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Patomorfol gia komórek kokultywowanyoh
limfocytami B ktowv zakażonei wirusem BtV
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Pathomoryhology of cells co-cultivated with B lymphocytes flom BLU infected cows
Summary

The aim of the experiment was to eva|uate morphological changes, DNA presence and expression of viral
proteins in ovine kidney cells after co-cultivation with B type lymphocytes of cattle infected by BLV. These
cells indicated NCR lines with all the features of cell cultures together with the presence of DNA-BLV and
viral gp51 g|ycoprotein. Co-cultivation results in clear changes in the biological features of these cell hybrids
as well as their physiological function and morphology picture. The experiment also indicated that during the
co-cultivation process thc donor's lymphocytes should be in the metaphase stage of mitotic division cells. The
cytoplasm protrudes of lymphocytes were necessary for their link-up to bovine kidney cells, exchanging DNA
as well as for the formation of new chromosome structures. Microscopic examinations of the 1Sth passage of
NCR showed single cells with unclear structures, vacuolization of cytoplasm and segmentation of nuclei. The
molecular weight (218 pb) of the DNA was detected by nested-PcR. All the above resu|ts, including a viral
protein analysis using the immunob|ot method, confirmed the outstanding characteristics of bovine enzootic
leukemia virus infection.
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Enzo oty c zna białac zka bydł a wyw o łan a pr ze z w i -

rus BLV (bovine leukemia virus) zrodziny Retroviri-
dae, podgnlpy HTLV-BLV, j est nowotworową choro-
b a układu limfo-retikularne go z wy r ażny m rozro stem
komórek limfocytów subpopulacji typu B. Molekular-
ne i biologiczne właściwości witusa białaczki bydła
wskazują na bliskie jego pokrewieństwo z wirusem
białaczki T-komórkowej HTLV-I i HTLV-Z u ludzi
oraz blałaczki T-komorkowej u małp. Wirus BLV
stwierdzany jestprzede wszystkim w limfocytach typu
B stanowiących główne jego miejsce replikacji w ge-
nomie komórek gospodarza (10, 1l). W zakażonych
komórkach zostaje on zintegrowany z DNA gospoda-
tza w postaci tzw. prowirusa i w tej fonnie możliwe
jest wykazanie go przy pomocy metod biologii mole-
kularnej (I, 3, 9, I2). Enzymem biorącym udział w in-
tegracji jest białko integraza, a warunkującym potrans-
lacyjną kontrolę ekspresji wirusa BLV w organizmie
zwierzątjest fosfoproteina Rex o masie 18 kD (14).
Jakwykazano, białko Rex ma zdolność nie tylko wią-
zania się z sekwencją RxRE w regionie R LTR 3'
wirus owe go mRNA, a7e i w zmaga w cytop lazmie aku-
mulacje RNA będącego rezultatem transkrypcji całe-
go prowirusa i subgenomowego RNA. Akumulacja
produktu genu Rexjest niezbędna do przejściazwczes-
nej do późnej fazy ekspresji, w ktorej pozostałe trans-
krypty obecne w jądrze komórkowym przechodządo
cytoplazmy, gdzie ulegaj ą transkrypcj i. Kluczową rolę

w regulacji ekspresji wirusa BLV odgrywa sekwencja
LIR. W odcinku U3 znajdują się elementy promotora
tran skryp cj i or az s ekwencj e w zmacniaj ące tran skryp -

cje (enhancers). W wyniku translacji powstają białka
strukturalne i enzymaĘczne, które wbudowując się do
genomu RNA wirus abiałaczki bydła, tworządojrzałe
jego cząstki obecne zreguły w wakuolach cytoplazmy
lub w strukturach pozakomórkowych (8, 13).

Celem podjętych badai było uzyskanie komorek
w hodowli in vitro produkujących strukturalne cząst-
ki wirusa BLV, oc ena zmian morfolo gic zny ch w obra-
zie mikroskopowym, kontrola DNA i ekspresji białek
witusowych po kokultywacji limfocytami B krowy
zakażonej wiru s em blałaczki.

Matetiał i metody
Hodowla komórek nerki orvcy (HKNO). Nerki owcy po-

zyskiwano od 2-dniowego płodu. Metodą Potera uzyskiwa-
no koncentrację 3,6 x l06 komórek/ml, zawieszono je w pły-
nie wzrostowym Eagle'a z dodatkiem l0% inaktywowanej
surowicy cielęcej i antybiotyków (100 U penicyliny i 100 pg
streptornycyny). Po 24 godz. usuwano płyn wzrostowy, płu-
kano PBS i kokultywowano 3,0 x l05/cm] limfocytów krwi
krowy białaczkowej.

Limfocyty krowy białaczkowej. Do badań uzyto 20 cnl,'
pełnej krwi krowy z dodatnim wynikiem przeciwciał anty-
-BLV w teście ID i ELISA, Jako antykoagulantu do próbki
krwi uzytoweTsenull(NaCl 8,0,KCI-0,2, KH.PO1 0,2,
Na.HPO. 1 , l 5, EDTA - 50,0, HrO ad 1 000 cn-r]) w stosulr-
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Ryc. 3. Komórki nabłonkowe nerki
owcy (1) w 24 godz. po kokultywacji
limfocytami B krowy białaczkowej
(2). Barwienie metodą Pappcnheima.
(Pow.420 x)
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ku 1 : 20. Limfocyty B uzyskiwano zkożuszka kr.wi wirowa-
nej wstępnie 30 min, przy 2500 obr,/min. Po wirowaniu zbie-
rano kożuszek leukocytów do płynu Eagle'a, sączono przez
watę mineralnąi ponownie wirowano l0 min. 2500 obr,/min,
Otrzymany osad komórek rozcteńczano l, 5 ml pĘnu Eagl e' a
i wirowano 20 min. l000 obr./min. w gradiencie fikol-uro-
polina. Tak r-zyskane lirnfocyty typu B uzywano do kokulty-
rvacji 24-godz. hodowli komórek nerki owcy (HKNO) w kon-
cerltracji 3,5 x 105/cm]. W zależności od intensywności
\\,zrostu pasaze hodowli wykonywano w stosunku l : l lub
1 : 2 co 7 dni. Uzyskaną linie kornórek wykazujących obec-
ność wirlsa białaczki bydła określono nazwąNCR (New CeIl
Reconlbinated).

Izolacja DNA wirusa BLV. lzolację DNA z komórek NCR
prowadzono przy pomocy zestawu Blood DNA Prep Plus
(A&A Biotechnology, Gdynia) zgodnie z instrukcją produ-
cetlta. Do izolacji uzywano ca 3 x l0r komórek pasaz 5, l0,
15,30 i 43.

Reakcja PCR standard. Badanie wykonano przy użyciu
dwu par prirnerów DNA wirusa BLV - genu env. Reakcję
anpliflkacji prowadzono w mieszaninie o końcowej obję-
tości 25 pl składającej się z 10 mM Tris-HCl pH 8,8, przy
25'C, 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl,, 0,1% Triton X-100,
200 pM nlieszaniny kazdego z dNTĘ 0,5 U DyNAzyme II
DNA polimerazy (Finnzymes Oy), 0,2 pM primerów genu
env BLV - ZM2 (5'-ctc tga tgg cta agg gca gac acg gc-3')
i ZM3 (5'-ctt ccc ctc cct ggg ctc ccg aa-3') i 3 prl DNA, Pro-
fil terllperaturowy arnplifikacji: denaturacja wstępna 95'C
5 rnin.. 35 cyk|i -94"C 30 s., 70"C l min. i elongacjaprzez
7 tlitl. przy 72"C. Produkty reakcji rozdz,tellano elektrofore-
tl,cznie w 20ń żelu agarozowym bar-wionyrn bromkiem ety-
dyny.

Nested-PCR. 1 pl produktu amplifikacji pierwszej reak-
cji PCR dodawano do roztwotu zawierającego 50 mM KCl,
10 rnM Tris-HCl pH 8,8 przy 25"C,50 mM KCl, 1,5 rnM
MgCl.,0,1% Triton X-l00,200 pM kazdego z dNTĘ 0,5 U
DyNAzyme II w/w polimerazy DNA, 0,2 pM kazdego star-
tqa ZM4 (5'-ctc gcc ctc ccg gac gcc ca-3') i ZM5 (5'-gct
agg cct aag gtc agg gcc gc-3'). Końcowa objętośc mieszarli-
ny reakcyjnej wynosiła 25 pr|. Przewidywaną nrasą cząstecz-
kowąamp|ikonu DNA dla genu env było 218pz. Profil tem-
peraturowy amplifikacji: denaturacja wstępna 95'C 2 min.,
30 cykli 94'C 30 s., 70oC 30 s., i wydłuzanie ]2"C 10 min.
El ektroforezę 5 pl mieszan iny reakcyjnej prowadz ono na 2oń
żelu agarozowyrrl z dodatkiem bromku etydyny,

Test syncytialny. Odczyn wykony.wano zgod-
nie z instrukcją PIWet. Puławy (6). W efekcie
zawiesinę kornórek CC8 l o koncentracji 4 x I}s l
/cmr, dodawano do takiej samej objętości komó-
rek HKNO/BLV o koncentracji2 x 105/crn3. Mie-
szaninę ich rozlewano do płytek Nunclon, na-
stępnie po 48 godz, irrkubacji w temp. 31"C i 50ń
CO, zlewano płyn wzrostowy, a komórki bar-
wiono metodą Pappenheirna,

Metoda Pappenheima. Metodykę barwienia
komórek NCR w pasazu 5, 10, l5, 30 i 43 wyko-
nywano wg ogólnie znanej procedury.

Test immunob|ot. Komórki NCR wynienio-
nych pasazy o koncentracji około l07 zbierano
do bufonr (t0 mM Tris-HCl, pH7,2;0,9% NaCl),
zawięszano w l cmr buforu uzupełniającego
0,05% Triton X-l00 i 2 mM PMSF i inkubowa-
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no w łaźni wodnej. Zebrane lizaty komórek wirowano 3000
obr./min. przez I0 min,, zbierano supematant i poddawano
elektroforez ie w 1 0oń zelu pol yakry lamidowym. Rozdzielo-
ne na zelu białka przenoszono na nitrocelulozę, stosując na-
pięcie 60V przez 1,5 godz. w buforze (20 rnM Tris, 152 mM
glicyny, 20oń metanolu) o pH 8,5,

Wyniki iomówienie
Uzyskane rezultaty badań ilustrująryc. 1-8. Przed-

stawiony schemat kokultywacji komorek nerki owcy
obejmuje separację limfocytów subpopulacji B jako
podstawowy element doświadczenia (ryc. 1). Jedną
z istotnych cech
procesu kokul-
tywacji limfocy-
tamiĘpuB kro-
wy ZakaŻonej
BLV okazĄ się
Zmiany pato-
morfologiczne
poWStaj ących
hybryd komór-
kowych. Jak
wykazano, po
24 godzinach
plerwszego pa-
saŻU na po-
wierzchni ptytki
notowano duzą
Itczbękomórek nabłonkowatych nerki owcy i liczne
wolno pĘwające limfocyty (ryc. 3).W drugim pasażLl
p o 6 dniach namnażania obs erwowano p oj edync ze lim-
focyty o ostro obrysowanym kształcie z wypustkami
cy toplazmaty c zny mi, zaŚ w tr zęctm notow an o p i e rw-
sze, pojedyncze ogniska limfocytow które w dalszych
pasażach traciĘ cechy komórek wolno pŁywających,
W ko lej nych p as ażach liczne klony komórek nabłon-
kowych i zaadsorbowanych do nich limfocytów po-
krywał równomiernie całą powierzchnię butelki. Po
6-7 dniach namnażania w pasazu piatym tworzyĘ one
jednolitą warstwę (monolayer) dobrze wyrośniętej
tkanki. Uzyskaną linię komórek określono mianem ko-
mórek NCR (ryc. 2).

Kokultywacja
(rł, stos l 0: l )

Ryc. 1. Schemat koku|tywacji hodowli
komórek nerki owcy (HKNO) limfocyta-
mi B krowy białaczkowej

Separacja
/fikol uropolina/

Leukocyty krowy
białaczkowej

e,u

Ryc. 2. HKNO kokultywowana lim-
focytami B krowy białaczkowej,
pasaż 10. Dobrze nTrośnięte komór-
ki z vtyraźnąstrukturą morfologicz-
ną jądra i cytoplazmy. (Pow. l20 x)
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Ryc.4. Komórki HKNO w 48 godz. po Ryc.5.KomórkiHKNOw72godz.po Ryc.6.Komórkanerkiowcyw96godz.po
kokul§wacji. Widoczny limfocyt B w me- kokultywacji. Limfocyt B w metafazie koku ltywacji. Wyraźne zaznaczone dwa
tafazie z wyraŹnymi wypustkami w kie- z rvieloma wypustkami cytoplazma- mitoĘcznelimfocyĘBrv,,ataku" nakonlór-
runku komórek nerki owcy. Barwienie tycznymi skierowanymi do komórek kę ncrki. Barwienie metodą Pappenheima.
metodą Pappenheima. (Pow. 420 x) nerki owcy. Barwienie metodą Pap- (Pow. 720 x)

penheima. (Porv.420 x)

*
iłir.

Interesuj ące j est, że już w trzecim p asażLlwiele lim-
focytow znaj dowało się w wyraźnię zaznaczonym cyk-
lu podziałowym metafazie, a wytworzone wypustki
cytoplazmatyczne zawszę skierowane były w kierun-
ku otaczających komórek nabłonkowych (ryc. a i 5).
SzczegóIny obraz kokultyłvacji ilustruje ryc.6, gdzie
dwa sąsiednie limfocyty wbijają się swoimi wypust-
kami cytoplazmaĘcznymi wprost do jądra komórki
nerki owcy, próbując w ten sposób przekazacjej swoj
materiał genety czny. Obrazprzedstawiony na ry c. 4, 5
i 6 pozwala jednoznacznie stwierdzic, że aby zaistniał
efekty.wny proces kokultywacji komórki dawcy, mu-
szą się one znajdować w stadium podziału mitotycz-
nego w metafazie.Fazata, o najwyższej syntezie DNA,
jest, jak się wydaje, koniecznym warunkiem do wy-
mi any t łączenla .się poszczegolnych odcinków DNA
w procesie crossing-over i tworzenia nowych struktur
chromaĘdy chromosomow. Uzyskane wyniki potwier-
dzająjak się wydaje, badania Tamkuna i wsp, (15),
ktorzy przyjmują że podstawowym kryterium hybry-
dyzacji komórek moze być faza podziaŁu komórko-
wego i obecność integryn, które stanowiąc glikopro-
teinowy kompleks w błonie plazmatycznej, spełniają
i s to tną ro 1 ę łąc zntka m i ędzy macier zą zewn ątrz k o mó r-
kową acytoplazmą. Jakpodkreśla Hynes (7), domeny
zewnątrzkomórkowe a i B asocjują w postaci dime-

jeden z istotnych elementów molekularnych po-
wierzchniowych glikoprotein, j ako podstawowych bia-
łek adhezji komórkowej. W błonach podstawowych,
pomiędzy komórkami naskórka a skórą właściwą ziden-
tyfikowano cząstkę liganda dla integryn a,. § 

^ 

t a. §,
(2). Białkiem tym jest epiligryna, potęzny kompleks
glikoproteinowy zbudowany z trzech disulfidowo
zw iązany chpodj edno stek : E 1 ] 0, El 4 5 i E l 3 5. Dustin
(4) podaje, ze integryny funkcjonująjako,,kotwice bio-
logic.zne", a równocześnie jako receptory sygnałów
oto czenia w pr zekazywan iu in formacj i z e śro do wi ska
zewnątrzkomórkowego do komórki i odwrotnie. Ba-
dania własne nad hybrydyzacjąkomórek nerki owcy
z limfocytamiB zakażonymi wirusem BLV mogąbyć
przykładem powyższych sugestii i uwarunkowań.

Efektem przedstawionej kokultyrvacj i i hybry dyza-
cji komorek nerki owcy limfocytami krwi krowy bia-
łaczkowej jest wyrazna zmiana cech biologicznych,
funkcji czynnościowych oraz morfologia komórek.
Utworzone hybrydy komórek linii NCR zawlerają
w swojej strukturze genetycznej nie tylko DNA wiru-
sabtałaczki bydła (ryc. 10), ale równiez cechują się
wyr ażnąekspresj ą j e go białek strukturalnych (ryc, 9 ).
Morfologię tak zmienionych komórek NCR ilustrują
ryc. 7 i 8. Juz w 15 pasazu hodowli NCR wykazano
komorki z zatartąstrukturą wakuolizacj ą cytopl azmy

rów aB, ktorych funkcjonowanie jako
receptorów odbywa się niezależnie od
regionów cytoplazmaty czny ch i trans-
błonowych. Gomez i wsp. (5) udowod :

nili z kolei wzmożonąekspresję integryn
podczas transformacji nowotworowej .]i1:: ,..' .., = .::=

keratynocyów naskórk a myszy i asocj a-
cję wyj ątkowo dfu gi ej cyIoplazmatycz-
nej domeny podjednostki B.z cytokera-
tynami. Na uwagę zasługuje równiez

rfologia hybrydy ko- Ryc.8.Patomorfologiahybrydyw96.
oku|tlłvacji limfocyta- godz. inkubacji komórck pasażu 40.
ażonej BLV rv 72 godz. Widoczna rvakuolizacja cytoplazm1,
rek pasażu 15. Barwie- i degradacja jądra komórkowego.
penheima. (Pow.420 x) Barwienie met. Pappenheima. (Pow.

noglobulinami i kahedrynami, stanowią 420 x)



Medycyna Wet, 2l[l5, 61

Ml2345678

: :.

91 400-------+
66 200 _------+ i=*Ęć 3*łlp

,15 000 
-_ł31 000

21 500 -------}

14400-------> *
Ryc. 9. Elektroforeza lizatów komórkowych: M - marker biał-
korł,1, (Low range); 1,2 -lizat z komórek FLIOBLV; 3 -lizat
komórek (|k) z hodowli NCR pasażu 5; 4 - lk z NCR pasażu
l0; 5 - lk z NCR pasaż 15; 6 - supernatant HKNO nie zaka-
żonej wirusem BLV; 7 - lk komórek NCR pasaż 40; 8 - wirus
BLY z FLK/BLV po zagęszczeniu na ultrawirówce

MI234567tj9

Rvc. 10. Elektroforeza próbek DNA z hodowli komórek NCR:
1 - DNA komórek NCR pasaż 5. w PCR standard; 2 - DNA
leukocytów krowy BLV+; 3 - DNA z HKNO nie zakażonej
BLV; 4 - 9 DNA z komórek NCR pasaż 5, 10, 15, ż0,30 i 43
rl nested-PCR

I z wyraŻnąsegmentacją struktury jądra komórkowe-
go (ryc. 7). W kolejnych pasażach obsęrwowano dal-
szą de gr adacj ę j ąder komorko wy ch t wy r ażną kon c en -
trację chromatyny jądrowej w licznych jej centrach
(ryc. 8). Utworzone komórki olbrzymie - syncytium,
w teście syncytialnym przybierały kształt tarczy |tlb
sygnętu z zawartością od 80 do 130 jąder komórek
CCS1,

Analiza prowiru s a ęnzo oty cznej b iałaczki bydła
w wybranych pasażach komórek NCR wykazała obec-
ność prązków badanych próbek DNA na wysokości
DNA prĘka kontrolnego. W reakcji PCR standard
wielkość prĘka DNA wynosił 340 pz, zaś w reakcji
ne sted-P CR - 21 8 pz. Uzyskany obr az elektroforetycz-
ny badanych próbek DNA wskazuje nie tylko na obec-
ność materiału genetycznego wirusa BLV w badanym
materiale wyjściowym, ale i na swoistość metody ne-
sted-PCR.

Potwierdzeniem wynikow reakcji PCR są równiez
dodatnie wyniki testu syncytialnego (nie ilustrowane).
Wyniki badań metodąPCR zostĄ potwierdzone ana-
lizą elektro for ety czną białek wirusowych te stem im-
munoblot w lizatachwybranych pasa4/ komórek NCR,
Jak wykazano, wielkość prĘków otrzymanęgo białka

2t3

wirusowego z powyższych lizatów mieściła się na
wys oko śc i pr Ęka DNA wirus a BLY z re ferencyj nych
komórek FLK/BLV oraz wirusa uzyskanego drogą
ultrawirowania (ryc. 9).

Przeprowadzone badania vrrykazaĘ, że komorki ho-
dowli NCR wykazująpodstawowe właściwości komó-
rek linii ciągłej i na przestrzęni 43 pasaży wykazują
cechy intensywnego wzrostu i podziałow. W efekcie
produkująone aktywny wirus BLY ktorego obecność
wykazano metodą nested- P CR, te stem syncytialnym
oraz techniką immunoblot. Kodow anę przez nie cząs-
tęczki wirusa wykazywały typowe cechy cząsteczek
wirusa enzootycznejbiałaczki bydła. Wybrane i udo-
kumentowane etapy kokultywacji komórek nerki owcy
obrazująnie tylko cechy komórek nabłonkowych ner-
ki owcy, ale i unikalny obrazmorfologii komórek lim-
focytow krwi krowy białaczkowej w procesie adhezji
ihybrydyzacjt. Otrzymana linia komórek NCR speł-
nia typowe cechy komóręk permanentnrc zakażonych
wirusem BLV i może ona być zpowodzeniem wyko-
rzystanado dalszych badań podstawowych nad immu-
no genezą rekombinacj ą gene§c zną t b adań w zak r e -

s ie diagno styki s ero 1o gicznej enzo oĘ cznej białaczkt
bydła.
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