluczyć jego inte-
gracji z ludzkim genomem. Porownując 41 próbek
surowic ludzkich, reagujących dodatnio w teście PCR
z 8 próbami dodatnich surowic kurzych, wykazano
b ar dzo małą rozbie żnośc w sekwencj i nukleotydowej
fragmenfu gD DNA wirusa MD występującego w tych
surowicach. Róznice wynosiły maksymalnie do I,6%o

i doĘ czyĘ zmiany miej sca 1 0 nukleoĘdów oraz zmia-
ny aminokwasów w 6 nukleotydach (16). Wykrycie
obecności DNA wirusa MD u ludzibudzipytanie czy
ptasie onkogenne herpeswirusy są,,wplątane" w cho-
roby limfoproliferacyjne u ludzi, czy też nie. Wyda-
wało się, żemożna jlż wysnuć hipotezę, iż wirus MD
przeszedłbarierę gatunkową gdy v,,rykazano ścisłe fi-
logenetyczne pokrewieństwo pomiędzy wirusami MD
i HBL - herpeswirusem ludzkim B limfotropowym
oznaczanymjako ludzki herpeswirus 6. Analiza se-
kwencji nukleotydowej wykazała, że 6 par zasad po-
wtarzalnej sekwencji GGGTTA jest obecnych w ge-
nomie wirusa MD i HBL (14).

Herpeswirusy wielokrotnie łączono z etiologią
stwardnienia rozsianego (SM) u ludzi (11, 18). W ba-
daniach surowic pochodzących od pacjentów z SM
stwierdzono bardzo wysoki odsetek surowic (9I%)
reagujących dodatnio z antygenem wirusa MD. Póź-
niej okazało się, że surowice te reagują również do-
datnio z antygenemwirusa Epstein-Barr. Podobne ba-
dania przeprowadzono używając techniki PCR (18).
Analizowano leukocyĘ pobrane od 107 pacjentów,



u których stwierdzono rożne stany zaawansowanla
choroby. U żadnego z pacjentów w leukocytach nie
znaleziono sekwencji DNA wirusa MD. Badania te
nie potwierdzlĘ rolt ptasich herpeswirusów w pato-
genezie SM.

Wirus MD łączono równiez z występowaniem neu-
rolimfomatozy LL ludzi, Na taką możliwość wskazy-
waĘ zarówno objawy kliniczne jak i zmiany histopa-
tologiczne notowane u pacjentów (15).

Reasumując, wydaje się, ze pomimo wielu badań
rola wirusa MD w procesach chorobowych u ludzi
p ozo staj e otwarta. Obe cnie prowadzon e b adania z za-
sto s owaniem naj nows zy ch technik koncentruj ą s ię na
poszukiwaniu fragmentów genomu wirusa MD u lu-
dzi z chłoniakami o niewyj aśnionym poch odzentl, oraz
badaniu pokrewieństwa fi lo genetycznego te go wirusa
z herpeswirusami ludzkimi. Jednakże dotychczas nie
wyjaśniono czy wirus MD stanowizagrożenie dla lu-
dzi, czy jest patogenny jedynie dla ptaków.
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nezwiązane z chorobami układu oddechowego ba-
żantów. (Infectious agents associated with respira-
tory diseases ofpheasants). Vet. Rec. I50,658-664,
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Laboratoria wetcrynaryjne w Anglii, Szkocji i Walii podjęły badania nad
zachorowaniami bażantów na choroby układu oddechowego Ptaki badano te-
stem PCR w kierunku zakażenia mykoplazmami, Staphylococcus aureus, Ha-
enlophilus sp, Pasteaella sp . Ornithobacteriuu rhjDotruchea]e, APV i TBV
Najpowszechniej występowało zapalenie zatok i zapaJenie spojówek wyr,vołane
przez Mycoplałna gal}isepticunl. Zapalenie zatok wywoł}wałateż Pasteure]la.
Koronawirusy (APV) były najczęstszą witusową przyczyną zachorowań w sta-
dach bażantów Koronawirusy występujące u bażantów są genctycznie bardzo
podobne do wirusa zakaźnego zapalenia tchawicy (IBV)

G.

PATEL A., LLOYD D. H., HOWELL S. A., No-
BLE W. C.: Badanie potencjalnej patogenności,Sl4-
phylococcus felis dla kota. (Investigation into the
potential pathogenicity of Staphylococcus felis in a
cat). Vet. Rec. 150,668-669,2002 (2I)

Stap hylococctt s l},łs i est koagulazo-uj emnym gronkowcern, którego obec-

nośc po raz pierwszy strł,ierdzono w 1989 r. w nrateriale patologicznym pocho-
dzącym od kota. Ponownie u,yosobniono ten zarazek z nozdrzy i zmian skór-
rTych kota w wieku 9 lat, u którego występował świąd, wypryski na skórze grzbiefu
i wyprzenie u nasady ogona. W leczeniu zastoso\Ą,ano koamoksyklarv lv dawce
25 mg/kg masy ciała 2razy dziennie przez okres J.l dni Wybór leku opar1o o

wynlki badania wrażliwości na antybiotyki wyizolorł,anego S. ń/,ls Do zwal-
czania pcheł stosowailo Frontline w sprayu Po ] 5 dniach leczenia zmiany na

skórze ustąpiły całkowicie.
G.


