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Sumnary
The articlc presents the results of research done to date on the variability of expression of superficial mar-

kers on leukocvtes in cattle infected with bovine |eukemia virus (BLV). Studies carried out so far show that
these changes mainly concern B lymphocytes, and, to a lesser degree monocy,,tes, macrophages and T lympho-
cytes. The article also describes the role of florv cytometry as a quick and precise method for assessing
immunophenotype cells in the process of leukemia in cattlc.
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F,nzo oty czna b iałaczka bydła (EB L ) j e st ch orob ą wy -
,uvołaną przez wirus białaczki - BLV (Bovine Leukemia
Vir-Lrs) należący do rodziny onkogennych retrowirusów.
Retrowirusy wnikają do genomu komorek. przyczyniają
się do transformacji nowotworowej lirnfocytów i neo-
plazji tkanki limfatycznej (5, 26). Po zakażeniu wirus
atakuje przede wszystkim limfocyty typu B, które stają
się miejscem replikacji wirusa. Ptowirusowy DNA jest
wykrywany równiez w monocytach, makrofagach, gra-
nulocytach i limfocytach T (6, 27,32,35,36). lnfekcja
BLV rnoze przyjrnować postać bezobjawowej białaczki
al e ukenicznej, przew l ekłej limfocytozy spowo dow anej
poliklonalnym nienowotworowym namnazaniem się lim-
focytow typu B, limfoproliferacji nowotworowej oraz
chłoniakomięsaków (15, żż,3ż, 39). Zakażenie wlru-
sem białaczki prowadzi więc do zmian w popLrlacjach
komórek układu białokrwinkowego, które mozna stwier-
dzic, badając ekspresj ę antygenów powierzchniowych
komórek prawidłowych i nowotworowych.

Każda komórka organizmu po siada charakterystycz-
ny garnitur antygenów zwanych czasteczkami różnico-
wania CD (Clr_rster of Differentiation). Mianem CD
o zwrcrząt określane sątylko te markery, które sąhomo-
Iogiczne z ludzkimi. Stwierdza się takze duzą liczbę mar-
kerów zwierzęcych, odmiennych od ludzkich, które ozna-
cza się symbolem WC (Workshop Cluster). Rozwój no-
wych metod badawczych pozwala śledzić zmiany im-
tnunofenotypu poszczególnych grup komórek w prze-
biegu zarówno procesów ftzjologicznych, jak i patolo-
gicznych, toczących się w organtzmie zwterząt, lstnieją
markery, które występują na powierzchni wielu typów
l<omórek, ale są i takie, ktore występują na ściśle okreś-
lonej populacji, a nawet subpopulacjikornórek. Do ozna-
czantaz.achodzapych zmian coraz częściej wykonuje się
badania z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych,
komplementarnych dla ściśle określonego epitopu anty-

genu. Właściwości te wykorzystano, między innymi.
w b adaniac h przy uży cill cyto metru przepływowe go. Me -

toda ta umozliwia szybkie i dokładne oznaczęnie róż-
nych antygenów powierzchniowych, w tym markerów
c harakterys ty czny ch dla p o szczego l nych p opulacj i i sub -

populacji krwinek białych. Umozliwia ona wykrywanie
pojawiających się antygenów w różnych etapach dojrze-
wania i róznicowania się komórek, atakże brak antyge-
now powierzchniowych w komorkach typowych dla wa-
runków ftzjologicznych. Zabwzenia te są często spoty-
kane w przebiegu chorób nowotworowych Lrkładu krwio-
tworczego, a zwłaszcza białaczek i chłoniaków, dlatego
badania zmienności w występowaniu antygenów po-
wierzchniowych w tych zachorowaniach mająbardzo
duże znaczenie di a gno s ty czne i pro gno styczne.

W diagnostyce infekcji wirusem BLV najczęściej sto-
suje się testy ELISA, immunodyfuzji w zelu agarowym
(ID) oraz bardziej czdąi dokładną metodę PCR (23-25).
Byc moze, dzięki swoim właściwościom, metoda cyto-
metrii przepływowej znajdzte równiez szerokie zasto-
sowanie w diagnostyce oraz w badaniu procesu blałacz-
kowego u bydła.

Właściwości immunofenotypowe limfocytów typu B
w pnebiegu enzootyoznei białaczki bydła (EBt)

W przebi egu EBL u bydła zmiany hematologic zne i fe-
notypowe dotyczą głównie komórek linii B. Charakte-
rystycznymi markerami tych komórek sąprzede wszyst-
kim przeciwciała klasy IgM, ktore są obecne na ich po-
wierzchni. Mniej 7iczne sąprzeciwciała klasy IgG1, IgG2
oraz IgA. Stwierdzono także obecnośc cząsteczek typu
WC3 (CD21-like), WC4 (zbliżonej do ludzkiej CD19),
WC6 i WC ] 0 (37, 38). Markerami limfocytów B sąrów-
nież antygeny powierzchniowe typu CD5 i CDllb,
ktore mają dużę znaczenie w diagnozowaniu białaczek
u bydła.



Cząsteczka CD5 jest glikoproteiną która składa się
z pojedynczego łańclcha polipeptydowego o masie
67 kDa. Jest ona obecna na błonach komorkowych nie-
których subpopulacji komórek linii B, występujących we
krwi obwodowej i śledzionie zdrowego bydła, otaz na
wszystkich dojrzaĘchlimfocytach typu T (20, 39). Oka-
zuje się, ze w ok. 30%o przypadków białaczek, przebie-
gaj ący ch z przewlekłą limfocytozą (PL - Pers istent Lym-
phocytosis), ma miejsce proliferacja limfocytów B CD5*,
w większości których ukrywa się prowirus BLV (6, 18).

W przebiegu infekcji wirusem BLV dochodzi do eks-
presji białek wirusowych na powierzchni zakażonych
komórek. Wykazano, że limfocyty B prezentujące biaŁ
ka wirusa zatrzymująsię w fazie Go/G, cyklu komórko-
wego, co zapobiega ich obumieraniu drogą apoptozy.
W komórkach tych ma miejsce produkcja białek wiru-
sołrrych i tym samym stają się one trwałym rezerwuarem
wirusa w organizmie. Dowiedziono,że limfocyty B pre-
zenfuj ąc e antygeny wirusowe stymuluj ą pro liferacj ę tych
subpopopulacji limfocl.tów typu B, które nie biorąudzia-
łu w ekspresji cząsteczek wirusowych. Komórki proli-
ferujące nie posiadające na swojej powierzchni antyge-
nów wirusowych są podatne na apoptozę, jednak nie
wiadomo, czy nie zawierają one prowirusowego DNA
w swoim genomie, W ten sposób dochodzi do sponta-
nicznego namnażania się przede wszystkim tych limfo-
cytów B, które nie prezentują wirusa, co ma miejsce
w przypadku białaczki przebiegającej z przewlekłą lim-
focytozą (3 I). Zwiększona ekspresj a białek wirusowych
stymuluje równiez limfocyty T CD4*. Ekspresja mRNA
kodującego interferon 7 QFN-7), IL-2 i IL-4 jest niższa
w PBMC (Peripherial Blood Mononuclear Cells) pobra-
nych od krów BLV*PL* w porównaniu z komórkami
pobranymi od krow BLV , co świadczy, ze progresja in-
fekcji BLV w kierunku PL* jest związanaz redukcjąkla-
sycznych cytokin wydzielany ch przez limfocyty pomoc-
nicze Thl i Th2 (1,31).

Najczęściej wykorzystyłv anym pTzeciwciałem w diag-
nozowaniu białaczęk bydła jest przectwciaŁo anty-gp51
BLV. Antygen BLV gp51 jest glikoproteiną otoczki wi-
rusa, odpowiedzialną za jego podstawowe właściwości
biolo gi czne, j ak: infekcyjność, zdolność stymulacj i prze-
ciwciał neutralizujących i cytolitycznych oraz wywoły-
wania efektu syncytialnego QĄ. Jego ekspresja na ko-
mórkach APC (Antigen Presenting Cells) uruchamia
mechanizmy interakcji międzykomórkowych, które
mobilizują siły obronne ustroju (16). Na podstawie cał-
kowitej liczby zainfekowanych komórek (BLV gp51-)
u seropozytywnych zwierząt, ale nie wykazujących
zmian hemato l o gi c zny ch, można zaob s erwow aó r óżną
szybkość i zasięg rozprzestrzenienia się wirusa w orga-
nizmie. Moze to być związane ze swoistą genetycznie
uwarunkowaną reakcją gospodarza na zakażęnie wiru-
sem BLV (18).

Oprocz antygenu BLV gp51 w diagnozowaniu biaŁa-
czek by dła dlże znaczeni e maj ą: glikoprote ina oto czko -
wa BLV gp30 oraz polipeptyd kapsydory p24 (I,3,22, ż3).

W b adani ach przeprow adzony ch pr zez Meir om i wsp.
(l7) przy użyciu trójkolorowej cytometrii przepływowej
zwrócono uwagę na różnice immunofenotypowe klwi-

nek biaĘch u bydła zdrowego i EBL z przewlekłą lim-
fo cytozą. B adano występ owani e antygenu wirus owe go
BLV gp51, markerów komórkowych IgM i CD5 na po-
wierzchni komórek PBMC. Stwierdzono, ze występo-
wanie tych markerów u bydła zprzewlekłą limfocytozą
jest zrożnicowane. Większość komórek PBMC posiada-
ła jednocześnie wszystkie trzy antygeny, a pozostałe
w zmiennych ilościach wykazywaĘ obecność dwóch an-
tygenów: BLV gp5l i IgM; BLV gp5l i CD5; IgM i CD5,

Wu i wsp. (39) przeprowadzili badania ekspresji an-
tygenów powierzchniowych na komórkach PBMC i ko-
mórkach pobranych z glzów białaczkowych w tkankach
bydła, u którego klinicznie, hematologicznie i anatomo-
p ato lo giczni e stwi erdzono enzo otyc znąbiałac zkę. Ana-
lizę immunofenotypu komórek PB]IC i komórek z na-
cieków nowotworowych w tkankach wykonali metoda-
mi immunohistochemicznymi i cytometrii przepłyrvo-
wej. W przypadku bydłazEBL antygen CD5 na swojej
powierzchni posiadało ok.43,I%o komórek PBMC i ok.
23,59oń komórek guzów nowotworowych. U osobników
zdrowych marker ten prezentowało około 77oń komó-
rek PBMC. Tylko u jednej z chorych krów stwierdzono
wysoki poziom ekspresji IgM, tj. 63,6%0 na komorkach
PB MC i 2 1,60ń na komórka ch z gttzów nowotworo!\rych.
U pozostałych zainfekowanych zwierząt średnia Iiczba
komórek PB MC IgM- wyno s iła tylko 23,4 l oń, natomi ast
najmniejszą Itczbękomorek IgM*, tj. 3,78o/o stwierdzo-
no w guzach nowotworowych. Zbada|i oni takze eks-
presję innych markerów powierzchniowych, w tym
B-B2, CDllb, CD3, CD4, CDS, WC1-N2, MHC II wy-
kazljąc, ze komórki pochodzące z guzów nowotworo-
wych prezentująznacznie niższe poziomy wszystkich ba-
danych anĘgenów niz komórki PBMC. Wyniki te znacz-
nie róznią się od otrzymanych przezMeirom i wsp. ( 17),
co świadczy o duzej zmienności immunofenotypu ko-
mórkowego u bydła w przebieglbiałaczek Wu i wsp.
(39) na podstawie otrzymanych wyników podzielili lim-
focyty B natrzy linie komórkowe: limfocyty Bla - pre-
zenĘące antygen CDllb i CD5; Blb - prezentujące
CDl lb przy braku CD5 i limfocyty B konwencjonalne,
nie prezenĘjące ani antygenów CDl lb, ani CD5. W roz-
woju białaCzki u bydła mogą brać ldział różne linie ko-
mórek typu B, to znaczy zarówno Bla, Blb, jak i limfo-
cyty B konwencjonalne, co powoduje złożony i często
bardzo odmienny obraz immunofenotypowy komórek.
Jędnakże limfocyty B 1 są bardziej podatne na transfor-
mację nowotworowąntż konwencjonalne i to właśnie
one odpowiadająza powstawanie guzowatej formy bia-
łaczkt, p opr ze dzonej limfop ro l i feracj ą nowotw orow ą
(15, 19,39).

Prowirusowy DNA jest wykrywany zarówno w CD5*,
jak i CD5 limfocytach B krui obwodowej bydła zainfe-
kowanego BLV, jednak tylko limfocyty B CD5* mogą
byó punktem wyjścia chłoniaka. Natomiast u owiec chło-
niaki mogą wywodzić się z obu linii komórkowych B,
tj. CD5- i CD5 (39). Także wczesne zmiany immunofe-
notypu komórek nie daj ą podstawy do stwierdz enia, czy
rozwinie się przewlekła limfocyto za, czy teżnie w prze-
biegu infekcji BLV. Dopiero w póżniejszym okresie
zmiany immuno fenotypu kornórek, obj awiaj ące s i ę m. in.



pojawieniem się markerów zwczesnego okresu dojrze-
wania, mogą wskazywać na niepohamowany, klonalny
rozplem komórek różnych subpopulacji limfocytów ty-
pu B.

Klintevall i wsp. (l2) zalważyli natomiast, ze ostra
limfocytoza pojawia się równolegle z rozwojem odpo-
wiedzi serologicznej na infekcję BLY tzn,po około czte-
rech do pięciu tygodni po infekcji. Wykazali oni, ze od
tego momentu wzrasta liczba limfocytów typu B
z ok.I9,|Yo do 37,9oń oraz spada |iczbawszystkich lim-
focytów T z ok,36,70ń do 22,70ń. Stwierdzili ponadto,
ze wzrost |iczby limfocytów B u krów BLV* jest pro-
porcjonalny do całkowitej liczby komórek CD5*, co
wskazywałoby, że komórki te są dominującą populacją
limfocytów B u bydła białaczkowego. Dalsze badania
wykazały, że spadek |iczby komórek T był spowodowa-
ny zmniejszeniem się liczby limfocytów T - zarówno
CD4*,jakiTCD8*.

Analizę immunofenotypu komórek w przebiegu in-
fekcji BLV przeprowadzilir6wnięż Mirsky i wsp. (18).
Stwierdzili oni, że u bydła BLV* bez przewlekłej limfo-
cytozy komórki CD5* stanowią około 9,2oń, a komórki
CD5- O,7ońliczby limfocytów łpu B. Natomiast u byd-
ła BLV* zprzewlekłą limfocytoząkomórki CD5* stano-
wią około 66%o, zaśkomórki CD5 13,gońcałkowitej licz-
by limfocytów typu B, co świadczy, że rownteż w ptze-
biegu przewlekłej limfocytozy następuje przede wszyst-
kim znaczny wzrost liczby komórek CD5*.

Z dotychczasowych badań wynika, ze infekcja BLV
nie zawsze prowadzi do wystąpienia przewlekłej limfo-
cytozy,jednak w kazdym przypadku powoduje silną re-
akcję ze strony układu immunologicznego w postaci
wzrostu liczby aktywowanych limfocytów B i T. Zwięk-
szona ekspresja białek wirusowych stymuluje limfocyty
T CD4-. Do prześledzęnia mechanizmów tego procesu
Isaacson i wsp. (10) posłużyli się dwukolorową cytome-
trią przepływową i przeanalizowali stopień ekspresji
MHC klasy II i receptora CD25 dla łańcucha aIL2 na
komórkach PBMC bydła BLV*. Białka MHC i receptor
CD25 na|eżądotakzwanych markerów aktywacji i wy-
stępują zarówno na limfocytach typu B, jak i l podle-
gając ciągłym zmianom, Główną funkcją cząsteczek
MHC jest wiązanie i prezentacja antygenów limfocy-
tom T przezkomórki prezentujące antygen (APC) (16),
W badaniach wykazano wzrost ekspresji białek MHC II
na świezo izolowanych j ednoj ądrzasty ch komórkach
krwi obwodowej bydła nie wykazującego przewlekłej
l imfo c yto zy, or az w zr o st liczby ko mó rek prez entuj ącyc h
antygen CD25 (10). Wzrost ekspresji MHC II świadczy
o nasilonej prezentacji antygenu, w tym przypadku bia-
łek wirusa BLV co wzmacniaodpowiedź układu immu-
nologicznego. Obnizona proliferacja komórek, a tym sa-
mym brak przewlekłej limfocytozy w przebiegu infekcji
BLV, moze miec związek z występowaniem pewnych
typów MHC u bydła, oraz obecnościąna ich powierzch-
ni aminokwasów Glu-Arg w regionie wiązania domnie-
manego antygenu (l3, l4).

I mmuno mo duluj ąc a działalno śc w i ru s a B LV obj awi a
się również wzrostem ekspresji i produkcji róznego rcl-
dzaju cytokin, wpływających bezpośrednio i pośrednio

na funkcję i wzajemne oddziaływanie komórek układu
immunolog iczne go. Badania przeprowadzon e przez Sto -
ne i wsp. (30) u bydła BLV* po stymulacji hodowli ko-
mórko wyc h IL -2 w ykazńy znac zne r ó żnic e w ekspre sj i
markerów aktywności komórkowej u bydła zdrowego
i białaczkowego oraz różnąreakcję komórek na pobu-
dzenie. IL-2 spowodowała wzrost ekspresji receptora
CD25 na limfocytach B u bydła zprzew\ekłąlimfocyto-
ząnie stwierdzono natomiast reakcji ze strony limfocy-
tów typu B u bydła zdrowego. Tylko w nieznacznym stop-
niu nastąpił wzrost ekspresji markerów aktywności ko-
mórkowej na limfocytach typu T po stymulacjilL-Z (ż9,
30). IL-z jest cytokiną produkowanąprzez pobudzone
limfocyty głównie typu Th w wyniku oddziałyłvania na
nie IL-l i IL-6, wydzielanych przede wszystkim przez
makrofagi. Stymuluje ona proliferację limfocytów T i B,
oraz aktywuje komórki NK i makrofagi do odpo, iiedzi
immunologicznej. Upośledzenie jej sekrecji powoduj e
zachwi anie równowagi immuno lo g icznej i znaczny sp a-
dek sił obronnych organizml (9, 1 1, 1 5). Ponadt o, zabu-
rzenia odpowiedzi immunologtcznej gospodarza w prze-
biegu infekcji BLV są związane ze zmianą ekspresji
L-selektyny (8). Dusinsky i wsp. (8) przeprowadzlliba-
dania nad ekspresją L-selektyny na powierzchni komó-
rek PBMC pochodzących z krwi bydła zdrowego. zain-
fekowane go BLV*PL oraz B LV*PL* . Wykaza|i, że licz -
ba komórek linii B prezentujących L-selektynę była naj-
wyższau bydła zdrowego i wynosiła ok.60,ż0ń. U bydła
zainfekowanego nastąpił spadek ekspresji L-selektyny
do poziomu ok.43,80ń u sztuk PL i2ż,5Vo u sztuk PL*.
L-selektyna (leukocytarna) pośredniczy zarówno w kIą-
zeniu limfocytow, jak i w przechodzeniu neutrofliprzez
ścianę naczyń krwionośnych, co jest czynnikiem deter-
minuj ącym sprawną odpowiedź immuno l o g iczną. Dla-
tego tak znaczny spadek ekspresji cząsteczekadhezyj-
nych na komórkach immunokompetentnych, w Ęmprzy-
padku limfocytach typu B, upośledza ich funkcję (11).

Do powstania przewlekłej limfocytozy w przebiegu
infekcji BLV może prawdopodobnie przyczyniać się
wzrost ekspresji receptorów dla czynnika sĘmulujące-
go wzrostu kolonii granulocytów i makrofagow (GM-
-CSF - Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating
Factor) na powierzchni limfocytów typu B (19). GM-
-CSF jest hematopoetycznym hormonem, który stymu-
luje proliferację, dojrzewanie i róznicowanie prekurso-
rów granulocytów i monocytóW wczesnych komórek
macierzystych dla erytrocytów, a także megakariocfów.
Działa tez akty"wująco na dojrzałe granulocyty i mono-
cyty. Wydzielany jestprzez limfocyty T, komorki środ-
błonka, fibroblasty i makrofagi (11, 19). Murakami i wsp.
(I9) analizą cytometryczną potwierdzi li podwy ższony
poziom receptorów dla GM-CSF na limfocytach Bla
w przebiegu przewlekłej limfocytozy, co wskazywało-
by, że zwiększona proliferacja limfocytów B może być
indukowana przez ten czynnik. Autorzy zalważyli, że
proliferacja komórek chłoniaków i komórek guzów no-
wotworowych równiez przebiega ze wzrostem ekspresj i
rec eptorów dla GM- C SF. Stwierdzo no także r óżnąw r aż-
liwość badanych komórek na pobudzenie GM-CSF.
Okazało się, ze zależność między stopniem proliferacji



a ekspresją receptora dla GM-CSF jest w pełni skorelo-
wana tylko w przypadku komórek guza,Rlżnica ta wy-
nika najprawdopodobniej z różnego stopnia integracji
komórek z genomem wirusa. Na podstawie otrzymanych
wynikow badań Murakami i wsp. (19) stwierdzlli, że
zńlr zona re gul acj a genów d l a hematop o eĘ czny ch c zy n-
ników wzrosfu (m.in. GM-CSF) i ich receptorów moze
byc jednym z decydujących mechanizmów prowadzą-
cych do leukemogenezy.

lmmunofenotyp maklofagów i monocytów
w p]zebiegu infekcji BLV

Wirus BLV może powodować zmiany w immunofe-
notypie makrofagów i monocytów, zainfekowanych pro-
wirusowym DNA, chociaż rola tych komórek w prze-
biegu EBL nie została do końca poznana. Ocenę wybra-
nych antygenów powierzchniowych, tj.: CDl4, DH598,
CD11, CD32 i MHCII, na izolowanych monocytach
z krwi obwodowej i wywodzących się z ntch makrofa-
gachprzeprowadzili Werling i wsp. (35). Stwierdzili oni,
że Iiczba monocytów CDl4- w próbie od bydła BLV*
była podobna jak w próbie pochodzącej od bydła BLV .

Monocyty CD14* bydła BLV* wykazywały niższy po-
ziom ekspresji markerów CD32 posiadających recepto-
ry Fcy RII dla fragmentu Fc przeciwciał IgG w porów-
flanlrl z monocytami bydła BLV (35). Receptor CDl4
j est specyfi cznym powierzchniowym markerem mono-
cytów i makrofagów l przeżuwaczy (2,28). Receptor
ten łączy się z obcymi antygenami, a powstałe kom-
pleksy prowadzą do aktywacji procesów fagocytarnych
i zniszczenia patogenu (9, l 1). Pomimo większej liczby
komórek posiadających receptory CD32 (Fc7 RII), in-
tensywność ich ekspresji na monocytach była obnizona
u bydła zainfekowanego BLV (35). ReceptorFcy RII jest
flzjologicznie obecny na większości krwinek białych i na
wszystkich komórkach mających Fc7 R, z wyjątkiem
komórek NK. Jego rola polega na wia3aniu fragmentu
Fc przeciwciał IgG połączonych z antygeneln, co po-
przedza ich fagocytozę ptzez komórki żerne. Fc7 RII
występujący na limfocytach B przekazuje sygnał supre-
syjny limfocytom B, co zwrotnie hamuje odpowiedź
humoral ną p r zez pr zeciw ciał a zaw arte w wo lnych kom-
pleksach antygen-przeciwciało. Receptory te uczestni-
czą również w usuwaniu kompleksów immunologicz-
nych, dzięki czemu nie jest nadmiernie indukowana re-
akcjazapalna(9,1l). Werling i wsp. (35) zaobserwowa-
li równiez wzrost |iczby komórek prezentujących na
swojej powierzchni antygen CD 1 1, izolowanych ze świe-
zo pobranej krwi, jednak intensywność tej ekspresji była
zmniej szona, po dobnie j ak w przy padku rec ept or a CD3 2.
Antygen CDl1 odgrywa bardzo ważnąrolę jako skład-
nik receptora C3 dopełniacza oraz w śródtkankowej mi-
gracji monocytow. Dlatego u bydła zainfekowanego BLV
moze dojść do znacznego upośledzenia tej funkcji. Eks-
presja CD11 jest zależna od działania TNF-a (Tumor
Necrosis Factor-a), co wykazalt in vitro Werling i wsp.
(35). Nasuwa się pytanie, czy podwyższony poziom
TNF-a u bydła BLV'przyczynia się do zmiany ekspre-
sji CD1 l. Pytanie to pozostaje nada|bez odpowiedzi.

Infekcja BLY przyczynia się także do spadku ekspre-
sji MHC II na powierzchni monocytów i makrofagów,
co zmniejsza ich zdolność do prezentacji antygenu lim-
focytom T CD4* i prowadzi do zwiększonej wrazliwoś-
ci na wtórne infekcje wirusem BLY. Czy niższa ekspre-
sja MHC II u bydła jest zwięana ze wzrostem produk-
cji IL-l0 przez monocyty u bydła BLV*, czy zhamują-
cym działaniem IL-10 na ekspresję MHC II, pozostaje
nadal do wyjaśnienia (] , 21,35). Przedstawione powy-
zej wyniki badań, mimo ze są nieliczne, potwierdzają
duzy wpływ infekcji BLV na zamianęekspresji wybra-
nych markerów powierzchniowych na monocytach, co
prowadzi do upośledzenia zdolności fagocytarnych mo-
nocytów i wywodzących się znich makrofagów w prze-
biegu EBL.

Zmiany immunofenotypu limfocytów T
w pżebiegu infekcjiBLU

Doniesienia na temat mozliwości wnikania BLv do
limfocytów typu T są sprzeczne. Niektóre badania do-
wodzą, że oprócz limfocytów typu B, także limfocyty T
CD4' (pomocnicze) i CD8- (cytotoksyczne/supresoro-
we), mogą niekiedy być komorkami docelowymi wiru-
sa BLV (15,27 ,3ż,34). Tymczasem badania Mirsky'ego
i wsp. (18) nie dostarczyĘ przekonywujapych dowodów
na to, ze limfocyty typu T są takze infekowane przez
BLV i zawierająprowirusowy DNA. Autorzy cl uznali,
że limfocyty typu B są jedynymi komórkami mononu-
klearnymi krwi obwodowej, które są infekowanę pTzez
wirus BLV.

Głownymi markerami dojr zĄ ch 1 imfo cytow T u pr ze -

żlwaczy są antygeny CD4, CD8 i WC1. W przebiegu
infekcji wirusem BLV w odpowiedzi na ekspresję biał-
kapż4 kapsydu wirusa i glikoproteiny otoczkowej gp5l
ma miejsce silna proliferacja limfocytów T, a głownie
subpopulacj i CD4- ( l, 3 l ). Limfocyty CD4- stanowią od
ż5%o do 35% limfocytów krwi obwodowej bydła, a ich
zadaniem jest rozpoznawanie swoistych antygenow
w połączeniu z cząsteczkami MHC klasy II (38). Cząs-
teczka WCl jest markerem jednej z głównych subpopu-
lacji limfocytów T, które sąCD4 cD8 , ale TCR7ó- (38).
Okazuje się, ze limfocyty T7ó prawdopodobnie biorą
udział w pierwszej linii obrony układu immunologicz-
nego w przebiegu infekcji wirusowych (33,34).Łahcu-
chy yó tworząreceptor TCRl na powierzchni komórki
T, który pełni funkcję miejsca rozpoznania antygenu.
Oprocz receptora TCRl, ktory jest obecny na ponad 50%o

limfocytach u bydła, występuje rowniez receptor TCR2
zbudowany z łańcuchów,aB Q8). Fizjo\ogicznie recep-
tor TCRl pojawia się jako pierwszy w czasie rozwoju
embrionalnego (4).

Ungar-Waron i wsp. (33) zbadali dwie grupy komo-
rek WC1 i WCz należących do populacji komórek 7ó
TCR (33). Dowiedziono, że WCIyó TCR- komórki są
głównie infekowane przezBLY, co oznacza, że toczący
się proces chorobowy powoduje wzrost produkcji tych
komórek u dorosłego bydła, podczas gdy u bydła zdro-
wego liczba tych komórek znacznie spada z wiekiem.
Wirus BLY rzadziej atakuje komorki WC}yó TCR (33).
Dusinsky i wsp. (8) obserwowali natomiast ekspresję
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L-selektyny na powierzchni limfocytów T. Stwierdzili,
że chociaż Liczba komórek prezentuj ących L-s elektynę
jest porównywalna u bydła zdrowego i zainfekowanego
wirusem BLY to nastąpił około 50% spadek intensyw-
ności ekspresji L-selektyny na powierzchni limfocytow
T, Ma to duze znaczenie, gdyz L-selektyna jest czynni-
kiem umozliwiajapym llmfocytom T zasiedlanie obwo-
dowych narządów limfatycznych i warunkującym ich
prawidłowe funkcjonowanie. Przedstawione wyniki ba-
dań dowodzą ze reakcja ze strony limfocytów T na za-
kazenie BLV jest skomplikowana i nadal mało poznana,
ale nie mniej ważnaniżrola limfocytów typu B czy in-
nych komórek układu immunologicznego.

podsumowanie

Ornówione wyniki badań nad zachowaniem się anty-
g enó w p owi erzchn i owych ukazująr óżnorodność i zmi en-
nośc układu immunologicznego po zakażeniu wirusem
BLV. Pomimo przeprorvadzenia wielu szczegółowych
analiz immunofenotypu j ednojądrzastych komórek krwi
obwodowej nie udało się nakreślić uniwersalnego sche-
matu zmian liczby i rodzaju antygenów powierzchnio-
wych, który pozwoliłby dokonać szybkiego rozpozna-
nia procesu białaczkowego. Niemniej jednak, badania
pr zy uży citl monoklonalnych przec iwc iał p ozw alaj ą na
bardzo dokładną i szybką identyfikacj ę licznych antyge-
now powierzchniowych komórek, co w niedalekiej przy-
szłości moze stać się cenną metodą diagnostyczną i po-
znaweząwielu chorób, w tym nowotworowych. Cyto-
tnetria przepływowa pozwala na szybką i niezwykle do-
kładną ocenę immunofenotypu tysięcy komórek z roz-
dz.iałem na populacje i subpopulacje, ponadto umozli-
wia precyzyjne rozpoznanie i śledzenie przebiegu cho-
roby, oraz monitorowanie efektów podjętej terapii.
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