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w ksenOtransplantacjach *l

GRzEGoRz MACHNIK, DANIEL sYPNlEWsKl, URSZULA MAZUREK,
JUSTvNA nożex_rosToRKlEwlcz, TADEUsz WlLczoK

Katedra Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznei,
ul. Narcyzów 1, 41-200 Sosnowiec

Machnik G., Sypniewski D., Mazurek U., Rożek,Kostórkiewicz J., WiJczok T.

Hazalds of porcine endogenous tetrovituses (PERVs) in xenottansplantation

Sumnrary

Xenotransplantations are presently being intensively investigated due to a permanent shortage of grafts for
allotransplantations. Pigs are the most appropriate animals because they have certain features which make
them useful xenografts donors. The risk of hyperacute graft rejection resu|ting from immunological
incompatibility seems to be minimum thanks to immunosupression therapy for patięnts and development
cohorts of transgenic pigs. However, there are still problems with infected microorganism§o especially viruses,
which are able to gain entry into humans via xenogral'ts. Among the many rnicrołres harbored in pigs, porcine
endogenous retroviruses (PERVs) have aroused particular concern. These viruses are integrated into genomes
(unfortunately also in germ cells) and are inherited in the Mendelian manner. PERVs may also infect human
cells ir vitro, although so far no infection in vivo has been observed. Most recent findings have focused on
human-tropic, replication-competent particles and on PERV's receptors which are permanently present on
the surface of human cells'.
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Ksenotransplantacj e są to przes zczępy narządow,
( tk anek, komórek) z or gan:rzmów zw ier ząt do człowie-
ka, Zapoczątkowanie tych prac nastąpiło na początku
XX w. Ptzeszczepiano głównie nerki, pózniej w la-
tach 60. przeprowadzono równiez operacje ptzeszcze-
pu serca. Dawcami były przeważnię różne gatunki
małp ze względu na ich znaczne podobieństwo filoge-
netyczne do człowieka. Niestety, wykonane zabiegi
zaw sze kohczyĘ s i ę śmierc i ą pacj enta po kilku dni ach
lub naj dalej tygodniach. Powodem niepowodz eń była
przede wszystkim niezgodność immunolo giczna oraz
r ó żnic ę ftzj olo gtc zne i anatomi czne mtędzy o rg an am i
pochodzącymi od maĘ a ich ludzkimi odpowiednikami.

Najważniej szymbodżcem do prowadzenia prac nad
ksenotransplantacjami jest stały niedobór ludzkich
organów dla ratowania życia innym. Postęp medycy-
ny pozwala obecnie na zastąpienie niewydolnych, nie-
uleczalnie uszkodzonych narządow, Z drugiej jednak
strony większa i wciĘ rosnąca przeżywalnośc ludzi
poszkodowanych w wypadkach powoduje, ze odpo-
wiednich narządow jest zawsze zbytmaŁo w stosunku
do potrzeb. Ponadto, przy prowadzonych pTzęszcze-
pach allogenicznych istnieje ryzyko transmisji zaka-
żeń, w Ęm szczególnie wirusowych. Opisano przy-
padki infekcji wirusem HIY wirusamizapalenia wąt-

roby, wirusem cytomegalii, wirusem opryszczki. Te
czynniki powaznie zwiększaj ą ryzyko prowadzonych
operacJl.

Świnia jako gatunek wykorrystywany
w transplantaciach

Pomimo duzego oddalęnia od człowieka pod wzglę-
dem filogeneĘcznym, świnia jest obecnie zpowodze-
niem wykorzysĘwana,między innymi, jako dawca in-
suliny lub czynnika VIII krzepliwości krwi. Ponadto
gatunek ten posiada cechy szczególnie predysponują-
ce go do prowadzenia dalszych badań w tym kierun-
ku: wczesną dojrzałośc płciową stosunkowo krótki
cykl rozrodczy, rozmiary organów i ich budowa są
zbltżone do ludzkich odpowiednikow. W porównaniu
z ssakami naczelnymi, wykorzystywanie świń do ba-
dań medycznych nad przeszczepami budzi rowniez
zdecydowanie mniej sze kontrowęrsj e etyczne. Istnie-
je też daleko niższę ryzyko przenoszenta chorob za-
każnych ze względu na wspomniany dystans filoge-
netyczny. Niestety, obok wielu wspomnianych zalel
świnia posiada równiez cechy niekorzystne z punktu
widzenia transplantologii. Duza niezgodność immu-
nologiczna oraz możltwość powodowania pewnych
zakńen w iru s owych to najw ńni ej s z e z nich. P ro wa-
dzone obecnie prace z zal<resu transgenezy mają na
celu zmniejszenie silnej odpowiedzi immunologicz-*) Badania finansorvane w ratnach projektu KBN nr 048iPO5i200l/l0



nej biorcy i zminimalizowanie ryzykanadostrego od-
rnttuprzeszczępu. Te badania sązaawansowane i sku-
piaj ą się przede wszystkim na pozbawieniu anĘgenów
sĘmuluj ących powstaw anie przeciwciał a -G aI (25).
Poważniejszy prob.lem istnieje wob99 mozliwości
pr zeno szeni a c zynnikó w zakażny ch, główni e wirus o -
wych, zwszczepianych organów do ciałabiorcy, a stąd
również do organizmów innych ludzi.

Rettowitusy

Retrowirusy to grupa wirusów, których główną ce-
chą jest charakterysĘczny cykl zyciowy. Przeprowa-
dzają one proces odwrotnej transkrypcji własnego
materiału genetycznego l zawsze na pewien czas in-
tegrują się z genomowym DNA, aby w formie prowi-
rusów ulegać wraz z nim replikacji. Retrowirusy po-
s iadaj ą materiał genety czny w po st39i liniowego, j ed-
noniciowego, niesegmentowanego RNA. Jego długość
wynosi zazwyczaj od 7 do 12 kpz. Ze względu na
szcze góły or ganizacji genomu, wśrod retrowirusów
wyróżniasięprosty hlb złożony typ budowy. Typ pro-
sty charakt ery zuje się ob ecno ś cią czter e ch głownych
regionów kodujących: Ea1, pro, pol i env. Końcowe
regiony niekoduj ąc e zaw ier ajądwie pro ste s ekwencj e
powtórzeniowe: sekwencję unikalną 5' i sekwencję
unikalną 3'. Złożony typ budowy retrowirusów cha-
rakteryzuj e się obecnością dodatkowych elementow
W genomre.

Retlowitusy endOgenne

Retrowirusy charakteryzuj ą się tym, że wbudowuj ą
własne RNA do genomu gospodarza, a zintegrowane
w ten sposób mogą pozostawać w takim stanie przez
wiele pokoleń t dziedziczyó się według praw Mendla.
Wówczas są nazywane endogennymi retrowirusami.
To zjawisko jest szeroko rozpowszechnione wśród
ssaków i endogenne retrowirusy mogą stanowić od
0,5Yo do 20ń ogóInej ilości DNA. U człowieka jest to
ok.loń.Liczbaich kopii w genomie wzrasta z pokole-
nia na pokolenie (I2). Zdecydowana większość sek-
wencj i endogennych retrowirusow wykazuj e mutacj e
i jest niezdolna do procesu translacji. Wykazano jed-
nak, że pewne wirusy endogenne mogą ulegać eks-
presji i w niektorych tkankachtworzyc potomne, ak-
tywne cząstki wirusowe. Takie zjawisko zaobserwo-
wano u kilku gatunków ssaków, w tym u człowieka
(8). Istnieje hipoteza,ze endogenne retrowirusy mogą
c hroni ć or ganizm go sp o darz a pr ze d infekcj ą e g zo gen-
nymi retrowirusami. Białka wirusowe produkowane
ptzez endogenne retrowirusy są wydzielane do prze-
strzeni międzykomorkowych i mogą być przyŁączane
do tych samych glikoprotein, które sąrozpoznawane
pt zez wiru sy p o cho dząc e z zew nątr z. D zięki temu z a-
blokowane zostająmiejsca receptorowe i nie docho-
dzi do infekcji (13). Mimo niektórych korzystnych
cech, obecność endogennych retrowirusów jestjednak
wysoce niepoządana z punktu widzenia transplanto-
logii.
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Retlowitusy endogenne u świń

Obecność cząstek wirusowych typu C u świń stwier-
dzono po raz pierwszy w połowie lat 70. XX wieku
w linii komórek wątroby in vitro. (3). Inni autorzy wy-
kaza|tobecność sekwencji prowirusowych w wielu tes-
towanych liniach komórkowych oraz we wszystkich
tkankach, w tym w: sercu, śledzionie, nerkach i leuko-
cytach krwi obwodowej (11).

Przede wszystkim należy podkreślić, żę rownięż
u świń §lko część spośród prowirusów wykrywanych
w DNA jest zdolnych do replikacji i tworzenia aktyw-
nych cząstek potomnych. Większość wykazuje muta-
cje, które powodują trwałąniezdolność do produkcji
prawidłowego białka. Le Tissier i wsp. (11) oraz Pa-
tience i wsp. (20) prowadzili badaniazzastosowaniem
linii komórek nerki PK-15 w warunkach in vitro. Au-
torzy ci udowodnili, że komórki świni produkują ak-
tyłvne cząstki wirusowe, które w tych warunkach in-
fekują ludzkie komorki, Rozróznili oni ponadto dwa
subtypy cząstek prowirusowych, które r ózniĘ się mię-
dzy sobą w obrębie genlJ env. Moze to sugerować, że
p o szcze góIne subtypy mo gą rozp o znaw ać i wykorzy-
stywać odmienne receptory na powierzchni infekowa-
nych komórek. Oba subtypy wirusów (Porcine Endo-
genous Retrovirus, PERV), nazw arre odpowiednio
PERV-A i PERV-B, stwierdzono u świń rożnychras,
przy czym PERV-A występuje w genomie w 10-23
kopiach, natomiast PERV-B w ]-I2 kopiach. Istnieje
również pewien polimorfizm pomiędzy osobnikami,
co moze zostać w przyszłości wykorzystane w celu
prowadzenia selekcji stad w kierunku eliminacji cząs-
tek infekcyjnych PERV (7, 24). W następnym roku
wykryto takżę ttzęci subtyp wirusa PERV - w geno-
mie świni miniaturowej (1).Podobnie jakmato miejs-
cęw przypadku PERV-A i PERV-B, również ten sub-
typ (nazwany konsekwentnie PERV-C) różnt się od
pozostaĘch tylko w obrębie genu env, a posiada taką
samąbudowępozostĄch genów U świń rasy minia-
turowej liczba powtórzeń kopii PERV-C jest rożna
w genomachposzczególnych osobników i waha się od
8 do 15.

PERV a zaglożenia infekcyjne
w ksenottansp!antaciach

Patience i wsp. (20) udowodnili, że komórki hodow-
lane nerki świni linii PK-15 sązdolne do wytwarzania
aktywnych cząstek wirusowych, zakńających komorki
człow ieka w w arunka ch i n v i t ro, P o szcze go|n e subty -
py mogą wykorzystywać rożnę receptory, a PERV
moze mieó teoretycznie większą ltczbę gospodarzy.
Istotnie, receptory dla PERV-A i PERV-B wykryto na
powierzchni komórek różnych gatunków: świni, my-
szy, norki, szcz\Lra i psa. Obecne są równiez na po-
wierzchni komórek człowieka, nie wykazano ich na-
tomiast u innych ssaków naczelnych, których PERV
nie zakaża. To spostrzężęnie poddaje w wątpliwość
przydatno ś ć gatunkow bli sko sp okrewnio ny ch z czło -
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wiekiem jako zwierząt modelowych do analtzy tych
wirusów (15). W badaniach in vitro wykazano, że za-
równo PERV-A, jak i PERV-B mogą zakażac więcej
gatunków, w tym kilka linii komórkowych człowieka,
natomiast PERV-C w tych badaniach infekował tylko
dwie linie komórkowe świni i jedną linię komórkową
człowieka (I4,2I,26).

Komorki pierwotne człowieka mogą także ulegac
zakażeniom przęz wirusy PERV. Prowadzono bada-
nia z zastosowaniem komórek śródbłonka, fibroblas-
tów, komórek krezki, komórek monoj ądrzasĘch krwi,
komórek pnia orazkomórek szpiku kostnego. Najistot-
niejsze wydaje sięzagrożenie ludzkich komórek śród-
błonka, poniewaz w przypadku ksenotransplantacji te
właśnie komórki będąmieć bezpośredni kontakt z ko-
mórkami świni zawierającymi cząstki wirusowe (16).

Komórki p ierwotne świni (w szcze gólności pierwot-
ne komórki nabłonka aorty) są zdolne do produkowa-
nia i wydzielania aktywnych cząstekwirusowych. Pro-
wadzenie wspołhodowli tych komórek z ludzkimi ko-
mórkami zarodkowymi nerki (linii HEK 293) powo-
dowaĘ infekcje tych ostatnich i wydzielanie wirusów
PERVłpuAiB(l4).

Nie wszystkie typy komórek świni powodująw wa-
runkach invitro wystąpienie infekcji wirusowej. Udo-
wodniono, żę trzustkajest organem, którego komorki
wydają się wykazywac najntższą ekspresję cząstek
PERV spo śród wszystkich dotychczas pr zeanalizow a-
nych tkanek. Istotnie, prowadzona hodowla in vitro
komórek trzustkowych świni wraz z kilkoma typami
komórek człowieka (w tym wysoce podatnych na
PERV komórek linii HEK 293) nie wykazaław żad-
nym przypadku obecności wirusów w komórkach ludz-
kich, nawet po bardzo długim czasię wspołhodowli.
Oznacza to, że podatność komórek człowieka na in-
fekcje PERV zależy w dużej mierzę od typu komórek
świni, z jakimi prowadzona jest współhodowla (6).

Van der Laan i wsp. (27) prowadząc badania na
myszach, stwierdzili p o t az pierwszy pr zypadek trans -
misji międzygatuŃowej wirusa PERV w warunkach
in vivo. Nastąpiło to podczas transplantacji komórek
wysp trzustkowych świni. Te same komórki posiadają
też udowodnioną zdolność do tworzenia wirusów in-
fekujących ludzkie komórki in vitro, Doświadczenie
budzi jednak pewne wąĘliwości, poniewaz wykorzys-
tane w badaniach zwierzęta miaĘ genetycznle upoś-
ledzony układ immunologiczny, co mogło mieć istot-
ny wpływ na wystąpienie zakażenia. Inni autorzy (2I)
sugerują ze wykrycie aktywnej wiremii u myszy mog-
ło być spowodowane obecnością innych endogennych
wirusów - swoisĘch dla tego gatunku, Wprowadzone
z zewnątrz PERV rnogły ulec samoistnej aktywacji
albo utworzyć aktywne pseudo§py dopiero w wyniku
rekombinacji z wirusami gospodarza.

Prowadzone b adani a nie wy razńy j ak dotąd żadne -
go przypadku zakażęnta człowieka wirusem PERV
,wskutek przeniesienia komórek świni do organizrnu
człowieka. Mimo że nięktorzy pacjenci pozostawali

wielokrotnie i/lub długotrwale w kontakcie z komór-
kami świni, to u żadnej z tych osób nie stwierdzono
obecności wirusa. Obserwowane pozyĘwne wyniki
niektórych testów molekularnych byĘ efektem obec-
ności komórek świni w organizmie człowieka (mikro-
chimeryzm) (l9),

Percpektywy badań nad PERV

Obecny stan wiedzy w zakresie rozpowszechnienia
endogennych wirusów w populacjach świń pozwala
stwierdzić, żę niejest mozliwe uzyskanie na drodze
selekcji osobników całkowicie wolnych od prowiru-
sów Liczba cząstek, które teoreĘcznie mogąbyó zdol-
ne do replikacji jest jednak mocno ograniczona. Pro-
wadzone badania z lżyciem biblioteki genomowej
świni rasy wielkiej białej wykazĄ sześć prowirusów
o długości pełnogenomowej, z czego wszystkie nale-
żały do subtypu PERV-B. Nie wykazano obecności ani
jednego wirusa subtypu PERV-A, ktorego długość
mogłaby sugerować zdolność do infekcji. Zdecydowa-
na większość wszystkich łvykryłch fragmentów pro-
wirusowego DNA w bibliotece genomowej posiadała
róznorodne defekty. Dalsze badania prowadzone wśród
30 osobników tej samej rasy świń wskazująna wyso-
ką heterogenność pod względem obecności komplet-
nych sekwencji prowirusowych. Spośród sześciu opi-
sanych prowirusów o długości pełnogenomowej tylko
jeden był obecny u wszystkich 30 osobników (10).

Inne badaniaprowadzone w obrębie stada świńrasy
wielkiej białej wykazaĘ, ze wirusy należące do sub-
typu PERV-C nie występująu wszystkich osobników,
natomiast spośrod 11 o pełnogenomowej długości pro-
wirusów subtypów PERV-A i PERV-B tylko cztery
mogłyby teoretycznie kodować prawidłowe białko
wirusa (5). Rowniez inni autorzy donosząo obecności
b ar dzo o graniczon ej liczby infekcyj nych prowirus ów
w komórkach świń (7).

Pehrej długości prowirusy PERV zmapowano u świni
na chromosomach I,3,7. Badaniaprowadzono w opar-
ciuo analizębiblioteki DNA w sztlcznym chromoso-
mie bakteryjnym (BAC). W łm przypadku odnale-
ziono 4 pełnej długości prowirusy, ktorych lokalizację
przypisano do wspomnianych chromosomow. Ci sami
altorzy opisali dwie wazne mutacje powodujące po-
wstanie kodonów stop w obrębie genupol wirusa (17).
Opublikowane ostatnio prace wskazuj ą na mozliwość
uzyskania linii hodowlanych świń wolnych od wiru-
sów zdolnych do replikacji, Jednakże nawet taka ewen-
tualno ś ó. nie. wyklucza możliwo ś c i re aktywacj i PERV
.ł organizmie pacjenta wskutek rekombinacji z_endo-
gennymi wirusami występującymi u ludzi (2, 18).

Część prowadzonych badań skupia się na analtzie
niekodujących regionów LTR (Long Terminal Repeat)
wirusów PERV. Regiony te ograntczają z obu stron
właściwe sekwencje kodujące i prawdopodobnie od-
powiadają za aktywację prowirusów w komórkach
gospodarza. W obrębie regionu LTR 5' odnaleziono
j ednonukleotydowy po limorfizm, który o dróznia sub -
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typ PERV-A od pozostaĘch subtypów (24). LTR 3'
równięż rozni się u poszczególnych subtypów. Wyka-
zano istotnę rożnice w tym regionie w sekwencjach
wirusow PERV-C w porównaniu z PERV-A i PERV-B
(28),

Naj nowsze doniesienia dotyczą odkrycia receptorów
dla wirusów PERV-A na powierzchni komórek ludz-
ki ch. Okre ś lono rowni eż lokaltzacj ę chromo s omową
sekwencji kodujących te białka. Receptory dla PERV-A
ulegają ekspresji w wielu tkankach, w tym w komór-
kach monoj ądrzasĘch krwi, Funkcj a b i o l o gic zna ty ch
białek j est j ednak nadal nieznana (9).

Niektórzy badaczeprowadzą prace nad endogenny-
mi wirusami świni pod kątem ich wrażliwościnazna-
ne obecnie środki farmakologiczne. W jednym z ba-
dań zastosowano 11 inhibitorow aktywności enzymów
w irus owych : o dwrotnej tran skryp tazy i pr ote azy. Wy -
niki pracy wykazują że wirusy PERV są mało wrażIi-
we na działanię tych zwięków. Ęlko jeden z nich
skutecznię hamował rozwój wirusow w warunkach in
vitro (23).Inni autorzy w oparciu o podobne badania,
dono szą o skutecznoś c i dwoch preparatów hamuj ących
replikację wirusów PERV w komórkach człowięka in
vitro (22).

Wydaj e s i ę n aj b ardzi ej prawdopo dobne, że pr zy szłe
badania nad wirusami PERV zostanąukierunkowane
głównie na poszukiwanie stad zwterząt o mozliwie
najniższej liczbie kopii prowirusów w genomie. Moze
okazac się, ze istniejąosobniki nie posiadające w ogóle
wirusów PERV zdolnych do zakażania. Do celow ta-
kiej diagnostyki rozwijane sąrównolegle metody bio-
logii molekularnej (4).
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FERROGLIO E., ROSSI L., TRISCIUOGLIO A.:
Muszyca wywołana przez Cordylobia anthropopha-
8,o u psa, który powrócił z tropików do Italii. (Cor-
dylobia anthropophaga myasis in a dog returning
to Italy from a tropical country). Vet. Rec. l53, 330-
-33l,2003 (ll)

Inwazja larwy Ctlrd_l,]obiu otttltropophagtt występtrje endetrricznie u, Afrycc
transsaharyjskiej. Arabii Saudyjskiej i Onlanie U l0-1ctniego puclla po 3-ty-
godniowyll pobycie u, ScnegalLr wystąpiło siIne swędzenic skóry kończyn i pod-
brzusza, deprcsja i utrata łaknienia. Skóra była zaczeru,ienionł i występorł,ały
podskórnc guzki o śrcdnicy do 2 cm z otrł,ot,kienl rł, części centtalne.j o średlricy
1-2 ttrll Zlniany skórne poklywał u,yciek sulorł,iczy Po naciśnięciu z guzka
ivi,dobywała się larwa muchy o długości 5- l 5 crn pokryta licznynli haczykallti
Ogółem usunie_to nrechanicznic 32 larrvy nuchy Cortlrlobia unlllropopha3u.
Psa lcczono iwenllektyną stosowaną 2 razy dziennie rv iniel<cji podskórnej rł, darł,-

ce 300 nlg/kg przez l0 dni. W ciągu 7 dnj ]cczenia usunięto z ciała psa l0
mańwyclr lanv muclry 
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