
pozwalające posiadaczowi na wybór jed-
nej z metod leczenia. Posiadacz powinien 
być świadomy, na co wyraża zgodę i jakie 
są skutki wyrażonej przez niego zgody. 
Lekarz powinien ponadto poinformować 
posiadacza zwierzęcia o przewidywanych 
kosztach usługi. Oczywiście w niektórych 
przypadkach na początku leczenia zwie-
rzęcia nie da się zazwyczaj ustalić osta-
tecznych kosztów jej wykonania. W związ-
ku z tym lekarz nie ma obowiązku poda-
wać ostatecznej ceny za usługę. Wystarczy 
więc, że poda właścicielowi zwierzęcia na 
początku, jakie będą przewidywane koszty 
leczenia, których wysokość może wzrosnąć 
po jego zakończeniu. W przypadku braku 
możliwości świadczenia usługi zakład lecz-
niczy dla zwierząt powinien udzielić infor-
macji, gdzie daną usługę można wykonać.

Prawo właściciela zwierzęcia 
do informacji o zastosowaniu 
przez lekarza nowych metod leczenia

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarza We-
terynarii lekarzowi przysługuje swoboda 
wyboru metod rozpoznawczych, leczenia 
oraz profilaktyki, jeśli przepisy nie stano-
wią inaczej. W swej pracy zawodowej le-
karz powinien stosować ogólnie uzna-
ne i wypróbowane metody rozpoznawcze 
i lecznicze. Ponadto swoje postępowanie 
powinien ograniczyć do czynności nie-
zbędnych. Zasada ta nie dotyczy przepro-
wadzania eksperymentów. W razie zamia-
ru zastosowania nowych, niedostatecznie 
sprawdzonych w praktyce lekarskiej me-
tod lekarz powinien poinformować o tym 

posiadacza zwierzęcia i uzyskać jego zgo-
dę. Przed każdym zabiegiem lekarz powi-
nien poinformować właściciela zwierzęcia 
o stanie jego zdrowia oraz o przewidywanej 
w danym przypadku konieczności przepro-
wadzenia zabiegu. Lekarz weterynarii nie 
może zastępować woli posiadacza zwie-
rzęcia swoją własną i powinien uzyskać 
jego zgodę na przeprowadzenie zabiegu.

Informacja o zdiagnozowanym stanie 
zwierzęcia a ustna zgoda ze wzmianką 
w dokumentacji

Oprócz zgody domniemanej w pewnych 
sytuacjach zgoda na zabieg będzie mia-
ła tylko charakter akceptacji właścicie-
la. Powszechnie przyjętą formą wyraże-
nia zgody na konkretny zabieg jest forma 
ustna. Następuje ona najczęściej po roz-
mowie lekarza z właścicielem zwierzęcia, 
w której informuje on o zdiagnozowanym 
stanie zwierzęcia oraz warunkach prze-
prowadzenia zabiegu. W przypadku nie-
skomplikowanych zabiegów taka zgoda 
jest wystarczająca. Ma ona charakter jed-
nostronnego oświadczenia woli posiada-
cza lub opiekuna zwierzęcia i może zostać 
w każdej chwili przez niego odwołana. Jed-
nakże przy zabiegach wiążących się z ry-
zykiem dla zdrowia i życia zwierzęcia, jeśli 
zgoda nie jest wyrażana w formie pisem-
nej, informacja co do mogących wystąpić 
nieprzewidzianych komplikacjach powin-
na nastąpić w obecności współpracowni-
ka lekarza weterynarii. Ponadto wzmian-
kę o tym fakcie powinno się odnotować 
w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, 

określając zakres przekazanych informa-
cji. Podkreślenia wymaga fakt, że w spra-
wach z zakresu odpowiedzialności zawo-
dowej dokumentacja leczenia zwierzęcia 
wraz odnotowaną wzmianką dotyczącą 
zakresu poinformowania właściciela może 
być zasadniczym elementem obrony ob-
winionego lekarza.

Właściciel zwierzęcia ma prawo do in-
formacji również w przypadkach, gdy jest 
ona niekorzystna dla lekarza.

W praktyce lekarsko-weterynaryjnej 
można zaobserwować liczne przypad-
ki niedoinformowania właścicieli zwie-
rząt o przewlekłym charakterze chorób 
ich podopiecznych. Oczywiście właści-
ciel zwierzęcia ma prawo do zmiany leka-
rza. W związku z tym tak ważny jest obo-
wiązek ciągłego i rzetelnego informowa-
nia właścicieli o wszystkim, co dotyczy ich 
zwierząt. Przy czym w rozmowach z wła-
ścicielami zwierząt lekarz powinien zacho-
wać obiektywizm. 

Anna Słowińska, prawnik, specjalista z   zakresu pra-
wa ochrony zdrowia i  prawa weterynaryjnego,  
e-mail: ania.szczecin@interia.pl

Retrowirusy są dużą, bardzo zróżni-
cowaną grupą patogennych i niepa-

togennych wirusów otoczkowych, zebra-
ną w jedną jednostkę taksonomiczną, ro-
dzinę Retroviridae. Wykazują zakaźność 
dla ludzi oraz zwierząt, a ich transmisja 
może odbywać się zarówno wewnątrz-
gatunkowo, jak i międzygatunkowo. Ich 
tropizm jest uzależniony od rodzaju re-
ceptorów komórkowych, pozwalających 
wirusowi na identyfikację potencjalnego 

gospodarza (1). Nośnikiem informacji 
jest dimeryczna cząsteczka RNA, któ-
rej wbudowanie do genomu gospodarza 
możliwe jest dzięki działaniu wirusowe-
go enzymu – odwrotnej transkryptazy. 
Enzym ten jest charakterystyczny dla ro-
dziny Retroviridae, umożliwia on przepi-
sanie informacji z RNA na jednoniciowe 
cDNA z  wykorzystaniem istniejących 
szlaków metabolicznych komórki gospo-
darza. Zakażenia retrowirusowe często 

przyczyniają się do powstania nieodwra-
calnych zmian molekularnych w komórce, 
będących początkiem procesu patogene-
zy licznych chorób. Obecnie wiele uwagi 
poświęca się retrowirusom zwierzęcym 
ze względu na aspekt ekonomiczny ho-
dowli, ale również na możliwość wyko-
rzystania modelu zwierzęcego w  bada-
niach nad zakażeniami ludzi (2).

Klasyfikacja retrowirusów

Taksonomia retrowirusów opiera się 
głównie na filogenetycznej analizie se-
kwencji genu pol, kodującego odwrot-
ną transkryptazę (3, 4). Dodatkowo pod 
uwagę wzięto również takie cechy, jak: 
morfologia kapsydu, miejsce komple-
mentowania jego komponentów, budo-
wa białek wirusowych, typ zakażanych 
komórek, rodzaj gospodarza oraz obec-
ność dodatkowych genów (5). Do rodziny 

Retrowirusy i ich znaczenie 
w zakażeniach zwierząt
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Importance of retroviruses infections 
in animals

Iwan E., Szczotka M., Kuźmak J., National 
Veterinary Research Institute, Pulawy

This review aims at the presentation of the impor-
tance of retroviral infections in animal diseases. 
Retroviridae is a family of enveloped ss-RNA virus-
es with two copies of genome per virion. Viral re-
verse transcriptase (RT), enables retroviruses to in-
tegrate their genome as provirus with the host ge-
nome. There are three subfamilies: Oncornavirinae, 
Lentivirinae and Spumavirinae, of different patho-
genicity. Oncornavirinae includes leukemia/sarco-
ma viruses, Lentivirinae includes maedi/visna virus, 
caprine arthritis encephalitis and equine infectious 
anemia virus and immunodeficiency viruses and 
Spumavirinae includes foamy viruses. Retrovirus-
es have different virulence and tropism to the host 
cells. They have deep mole cular impact on the host 
cells including cell transformation and tumor forma-
tion. Retroviruses are highly pathogenic for hemat-
opoietic cells, thus are responsible for leukemias, sar-
comas and other tumors and also for transmissible 
immunodeficiences in humans and animals. Here, 
the analysis of retroviral infections on development 
of animal diseases was presented.

Keywords: animal retroviruses, pathogenicity, 
oncogenesis.

Retroviridae obecnie zaliczanych jest sie-
dem rodzajów: Alpharetrovirus, Betare-
trovirus, Gammaretrovirus, Deltaretro-
virus, Lentivirus, Spumavirus oraz Ep-
silonretrovirus (6). Tabela 1 przedstawia 
klasyfikację wybranych retrowirusów 
powiązanych z chorobami zwierząt oraz 
ich krótką charakterystyką. Ze względu 
na złożoność budowy genomu retrowi-
rusy dzielimy na proste, do których zali-
czamy trzy rodzaje: alfaretrowirusy, be-
taretrowirusy, i gammaretrowirusy, oraz 
złożone, są to: deltaretrowirusy, lentiwi-
rusy, spumawirusy oraz retrowirusy ryb. 
Retrowirusy proste posiadają nie wię-
cej niż jeden dodatkowy region kodu-
jący, nie kodują dodatkowych białek re-
gulujących ekspresję genów wirusowych 
oraz wytwarzają tylko jedno splicingowe 
mRNA. Grupa retrowirusów złożonych 
charakteryzuje się wytwarzaniem licz-
nych splicingowych mRNA, co pozwala 
na większą plastyczność budowy i obec-
ność dodatkowych mechanizmów regu-
lacji genów (3).

Budowa retrowirusów

Retrowirusy w  swoim cyklu życiowym 
występują zarówno w  formie prowiru-
sa, jak i w formie wolnej, w postaci wi-
rionu. Wszystkie egzogenne retrowirusy 

tworzą sferyczne cząsteczki o  średni-
cy  100–150 nm. Zbudowane są z części 
centralnej, tworzącej rdzeń oraz otoczki 
pochodzenia zwierzęcego, w której znaj-
dują się białka wirusowe. Rdzeń wirionu 
tworzą białka: macierzy (matrix protein – 
MA), kapsydu (capsid protein – CA) oraz 
nukleokapsydu (nucleocapsid protein – 
NC). Genomy wszystkich retrowirusów 
składają się z dwóch pełnych transkryp-
tów RNA, połączonych wiązaniem wo-
dorowym (7). Sam genom retrowirusowy 
wykazuje bardzo ścisły związek z białka-
mi nukleokapsydu. Po wniknięciu wirusa 
do komórki, sekwencja wirusowa zostaje 
przepisana z RNA na cDNA i ulega inte-
gracji z materiałem genetycznym zaka-
żonej komórki. Powstaje centralna część 
kodująca, utworzona przez geny struk-
turalne i enzymatyczne oraz dwie części 
flankujące – LTR. Najdłuższe LTR wystę-
pują u Spumavirus i Betaretrovirus, naj-
krótsze zaś u Alpharetrovirus i Deltare-
trovirus. Część kodująca genomu utwo-
rzona jest przez cztery podstawowe geny: 
gag – kodujący białka strukturalne, pro – 
kodujący wirusową proteazę, pol – kodu-
jący odwrotną transkryptazę oraz gen env 
– kodujący białka otoczki (3). Przy czym 
gen pol i region LTR charakteryzują się 
wysokim stopniem konserwatywności, 
natomiast sekwencja genu env jest wy-
soce zmienna (6). Genom retrowirusów 
może zawierać onkogeny, czyli geny onc, 
grupę takich wirusów nazywa się wirusa-
mi transformującymi. Mają one zdolność 
szybkiego wywoływania guzów u zakażo-
nych osobników oraz transformacji no-
wotworowej w hodowlach komórkowych 
(3, 8). Przedstawiona powyżej kombina-
cja genów kodujących może być wzboga-
cona o dodatkowe geny, specyficzne dla 
poszczególnych przedstawicieli rodziny 
Retroviridae.

Geny gag, pro oraz pol, ulegając trans-
krypcji, tworzą wspólny prekursor białek 
wirusowych (9). Gen pol koduje odwrot-
ną transkryptazę (reverse transcripta-
se – RT) zawierającą w  sobie dodatko-
wo aktywności RNazy H oraz integrazy. 
Ich główna funkcja to przeprowadza-
nie odwrotnej transkrypcji oraz integra-
cja cDNA wirusa z genomem gospoda-
rza. Wszystkie retrowirusy posiadające 
zdolność zakażania zawierają w  swojej 
cząsteczce odwrotną transkryptazę. Se-
kwencja genu pol wykazuje największy 
stopień konserwatywności wśród wszyst-
kich genów. Badania przeprowadzone nad 
białkami nukleokapsydu wirusów ASLV 
(Avian sarcoma leukosis virus) i MLV po-
twierdziły, że wykazują one ścisły zwią-
zek z wirusowym RNA (10). Białka kapsy-
du posiadają silne właściwości antygeno-
we oraz oddzielają białka nukleokapsydu 
i  genom od białek macierzy i  otoczki. 

Sam kapsyd tworzy swego rodzaju osło-
nę, która jest strukturą charakterystycz-
ną wyłącznie dla retrowirusów. U wiru-
sów z  rodziny Retroviridae to otoczka, 
a szczególnie jej białka powierzchniowe 
decydują o zjadliwości wirusa (11). Zrąb 
otoczki stanowi podwójna warstwa lipi-
dowa o składzie zbliżonym do składu eu-
kariotycznej błony komórkowej, w której 
zanurzone są kompleksy białek wiruso-
wych (12). Kompleks taki odgrywa klu-
czową rolę w procesie absorbcji i wnika-
nia wirusa do komórki gospodarza. Utwo-
rzony jest przez dwie różne podjednostki: 
transmembranową (transmembrane – 
TM), zanurzoną w dwuwarstwie lipido-
wej oraz powierzchniową (surface – SU). 
Transmembranowe białka otoczki pełnią 
rolę w procesie fuzji komórek, odpowia-
dając za destabilizację i naruszanie cią-
głości błony (13). Białka powierzchniowe, 
inaczej zwane glikoproteinami otoczki, 
są niezbędne w  procesie rozpoznawa-
nia receptorów komórkowych i  wnika-
nia wirusa do komórki (14). W odróżnie-
niu od białek transmembranowych biał-
ka powierzchniowe charakteryzują się 
znacznie większą zmiennością budowy. 
Konformacja glikoproteiny powierzch-
niowej wirusa odpowiada strukturze re-
ceptorów komórek gospodarza. Duża 
zmienność w sekwencji aminokwasowej 
białek powierzchniowych jest efektem 
różnorodności wykorzystywanych re-
ceptorów (3). Glikoproteiny otoczki po-
siadają silne właściwości immunogenne, 
które dodatkowo wzmaga lokalizacja na 
powierzchni wirusa. Powoduje to szyb-
kie wytwarzanie swoistych przeciwciał, 
co często wykorzystywane jest do celów 
diagnostycznych. Mimo licznych podo-
bieństw w budowie poszczególne podgru-
py retrowirusów różnią się między sobą 
pod względem organizacji genomu, bu-
dowy oraz składu aminokwasowego bia-
łek wirusowych.

Retrowirusy endogenne

Retrowirusy endogenne (endogenus re-
troviruses – ERV), czyli występujące wy-
łącznie w  formie prowirusów uwięzio-
nych we wnętrzu komórki gospodarza, 
stanowią najmłodszą i  największą gru-
pę spośród wszystkich wirusów endo-
gennych. Charakteryzują się obecno-
ścią niekompletnych sekwencji retro-
wirusowych: genów pol, gag i  env oraz 
niekodujących sekwencji LTR (long ter-
minal repeats; 15, 16). Znaczenie endo-
gennych retrowirusów w komórkach nie 
jest do końca poznane, często przypisu-
je się im rolę w  występowaniu stward-
nienia zanikowego bocznego (amyotro-
phic lateral sclerosis – ALS) czy chorób 
autoimmunologicznych (17, 18). Istnieją 
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Tabela 1. Klasyfikacja wybranych retrowirusów i ich znaczenie w chorobach zwierząt

Rodzaj Gatunek Wywoływane choroby Mechanizm patogenezy Komórki docelowe

Alpharetrovirus
(retrowirusy ptaków 
typu C)

ALV
(avian leukosis virus)

Leukocytozy i białaczki 
u kur, dodatkowo 
guzy w obrębie jamy 
brzusznej i bursy 
Fabrycjusza

Wirus łagodnie transformujący. Lokalizując się w po-
bliżu protoonkogenów komórki, prowadzi do zabu-
rzeń mechanizmów regulacji i sygnalizacji komórko-
wej. Transformacja nowotworowa odbywa się na dro-
dze mutagenezy insercyjnej

Limfocyty B linii limfoidal-
nej, rzadziej komórki linii 
mieloidalnej

RSV
(Rous sarcoma virus)

Włókniakomięsaki u kur Wirus silnie transformujący. Po wniknięciu i integra-
cji wirusa z genomem gospodarza dochodzi do szyb-
kiej transformacji nowotworowej przy udziale onkoge-
nu wirusowego (src)

Komórki nabłonka

Betaretrovirus
(retrowirusy ssaków 
typu B)

MMTV
(mouse mammary tumo-
ur virus)

Nowotwory gruczołu 
sutkowego u myszy, 
białaczki limfocytarne 
myszy

Wirus łagodnie transformujący, wykorzystujący me-
chanizm mutagenezy insercyjnej. Posiada dodatko-
wo gen (sag), który stymulując proliferację komó-
rek, przyspiesza infekcję nowych komórek, a w konse-
kwencji transformację nowotworową

Komórki linii hematopo-
etycznej (limfocyty B i T) 
oraz komórki nabłonkowe

JSRV
(jaagsiekte sheep retro-
virus)

Gruczolakoraki płuc 
u owiec

Wirus nie zawiera w swoim genomie onkogenów. Do 
transformacji dochodzi przy udziale env, pełniących 
kluczową rolę w wielostopniowym mechanizmie nowo-
tworzenia opartym na mutagenezie insercyjnej

Komórki nabłonka płuc, 
limfocyty oraz komórki mie-
loidalne

Gammaretrovirus
(retrowirusy ssaków 
typu C)

MLV
(murine leukemia virus)

Limfocytozy i białaczki 
u myszy

Wirus łagodnie transformujący, protoonkogeny ko-
mórki aktywowane są w procesie mutagenezy inser-
cyjnej

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfo-
cyty T)

FeLV
(feline leukemia virus)

Limfocytozy i białaczki 
u kotów

Wirus łagodnie transformujący. Do transformacji 
nowotworowej dochodzi na drodze mutagenezy 
insercyjnej

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfo-
cyty T)

Deltaretrovirus
(grupa wirusów  
BLV/HTLV)

BLV
(bovine leukemia virus)

Przewlekłe limfocytozy 
i białaczki u bydła. 
W stadium klinicznym 
guzy w narządach 
wewnętrznych

Transformacja nowotworowa na drodze transaktywa-
cji wirusowego LTR przez geny tax/rex, w wyniku czego 
dochodzi do zmian regulacji ekspresji genów

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfocy-
ty B, w mniejszym stopniu 
makrofagi, monocyty i ko-
mórki dendrytyczne)

Lentivirus SIV
(simian immunodeficien-
cy virus)

Niedobory odporności 
u małp

Upośledzenie funkcjonowania układu odpornościo-
wego. Zwiększona podatność na czynniki zakaźne 
i nowotwory

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfo-
cyty T)

FIV
(feline immunodeficien-
cy virus)

Niedobory odporności 
u kotów

Upośledzenie funkcjonowania układu odpornościo-
wego przez obniżenie liczby pomocniczych limfocytów 
T. Zwiększona podatność na czynniki zakaźne i nowo-
twory. Często współtowarzyszy zakażeniom FeLV

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfocy-
ty T, limfocyty B i makrofagi)

SRLV
(small ruminant lentivi-
ruses)
Dawniej grupa:
CAEV / MVV
(Caprine arthritis ence-
phalitis virus)/
(Maedi-Visna virus)

Zapalenia stawów, 
mózgu, płuc, 
mastitis oraz 
zmiany w narządach 
wewnętrznych u małych 
przeżuwaczy (owiec, 
kóz oraz dzikich 
przeżuwaczy)

Choroba ujawnia się po długim okresie latencji 
(3–5 lat od momentu zakażenia). Powoduje miejsco-
we chroniczne stany zapalne prowadzące do uszko-
dzeń otaczających tkanek

Komórki linii hematopo-
etycznej (monocyty, makro-
fagi i komórki dendrytycz-
ne – komórki prezentujące 
antygen)

BIV
(bovine immunodeficien-
cy virus) 

Limfocytozy 
i limfoadenopatie 
u bydła

Przypisuje się mu rolę w koinfekcjach z innymi wirusa-
mi, między innymi BLV. Sam mechanizm patogenezy 
nie jest dobrze poznany

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie limfocyty, 
monocyty i makrofagi)

EIAV
(equine infectious ane-
mia virus)

Niedokrwistość 
zakaźna koni

Właściwa faza choroby występuje miesiąc po zaka-
żeniu i objawia się wysoką gorączką i wiremią. Faza 
przewlekła to powracające epizody niedokrwistości, 
powiązane z silną wiremią i lizą erytrocytów. Wirus do-
datkowo blokuje różnicowanie się prekursorów ery-
trocytów

Komórki linii hematopo-
etycznej (głównie makrofa-
gi tkankowe, w mniejszym 
stopniu monocyty)

Spumavirus SFV
(simian foamy virus)
FFV
(feline foamy virus)
BFV
(bovine foamy virus)
EFV
(equine foamy virus)

Grupa wirusów niepatogennych dla zwierząt, 
wykazująca jednak silny efekt cytopatyczny 
w hodowlach in vitro. Często współtowarzyszą 
zakażeniom innymi wirusami chorobotwórczymi

Komórki linii hematopo-
etycznej

Epsilonretrovirus
(retrowirusy ryb)

WDSV
(Walleye dermal sarco-
ma virus)

Rozrosty naskórka 
i mięsaki u ryb

Transformacja nowotworowa przy udziale białek wi-
rusowych, które zaburzając sygnalizację komórkową 
promują proliferację i blokują appoptozę

Komórki naskórka
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także badania potwierdzające udział ERV 
w procesie rozwoju nowotworów u my-
szy i kotów (19).

Patogenność

W zależności od gatunku zakażenie re-
trowirusowe może powodować wystąpie-
nie stanów zapalnych ze zmianami zwy-
rodnieniowymi, mastitis, niedoborów od-
porności, niedokrwistości, limfocytoz, 
białaczek, mięsaków czy guzów w obrę-
bie narządów wewnętrznych. Zakażenia 
retrowirusowe mogą także wywoływać 
choroby o  podłożu autoimmunologicz-
nym czy neurologicznym. Ciekawą grupę 
wśród Retroviridae stanowią spumawiru-
sy, które mimo dużego rozpowszechnienia 
nie są patogenne in vivo, wykazują jed-
nak silny efekt cytopatyczny in vitro (20). 
Mimo iż poszczególne mechanizmy pa-
togenezy retrowirusowej mogą być róż-
ne, przebieg zakażenia można podzielić 
na poszczególne etapy: wniknięcie wi-
rusa do komórki, integrację z genomem 
gospodarza, replikację oraz ekspresję ge-
nów wirusowych (21). Retrowirusy wy-
kazują powinowactwo do określonych ty-
pów komórek oraz gatunków zakażanych 
zwierząt, mówimy wówczas o specyficz-
ności wobec gospodarza. Rodzaj zakaża-
nych komórek determinowany jest przez 
receptory, których kompatybilność z biał-
kami powierzchniowymi wirusa warunku-
je fuzję otoczki z błoną. Znane są jednak 
przypadki zakażeń międzygatunkowych, 
np. zakażenia CEAV / MVV małych prze-
żuwaczy (22). Przełamanie bariery gatun-
kowej może być szczególnie niebezpiecz-
ne, jeśli wiąże się dodatkowo ze zmianą 
właściwości patogennych wirusa, czego 
przykładem jest wirus HIV (human im-
munodeficiency virus; 23).

Zakażenia retrowirusowe często mają 
charakter latentny, wówczas wirus wbu-
dowuje się do genomu gospodarza i po-
zostaje w nim do momentu aktywacji, kie-
dy to następuje ekspresja genów wiruso-
wych. W tym okresie wirus intensywnie 
replikuje się, w przypadku lentiwirusów 
jednocześnie doprowadzając do syste-
matycznego osłabienia układu immuno-
logicznego gospodarza (6, 21).

Wiele retrowirusów ma właściwości 
onkogenne, ze względu na sposób induk-
cji procesu nowotworowego można wy-
różnić dwa podstawowe mechanizmy: 
mutagenezę insercyjną oraz transdukcję 
onkogenu. W  procesie mutagenezy in-
sercyjnej wirus integruje w pobliżu pro-
toonkogenów komórki, zaburzając pra-
widłową ekspresję. Do transformacji no-
wotworowej dochodzi w ciągu długiego 
czasu i tylko u części zakażonych osobni-
ków. W przypadku transdukcji onkogenu 
sam retrowirus jest nośnikiem genu onc, 

powodując bardzo szybką transformację 
nowotworową u dużej liczby zakażonych 
komórek. Uzyskanie przez retrowirus on-
kogenu często wiąże się z utratą zdolno-
ści replikacyjnych, przez co wymaga on 
obecności dodatkowego wirusa pomoc-
niczego (3). Retrowirusy wiążą się głów-
nie z nowotworami komórek pochodze-
nia hematopoetycznego, wyjątek stano-
wi MMTV, który dodatkowo wykazuje 
powinowactwo do komórek nabłonko-
wych. Patogenność retrowirusów zwie-
rzęcych jest bardzo zróżnicowana i róż-
nie może się objawiać. Może wynikać za-
równo z budowy oraz właściwości samego 
wirusa, jak i cech własnych gospodarza.

Wybrane retrowirusy występujące 
u zwierząt

Do rodzaju Alpharetrovirus zalicza się 
między innymi wirusy białaczek pta-
sich (avian leukosis virus – ALV), które 
sklasyfikowano w dziesięć podrodzajów 
oznaczonych od A do J. Zakażenia ALV 
u części zwierząt, po okresie latencji po-
łączonej z intensywną replikacją wirusa 
prowadzą do transformacji nowotworo-
wej. W efekcie dochodzi do wystąpienia 
leukocytoz, białaczek oraz guzów w ob-
rębie bursy Fabrycjusza, z  przerzutami 
w końcowym stadium. ALV zaliczany jest 
do grupy wirusów łagodnie transformu-
jących (3). Białaczki wywoływane przez 
zakażenia ALV-A i ALV-B powstają w wy-
niku transformacji limfocytów B pocho-
dzenia limfoidalnego. Natomiast w przy-
padku białaczki wywołanej podrodzajem 
ALV-J komórkami docelowymi są ko-
mórki linii mieloidalnej (24). Zakażenie 
ALV-J objawia się znacznym obniżeniem 
produkcji jaj, obecnością wybroczyn na 
skórze oraz powiększeniem i zmianami 
w obrębie narządów wewnętrznych. Do 
transmisji dochodzi zarówno horyzontal-
nie, jak i wertykalnie (25). Wciąż brak jest 
skutecznej szczepionki. Zakażenia wiru-
sami z grupy ALV powodują duże straty 
w przemyśle drobiarskim na całym świe-
cie, wiąże się to z wysoką śmiertelnością 
i zmniejszoną wydajnością.

Wirus nowotworu sutka myszy 
(MMTV) od wielu lat wykorzystywany 
jest jako zwierzęcy model do badań nad 
nowotworami u ludzi. MMTV należy do 
grupy transformujących retrowirusów on-
kogennych typu B. Wirus wykazuje powi-
nowactwo zarówno do komórek linii he-
matopoetycznej, jak i komórek nabłonka, 
zmiany nowotworowe wywołuje jednak 
tylko w komórkach nabłonkowych (26). 
Zakażenie tym wirusem powoduje akty-
wację wielu komórkowych onkogenów 
i prowadzi do niekontrolowanej prolife-
racji komórek. Źródłem zakażenia mło-
dych myszy wirusem jest głównie mleko. 

Obecnie trwają intensywne badania nad 
nowotworem piersi oparte na mysich mo-
delach zakażeń MMTV.

Zakażenia kocim wirusem białaczki 
(feline leukemia virus – FeLV) oraz ko-
cim wirusem niedoboru odporności (feli-
ne immunodeficiency virus – FIV) wystę-
pują na całym świecie, zarówno u kotów 
domowych, jak i u niektórych gatunków 
zwierząt dziko żyjących (19). Transmi-
sja odbywa się horyzontalnie przez ślinę, 
krew i  inne płyny ustrojowe (27). FeLV 
należy do wirusów łagodnie transfor-
mujących. Integruje w pobliżu protoon-
kogenu, zwykle myc powodując jego ak-
tywację i nad ekspresję, a w efekcie nie-
kontrolowaną proliferację komórek. Do 
wystąpienia objawów dochodzi po dłu-
gim czasie od zakażenia. Zakażenia tym 
wirusem uzależnione są od wieku, płci, 
stanu zdrowia i  warunków życia zwie-
rząt. Zakażeniom FeLV często współ-
towarzyszy jego defektywna forma, wi-
rus mięsaka kotów (feline sarcoma vi-
rus – FeSV), która zyskując właściwości 
onkogenne, utraciła zdolność replikacji 
(28). Liczba zakażonych osobników może 
stanowić od 1 do 10% populacji kotów, 
opisane są również przypadki, gdy liczba 
ta wynosiła nawet 30% (29). Wirus bia-
łaczki kotów należy do nielicznej grupy 
retrowirusów, dla której udało się opra-
cować szczepionkę. Obecnie na rynku 
dostępnych jest kilka rodzajów szczepio-
nek, mogą one zawierać sam inaktywo-
wany wirus, genetycznie modyfikowaną 
podjednostkę lub rekombinowany wek-
tor wirusowy. Skuteczność działania po-
szczególnych szczepionek jest trudna do 
oceny, pewne jest jednak, że żadna z nich 
nie gwarantuje stuprocentowej ochrony 
(30). Zakażenia FIV u kotów może powo-
dować wystąpienie niedoboru odporno-
ści o objawach zbliżonych do AIDS u lu-
dzi. Potwierdzono, że koinfekcja z FeLV 
dodatkowo powoduje nasilenie tych ob-
jawów (21). Szczepienia i skuteczna pre-
wencja spowodowały znaczne ogranicze-
nie zakażeń retrowirusowych u  kotów 
w ciągu ostatnich 25 lat.

Wirus BLV (bovine leukemia virus) jest 
czynnikiem etiologicznym wywołującym 
enzootyczną białaczkę bydła (EBB). Jest 
to choroba zakaźna o charakterze prze-
wlekłym, do rozwoju której dochodzi na 
przestrzeni długiego czasu. Wirus bia-
łaczki bydła wywołuje przewlekłą lim-
focytozę oraz jakościowe zmiany limfo-
cytów B (31). Na zakażenia wirusem po-
datne jest głównie bydło, może jednak 
dochodzić do zakażeń, wśród owiec i kóz. 
U części zakażonych osobników stwier-
dza się przewlekłą limfocytozę, która 
może prowadzić do wytworzenia guzów 
(6). Zlokalizowane są one między inny-
mi w węzłach chłonnych oraz narządach  
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wewnętrznych, takich jak śledziona, nerki, 
wątroba czy serce. Przyczyną tych zmian 
jest nagromadzenie dużej liczby niedoj-
rzałych, zmienionych postaci limfocy-
tów B, stanowiących główny rezerwuar 
wirusa. Do transformacji nowotworo-
wej dochodzi na drodze wielostopnio-
wego procesu, w którym kluczową rolę 
odgrywają geny tax/rex, odpowiedzialne 
za transaktywację wirusowego LTR i re-
gulację ekspresji genów (3, 6). Źródłem 
zakażeń jest krew, w mniejszym stopniu 
inne wydzieliny, takie jak: mleko, ślina 
czy nasienie. Brak jest skutecznej szcze-
pionki, jedyną metodą prewencji jest eli-
minacja zakażonych osobników ze stada. 
Przypadki zakażeń BLV wciąż są dość po-
wszechne w niektórych krajach, powodu-
jąc znaczne straty ekonomiczne.

Zakażenia wirusem niedoboru odpor-
ności bydła (bovine immunodeficiency 
virus – BIV) nie wywołują żadnej zna-
nej jednostki chorobowej, jednak czę-
sto współtowarzyszą zakażeniom innymi 
wirusami, np. BLV. Sam wirus BIV wciąż 
nie jest dobrze poznany. Jego transmisja 
odbywa się głównie przez bezpośred-
ni kontakt zwierząt, znacznie rzadsze są 
przypadki, gdy do zakażenia dochodzi 
w sposób pośredni (29). Mimo że wirus 
ten uważany jest za niepatogenny, ostat-
nio pojawiają się doniesienia świadczą-
ce o istnieniu bardziej zjadliwych szcze-
pów BIV (21).

Wirus niedokrwistości zakaźnej koni 
(equine infectious anemia virus – EIAV) 
zakaża konie, osły oraz muły (32). Wirus 
ten powoduje przewlekłe zakażenie ob-
jawiające się gorączką, niedokrwistością 
związaną z rozpadem erytrocytów, osła-
bieniem oraz ronieniami u klaczy. Nie od-
notowano przypadków śmiertelnych. Do 
zakażenia EIAV może dochodzić przez 
krew, ślinę, mleko, nasienie, siarę, uką-
szenia insektów oraz drogą śródmacicz-
ną (33). Jeszcze 30 lat temu zakażenia tym 
wirusem spotykane były na całym świe-
cie. Obecnie w Europie i USA udało się 
go praktycznie wyeliminować dzięki ści-
słej kontroli zwierząt.

Wirus maedi-visna (Maedi-Visna vi-
rus – MVV) owiec oraz wirus zapalenia 
stawów i  mózgu kóz (caprine arthritis-
-encephalitis virus – CAEV) zaliczane 
są obecnie do wspólnej podgrupy lenti-
wirusów małych przeżuwaczy (small ru-
minant lentiviruses – SRLV). Nowa kla-
syfikacja podzieliła SRLV na podstawie 
budowy sekwencji gag-pol na pięć grup 
od A do E (22). Genom SRLV wykazuje 
dużą zmienność genetyczną, co wynika 
z wysokiego współczynnika mutacji i re-
kombinacji w trakcie replikacji (23). Peł-
noobjawowa kliniczna postać choroby 
rozwija się u 20–30% zakażonych osobni-
ków. Wirus może przebywać przez długi 

czas w stanie latencji, doprowadzając do 
powstania przewlekłego zakażenia, ob-
jawiającego się nieodwracalnym postę-
pującym uszkodzeniem tkanek o  pod-
łożu immunologicznym. Zmiany mogą 
obejmować narządy wewnętrzne, między 
innymi płuca, a także: stawy, układ ner-
wowy oraz gruczoł mlekowy (34). SRLV 
może być przenoszony wertykalnie i ho-
ryzontalnie, przez krew, kontakt pośred-
ni oraz w trakcie zabiegów weterynaryj-
no-zootechnicznych (22). Jedną z  cech 
retrowirusów jest specyficzność wzglę-
dem gospodarza, jednak w  przypadku 
SRLV opisane są przypadki przełamania 
bariery gatunkowej, gdzie MVV i CAEV 
mogą zakażać różne gatunki spokrew-
nionych małych przeżuwaczy (6). Nie-
dawne doniesienia dowodzą również ist-
nienia zakażeń mieszanych MVV/CAEV, 
zarówno wśród kóz, jak i owiec (35). Ist-
nieją także udokumentowane przypadki 
zakażeń SRLV wśród dzikich przeżuwa-
czy, co świadczy o dużych możliwościach 
adaptacyjnych i potencjalnym zagrożeniu 
epizootycznym (36). Wciąż brak jest sku-
tecznej szczepionki, a wykrywanie zaka-
żeń w znacznej mierze opiera się głów-
nie na  metodach serologicznych. Wi-
rusy z  podgrupy SRLV przyczyniły się 
do znacznych strat wśród populacji kóz 
i owiec w zachodniej Europie i obu Ame-
rykach, a nowe zakażenia wciąż odnoto-
wywane są z dużą częstotliwością w wie-
lu krajach (37).

Wśród lentiwirusów warto wyróżnić 
grupę retrowirusów wywołujących nie-
dobory odporności, są to między inny-
mi małpi wirus niedoboru odporności 
(simian immunodeficiency virus – SIV) 
oraz opisane wcześniej FIV i  BIV (6). 
Badania filogenetyczne wirusa SIV oraz 
HIV-2 (human immunodeficiency virus 2) 
potwierdziły ich bliskie pokrewieństwo 
(38). Zakażenia SIV nie są patogenne dla 
małp, wirus może koegzystować z gospo-
darzem, nie wywołując choroby. Do zmia-
ny patogenności dochodzi w momencie 
transmisji międzygatunkowej, co zosta-
ło potwierdzone eksperymentalnie (21). 
Przełamanie bariery gatunkowej i trans-
fer do nowego gospodarza zapoczątko-
wały jedną z największych epidemii XX 
wieku, z tego względu wciąż wiele uwagi 
poświęca się zwierzęcym lentiwirusom 
niedoboru odporności.

Spumawirusy stanowią dużą i rozpo-
wszechnioną grupę niepatogennych re-
trowirusów zwierzęcych. Udało się je 
wyizolować od naczelnych (simian fo-
amy virus – SFV), kotów (feline foamy 
virus – FeFV), bydła (bovine foamy vi-
rus  –  BFV), a  ostatnio nawet od koni 
(equine foamy virus  –  EFV) (20). Spu-
mawirusy znacznie odbiegają od standar-
dowego schematu budowy retrowirusów, 

zamiast typowych białek MA, CA, NC 
mają dwa duże białka strukturalne bę-
dące produktem genu gag (39). Wirusy 
te zakażają swoich gospodarzy, jednak 
nie są dla nich patogenne. Istnieją nato-
miast przesłanki, że mogą one wiązać się 
ze zwiększoną podatnością na zakażenia 
innymi wirusami. Potwierdzono przypad-
ki przełamania bariery gatunkowej przez 
SFV prowadzące do zakażenia ludzi, dla-
tego obecnie wiele uwagi poświęca się ba-
daniu zoonotycznego potencjału spuma-
wirusów (20).

Pomimo iż retrowirusy poddawane są 
bardzo intensywnym badaniom, wciąż nie 
do końca poznano ich budowę i właści-
wości. Wynika to z ogromnej różnorod-
ności i zmienności rodziny Retroviridae. 
Choroby zwierząt wywoływane przez re-
trowirusy powodują znaczne straty eko-
nomiczne, dlatego podlegają ścisłemu 
monitorowaniu. Nie należy jednak zapo-
minać o kontroli wirusów, które mogą być 
potencjalnie patogenne dla ludzi i zwie-
rząt. Warto również wspomnieć o korzy-
ściach płynących z zastosowania retro-
wirusowych modeli zwierzęcych w bada-
niach. Mowa tu między innymi o nowych 
metodach detekcji, metodach kontroli 
i ograniczenia zakażeń oraz opracowaniu 
nowych leków i szczepionek. Uzyskane 
wyniki mogą także znaleźć zastosowa-
nie w medycynie, na przykład w  lecze-
niu chorób nowotworowych. Ze wzglę-
du na złożoność problemu konieczne są 
dalsze badania w  kierunku wnikliwego 
poznania mechanizmów infekcji retro-
wirusowych.
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Dlaczego wniknięcie bakterii do or-
ganizmu powoduje reakcję zapalną? 

Czemu w niektórych przypadkach proces 
zapalny uogólnia się, dając kliniczne i la-
boratoryjne objawy zespołu uogólnionej re-
akcji zapalnej – SIRS (systemic inflamma-
tory response syndrome), takie jak gorącz-
ka, zwiększenie liczby oddechów i uderzeń 
serca, leukocytoza, dochodzi do rozwo-
ju ciężkiej posocznicy, wstrząsu septycz-
nego, a nawet śmierci pacjenta? Co spra-
wia, że ten najbardziej dramatyczny sce-
nariusz obserwuje się tylko w niektórych 
przypadkach?

Pytania te jedynie z  pozoru wydają 
się trywialne. Naukowcy, którym uda-
ło się przedstawić wiarygodne wyjaśnie-
nie pierwszego etapu posocznicy – Bruce 
Beutler, Jules Hoffmann i Ralph Steinman 
– zostali w 2011 r. uhonorowani Nagrodą 
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. 
Ich odkrycia przyczyniły się m.in. do wyja-
śnienia, na jakiej podstawie organizm roz-
poznaje patogeny, jakie receptory są w to 
zaangażowane i w jaki sposób uruchamia-
na jest produkcja mediatorów zapalenia.

W tym artykule zostaną omówione ak-
tualne informacje na temat receptorów 

rozpoznających wzorce – PRRs (pattern 
recognition receptors), w szczególności 
z grupy receptorów Toll-podobnych – 
TLRs (Toll-like receptors), które jako ele-
ment wrodzonej odpowiedzi immuno-
logicznej, identyfikują mikroorganizmy 
i  rozpoczynają odpowiedź zapalną. Te-
mat nadmiernej aktywacji tych recepto-
rów w rozwoju zespołu uogólnionej od-
powiedzi zapalnej i posocznicy jest obec-
nie szeroko badany, szczególnie u psów 
i u koni, a rosnąca liczba publikacji przy-
bliża coraz bardziej do przedstawienia peł-
nego obrazu patofizjologii sepsy u pacjen-
tów weterynaryjnych.

Co aktywuje receptory 
rozpoznające wzorce?

Receptory rozpoznające wzorce, które 
inicjują rozwój SIRS, mogą być aktywo-
wane przez dwa rodzaje czynników: za-
kaźne i niezakaźne (1). Do niezakaźnych 
zalicza się cząsteczki uwalniane w wy-
niku uszkodzenia komórki, np. wskutek 
urazu lub niedokrwienia, określane są 
one wspólnym mianem wzorców mole-
kularnych związanych z uszkodzeniem 
– DAMPs (damage-associated molecular 
patterns). Do DAMPs należą m.in.: biał-
ka szoku cieplnego – HSPs (heat shock 
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