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Wirus Zika – realne zagrożenie czy
wyolbrzymiony problem?
Znaczenie szczepień przeciwko flawiwirusom
dla diagnostyki zakażeń wywołanych przez
wirusy należące do tej rodziny
Aktywność przeciwwirusowa bakterii
probiotycznych z rodzaju Lactobacillus
i Bifidobacterium
Odpowiedź immunologiczna na zakażenie
onkolitycznym wirusem pęcherzykowego
zapalenia jamy ustnej (vesicular stomatitis
virus –VSV) w modelu ludzkich leukocytów
krwi obwodowej ex vivo
Choroba dłoni, stóp i ust w Polsce –
diagnostyka i czynniki etiologiczne
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PIĄTEK
SESJA III

Przewodniczący: Prof. dr hab. Edyta Paradowska,
Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński
Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Zmienność wirusów

Prof. dr hab. Edyta Paradowska

Wpływ polimorfizmów receptorów Tollpodobnych na przebieg zakażenia wirusem
cytomegalii

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii
Nauk, Łódź

Dr Agnieszka Trzcińska
10.00 – 10.30

Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoPaństwowy Zakład Higieny, Warszawa

10.30 – 10.45

Imogena
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Przerwa kawowa
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Multiplex PCR w diagnostyce wirusów

Przewodniczący: Dr Joanna Sztuba-Solińska, Dr Adrian Zagrajek
Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński
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Zakażenia wrodzone CMV – niedostrzegany
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Prof. dr hab. Włodzimierz Gut
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Dr Agnieszka Figas
12.15 – 12.30

Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoPaństwowy Zakład Higieny, Warszawa

Mgr Agnieszka Ciąćka
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12.45 – 14.00

Przerwa obiadowa

SESJA V

Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Prof. dr hab. Magdalena Larska
14.15 – 14.30

Państwowy Instytut Weterynaryjny –
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Dr Anna Orłowska
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Charakterystyka szczepów wirusa HAV
występujących w Polsce – badania wstępne
Charakterystyka molekularna polskich
izolatów klinicznych i środowiskowych
Coxsackie B5

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska, Prof. dr hab. Mirosław Polak
Prof. dr hab. Mirosław Polak
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Różyczka w Polsce – pozorna epidemia?

Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Dr Ewelina Iwan
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Państwowy Instytut Weterynaryjny –
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altona Diagnostics

15.35 – 16.00

Przerwa kawowa

4

Monitoring gąbczastej encefalopatii bydła
(BSE) w Polsce – od wykrycia pierwszego
przypadku do uzyskania statusu kraju
o znikomym ryzyku wystąpienia choroby
Nowe zagrożenie dla zwierząt gospodarskich
ze strony patogenów przenoszonych przez
stawonogi
– wirus Schmallenberg w Polsce
Aktualna sytuacja epizootyczna wścieklizny w
Polsce z analizą filogenetyczną krajowych
szczepów lyssawirusów
Status epizootyczny choroby niebieskiego
języka w Polsce
Wykorzystanie metody izotermicznej
amplifikacji DNA (loop-mediated isothermal
amplification metod – LAMP)
do wczesnego wykrywania zakażeń BLV
u bydła
altona Diagnostics and HEV
in Blood Donors

Dr hab. Mirosław Polak
16.00 – 16.15

Państwowy Instytut Weterynaryjny –
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Dr Wojciech Socha
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Mgr Edyta Świętoń
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Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

17.00 – 17.30

Olympus

17.30 – 18.30

Sesja plakatowa

20.00

Zmienność wirusa biegunki bydła i choroby
błon śluzowych w aspekcie diagnostyki
i profilaktyki choroby w zakażonych stadach
bydła
Występowanie oraz charakterystyka
genetyczna izolatów EAV u koni huculskich w
Polsce
Herpeswirus koni typu 1 (EHV-1) – główna
przyczyna poronień u klaczy w Polsce
Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 w Polsce –
charakterystyka genetyczna wybranych
izolatów

Kolacja

23.09.2017
SOBOTA
SESJA VI
9.00 – 9.30

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak,
Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska
Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska

Wpływ zakażeń bakteryjnych na rozwój
nowotworów HPV zależnych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr Magdalena Wieczorek
9.30 – 10.00

Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoPaństwowy Zakład Higieny, Warszawa

Dr Anna Golke
10.00 – 10.15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Dr Joanna Cymerys-Bulenda
10.15 – 10.30

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Dr Anna Słońska-Zielonka
10.30 – 10.45

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Mgr Marcin Chodkowski
10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

12.00

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Agnieszka Wójtowicz

Charakterystyka enterowirusów krążących w
populacji polskiej w latach 1995-2015,
na podstawie badań materiałów klinicznych i
środowiskowych
Wpływ zakażenia EHV-1 na ekspresję
wybranych cytokin w pierwotnych hodowlach
leukocytów końskich izolowanych od klaczy i
ogierów
Hodowla pierwotna neuronów jako model in
vitro do badania procesów neurodegeneracji
zachodzących pod wpływem zakażenia
ludzkim herpeswirusem typu 1 i 2 (HHV-1 i
HHV-2)
Zakażenie alfa-herpeswirusowe (HHV-1, EHV1) pierwotnych hodowli astrocytów myszy –
badania wstępne in vitro
Zaburzenia dynamiki sieci mitochondrialnej w
ludzkich keratynocytach podczas
produktywnego zakażenia HHV-1 i HHV-2
Kleszczowe zapalenie mózgu – zagrożenie XXI
wieku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Niepożądane odczyny poszczepienne
w Polsce w latach 2006-2015 – analiza
epidemiologiczna

Paulina Stefaniuk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Robert Ściślak

DAAs – innowacyjne i kosztowane leczenie
zakażenia HCV

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakończenie
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RÓŻYCZKA W POLSCE – POZORNA EPIDEMIA?
Włodzimierz Gut, Edyta Abramczuk, Agnieszka Częścik, Katarzyna Pancer,
Bogumiła Litwińska
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

W 1988 roku wprowadzono w Polsce szczepienia przeciwko różyczce wyłącznie u 13-letnich
dziewcząt. Dopiero w 2004r. wprowadzono powszechne szczepienia szczepionką MMR (przeciw odrze,
śwince i różyczce) w 13 miesiącu życia z dawką przypominającą w 10 r.ż.. Mimo wprowadzenia
obowiązkowych szczepień i wyraźnego spadku liczby zachorowań na różyczkę, nadal ponad połowa
wszystkich zachorowań na tę chorobę w Europie jest przypisywana Polsce. Za ten stan odpowiada
prawdopodobnie system rejestracji różyczki, który w Polsce nadal opiera się na rozpoznaniu klinicznym
– bez konieczności potwierdzenia laboratoryjnego. Rozpoznanie różyczki tylko na podstawie
symptomów może być nieprawidłowe ponieważ podobne objawy, zwłaszcza wysypki, mogą
powodować inne wirusy takie jak odra, parwowirus B19, enterowirusy, herpeswirus-6 i in.
Celem pracy jest ocena w jakim stopniu liczba rejestrowanych w Polsce przypadków różyczki jest
wynikiem systemu rejestracji wyłącznie podejrzeń klinicznych i oszacowanie prawdopodobnej liczby
zachorowań na różyczkę w naszym kraju.
Materiały do badań pozyskano dzięki współpracy ze Stacjami Sanitarno- Epidemiologicznymi
w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Były to:




surowice od 308 osób podejrzanych o zachorowanie na różyczkę w 2015- 2017.
surowice od 196 osób podejrzanych o zachorowanie na odrę w 2016-2017 r.
surowice z lat 2006-2015 pobrane od 1 555 osób z podejrzeniem odry, badanych w kierunku
obecności przeciwciał IgM (ELISA; μ-capture IgM) dla wirusa różyczki.

Analizy danych przeprowadzano z wykorzystaniem programu komputerowego Statgrafic Centurion XV
(Mangusta).
Wyniki: W latach 2006-2014 stosunkowo często (ogółem ok. 10%) stwierdzano zakażenie wirusem
różyczki u chorych z podejrzeniem odry. Liczbę takich błędnych rozpoznań wraz z liczbą badanych
chorych przedstawiano w tabeli:
Rok
„różyczka w odrze”
Liczba badanych

2006
19
202

2007
23
156

2008
13
173

2009
5
137

2010
1
63

2011
0
85

2012
11
113

2013
38
263

2014
19
129

Analiza statystyczna w/w danych wykazała istotną liniową korelację pomiędzy zapadalnością na
różyczkę w danym roku a częstością wykrywania przeciwciał IgM dla różyczki w materiałach od osób
z rozpoznaniem klinicznym odry (R=0,97; Po=0,0016).
W 2015r. rozpoczęto badania potwierdzające zakażenie wirusem różyczki. Pomimo ponawianych apeli,
liczba osób, u których przeprowadzono te badania pozostaje na niskim poziomie w stosunku do
zgłoszonej liczby zachorowań. Dane w latach 2015 i 2016 przedstawia poniższa tabela:
ROK

Zgłoszono

2015
2016

2 027
1105

Wyliczono na podstawie
oznaczeń IgM
92 (5 na 78 badanych)
66 (7 na 133)

Przedział
ufności 95%
45-150
55-78
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Wyliczono z odsetka w
odrze (%badanych zgłoszeń)
<100 (0 dodatnich)
<75 (0 dodatnich)

Przedział
ufności 95%
0-140
0-114

W 2017r. zgłoszono 331 zachorowań (do końca lipca), badania laboratoryjne zlecono jedynie w 29%
(97), zakażenie potwierdzono w 3% badanych podejrzeń (3 osoby). Nie stwierdzono także rozpoznania
różyczki w podejrzeniach odry. Na podstawie tych danych oraz wcześniejszych analiz statystycznych
stwierdzono, że rzeczywista liczba zachorowań w tym okresie mieściła się w zakresie od 10 do 75.
Podsumowując: Wysoka liczba zgłaszanych zachorowań na różyczkę w Polsce nie jest wynikiem
epidemii tej choroby w Polsce, a podstawowym czynnikiem wypaczającym obraz sytuacji
epidemiologicznej różyczki jest niewłaściwy system rejestracji tej choroby.
Słowa kluczowe: różyczka; rejestracja, epidemiologia
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ZMIENNOŚĆ WIRUSÓW
Anna Goździcka-Józefiak
Zakład Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednym z istotnych czynników decydujących o adaptacji wirusów do nowych gospodarzy, w nowym
środowisku, jest ich zdolność do wytwarzania różnych form w krótkim czasie. Odpowiedzialne są za to
mutacje w wirusowym genomie, ich rekombinacje, reasortacja genomów segmentowanych,
prowadzących do powstania zróżnicowanej fenotypowo i genetycznie populacji wirusów –
quasispecies. Szereg nowych wirusów powodujących choroby u ludzi pochodzi od zwierząt (SARS,
MERS). Ich genomy typu RNA mutują częściej, aniżeli wirusy typu DNA. Ponadto, wirusy zawierające
pojedynczoniciowe kwasy nukleinowe mutują szybciej od wirusów zawierających genomy dwuniciowe.
Wielkość wirusowego genomu koreluje negatywnie z tempem mutacji. Mutacje wpływające na
tempo replikacji wirusów często dotyczą zmian w sekwencji kodującej wirusową polimerazę, białkach
odpowiedzialnych za rozpoznanie wirusowych receptorów w komórce gospodarza i wnikanie wirusa
do komórki, jego właściwości antygenowe oraz strukturę matrycy do replikacji. Zmiany w wirusowym
genomie są również związane z redagowaniem kwasów nukleinowych przez enzymy gospodarza oraz
poziomem wolnych rodników w komórce.
Tempo mutacji wirusów jest uzależnione także od białek komórkowych i czynników
środowiskowych (temperatury, wilgotności, wektorów) oraz czasu uwolnienia wirusów potomnych
z komórki.
Wiedza na temat mutacji wirusów umożliwi lepsze poznanie oporności wirusów na leki, „ucieczkę”
przed układem immunologicznym gospodarza, opracowanie szczepionek i leków przeciwwirusowych,
patogenezę, jak również powstawanie nowych chorób wirusowych.
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WIRUS ZIKA – REALNE ZAGROŻENIE CZY WYOLBRZYMIONY PROBLEM?
Bogumiła Litwińska
Zakład Wirusologii NIZP-PZH

Choroba Zika - zakażenie zoonotyczne, wirus jest przenoszony przez komary, głównie Aedes aegypti
i Aedes albopictus.. Okres inkubacji choroby wynosi 2 – 5 dni, objawowe zakażenia występują jedynie
u 20% zakażonych. Objawy choroby są podobne do wywoływanych przez wirusa dengue: gorączka,
wysypka, zapalenie spojówek, zapalenie i bóle stawów, utrzymują się od 2 – 7 dni. Brak swoistego
leczenia oraz możliwości immunizacji.
Wirus Zika po raz pierwszy został zidentyfikowany w Ugandzie w 1947 roku u małp z gatunku Rhezus
w Zika Forest i stąd nazwa wirusa. W 1948 roku, również w Ugandzie, wykryto go u komarów Aedes
africanus, obecnie wirusa znaleziono już u około 20 gatunków komarów i wszystkie należą do rodzaju
Aedes. Wirus Zika zaklasyfikowany został do rodziny Flaviviridae.
Choroba wywoływana przez tego wirusa została zidentyfikowana u ludzi w 1952 roku w Ugandzie
i Republice Tanzani. Przez długi czas odnotowywano jedynie sporadyczne zachorowania w Afryce
i w Azji. W tym czasie wirus krążył na drodze małpa-komar, a człowiek był jedynie przypadkowym
gospodarzem wirusa.
Epidemie u ludzi wywołane zakażeniem wirusem Zika po raz pierwszy stwierdzono w 2007 roku na
wyspie Yap należącej do Sfederowanych Stanów Mikronezji i w 2013 roku na wyspach Francuskiej
Polinezji. Zachorowania na tamtym terenie potwierdziły krążenie wirusa w układzie człowiek-komar,
bowiem na wspomnianych wyspach nie żyją małpy. Najprawdopodobniej w 2014 roku wystąpiły
pierwsze zachorowania w Brazylii, ale pierwsze potwierdzone zakażenie wirusem Zika oraz ogromny
rozwój epidemii nastąpił w 2015 roku. Stwierdzono bardzo szybką transmisję wirusa na inne tereny,
a w kwietniu 2016 roku zachorowania wywołane wirusem Zika obserwowano już w 35 krajach Ameryki.
Wystąpiły również przypadki zachorowań w Europie, zanotowano 409 zakażeń w 17 krajach ale nie
wykazano transmisji wirusa w krajach europejskich.
Dlaczego zakażenia wirusem Zika, w przeważającej liczbie przypadków przebiegające bezobjawowo
lub wywołujące łagodny przebieg choroby, wzbudziły na świecie tak wielki niepokój? Otóż w Brazylii
w 2015 stwierdzono 3530 przypadków małogłowia, podczas gdy przed wybuchem epidemii Zika
rocznie odnotowywano ich około 157. Przeprowadzone obserwacje udowodniły powiązania między
zakażeniem wirusem Zika w czasie ciąży a wystąpieniem wad wrodzonych u noworodków,
tzw. congenital Zika syndrome.
Najnowsze badania nad zdolnością utrzymywania się aktywnego wirusa Zika w płynach
ustrojowych wykazały, że najdłużej wirus utrzymuje się w nasieniu, średnio 3 miesiące, ale jest duża
rozpiętość czasu między poszczególnymi pacjentami. Stwierdzono, że wirus może przenosić się drogą
kontaktów seksualnych, co powoduje wzrost możliwości zakażenia płodu wirusem Zika i tym samym
wystąpienia wad wrodzonych. Zdolność przeniesienia zakażenia na drodze człowiek-człowiek, bez
udziału wektora również potęguje możliwość transmisji wirusa na odległe tereny. Wszystkie te czynniki
wzbudzają zaniepokojenie dotyczące konsekwencji jakie mogą mieć miejsce po ukąszeniu przez
komary w regionach o dużej liczbie zakażeń wywołanych wirusem Zika.
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BIOLOGIA WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY C ORAZ ROZPOWSZECHNIENIE
WIRUSA W POLSCE I W EUROPIE
Kazimierz Madaliński
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi, Zakład Wirusologii NIZP-PZH

W pierwszej części wprowadzono zarys biologii rodziny Flaviviridae oraz do zarysu immunopatologii
– objawów zakażeń związanych z zapaleniami wątroby. Dalej, przedstawiono zespół Sjógrena związany
z suchością błon śluzowych, zależną od zakażenia gruczołów ślinowych przez HCV.
Podstawową część doniesienia stanowi podkreślenie zasług grupy warszawskiej (NIZP-PZH),
białostockiej i bydgoskiej (Kliniki Chorób Zakaźnych) w ustaleniu częstości występowania anty-HCV
i materiału genetycznego HCV-RNA w populacji polskiej. Badania te odbyły się w 2 etapach: 2010-2012;
następnie były kontynuowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)
w latach 2012-2016, wykazując niski odsetek przeciwciał anty-HCV: 1.11% i jeszcze niższy odsetek
HCV=RNA: 0.31%.
Wirusy hepatotropowe wzw B i wzw C posiadają specjalny gen, który jest zdolny nadać właściwości
nowotworowe komórce gospodarza (onkogen). W przypadku tych wirusów efektorami przy powstaniu
raka wątroby są aflatoksyna i spożycie alkoholu.
Z przedstawionych 18 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskano dane z 14 krajów i takie dane
zostały zaprezentowane. Łącznie, największe badania epidemiologiczne z badanych krajów
(przeciwciała anty-HCV i materiał genetyczny: HCV-RNA zostały wykonane w Polsce: u 30, 641 osób.
Podsumowanie wyników w Europie płd.-wsch., tam gdzie otrzymano takie dane, pozwoliły
otrzymać liczbę osób zakażonych HCV (HCV-RNA dodatnich) z 8 krajów, które kwalifikują się do leczenia
przeciwwirusowego równą 1.16 miliona w tym regionie.
Zbadano czynniki ryzyka zakażenia wirusem HCV. Były one kolejno następujące: 1) kontakt domowy
z narkomanem OR=15,68; 2) przyjmowanie narkotyków we wstrzyknięciach OR=14,91; 3) transfuzje
krwi lub preparatów krwiopochodnych (przed 1992 rokiem) OR=8.82.
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NEW TARGETS FOR ANTIVIRAL RESEARCH
Giorgio Palù
Department of Molecular Medicine, University of Padua, Italy

Most cellular and viral processes depend on the coordinated formation of protein-protein
interactions. A novel strategy to inhibit virus replication is based on the disruption of viral proteinprotein complexes by peptides or small molecules that mimic either part of the subunits interaction.
Compounds capable of dissociating protein-protein interactions have such exquisite specificity that
they hold great promise as the next generation of therapeutic agents.
In the past few years, our research interest has been focused on the identification and development
of new anti-herpesvirus inhibitors which act by disrupting the interactions between viral enzyme
subunits. As an example, in a high-throughput screening of 50,000 small molecules we recently
identified five compounds that are able both to specifically interfere with the interactions between the
two subunits, UL54 and UL44, of HCMV DNA polymerase and to block virus replication in HCMVinfected cells.
More recently, we focused our interest on influenza virus RNA polymerase, which is a complex
consisting of three proteins (PB1, PB2, and PA). The recent publication of two crystallographic
structures of a truncated form of PA bound to a PB1-derived peptide has shown that relatively few
residues drive the binding of PB1 to PA, suggesting the potential for small molecule-mediated
inhibition. Using the crystallographic information, we conducted an in silico screening of 3 million
small-molecule structures to search for inhibitors of the PA-PB1 interaction. From this screening
32 virtual hits emerged, and two of these compounds were able to interfere with the interaction
between PB1 and PA both in vitro and in cells. One of these molecules also inhibited the replication of
a panel of influenza A and B viruses with EC50 values in the low micromolar range.
A similar antiviral strategy could also be applied to other protein-protein interactions between viral
and/or cellular proteins, including interactions relevant for the replication and the pathogenesis of
emerging viruses. In addition, other novel antiviral targets/strategies will be discussed.
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ZNACZENIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO FLAWIWIRUSOM DLA DIAGNOSTYKI
ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH PRZEZ WIRUSY NALEŻĄCE DO TEJ RODZINY
Pancer Katarzyna, Gut Włodzimierz, Edyta Abramczuk, Litwińska Bogumiła
Zakład Wirusologii NIZP-PZH

Wirusy zaliczane do rodzaju Flawiwirus są przyczyną wielu zachorowań ludzi, niekiedy
zagrażających życiu chorego. W obrębie flawiwirusów stwierdza się silne reakcje krzyżowe wynikające
z podobieństw antygenowych, na podstawie których wyróżniono kompleksy serologiczne.
Najważniejsze serokomplesy to: JE, do którego zaliczono 8 wirusów, w tym 4 powodujące poważne
zachorowania człowieka (JEV, WNV, MVE, SLE); serokompleks TBE (wirusy: TBEV, Omsk HF, Luoping Ill,
Powassan i in.); a także serokompleks wirusów denga (DENVt.1-4).
Podobieństwo antygenowe powoduje istotne problemy w diagnozowaniu zakażeń wywołanych
przez flawiwirusy, ponieważ wynik dodatni uzyskiwany jest w badaniu tej samej próbki przy użyciu
wielu serologicznych testów wykorzystujących antygeny powierzchniowe. Testem potwierdzenia jest
test neutralizacji, ale w niektórych przypadkach nawet on nie pozwala na rozpoznanie czynnika.
Występowanie silnych reakcji krzyżowych nie dotyczy tylko wirusów należących do jednego
serokompleksu. Wysokie podobieństwo antygenowe między wirusem TBE wariantem Europejskim
a wirusem DENV typu 2, powoduje, że diagnostyka zakażeń wirusem denga w Polsce (najczęściej
u powracających turystów) musi być rozszerzona ze względu na endemiczne występowanie TBEV
w Polsce oraz możliwe stosowanie profilaktyki w postaci szczepień. W badaniach wykazano
występowanie silnych reakcji krzyżowych w klasie IgG oraz słabszych w klasie IgM wśród osób
z rozpoznanym kzm oraz gorączką denga - jeśli stosowano testy do wykrywania IgG lub IgM przeciw
strukturom powierzchniowym tych wirusów. Natomiast nie wykazano reakcji krzyżowych w teście do
wykrywania antygenu NS1 wirusa denga w surowicy. Jednak diagnostyka kzm (TBEV) opiera się na
serologicznych testach z zastosowaniem głownie antygenów powierzchniowych, ew. antygenów
rekombinowanych. Oznacza to, że w pojedynczym badaniu IgG nie rozróżnimy przeciwciał
poszczepiennych od powstałych jako efekt zakażenia. Należy także pamiętać, że szczepienie
atenuowanym szczepem flawiwirusa (przeciw żółtej gorączce lub japońskiemu zapaleniu mózgu)
również powoduje jego namnażanie się i nasilenie ewentualnych reakcji krzyżowych.
Drugim bardzo ważnym problem jest zjawisko „wzmocnienia zachorowania” i wystąpienie gorączki
krwotocznej lub szoku septycznego podczas wtórnego zakażenia denga - innym serotypem tego
wirusa. Obecnie uważa się, że jest to spowodowane przez oddziaływanie neutralizujących przeciwciał
powstałych podczas pierwotnego zakażenia z drugim wirusem i ułatwiającymi jego namnażanie się
wewnątrz komórek zawierającymi receptor Fc. Zjawisko to nazwano antibody-dependent
enhancement (ADE). Badania na modelu myszy wskazują na możliwość wystąpienia tego mechanizmu
także w przypadku zakażenia blisko spokrewnionymi wirusami np. wirusem JEV i MVEV. Wyniki te
potwierdzają obserwacje zachorowań u ludzi, którzy znacznie poważniej chorowali w wyniku kolejnego
zakażenia flawiwirusem. Konieczne są dalsze badania, ale niektórzy badacze podają, że uprzednie
zakażenie wirusem denga może znacznie zaostrzyć przebieg zakażenia wirusem Zika.
Zjawisko ADE jest jednak przyczyną znacznie poważniejszego problemu - wykazano bowiem,
że uprzednie podanie myszom szczepionki zawierającej inaktywowany MVEV powoduje znamienne
wzmocnienie objawów po zakażeniu JEV.
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Ze względu na możliwe konsekwencje, dalsze badania prowadzone w tym zakresie muszą być
szczególnie dobrze zaplanowane i dokładnie przeprowadzone. Należy także zauważyć, że w wyniku
epidemii żółtej gorączki w Afryce i w Ameryce Płd. przeprowadzono masowe szczepienia przeciw tej
chorobie w 2016-2017r. Szacuje się, że podano ok. 2,5 mln dawek tej szczepionki na terenach,
na których występują także inne flawiwirusy, przede wszystkim DENV i ZIKV.
Słowa kluczowe: flawiwirusy, podobieństwo antygenowe, wzmocnienie zakażenia przez przeciwciała,
reakcje krzyżowe
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WPŁYW POLIMORFIZMÓW RECEPTORÓW TOLL-PODOBNYCH NA PRZEBIEG
ZAKAŻENIA WIRUSEM CYTOMEGALII
Edyta Paradowska
Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej,
Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź

Zakażenia ludzkim wirusem cytomegalii (HCMV) występują powszechnie na całym świecie i dotyczą
50-70% populacji w krajach rozwijających się i powyżej 70% populacji krajów rozwiniętych. HCMV
może stanowić ważną przyczynę powikłań u osób z wtórnymi niedoborami odporności, w tym biorców
przeszczepu narządu lub szpiku, pacjentów poddawanych immunosupresji, chemioterapii oraz u osób
zakażonych innymi patogenami oportunistycznymi. Cytomegalowirus jest także najczęstszą przyczyną
zakażeń wewnątrzmacicznych i najczęstszym czynnikiem zakaźnym chorób ośrodkowego układu
nerwowego i niedosłuchu u dzieci.
Drobnoustroje rozpoznawane są dzięki obecności na ich powierzchni struktur określanych jako
wzorce molekularne związane z patogenami (patogen-associated molecular patterns, PAMP),
w identyfikacji których uczestniczą receptory rozpoznające wzorce (patogen recognition receptors,
PRR). Należą do nich receptory Toll-podobne (Toll-like receptors, TLR), RIG-I-podobne (RIG-I-receptors,
RLR), NOD-podobne (NOD-like receptors, NLR) i receptory lektynowe typu C (C-type lectin receptors,
CLR). Ludzkie TLR występują w błonie komórkowej (TLR-1, -2, 4, -5, -6) i endosomach (TLR-3, -7, -8 i 9), podczas gdy NLR i helikazy RIG-I-podobne należą do receptorów wewnątrzkomórkowych. Wirusowy
RNA jest rozpoznawany przez endosomalne TLR i RLR, podczas gdy TLR9 rozpoznaje niemetylowane
dinukleotydy cytozynowo-guaninowe (CpG) obecne w wirusowym DNA. Glikoproteina H osłonki HCMV
oddziałuje bezpośrednio z TLR2 i TLR1, indukując w zakażonej komórce aktywację czynnika jądrowego
kappa B oraz uwalnianie cytokin prozapalnych. Inne TLR są prawdopodobnie zaangażowane
w rozpoznanie HCMV, o czym świadczy m.in. stymulacja TLR3, TLR7 i TLR9 w zakażonych fibroblastach.
Zmienność genetyczna TLR może wpływać na oddziaływanie gospodarz-patogen warunkując ryzyko
i przebieg zakażeń HCMV. Dotychczas wykazano wpływ polimorfizmów w genach kodujących TLR2,
TLR3, TLR4, TLR7 i TLR9 na zakażenie HCMV i przebieg cytomegalii. Omówione zostaną najnowsze
wyniki badań dotyczące wpływu polimorfizmów TLR na przebieg zakażeń HCMV.
Słowa kluczowe: wirus cytomegalii, receptor Toll-podobny, zmienność genetyczna
Badania finansowane częściowo przez Narodowe Centrum Nauki, projekt Nr 2014/13/B/NZ7/02317.
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WCZESNE ETAPY ZAKAŻENIA WIRUSOWEGO: BADANIA PODSTAWOWE
VS. NOWE STRATEGIE TERAPEUTYCZNE
Krzysztof Pyrć1,2
1

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
2
Virogenetics, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Wirusy, jako element znajdujący się na pograniczu materii nieożywionej i świata istot żywych,
wymagają do replikacji komórek gospodarza. Jedną z pierwszych barier, które muszą pokonać po
dotarciu do komórki jest błona komórkowa. Związanie do czynników adhezyjnych, interakcja
z receptorami na powierzchni komórki i internalizacja są jednymi z najważniejszych etapów zakażenia,
ponieważ w dużym stopniu determinują specyficzność gatunkową, tkankową i komórkową danego
wirusa.
W naszej pracy skupiamy się na identyfikacji czynników modulujących proces wejścia wirusów do
komórki gospodarza. Swoje badania prowadzimy z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli
tkankowych, które pozwalają na odtworzenie naturalnego mikrośrodowiska zakażenia i które
w większym stopniu niż modele in vivo pozwalają na obserwację interakcji patogenów z komórką
gospodarza. Przeprowadzone badania podstawowe pozwoliły nam zidentyfikować czynniki adhezyjne
i receptory dla wielu ludzkich i zwierzęcych koronawirusów, jak również szczegółowo opisać proces
internalizacji wirionów do wnętrza komórki. Wykorzystując ten unikalny warsztat badawczy, we
współpracy ze specjalistami w dziedzinie chemii, opracowaliśmy nowe metody identyfikacji
inhibitorów zakażenia wirusowego. Metody te pozwalają na wizualizację pojedynczych wirusów
i lepsze zrozumienie mechanizmu działania leków przeciwwirusowych. W oparciu o tą wiedzę udało
nam się opracować serię cząsteczek, które obecnie są w fazie komercjalizacji.
Podsumowując, prowadzone przez nas badania wykorzystują wiedzę i warsztat opracowany
w badaniach podstawowych do tworzenia nowych leków o aktywności przeciwwirusowej.
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TOWARDS ELUCIDATING THE RELATIONSHIP OF VIRAL RNAS
STRUCTURE AND FUNCTION
Joanna Sztuba-Solińska1, Jason W. Rausch3, Rodman Smith2, Stuart F.J. Le Grice2,
Denise Whitby4
1

Department of Biological Sciences, Auburn University, AL 36849
Basic Research Laboratory, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, Frederick, Maryland, USA.
3
AIDS and Cancer Virus Program, Leidos Biomedical Research, Inc., Frederick National Laboratory for Cancer
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4
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2

The discovery of numerous new classes of RNA and their functions in a variety of cellular processes
has revolutionized cancer biology and will have profound implications for clinical sciences. The
functional versatility of RNA reflects intricate structural conformations that not only facilitate
interactions with other nucleic acids, proteins, and small molecules, but also weave an additional layer
of complexity into the central dogma of genetic and epigenetic data processing. Clearly, RNA is no
longer an "inert" carrier of genetic information, but a dynamic molecule capable of extensive and
reversible sequence modifications that affect its conformation, dynamics, and cross talk with other
molecules. In addition, the use of microarray techniques to identify small molecules that specifically
bind structured RNA motifs is a promising step towards developing novel RNA structure-based
therapeutic strategies.
My research focuses on defining how RNA structure governs its function in cellular processes, and
how structured motifs can function as molecular scaffolds for various effector molecules such as DNA,
RNA and proteins. My past projects involved investigation of long-range tertiary interactions and cisacting RNA motifs that modulate multifunctionality of viral RNAs during infection, i.e. minigenomic
RNAs of Ebola virus, Dengue virus and the HIV-2 Rev response element (RRE). Another project involved
identification of a novel chemotype capable of selectively targeting the HIV-1 Transactivation Response
(TAR) RNA hairpin by screening a library of drug-like small molecules in a microarray format. Identifying
small molecules that selectively bind to RNA structures remains an important challenge in developing
specific RNA structure-based antiviral/anticancer therapeutics.
It is becoming increasingly important, however, as well as experimentally feasible, to consider these
RNAs in the context of the infected cell or within viral particle, as RNA structure in cellulo is likely to be
influenced by transcription rate, local solution conditions and interactions with numerous cellular
factors. The availability of high-sensitivity deep-sequencing strategies to reveal RNA structure and
function in a biological context facilitates my present investigations. I have recently generated
a comprehensive structural map of Kaposi’s sarcoma associated herpesvirus (KSHV) polyadenylated
nuclear (PAN) long noncoding RNA, revealing subtle differences in PAN’s structure and binding sites
depending on whether the RNA was inside the cell’s nucleus, in the cytoplasm, or packed into viral
particles. This study provides the first report in which the structure of a viral lncRNA and its associated
protein binding sites are mapped with single-nucleotide precision and the results linked to specific
cellular or viral environments. In addition, I identified a small molecule that selectively binds the PAN
RNA triple helix motif (also found in the oncogenic long non-coding RNA, MALAT1) and promotes KSHV
lytic replication. The “shock-and-kill” approach used in this research induces latent virus to resurface,
making it available for targeting with combinatorial drugs therapy.
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PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE HUMAN VIROME
Agnieszka Szuster-Ciesielska
Department of Virology and Immunology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

An estimated 30 trillion cells in our body (less than a third) are human. The other 70-90% are
bacterial, fungal, and viral. The viral component of the human microbiome is referred to as the human
virome. The human virome includes both eukaryotic and prokaryotic viruses, which are important to
the balance between health and disease.
Recent genomic explorations of human samples have revealed dozens of previously unrecognized
viruses resident in human gut, skin, and blood. Some of these newly identified viruses may underlie
mysterious, unexplained diseases, but it is also possible that some of them are harmless and take part
of human biology. Classification of the virome is based on how viruses fill niches in humans and
includes three virus types: parasitic, commensal, and mutualistic. These interaction types reflect
evolutionary changes leading to significant adaptation between virus and host.
The most extensively studied part of the human body with respect to normal viral communities is the
human gastrointestinal tract. The prototypical examples of commensals are intestinal prokaryotic
viruses which may bring beneficial or damaging effects on the host by interacting with gut microbiome.
Four mechanisms have been postulated by which commensal bacteriophages could affect the
ecosystem of the gut microbiota: “kill the winner”, “biological weapon”, “community shuffling model”,
and “invade the relative”. Other components of the human gut virome - plant viruses - depend on
environmental factors, such as geography, eating habits or ethnic differences. It could be postulated
that diet favourably modulates gut virome composition and, in turn, the resident bacterial microflora.
While commensal viruses do not have any direct effect on human health during homeostatic
equilibrium, perturbation of homeostasis may cause them to contribute to pathogenesis (rhinoviruses,
anelloviruses, HPVs).
One of the main functions of the mutualistic virome may be to help maintain the immune activation
in order to enhance the immune system against incoming pathogens. It has been estimated that
healthy humans are infected with > 10 viral infections at any given time. This constant presence of viral
material presumably drives a smoldering activation of both innate and adaptive immunity.
Mutualistic viruses compete for receptors, cellular resources, or niches within hosts to confer
protection. Hepatitis G Virus (HGV) is known to slow development of HIV infection and Human
Cytomegalovirus (HCMV) can suppress HIV infection by limiting availability of coreceptor CCR5 on
macrophages. Many strains of human papillomaviruses are commonly found on the skin of healthy
people. β-HPV can be a human symbiont and actively participate in the proliferation of keratinocytes
during wound healing.
Knowing how newly discovered viruses affect humans will allow to determine whether they are to
be prevented, treated, ignored, or even encouraged.

19

NATURAL PRODUCT-DERIVED ANTIVIRALS – CHALLENGES AND PROSPECTS
Łukasz Świątek1, Barbara Rajtar1, Agnieszka Stec1, Tomasz Baj2, Agnieszka Ludwiczuk2,
Elwira Sieniawska2, Małgorzata Polz-Dacewicz1
1
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Despite many discoveries in the field of antiviral drugs, diseases caused by viruses remain one of
the greatest threats to public health. Limited number of antiviral drugs together with their narrow
spectrum of activity and increasing drug resistance among viruses are a serious therapeutic problem
and enforce constant search of new compounds with desirable activity, lower toxicity and better
pharmacokinetic properties. Infections with hepatotropic viruses (HCV, HBV), human
immunodeficiency virus (HIV), influenza, herpesviruses and recently also Ebola, dengi (DENV), MERS,
Chikungunya and Zika viruses are important causes of morbidity and mortality worldwide.
An important challenge for modern virology is also finding new approaches for the successful
treatment of latent infections caused by the viruses belonging to Herpesviridae, Papillomaviridae,
Hepadnaviridae, Polyomaviridae and Retroviridae.
Through the ages people depended on Nature to provide them with the tools necessary for their
survival, including drugs used to treat common illnesses. Documented use of plants for healing
purposes dates back to 2600 BC in ancient Mesopotamia. What is interesting, some of those drugs are
still used, sometimes in better, more refined form, by modern medicine. According to WHO, in 1985
65% of worldwide population was treated using plant based drugs. Additionally, it is estimated that
between 25 and 50% of currently marketed drugs owe their origins to natural products.
Natural products are also important source of antiviral substances. The uniqueness of natural
products can be attributed to the phenomena of biodiversity in which the interactions among
organisms and their environment formulate the diverse complex chemical substances within the
organisms that enhance their survival and competitiveness. Natural product-derived substances are
able to interact with many speciﬁc targets within the cell, and indeed for many years have been central
in the drug discovery and development. Interestingly, the quality of leads arising from NP discovery is
better and often more biologically friendly, due to their co-evolution with the target sites in biological
systems.
The evaluation of biological activity of natural products is more difficult than in case of pure
compounds. Crude natural product extracts are complex mixtures, containing hundreds of
compounds, often including polyphenolic compounds such as plant tannins. Isolation of bioactive
compounds from natural products faces a number of technical challenges. These include the variability
of the source material (activity found in one collection may be absent in another), problems with
obtaining appropriate amount of the extract, the difficulty of isolating the active constituents, chemical
stability of constituents and many other difficulties.
The aim of the presented work is to summarize recent discoveries in the field of natural productderived antivirals and to discuss some problems and challenges which are commonly associated with
the research involving natural products.
References:
Mishra B.B, Tiwari V.K. Natural products: an evolving role in future drug discovery. Eur J Med Chem. 2011; 46(10):4769-807.
Mishra K.P., Sharma N., Diwaker D., Ganju L., Singh S.B. Plant derived antivirals: a potential source of drug development. J
Virol Antivir Res. 2013; 2:2;
Kingston D.G.I. Modern Natural Products Drug Discovery and its Relevance to Biodiversity Conservation. J Nat Prod. 2011
74(3):496–511
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ZAKAŻENIA WRODZONE CMV – NIEDOSTRZEGANY PROBLEM
ZDROWIA PUBLICZNEGO
Agnieszka Trzcińska
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie

Wirus cytomegalii jest najczęstszą przyczyną zakażeń wrodzonych na świecie. Zakażenie wrodzone
CMV dotyczy średnio 0,64% żywych urodzeń na całym świecie, przy czym wartość ta waha się
w zależności od badanej populacji od 0,3% do 2,3%. Każdego dnia na świecie rodzi się 2500 dzieci
zakażonych CMV, a 1/5 z nich umiera lub rozwija trwałą niepełnosprawność.
Prowadzone w różnych krajach badania ankietowe ujawniły, że większość badanych kobiet
ciężarnych lub planujących ciążę nie jest świadomych konsekwencji jakie dla płodu może mieć
zakażenie CMV. Wysoki odsetek kobiet nie znał, nie słyszał i nigdy nie czytał nic na temat zakażenia
CMV w ciąży. Większość ankietowanych nie potrafiła podać konkretnych objawów związanych
z zakażeniem wrodzonym CMV, czynników ryzyka, dróg transmisji i sposobów zapobiegania
zakażeniu. Jako konsekwencję tego zakażenia najczęściej wymieniano opóźnienie umysłowe i utratę
słuchu, a wśród zachowań higienicznych, które mogą uchronić przed zakażeniem CMV, kobiety
wskazywały przede wszystkim mycie rąk.
W świetle tak niepokojących danych działania podejmowane w celu zapobiegania temu zakażeniu
nadal są niewystarczające i niewspółmierne do konsekwencji jakie niesie ze sobą to zakażenie dla
kobiet ciężarnych i ich dzieci. Dlatego też bardzo istotne jest podnoszenie poziomu świadomości na
temat zakażenia wrodzonego CMV i jego konsekwencji oraz dostępnych możliwości zapobiegania mu
nie tylko wśród kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży, ale ogółu społeczeństwa.
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CHARAKTERYSTYKA ENTEROWIRUSÓW KRĄŻĄCYCH W POPULACJI POLSKIEJ
W LATACH 1995-2015, NA PODSTAWIE BADAŃ
MATERIAŁÓW KLINICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
Magdalena Wieczorek, Arleta Krzysztoszek, Agnieszka Ciąćka, Agnieszka Figas,
Łukasz Kuryk, Anna Żuk-Wasek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Wirusologii, Warszawa.

Enterowirusy to małe, bezosłonkowe wirusy, których materiałem genetycznym jest ssRNA
o dodatniej polarności. Ludzkie enterowirusy to ponad 100 (sero)typów należących do czterech
gatunków (A, B, C, D) rodzaju Enterovirus, rodziny Picornaviridae. Każdego roku zakażają miliony ludzi
na całym świecie, licznie obecne są w wydzielinach z układu oddechowego oraz w kale zakażonych
osób. Wywołują szerokie spektrum różnych chorób od zwykłego przeziębienia poprzez chorobę dłoni
stóp i ust, zapalenie mięśnia sercowego do ostrych porażeń wiotkich (AFP) i ciężkich zachorowań
u noworodków o przebiegu sepsy. Jednak najczęściej wymieniane są jako czynnik etiologiczny
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (zomr).
Celem pracy była charakterystyka enterowirusów krążących w populacji polskiej. Jako materiał do
badań posłużyły ścieki komunalne zgromadzone w 2011 roku z 14 oczyszczalni w 13 polskich miastach
oraz próbki materiałów klinicznych pobranych od osób z AFP i zomr.
Obecność enterowirusów wykrywano metodą RT-PCR oraz metodą izolacji w hodowlach
komórkowych, następnie izolaty charakteryzowano metodą serotypowania i sekwencjonując fragment
genomu kodujący białko kapsydu VP1.
Przeprowadzone badania wykazały, że ścieki są bogatym źródłem enterowirusów krążących
w populacji (77% próbek dodatnich badanych metodą RT-PCR, 66% próbek dodatnich badanych
metodą izolacja w hodowlach komórkowych). Najczęściej wykrywanymi serotypami były: echowirus 3
(E3), E11, wirusy Coxsackie B (CVB), E6 i E7. Natomiast, wśród materiałów pobranych od pacjentów
z podejrzeniem wirusowego zomr w latach 2011-2014 najczęściej identyfikowanymi serotypami były
E6 (41,7%) i E30 (37,5%). W ramach nadzoru nad AFP prowadzonego w Polsce w latach 1999-2014
uzyskano izolaty enterowirusów należące aż do 12 różnych typów gatunku B (CVA9, CVB1, CVB3, CVB4,
CVB5, E3, E4, E9, E11, E13, E30) i jednego przedstawiciela gatunku A – EV71. Uzyskany w 2013 roku
izolat EV71 należał do subgenotypu C4 i był najbliżej spokrewniony z chińskimi izolatami z lat
2009-2011.
Dalsze badania genetyczne dotyczyły typów najczęściej wykrywanych w Polsce w latach 1995-2015,
E30 i E6. Analiza sekwencji 58 izolatów E30, wykazały krążenie w tym okresie 5 genogrup oraz dużą
zmienność polskich E30 (do 15%). Jedna z opisanych grup była związana z dwoma dużymi ogniskami
zachorowań na zomr w latach 2013-2014. Polskie izolaty z ognisk spokrewnione były ze szczepami
z Rosji i Chin z lat 2010-2013.
Analiza 39 izolatów E6 (11 środowiskowych i 28 klinicznych), wykazała dużą zmienność genetyczną
charakteryzowanych szczepów (do 18,8%). Utworzyły one w drzewie filogenetycznym cztery odrębne
grupy. Szczepy środowiskowe weszły w skład trzech genogrup (I, II, III), poza grupą IV ściśle związaną
z ogniskiem zomr, które miało miejsce w województwie mazowieckim w 2012 roku.
Grupa ta prawdopodobnie jest związana z introdukcją do regionu europejskiego nowego,
epidemicznego wariantu o korzeniach azjatyckich.
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Przeprowadzone badania potwierdziły znaczenie zarówno nadzoru klinicznego jak i środowiskowego
do celów monitorowania krążenia enterowirusów. Szczególnie zalecany powinien być
długoterminowym nadzór pozwalający na określenia ryzyka ciężkich chorób zakaźnych.
Słowa kluczowe: enterowirusy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ostre porażenie wiotkie,
nadzór środowiskowy.
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FACTORS AFFECTING THE ABILITY OF INSECTS TO TRANSMIT ARBOVIRUSES
Adrian K Zagrajek, Anthony J Wilson
The Pirbright Institute, Integrative Entomology Group, Pirbright, United Kingdom

In recent years there has been an emergence (and re-emergence) of many insect-borne viruses of
public and animal importance (e.g. Zika virus, chikungunya virus, bluetongue virus, Schmallenberg
virus). Research into these viruses and their vectors has increased substantially and became an
international priority. Of particular importance are interactions of blood-feeding insects with viruses
that cause livestock and human disease and how these interactions are affected by their environment.
To study these the Integrative
Entomology group at the Pirbright Institute uses laboratory and computational experiments and use
the results to develop and improve mathematical models of vector ecology, vector-virus interactions
and virus transmission. These models are then used to estimate the potential range and impact of
ongoing and future outbreaks of arboviral disease on health and food security, to explore the
effectiveness of available control strategies (such as vaccination or vector control) and to predict the
effects of future environmental change (such as climate change and farm management) on the threat
of viral disease emergence.
However, work with virus-infected insects in high containment often demands substantial deviations
from the environmental conditions typically encountered by mosquitoes in their natural habitat, such
as temperature, food availability and larval density. These deviations often vary from one laboratory
to the other. Consequently, the full extent to which laboratory-acquired data on within-vector virus
dissemination and vector competence are representative of those observed in the field is not fully
understood.
Furthermore, there is a substantial lack of quantitative data on within-vector virus dynamics which
are needed to further our understanding of how arboviruses are transmitted by their vectors.
To address these gaps in knowledge the Integrative Entomology group investigates the effects of
a variety of environmental conditions (e.g. larval rearing conditions, incubation temperature, range of
virus doses) on the ability of mosquitoes (e.g. Aedes aegypti, Culex pipiens) and Culicoides biting midges
to transmit a range of arboviruses (e.g. chikungunya virus, dengue virus, Rift Valley fever virus, Zika
virus, Semliki Forest virus, bluetongue virus) and develop new methodologies to investigate within
vector virus dynamics (e.g. tissue cryosectioning and confocal microscopy, tomography, use of viruses
genetically modified to express marker genes).
This work will permit us to better understand the conditions needed to develop standard infection
protocols that can reliably reproduce field infection of insects, and in turn better understand the risk
of virus transmission in a given environment.
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ZABURZENIA DYNAMIKI SIECI MITOCHONDRIALNEJ
W LUDZKICH KERATYNOCYTACH PODCZAS PRODUKTYWNEGO ZAKAŻENIA
HHV-1 I HHV-2
Marcin Chodkowski1, Joanna Cymerys1, Izabela Serafińska1, Małgorzata Krzyżowska2,
Joanna Brzezicka1, Anna Golke1, Anna Słońska3, Marcin W. Bańbura1
1) Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
SGGW w Warszawie
2) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
3) Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Wstęp: Wielofunkcyjność oraz niezwykła dynamika mitochondriów sprawia, że stają się one istotnym
elementem badań naukowych. Wiadomo już, że zaburzenia w ich prawidłowym funkcjonowaniu
towarzyszą chorobom neurodegeneracyjnym, nowotworowym czy cukrzycy. Mało jest natomiast
doniesień o roli mitochondriów w zakażeniu wirusowym, a szczególnie o etiologii herpeswirusowej.
Według danych literaturowych podczas zakażenia wirusowego dochodzi do zmian kształtu
mitochondriów oraz organizacji samej sieci mitochondrialnej. Brak jest natomiast dokładnej
charakterystyki tych zmian podczas zakażenia HHV-1 oraz HHV-2.
Cel pracy: Zbadanie wpływu zakażenia HHV-1 i HHV-2 na rearanżację i dystrybucję sieci
mitochondrialnej w ludzkich keratynocytach.
Materiały i Metody: W doświadczeniu użyto dwa szczepy ludzkich herepeswirusów HHV-1 (szczep
McIntyre) i HHV-2 (szczep 333). Wirusy zostały wykorzystane do zakażenia hodowli ludzkich
keratynocytów (HaCaT, Human Keratynocyte Cells). Analizę sieci mitochondrialnej dokonano po 2,
24 i 48 godzinach od zakażenia przy użyciu mikroskopu konfokalnego (Leica SP8 WLL, Kawa.ska).
Zmiany ilościowe oszacowano przy pomocy MiNa Single Image macro. Oceny funkcjonalności
mitochondriów oraz żywotności komórek dokonano przy użyciu cytometru obrazowego
NucleoCounter NC-3000 (ChemoMetec). Poziom replikacji wirusa oceniono przy użyciu techniki
Real-Time PCR oraz JuliBr po 24 i 48 godzinach od zakażenia.
Wyniki: Po 2, 24 i 48 godzinach od zakażenia w przypadku HHV-1 jak i HHV-2 zaobserwowano zmiany
w sieci mitochondrialnej ludzkich keratynocytów. Zmiany te manifestowały się głównie zmniejszeniem
obszaru mitochondriów, defragmentacją sieci oraz zwiększeniem udziału mitochondriów punktowych.
Zaobserwowaliśmy również spadek potencjału po 2 godzinach od zakażenia HHV-1 oraz HHV-2, a także
spadek żywotności komórek po 24 godzinach od zakażenia. Ponadto odnotowaliśmy wysoki poziom
wirusowego DNA po 24 i 48 godzinach od zakażenia w komórkach oraz w płynie hodowlanym.
Wnioski: Zakażenie HHV-1 i HHV-2 powoduje zmiany w sieci mitochondrialnej ludzkich keratynocytów
zarówno we wczesnym, jak i późnym etapie zakażenia. Zmiany te mają charakter postępowy,
doprowadzając do całkowitego uszkodzenia sieci mitochondrialnej. Wyniki badań wskazują również na
wpływ HHV-1 oraz HHV-2 na permeabilizację błony mitochondrialnej zakażonych komórek.

Słowa kluczowe: mitochondria, HaCaT, HHV-1, HHV-2, zakażenie wirusowe.
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CHARAKTERYSTYKA MOLEKULARNA POLSKICH IZOLATÓW
KLINICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH COXSACKIE B5
Agnieszka Ciąćka, Magdalena Wieczorek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Wirusologii, Warszawa

Wirusy Coxsackie B (CVB) są jednymi z najczęściej wykrywanych enterowirusów na całym świecie,
należą do gatunku Enterowirusów B, rodziny Picornaviridae. Od innych enterowirusów wyróżniają się
dużo większym pantropizmem, co wiąże się z szerokim wachlarzem chorób jakie wywołują. Powodują
zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także zapalenia mięśnia sercowego, trzustki, wątroby
oraz ciężkie uogólnione zakażenia u noworodków o przebiegu sepsy. CVB są odpowiedzialne również
za rozwój chorób chronicznych: kardiomiopatii, cukrzycy typu 1, zespołu chronicznego zmęczenia.
Kapsyd białkowy CVB zbudowany jest z 4 białek strukturalnych: VP1, VP2, VP3, VP4. Głównym
antygenem stymulującym odpowiedź swoistych przeciwciał neutralizujących jest VP1, białko to bierze
także udział w patogenezie zakażenia. Wykazano, że pojedyncze mutacje w tym białku mogą
spowodować atenuację kardiowirulentnych CVB oraz zmienić cytolityczne i apoptyczne właściwości
CVB2. Analiza sekwencji nukleotydowej białka VP1 służy do ustalania stopnia pokrewieństwa oraz
identyfikacji typów, genogrup i subgenogrup.
CVB po raz pierwszy zostały wyizolowane w latach 40 i 50 XX wieku, podzielono je na 6 typów od
CVB1 do CVB6. Jednym z najczęściej wykrywanych jest CVB5, zazwyczaj jest on wiązany z ostrym
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
Celem pracy była charakterystyka molekularna polskich izolatów klinicznych i środowiskowych
CVB5, zgromadzonych w latach 1999-2013 oraz identyfikacja grupowo-specyficznych mutacji
w sekwencji aminokwasowej białka VP1.
Jako materiał do badań posłużyło 20 izolatów klinicznych otrzymanych z materiałów (18 kałów,
2 płyny mózgowo-rdzeniowe) pobranych od pacjentów w ramach prowadzonego w Polsce nadzoru
nad ostrymi porażeniami wiotkimi (1 przypadek AFP, 4 osoby z kontaktu) oraz w ramach nadzoru nad
zakażeniami wywoływanymi przez enterowirusy (14 neuroinfekcji, 1 zakażenie wrodzone). Do analizy
dołączono jeden izolat środowiskowy uzyskany z próbki ścieków pobranej w 2011 w Mińsku
Mazowieckim.
Pełne sekwencje nukleotydowe genu kodującego białko VP1 uzyskano dla wszystkich 21 izolatów.
Zmienność genetyczna wśród polskich CVB5 wyniosła od 0 do 22,3%. W drzewie filogenetycznym
polskie izolaty utworzyły trzy genogrupy: grupę I, w skład której weszło 6 izolatów z 1999 i 2004 roku
charakteryzującą się zmiennością 3.5% (0.9-8.3%), grupę II z 5 izolatami z 2006 i 2014 roku o zmienności
3.8% (0-7.4%), oraz najbardziej zmienną grupę III (6.7%, 0.1-11.3%) w skład której weszło 9 izolatów
klinicznych z lat 2001-2013 oraz jeden izolat środowiskowy z 2011. Polskie sekwencje należące do
grupy I i II były najbliżej spokrewnione ze szczepami o azjatyckich korzeniach (I – Chiny 1998, Korea
2000; II – Chiny 2007-2014; Tajlandia 2011), w skład tych grup weszły dwa polskie izolaty otrzymane
z najcięższych przypadków klinicznych (AFP, zakażenie uogólnione u noworodka). Natomiast grupa III,
często wykrywana w Polsce, była najbliżej spokrewniona z europejskimi szczepami z lat 1992-2011.
Analiza sekwencji aminokwasowej białka VP1 wykazała, 92.2% homologii pomiędzy polskimi CVB5.
Zidentyfikowano 13 mutacji w sekwencji aminokwasowej charakterystycznych dla opisanych
genogrup, w większości dotyczyły one końca N lub C'.
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Prezentowane wyniki wykazały, że CVB5 krążące w Polsce w latach 1999-2013 charakteryzuje duża
zmienność, która może wiązać się z introdukcją do regionu wariantów o azjatyckich korzeniach.
Wykazano obecność grupy III, o cechach endemicznych, która często była wykrywana w Polsce od 2001
roku, podobnie jak w innych państwach europejskich.
Słowa kluczowe: wirusy Coxsackie B5; enterowirusy; sekwencjonowanie.
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HODOWLA PIERWOTNA NEURONÓW JAKO MODEL IN VITRO DO BADANIA
PROCESÓW NEURODEGENERACJI ZACHODZĄCYCH POD WPŁYWEM
ZAKAŻENIA LUDZKIM HERPESWIRUSEM TYPU 1 I 2 (HHV-1 I HHV-2)
Joanna Cymerys1, Marcin Chodkowski1, Anna Słońska-Zielonka2, Izabela Serafińska1,
Anna Golke1, Joanna Brzezicka1, Piotr Bąska1, Marcin Bańbura1
1

Katedra Nauk Przedklinicznych, 2Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp. Choroby neurodegeneracyjne (neurodegenerative diseases, NDs) wynikające ze stopniowej,
postępującej utraty funkcji komórek nerwowych lub ich destrukcji, mogą być związane z akumulacją
białek w komórkach i w przestrzeniach międzykomórkowych, apoptozą, ekscytotoksycznością oraz
z zaburzeniem w funkcjonowaniu mitochondriów. Część z tych procesów, według najnowszych
doniesień, jest następstwem zakażenia HHV-1 i coraz częściej uważa się, że może ono odgrywać
kluczową rolę w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych. Co więcej HHV-2, który jest blisko
spokrewniony z HHV-1, również został wytypowany jako czynnik etiologiczny procesów
neurodegeneracyjnych. Jednakże, mechanizmy związane z zakażeniem HHV-1 a szczególnie HHV-2,
które mogą wpływać na proces neurodegeneracji nie są w pełni poznane.
Celem prezentowanej pracy było ustalenie potencjału hodowli pierwotnej mysich neuronów jako
model in vitro do badania efektów zakażenia przez HHV-1 i HHV-2.
Materiały i Metody. W doświadczeniach użyto dwa szczepy ludzkich herepeswirusów HHV-1 (szczep
McIntyre) i HHV-2 (szczep 333). Badania prowadzono na hodowli pierwotnej neuronów,
wyizolowanych z płodów myszy Balb/c. Obecność antygenu wirusowego w neuronach wykrywano za
pomocą mikroskopii konfokalnej (Leica SP8 WLL, Kawa.ska), zaś kinetykę replikacji oceniono przy
użyciu metody real-time PCR (Roche Diagnostics). Analizę sieci mitochondrialnej wykonano po 2 i 24
godzinach od zakażenia przy użyciu mikroskopu konfokalnego (Leica SP8 WLL, Kawa.ska). Zmiany
ilościowe oszacowano przy pomocy MiNa Single Image macro. Oceny funkcjonalności mitochondriów
w neuronach oraz żywotność komórek dokonano przy użyciu cytometru obrazowego NucleoCounter
NC-3000 (ChemoMetec).
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno HHV-1 jak i HHV-2 jest zdolny do replikacji
w neuronach mysich hodowanych in vitro bez potrzeby adaptacji, a ilościowa analiza wirusowego DNA
wykazała wysoki poziom replikacji wirusów. Stwierdzono, że HHV-1 i HHV-2 zmniejsza żywotność
neuronów, a dodatkowo podczas zakażenia obserwowano spadek potencjału mitochondrialnego
w neuronach, zwłaszcza we wczesnym okresie zakażenia. Po 2 i 24 godzinach od zakażenia w przypadku
HHV-1 jak i HHV-2 zaobserwowano zmiany w sieci mitochondrialnej neuronów. Zmiany te
manifestowały się głównie zmniejszeniem obszaru mitochondriów, defragmentacją sieci oraz
zwiększeniem udziału mitochondriów punktowych. Zakażenie HHV-1 i HHV-2 powodowało fuzję
mitochondrialną, co więcej organella te kumulowały się w obszarze występowania antygenów
wirusowych oraz w pobliżu jądra komórkowego, co może sugerować, że są one używane przez HHV-1
i HHV-2 podczas replikacji w neuronach mysich.
Wnioski. Zmiany morfologii i dystrybucji sieci mitochondrialnej w neuronach zakażonych HHV-1 i HHV2 sugerują udział mitochondriów w procesie replikacji wirusa. Mitochondria stanowią
prawdopodobnie źródło energii, niezbędnej do powielania materiału genetycznego oraz składania
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wirionów potomnych, a tym samym przyczyniają się do rozwoju zakażenia. Dysfunkcjom
mitochondriów niejednokrotnie towarzyszy generacja sygnałów apoptotycznych, co było już
obserwowane w patogenezie wielu chorób neurodegeneracyjnych. Wstępne wyniki badań
otrzymanych z wykorzystaniem hodowli pierwotnej mysich neuronów potwierdzają, że stanowi ona
bardzo dobry model in vitro do badania mechanizmów neurodegeneracji o etiologii
alfaherpeswirusowej.
Słowa kluczowe: pierwotna hodowla mysich neuronów, neurodegeneracja, HHV-1, HHV-2
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CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW WIRUSA HAV
WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE – BADANIA WSTĘPNE
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Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) jest powszechnie występującą na świecie chorobą
zakaźną wywoływaną przez wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatits A virus, HAV) należący do rodziny
Picornaviridae. Wynika to głównie z niekorzystnych warunków sanitarnych oraz trudności
w utrzymaniu wysokiego poziomu higieny w krajach rozwijających się. Dotychczas w większości krajów
uprzemysłowionych, w tym w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (także
w Polsce), obserwowano nieliczne zachorowania na wzw A.
Paradoksalnie dobra sytuacja dotycząca wirusowego zapalenia wątroby typu A powoduje, że
populacja Polska jest bardziej narażona na wystąpienie zachorowań, których nagromadzenie może
także prowadzić do wystąpienia większych lub mniejszych epidemii. Jest to efekt braku krążenia wirusa
zapalenia wątroby typu A w populacji (od 2002 roku Polska jest uważana za kraj o bardzo niskiej
endemiczności zachorowań na wzw A) i narastania odsetka populacji podatnej na zakażenie, co
przyczynia się do wzrostu ryzyka wybuchu epidemii lokalnej lub nawet na większym obszarze kraju.
Obecnie w Europie trwa ognisko wirusowego zapalenia wątroby typy A, w którym zachorowania
głównie dotyczą mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (ang. MSM). W Polsce (od
stycznia do chwili obecnej) obserwowany jest wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu
A. Od 1 stycznia do 15 sierpnia 2017 roku zgłoszono łącznie 912 przypadków tej choroby, co stanowi
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ponad 30 razy więcej niż miało to miejsce w analogicznych okresach w latach 2014-2016. Zwiększona
liczba ognisk wirusowego zapalenia wątroby typu A, jak również odnotowywane w tych ogniskach
zachorowania mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami sugerują, że Polska także jest
objęta trwającym w Europie ogniskiem.
Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka genotypów wirusa zapalenia wątroby typu A
krążących w Polsce. Materiał do badań molekularnych stanowiły próbki surowicy pobrane od chorych
zgłoszonych do nadzoru sanitarnego jako przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A. Uzyskane
wyniki badań genotypowania szczepów HAV identyfikowanych w materiale klinicznym stanowią
istotne wsparcie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego w Polsce. Pozwoli to na lepszą
ocenę sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wzw A oraz określenie źródeł zakażenia przypadków
zachorowań w kraju.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, genotypowanie, HAV
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WPŁYW ZAKAŻENIA EHV-1 NA EKSPRESJĘ WYBRANYCH CYTOKIN
W PIERWOTNYCH HODOWLACH LEUKOCYTÓW KOŃSKICH IZOLOWANYCH
OD KLACZY I OGIERÓW
Anna Golke, Joanna Cymerys, Anna Chmielewska, Anna Tucholska, Anna Cywińska*,
Marcin Chodkowski, Joanna Brzezicka, Izabela Serafińska, Olga Witkowska-Pilaszewicz,
Marcin W. Bańbura
Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie
* Zakład Patofizjologii Zwierząt, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,
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Koński herpeswirus typu 1 (EHV-1) jest powszechnie występującym na świecie patogenem koni
powodującym zakażenia układu oddechowego, ronienia oraz zaburzenia neurologiczne. Jest on również
jedynym znanym alfaherpeswirusem ustalającym latencję nie tylko w neuronach, ale również
w leukocytach. Po wstępnej replikacji w nabłonku oddechowym, wirus rozprzestrzenia się
w jednojądrzastych leukocytach krwi obwodowej do narządów docelowych w tym łożyska i ośrodkowego
układu nerwowego. Od koni z zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego (equine herpesvirus
myeloencephalopathy – EHM) statystycznie częściej izolowane są szczepy EHV-1 z punktową mutacją
w genie polimerazy DNA w pozycji 752 (D->N). Określa się je mianem szczepów neuropatogennych. Uważa
się, że wystąpienie objawów neurologicznych związane jest z replikacją wirusa w śródbłonku drobnych
naczyń krwionośnych w mózgu i rdzeniu kręgowym, co prowadzi do wynaczynień i uszkodzenia tkanki
nerwowej. Wciąż pozostaje jednak niejasne, jakie mechanizmy wpływają na zwiększony potencjał
neuropatogennych szczepów EHV-1 do wywoływania objawów ze strony układu nerwowego.
Cel pracy. W związku z powyższym, celem niniejszej pracy było porównanie ekspresji genów interferonów
typu I (IFN-α, IFN-β) oraz przeciwzapalnej IL-10 w końskich leukocytach izolowanych od klaczy i ogierów po
zakażeniu neuropatogennym i nieneuropatogennym szczepem EHV-1.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono na pierwotnych hodowlach leukocytów końskich
izolowanych od klaczy i ogierów pełnej krwi angielskiej. Komórki zakażane były dwoma szczepami EHV-1:
szczepem 26 (szczep neuropatogenny) oraz szczepem Jan-E (szczep nieneuropatogenny). Oceny ilościowej
ekspresji genów na poziomie mRNA dla IFN-α, IFN-β oraz IL-10 dokonano przy użyciu metody real-time PCR
z zastosowaniem barwnika SYBR green w komórkach zbieranych 2, 24 i 48h po zakażeniu. Kontrolę
wewnętrzną użytą do normalizacji uzyskanych wyników stanowił gen dehydrogenazy
gliceroaldehydofosforanowej (GAPDH).
Wyniki. Wykazano, że zakażenie EHV-1 powodowało zmiany ekspresji badanych genów
na poziomie mRNA w pierwotnych hodowlach końskich leukocytów. Zmiany te zależne były od czasu, jaki
upłynął od zakażenia oraz od zastosowanego szczepu EHV-1. Zakażenie szczepem neuropatogennym
powodowało silniej wyrażony wzrost ekspresji mRNA interferonów typu I niż zakażenie szczepem
nieneuropatogennym przy jednoczesnym braku stymulacji, lub nawet hamowaniu, ekspresji
przeciwzapalnej IL-10. Może to oznaczać, że neuropatogenne szczepy EHV-1 intensywnie stymulują proces
zapalny, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych w centralnym
układzie nerwowym i wystąpienia objawów neurologicznych. Ponadto, zaobserwowano różnice w ekspresji
badanych genów na poziomie mRNA w zależności od tego, czy hodowle zakładane były z leukocytów
izolowanych od klaczy, czy ogierów. Prowadzi to do wniosku, iż czynniki takie jak np. płeć zwierzęcia
powinny być brane pod uwagę nie tylko w badaniach prowadzonych in vivo ale również in vitro.
Słowa kluczowe: koński herpeswirus typu 1 (EHV-1), leukocyty, interferony, IL-10
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CHOROBA DŁONI, STÓP I UST W POLSCE – DIAGNOSTYKA
I CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
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Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Choroba dłoni, stóp i ust (HFMD) jest chorobą zakaźną występującą powszechnie u dzieci, a niekiedy
także u dorosłych. Zwykle przebiega łagodnie, ale zdarzają się ciężkie przypadki z zajęciem ośrodkowego
układu nerwowego. Najczęstszymi objawami są gorączka, zapalenie jamy ustnej oraz pęcherzykowa
wysypka obejmująca dłonie, stopy i pośladki. Za zakażenia odpowiadają ludzkie enterowirusy (HEV),
należące do rodziny Picornaviridae. Wśród licznych czynników etiologicznych wymienia się różne typy
wirusów należących do gatunków A i B (HEV-A i HEV-B). Najczęściej wykrywanymi są wirusy Coxsackie A16
(CVA16) i enterowirus A71 (EV71). Najnowsze doniesienia sugerują zmianę wiodących typów HEV
kojarzonych z HFMD.
W Polsce nie prowadzi się nadzoru nad HFMD, a przypadki zachorowań nie podlegają obowiązkowi
zgłoszenia. Brak jest danych wirusologicznych i epidemiologicznych. Celem badań była identyfikacja
genotypów i charakterystyka molekularna enterowirusów związanych z przypadkami HFMD w Polsce.
Jako materiał do badań posłużyły próbki kałów (29) i wymazów z gardła (38) pobrane od 58 pacjentów
w wieku od 5 miesięcy do 30 lat, u których rozpoznano HFMD. Materiał zebrano w okresie od listopada
2013 do stycznia 2017 z terenu trzech województw. Enterowirusy wykrywano metodą RT-PCR ze starterami
dla regionu wysoce konserwatywnego 5’UTR oraz metodą izolacji w hodowli komórek wrażliwych (RD).
Następnie dokonano identyfikacji genotypów w próbkach dodatnich sekwencjonując fragment genu
kodującego białko VP1 ze starterami dla HEV-A i HEV-B. Analizę zmienności i pokrewieństwa
przeprowadzono przy użyciu programu MEGA 6.06.
Wśród 58 pacjentów badanych, metodą RT-PCR potwierdzono zakażenie enterowirusami u 40 (69%),
natomiast metodą izolacji w hodowli komórkowej u 17 (29%). RNA enterowirusów wykryto w 79% (23/29)
badanych kałów i w 50% (19/38) badanych wymazów z gardła. Natomiast wynik dodatni metodą izolacji
w hodowli komórkowej otrzymano dla 55% (16/29) badanych kałów i 5% (2/38) badanych wymazów
z gardła. Izolat wirusa w hodowli komórkowej otrzymano jedynie z 43% (18/42) materiałów dodatnich
w reakcji RT-PCR. Typ enterowirusa zidentyfikowano w 32 badanych przypadkach, były to w większości
enterowirusy należące do HEV-A (29), ale także HEV-B (3). Najczęściej wykrywanym serotypem był CVA6
(17), a następnie CVA16 (8), CVA10 (2), EV71 (2), E5 (1), E6 (1), E30 (1). Analiza sekwencji kodujących białko
strukturalne budujące kapsyd VP1 wykazała największą różnorodność wśród polskich izolatów CVA6 (20142016). Obecność kilku subgenogrup sugeruje wielokrotną introdukcję różnych wariantów tego wirusa do
regionu. W przeciwieństwie do CVA6 polskie izolaty CVA16 (2014-2016) charakteryzowały się małą
zmiennością, wszystkie należały do tej samej genogrupy. Dwa zidentyfikowane izolaty CVA10 (2013 i 2016)
należały do genogrupy D, a uzyskane izolaty EV71 należał do dwóch subgenogrup C1 i C2, wcześniej
wykrywanych w regionie europejskim.
Prezentowane wyniki potwierdzają krążenie w Polsce enterowirusów z gatunku A, CVA6, CVA16, CVA10
i EV71, wywołujących ogniska zachorowań na HFMD. Obecność genotypów powodujących atypowe
zachorowania lub zachorowania o ciężkim przebiegu (CVA6, EV71) wskazuje na potrzebę objęcia tej choroby
stałym nadzorem. Dla potwierdzenia etiologii enterowirusowej, szczególnie w przypadkach atypowych
HFMD, zaleca się wykrywanie materiału genetycznego HEV metodą RT-PCR, jednocześnie w wymazie oraz
kale pacjenta.
Słowa kluczowe: wirusy Coxsackie A; enterowirusy; choroba dłoni, stóp i ust (HFMD); sekwencjonowanie
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NOWE ZAGROŻENIA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKIECH
ZE STRONY PATOGENÓW PRZENOSZONYCH
PRZEZ STAWONOGI – WIRUS SCHMALLENBERG W POLSCE
Magdalena Larska, Julia Kęsik-Maliszewska, Jerzy Rola
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Pojawianie się nowych (z ang. emerging) patogenów zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt
związane z procesami cywilizacyjnymi tj. globalizacja, intensyfikacja handlu międzykontynentalnego,
rozwój nauki, czy też ze zmianami środowiskowymi jest wyzwaniem dla lekarzy i biologów do
opracowania nowych metod diagnostycznych, strategii kontroli i zwalczania oraz profilaktyki chorób.
Przykładem chorób, które wcześniej nienotowane były w większości krajów europejskich jest choroba
niebieskiego języka (BTV), czy obecnie szerzący się na wschodzie Polski afrykański pomór świń (ASF).
Do nowych patogenów należy również tytułowy wirus Schmallenberg (SBV), należący do
orthobunyawirusów przenoszonych przez krwiopijne muchówki z rodzaju Culicoides spp (tzw.
kuczmany). SBV pojawił się w tym samym regionie, strefie przygranicznej Niemiec i Holandii, gdzie
w 2007 r. zanotowano pierwsze w Europie przypadki zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka
(BTV). Pochodzenie SBV nie jest znane. Spokrewnione z SBV wirusy powszechnie występują na terenie
Azji, Afryki, Australii i Oceanii.
SBV u dorosłych zwierząt wywołuje jedynie niespecyficzne objawy o małym i średnim nasileniu,
jednak jego zakażenia mogą prowadzić do poważnych strat w rozrodzie związanych z wadami
wrodzonymi u młodych i poronieniami. W Polsce, pierwsze zakażenia SBV zdiagnozowano w 2012 r.
Wirus rozprzestrzenił się bardzo szybko wśród przeżuwaczy w kraju. Seroprewalencja SBV
u przeżuwaczy gospodarskich w 2012 r. wynosiła 3,4%, a następnie wzrosła dziesięciokrotnie w 2013
r., by osiągnąć szczyt w 2014 r. (49,5%). W kolejnych latach obserwowaliśmy spadek odsetka
zakażonych zwierząt, jednakże wirus krążył w środowisku, czego dowodem były nowe serokonwersje
i wykrywanie obecności wirusa w odławianych Culicoides spp. W Polsce zakażenia SBV stwierdzane
były również u zwierząt wolno żyjących tj. jelenie i żubry.
Czynnikami ryzyka dla zakażenia SBV są przede wszystkim cechy predysponujące do kontaktu
z owadzim wektorem, takie jak wielkość zwierzęcia, co związane jest z kolei z produkcją gazów tj. CO2,
czy octenol, silnych atraktantów dla kuczmanów. Dlatego też najwyższy odsetek SBV serododatnich
obserwowany był u bydła i żubrów w porównaniu do kóz, owiec, czy danieli. Podobny wpływ miał też
wiek zwierząt.
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STATUS EPIZOOTYCZNY CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA W POLSCE
Anna Orłowska, Marcin Smreczak, Paweł Trębas, Anna Marzec,
Jan F. Żmudziński, Jerzy Rola
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Choroba niebieskiego języka (BT) jest zakaźną, lecz niezaraźliwą chorobą zwierząt, głównie przeżuwaczy
zarówno domowych jak i dziko żyjących wywołaną przez wirus choroby niebieskiego języka (BTV) należący
do rodzaju Orbivirus, rodziny Reoviridae. BTV charakteryzuje się wysoką zmiennością genetyczną. Do chwili
obecnej stwierdzono występowanie 29 serotypów. Choroba przenoszona jest przez krwiopijne owady
z rodzaju Culicoides. Badania i obserwacje epidemiologiczne wskazują, obok kuczmanów, na udział wymiany
handlowej i transportu zwierząt wrażliwych na zakażenie w rozprzestrzenianiu BTV na obszary wolne od
choroby. BT jest szeroko rozpowszechniona na świecie pomimo iż początkowo uważano, że zasięg choroby
ogranicza się do strefy tropikalnej i subtropikalnej. Wybuch epizootii choroby w północno-zachodniej
Europie w 2006 roku wywołany serotypem 8 wirusa BT spowodował wprowadzenie regulacji prawnych
nakazujących m.in. monitoring choroby polegający na serologicznym badaniu zwierząt wskaźnikowych oraz
wirusologicznym badaniu zwierząt importowanych z krajów, gdzie wprowadzono strefy zamknięte ze
względu na występowanie lub zagrożenie BTV. Ze względu na bezpośrednie restrykcje prawne w obrocie
międzynarodowym zwierzętami gatunków wrażliwych choroba ma duże znaczenie ekonomiczne. Polska na
skutek wdrożonych przez Inspekcję Weterynaryjną działań od 1 czerwca 2010 roku jest uznana przez
Komisję Europejską za kraj wolny od choroby niebieskiego języka, dlatego też monitoring jak również nadzór
nad występowaniem choroby w szczególności u zwierząt importowanych z terytoriów zagrożonych BT jest
niezwykle istotny dla utrzymania statusu kraju wolnego od choroby.
Celem badań była ocena aktualnego statusu epizootycznego choroby niebieskiego języka w Polsce.
Bezpośredni materiał do badań stanowiły surowice oraz krew pełna pochodzące od zwierząt głównie
bydła i owiec z różnych regionów Polski. Krew pełną pobierano od wszystkich serologicznie pozytywnych
zwierząt oraz od zwierząt importowanych z krajów zagrożonych. Badania serologiczne przeprowadzono
z wykorzystaniem zestawu (ELISA kit Ingezim BTV DR 1.2.BTV.K.O Ingenasa, Hiszpania). Do przeprowadzenia
badań wirusologicznych użyto zestawu LSI NS3 Kit (Laboratoire Service International, Lissieu, Francja).
W latach 2012 – 2016 do Zakładu Wirusologii PIWet-PIB przesłano do badania 13488 surowic oraz 10547
próbek krwi pełnej od zwierząt wrażliwych na zakażenie BTV. W badaniach serologicznych stwierdzono
2261 dodatnich wyników co stanowiło 16,76% całkowitej liczby przebadanych próbek. U 14 zwierząt
pochodzących z północno-wschodniej Polski wykryto materiał genetyczny wirusa choroby niebieskiego
języka BTV-14. W 2015 roku u 7 cieląt importowanych z Rumunii stwierdzono materiał genetyczny BTV-4.
Ścisły nadzór wirusologiczny nad bydłem importowanym do kraju pozwolił w 2016 r. na wykrycie u 61 sztuk
bydła pochodzącego z Rumunii i Węgier materiału genetycznego BTV-4 oraz materiału genetycznego BTV8 u 3 sztuk bydła sprowadzonego z Francji. Do lipca 2017 r. materiał genetyczny BTV-8 wykryto jeszcze
u 3 sztuk bydła importowanego z Francji. Wszystkie wirusologicznie dodatnie (RNA dodatnie) zwierzęta
zostały poddane natychmiastowemu ubojowi ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się choroby
z udziałem kuczmanów jako wektora. Prowadzony w Polsce monitoring entomologiczny zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. wykazał występowanie
C.obsoletus oraz C.punctatus, które pełnią rolę wektora w przenoszeniu BTV.
Słowa kluczowe: BTV, choroba niebieskiego języka, status epizootyczny, Polska
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AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA WŚCIEKLIZNY W POLSCE Z ANALIZĄ
FILOGENETYCZNĄ KRAJOWYCH SZCZEPÓW LYSSAWIRUSÓW
Anna Orłowska, Marcin Smreczak, Paweł Trębas, Anna Marzec,
Jan F. Żmudziński, Jerzy Rola
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną powodującą zmiany zapalne w mózgu, kończącą się z reguły
zejściem śmiertelnym. Jest zoonozą o zasięgu globalnym. Czynnikiem etiologicznym choroby są wirusy
należący do rodzaju Lyssavirus, w obrębie którego wyodrębniono 14 gatunków, a 3 kolejne oczekują
na klasyfikację. Na zakażenie lyssawirusami wrażliwy jest człowiek oraz wszystkie zwierzęta
stałocieplne. W zależności od kontynentu różne gatunki zwierząt stanowią rezerwuar wirusów.
Spośród 14 wyodrębnionych gatunków lyssawirusów 12 wyizolowano od nietoperzy. W Polsce,
podobne jak w Europie, rolę wektora i rezerwuaru dla wirusa wścieklizny pełni lis rudy, a zakażenia
lyssawirusami EBLV1 (European Bat 1 Lyssavirus) stwierdzane są u nietoperzy.
W Europie podejmowano wiele prób zwalczania wścieklizny u lisów, które okazały się nieskuteczne.
Wprowadzenie doustnego uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie (ORV - oral rabies vaccination)
okazało się jedyną efektywną metodą kontroli i zwalczania choroby. Od 1993 roku na terenie Polski
wprowadzono akcję ORV co spowodowało ograniczenie liczby diagnozowanych przypadków z 3084
w 1993 roku do 8 przypadków w 2009 roku (6 u lisów i 2 u nietoperzy). Wybuch wścieklizny w 2010
roku na terenie województwa małopolskiego spowodował wzrost liczby przypadków choroby osiągając
szczyt w 2012 roku z liczbą 257 przypadków w tym 216 u zwierząt wolno żyjących, 38 u zwierząt
domowych oraz 3 u nietoperzy. Dodatkowa kampania ORV, uzupełniające wykładanie ręczne
szczepionki w miejscach niedostępnych do zrzutu z powietrza oraz zwiększenie liczby wykładanych
dawek w kolejnych latach sukcesywnie ograniczyło liczbę zdiagnozowanych przypadków choroby do
22 w 2016 roku - 16 u zwierząt lądowych nielatających, 6 u nietoperzy. Do lipca 2017 roku
zdiagnozowano 3 przypadki wścieklizny w tym 1 u lisa i 2 u nietoperzy.
Analiza sekwencji nukleotydowych krajowych lyssawirusów w odniesieniu do sekwencji
referencyjnych wykazała dotychczas występowanie trzech gatunków lyssawirusów z odrębnymi
cyklami krążenia. U nielatających ssaków zarówno wolno żyjących jak również domowych występuje
gatunek pierwszy lyssawirusów – wirus wścieklizny (rabies virus - RABV) podczas gdy u nietoperzy
wykrywany jest głównie gatunek 5 - EBLV1. W październiku 2016 roku u nietoperza z gatunku nocek
Natterera (Myotis nattereri) wyizolowano po raz pierwszy w Polsce gatunek 14 Bokeloh Bat Lyssavirus
(BBLV). BBLV po raz pierwszy wyizolowano w Niemczech w 2010 roku, a następnie w 2012 roku we
Francji.
Analiza pokrewieństwa filogenetycznego krajowych lyssawirusów w obrębie gatunku wykazała
wysoki stopień identyczności sekwencji nukleotydowych na poziomie 95-100%. Lyssawirusy
występujące w Polsce u ssaków nieposiadających zdolności aktywnego lotu wykazują bliskie
pokrewieństwo filogenetyczne z lyssawirusami krążącymi w Europie Wschodniej (Ukraina, Węgry,
Rumunia) co niewątpliwie związane jest z aktualną sytuacją epizootyczną wścieklizny w Europie.
Lyssawirusy izolowane od nietoperzy wykazują największe podobieństwo do lyssawirusów
występujących u nietoperzy w Niemczech, Francji i Danii.
Słowa kluczowe: wścieklizna, lyssawirusy, Polska, sytuacja epizootyczna, analiza filogenetyczna
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ZMIENNOŚĆ WIRUSA BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH
W ASPEKCIE DIAGNOSTYKI I PROFILAKTYKI CHOROBY
W ZAKAŻONYCH STADACH BYDŁA
Mirosław P. Polak, Paweł Mirosław, Aleksandra Antos, Jerzy Rola
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wirus biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) jest szeroko rozpowszechniony w Polsce oraz
na całym świecie. Badania krajowe wykazały, obecność przeciwciał dla tego wirusa w stadach bydła
mlecznego u 80-90% zwierząt na poziomie stada. Oceniono, że 0,9-2% badanych w Polsce zwierząt jest
nosicielami wirusa. Genom wirusa BVD-MD tworzy pojedyncza nić RNA o dodatniej polarności, zbudowana
z około 12,5 tys. nukleotydów. Cechujący się dużą podatnością na mutacje materiał genetyczny wirusa oraz
możliwość zakażania różnych gatunków przeżuwaczy sprawiają, że wirus ten charakteryzuje się dużą
zmiennością genetyczną i antygenową. Taka zmienność ma przełożenie praktyczne na możliwości
profilaktyki swoistej oraz skutecznej diagnostyki laboratoryjnej. Pomimo zidentyfikowania tego patogenu
w 1946 r. i dostępności na rynku prawie 200 preparatów immunologicznych do profilaktyki swoistej, do tej
pory nie udało się zlikwidować problemu zakażeń bydła tym wirusem. W przypadku stad zakażonych
podstawą skutecznej eliminacji wirusa BVD-MD jest szybka identyfikacja oraz usunięcie osobników
zakażonych trwale jako głównego źródła wirusa w stadzie. Jest to podstawowy warunek skutecznego
uwalniania stada od tego wirusa.
Celem pracy jest przedstawienie problemu zmienności genetycznej wirusa BVD-MD w aspekcie
skutecznej diagnostyki i profilaktyki zakażeń bydła tym patogenem.
Materiał do badań stanowiła surowica bydlęca pozyskana w latach 2015 – 2017 z polskich stad.
Ekstrakcję całkowitego RNA wykonano za pomocą metody Chomczyńskiego. Reakcję odwrotnej transkrypcji
połączonej z reakcją łańcuchową polimerazy (RT-PCR) przeprowadzono stosując zestaw Transcriptor OneStep RT-PCR Kit. Wykorzystano startery specyficzne dla regionu niekodującego 5’UTR. Wybrane szczepy
poddano amplifikacji za pomocą starterów flankujących regiony kodujące białka Npro i E2. Wygenerowane
produkty zostały następnie poddane sekwencjonowaniu. Drzewa filogenetyczne stworzono na podstawie
algorytmu neighbour-joining, a procent identyczności sekwencji (%) obliczono za pomocą programu BioEdit.
Badania przeprowadzone w Polsce w latach 2004 – 2011 wykazały obecność podtypów 1b, 1d, 1f, 1g
oraz 2a (dominacja 1b oraz 1d). Obecnie sytuacja wygląda podobnie z tym, że podtyp 1f stał się podtypem
dominującym, a szczepów należących do drugiego gatunku (BVDV-2) jak i atypowych pestiwirusów nie
zidentyfikowano. W Polsce zidentyfikowano 5 stad, z których wyizolowano wirus od zwierząt poddanych
wcześniej szczepieniom ochronnym. W trzech stadach zidentyfikowano podtyp 1b, a w dwóch pozostałych
1d. Powszechnie stosowana szczepionka w Polsce oparta na podtypie 1a wykazującym 83-90%
identyczności w obrębie regionu 5’UTR w stosunku do badanych szczepów terenowych. Region kodujący
białko E2 charakteryzował się mniejszym podobieństwem, dochodzącym do 71%. Kolejny szczep
szczepionkowy KE9 (podtyp 1b) wydaje się być bardziej odpowiedni do szczepień profilaktycznych
w stosunku do niektórych badanych szczepów, wykazując do 96% identyczności w rejonie 5’UTR oraz Npro
oraz do 92% w rejonie E2.
Badania własne potwierdzają dużą zmienność genetyczna wirusa BVD-MD, podobnie jak w innych
krajach. Stosowanie szczepionek opartych o podtyp wirusa nie występujący w kraju obniża skuteczność
szczepień profilaktycznych i prowadzi do rodzenia się osobników zakażonych trwale po kontakcie
z odmiennym antygenowo szczepem terenowym wirusa.
Słowa kluczowe: wirusowa biegunka bydła, BVD, pestiwirus, diagnostyka, szczepienia
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MONITORING GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)
W POLSCE - OD WYKRYCIA PIERWSZEGO PRZYPADKU DO UZYSKANIA
STATUSU KRAJU O ZNIKOMYM RYZYKU WYSTĄPIENIA CHOROBY
Mirosław P. Polak, Jerzy Rola
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) to jedyna choroba prionowa zwierząt zaliczana do zoonoz.
Spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego od bydła zakażonego lub chorego na BSE związane
jest z ryzykiem zachorowania ludzi na wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD). Postać klasyczna
choroby związana jest z konsumpcją przez bydło mączek mięsno-kostnych produkowanych ze zwierząt
chorych lub będących w okresie inkubacji choroby. Natomiast atypowe BSE traktowane jest jako postać
spontaniczna choroby i dotyczy zwierząt starszych. BSE podobnie jak inne choroby prionowe
charakteryzuje się długim okresem inkubacji, liczonym w latach. Dlatego tak ważne ze względu na
bezpieczeństwo konsumenta jest badanie zwierząt zdrowych, kierowanych do konsumpcji. Choroba
pojawiła się w Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono 97% wszystkich przypadków. Jednakże w Europie,
w tym także w Polsce, pomimo stwierdzenia stosunkowo niskiej liczby zachorowań, BSE znacząco
wpłynęła na sytuacje ekonomiczną tych krajów.
Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epizootycznej BSE w Polsce od wykrycia pierwszego
przypadku choroby w 2002 r. do uzyskania statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia tej choroby
w maju 2017 r.
Materiał do badań stanowiły próbki pnia mózgu pobierane od bydła zdrowego oraz z tzw. grupy
ryzyka i badane szybkimi testami (ELISA) w laboratoriach terenowych oraz w przypadku uzyskania
wyniku dodatniego potwierdzane w Krajowym Laboratorium Referencyjnym metodą western-blot.
Dodatkowo, wykorzystano dane epizootyczne pochodzące z Głównego Inspektoratu Weterynarii.
W latach 2002-2015 (14 lat badań) w Polsce wykryto w sumie 75 przypadków BSE, wykonując 6 405
574 badań. Stwierdzono relatywnie wysoki wskaźnik atypowego BSE (19% wszystkich przypadków)
w stosunku do innych krajów. Wskaźnik prewalencji BSE w odniesieniu do liczby zbadanych próbek od
bydła w Polsce był bardzo niski i wyniósł 0,00001171. Oznacza to, że system nadzoru nad
występowaniem BSE wykazał swoją wysoką skuteczność przy tak niewielkim stopniu występowania
choroby w populacji bydła w Polsce. Ostatni przypadek choroby w Polsce zdiagnozowano w lutym 2013
r. W okresie marzec 2013-marzec 2017 (okres 4 lat) do badań potwierdzających otrzymano zaledwie
8 próbek i dla wszystkich uzyskano wyniki ujemne.
Pomimo importu do Polski prawie 2 mln ton mączek mięsno-kostnych z krajów, w których BSE
wystąpiło przed 2002 r., liczba przypadków choroby była niska. Wszystkie przypadki zdiagnozowano
u bydła rodzimego. Co ważne, nie zarejestrowano zachorowań ludzi na vCJD, co potwierdza
skuteczność prowadzonego nadzoru nad BSE w Polsce.
Słowa kluczowe: gąbczasta encefalopatia bydła, BSE, monitoring
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WYKORZYSTANIE METODY IZOTERMICZNEJ AMPLIFIKACJI DNA
(LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION METHOD - LAMP)
DO WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ BLV U BYDŁA
EARLY DETECTION OF BLV INFECTIONS IN CATTLE WITH USE OF LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL
AMPLIFICATION METHOD (LAMP)

Maria Szczotka, Ewelina Iwan, Aneta Pluta
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biochemii, Puławy, Polska

Wstęp: Enzootyczna białaczka bydła (enzootic bovine leukemia-ebb) jest chorobą zakaźną
wywoływaną przez limfotropowy wirus (bovine leukemia virus - BLV). BLV należy do rodziny
Retroviridae, rodzaju Deltaretrovirus, do której należą także wirusy ludzkiej białaczki T-limfocytarnej
HTLV-1 i HTLV-2. Schorzenie powoduje znaczne straty ekonomiczne w hodowli. Zakażenie ma
charakter latentny, początkowo przebiega bezobjawowo, później obserwuje się przewlekłą
limfocytozę oraz guzy, rozrosty i nacieki limfocytarne w obrębie narządów wewnętrznych w fazie
klinicznej. W zaawansowanych stadiach choroby głównym rezerwuarem prowirusa są narządy
limfoidalne oraz inne narządy np. nerki i wątroba. Brak natomiast danych odnośnie lokalizacji wirusa
we wczesnym, asymptomatycznym okresie choroby. Zastosowanie metod molekularnych pozwala na
wczesne i bardzo precyzyjne wykrycie prowirusa w badanych tkankach. Wykorzystana w tym celu
metoda izotermalnej amplifikacji DNA (LAMP-Loop-mediated isothermal amplification) umożliwiła
szybką i uproszczoną detekcję zakażenia BLV.
Celem pracy była identyfikacja prowirusowego DNA w krwi i tkankach krów we wczesnym stadium
zakażenia przy użyciu trzech metod molekularnych: LAMP, nested PCR i qPCR.
Materiały i metody: Badania przeprowadzono na grupie 61 krów naturalnie zakażonych BLV,
serologicznie pozytywnych w teście ELISA oraz 7 zwierzętach zdrowych, serologicznie negatywnych
stanowiących grupę kontrolną. Materiałem do badań było DNA wyizolowane z leukocytów krwi
obwodowej , węzłów chłonnych, szpiku kostnego, śledziony, nerki i tkanki nerwowej. W celu wykrycia
materiału genetycznego wirusa w próbkach zastosowano metody: LAMP, nested PCR i qPCR do
amplifikacji trzech fragmentów genomu wirusa białaczki, odpowiednio regionu: LTR, genu env oraz
genu pol.
Wyniki i wnioski: Przeprowadzona ilościowa i jakościowa analiza prowirusowego DNA umożliwiła
precyzyjne określenie tropizmu wirusa do poszczególnych narządów w stadium aleukemicznym
zakażenia. Obecność prowirusowego DNA wykazano we wszystkich analizowanych próbkach zwierząt
serologicznie pozytywnych. Najwyższy odsetek wyników dodatnich odnotowano dla próbek DNA
izolowanych z: leukocytów krwi (96,6%), śledziony (96,4%) i węzłów chłonnych (88%). Natomiast
najwyższą przeciętną wartość liczby kopii prowirusowego DNA stwierdzono dla próbek izolowanych ze
śledziony (ok. 5000 kopii). Sugeruje to, że głównie w tych tkankach lokalizuje się wirus w fazie
aleukemicznej zakażenia. Wykazano także znaczny stopień zgodności wyników między trzema
zastosowanymi metodami, wartości dla współczynnika Kappa Cohen'a mieściły się w przedziale od
0,507 do 0,703. LAMP jest techniką, która nie wymaga zastosowania drogiego, specjalistycznego
sprzętu, dzięki temu możliwe jest szybkie i sprawne rozpoznanie zakażenia oraz eliminację zakażonego
zwierzęcia i zahamowanie dalszego rozprzestrzeniania się choroby wśród stada.
Słowa kluczowe: BLV, prowirusowy DNA, molekularna detekcja, tropizm wirusa.
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ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA NA ZAKAŻENIE ONKOLITYCZNYM WIRUSEM
PĘCHERZYKOWEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ (VESICULAR STOMATITIS VIRUS
-VSV) W MODELU LUDZKICH LEUKOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ EX VIVO
Tomasz Tomczyk, Egbert Piasecki E, Agnieszka Wiśniewska,
Bogna Jatczak, Beata Orzechowska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, Wrocław

Wstęp. Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (vesicular stomatitis virus – VSV), należący do
rodziny Rhabdoviridae jest coraz częściej wykorzystywany w terapiach przeciwnowotworowych
z uwagi na zdolność do selektywnej replikacji w komórkach nowotworowych, która prowadzi do ich
lizy. Dodatkowo zastosowanie wirusa zdolnego do replikacji wpływa na odpowiedź immunologiczną
gospodarza co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii przeciwnowotworowej.
Cel pracy. Celem proponowanych badań było zbadanie przebiegu odpowiedzi immunologicznej
towarzyszącej replikacji VSV w ludzkich leukocytach krwi obwodowej (peripheral blood leukocytes –
PBLs). Ponadto, scharakteryzowano molekularny szlak przekazywania sygnału aktywującego geny IFNα/β w odpowiedzi na zakażenie VSV oraz indukcję produkcji cytokin istotnych w odpowiedzi
przeciwwirusowej. W pracy skupiono się także na określeniu docelowej populacji PBL, która ulega
zakażeniu VSV i indukcji procesu apoptozy.
Materiały i metody. Analizę fenotypową limfocytów oraz apoptozę oceniano za pomocą cytometrii
przepływowej. Aktywność kaspazy 3/7 wykrywano metodą luminescencji. W celu oceny uwalniania
wirusa, miano VSV w płynie znad zakażonych PBL miareczkowano w mysiej linii komórkowej (L 929).
Ekspresję genów oceniano metodą real-time PCR. Ekspresję cytokin/chemokin określono ilościowo
metodą Multiplex.
Wyniki. Zakażenie PBL wirusem VSV spowodowało podwyższenie ekspresji genów RIG-I, MDA-5,
tetherin, IFITM3, MDA-5 i MxA, zróżnicowanie się monocytów do niedojrzałych komórek
dendrytycznych (iMDDC), oraz powodowało ich apoptozę, zależącą od aktywacji kaspaz 3/7.
Różnicowanie się monocytów wymagało zakaźnego VSV, jednakże spadek liczby monocytów (CD14+)
był także związany z obecnością w środowisku cytokin/chemokin wytworzonych w odpowiedzi na
zakażenie VSV.
Wnioski. Wyniki badań mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i skuteczności terapii
przeciwnowotworowych z zastosowaniem VSV jako wirusa onkolitycznego.
Słowa kluczowe: Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (vesicular stomatitis virus – VSV), wirus
onkolityczny, terapia przeciwnowotworowa, interferon, monocyty, komórki dendrytyczne, apoptoza
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ZAKAŻENIE ALFA-HERPESWIRUSOWE (HHV-1, EHV-1) PIERWOTNYCH
HODOWLI ASTROCYTÓW MYSZY - BADANIA WSTĘPNE IN VITRO
Anna Słońska-Zielonka1,2, Joanna Cymerys2, Joanna Brzezicka2,
Marcin Chodkowski2, Marcin Bańbura2
1

Katedra Nauk Fizjologicznych, 2Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wstęp: Alfa-herpeswirusy zdolne są do zakażania komórek ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
gdzie powodują zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego czy leukoencefalopatię. Ich głównym
celem są neurony, w których ustalają stan zakażenia latentnego, jednakże wiadomo, że mogą również
zakażać pozostałe komórki mózgu, w tym astrocyty. W odpowiedzi na zakażenie wirusowe astrocyty
ulegają aktywacji i wydzielają cytokiny prozapalne, chemokiny oraz związki cytotoksyczne.
W literaturze istnieją doniesienia dotyczące zakażenia astrocytów przez HHV-1 czy HHV-6, mimo to
dokładne mechanizmy związane z zakażeniem tych komórek przez alfa-herpeswirusy, w tym przez
szczepy zwierzęce, nie zostały w pełni poznane.
Cel pracy: Zbadanie zdolności alfa-herpeswirusów (HHV-1, EHV-1) do zakażania pierwotnej hodowli
mysich astrocytów.
Materiały i Metody: W doświadczeniu wykorzystano cztery szczepy alfa-herpeswirusów: ludzki
herpeswirus 1 (HHV-1) oraz trzy szczepy końskiego herpeswirusa 1 – terenowy szczep nieneuropatogenny (Jan-E EHV-1), szczep referencyjny (Rac-H EHV-1) i szczep neuropatogenny
(EHV-1 26). Badania prowadzono na astrocytach wyizolowanych z płodów myszy Balb/C. Obecność
wirusowego antygenu w astrocytach wykrywano za pomocą mikroskopii konfokalnej (Leica SP8 WLL,
Kawa.ska), zaś kinetykę replikacji (24, 48 i 72 g.p.z.) oceniono przy użyciu real-time PCR (Roche
Diagnostics).
Wyniki: W zakażonych mysich astrocytach obecność antygenu wirusowego stwierdzono na terenie
cytoplazmy, głównie wokół jądra komórkowego. Zakażenie, zarówno szczepami końskimi, jak i ludzkim,
doprowadziło do zmiany kształtu komórek, które utraciły wypustki i uległy obkurczeniu i zaokrągleniu.
Obecność wirusowego DNA w komórkach stwierdzono w 24, 48 i 72 g.p.z. W przypadku szczepów
końskich ilość wirusowego DNA uległa obniżeniu w 24 g.p.z., jednak pozostawała na podobnym
poziomie w późniejszych czasach po zakażeniu (48, 72 g.p.z.). Z kolei w przypadku szczepu ludzkiego
HHV-1 spadek ilości wirusowego DNA nastąpił w 48 g.p.z., zaś w 72 g.p.z. zaobserwowano jego istotny
statystycznie wzrost.
Wnioski: Alfa-herpeswirusy (HHV-1, EHV-1) zakażają i replikują się w pierwotnej hodowli mysich
astrocytów.
Słowa kluczowe: pierwotna hodowla mysich astrocytów, alfa-herpeswirusy, HHV-1, EHV-1
Sfinansowano ze środków dotacji KNOW Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność",
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr 05-1/KNOW2/2015 (500-07-023100-D0010001).

43

WYSTĘPOWANIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA GENETYCZNA IZOLATÓW EAV
U KONI HUCULSKICH W POLSCE
Wojciech Socha, Jerzy Rola
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy

Wirusowe zapalenie tętnic koni (equine viral arteritis - EVA) jest jedną z najważniejszych chorób
zakaźnych koniowatych, odpowiedzialną za poważne straty ekonomiczne na całym świecie. W Polsce
występowanie EVA stwierdza się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Czynnikiem etiologicznym
choroby jest wirus zapalenia tętnic koni (equine arteritis virus - EAV). W rozprzestrzenianiu EAV
zasadnicze znaczenie odgrywają ogiery. Stwierdzono, że u 30-60% zakażonych ogierów, dochodzi do
ustanowienia zakażenia przetrwałego co powoduje, że stają się one nosicielami i permanentnymi
siewcami wirusa. Okres siewstwa wirusa z nasieniem może trwać od kilku tygodni do kilku lat,
a w niektórych przypadkach nawet do końca życia ogiera. Ogiery takie stanowią główny rezerwuar EAV
w populacji koni, w której wirus może rozprzestrzeniać się na inne osobniki, które nie miały wcześniej
z nim kontaktu.
Celem niniejszej pracy była ocena rozprzestrzenienia zakażenia EAV w stadninie koni huculskich
w południowej Polsce oraz charakterystyka genetyczna wybranych izolatów EAV uzyskanych w trakcie
badań.
Materiał do badań pobierano dwukrotnie: pierwszy raz w grudniu 2012, drugi raz w maju 2013 roku.
Do badań serologicznych pobrano łącznie 14 próbek surowicy od ogierów oraz 73 próbki od klaczy,
z czego 8 próbek od ogierów oraz 37 od klaczy w 2012 roku, a 6 próbek od ogierów oraz 36 od klaczy
w 2013 roku. Wszystkie próbki zbadano testem seroneutralizacji EAV zgodnie z wytycznymi OIE.
Do badań wirusologicznych pobrano łącznie 9 próbek nasienia pochodzących od 7 ogierów, z czego
3 pobrano w 2012 a 6 w 2013 roku. Z wszystkich pobranych próbek nasienia przeprowadzono
ekstrakcję RNA z użyciem zestawu QIAamp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen). Uzyskane RNA poddano
amplifikacji wykorzystując test real time RT-PCR specyficzny dla genu ORF7 EAV. Spośród próbek,
w których stwierdzono obecność EAV wybrano trzy próbki pochodzące od różnych ogierów: jedną
pobraną w 2012 oraz dwie pobrane w 2013 roku. Materiał ten został wstępnie oczyszczony, a po
uzyskaniu cDNA poddano go sekwencjonowaniu genomowemu nowej generacji (NGS). Uzyskane
sekwencje poddano analizie filogenetycznej z wykorzystaniem programu MEGA 5.2.
Wyniki testu seroneutralizacji wykazały istotny wzrost odsetka osobników serododatnich pomiędzy
rokiem 2012 a 2013, z 23,2% do 95,3%. Równocześnie średnie miano przeciwciał dla osobników
serododatnich wzrosło w przypadku ogierów z 1:204 do 1:453 a dla klaczy z 1:20 do 1:60.
Wyniki testu real time RT-PCR wykazały obecność materiału genetycznego EAV w 5 z 9
przebadanych próbek: 2 pobranych w 2012 roku oraz 3 w 2013 roku. Analiza pełnych sekwencji
genomowych wykazała wysoki poziom podobieństwa sekwencji nukleotydowych (94,92 - 98,96%)
pomiędzy analizowanymi izolatami EAV. Ponadto analiza sekwencji genu ORF5 wykazała, iż badane
izolaty należą do grupy filogenetycznej EU1 podobnie jak inne polskie szczepy EAV izolowane w dwóch
ostatnich dekadach.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pomiędzy grudniem 2012 a majem
2013 doszło do rozprzestrzenienia się EAV w stadzie, najprawdopodobniej w wyniku wykorzystywania
trwale zakażonych ogierów do krycia klaczy.
Słowa kluczowe: Equine Arteritis Virus, sekwencjonowanie, NGS
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HERPESWIRUS KONI TYPU 1 (EHV-1) – GŁÓWNA PRZYCZYNA
PORONIEŃ U KLACZY W POLSCE
Karol Stasiak, Jerzy Rola
Zakład Wirusologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wstęp: Herpeswirus koni typu 1 (EHV-1) to jeden z najważniejszych patogenów występujących
w populacji koni, będący przyczyną poważnych strat ekonomicznych w hodowli koni. Wirus ten
powoduje zakażenia górnych dróg oddechowych, poronienia u ciężarnych klaczy, śmierć
nowonarodzonych źrebiąt oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego określane jako herpeswirusowa
mieloencefalopatia.
Cel pracy: Charakterystyka genetyczna krajowych szczepów EHV-1, izolowanych z przypadków
poronień u klaczy w latach 1999 – 2017.
Materiał: Narządy wewnętrzne (płuca, wątroba, śledziona, serce, nerka) pobrane od 126 poronionych
płodów końskich.
Metody: Z próbek narządów przygotowano 10% zawiesinę homogenatów w płynie MEM Eagle
z dodatkiem antybiotyków. Następnie wykonano ekstrakcję DNA, które zostało użyte do testu realtime PCR w celu potwierdzenia zakażenia EHV-1. Homogenaty PCR+ zostały wykorzystane do izolacji
wirusa w hodowli komórkowej RK-13. Otrzymany materiał genetyczny z izolatów i homogenatów PCR+,
które w teście izolacji wirusa dały wynik ujemny, stanowił matrycę do amplifikacji fragmentów genów
ORF30 i ORF68 EHV-1. Produkty PCR o wielkości odpowiednio 380 (ORF30) i 764 (ORF68) par zasad
sekwencjonowano metodą Sangera. Analizę sekwencji nukleotydowych wykonano przy użyciu
programów BioEdit oraz MEGA.
Wyniki: Obecność DNA EHV-1 stwierdzono w 54 (42,8%) próbkach, podczas gdy wirus EHV-1
wyizolowany został z 40 (31,7%) poronionych płodów. W przypadku 4 próbek PCR+, nie uzyskano
amplikonów nadających się do sekwencjonowania. Analiza fragmentu genu ORF68 50 sekwencji EHV1 wykazała, że 3 (6,0%) izolaty należą do III grupy genetycznej, 4 (8,0%) do IV grupy, natomiast
pozostałe 43 (86,0%) sekwencje nie zostały zakwalifikowane do żadnej z ustanowionych grup
genetycznych. Co ciekawe, sekwencje nukleotydowe 23 (46,0%) izolatów EHV-1 posiadają mutacje
punktowe w pozycji 629 (GA) i 755 (CT), które występują również w izolacie pochodzącym
z Wielkiej Brytanii (GB86_3_2) i mogą stanowić odrębną grupę genetyczną, blisko spokrewnioną z VI
grupą. Kolejną grupę liczącą 16 (32,0%) sekwencji krajowych izolatów EHV-1 które nie zostały
sklasyfikowane, stanowią wirusy bardzo blisko spokrewnione z izolatem GB86_3_2, które oprócz wyżej
wymienionych mutacji, mają dodatkową substytucję w pozycji 626 (TC). Z kolei sekwencje
nukleotydowe pozostałych 4 (8,0%) izolatów wykazują duże podobieństwo do szczepów należących do
II grupy genetycznej jednak obecność substytucji (CT) w pozycji 563 oraz A/C w pozycji 755 również
uniemożliwia ich klasyfikację. Z kolei analiza fragmentu genu ORF30 wykazała, że 2 (4,0%) spośród 50
izolatów EHV-1 posiada genotyp neuropatogenny (G2254), podczas gdy pozostałe 48 (96,0%) należą
do wariantu nieneuropatogennego (A2254).
Wnioski: Wykazano po raz pierwszy obecność neuropatogennych szczepów EHV-1 w populacji koni
w Polsce. Większość szczepów wirusa powodująca poronienia u klaczy należała do genotypu
nieneuropatogennego (A2254). Krajowe szczepy EHV-1 należą do III i IV grupy genetycznej, oraz
wykazują podobieństwo do izolatów z grupy II i VI.
Słowa kluczowe: Herpeswirus koni typu 1, ORF30, ORF68, analiza sekwencji
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NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE W POLSCE
W LATACH 2006-2015 – ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNA
Paulina Stefaniuk1, Agnieszka Wójtowicz1, Robert Ściślak1, Halina Piecewicz-Szczęsna2
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
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Wstęp: Szczepionki uważane są za jedno z największych osiągnięć medycyny. Po wprowadzeniu do
organizmu ludzkiego wzbudzają powstanie odpowiedzi immunologicznej, co prowadzi
do uodpornienia. Mimo ponad trzystuletniej historii skutecznego stosowania szczepień ochronnych,
aktualnie coraz częściej w wątpliwość poddawane jest bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych.
W Polsce obserwuje się w ostatnich latach zwiększoną aktywność ruchów antyszczepionkowych, które
powołując się na możliwe działania niepożądane szczepionek, postulują zniesienie obowiązku
szczepienia dzieci i pozostawienie rodzicom w tej kwestii wolnego wyboru. Wg badań CBOS z 2013
roku niemal co czwarty Polak opowiada się za całkowitą dobrowolnością w kwestii szczepień.
Celem pracy jest analiza zjawiska występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce
w latach 2006-2015.
Materiał i metoda: Materiałem wykorzystanym do analizy epidemiologicznej są dane statystyczne
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego opracowane w Biuletynach Rocznych „Szczepienia
Ochronne w Polsce” z lat 2006-2015.
Wyniki: W latach 2006-2015 z roku na rok malała ilość osób w wieku do 20 lat, objętych
sprawozdaniami ze szczepień ochronnych. Od roku 2009 systematycznie rośnie liczba osób
uchylających się od obowiązkowych szczepień. Liczba ta była w roku 2015 ponad pięciokrotnie wyższa
niż w roku 2009. Ilość zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych wzrastała w latach
2006-2014. W roku 2015 zaobserwowano spadek liczby zgłoszonych o 11% w stosunku do roku
ubiegłego. Warto zaznaczyć, że liczba dawek szczepionek obowiązkowych od 2007 roku nie uległa
zmianie i wynosi 21 dawek.
Współczynnik NOP w latach 2006-2014 systematycznie rósł, wynosząc w roku 2006: 79 NOP/ 1 mln
szczepień, a w roku 2014: 317 NOP/ 1 mln szczepień. Współczynnik NOP w roku 2015 wyniósł 288
przypadków/ 1 mln szczepień i był o 10% niższy niż w roku poprzednim. Procentowy udział
ciężkich/poważnych NOP do wszystkich zgłoszonych NOP w latach 2008-2011 rósł, a następnie w latach
2011-2015 zaczął spadać.
Wnioski: W ostatnich dziesięciu latach obserwuje się wzrost liczby niepożądanych odczynów
poszczepiennych i wzrost częstości ich występowania. Prawdopodobnie można to tłumaczyć
zwiększeniem świadomości pacjentów i lekarzy na temat możliwości wystąpienia NOP i obowiązku ich
zgłaszania.
Słowa kluczowe: NOP, niepożądany odczyn poszczepienny, ruchy antyszczepionkowe
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DAAs – INNOWACYJNE I KOSZTOWNE LECZENIE ZAKAŻENIA HCV
Robert Ściślak1, Agnieszka Wójtowicz1, Paulina Stefaniuk1, Halina Piecewicz-Szczęsna2
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Wstęp: DAAs (direct-acting ativirals) są obecnie rekomendowane do leczenia zakażeń HCV
spowodowane wszystkimi genotypami wirusa. Cure rate tego typu leczenia wynosi ponad 90%. W 2016
roku WHO wydała wytyczne terapii z użyciem DAAs.
Celem pracy jest analiza kosztów leczenia DAAs na świecie.
Materiały i metody: Materiałami wykorzystanymi do analizy epidemiologicznej są raporty WHO.
Wyniki: Początkowe ceny DAAs, w krajach wysoko rozwiniętych, były wysokie. Na przykładzie
Sofosbuvir’u w roku jego wynalezienia (2013), cena za tabletkę wynosiła 1000$. W styczniu 2015r.
koszt 1kg substancji czynnej kosztował 8000-9000$. W lutym 2016 roku – 1500-3000$. Obserwuje się
wzrost sprzedaży DAAs. Ceny leków generycznych i produkowanych na postawie licencji są o wiele
niższe od oryginalnych.
Koszty terapii zależą od kursu walut i PKB. Wśród krajów należących do grupy wysoko rozwiniętych,
lecz z niskim PKB, leczenie jest najdroższe. W Polsce koszt leczenia wszystkich zakażonych HCV
wyniósłby 190,5% rocznego wykorzystania wszystkich możliwych leków w krajach Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w Holandii - 10,5%.W krajach wysoko rozwiniętych
w oparciu o parytet siły nabywczej, całkowita terapia Sofosbuvir’em jest najdroższa w Polsce (131
250$) i Turcji (91 339$). Najtańsza w Norwegii (36 483$), Szwecji (39 727$) i Danii (39 999$). Średnio
koszt terapii wynosi 50 tys. $ i jest m.in. Niemczech, Austrii i Francji. W krajach o niskim i średnim
dochodzie koszt leczenia jest najniższy w Indiach (1861$), Mongolii (2604$), najwyższy w Brazylii
(9708$). Jest to związane z wykorzystywaniem leków generycznych. Wnioski: Cena DAAs
systematycznie spada. W krajach o wysokim przychodzie koszt leczenia jest wyższy niż w krajach
o niskim przychodzie. Kraje o niższym PKB muszą zapłacić najwięcej. Dostęp do leków generycznych
obniża koszty terapii kilkukrotnie.
Słowa kluczowe: HCV, koszty leczenia, DAAs
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WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW H5 W POLSCE – CHARAKTERYSTYKA
GENETYCZNA WYBRANYCH IZOLATÓW
Edyta Świętoń, Krzysztof Śmietanka
Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wstęp: W okresie październik 2016 – czerwiec 2017 w Europie, w tym w Polsce, miała miejsce
epidemia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) o niespotykanej dotychczas skali. Zakażenia
wykrywano w dużych, komercyjnych fermach drobiu, małych gospodarstwach przyzagrodowych oraz
u dzikich ptaków. W Polsce stwierdzono 65 ognisk u drobiu, w tym 38 ognisk u drobiu fermowego i 27
u drobiu przyzagrodowego. Natomiast u dzikich ptaków HPAI stwierdzono w 68 lokalizacjach.
Wszystkie ogniska u drobiu oraz 65 przypadków u dzikich ptaków były wywołane przez wirus HPAI
podtypu H5N8, natomiast w dwóch miejscach u łabędzi niemych stwierdzono zakażenie podtypem
H5N5.
Cel pracy: Celem badań była ocena pochodzenia i różnorodności genetycznej wirusów HPAI H5N8
i H5N5 z ognisk u drobiu i dzikich ptaków oraz określenie powiązań między nimi.
Materiał: Badaniom poddano gen hemaglutyniny (HA) 62 izolatów. Dodatkowo w przypadku 12
szczepów uzyskano sekwencje całego genomu wirusowego. Materiał do badań stanowiło RNA
wyizolowane z prób klinicznych (wymazów, narządów) od zakażonych ptaków.
Metody: Segmenty genomu wirusa namnożono w reakcji one-step RT-PCR z użyciem specyficznych
starterów. Następnie produkty PCR poddano sekwencjonowaniu metodą Sangera. Uzyskane
sekwencje konsensusowe poszczególnych genów wirusowych poddano analizie filogenetycznej
z użyciem programu MEGA6. W przypadku genu HA zastosowano program BEAST w celu określenia,
ile czasu upłynęło od rozdzielenia się linii genetycznych prowadzących do wspólnego przodka wirusów
poddawanych analizie (tMRCA - Time to the Most Recent Common Ancestor). Dodatkowo w celu
określenia podobieństwa między sekwencjami HA skonstruowano sieć filogenetyczną metodą Median
Joining w programie NETWORK.
Wyniki: Analiza filogenetyczna wszystkich segmentów genomu przeprowadzona dla 12 izolatów
wykazała dużą różnorodność genetyczną i istnienie przynajmniej 4 różnych konfiguracji genów
(genotypów). Pomimo dużego podobieństwa genu HA analizowanych wirusów, można wyróżnić w jej
obrębie cztery grupy. Podział ten pokrywa się z przynależnością szczepów do danego genotypu, jak
również odzwierciedla ich rozmieszczenie geograficzne.
Wirusy pierwszej grupy były wykrywane głównie na północy kraju, druga grupa dominowała na
zachodzie, natomiast trzecia grupa na południu i w centrum Polski. Czwartą grupę stanowiły wirusy
podtypu H5N5 stwierdzone w woj. dolnośląskim. Analiza tMRCA wykazała, że geny HA analizowanych
wirusów H5N8 pochodzą od wspólnego przodka, który najprawdopodobniej w okolicy maja 2016 r. dał
początek dwóm liniom ewolucyjnym, krążącym dalej niezależnie dzieląc się na kolejne podgrupy.
Niezależnie od stopniowych zmian w genie HA, dochodziło również do reasortacji, czyli wymiany
segmentów genomu pomiędzy różnymi wirusami grypy ptaków, co obserwujemy obecnie w postaci
różnych genotypów.
W przypadku części ognisk zaobserwowano bliskie pokrewieństwo wirusów w nich stwierdzonych
z tymi wykrywanymi od dzikich ptaków. Z drugiej strony, w kilku przypadkach, gdzie ogniska były
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zlokalizowane w bliskiej odległości, wysoka homologia sekwencji wirusów pozwoliła stwierdzić, że
najprawdopodobniej miało miejsce rozprzestrzenianie wirusa z fermy do fermy.
Wnioski: Sytuacja epidemiologiczna w Polsce związana z HPAI miała bardzo dynamiczny charakter.
Analiza filogenetyczna krajowych izolatów H5N8 i H5N5 wykazała, że miały miejsce niezależne
introdukcje różniących się genetycznie wirusów. Główną drogą wprowadzenia wirusa do gospodarstw
utrzymujących drób był kontakt z dzikimi ptakami, jednak stwierdzono również bliskie powiązania
pomiędzy ogniskami u drobiu fermowego, wskazujące na udział człowieka w rozprzestrzenianiu wirusa.
Słowa kluczowe: wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), podtyp H5N8, analiza filogenetyczna
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KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – ZAGROŻENIE XXI WIEKU
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Wstęp: Kleszczowe zapalenie mózgu jest zakaźną chorobą OUN, wywołaną przez neurotropowe wirusy
przenoszone przez kleszcze z rodzaju Ixodes. W Polsce rokrocznie odnotowuje się kilkaset przypadków
tej choroby. Kleszczowe zapalenie mózgu jest istotnym klinicznie problemem ze względu na brak
leczenia przyczynowego.
Cel pracy: Analiza epidemiologiczna występowania kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce w ciągu
ostatnich 10 lat oraz zwrócenie uwagi na istotną rolę profilaktyki w tej chorobie.
Materiały i metody: Materiały to dane z lat 2006-2016 pochodzące z Państwowego Zakładu Higieny.
Na ich podstawie została wykonana analiza za pomocą opisowej metody epidemiologicznej.
Wyniki badań: Od roku 1993 w Polsce obserwuje się gwałtowny wzrost występowania kleszczowego
zapalenia mózgu. Do roku 1993 zapadalność na tę chorobę była niższa niż 0,10 na 100 tys.
mieszkańców. W latach 2006-2016 zapadalność na 100 tys. mieszkańców wynosiła od 0,39 do 0,92.
Najwięcej przypadków odnotowano w roku 2009, najmniej w 2015. W liczbie zachorowań brak jest
tendencji spadkowej lub wzrostowej, gdyż spadki zachorowań są naprzemienne z ich wzrostem. Szczyt
zapadalności przypada na III lub IV kwartał roku. Najmniej zachorowań notuje się w kwartale I.
Najwięcej przypadków kleszczowego zapalenia mózgu rokrocznie obserwowano w województwie
podlaskim. Stanowiły one od 40 do 57% wszystkich zachorowań w Polsce. W wielu województwach
w ciągu poszczególnych lat nie odnotowywano żadnych przypadków choroby. Liczba
hospitalizowanych wynosiła od 99,5 do 100% pacjentów.
Wnioski: W ciągu ostatnich 10 lat współczynnik zapadalności waha się, natomiast zaobserwowano
znacznie więcej przypadków choroby niż w latach poprzednich. Bardzo ważną rolę w uniknięciu
choroby odgrywa odpowiednia ochrona przed ukąszeniami przez kleszcze oraz szczepienia ochronne
osób, które przebywają na terenach endemicznych.
Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu, zachorowalność, wzrost, profilaktyka
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AKTYWNOŚĆ PRZECIWWIRUSOWA BAKTERII PROBIOTYCZNYCH
Z RODZAJU LACTOBACILLUS I BIFIDOBACTERIUM
Katarzyna Zwolińska1, Michał Ochnik1, Marcelina Pyclik2, Tomasz Tomczyk1,
Marta Sochocka1, Agnieszka Razim2, Sabina Górska2
1

Laboratorium Wirusologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
2
Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Wstęp. Zakażenia wirusowe wciąż stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Szczególnie istotna jest profilaktyka infekcji wirusowych, a jednym z proponowanych rozwiązań w tym
zakresie jest stosowanie probiotyków. Są to mikroorganizmy z grupy bakterii kwasu mlekowego (LAB,
lactic acid bacteria) i bifidobakterie, które mogą wykazywać działanie przeciwwirusowe bezpośrednio
lub pośrednio, poprzez stymulację układu immunologicznego.
Cel pracy. Ocena aktywności przeciwwirusowej wybranych szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus
i Bifidobacterium przeciwko wirusom, reprezentującym różne grupy taksonomiczne i wywołującym
schorzenia różnych układów.
Materiał i metody. Badaniami objęto 10 szczepów bakteryjnych: L. plantarum NIZO, L. plantarum WSL,
L. casei LOCK 0919, L. rhamnosus LOCK 0908, L. rhamnosus LOCK 0900, B. longum ssp. longum CCDM
367, B. longum ssp. longum CCDM 372, B. longum ssp. infantis CCDM 369, B. adolescentis CCDM 370,
B. animalis ssp. animalis CCDM 218. Bakterie hodowano w podłożu MRS, w 37ºC, 5% CO2
(Lactobacillus) lub w MRS z L-cysteiną w warunkach beztlenowych (Bifidobacterium), przez 24-72
godzin. Hodowle bakteryjne (preparaty A) odwirowywano i sączono na sączkach bakteriologicznych,
uzyskując sterylne supernatanty (B). Osad bakteryjny rozpuszczano w PBS i liofilizowano (bakterie
żywe, C), traktowano 1% glutaraldehydem i liofilizowano (D) lub inaktywowano termicznie
(denaturacja białek) i liofilizowano (E). Zbadano działanie preparatów A-E przeciwko: ludzkiemu
herpeswirusowi typu 1 (HHV-1, szczep McIntyre); wirusowi pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej
(VSV, Indiana); ludzkiemu adenowirusowi typu 5 (HADV-5, Adenoid75); wirusowi grypy A H1N1
(A/PR/8/34) oraz ludzkiemu rinowirusowi typu 16 (HRV-16, 1175). Badania prowadzono in vitro, na
komórkach wrażliwych na działanie wirusów. Użyto komórek linii A549 (badanie VSV, HHV-1, HADV5); MDCK (testy z udziałem wirusa grypy A H1N1) oraz HeLa (HRV-16). Oceniono cytotoksyczność
preparatów A-E i dobrano stężenia do dalszych badań. Liofilizowane bakterie (preparaty C, D i E)
testowano w ilości ok. 107 komórek. Zbadano aktywność wirusobójczą hodowli (A) i supernatantów (B)
w stężeniach 10, 50 i 90%. Działanie wirusobójcze określono, porównując miano wirusów
traktowanych preparatami przez 1 godzinę w temp. pokojowej, z mianem wirusów nietraktowanych
(TCID50, tissue culture infectious dose). Określono wpływ badanych preparatów na etapy
pre-adsorpcyjne, adsorpcję oraz etapy post-adsorpcyjne replikacji. Zastosowano stężenia nietoksyczne
(≤CC10; cytoxic concentration), niewykazujące aktywności wirusobójczej. Miarą hamowania replikacji
była skala efektów cytopatycznych (CPE, cytopathic effect) w odniesieniu do kontroli nietraktowanej
oraz traktowanej standardowymi lekami przeciwwirusowymi.
Wyniki. Stwierdzono silną aktywność wirusobójczą hodowli (preparaty A) oraz supernatantów (B)
wszystkich badanych szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium w stosunku do wirusów VSV, HHV-1,
grypy A H1N1 oraz HRV-16. Preparaty te w stężeniach 50-90% powodowały spadek miana
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wymienionych wirusów o co najmniej 2 logarytmy. Stężenia 90% powodowały inaktywację ≥99,99%
cząstek wirusowych. Aktywności wirusobójczej nie wykazywały komórki bakteryjne (C, D, E).
Nie stwierdzono działania bójczego żadnego z testowanych szczepów w stosunku do HADV-5. Nie
zaobserwowano również hamowania replikacji żadnego z wirusów testowych.
Wnioski. Aktywność przeciwwirusowa badanych szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium polegała na
działaniu wirusobójczym, skierowanym przeciwko wirusom o różnej budowie i materiale genetycznym
(VSV, HHV-1, grypa A H1N1, HRV-16). Za aktywność tę odpowiadają najprawdopodobniej metabolity
bakteryjne, wydzielane do medium w trakcie hodowli.
Słowa kluczowe: probiotyki, aktywność przeciwwirusowa, Lactobacillus, Bifidobacterium, HHV-1, VSV,
HADV-5, HRV-16, wirus grypy A H1N1
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P-1
ZAKAŻENIE WIRUSEM ZIKA - PREZENTACJA PRZYPADKU
Abramczuk Edyta, Pancer Katarzyna, Gut Włodzimierz, Częścik Agnieszka,
Oczko-Grzesik Barbara*, Jaroszewicz Jerzy*,
Sobala-Szczygieł Barbara*, Litwińska Bogumiła
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
* Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii ŚUM, Bytom

Gorączka Zika jest chorobą wywołaną przez wirusa należącego do rodzaju Flavivirus, do którego
należą również wirus żółtej gorączki, wirus kleszczowego zapalenia mózgu i wirus Denga. Są to
arbowirusy przenoszone przez komary Aedes aegypti i Ae. Albopictus, które są szeroko
rozpowszechnione na 6-ciu kontynentach, nawet na niektórych obszarach Europy. Możliwe jest
również zakażenie ZIKV poprzez kontakty seksualne z zakażoną osobą oraz drogą wertykalną. Po raz
pierwszy wirus Zika został wykryty w 1947r. w Afryce. Zainteresowanie wirusem znacznie wzrosło po
wybuchu epidemii w 2013r. na wyspach Pacyfiku. W wyniku zakażenia wirusem Zika odnotowano tam
występowanie objawów neurologicznych. W Brazylii, gdzie wirus dotarł w 2015r., infekcje połączono
z nasilonym występowaniem w tym czasie mikocefalii u dzieci. Obecnie wirus Zika uważany jest za
czynnik powodujący mikrocefalię i inne uszkodzenia mózgu u dzieci, poronienia, jak również nasilający
występowanie zespołu Guillain-Barré oraz innych zmian w układzie nerwowym. Występujące po
zakażeniu wirusem objawy są nieswoiste, często mylone z objawami występującymi w przebiegu
gorączki denga i Chikungunya. U 60-80% zakażonych osób nie stwierdza się żadnych objawów, ale nie
wyklucza to możliwości wystąpienia w/w komplikacji. Obecnie spada tempo szerzenia się wirusa Zika
na nowe tereny, ale nadal zakażenia te są stwierdzane w ok. 60 krajach. Od 2016r. w Zakładzie
Wirusologii NIZP-PZH prowadzona jest diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem Zika.
Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku pacjenta, u którego potwierdzono zakażenie
wirusem Zika - ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnostycznych.
U 31-letniego pacjenta, w 10-tym dniu pobytu na Dominikanie wystąpiła nieregularna gorączka do
39°C, obustronne powiększenie i tkliwość węzłów szyjnych, po 2 dniach intensywne bóle okolicy
lędźwiowej, po 2 kolejnych dniach - plamisto-grudkowa, nieswędząca wysypka, nasilona na tułowiu
i kończynach górnych. W wywiadzie: bardzo częste wyjazdy do Afryki i Azji, przed dwoma laty podobne
objawy podczas pobytu w Azji - bez dalszej diagnostyki. Pacjent szczepiony p/żółtej gorączce i kzm.
Hospitalizacja - pierwszego dnia po powrocie do kraju. Badania, zgodnie z rekomendacjami WHO, ECDC
i PAHO obejmowały różnicowanie: malarii (wykluczono), zakażenia wirusem Denga, Zika
i Chikungunya. Włączono leczenie objawowe. Pacjent w dobrym stanie ogólnym wypisał się po 4 dniach
hospitalizacji - bez nawrotów gorączki i po ustąpieniu wysypki.
Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku gorączki denga, Zika i Chikungunya były niejednoznaczne
(szczegóły na plakacie), dlatego przeprowadzono dalsze analizy w NIZP-PZH, gdzie potwierdzono
zakażenie wirusem Zika poprzez wykazanie znamiennego wzrostu przeciwciał w klasie IgM i IgG dla
antygenu NS1 wirusa Zika oraz wykrycie RNA wirusa w nasieniu pacjenta.
Podejrzenie współistniejącego zakażenia wirusem Denga opierało się na wynikach badań
serologicznych, gdzie zastosowano antygeny powierzchniowe tych wirusów. Zakażenie to zostało
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jednak wykluczone w NIZP-PZH na podstawie ujemnego wyniku oznaczania obecności swoistego
antygenu NS1 wirusa Denga w surowicy.
Wnioski: Ze względu na podobieństwo antygenowe w obrębie glikoproteiny E i białka prM
flawiwrusów konieczne jest prowadzenie diagnostyki różnicującej (zakażenie wirusem Denga vs. Zika),
a także stosowanie różnych metod dla potwierdzenia zakażenia. Informacja nt. zastosowanej metody
oraz rodzaju antygenów powinna być udostępniania lekarzom, którzy na tej podstawie mogą
odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki. Istotnym czynnikiem, wpływającym na wiarygodność
wyników laboratoryjnych badań, jest także rodzaj materiału klinicznego oraz odpowiedni czas jego
pobrania.
Słowa kluczowe: gorączka Zika, gorączka Denga, reakcje krzyżowe w badaniach serologicznych,
potwierdzenie zakażenia ZIKV
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P-2
WPŁYW INFEKCJI ADENOWIRUSOWEJ NA PROFIL SKŁADNIKÓW
MINERALNYCH W SUROWICY KRWI KOBIET Z NADWAGĄ LUB OTYŁOŚCIĄ
Grzegorz Bazylak 1), Marcin Siepak 2), Agnieszka Jaworowska 3)
1)

Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, gbazylak@cm.umk.pl
2)
Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
3)
Department of Life & Sports Science, School of Engineering & Science,
University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania

Wstęp: Epidemia otyłości w większości krajów świata stanowi od dawna dotkliwy problem medyczny,
społeczny i ekonomiczny. Rozwój otyłości, szczególnie u osób dojrzałych i starszych, może być wtórnym
efektem miejscowej i uogólnionej reakcji zapalnej po przebytych zakażeniach wirusowych
i bakteryjnych, w tym ostrych, przewlekłych i nawracających infekcjach powodowanych w ciągu całego
roku przez wszechobecne patogenne adenowirusy (ADV).
Cel pracy: Ponieważ zakażenia ADV stanowią 13% wszystkich infekcji wirusowych u człowieka podjęto
badania nad udziałem tego czynnika w etiologii otyłości i jego związku z homeostazą składników
mineralnych.
Materiały i metody: Analizie poddano próbki surowicy krwi żylnej zebranych od 59 (kohorta badana,
seropozytywna ADV, średni wiek 46,5 lat) i 23 (kohorta kontrolna, seronegatywna NDV, wiek 40,2 lat)
zdrowych dorosłych kobiet zamieszkałych w Bydgoszczy. Na podstawie pomiarów antropometrycznych
wyróżniono w każdej kohorcie trzy grupy: NW kobiety z normalną masą ciała (wskaźnik masy ciała BMI
< 25 kg/m2), OW z nadwagą (BMI > 25 kg/m2) oraz OB z otyłością (BMI > 30 kg/m2). W surowicach
oznaczono zawartość triglicerydów, cholesterolu całkowitego i związanego z frakcją HDL oraz retinolu
i tokoferolu metodą HPLC. Obecność przeciwciał klasy IgG, IgA, IgM dla AVD oznaczono metodą ELISA
oraz real-time PCR. Surowice przechowywano w temp. -70oC i rozmrażano przez 20 min. w temp. 24oC,
następnie przenoszono 0,3 mL surowicy do pozbawionych jonów metali probówek polipropylenowych,
rozcieńczano do 15 mL za pomocą ultraczystego 1% HNO3, poddawano ekstrakcji przez 15 min. na łaźni
ultradźwiękowej (35 MHz/320 W) i wirowano przez 20 min. przy 5800 obr/min. Analizę 19. składników
mineralnych wykonano przy pomocy spektrometru Agilent 8800 Triple Quad. Jako wzorzec
wewnętrzny stosowano roztwór itru (89Y). Do kalibracji wykorzystano wzorzec wielopierwiastkowy do
pomiarów ICP (VHG Labs), w procesie walidacji zastosowano 27. pierwiastkowy materiał certyfikowany
ClinCal®-Serum Calibrator (Recipe Chemicals Instruments GmbH). Precyzja pomiaru oznaczanych
pierwiastków mieściła się w zakresie od 4 do 7%.
Wyniki: U kobiet NW odsetek kobiet seropozytywnych (IgG+) wnosił 28,8%, natomiast 71,2% łącznie
w grupach OW i OB. Kobiety ADV seropozytywne (IgG+) charakteryzowały się wyższym BMI oraz
zwiększoną zawartością tłuszczu w ciele w porównaniu do kobiet NDV. Odnotowano zwiększone
średnie stężenie V,Co,Zn,Cd,Sb,Ba,Hg,Pb oraz zmniejszone średnie stężenie B,Al,Mg,Mn,Fe,Ni,Cu,Se,
a także zmniejszoną proporcję Cu/Zn i Cu/Fe w surowicy krwi kobiet ADV(IgG+) zaliczonych do grupy
NW, OW i OB. W surowicach grupy kobiet NW-ADV (IgG+), w porównaniu do grupy kobiet NW-NDV,
spadek proporcji Cu/Zn oraz obniżenie zawartości retinolu i tokoferolu był zwiększony o 20%.
Największy spadek stężenia Mn i Fe pod wpływem przewlekłej infekcji ADV w surowicy krwi
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obserwowano w grupie kobiet NW-ADV, OB-AVD i OW-ADV, odpowiednio, 36,1; 30,5 i 11,2%, podczas
gdy w analogicznych grupach kohorty NDV spadek ten wynosił odpowiednio 15,9; 11,2 i 11,0%.
Podobny trend, w porównaniu do poszczególnych grup NDV, występował w przypadku spadku stężenia
Cu w surowicy badanych kobiet i w grupie NW-ADV, OB-AVD, OB-AVD wynosił, odpowiednio, 33,7;
16,6 i oraz 0,5%.
Wnioski: W żadnej z trzech grup kobiet z infekcją ADV nie stwierdzono znaczących zmian w stężeniach
Cr i As w surowicy, co może wskazywać na dodatkowy wpływ czynników epigenetycznych,
powiązanych z tymi pierwiastkami, na przebieg procesów zapalnych u kobiet otyłych.
Słowa kluczowe: Otyłość, adenowirusy, surowica krwi, składniki mineralne, witaminy, stan zapalny
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P-3
OCENA WPŁYWU POLIMORFIZMU GENÓW TAP1 I TAP2 NA PODATNOŚĆ
NA ZAKAŻENIE HIV-1
Olga Błachowicz1, Izabela Tan1, Brygida Knysz2, Jacek Gąsiorowski2, Małgorzata Zalewska2,
Michał Ochnik1, Marta Sochocka1, Beata Orzechowska1, Egbert Piasecki1, Katarzyna
Zwolińska1
1

Laboratorium Wirusologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
2
Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wstęp. Czynniki genetyczne są istotnym elementem wpływającym na odpowiedź na zakażenie ludzkim
wirusem niedoboru odporności, a także na tempo rozwoju choroby i prawdopodobieństwo
przenoszenia wirusa. Szczególnie ważną rolę w zakażeniach wirusowych, w tym także w infekcji HIV
odgrywa odpowiedź komórkowa, poprzedzona prezentacją antygenów wirusowych cytotoksycznym
limfocytom T. W tym procesie bierze udział szereg białek takich jak proteasom, białka transportujące
peptydy (TAP1 oraz TAP2), białka opiekuńcze retikulum endoplazmatycznego (kalneksyna,
kalretikulina i tapazyna) oraz aparat Golgiego. Wyżej wymienione struktury, współpracując razem,
tworzą APM (antigen processing and presenting machinery). Polimorfizm genów kodujących
wymienione białka może mieć związek z podatnością i przebiegiem infekcji wirusowych.
Cel pracy. Określenie wpływu polimorfizmu genów TAP1 i TAP2 na podatność na zakażenie HIV-1 na
drodze seksualnej lub dożylnego przyjmowania środków odurzających.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę osób HIV-1-pozytywnych (HIV+; n=453), w tym 98 osób
zakażonych wskutek kontaktów seksualnych i 355 osób przyjmujących dożylnie substancje
narkotyczne. Grupę porównawczą stanowiły osoby wielokrotnie eksponowane na HIV-1, ale
niezakażone (EU, exposed, uninfected; n=118), w tym 84 narkomanów oraz 34 osoby eksponowane na
drodze seksualnej. Na tło populacyjne składała się grupa 100 krwiodawców, HIV-, HCV- i HBVseronegatywnych. Genotypowania wykonano za pomocą metody PCR. Określono występowanie
polimorfizmów: TAP1-333A>G (Ile333Val) (rs1057141), TAP2-565A>G (Ala565Thr) (rs2228396), TAP2665G>A (Ala665Thr) (rs241447), TAP2-379A>G (Val379Ile) (rs1800454), delecji 177 pz w genie TAP2177 (rs67511411) oraz delecji 18 pz w genie TAP2 (rs141555015). Porównano częstości wymienionych
polimorfizmów w grupie HIV+ i EU, z uwzględnieniem rodzaju ekspozycji. Analizę wykonano z użyciem
testu χ2 z poprawką Yates’a.
Wyniki. W populacji polskiej nie stwierdzono występowania TAP2-del18 (rs141555015). Częstość
wymienionych alleli w grupie krwiodawców wynosiła odpowiednio: 31% (TAP1-333G); 11% (TAP2565G); 62% (TAP2-665G); 22% (TAP2-379G); 61% (TAP2-del177). W grupach HIV+ i EU częstości
powyższych polimorfizmów przedstawiały się następująco, odpowiednio: 27,59% vs 31,36% (TAP1333G); 12,58 vs 16,95% (TAP2-565G); 61,15% vs 51,69% (TAP2-665G); 30,46% vs 27,97% (TAP2-379G);
55,41% vs 51,69% (TAP2-del177). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w częstościach tych
alleli w grupach HIV+ i EU (p>0,05). Nie wykazano również związku testowanych polimorfizmów
z podatnością na zakażenie, w zależności od rodzaju ekspozycji na HIV (kontakty seksualne lub dożylne
przyjmowanie środków odurzających.
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Wnioski. Nie udowodniono wpływu posiadania wymienionych genów TAP1 i TAP2 na podatność na
zakażenie HIV-1 w badanych grupach, niezależnie od rodzaju ekspozycji.
Słowa kluczowe: HIV-1, TAP1, TAP2, podatność na zakażenie, AMP (antigen processing and presenting
machinery)
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P-4
STAN WIEDZY NA TEMAT ZAKAŻENIA WRODZONEGO CMV WŚRÓD
STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH
Agnieszka Częścik, Agnieszka Trzcińska, Joanna Siennicka
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
Wstęp: Wirus cytomegalii jest najczęstszą przyczyną zakażeń wrodzonych na świecie, dotyczą one
średnio 0,64% żywych urodzeń na całym świecie, przy czym wartość ta waha się w zależności od
badanej populacji od 0,3% do 2,3%. Liczne badania ankietowe prowadzone w wielu krajach wykazują,
że większość badanych osób nie jest świadomych konsekwencji jakie dla płodu może mieć zakażenie
CMV. Wysoki odsetek ankietowanych nie znał, nie słyszał i nigdy nie czytał nic na temat zakażenia
CMV w ciąży. Większość ankietowanych nie potrafiła podać konkretnych objawów związanych
z zakażeniem wrodzonym CMV, czynników ryzyka, dróg transmisji i sposobów zapobiegania
zakażeniu. Najczęściej jako konsekwencję tego zakażenia podawano opóźnienie umysłowe i utratę
słuchu. Wśród zachowań higienicznych, które mogą uchronić przed zakażeniem CMV wymieniano
przede wszystkim mycie rąk, unikanie kontaktu z moczem i całowania dzieci w usta.
Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu wiedzy studentów kierunków technicznych na temat
zakażenia wrodzonego CMV.
Materiał i metody: Badanie ankietowe o charakterze pilotowym przeprowadzono wśród studentów
kierunków technicznych SGGW. Ankieta składała się z 11 pytań - 6 zamkniętych (tak/nie) i 5 otwartych
dotyczących znajomości jednostek chorobowych dotykających płód/dziecko, źródła informacji na
temat zakażeń wrodzonych, czynników ryzyka, dróg transmisji a także metod zapobiegania zakażeniom
wrodzonym. W badaniu tym wzięło udział 225 studentów SGGW (99 kobiet i 126 mężczyzn).
Wyniki: Spośród 225 ankietowanych osób 201 (89,3%) odpowiedziało, że nie zna pojęcia „zakażenie
wrodzone wirusem cytomegalii”. Ponadto tylko 9,3% (21/225) wybrało wrodzoną cytomegalię spośród
innych wymienionych jednostek chorobowych (min. wrodzona toksoplazmoza, różyczka, HIV/AIDS,
zespól Downa) dotykających płód/dziecko, dla porównania aż 88% (198/225) wybrało Zespół Downa.
92,9% (209/225) ankietowanych nie słyszała, że zakażenie wirusem CMV może być transmitowane
z matki do płodu, a 91,1% (205) osób nie słyszała o tym, że zakażenie wirusem CMV może być
niebezpieczne dla płodu. 199 osób (88,4%) nie wskazała żadnego spośród wymienionych materiałów
(mocz, mleko matki, łzy ślina itp.), który może być źródłem zakażenia wirusem cytomegalii. Najwięcej
osób (17), wskazało krew jako potencjalne źródło zakażenia wirusem CMV, podobnie najwięcej bo 22
osoby wskazało transfuzję krwi jako czynność która może być związana z ryzykiem zakażenia CMV.
Wnioski: Pomimo, że zakażenie wirusem cytomegalii jest najpowszechniejszą przyczyną zakażeń
wrodzonych na świecie, nadal pozostaje niedocenionym problemem zdrowia publicznego. Jak
wykazują przeprowadzone badania ankietowe poziom wiedzy na temat tego zakażenia jest bardzo
niski, dlatego też bardzo istotne jest podnoszenie poziomu świadomości na temat zakażenia
wrodzonego CMV i jego konsekwencji oraz dostępnych możliwości zapobiegania mu nie tylko wśród
kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży, ale ogółu społeczeństwa.
Słowa kluczowe: świadomość, CMV, zakażenie wrodzone
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P-5
NOWE ELEMENTY STRUKTURALNE RNA ZIDENTYFIKOWANE W CZĘŚCI
KODUJĄCEJ GENOMU WIRUSA COXSACKIE B3
Dutkiewicz Mariola, Jakub Kuczyński, Aleksandra Stachowiak
Zakład Biochemii RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Wirus Coxsackie B3 (CVB3) należy do rodziny pikornawirusów z rodzaju enterowirusów, których
infekcje związane są z szerokim spektrum chorób. Jest on jednym z najczęściej wybieranych obiektów
do badań nad enterowirusami, obok wirusa polio (PV). Wirus CVB3 wywołuje zapalenia mięśnia
sercowego, lecz nie opracowano jeszcze szczepionki, ani specyficznej metody jego zwalczania. Genom
wirusa Coxsackie B3 stanowi jednoniciowa cząsteczka RNA o polarności dodatniej, długości około 7400
nukleotydów, która zawiera pojedynczą otwartą ramkę odczytu oflankowaną z obu stron regionami
niepodlegającymi translacji (UTR). Zarówno w regionie 5’UTR, jak i w 3’UTR znajdujemy stabilne
struktury drugorzędowe zaangażowane w procesy translacji oraz replikacji wirusowego RNA.
W regionie kodującym poliproteinę, jak dotąd, scharakteryzowano pod względem strukturalnym
i funkcjonalnym tylko jeden motyw strukturalny RNA – element cre, wykorzystywany w procesie
replikacji wirusa.
Postanowiliśmy przeszukać region kodujący genomu wirusa na obecność innych elementów
strukturalnych RNA, które byłyby stabilne i zdeterminowane termodynamicznie, a także
konserwatywne filogenetycznie. Przeprowadziliśmy syntezę biochemiczną, charakterystykę
strukturalną RNA oraz filogenetyczną wybranych fragmentów genomu CVB3. Główną metodą
wykorzystaną do zbadania struktury drugorzędowej fragmentów RNA wirusa była modyfikacja
chemiczna wykorzystująca odczynnik NMIA w systemie in vitro, która stanowi podstawowy etap
techniki SHAPE. Polega ona na selektywnej acetylacji niesparowanych grup 2’-hydroksylowych
w cząsteczce RNA oraz identyfikacji tych modyfikacji podczas reakcji wydłużania startera. Wyniki badań
eksperymentalnych in vitro analizowane były in silico z wykorzystaniem programów SHAPEfinder,
RNAstructure oraz RNAalifold.
Zidentyfikowaliśmy dwanaście motywów struktury drugorzędowej RNA, o potencjalnie znaczącej
roli w cyklu propagatywnym wirusa, ze względu na duże prawdopodobieństwo ich występowania
w genomach dwudziestu różnych izolatów wirusa CVB3. Do zaproponowania ich modeli strukturalnych
wykorzystano dane eksperymentalne oraz przewidywania komputerowe. Kilka z tych elementów RNA
wykazało również prawdopodobieństwo występowania w podobnej formie także u innych
enterowirusów.
Zachowawcze motywy strukturalne RNA wewnątrz otwartej ramki odczytu mogą pełnić określone
funkcje w cyklu propagatywnym wirusów. Na przykład mogą stanowić miejsca oddziaływania
z białkami gospodarza, jak to zaobserwowano w przypadku wirusa polio i wirusów Coxsackie A.
Zidentyfikowano tam niedawno element strukturalny RNA, wiążący się do komórkowej rybonukleazy
L i powodujący inhibicję jej aktywności. Stabilne struktury drugorzędowe RNA w części kodującej mogą
też wpływać na prawidłowe zwijanie się wirusowych białek poprzez spowolnienie rybosomu, jak to
zaproponowano dla wirusa HIV, lub pełnić rolę w sygnalizacji indukującej odpowiedź immunologiczną,
w przypadku wirusa HCV.
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Ważnym wyzwaniem będzie teraz określenie funkcji odkrytych przez nas elementów strukturalnych
RNA, gdyż szczegółowa wiedza na temat mechanizmów ekspresji wirusa i struktury jego genomu, może
przyczynić się do opracowania właściwej terapii skierowanej przeciwko wirusowi CVB3 oraz innych
enterowirusów.
Słowa kluczowe: enterowirus, wirus Coxsackie B3, motyw/element strukturalny RNA, struktura
drugorzędowa RNA genomu wirusa
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P-6
ZASTOSOWANIE SEKWENCJONOWANIA NASTĘPNEJ GENERACJI
W DIAGNOSTYCE I BADANIU ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH
Aleksandra Giza, Ewelina Iwan, Arkadiusz Bomba, Edyta Świętoń*, Dariusz Wasyl
Zakład Analiz Omicznych
* Zakład Chorób Drobiu
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Sekwencjonowanie następnej generacji (Next Generation Sequencing - NGS) jest jedną z najprężniej
rozwijających się metod biologii molekularnej. Istota tego procesu polega na równoległym, masowym
sekwencjonowaniu krótkich fragmentów DNA. Przebieg NGS można podzielić na kilka etapów:
stworzenie biblioteki NGS, obejmujące fragmentację DNA i dołączenie znaczników
oligonukleotydowych; tworzenie klastrów, czyli obszarów na których zachodzi proces
sekwencjonowania; właściwe sekwencjonowanie oraz bioinformatyczna analiza danych. Jakość
materiału do badań odgrywa istotną rolę w interpretacji wyników, dlatego etap izolacji DNA jest
kluczowy. Cechą charakterystyczną tej technologii jest uzyskiwanie ogromnej ilości krótkich sekwencji,
których złożenie wymaga zastosowania specjalistycznych programów. Na rynku dostępne są różnego
rodzaju platformy stosujące odmienne technologie, z których najbardziej rozpowszechniona jest
Illumina, wykorzystująca nukleotydy znakowane fluorochromami, w połączeniu z optyczną detekcją.
NGS daje możliwość sekwencjonowania zarówno całych genomów wirusa, jak i wybranych
fragmentów DNA lub RNA, a otrzymane sekwencje można mapować z genomem referencyjnym, bądź
składać de novo. Technologia ta stwarza potężne narzędzie pozwalające na kompleksową diagnostykę
wirusologiczną, jak również poznanie i zrozumienie interakcji między wirusem, a komórką gospodarza.
Metody stosowane w technologii NGS można podzielić na dwie podstawowe grupy: genomiczne
i transkryptomiczne.
Metody genomiczne obejmują m.in: sekwencjonowanie całego genomu (Whole Genome
Sequencing - WGS), sekwencji docelowych (Targeted Sequencing), amplikonów oraz metagenomikę.
WGS umożliwia wykrycie obecności wirusa w badanej próbce oraz jego identyfikację. Problemem
często pojawiającym się przy sekwencjonowaniu próbek wirusowych jest zanieczyszczenie materiałem
genetycznym gospodarza, które ma znaczący wpływ na jakość uzyskanych sekwencji i koszty całego
procesu. Bardzo pomocne w tej sytuacji jest zastosowanie Targeted Sequencing, wykorzystującego
specyficzne sondy, zaprojektowane dla poszczególnych regionów w badanym genomie. Innym
podejściem stosowanym w wirusologii jest sekwencjonowanie amplikonów, czyli amplifikowanych
fragmentów materiału genetycznego. Umożliwia ono szczegółową charakterystykę badanych wirusów,
w tym rzadkich wariantów, odkrywanie nowych gatunków, a także wykrywanie delecji i insercji
w obrębie genomu. Stwarza to również możliwość badania heterogenności populacji wirusowych oraz
wpływu układu immunologicznego i leków na badany patogen. W przypadku próbek zawierających
mieszaninę różnych populacji wirusów, można zastosować podejście metagenomiczne. Umożliwia ono
wykrycie i charakterystykę nowych wirusów w sytuacji epidemii, a w przypadku próbek
środowiskowych może być pomocne w wyjaśnieniu podstawowych zasad ewolucji wirusów i ekologii.
Obecnie coraz większe zainteresowanie naukowców wzbudza transkryptomika. Jedną z metod NGS,
dzięki której można badać transkrybowane RNA jest tzw. RNA-seq. Bibliotekę przygotowuje się
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wówczas z powstałego po odwrotnej transkrypcji, cDNA. Obróbka danych RNAseq odbywa się zwykle
poprzez mapowanie odczytów do genomu referencyjnego, a statystyczna analiza ilości odczytów
przypadających na badany region w genomie umożliwia względne oszacowanie poziomów ekspresji
badanych genów. RNAseq znajduje zastosowanie w badaniu mechanizmów transkrypcji oraz splicingu,
ale także przy ocenie interakcji wirusa z komórką gospodarza w trakcie zakażenia. Wykorzystując
technikę NGS istnieje także możliwość badania małego RNA, niekodującego RNA oraz micro RNA, które
często odgrywają istotną rolę w regulacji ekspresji genów podczas infekcji wirusowych.
Technologia sekwencjonowania następnej generacji znajduje szerokie zastosowanie w wirusologii,
a ze względu na jej wysoką przepustowość oraz stosunkowo niskie koszty badań może w przyszłości
stanowić alternatywę dla tradycyjnych metod.
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P-7
EKSPRESJA RECEPTORA TOLL-PODOBNEGO TYPU 3 W TERMINOWYCH
ŁOŻYSKACH LUDZKICH ZAKAŻONYCH WIRUSEM CYTOMEGALII
Agnieszka Jabłońska1, Mirosława Studzińska1, Jarosław Kalinka2,
Patrycja Stańczyk2, Edyta Paradowska1
1

Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk, Łódź;
2
Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

Wstęp: Ludzki wirus cytomegalii (hCMV), należący do rodziny Herpesviridae jest główną przyczyną
zakażeń wrodzonych na świecie. Pierwszą linię obrony organizmu w zakażeniach wirusowych stanowią
mechanizmy odporności wrodzonej związane m.in. z aktywnością chemokin i cytokin, głównie
interferonów typu I. Proces identyfikacji zakażenia wirusowego w komórce następuje zazwyczaj za
pośrednictwem receptorów Toll-podobnych (TLR), przy czym endosomalny TLR3 rozpoznaje
dwuniciowy RNA (dsRNA) wirusów.
Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji TLR3 i genu kodującego białko adaptorowe TRIF
w łożyskach ludzkich z III trymestru ciąży zakażonych doświadczalnie hCMV oraz analiza stężeń
wybranych cytokin prozapalnych.
Materiał: Materiał stanowiły łożyska ludzkie pochodzące z prawidłowych ciąż donoszonych.
Metody: Badania wykonano na modelu hodowli narządowej doczesnej i kosmków płodowych
zakażonych szczepem laboratoryjnym AD169 hCMV w warunkach ex vivo. Ekspresję genów TLR3 i TRIF
określano na poziomie mRNA metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym z normalizacją wobec genu
referencyjnego YWHAZ. Stężenie wybranych cytokin (IFN-α, IFN-β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α i TNF-β)
w supernatantach, a także TLR3 w homogenatach tkankowych oznaczano metodą
immunoenzymatyczną ELISA.
Wyniki: Stwierdzono konstytutywną ekspresję genów TLR3 i TRIF w doczesnej i kosmkach płodowych.
Tkanki doczesnych zakażone hCMV ex vivo w odniesieniu do tkanek kosmków wykazywały wyższą
ekspresję TLR3 i TRIF na poziomie mRNA. Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie ekspresji obu
genów w tkankach zakażonych wirusem i niezakażonych (P > 0.05). Statystycznie wyższy poziom
ekspresji TLR3 w 48 godzinie hodowli wykazano w tkankach doczesnych zakażonych hCMV
w odniesieniu do tkanek niezakażonych wirusem (P = 0.029). Zakażenie hCMV indukowało produkcję
IL-6 (kosmki P = 0.029, doczesna P = 0.057) i IL-8, natomiast nie miało wpływu na uwalnianie IFN-α,
IFN-β, IL-12, TNF-α i TNF-β do supernatantów znad hodowli.
Wnioski: Zakażenie doświadczalne hCMV nie wpływa istotnie na transkrypcję TLR3 i TRIF
w terminowych łożyskach ludzkich.
Słowa kluczowe: łożysko, receptor Toll-podobny typu 3, wirus cytomegalii
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, projekt Nr 2014/13/B/NZ7/02317.
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P-8
COINFECTION EBV AND HPV IN OROPHARYNGEAL, LARYNGEAL
AND ORAL CAVITY CANCER
Adrian Jarzyński, Bartłomiej Drop, Ewa Kliszczewska, Małgorzata Polz-Dacewicz
Virology Department, Medical University of Lublin

Background: The Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous gammaherpesvirus that infect more than 90%
of global population. For the past two decades, increasing interested has been focused on the EBVassociated cancers including Burkitt’s lymphoma (BL), Hodgkin lymphoma (HL), nosopharyngeal
carcinoma and gastric cancer. Human papillomaviruses are DNA viruses that infect basal epithelial (skin
or mucosal) cells. HPV is recognized cause of cervical and head and neck cancers.
Methods: The present study comprised of a group of 146 patients with diagnosed cancer of the
pharynx, larynx and oral cavity. The material consisted of the sera and frozen tissue fragments. DNA
detection of EBV virus was performed by nested PCR reactions with two pairs of specific primers. HPV
detection and genotyping was performed using the INNO-LiPA HPV Genotyping Extra assay, that based
on the amplification of 65bp fragment from L1 region of the HPV genome. Statistical analysis was
performed to investigate the relationship between EBV and HPV by means of Pearson’s and chi-square
test with Fisher’s exact for small groups. Statistical significance was defined as p<0.05.
Results: In the study group, the EBV was detected in 63 samples and HPV was detected in 32 samples.
Coinfection EBV and BKV was detected in 24 samples. The results of alcohol consumption were
statistically significant, 22 patients of coinfection group were drinkers. There were also useful data on
histological grading of cancer, 13 patients were in G3 stage, what was the dominant value. Most
patient in coinfection group of study – 15 patients, were in N1 stage of cancer.
Conclusions: Both EBV and HPV are confirmed as oncogenic viruses, and have an influence on the
development of oropharyngeal, laryngeal and oral cavity cancer. Studies show a significant
correlation between alcohol consumption and co-infection with these viruses. In addition, over half
the cases of coinfection have been detected in patients with poorly differentiated malignancies – G3
stage, which is a weak prognostic factor.
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P-9
WYSTĘPOWANIE WIRUSA HPV W JAMIE USTNEJ ZDROWEJ POPULACJI
Ewa Kliszczewska, Agnieszka Stec, Adrian Jarzyński, Małgorzata Polz-Dacewicz
Virology Department, Medical University of Lublin

Wstęp Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus) należy do rodziny
Papillomawirusów. Genom wirusa występuje w postaci dwuniciowej cząsteczki DNA, podzielone jest
na geny wczesne (E, early) oraz późne (L, late). Późne geny L1 i L2 są odpowiedzialne za syntezę białek
otoczki, natomiast wczesne geny E1 i E2 odpowiadają za replikację genomu HPV. Dotychczas
zidentyfikowano ponad 100 rodzajów wirusa HPV. W jamie ustnej 24 rodzaje są związane z łagodnymi
zmianami oraz 12 typów ze zmianami złośliwymi. HPV jest częstym patogenem u osób dorosłych.
Zmiany nowotworowe związane z HPV stanowią 3,3 % zachorowań na raka wśród kobiet i 2 % wśród
mężczyzn.
Cel Celem niniejszych badań było ukazanie występowania wirusa HPV w zdrowiej populacji ludzi wg
wieku, miejsca zamieszkania oraz płci.
Materiały i metody Materiał do badań stanowiły wymazy szczoteczkowe z jamy ustnej pobrane
podczas zabiegów stomatologicznych. Wykrywanie materiału genetycznego DNA wirusa HPV
przeprowadzono przy użyciu metody genotypowania z zastosowaniem komercyjnego testu INNO-LIPA
HPV (Fujirebio). Badaniu poddano grupę 203 osób. Dorośli stanowili 106 osób (51 kobiet
i 55 mężczyzn). Wśród dorosłych pacjentów z terenów miejskich pochodziło 52 osoby a z terenów
wiejskich 54 osoby. Grupę 97 osób stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 4-12 lat (45 dziewczynek
i 52 chłopców. W grupie dzieci, z terenów wiejskich pochodziło 50 osób a z terenów miejskich 47.
Wyniki Wśród osób dorosłych (106 osób), między 40 a 60 rokiem życia, wirusa HPV wykryto
w 8 przypadkach - 7,5% badanych dorosłych. Wśród nich dorośli ze wsi stanowili 54 osoby, gdzie HPV
wykryto u 3 - 5,6%, natomiast u dorosłych z miasta – 52 osoby, wykryto 5 osób zakażonych wirusem 9,6%. Z grupy badanych dorosłych, kobiety stanowiły 51 osób, gdzie wirusa HPV wykryto u 3 kobiet 5,9%, a mężczyźni stanowili 55 osób, gdzie zakażenie wirusem wykryto u 5 osób - 9,1%. 97 dzieci
w wieku 4-12 lat, gdzie wirusa HPV wykryto u 10 osób - 10,3%. Wśród badanych było 50 dzieci ze wsi,
zakażonych 2 osoby – 4,0% i 47 z miasta, zakażonych 8 osób - 17,02%. Dziewczynki wśród badanych
stanowiły 45 osób, HPV wykryto u 4 osób - 8,9%, natomiast chłopcy stanowili 52 osoby, HPV wykryto
6 osób - 11,5%.
Wnioski Wirus HPV częściej izolowano od osób zamieszkałych w mieście niż na wsi, szczególnie wśród
dzieci. HPV DNA izolowano częściej od osób płci męskiej zarówno u dzieci jak i dorosłych.
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P - 10
NITKOWATE BAKTERIOFAGI NEISSERIA GONORRHOEAE JAKO PODSTAWA
SZCZEPIONEK PRZECIW GONOKOKOM
Aneta Kłyż, Andrzej Piekarowicz
Zakład Wirusologii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Rzeżączka jest najczęściej diagnozowaną chorobą zakaźną w USA i Europie. Ze względu na stale
rosnącą lekooporność czynnika etiologicznego rzeżączki – bakterii Neisseria gonorrhoeae, konieczne
jest opracowanie alternatywnych terapii wobec zastosowania antybiotyków. Taką alternatywą jest
stworzenie skutecznej szczepionki przeciw N. gonorrhoeae. W celu uzyskania szczepionki poszukiwane
są specyficzne czynniki antygenowe, które charakteryzują się stabilnością genetyczną i silnymi
właściwościami antygenowymi. W naszej opinii takimi kandydatami są białka kodowane przez fagi
nitkowate Neisseria gonorrhoeae.
U Neisseria gonorrhoeae FA1090 zidentyfikowano szereg wysp genomowych, które wykazują
podobieństwo budowy do bakteriofagów z rodzaju Inovirus, zdolnych do integracji z DNA gospodarza.
Dwie z wysp genomowych Ngoφ6 i φ7 kodują aktywne biologicznie fagi nitkowate. Wykazują
analogiczną, modularną budowę genomu jak fagi z rodzaju Inovirus, w tym CTX φ Vibrio cholerae oraz
bakteriofagi φRSS1 i φRSM1 Ralstonia solanacearum. W toku badań ustalono, że wszystkie szczepy
N. gonorrhoeae są lizogenami fagów nitkowatych (w tym φ6), które są stale syntetyzowane i uwalniane
podczas wzrostu tej bakterii. Fagi nitkowate N. gonorrhoeae mogą też stabilnie replikować się
i wytwarzać potomne cząstki fagowe w różnych bakteriach Gram ujemnych, a także w szczepie
Salmonella enterica. Niektóre białka fagowe integrują z błonami komórkowymi gospodarza
N. gonorrhoeae i są prezentowane na ich powierzchni, prawdopodobnie kontaktując się z elementami
systemu immunologicznego człowieka. Analiza sekwencji genomu N. gonorrhoeae wykazała, że geny
fagowe nie podlegają zmienności a co najmniej dwa białka faga φ6 są immunogenne.
Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie użyteczności białek kodowanych przez fagi
nitkowate, jako antygenów szczepionkowych przeciw N. gonorrhoeae.
Nośnikami antygenów były bakteryjne wektory, niepatogenne szczepy Salmonella enterica sv.
Typhimurium, zdolne do wytwarzania infekcyjnych cząstek fagów nitkowatych. Do szczepu S. enterica
sv. Typhimurium transformowano pBS::φ6 (dziki fag lub jego zrekombinowane pochodne). Materiałem
do doustnej immunizacji królików była seria szczepów na bazie Ngoφ6. Użycie bakteryjnego wektora,
zdolnego do wniknięcia do komórek ssaczych, powinno doprowadzić do wywołania odpowiedzi
immunologicznej
Uzyskane wyniki analizy fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej i testów ELISA wykazały, że
króliki immunizowane bakteriami S. enterica sv. Typhimurium zlizogenizowane fagmidem Ngoφ6,
wytwarzają duże ilości przeciwciał IgG i IgA specyficznych dla białek fagowych, które związane były z
powierzchnią komórek bakteryjnych N. gonorrhoeae. Otrzymana surowica mogła wiązać się z kilkoma
białkami fagowymi a także wykazywała efekt bakteriobójczy przeciw bakteriom N. gonorrhoeae.
Te dane wykazują, że białka fagów nitkowatych N. gonorrhoeae stanowią specyficzne czynniki
antygenowe, mogą indukować przeciwciała o aktywności antygonokokowej a tym samym białka fagów
nitkowatych mogą być kandydatami do rozwoju szczepionek.
Słowa kluczowe: nitkowate bakteriofagi, Neisseria gonorrhoeae, szczepionka
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OCENA WPŁYWU POLIMORFIZMU GENÓW TAP1 I TAP2 NA PODATNOŚĆ
NA ZAKAŻENIE WIRUSEM ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
Michał Ochnik1, Iwona Mozer-Lisewska2, Arleta Elżbieta Kowala-Piaskowska2,
Maciej Bura2, Iwona Bereszyńska2, Anna Pauli2, Paulina Kocik1,
Ewelina Lisewska1, Katarzyna Zwolińska1
1

Laboratorium Wirusologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
2
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Wstęp. Geny TAP1 i TAP2 kodują białka transporterowe (transporter associated with antigen
processing), zaangażowane w proces obróbki i prezentacji antygenów (ang. APM – Antigen Processing
and Presentation Machinery). Jest to mechanizm wymagający współdziałania wielu białek, z których
większość charakteryzuje się dużą zmiennością. Polimorficzność układu jest ewolucyjnym
przystosowaniem organizmów do odpowiedzi na atak zróżnicowanych, stale zmieniających się
zagrożeń. Wśród elementów biorących udział w procesie APM można wyróżnić poza białkami TAP,
między innymi: proteasom i immunoproteasom, aminopeptydazy docinające peptydy ERAP1 i ERAP2,
białka chaperonowe BiP, kalneksynę i kalretikulinę oraz cząsteczki MHC. Od tych elementów zależy
jakość i efektywność prezentacji antygenów (także wirusowych) limfocytom T, a tym samym
efektywność odpowiedzi immunologicznej. Białka TAP są odpowiedzialne za transport powstałych
w immunoproteasomie peptydów do wnętrza siateczki śródplazmatycznej, a zmiany w ich strukturze
mogą zmieniać preferencje względem długości przenoszonych peptydów, co ma również wpływ na to,
które białka znajdą się w asocjacji z MHC na powierzchni błony komórkowej. Stąd ich polimorfizm może
wiązać się z podatnością i przebiegiem infekcji wirusowych.
Cel pracy. Ocena wpływu polimorfizmu genów kodujących białka transportujące peptydy do wnętrza
retikulum endoplazmatycznego (TAP1 i TAP2) na podatność na zakażenie wirusem zapalenia wątroby
typu C.
Materiał i metody. Badaniami objęto 100 krwiodawców HCV-, HBV- i HIV-seronegatywnych,
stanowiących grupę kontrolną (K) oraz 292 osoby zakażone HCV (HCV+). Możliwym źródłem zakażenia
mogły być zabiegi chirurgiczne (n=186, 63,7%) lub transfuzja krwi (n=52, 17,81%), w 54 przypadkach
przyczyny były nieznane (18,49%). W grupie nie odnotowano osób przyjmujących dożylnie środki
odurzające. Większość pacjentów była zakażona genotypem 1b (n=183, 62,67%); 17 osób genotypem
1a (5,82%); 18 osób genotypem 3a (6,16%), 4 osoby genotypem 4 (1,37%). U 14 osób odnotowano
zakażenie więcej niż jednym genotypem (4,79%), dla pozostałych brak danych odnośnie genotypu
wirusa. Za pomocą metody PCR wytypowano u badanych osób, w obu grupach, następujące
polimorfizmy:
TAP1-333A>G (Ile333Val) (rs1057141), TAP2-565A>G (Ala565Thr) (rs2228396), TAP2-665G>A
(Ala665Thr) (rs241447), TAP2-379A>G (Val379Ile) (rs1800454), delecji 177 pz w genie TAP2-177
(rs67511411) oraz delecji 18 pz w genie TAP2 (rs141555015). Następnie porównano częstości tych
alleli, za pomocą testu χ2 z poprawką Yates’a.
Wyniki. W populacji polskiej nie stwierdzono występowania delecji 18 pz w genie TAP2 (rs141555015).
Częstość występowania substytucji TAP1-333A>G wynosiła 31,00% w grupie kontrolnej (n=31) oraz
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27,05% w grupie HCV+ (n=79); natomiast TAP2-565A>G występował u 11 krwiodawców (11%) oraz 32
nosicieli HCV+ (10,96%). Polimorfizm TAP2-665G>A odnotowano u 62% kontroli i 52,40% osób
zakażonych (n=153), a TAP2-379A>G u 22% krwiodawców (n=22) i 25% osób zakażonych (n=73).
Delecję 177 pz w genie TAP2 stwierdzono u 61 krwiodawców (61%) oraz 52,5% zakażonych HCV
(n=152). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstościach badanych polimorfizmów
w grupach K i HCV+ (p>0,005).
Wnioski. Nie stwierdzono związku wymienionych polimorfizmów genów TAP1 i TAP2 z podatnością na
zakażenie HCV.
Słowa kluczowe: podatność na zakażenie HCV; białka transportujące związane z obróbką antygenu,
TAP; polimorfizm TAP1 i TAP2
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BYDŁO NOWYM REZERWUAREM LENTIWIRUSÓW MAŁYCH PRZEŻUWACZY?
Monika Olech, Jacek Kuźmak
Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wstęp. Lentiwirusy zwierząt stały się interesującym modelem do badań nad mechanizmami
przekraczania bariery gatunkowej oraz przystosowania się do nowego gospodarza, a także zjawiska
powstawania nowych form tych patogenów tzw. emerging pathogens. Lentiwirusy małych przeżuwaczy
stanowią odrębną grupę w obrębie rodzaju Lentivirus, rodziny Retrovirdae, która uwzględnia wirus choroby
maedi visna owiec (VMV) i wirus zapalenia stawów i mózgu kóz (CAEV). Jakkolwiek naturalnym gospodarzem

dla CAEV są kozy, a dla MVV owce, wiele danych potwierdza fakt pokonywania przez te wirusy bariery
gatunkowej. Fakt ten sprawił, że patogeny te nie są uważane za gatunkowo specyficzne i określa się je
jako lentiwirusy małych przeżuwaczy (Small ruminant lentiviruses- SRLV).
Cel pracy. Przyjęto hipotezę, że w stadach mieszanych kozy/owce/bydło występują zakażenia SRLV,
które przekroczyły barierę gatunkową i przystosowały się do nowego gospodarza, co skutkować może
powstawaniem wirusów o nowych właściwościach biologicznych takich jak zmienione powinowactwo
do komórek nowego gospodarza czy zwiększony potencjał patogenny.
Materiały i metody Badania serologiczne przeprowadzono w oparciu o rekombinowane białka
SU1/Gag/SU5, reprezentujące typy genetyczne A1, A13, B1 i B2 SRLV. Od zwierząt wykazujących
obecność przeciwciał przeciw SRLV została pobrana krew w celu otrzymania komórek jednojądrzastych
i izolacji DNA. DNA przeznaczono do badań molekularnych w oparciu o amplifikację fragmentu genu
gag i env. Po oczyszczeniu produkty PCR zostały wklonowane do wektora plazmidowego. Po wstępnej selekcji
pozytywnych klonów trawieniem enzymami restrykcyjnymi, plazmidowe DNA zostało oczyszczone, poddane
sekwencjonowaniu i analizie. Od wyselekcjonowanych zwierząt została pobrana krew w celu otrzymania

komórek jednojądrzastych i hodowli makrofagów – monocyte derived macrophages (MDM) dla
potwierdzenia replikacji wirusa (metoda SG-PERT) i oceny jego cech biologicznych (obserwacja
mikroskopowa na obecność syncytiów, mianowanie wirusa).
Wyniki. Surowice pochodzące od bydła utrzymywanego razem z zakażonymi SRLV owcami i kozami
zostały zbadane przy użyciu rekombinowanych białek reprezentujących typy genetyczne A1, A13, B1
i B2 SRLV. Podwyższoną reaktywność zanotowano w przypadku 17 z 82 (20,7%) badanych surowic. Od
7 wyselekcjonowanych zwierząt pobrano krew, otrzymano MDM, które następnie kokultywowano
komórkami błony maziowej (goat synovial membrane- GSM). Aktywność odwrotnej transkryptazy
została potwierdzona w przypadku supernatantów pochodzących ze wszystkich hodowli komórkowych
natomiast obecność efektu cytopatycznego (tworzenie się syncytiów) zaobserwowano w przypadku
4 hodowli. DNA otrzymane z komórek in vitro użyto do amplifikacji fragmentu genu gag i env.
W przypadku fragmentu genu env nie uzyskano specyficznych produktów amplifikacji natomiast
w przypadku trzech próbek udało sie zamplifikować fragment genu gag o długości 625 pz kodujący
białko kapsydu. Analiza filogenetyczna wykazała przynależnośc jednej sekwencji do genotypu B1 oraz
przynależność dwóch sekwencji, pochodzących od krów z innego stada, do genotypu A12 SRLV.
Wnioski. W naturalnych warunkach, SRLV są w stanie pokonać barierę gatunkową i przystosować się
do nowego gospodarza jakim jest bydło.
Słowa kluczowe: lentiwirusy małych przeżuwaczy (SRLV), kozy, owce, bydło, przekroczenie bariery
gatunkowej
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ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA LUDZKIEGO WIRUSA CYTOMEGALII W GENACH
KODUJĄCYCH KOMPLEKSY gH/gL/gO I gH/gL/pUL128-pUL131A
Edyta Paradowska, Agnieszka Jabłońska, Mirosława Studzińska, Zbigniew J. Leśnikowski
Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Genom ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) koduje ponad 50 glikoprotein (g), włączając
12 należących do osłonki wirusa. Izolaty kliniczne HCMV zawierają dwa typy kompleksów gH/gL: trimer
gH/gL/gO (gCIII) oraz pentamer gH/gL/pUL128-pUL131. Geny UL128-UL131 (UL128L) mogą ulegać
mutacji podczas namnażania HCMV w hodowli komórek, co prawdopodobnie wpływa na tropizm
szczepów wirusa. pUL128-pUL131 uczestniczą w rozprzestrzenianiu HCMV w leukocytach, komórkach
śródbłonka i dendrytycznych, podczas gdy obecność trimeru warunkuje tropizm wirusa do
fibroblastów.
Cel. Określenie zmienności genetycznej gO (UL74), gH (UL75), gL (UL115), pUL128 (UL128), pUL130
(UL130) i pUL131A (UL131A) HCMV oraz związku między genotypem a poziomem wirurii/wiremii
u niemowląt.
Materiały i Metody. Materiał do badań stanowiły izolaty DNA z krwi pełnej i/lub moczu otrzymane od
29 noworodków z zakażeniem wrodzonym HCMV i 91 niemowląt z zakażeniem nabytym postnatalnie
lub niepotwierdzonym zakażeniem wrodzonym. Genotypowanie HCMV wykonano metodą PCR-RFLP
lub analizy sekwencyjnej. Liczbę kopii DNA HCMV oznaczano metodą PCR w czasie rzeczywistym
z sondą typu TaqMan.
Wyniki. Otrzymane wyniki wykazały obecność dwóch genotypów gH, czterech genotypów gO i gL,
ośmiu wariantów genetycznych pUL128 i pUL130 oraz pięciu wariantów pUL131A. U badanych
niemowląt najczęściej wykrywano genotypy gH2 (62%), gO1 (97%), gL1 (43%) oraz szczepy zawierające
fragment sekwencji UL131A -YKYVEQ- (47%) lub -CKYVEQ- (38%). Zakażenia mieszane wykryto u 45%
badanych niemowląt. Nie stwierdzono zależności między genotypami HCMV w zakresie kompleksów
osłonki a transmisją wertykalną. U niemowląt z zakażeniem HCMV nabytym postnatalnie częściej
wykrywano genotyp gL2. Ponadto, poziom wirurii u niemowląt zakażonych genotypem gL2 był niższy
w porównaniu do poziomu obserwowanego w przypadkach zakażeń innymi genotypami HCMV
(p<0,05). Miano wirusa nie korelowało z obecnością innych wariantów genów kodujących kompleks
gCIII i pentamer gH/gL/pUL128-pUL131A.
Wnioski.
1. Szczepy HCMV zawierające genotyp gH2, gO1, gL1 oraz sekwencję pUL131A -YKYVEQ- lub CKYVEQ- są najbardziej rozpowszechnione wśród niemowląt.
2. Genotyp wirusa nie wpływa na transmisję zakażeń wrodzonych i nabytych postnatalnie.
3. Szczepy HCMV o genotypie gL2 charakteryzują się mniejszą wirulencją.
Słowa kluczowe: ludzki wirus cytomegali, glikoproteiny osłonki, kompleks gCIII, pentamer
Badania finansowano z projektu Narodowego Centrum Nauki Nr 2014/13/B/NZ7/02317.
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OCENA WPŁYWU CIPROFLOKSACYNY NA REPLIKACJĘ
WIRUSA BK W HODOWLI IN VITRO
Justyna Pasternak1, Barbara Rajtar1, Agnieszka Stec1, Małgorzata Polz-Dacewicz1
1

Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wstęp: Reaktywacja zakażeń wywołanych wirusem BK (BKV), spowodowana spadkiem odporności
związanym z przeszczepem narządu, może prowadzić do rozwoju nefropatii oraz utraty organu.
Dotychczas stosowane leki przeciwwirusowe takie jak gancyklovir czy foscarnet nie posiadają
aktywności przeciwko wirusowi BK. Nadzieję stanowią chemioterapeutyki, stosowane zazwyczaj
w zakażeniach bakteryjnych, hamujące replikację wirusowego materiału genetycznego w komórkach.
Jednym z nich jest ciprofloksacyna.
Cel pracy: Ocena wpływu ciprofloksacyny na replikację wirusa BK w hodowli in vitro.
Materiał i metody: Do oceny działania niecytotoksycznych stężeń ciprofloksacyny na liczbę kopii BKV
stosowano 24-godzinne hodowle komórek w pożywce DMEM z dodatkiem 10% surowicy po 2h
inkubacji z wirusem o dawce zakaźnej 6,3 x 105 kopii/ml. Po zebraniu supernatantu z poszczególnych
dołków dokonano ilościowej oceny replikacji wirusa z pomocą reakcji Real-Time PCR przy użyciu
aparatu Aparat Light Cycler 2.0 (Roche).
Wyniki: Z pomocą testu MTT ustalono trzy największe niecytotoksyczne stężenia ciprofloksacyny:
31,25; 62,5; 125 µg/ml. Komórki poddane działaniu ciprofloksacyny w stężeniu 125µg/ml wykazują
największy spadek poziomu replikacji BKV wynoszący 1,8 - 3 log (Δ Ct 5,8 - 9,2), w porównaniu do
kontroli wirusa bez dodatku leku. Przy niższych stężeniach antybiotyku (62,5, 31,25 µg/ml) również
zanotowano spadek ilości kopii wirusa odpowiednio o 1,3 – 2 log (4 – 6,4 Ct) oraz 0 – 0,8 log
(0 – 2,4 Ct). Jest to jednak zbyt mały spadek aby stężenia te miały działanie terapeutyczne.
Wnioski: Ciprofloksacyna wykazuje działanie przeciwwirusowe przeciw wirusowi BK, hamując jego
replikację w hodowli in vitro w komórkach linii Vero. Najefektywniejsze zahamowanie replikacji BKV
obserwowano dla antybiotyku o stężeniu 125 µg/ml.
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KUMARYNY – POTENCJALNE ŹRÓDŁO SUBSTANCJI
O AKTYWNOŚCI PRZECIWWIRUSOWEJ
Barbara Rajtar1, Krystyna Skalicka-Woźniak2, Fatma Tosun3, Mahmut Miski4,
Łukasz Świątek1, Anastazja Boguszewska1, Małgorzata Polz-Dacewicz1
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Wstęp: Współczesna medycyna nie dysponuje odpowiednią liczbą skutecznych leków
przeciwwirusowych a obecnie stosowane są często mało swoiste w stosunku do wirusów, mają zwykle
wąskie spektrum aktywności i szereg działań ubocznych dla pacjenta. Kolejnym problemem jest
zjawisko oporności wirusów na aktualnie stosowane leki. Tak więc istnieje ciągła potrzeba
poszukiwania nowych terapeutyków. Liczne badania prowadzone na całym świecie wskazują surowce
naturalne, w tym rośliny, jako doskonałe potencjalne źródło nowych leków.
Kumaryny są jedną z grup związków występujących w wielu roślinach. Większość naturalnych
kumaryn posiada szerokie spektrum aktywności biologicznych. Wykazano, że piranokumaryny
wpływają na zahamowanie działania wirusa HIV, natomiast fenylokumaryny są silnym inhibitorem
wczesnego antygenu wirusa EBV [1].
Cel: Celem pracy była ocena cytotoksyczności i właściwości przeciwwirusowych wybranych kumaryn.
Materiał i metody: Badano cytotoksyczność 14-acetoksybadrakeminy i umbelipreniny wobec hodowli
prawidłowych komórek Vero oraz nowotworowych komórek FaDu and SCC-25. Wyjściowe stężenie
substancji rozpuszczonych w DMSO wynosiło 50 mg/ml. Komórki poddane działaniu związków
inkubowano w 37°C w obecności 5% CO2 przez 72 godziny. Cytotoksyczność substancji oceniano przy
użyciu testu formazanowego MTT. Na podstawie pomiarów absorbancji określano IC50, czyli stężenie
badanego związku, który spowodował o 50% spadek aktywności komórek w porównaniu z kontrolą.
Aktywność przeciwwirusową kumaryn oceniano w stosunku do wirusa HSV-1 namnażanego
w hodowli komórek Vero. W celu sprawdzenia przeciwwirusowego działania substancji, do hodowli
komórek wprowadzano zawiesinę wirusa i inkubowano przez 1 godzinę w 37°C. Następnie wirusa
z hodowli usuwano i dodawano badane substancje w nietoksycznych dla hodowli stężeniach lub tylko
płyn hodowlany (kontrola wirusa). Acyklowir zastosowano jako substancję referencyjną o aktywności
przeciwwirusowej wobec HSV-1. Hodowlę inkubowano w 37°C w obecności 5% CO2 do uzyskania
efektu cytopatycznego w kontroli wirusa.
Omówienie wyników: Spośród badanych związków 14-acetoksybadrakemina wykazała wyższą
cytotoksyczność zarówno wobec komórek prawidłowych jak i nowotworowych. Wartości IC50 były
odpowiednio: dla Vero - 18 µg/ml, FaDu - 18,3 µg/ml oraz 24,9 µg/ml dla SCC-25. Mniejszą
cytotoksyczność stwierdzono w przypadku umbelipreniny dla Vero i SCC-25 (53,9 µg/ml i 78,4 µg/ml),
natomiast dla FaDu była nieco wyższa (25,2 µg/ml).
Obydwie kumaryny w badaniu przesiewowym in vitro wykazały hamujący wpływ na replikację wirusa
HSV-1.
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Wskazane są dalsze badania dotyczące oceny wpływu 14-acetoksybadrakeminy i umbelipreniny na
inaktywację wirusa, zahamowanie adsorpcji oraz penetracji a także uwalnianie wirusa z zakażonych
komórek.
Słowa kluczowe: kumaryny, HSV, aktywność przeciwwirusowa
[1] Bielawska K., Malinowska M., Cyuńczyk M.: Bromat. Chem. Toksykol., 2014, 2, 213 – 221.
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MODULACJA ODPOWIEDZI PRZECIWWIRUSOWEJ 1-DNIOWYCH KURCZĄT SPF
I BROJLERÓW POPRZEZ STYMULACJĘ IN VIVO RECEPTORA TLR21
Joanna Sajewicz-Krukowska, Monika Olszewska-Tomczyk, Katarzyna Domańska-Blicharz
Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Komórki immunologiczne dzięki obecności wyspecjalizowanych receptorów mają możliwość
odróżnienia antygenów własnych od obcych. Do receptorów tych należą m.in. receptory Toll-podobne,
których funkcją jest rozpoznawanie bodźców środowiskowych i transdukcja sygnałów do
wewnątrzkomórkowych efektorów, które mobilizują odpowiedni typ odpowiedzi immunologicznej.
W badaniach doświadczalnych zjawisko to próbuje się wykorzystać w celu zwiększenia odporności
gospodarza, stymulując transdukcję sygnałów pochodzących od TLR syntetycznymi analogami ich
naturalnych ligandów. Wzmacniają one funkcje efektorowe komórek i indukują wytwarzanie cytokin,
m.in. prozapalnych, ale również tych związanych z odpowiedzią przeciwwirusową (interferony - IFN
typu I i II). Poza wzmacnianiem ekspresji genów wzbudzanych przez interferon, hamują one
transkrypcję i translację wirusa, a także promują apoptozę w zakażonych komórkach. W związku z tym
ligandy, które indukują silną odpowiedź IFN stanowią atrakcyjny element strategii zwiększania
odporności przeciwko zakażeniom wirusowym.
Celem pracy było prześledzenie kaskady sygnalizacyjnej uruchamianej aktywacją receptora TLR21,
o którym wiadomo, że u kur uczestniczy w rozpoznawaniu wirusów i indukuje system immunologiczny,
między innymi poprzez produkcję IFN I i II .
Materiał i metody. Użytym do aktywacji TLR 21 ligandem był CpG ODN, który został zaaplikowany
1-dniowym kurczętom SPF oraz brojlerom drogą domięśniową. Materiał do badań stanowiły
śledziony,z których po homogenizacji izolowano totalne RNA z wykorzystaniem komercyjnego zestawu
RNasy Mini Kit (Qiagen). Efekt stymulacji został oceniony poprzez pomiar ekspresji wybranych genów
układu odpornościowego (TLR21, MyD88, NFκb, IL1β, IFNα, IFNβ, IFNγ) metodą real-time RT-PCR.
Analizę statystyczną otrzymanych wyników wykonano z użyciem pakietu STATISTICA 6.0.
Wyniki i wnioski. Z uzyskanych danych wynika, że domięśniowa aplikacja ligandu, zarówno
kurczętom SPF, jak i brojlerom, ma zdolności indukowania ekspresji genów powiązanych z odpowiedzią
przeciwwirusową. W obu grupach badanych, CpG ODN prowadził do największych, istotnych
statystycznie zmian ekspresji mRNA w przypadku IL1β, IFNα, IFNβ i IFNγ. W przypadku IFNα
zanotowano najwyższy (2-krotny) spadek jego ekspresji w 2 i 6 h po podaniu ligandu kurczętom SPF.
U kurcząt brojlerów najsilniejszy wpływ CpG ODN miał 2 h po aplikacji, kiedy to ekspresja wzrosła aż
25-krotnie. Ligand doprowadził u kurcząt SPF w 6 i 12 h po jego aplikacji do dwukrotnego spadku
ekspresji genu IFNβ. U kurcząt brojlerów uzyskano przeciwstawne wyniki, a najwyższy wzrost (ponad
40-krotny) obserwowany był 2 h po aplikacji. W obu grupach badanych największe zmiany CpG ODN
indukował w ekspresji genu IFNγ. W 2 h po podaniu CpG nastąpił najwyższy wzrost ekspresji IFNγ
(ponad 200x u kurcząt SPF i 966x u brojlerów). Konieczne są jednak dalsze badania w celu
scharakteryzowania ekspresji innych genów odpowiedzi immunologicznej. Istnieje również potrzeba
skorelowania wykazanych zmian ekspresji genów z prawdziwą ochroną kurcząt po zakażeniu wirusem.
Ponadto, analizy porównawcze poziomów ekspresji pomiędzy grupami kontrolnymi kurcząt SPF
i brojlerami wykazały, że poziom mRNA wszystkich badanych genów w grupach kontrolnych kurcząt
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SPF był wyższy w porównaniu do grup kontrolnych kurcząt brojlerów. Uzyskane wyniki mogą mieć
znaczenie w badaniach eksperymentalnych z użyciem kurcząt SPF oraz przy interpretacji ich wyników.
Ekspresja składowych układu immunologicznego kur SPF może diametralnie odbiegać od wyrażanej
przez kury ras komercyjnie dostępnych.
Słowa kluczowe: TLR21, CpG ODN, wrodzony układ immunologiczny, odpowiedź przeciwwirusowa,
kurczęta SPF, brojlery.
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ZAKAŻENIE NEURONÓW PRZEZ EHV-1 A ZMIANA EKSPRESJI GENÓW
ZWIĄZANYCH Z AUTOFAGIĄ – BADANIA MODELOWE IN VITRO
Izabela Serafińska1, Marcin Chodkowski1, Joanna Brzezicka1, Anna Golke1,
Marcin W. Bańbura1, Joanna Cymerys1
1

Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autofagia jest procesem bardzo konserwatywnym ewolucyjnie. Odpowiedzialna jest za utrzymanie
homeostazy w organizmie, ale również może zostać uruchomiona na skutek stresu. Bodźcami aktywującymi
ten proces mogą być między innymi zakażenia wirusowe. Uruchomienie szlaku autodegradacji
komponentów komórki może przeciwdziałać replikacji wirusa oraz zapobiegać jego dalszemu
rozprzestrzenianiu. Niektóre wirusy mogą jednak wykorzystywać autofagię w celu namnażania własnych
cząstek, a także modulować odpowiedź komórki poprzez obniżenie lub podwyższenie poziomu ekspresji
genów związanych z autofagią. Rola autofagii podczas zakażenia herpeswirusem końskim typu 1 (EHV-1) nie
są jeszcze zbadana.
Celem pracy było zbadanie zmian w transkrypcji ok. 80 genów związanych z procesem autofagii.
Pierwotna hodowla mysich neuronów została zakażona herpeswirusem końskim EHV-1. Do doświadczeń
użyto trzech różnych szczepów tego wirusa – Jan E i Rac H (nie-neuropatogenne) oraz EHV-1 26
(neuropatogenny). Kontrolę negatywną w doświadczeniu była hodowla niezakażona, a kontrolą pozytywną
hodowla poddana działaniu induktora autofagii – rapamycyny. Z komórek izolowano RNA 2 i 24 godziny po
zakażeniu (h p.z.), a następnie wyizolowany materiał badano ilościowo z użyciem metody qRT-PCR. Badane
geny podzielono na grupy, według procesów lub etapów, w które są zaangażowane.
Ekspresja genów związanych z apoptozą zarówno po 2 jak i po 24h uległa obniżeniu po zakażeniu
komórek wszystkimi trzema szczepami. Jednak na uwagę zasługuje istotny wzrost ekspresji genu Tnfsf10,
który występuje we wszystkich przypadkach. Gen i białko TRIAL, będące jego produktem jest zaangażowane
nie tylko w autofagię, ale również pełni istotną rolę w procesie apoptozy. Jak donoszą wcześniejsze badania
wzrost ekspresji Tnfsf10 może przyczyniać się do zmniejszenia przeciwwirusowej odpowiedzi komórki,
a co za tym idzie wspomagać przetrwanie wirusa i promować jego replikację. Analiza grup genów za pomocą
wykresów typu skrzynka i wąsy wykazała obniżenie ekspresji genów związanych z transportem białek,
a także z tworzeniem i dostarczaniem autofagosomów, w porównaniu do kontroli pozytywnej zarówno po
2 jak i po 24 h p. z.. Dwie godziny po zakażeniu transkrypcja części genów związanych jednocześnie
z autofagią i cyklem komórkowym uległa obniżeniu jednak niektóre geny wykazały ekspresję wyższą niż
w kontroli pozytywnej. Po 24 h p.z. obniżeniu uległa ekspresja większości genów w grupie. W przypadku
grupy genów biorących udział w procesach autofagii i apoptozy mediana we wszystkich przypadkach była
na podobnym poziomie. Po 2h po zakażeniu wartości w obrębie grupy są bardziej zróżnicowane niż
w przypadku kontroli pozytywnej, a po 24h rozkład wartości w komórkach zakażonych wirusem jest
prawostronnie asymetryczny, co świadczy o zwiększonej ekspresji części genów.
Obniżona ekspresja większości genów związanych z autofagią świadczy o zahamowaniu tego procesu
podczas zakażenia EHV-1, co może wiązać się m. in. z ustalaniem zakażenia latentnego przez te komórki.
Słowa kluczowe: EHV-1, herpeswirus koński, neurony, autofagia
Sfinansowano ze środków dotacji KNOW Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność",
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr 05-1/KNOW2/2015
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ANALIZA MOLEKULARNA EKSOSOMÓW KOMÓREK PREZENTUJĄCYCH
ANTYGEN (APC) U ZWIERZĄT ZAKAŻONYCH WIRUSEM ENZOOTYCZNEJ
BIAŁACZKI BYDŁA (BLV)
MOLECULAR ANALYSIS OF ANTIGEN PRESENTING CELL (APC) EXOSOMES IN ANIMALS INFECTED
WITH BOVINE LEUKEMIA VIRUS (BLV)

Maria Szczotka, Ewelina Iwan
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biochemii, Puławy
Wstęp: Enzootyczna białaczka bydła jest chorobą zakaźną o charakterze limfoproliferacyjnym.
Czynnikiem etiologicznym jest wirus białaczki bydła (BLV). Choroby limfoproliferacyjne są poważnym
problemem diagnostycznym zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Indukowane przez BLV zakażenie ma
często charakter latentny – wirus w zakażonym organizmie może przez długi czas pozostawać w fazie
uśpienia, nie powodując widocznych objawów klinicznych i powstawania swoistych przeciwciał.
Eksosomy są endosomalnymi pęcherzykami, średnicy 30-100 nm, zbudowanymi z podwójnej błony
białkowo-lipidowej, białek przezbłonowych oraz rdzenia hydrofilowego zawierającego białka, mRNA
i mikro-RNA. Są obecne we wszystkich płynach ustrojowych, w tym również w moczu. Wykazano,
że u ssaków uwalniane są z komórek nabłonkowych jelit, mastocytów, fibroblastów, płytek krwi,
komórek prezentujących antygeny (APCs), hepatocytów, wszystkich rodzajów limfocytów oraz
komórek nowotworowych. Powstają one w obrębie endosomów i uwalniane są na drodze egzocytozy.
Uważane są za nośniki horyzontalnego transferu informacji pomiędzy różnymi komórkami i w ten
sposób mogą uczestniczyć w indukcji zmian epigenetycznych. Po uwolnieniu z danego typu komórki,
mogą za pośrednictwem specyficznych ligandów wchodzić w interakcje z innymi komórkami,
z biologicznie aktywnymi lipidami oraz specyficznymi białkami receptorowymi. Uczestniczą one
w szeregu biologicznych procesów, takich, jak przekazywanie sygnałów komórka-komórka poprzez
transport materiałów między komórkami. Uwolnione eksosomy mogą tworzyć kompleksy
z receptorami znajdującymi się na powierzchni innych komórek, mogą ulegać fuzji przez ich błony
i uwalniać obecne w nich komponenty do komórek docelowych, modulując ich funkcje biologiczne.
Komórki ssaków zakażone różnymi patogenami (bakterie, wirusy, pasożyty) uwalniają eksosomy, które
zawierają specyficzne czynniki zakaźne. Takie pęcherzyki mogą przyczyniać się do rozwoju infekcji
przenosząc patogeny bądź ją ograniczać.
Cel pracy: Celem pracy była analiza obecności białek BLV w eksosomach surowicy i osocza krwi oraz
w supernatancie z hodowli komórek dendrytycznych in vitro, izolowanych od krów zakażonych BLV
oraz zdrowych.
Materiał i metody: Komórki CD14+ generowano z monocytów krwi zwierząt przy użyciu mikrogranulek
magnetycznych opłaszczonych przeciwciałem anty-CD14 i hodowano in vitro w obecności IL-4 i GMCSF. Eksosomy uzyskiwano metodą ultrawirowania z supernatantu hodowli komórek, surowicy krwi
i osocza. Z osadu eksosomów izolowano DNA; w celu określenia obecności białek wirusa prowadzono
badania metodą Western Blot, przy zastosowaniu specyficznych pierwszorzędowych przeciwciał
monoklonalnych dla markerów wirusa: gp5 i p24. Ponadto oznaczano markery komórkowe: flotyllinę1, CD9 oraz CD63. Detekcję wykonano metodą chemiluminescencji.
Wyniki: W eksosomach pochodzących od zwierząt zakażonych wykazano zarówno obecność markerów
wirusowych gp51 oraz p24, jak również komórkowych: CD9, CD63 oraz flotylliny-1. W eksosomach
izolowanych od zwierząt kontrolnych stwierdzono wyłącznie obecność markerów komórkowych.
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Wnioski: W endosomalnych pęcherzykach zwierząt zakażonych BLV obecne były proteiny gp51 oraz
p24, co sugeruje możliwość międzykomórkowej transmisji. Dalsze badania pozwolą na określenie ich
roli w przenoszeniu zakażenia na komórki niezakażone.
Słowa kluczowe: białaczka bydła, BLV, eksosomy, Western Blot

80

P - 19
OCENA ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ WIRUSA GRYPY PTAKÓW
Z ZASTOSOWANIEM GŁĘBOKIEGO SEKWENCJONOWANIA
Edyta Świętoń, Krzysztof Śmietanka
Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wstęp: Wirus grypy ptaków, tak jak inne wirusy RNA, charakteryzuje się dużą zmiennością genetyczną
wynikającą z posiadania polimerazy RNA podatnej na błędy, w wyniku czego w każdym cyklu
replikacyjnym powstaje wiele wariantów różniących się genetycznie od wirusa „rodzicielskiego”. Taką
populację spokrewnionych genetycznie wariantów nazywamy „quasispecies”. Różnorodność populacji
wirusa ma bardzo duże znaczenie dla jego właściwości przystosowawczych, nadaje mu pewną
plastyczność, pozwalając przetrwać przy zmianie warunków. Obraz złożoności populacji wirusa można
uzyskać dzięki metodzie głębokiego sekwencjonowania.
Cel pracy: Celem badań była ocena różnorodności populacji wirusa grypy ptaków (AIV) podtypu H9N2
pochodzącego z kolejnych pasaży na kurach SPF.
Materiał: Materiał wyjściowy stanowił krajowy izolat AIV/H9N2 pochodzący od indyków, który
poddano eksperymentalnym pasażom (n=10) przez organizm kur SPF. Materiał z każdego pasażu
poddano głębokiemu sekwencjonowaniu.
Metody: Z wyjściowego izolatu wirusa oraz z wymazów z poszczególnych pasaży wyizolowano RNA.
Następnie dla każdej próbki przeprowadzono amplifikację genomu wirusa metodą one-step RT-PCR
z użyciem polimerazy o wysokiej wierności. Z uzyskanych produktów PCR przygotowano bibliotekę
DNA, którą następnie zsekwencjonowano w aparacie MiSeq (Illumina). Otrzymane wyniki poddano
analizie bioinformatycznej w celu identyfikacji wariantów w populacji wirusa o udziale >2%. Złożoność
populacji wirusa w poszczególnych próbach określono przy pomocy entropii Shannona, natomiast dla
zobrazowania różnic w sekwencjach pomiędzy parami populacji obliczono dystans genetyczny.
Wyniki: Analiza sekwencji konsensusowych wykazała, że poprzez wszystkie pasaże utrwaliło się łącznie
8 mutacji – 3 w genie HA, po 2 w genach NP i PB1 oraz jedna w genie PA. Jedną ze zmian
zaobserwowanych w genie HA zidentyfikowano również w szczepach terenowych krążących
u indyków. Mutacja ta lokalizuje się w miejscu cięcia białka i polegała na zmianie asparaginy na
aminokwas zasadowy – lizynę. Jej obecność wykryto w szóstym pasażu, w kolejnych pasażach uległa
szybkiej selekcji. Analiza wariantów mniejszościowych w izolacie wyjściowym oraz wcześniejszych
pasażach nie wykazała jej obecności.
Największą różnorodność populacji wirusa zaobserwowano w izolacie wyjściowym, pierwszym oraz
drugim pasażu na kurach. W trzecim pasażu różnorodność populacji znacznie się obniżyła,
by w czwartym pasażu spaść niemal do zera. W piątym pasażu nastąpił wzrost, a w kolejnych pasażach
różnorodność populacji wirusa utrzymywała się na podobnym poziomie. Z punktu widzenia
pojedynczych genów największą różnorodność obserwowano dla genu HA, zarówno dla sekwencji
nukleotydowej jak i aminokwasowej. Największą zmianę w sekwencji populacji wirusowej wyrażoną
w postaci największego dystansu genetycznego stwierdzono między drugim a trzecim pasażem.
Wnioski: Wynikiem eksperymentalnych pasaży było pojawienie się mutacji obserwowanej w szczepach
terenowych. Jej niezależne pojawienie się i szybka selekcja może świadczyć o tym, że jest to mutacja
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korzystna. Zaobserwowano duże różnice w różnorodności populacji wirusa między poszczególnymi
pasażami, zarówno dla pojedynczych genów, jak i w obrębie całego genomu. Największą złożoność
stwierdzono dla HA, co prawdopodobnie wynika z faktu, że HA w przeciwieństwie do pozostałych
genów częściej podlega selekcji różnicującej niż negatywnej. Początkowa duża różnorodność podległa
selekcji, prowadząc do powstania bardzo homogennej populacji wirusa. Zjawisko to mogło być
wynikiem tzw. genetycznego efektu wąskiego gardła, które w tym przypadku mogło być spowodowane
presją selekcyjną – izolat o dużej różnorodności pochodzący od indyków został przeniesiony na inny
gatunek – kury.
Słowa kluczowe: Wirus grypy ptaków, zmienność genetyczna, głębokie sekwencjonowanie
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INFRAVEC2: EXPANDING ACCESS TO TOOLS AND RESOURCES
FOR INSECT VECTOR RESEACRH
Adrian K Zagrajek, Anthony Wilson
The Pirbright Institute, Integrative Entomology Group, Pirbright, United Kingdom

InfraVec2 is an international and interdisciplinary research project on insect vectors of human and
animal disease, including mosquitoes, sandflies and other flies. InfraVec2 is founded by the Horizon
2020 Research Infrastructure Program (INFRAIA) of the European Union and is comprised of 24
academic and industrial partners. Lack of access to key infrastructures and resources limits European
vector research and impedes development of vector control methods.
The goal of InfraVec2 is to fill this resource gap by integrating key specialised research facilities, by
opening the infrastructure to the wider vector biology research community, and by developing new
vector control measures. These resources are offered via an online catalogue of 50 items, including
insect vectors infected with risk group 2/3 pathogens (e.g. dengue virus, chikungunya virus, Zika virus,
Plasmodium falciparum), products derived from infected vectors (RNA, protein extracts), new vector
colonies, a custom genome-editing service, vector genomic and bioinformatic services, insecticide
compound screening, secure insectary and genomics training courses, and access to secure insectaries
with unique capabilities, such as behavioural or insecticide research under BSL3 containment
conditions.
The EU funds the 24-partner infrastructure consortium to provide these resources at no cost to the
end-user. The providing partner is reimbursed by the project on an actual-cost basis. Thus, Infravec2
is an indirect form of EU research funding to European vector researchers, managed by the InfraVec2
consortium. To obtain the resources, researchers submit a request via the online catalogue of products
with a brief justification. Eligible researchers are those located in the EU, 16 associated European
countries, and 130 developing countries.
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P16 JAKO MARKER INFEKCJI WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
KOMÓREK NABŁONKOWYCH SZYJKI MACICY.
OCENA EKSPRESJI W KOMÓRKACH PRAWIDŁOWYCH, ZMIANACH
PRZEDRAKOWYCH I RAKU PŁASKONABŁONKOWYM SZYJKI
Małgorzata Zdunek, Justyna Szumiło
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papillomavirus, HPV) jest to jeden z szeroko
rozpowszechnionych wirusów onkogennych. Odkryto ponad 200 genotypów tego wirusa, w tym 120
u ludzi. Wirusy te mogą zakażać komórki nabłonka skóry jak i błon śluzowych i powodować rozwój
różnych zmian nienowotworowych i nowotworowych na skórze i narządach wewnętrznych. Wirusy
o wysokim potencjale onkogennym (HPV16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) są powszechnie
znanymi czynnikami etiologicznymi raka szyjki macicy, raków zewnętrznych narządów płciowych oraz
głowy i szyi i zostały uznane przez WHO za biologiczne czynniki rakotwórcze. Każdego roku na świecie
infekcję HPV wykrywa się u 500 000 pacjentek z rakiem szyjki macicy.
Niedawno do diagnostyki zmian szyjki macicy wprowadzono ocenę ekspresji p16 jako biomarkera
będącego surogatem infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego. Genom HPV składa się z 8 genów, które
kodują 6 wczesnych białek takich jak E1, E2, E4, E5, E6, E7. Wykazano, że gen p16 ulega rozregulowaniu
po zainfekowaniu HPV a wzrost ekspresji białka p16 pojawia się po połączeniu się jego z onkoproteiną
E6/E7 tego wirusa. Z tych powodów p16 został określony jako marker-surogat zmian nowotworowych
szyjki macicy związanych z infekcją HPV.
Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji białka p16 w zmianach przed- nowotworowych oraz
w raku przedinwazyjnym i inwazyjnym szyjki macicy oraz korelacji ekspresji tego markera z wybranymi
danymi kliniczno-morfologicznymi.
Materiały i metody: Przeprowadzono badanie retrospektywne obejmujące zarchiwizowany materiał
tkankowy operacyjny z szyjki macicy160 pacjentek w wieku od 20 do 75 lat (średnia wieku 42 lata)
z histopatologicznym rozpoznaniem różnych stadiów wewnątrznabłonkowej neoplazji w szyjce
(cervical intraepithelia neoplasia, CIN): 30 pacjentek (18.75%) z CIN1, 30 pacjentek (18.75%) z CIN2,
50 pacjentek (31.25%) z CIN3 oraz 40 pacjentek (25 %) z rozpoznaniem inwazyjnego raka
płaskonabłonkowego oraz 10 pacjentek (6.25%) bez istotnych zmian chorobowych w szyjce. Badanie
immuno-histochemiczne przeprowadzono z zastosowaniem monoklonalnego mysiego przeciwciała
przeciwko p16INK4a (Dako) na skrawkach parafinowych. Oceniano procent komórek wykazujących
dodatni odczyn jądrowy metodą półilościową: za dodatni uznano odczyn występujący w ponad 20%
komórek (21%-50% = 1+, 51%-70% = 2+, >71% =3+). Oceniano również intensywność odczynu według
skali: 0-brak, 1-słaba, 2-umiarkowana, 3-intensywna.
Wyniki: Dodatni odczyn na p16 stwierdzono u większości badanych pacjentek (93.3% pacjentek z CIN1,
u 100% z CIN2, u 98% z CIN3, u 95% z rakiem inwazyjnym) i u dwóch pacjentek z grupy kontrolnej
(20%). Stwierdzono znaczącą korelację pomiędzy rosnącym odsetkiem komórek wykazujących dodatni
odczyn na p16 a progresją zmian przedrakowych istotną statystycznie (p<0.001). Nie stwierdzono
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istotnego związku pomiędzy ekspresją p16 a wiekiem pacjentek, stopniem zróżnicowania
histologicznego raka i stadium jego zaawansowania (pTNM).
Wnioski: Odczyn na p16 pozwala wykryć komórki z zaburzonym cyklem komórkowym spowodowanym
infekcją HPV a wysoki procent uzyskanych wyników dodatnich potwierdza powszechność zakażenia
tym wirusem komórek szyjki macicy. Pomimo, że odczyn ten nie identyfikuje samych wirusów, uważa
się, że p16 jest pomocnym i wiarygodnym immunohistochemicznym biomarkerem w diagnostyce
zmian przedrakowych związanych z infekcją HPV i ich progresji w raka.
Słowa kluczowe: HPV, p16, rak szyjki macicy
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