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Ałtykuł przeglądowy

Złożonabudowa genomu lentiwirusów jak i specy-
ftczne mechanizmy kontroli replikacji i ekspresji ge-
nów sprawiają że rodzaj ten wyróznia się z rodziny
Retrovirid ąe zarówno swoim cyklem bi ologicznym,
jak i przebiegiem powodowanych przez nie chorób.
Zakażenia lentiwirusami u rożnych gatunków zwie-
rząt prow adzą do odmiennych schematów przebiegu
choroby, czasu j ej inkubacj i or az zesp oŁu obj awow. O d-
miennie niz u retrowirusów wymagających podziałow
komórkowych do integracji prowirusa, lentiwirusy
mogą wbudowywać swoj replikacyjny dwuniciowy
DNA do chromosomu komórkowego podczas fazy
spoczynkowej. W wyniku integrowania się prowiru-
sowego DNA z genomem komorki gospodarza wszyst-
kie zakażenia lentiwirusami mają charakter zakażeń
trwale związanychz organlzmem ludzi i zwierząt.

Lentiwirusy zidentyfikowano u szeregu gatunków
ssaków, W początkowej fazie zakażenta dochodzi do
intensywnej replikacji wirusa w limfocytach/makro-
fagach, wykształca się antywirusowa reakcja odpor-
nościowa redukująca znaczne jego ilości, po czymna-
stępuje ponowny wzrost replikacji patogenu. Ta
ostatnia właściwość ma miejsce w pozniejszym eta-
pie zakażenia z powodu osłabienia sy9t9mu odpornoś-
ciowego organizmu lub mutacji i selekcji mutantów
s am e go zar azka. Lentiwirusy p owo duj ąc e immuno su-
presję narażająz jednej strony gospodarza na ryzyko
indukcji procesów nowotworowych, a z drugiej - na
powstanie infekcj i oportunisty czny ch. Same lentiwi-
rusy atakują wybrane narządy zwierząt i prowadzą
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w efekcie do powstania postępujących chorób prze-
wlekłych w ciągu kilku lub kilkunasfu lat.

Zakażęnia lentiwirusami pod względem atakowa-
nych gatunkó w zwi erz ąt można p o dzie|tc n a l entiwi -

nrsy naczelnych (SIV HIV) oraz lentiwirusy kopyt-
nych (EIAV, OvLV CAEV BIV). Drugi podztał
uwzględnia tropizm lentiwirusów do róznych komó-
rek i wyrożnia lentiwirusy replikujące się w makrofa-
gach (EIAV, OvLV, CAEV) oraz replikujące się za-
równo w limfocytach, jak i makrofagach (HIY SIV
FIV i PIV oraz BIV). Niedawne badania udowodniły
mozliwość transmisji zakażenia lentiwirusami pokrew-
nych gatunków gospodaruy,np. zakażenie owiec wi-
rusem CAEV lub kóz wirusem MVV (I,29), Zakażę-
nialudzi wirusem HIV-1 i HIV-Z pochodzą odzaka-
żehmałp wirusem SlV i, jakwykazali Chen iwsp. (3)
oraz Georges-Courbot i wsp. (10), ewoluowaĘ one po
Wzyżowym zakażentu ludzi i szympansów. W sytu-
acji, gdy koegzystują odpowiednie gatunki gospoda-
rzy,typowe dla nich lentiwirusy mogą relatywnie łat-
wo przekraczać barierę gatunkową adaptować się
i ewoluować w nowych dla siebie warunkach.

JakwykazĘ badaniaLeroux iwsp. (19), owce często
są zakażone l entiwirus ami sp okrewni onymi z C AEY,
zaś wirusy spokrewnione z MW uzyskano od natu-
ralnie zakażonych kóz. Donoszono o wielu przypad-
kach transmisjtzakażenia wirusem SIV pomiędzy roż-
nymi gatunkami małp, co niekiedy wiĘe się ze zmia-
ną patogenności samego wirusa (6). Zaskakującym
przyl<ładem pato genno śc i j e st chorob a Jembran a u byd-
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Summary

The aim of this paper rvas to describe the transmission of the lentivirus from animals to people. As a result
of DNA provirus integration with an animal-cell genome, all the lentivirus infections are characterized by
a stable connection with the organism. Lentiviruses can very easily be transmitted through species barriers,
adapt to species and multiply in new populations of people and animals when they coexist with the susceptible
host of species. Several scientists have demonstrated SIV transmission among different species of monkeys.
Experiments with different SIV and FIV molecular c|ones have supplied evidence for the occurrence of in vivo
homologica| recombination among different strains of these viruses. It was also demonstrated that HIV-I and
SIV chimeries have the ability not only for replication but, in addition, they are more pathogenic than their
parental forms. CAEV a typical lentivirus for goats, is such a pathogenic factor that can be transmitted to
other organisms, and can induce new diseases as well as new pathogens with unknown properties.
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ła hodowanego na Bali, Odpowiedzialny za niąwirus
jest blisko spokrewniony genetycznię zwirusem BIV,
choctaż porównanie go ze szczepami BIB ujawnia
obecność licznych mutacji zarówno w obrębie sekwen-
cji nukleotydów jak i aminokwasów (2). Mimo żęwi-
rus BIV nie wywołuj e wyraźnych objawow klinicz-
nych u bydła domowego, to jednak wirus choroby Jem-
brana wywołuje pełne objawy chorobowe połączone
z dużąśmiertelnością u bydła jawajskiego (Bos java-
nicus). Okoliczności prowadzące do zagrożenia epi-
zooq/cznego tym wirusem nie zostały jeszcze w pełni
udokumentowane, B adania serologiczn e dow odzą że
wolno żyjące małe przeżuwacze mogą sporadycznie
ulegać zakażeniom lentiwirusami w następstwie wy-
pasu owiec na teręnach górskich, gdzie żyjąalpaki lub
zdziczaŁe kozy (I2). Konsumpcja surowego mleka
koziego przez mieszkańców Ameryki Południowej
stw or zyła w arunki do l<r zy żow e go zakażen i a b ardz i ej
odległego filogenetycznie gospodarza, naco wskazu-
je duży odsetek przeciwciał anty-CAEV w surowicy
krwi miejscowej ludności. Amplifikacja metodą PCR
przy użyciu specyficznych starterów wirusa CAEV
wykazałaobecność jego fragmentu DNA w organizmie
ludzkim (7). Doświadczęnia przy użyciu molekular-
nych klonow róznych szczepów wirusa SIV u maĘ
i FIV u kotów dostarczyły dowodów na istnienie in
vivo homologicznej rekombinacj i pomięd zy rożnymi
szczepamitych wirusów (19, 28). Udowodniono rów-
nież, że chimery wirusowe pochodzące zarówno od
HIV-1, jak i od SIV są nie tylko zdolne do pełnej re-
plikacji, ale sąponadto bardziej patogenne niż ich for-
my rodzicielskie (16, I7).

Powyzsze dane wskazują że lentiwirusy małych
przeżuw aczy ( SRLV) posiadaj ą znaczne możl iwości
przekraczania bariery międzygafunkowej. Są on ę przęz
tobardziej rozprzestrzenione na całym świecie w sta-
dach koz i owiec (Francja, Hiszpania) i cechują się
wyjątkowo wysokim odsetkiem dodatnich seroreagen-
tów. Interesujące wyniki przedstawili Chebloune i wsp.
(4, 5). Altorzy wykazali, ze większośc zwlerzęcych
linii komorkowych byławrażliwa na zakażenie wiru-
sem CAEV ale badane komorki ludzkie okazaĘ się
oporne na zakażęnie zarówno przy niskim (0,1 i 1,0),
jak i wysokim (l0,0) współczynniku zakażenia. Na
podstawie tych badań na|eży ptzyjąó,że wirus CAEV
mimo że nie jest zakażny dla komórek człowieka, jest
w stanie zakazic in vitro komórki wielu gatunków
zw i er ząt domowych, wo lno ży j ący ch pr zeżuw aczy
i świń. Jakwykazano, jedynym czynnikiem uniemoz-
liwiającym zakażęnie komórek człowieka wirusem
CAEV jest brak na ich powierzchni czynnych recep-
torow Istotne różnice notowano równiężw przebiegu
zakażęniamuflonów i cieląt. Podczas gdyu muflonów
można było pr zez p ółtora roku i zolować wiru s CAEV
z makrofagów i monocytów krwi, to tzolacja wirusa
u cieląt była mozliwa jedynie przez okres 3-4 miesię-
cy.U zakażonych muflonów po upłyłvie roku rozwi-
jało się ostre zapalenie stawów, zaś u cieląt nie noto-
wano objawów chorobowych.

Replikacja lentiwirusów w makrofagach zawsze
połączona jest z dojrzewaniem wrażliwej komórki, zaś
w promonocytach i monocytach szpiku kostnego po-
zostaje on w formie prowirusowego DNA. Wrazz doj-
rzewaniem i różnicowaniem się makrofagow poj awiaj ą
się komórkowe czynniki transkrypcyjne, inicjujące
transkrypcję DNA i tworzenie się pełnej struktury wi-
rionu i białek wirusowych. Produktywna replikacja
prowadzi w efekcie do powstania zapalenia z typo-
wym naciekiem limfocytów i makrofagów. Mozna
pr zy j ąc, ż e CAEV j e s t tym c zynniki em zakażny m, kto -

ry może przenosić się na nowe gatunki zwierząt po-
wodując pojawianie się nowych chorób i nowych pa-
to genów o nieznanych właściwościach chorobotwór-
czych,

Odkrycie dwu powaznych, śmiercionośnych pato-
genów u ludzi - HIV- 1 i HIV-2 spowodowało najbar-
dziej intensywne badania nad lentiwirusami w historii
medycyny. Zmiany wywołane o gólnym po stępem cy-
wilizacj i przeksztaŁciły gruntownie lokalne struktury
i obyczajeludzi, co mogło przyczynic się do ,,wyjścia"
wirusa HIV w otwarly świat. W połowie lat 90., aby
poznac sposób działania genów i białek wirionów, za-
angażowano ogromne środki finansowe na diagnosty-
kę, profilaktykę i leczenie AIDS, jednakze nadal nie
znane s ą w s zystki ę mechanizmy kontro luj ące j e go re -
plikację inamnażanie się oraz sposób, w jaki niszczy
on układ odpornościowy czŁowieka. Głownym celem
ataku wirusa HIV są limfocyty pomocnicze T4, ma-
krofagi i monocyĘ posiadające na swej powierzch-
ni receptory CD4, W efekcie replikacja wirusa HIV
w tkankach limfoidalnych powoduj ewyraźne zmniej-
szenie się ogolnej liczby pomocniczych limfocytów
klasy CD4, co wpływa bezpośrednionazmiany odpo-
wiedzi układu immunologicznego i powstania reakcji
immunosupresji. Zakażęnie wirusem HIV niszczy
przede wszystkim limfocyly CD4, które akĘwując lim-
focyty T8, T-killer i komórki B-plazmocyĘ przyczy-
niają się do osłabienia odporności komorkowej, tak
bardzo istotnej w wielu zakażeniach wirusowych i pro-
cesach nowotworolvych.

Pochodzenie wirusa HIV od naczelnych udowod-
niono p oprzez izolacj ęprzypominaj ące go c echy retro-
wirusa HIV-I od szympansów, U małp tych, zakażo-
nych eksperymentalnie HIV-I nie rozwijają się jed-
nak takie objawy AIDS, jakie notuje się u ludzi. Opi-
sany w 1990 r. lentiwirus (SIV), wyizolowany od małp
aĘkańskich, jest jednym z przodków obecnego wi-
rusa HIV-1 , jednakże jest on bliżej spokrewniony
zHIY-2. Lentiwirusy podobne do HIV stwierdzano
uróznych afrykańskich naczelnych (8, 17, 14,24).
Mimo że wirusy te sąblisko spokrewnione z wirusem
HIV to itakróżniąsię od ludzkich wirusów wywołu-
jących AIDS jednąpodstawową cechą: nie wywołują
upośledzenia odporności u swoich naturalnych gospo-
darzy. Cechą naturalną nosiciel i l naczelnych j est to,
ze długotrwała infekcja wirusem patogennym dla da-
nego gatunku nie prowadzi do rozwoju choroby z upoś-



ledzeniem odporności. Obecnie z dużym prawdopo-
dobieństwem przyjmuje się, ze epidemia AIDS u lu-
dzi jest skutkiem przejścialentiwirusów zmałp na lu-
dzi. Potwierdza to znaczl\a homologia wirusa HIV-2
z wiru sem S IV 

s M, izolowanym z Ww t zy j ący ch na wo l-
ności małp Cercocebus torquatus aĘs (mangaba) z ro-
dziny makakowaĘ ch (I 4, 26).

Do końca 1998 r. zidentyfikowano 4 gatunki małp
aĘkańskich, ktorych duża częśc zakażona jest odręb-
nym wariantem wirusa upośledzenia odpomości - SIV,
Przykładem mo gą być wymieni one mangaby zakażo -

z wirusem SIV.M, któryjest zakażny dlamangaby sza-
rej (Cercocebus aĘs), ale nie powoduje wyraznych ob-
jawow AIDS u makaków (9). Powyższe prace doty-
cząc e zakażenia l entiwirus ami he tero l o giczny ch ga-
funkow małp świadcząo tym, ze to gospodarz, a nie
wirus uległ adaptacji,

Początkowo wydawało się możliwe, że w ramach
ewolucji rozwinęły sięu zielonych małp aĘkańskich
silne reakcje obronne, zdolne do kontroli zakażęnia
zwterząt wirusem SIVAcr. Po indywidualnej analizie
mechanizmów odporności antywirusowej okazało się
jednak, żeumńp zielonych odporność tajest słabsza,
a powstałe przeciwciŃabyŁy nabardzo niskim pozio-
mie lub nie występowaĘ wcale (21). Interesujące jest
rownież, żę u zjęIonych małp zakażonych witusem
SIVAa, brak jest odpowiedzi serologicznej na białko
genu gag, podczas gdy u Iudzi zakażonych wirusem
HIV występuje silna reakcja serokonwersji na białko
p24 ipI7 orazna glikoproteiny - produkty genu env
(15). Początkowo sądzono, że krytyczną rolę w roz-
woju objawow AIDS odgrywa ilość samego wirusa,
aw szczególności jego poziom, najakimustali sięwi-
remia po ostrej fazię zakażenta. Okazało się jednak,
żę tlość wirusa w komórkach jest podobna do tej, kto-
rąnotowano u ludzi zakażonychwirusem HIV nie wy-
kazujących objawów chorobowych lub u tych osob,
u których rokowanie było złe (13, 15). Podobny po-

u naturalnych nosicieli nie jest kontrolowany w więk-
szym stopniuntż ma to miejsce przy zakażeniu ludzi
wirusem HIY oraz że mała ilośó wirusa w organizmie
nie jest ogólną cechą naturalnych nosicieli.

Badania przeprowadzone na zielonych maĘach aĘ-
kańskich wykazaĘ, że populacja ta posiada w ukła-
dzie immunologicznym niezwykle wysoki odsetek
cytotoksyc zny ch limfocytow CD 8 (średnio 8 0%). P o -
zwalato zarówno na pełnąkontrolę procesu replikacji
wirusa w zakażonym organizmie, jak i na ograntcze-
nie procesu chorobowego, Badania te wykazały po-
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nadto dwie cechy, które odrózniają systemy obronne
naturalnych nosicieli wirusa SIV u małp od zakażeń
wiru s em HIV u ludzi. P i erws zą najb ar dziej i sto tną c e -
chąjest brak mozliwości wyłapyłvania wirusa w węz-
łach chłonnych małp orazbrak odpowiedzi immuno-
logicznej naprodukty genu gag, mimo wysokich mian
przeciwciał dla glikoproteiny gpl20 i gp4l (produkt
genu env). W efekcie można przyjąć, że w czasie za-
każenta wirusem HIV u ludzt wiele komórek,
w szczegolności T4, ulega rozpadowi zanim uformu-
ją siękompletne,zakażne wiriony zawierające w rdze-
niu strukturalny RNA i enzym odwrotnej transkrypta-
zy. Właściwośó ta wyjaśniałaby różnicępomiędzy iloś-
ciąWĘących przeciwciał odporno ściowych a ilości ą
kr Ęący ch, zakażny ch cząstek wirus a. Namno zone
cząstki wirusa tworząkompleksy immunologiczne
z przęclwciałami rozpoznającymi białko genu gag
i mogą w trakcie przechodzenia przez wvry chłon-
ne, być wyłapane na jego powierzchniprzezreceptory
Fc. Uwięziony kompleks wirus/przeciwciało moze pro-
wadzic poprzez reakcje immunologiczne do niszcze-
ni a struktury w ęzła chłonne go lub hamow ania r ozw o -
ju komórek limfoidalnych, niezbędnych do powstania
właś ciwej odpowi edzi immuno lo gtcznej . W przyp ad-
ku małp zielonych wysoki poziom wirusa powstawał-
by w sposób, jaki opisano powyżej, ale brak przeciw-
ciał dla białek p24 i pI7 uniemożliwia tworzenie się
kompleksow immunologicznych i wirus nie jest wy-
chwytywany w tkance limfoidalnej. W efekcie wvŁy
chłonne pozostają niezmienione, a u zwierząt nte wy-
stępuje upośledzenie odporności. Brak odpowiedzi
immunologicznej na białko genu gag, znaczna ilośc
wirusa w osoczu orazbrakwiązantawirusa w węzłach
chłonnych zarówno u zielonych małp zakażonych
SIVAGM, jak i mangab szarych zakażonych SIVrn,, su-
geruje prosĘ mechanizm rozwoju AIDS u ludzi.

Mimo poznania mechanizmów replikacji, patoge-
nezy l obrony organizmu, nauka nadaljest bezradna
wobec zakażenta ludzi wirusem HIV. Wytworzona
odpowiedź immunolog iczna, która latamt zapewnia
wielu pacjentom zdrowie, załamlle się w końcu skut-
kiem ciągłych mutacji wirusa, Jeśli przyjmie się, ze
w ciągu roku powstaje 180 nowych generacji wirusa
i około 10 miliardów zakażnych wirionów, to po 10
latach cząstki wirusowe obecne w organizmie sąo kilka
tysięcy generacji oddalone od wirusa wyjściowego,
początkującego infekcj ę (22,23). W organlzmle za-
każonym, oprócz masowej replikacji wirusa HIY ma
miejsce ciągła jego zmienność, mutacja, co w efekcie
prowadzi do ogromnego zróżnicowania jego antyge-
nowości. Cechy te w naturalny sposób pozwalają wi-
rusowi na taką ewolucję, w czasie której powstałe
mutanty zdolne są unikać działanta układu odpornoś-
ciowego i dominują dopoty, dopoki nie jest on w sta-
nie ich zlikwidować. W tym czaslepowstająnowe mu-
tanty, a błędne koło ma coraz szerszy zasięg. Zmiany
te nie odbyrvają się bez końca, gdyż coraz większe
zr óżnic ow ani e wiru s a pr ze chyla s zalę zw y ci ęs tw a na



korzyśc tntruza. Zróżntcowanie to faworyzuje wirus
chociazby dlatego, że jego ctagŁa zmienność antyge-
nowa wprowadza w błąd coraz mniej kompetentny
układ immunolog iczny, następuj e wzrost populacj i
wirusa oraz masowe zabijanie rosnącej ltczby limfo-
cytów T4. W efekcie stałe niszczenie limfocytów po-
mocniczych upośledza funkcje limfocytow T-killer
i limfocytów B, które tylko wtedy ujawniają swoją ak-
tywno ść, kiedy są stymulow anę ptzęz białka komórek
T4. W miarę jak te dwa typy limfocytów stają się mniej
aktywne, wzrasta ilość czynnego wirusa, ginie coraz
więcej limfocytów T4, T8 i T-killer i spada zdolność
obronna zakażonego organizmu. Zdolności mutacyj-
ne wirusa HIV są tak ogromne, że w efekcie powstają
niespotykane trudności w diagnostyce, profilaktyce
i leczeniu ,zmcJry" końca XX i początku XXI wieku.
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Zbadano typy poIisirchal,ydów i bia,lel< błony konlól,kowc, j 35 szczepórv Pł-
sleurella nlultocidu izolou an_vch z układu oddeclrorr e,so i pocl-rrr,,,- orr jec Po-

krerł,ielisLrvo fiJogenetyczne szczepólł określontl r.r, slosunku do rettrencyjnych
szczcpóri, P nlulroticla sttb,sp nlullocicltt, P. tnulltxida sulł;p gttlliseptit,a i P mul-

kltitlu subsp ,§el]/i c.l \\ oparciu o alraLizc_ ]6S rRNA Bac{ane szczelry rralcżał1,,

do jcdnego z trzcch tl,ptitł, otoczko\\ycl]: A. D lub F \Ą/ o1rarciu o stntktllrv
białkotł,e zcu nętrzncj błon;, kollórki bakteryjnc, j ri yróżrriono tlzy głólr ne typ1,_

ktćlre tu,oLzyłv z typami otoczkowytli różtre konlbinac.je Z pochrł,y zclrou,ych
orriec i u,zltrobl,paclłych.jagniąt lla posclcznicę izolorrallo serot,\py Fl.] i },2.].

na1oI11iaSt ,ze zl]ljal zapalllych rł płucach owjec izolowano Scl Otypy A 1 , l: F l . l:
D_r.l iD3.2 \\'ilparciu o analizc: l65 rRNA strł jerdzono l()0% identvczność
szczcpórv P. nruhtlt,itla izoJovanycJr z prz_vpadkórv zapalenia płuc ze szczepami
rel'el,enc;,jnyrli P. ntulltltitlu sLthsp ntttllocitla i P mttllocidtt subsp gallisepti
cl Szczepv izolol,anc z poch\\ \, i \! ah,obl- sta|lorr ią odrębną strbpoprrlację P lllrll
tclt,i dct
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