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BOLI PRODUSE DE DELTARETROVIRUSURI
Marina Spânu

23.4.1. LEUCOZA ENZOOTICĂ BOVINĂ
(Enzootic Bovine Leucosis sin. Bovine Leukemia – engl.;
Enzootiche Rinderleukose – germ.; Leucose Bovine Enzootique – fr.)

Leucoza enzootică bovină (LEB) este o
boală neoplazică malignă a sistemului
reticuloendotelial,
caracteristică
animalelor
adulte, manifestată printr-un tablou simptomatic
extrem de complex, indus de localizările variate
ale agregărilor neoplazice limfocitare B şi
reprezintă cea mai importantă dintre leucozele
bovinelor.
Pe lângă forma enzootică de leucoză, la
bovine sunt citate şi leucoze sporadice, care
afectează cu precădere tineretul şi care includ:
leucoza juvenilă, leucoza timică şi leucoza
cutanată. Deoarece nu s-au putut izola şi
identifica nici virusul inductor şi nici anticorpi
antivirali la animalele cu forme sporadice de
leucoză, nu este fundamentată considerarea
acestora ca entităŃi infecŃioase (11).

Istoric
Boala a fost observată la sfârşitul secolului XIX în câteva
Ńări europene, dar în special în Danemarca şi Germania,
observarea unor efective cu incidenŃă crescută a bolii sugerând
etiologia sa virală. Pentru explicarea incidenŃei crescute a bolii
în Danemarca la începutul secolului XX, s-a avansat ipoteza

transmiterii iatrogene prin vaccinuri anti-babesia şi antianaplasma, preparate din sânge integral (9). Etiologia virală a
bolii a fost iniŃial intuită şi apoi demonstrată experimental, cu
mult înainte ca Montemagno, Papparella şi Cateroni să fi
izolat, pentru prima dată virusul, în 1957, pe embrioni de găină.
În decursul secolului XX, din cauza circulaŃiei animalelor fără
restricŃii sanitare sau comerciale, boala s-a răspândit în
majoritatea Ńărilor în care creşterea bovinelor este dezvoltată.
LEB a beneficiat de un volum uriaş de cercetări, în toată
lumea, datorită deosebitei sale importanŃe economice. O
contribuŃie notabilă si-au adus în acest sens şi cercetătorii
români Adameşteanu, Barna, Lungeanu, Bengescu, Avram,
Sârbu, Păunescu, Manolescu şi foarte mulŃi alŃii. În România,
LEB a fost diagnosticată în 1954 de ŞuŃeanu şi col.

Răspândire şi importanŃă economică
InfecŃia a fost semnalată în întreaga lume.
SeroprevalenŃa cunoscută variază în limite de sub
1% în majoritatea Ńărilor europene şi până la 5%
în America de Nord, cu procente foarte ridicate,
de peste 20, în unele zone din America de Sud şi
Africa tropicală (4). Alte cercetări indică valori
mult mai mari ale seropozitivităŃii (minim 20% în
Statele Unite, 6-11% în Canada, 27% în FranŃa,
37% în Venezuela, 0,22% în Australia) (21). Nu
în toate Ńările sunt însă disponibile date statistice
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certe. PrevalenŃa generală pare să fie indicată de
cifre cuprinse între 4 şi 165/100 000 animale/an
(17) şi este crescută în efectivele mari comparativ
cu cele mici. Pierderile sunt datorate reducerii
duratei vieŃii economice a animalelor, diminuării
potenŃialului productiv, restricŃiilor aplicate
exporturilor de bovine şi material seminal etc.

Etiologie
Virusul leucemiei bovine (BLV) este un
deltaretrovirus exogen (28), care persistă într-o
subpopulaŃie de limfocite B şi induce proliferarea
acesteia. În contrast cu virusurile T limfotrope
(virusul T limfotrop simian şi uman tip 1 şi 2) cu
care se înrudeşte genetic, virusul leucemiei
bovine (BLV) infectează primar limfocitele B
CD5(+) şi macrofagele, nu şi limfocitele T, dintre
care foarte puŃine au markerul CD5. BLV posedă
pe lângă genele comune retrovirusurilor gag, env
şi pol, un complex terminal (LTR) de proteine
care includ tax, rex, rIII şi gIV (26). Se consideră
că modul de acŃiune oncogen al BLV este similar
cu al virusurilor limfotrope, prin intermediul
proteinei tax virale, care funcŃionează ca un
factor transcripŃional ce reglează exprimarea
genelor virale şi ale gazdei (4).
Virusul este rar întâlnit liber, în sângele
animalelor bolnave. Infectează bovinele şi
ovinele şi, la un procent redus dintre animalele
infectate, induce LEB, o proliferare neoplazică
policlonală a limfocitelor B. Uneori pot apare
limfoame de o malignitate crescută.
Periodic, virusul poate suferi modificări
antigenice, evitând astfel mecanismele de
protecŃie imună ale organismului infectat. Acest
sistem virus-gazdă este similar cu cel întâlnit în
cazul altor retrovirusuri (virusul anemiei
infecŃioase ecvine, virusul visna-maedi).
Prin utilizarea de anticorpi monoclonali
dirijaŃi faŃă de proteinele mature şi precursorii
proteici ai BLV în celule non-limfoide infectate
persistent, s-a observat că repartiŃia anigenelor
virale este diferită şi este influenŃată de procesul
mitotic. Astfel, anticorpii monoclonali anti
Pr66gag-pro au depistat antigenul corespondent
numai pe suprafaŃa celulelor polarizate, nu şi în
cele în mitoză. Din contră, antigenul Pr72env a
fost prezent doar în celulele în mitoză şi în
fragmente celulare. S-a constatat, de asemenea,
că poliproteina precursoare de înveliş este
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distribuită inegal în celulele care se divid, trecând
majoritar la una dintre celulele fiice, proces care
nu a fost înregistrat la alte retrovirusuri (13).

Caractere epidemiologice
Receptivitate. Se îmbolnăvesc bovinele din
toate rasele, în vârstă de peste 2 ani. IncidenŃa
creşte o dată cu avansarea în vârstă.
Receptivitatea la bovine, percum şi apariŃia şi
evoluŃia bolii clinice sunt condiŃionate de
rezistenŃa genetică şi complexul major de
histocompatibilitate (BoLA).
Sunt receptive în mod natural la leucoza
enzootică doar bovinele, la ovine şi caprine
virusul producând limfosarcoame. Caracterele
epidemiologice, hematologice, simptomatologia
şi modificările anatomopatologice ale bolii la
speciile din urmă sunt similare celor din LEB
(21). La suine şi cabaline nu a fost demonstrată
prezenŃa BLV, dar la aceste specii au fost
înregistrate episoade epidemice (suine) sau doar
sporadice
(cabaline)
de
evoluŃie
a
limfosarcoamelor. Experimental, virusul poate fi
transmis la ovine, caprine, suine, iepuri, maimuŃe
Rhesus, cimpanzei şi bivoli (21).
Efectivele de vaci de lapte sunt afectate în
mai mare măsură decât cele de bovine pentru
carne. Animalele infectate rămân surse de
infecŃie perioade lungi de timp, poate chiar toată
viaŃa, virusul persistând la nivelul cromozomilor
gazdei, independent de prezenŃa simultană a
anticorpilor antivirali (21, 26).
Transmitere. Virusul se transmite în mod
obişnuit pe cale orizontală, prin intermediul
instrumentarului nesterilizat, a mănuşilor pentru
exploraŃii transrectale reutilizate, a acelor de
tuberculinare, al sângelui/limfocitelor infectate,
iar în climatul cald, posibil, prin insecte
hematofage. Răspândirea relativ redusă către
efective învecinate sugerează necesitatea unui
contact prelungit şi apropiat între animalele
bolnave şi cele sănătoase. Transmiterea
orizontală nu este caracteristică în cazul
transferului viral de la bovine la ovine şi nu
există dovezi ale transmiterii BLV la om.
Transmiterea pe verticală este demonstrată prin
prezenŃa infecŃiei la 10% din viŃei la fătare (17),
cu toate că alŃi autori neagă importanŃa
transmiterii transuterine, considerând-o practic
neglijabilă şi pledează pentru transmiterea prin

598

Boli virotice şi prionice ale animalelor

colostru sau lapte (15).
Transmiterea naturală se produce în mod
obişnuit vara, când contacŃii animalelor scoase la
păşune sunt mai numeroşi şi când intervin
insectele hematofage, care vehiculează materiale
biologice contaminate, sânge sau lichide
biologice ce conŃin limfocite infectate (lapte,
secreŃie vaginală, exsudate, loşii etc.).
Cu toate că virusul este prezent în secreŃiile
nazale, nu s-a reuşit demonstrarea transmiterii
sale la animalele sănătoase pe această cale.
Virusul nu este prezent în salivă dar, apare
intermitent în urina animalelor infectate.
Materialul seminal contaminat cu sânge care
conŃine celule infectate poate servi drept sursă de
virus, dar însămânŃările artificiale cu material
seminal lipsit de astfel de celule nu sunt
incriminate în transmitere, nici chiar dacă sperma
provine de la animale seropozitive.

Patogeneză
În urma infecŃiei cu BLV se produce un
răspuns persistent în anticorpi faŃă de proteina de
înveliş gp51 şi proteina majoră a virionului p24.
Timpul necesar anticorpogenezei postinfectante
poate ajunge la 14 săptămâni. Concomitent, se
produce limfocitoza acută (21). Aproximativ 80%
din animalele cu leucoză enzootică prezintă o
descreştere drastică a concentraŃiei IgM, iar
răspunsul la antigene, exprimat îndeosebi prin
aticorpi de tip IgM (răspunsul primar) este
supresat semnificativ prin producerea diminuată a
acestei imunoglobuline în limfonoduri şi splină
(21).
Limfomatoza este boală neoplazică a
sistemului reticuloendotelial, niciodată benignă,
cu evoluŃie variabilă în funcŃie de individ, durând
de regulă câteva luni. Oncogeneza depinde
probabil de integrarea genelor provirale v-onc în
ADN-ul celular (17). łinta principală a virusului
este reprezentată de limfocitele B, cursul boli
sugerând un proces multistadial. IniŃial, infecŃia
este inaparentă, pentru ca apoi să progreseze la
limfocitoză persistentă, iar apoi la neoplasm.
La animalele reacŃionate faŃă de antigenul
viral gp51, prezentând sau nu limfocitoză, nu au
fost depistate modificări semnificative ale
concentraŃiei totale de proteine serice, ale
globulinelor alfa, beta şi gamma sau ale
concentraŃiilor serice de IgG respectiv IgM (2).

Prin infecŃii experimentale, efectuate pe
ovine, s-a demonstrat implicarea TNFα şi a
receptorilor acestuia TNF R1 şi TNF R2 în
patogeneza leucozei enzootice bovine, prin
activarea limfocitelor B (10).
Virusul LEB poate induce limfocitoză
persistentă prin expansiunea non-neoplazică a
limfocitelor B CD5(+). Markerul CD5 este
asociat în limfocitele B normale cu receptorul
limfocitar B (BCR). Disocierea CD5 de BCR şi
diminuarea ulterioară a apoptozei, cu creşterea
ratei de supravieŃuire a limfocitelor B stimulate
antigenic poate reprezenta unul dintre
mecanismele de inducere a limfocitozei
persistente de către BLV (5). La animalele cu
limfocitoză persistentă, investigarea capacităŃii de
blastizare a celulelor mononucleare din sângele
periferic demonstrează o diminuare considerabilă
a încorporării de timidină tritiată la stimularea cu
concanavalină A, fitohemaglutinină (PHA) şi
poke weed mitogen (PWM). Acest răspuns este
diminuat suplimentar dacă infecŃia cu BLV este
însoŃită de prezenŃa virusului imunodeficienŃei
bovine (25).
Analiza izoenzimelor lactat dehidrogenazei
poate aduce indicii referitoare la leucemogeneză
sau la iniŃierea pre-leucozică. FracŃiunile
individuale LDH1 şi LDH5 manifestă tendinŃe
descrescătoare, după cum şi incidenŃa fracŃiunilor
minoritare LDH4 şi LDH5 este redusă (3). De
asemenea, studii de genetică moleculară arată că
mutaŃii în antioncogenul p53 pot reprezenta un
factor care susŃine selectiv proliferarea
limfocitelor B, îndeosebi a acelora având
fenotipul CD5+, ducând la limfosarcom (14).

Tabloul clinic
Perioada de incubaŃie, până la apariŃia
primelor semne clinice este de regulă de 4-5 ani,
apariŃia cazurilor în efectivele indemne fiind
observată după 4-5 ani de la introducerea de
animale bolnave, sau a virusului, pe alte căi.
Numeroase animale rămân în stadiul preclinic de
evoluŃie a bolii chiar ani de zile, uneori pe
întreaga durată a vieŃii economice. Majoritatea
infecŃiilor cu virus BLV sunt asimptomatice şi
sunt depistate doar prin teste serologice. Dintre
animalele infectate, 30% prezintă limfocitoză
persistentă, fără ca aceasta să fie asociată cu
semne clinice.
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Simptomele apar de regulă între vârstele de 4
şi
8
ani.
Limfoamele
maligne
sau
limfosarcoamele apar în limfonoduri, abomasum,
cord, splină, rinichi, uter, meningele spinale,
creier asociate cu un număr relativ redus de
celule maligne circulante, contrar denumirii bolii.
PrezenŃa virusului în organism nu numai că
reduce potenŃialul lactogen şi producŃia de lapte,
dar scade şi conŃinutul în grăsime al acestuia (7).
Au fost citate cazuri (5-10% dintre animalele
îmbolnăvite) de evoluŃie supraacută a bolii, când
animalul este găsit mort sau moare brusc, fără a
manifesta semne clinice de boală. Cauzele
acestor morŃi subite sunt, cel mai adesea,
reprezentate de rupturi ale abomasumului
consecutive unor ulcere, rupturi splenice cu
hemoragii interne sau disfuncŃia suprarenalelor.
EvoluŃia clasică, subacută (1-2 săptămâni)
sau cronică (luni de zile) se traduce prin slăbire,
inapetenŃă sau anorexie, paliditatea mucoaselor şi
slăbiciune
musculară.
Temperatura
este
nemodificată, cu excepŃia bolii tumorale
invazive, în care poate atinge 39,5-40°C.
Obişnuit, boala clinică este depistabilă atunci
când modificările sunt extinse. Acestea constau
în creşterea în volum a limfonodurilor externe
sau interne. Creşterea în volum a limfonodurilor
poate fi însoŃită de semne clinice datorate
compresiunii asupra intestinelor sau a unor nervi.
Hipertrofia limfonodală poate fi generalizată, iar
ocazional pot fi observate tumori pe întreaga
suprafaŃă corporală. Implicarea aparatului
digestiv este iniŃiată prin apariŃia de leziuni în
peretele prestomacelor şi abomasumului, cu
melenă în caz de rupturi, în urma unor ulcere
digestive.
Localizarea leziunilor la nivelul cordului
drept duce la insuficienŃă cardiacă congestivă,
hidropericard cu estomparea zgomotelor cardiace
la ascultaŃie, hidrotorax cu instalarea dispneei,
ectazie jugulară cu edemul salbei şi uneori
intermandibular (1, 21). Aceste simptome pot fi
însoŃite de aritmie şi tahicardie. Pulsul jugular
retrograd este asociat cu murmurul sistolic.
Congestia hepatică pasivă, datorată perturbărilor
circulatorii duce la diaree persistentă.
Instalarea limfoamelor la nivelul nervilor se
traduce prin pareza progresivă a trenului
posterior, cu menŃinerea senzoriului dar cu
afectarea compartimentului motor. Animalele
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schioapătă uşor iniŃial, unul dintre membre
putând fi mai afectat, apoi se ridică greu,
preferând în cele din urmă decubitul prelungit.
Uneori, la nivelul ultimelor vertebre lombare şi a
primelor vertebre sacrale, există o senzaŃie de
hiperestezie. Metastazele meningeale sunt
exprimate clinic prin semne caracteristice zonei
infiltrate şi dependente de volumul leziunii.
Modificări hematologice. PrezenŃa BLV în
organele limfohematopoetice duce la leucocitoză,
valorile leucocitelor crescând de la moderat până
la peste 100.000/mm3. Această creştere are loc
pe seama subpopulaŃiilor limfocitare de diferite
categorii, ceea ce a generat clasificarea
leucemiilor în acută şi cronică cu diferite forme.
Astfel, dacă în leucemia acută pot fi întâlnite
celule stem nediferenŃiate, limfoblaşti normali
sau atipici (leucemia acută limfoblastică) sau
mieloblaşti şi mielociŃi (leucemia acută
mieloblastică), în leucemia cronică apar limfocite
mature proliferate anarhic (leucemia limfoidă
cronică),
monocite
granulare
(leucemia
monocitară cronică), limfocite B neoplazice
(leucemia cu celule plasmocitare), trichocite
(leucemia cu “celule păroase”) (1).
Modificările calitative ale limfocitelor în
funcŃie de vârsta animalului au permis crearea
unor “chei leucozice”, tabele ce includ corelaŃii
între numărul absolut de limfocite şi vârstă (1).

Tabloul morfopatologic
Organele sau Ńesuturile modificate neoplazic
sunt caracterizate prin creştere în volum, datorită
infiltraŃilor leucemice (17). Limfonodurile cresc
în volum, depăşind de câteva ori dimensiunile
iniŃiale. Culoarea lor este la început cenuşie,
apoi,datorită apariŃiei necrozelor sau a
hemoragiilor, apar zone gălbui sau roşiatice (19).
Miocardul prezintă infiltraŃii sub formă de strii
sau noduli parietali atriali sau ventriculari.
Rinichii pot fi măriŃi uniform în volum sau
prezintă infiltraŃii nodulare. Splina şi ficatul îşi
pot păstra dimensiunile normale însă, uneori, sunt
crescute în volum. PereŃii organelor cavitare
(cheag, intestin, cervix, vagin, uter) sunt îngroşaŃi
de infiltraŃiile difuze sau nodulare, având
mucoasa ulcerată sau cu zone de necroză. În
măduvă, procesele infiltrative sunt mai rare (4,
19).
Histologic, se poate evidenŃia distrugerea
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structurii specifice organului infiltrat şi înlocuirea
treptată a acesteia cu limfoblaşti sau alte celule
derivate din vasele de sânge, însoŃită de dispariŃia
fibrelor de reticulină (19). Unele tumori,
îndeosebi în faza finală a bolii, nu conŃin virus
infectant şi nici antigen (21).

dovedindu-se de 100 ori mai sensibilă decât
colorarea cu bromură de ethidiu (22).
Dintre testele de mai sus, pentru depistarea
reagenŃilor, în cadrul programelor de control şi
eradicare a LEB, O.I.E. recomandă în primul
rând testele de imunodifuzie în gel de agar şi
ELISA.

Diagnostic
În prezent, diagnosticul are în vedere datele
epidemiologice, clinice şi anatomopatologice dar
trebuie confirmat obligatoriu prin teste de
laborator, pe baza cărora se instituie apoi
programele de eradicare. Testele frecvent
utilizate sunt: ID, ELISA, inhibarea sinciŃializării.
Dubla imunodifuzie în gel de agar, tehnică
oficială a OIE, recunoscută de Comunitatea
Europeană şi majoritatea guvernelor pentru
testarea animalelor importate, are o sensibilitate
de 98,5% şi o specificitate de 99,8% pentru
depistarea infecŃiei cu BLV (21).
ELISA (reacŃia imunoenzimatică) este
utilizată cu precădere pentru identificarea
anticorpilor din lapte, în scopul stabilirii
efectivelor negative faŃă de infecŃia cu BLV.
Sensibilitatea şi specificitatea acestui test sunt de
97 şi respectiv 62%, fiind considerat un test
adecvat pentru screening, până la prevalenŃa de
sub 1% a indivizilor infectaŃi la nivel naŃional
(21). ELISA nu reuşeşte însă să facă o
diferenŃiere între viŃeii care au ingerat colostru de
la mame seropozitive şi care posedă anticorpi
maternali, şi cei care sunt infectaŃi in utero. În
aceste cazuri se apelează la PCR.
RIA (radio imuno analiza) reprezintă unul
dintre cele mai sensibile teste pentru diagnosticul
individual al infecŃiei, eficient deja după două
săptămâni de la expunerea la sursa de infecŃie,
facilitând depistarea anticorpilor în lapte sau serul
animalelor în perioada periparturientă.
PCR (reacŃia polimerazei în lanŃ) este mai
sensibilă decât ID sau ELISA, fiind utilizată
pentru depistarea directă a virusului în limfocite,
acolo unde prevalenŃa infecŃiei este sub 5%.
Rezultatele fals pozitive pot apare în urma
contaminării cu produsul reacŃiei de amplificare.
Cocultivarea limfocitelor din tumori cu celule
sensibile la infecŃie rezidă în apariŃia particulelor
virale în mediul de cultură. O combinaŃie a
metodelor PCR şi ELISA a permis detectarea
unor cantităŃi minime (10-4ng) de ADN proviral,

Tratament. Nu a fost elaborată nici o
metodă de tratament.
Imunoprofilaxie
Au existat încercări de prevenŃie a bolii prin
utilizarea unor vaccinuri inactivate, care s-au
dovedit a fi protectoare faŃă de infecŃia de
control, dar cercetările nu au depăşit faza
experimentală (17).
Combatere
PrevenŃia bolii se face prin aplicarea strictă a
măsurilor profilactice nespecifice: respectarea
tehnologiei, asigurarea perioadei de carantină,
achiziŃionarea de animale doar din efective
indemne,
controale
serologice
periodice,
controlul vectorilor hematofagi, aplicarea unor
programe de selecŃie pentru rezistenŃa la boală
etc.
Combaterea bolii este condiŃionată de
prevalenŃa infecŃiei în efectiv, valoarea
efectivului, existenŃa unei legislaŃii în vigoare în
vederea despăgubirii proprietarilor pentru
animalele sacrificate în scop de eradicare a bolii.
În unele Ńări sunt în uz programe
guvernamentale de eradicare a bolii, dar în altele,
fermierii individuali recurg la măsuri aplicate în
efectivele proprii doar pe baza testelor serologice
efectuate. Virusul poate fi eliminat din efectiv
dacă se execută controale serologice periodice, la
2-3 luni interval. Durata perioadei de
indemnizare a efectivelor este dependentă de
prevalenŃa iniŃială a infecŃiei, dar de obicei un an
este suficient. Dacă prevalenŃa este prea ridicată,
animalele seropozitive pot fi izolate de cele
seronegative. ViŃeii proveniŃi de la mame
seropozitive se reintroduc în efectivul de bază
numai dacă dau rezultat serologic negativ la
vârsta de 6 luni (17). Aplicarea testului ELISA pe
probe de lapte de colectură poate duce la
identificarea efectivelor în care prevalenŃa
infecŃiei este de sub 2,5% (8).
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Virusurile T limfotrope umane 1 şi 2 (HTLV-1, HTLV-2)

În 1980, Poiesz şi Gallo (20) au izolat de la
un pacient cu limfom T primul retrovirus uman
patogen, descris drept virusul leucemiei cu celule
T, de tip 1 (HTLV-1). Virusul leucemiei T a
adulŃilor, izolat în 1981 (ATLV) în Japonia, s-a
dovedit a fi aceeaşi entitate (23).
Virionii maturi au formă icosaedrică, conŃin
ARN, enzima RT şi proteine gag, înconjurate de
învelişul viral. Glicoproteinele virale specifice
sunt inserate în acest înveliş (26).
HTLV-1 este un virus complex, al cărui
potenŃial oncogen este datorat în primul rând
acŃiunii proteinei virale tax, care controlează
transcrierea genelor virale prin interacŃiunea cu
elemente facilitante, în regiunea U3 a LTR 5’
viral. În plus, tax mediază activarea
transcripŃională a altor câteva gene celulare,
perturbând astfel homeostazia celulară. Activarea
diferitelor citokine de către tax este mediată de
factorul transcripŃional NF-kB (4). Totuşi, la
pacienŃii infectaŃi cu HTLV-1 prezentând tax,
majoritatea celulelor CD4(+) sintetizatoare de
IFN-gamma nu au exprimat tax (16). Gena tax a
virusului HTLV-1 induce secreŃia de către
macrofage a proteinei inflamatorii –1 alfa (MNP1α) în culturile stimulate cu PHA (24).
InfecŃia cu HTLV-1 este endemică în unele
regiuni ale lumii, la utilizatorii de droguri cu
administrare i.v. şi partenerii sexuali ai acestora.
Zonele menŃionate includ sudul Japoniei, sudestul Asiei, insulele Caraibe, unele regiuni ale
Americii de Sud, părŃi din Africa Centrală şi ale
Orientului Mijlociu (nord-estul Iranului) şi
Melaezia. Numărul total de persoane afectate de
infecŃie este apreciat la 20-30 milioane. În Asia,
HTLV-1 este evidenŃiat în concentraŃii mari doar
la un trib de vânători-culegători din Filipine.
Studii referitoare la susceptibilitatea de sex
demonstrează că, la femei, probabilitatea de a
contracta infecŃia este de o sută de ori mai mare
decât la bărbaŃi. În zonele endemice,
seropozitivitatea este grupată pe familii şi în
special la femei, transmiterea producându-se de
la bărbaŃi la femei şi de la acestea la copii.

HTLV-1 a fost identificat drept agent
etiologic primar a două entităŃi morbide,
leucemia T a adultului (ATL) şi parapareza
tropicală spastică/mielopatia asociată HTLV
(TSP/HAM), o tulburarea neurologică lipsită de
malignitate.
ATL a fost descrisă pentru prima dată în
Japonia (1977), agentul fiind identificat ca
HTLV-1 în 1980, iar după câŃiva ani infecŃia cu
HTLV-1 a fost corelată cu TSP/HAM. Semnele
oricăreia dintre aceste boli pot fi întâlnite doar la
un număr redus dintre persoanele infectate cu
HTLV-1. În Japonia, de exemplu, seroprevalenŃa
infecŃiei a fost de 1-2 milioane în 1994, fiind
diagnosticate însă doar un număr de 700-800 de
cazuri de ATL anual. Deoarece virusul se
transmite în general perinatal, riscul vital
cumulativ ATL este estimat la 2,5% (4), iar cel
de TSP/HAM este de 1% la indivizii HTLV-1
seropozitivi.
Modurile principale de transmitere includ
alăptarea, contactul sexual sau prin sânge infectat
(transfuzii, ace refolosite fără sterilizare în
consumul de droguri etc.). Mijloacele de control
ale ATL şi TSP/HAM nefiind cunoscute, se pune
un accent deosebit pe prevenirea infecŃiei cu
HTLV-1.
ATL produce proliferarea clonală a
limfocitelor T CD4(+)CD8(-) care conŃin
provirusul HTLV-1 integrat. Vârsta medie la
debutul bolii este de 60 de ani, deşi virusul este
dobândit perinatal, sugerând astfel o latenŃă de
40-60 de ani. Clinic, au fost identificate patru
subtipuri majore (23): acut, cronic, limfomatos
şi latent. Prognosticul este grav în forma acută,
chiar cu regim intens de chemoterapie, cu o
durată medie de supravieŃuire de sub un an. În
celelalte forme, durata de supravieŃuire este mai
lungă, ajungând până la câŃiva ani.
HAM, denumită şi pareza tropicală spastică
(TSP), este o boală cronică demielinizantă
progresivă care afectează măduva spinării şi
substanŃa albă din SNC, cauzând slăbiciune şi
spasticitate, predominat la membrele inferioare.
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Modificările anatomopatologice majore includ
infiltrare
inflamatoare
perivasculară
şi
parenchimală cu degenerare, ducând la speculaŃii
referitoare la implicarea unor mecanisme imune
în dezvoltarea HAM. ComplicaŃiile oculare sunt
prezente atât în HAM cât şi în ATL.
La indivizii infectaŃi cu HTLV-1 există un
risc cumulativ pe parcursul vieŃii de 1-4% pentru
apariŃia HAM sau ATL. Perioada tipică de latenŃă
pentru ATL este de 30-50 ani. Instalarea HAM
poate fi rapidă, îndeosebi atunci când infecŃia se
produce prin transfuzie. Durata tipică de latenŃă
este de trei ani, dar poate ajunge până la 20-30
ani. HAM afectează mai ales femeile (până la un
raport de 2:1), în timp ce ATL este uşor
prevalentă la bărbaŃi (23).
HTLV-2 a fost semnalat după 2 ani de la
descoperirea HTLV-1. Virusul a fost la origine
derivat din celulele splenice ale unui pacient cu o
varietate de T-leucemie a celulelor “păroase”,
dar cercetări ulterioare au infirmat implicarea sa
în etiologia bolii. Nici asocierile cu leucemia cu
limfocite granulare mari, nici cea cu diferite
afecŃiuni neurologice, nu par a fi obligatorii. Nu
s-au stabilit conexiuni foarte clare între acest
virus şi entităŃi morbide distincte, deşi se pare că
uneori şi HTLV-2 poate induce TSP/HAM.
Cele două virusuri HTLV au secvenŃa
nucleotidică foarte asemănătoare. Numărul
infecŃiilor cu HTLV-2 este mult mai restrâns
23.4.2.2.

decât cel al infecŃiilor cu HTLV-1, dar există
grupuri etnice (amerindienii, melanezienii,
pigmeii din Africa Centrală) la care prevalenŃa
HTLV-2 este crescută. Comparativ cu virusul
imunodeficienŃei umane (HIV), virusul Tlimfotrop uman posedă o stabilitate genetică
extraordinară. Atât HTLV-1 cât şi HTLV-2 se
întâlnesc mai frecvent la populaŃiile vârstnice.
InfecŃia cu HTLV-1 sau 2 este depistată prin
utilizarea testului ELISA şi confirmată prin
Western blot. DiferenŃierea între cele două tipuri
necesită aplicarea PCR sau ELISA, utilizând
peptide sintetice specifice (23).
Nu se cunoaşte încă dacă există sau nu şi alte
specii, din regnul animal, sensibile în mod natural
la infecŃia cu cele două virusuri.
Nu sunt cunoscute tratamente specifice şi nu
există vaccinuri împotriva infecŃiilor cu HTLV-1
sau HTLV-2. În ATL se poate încerca
chemoterapia cu rezultate relativ bune dar cu risc
de recidivă. IFN în combinaŃie cu zidovudinul
sau anticorpii monoclonali, utilizate la pacienŃii
refractari la chemoterapie, dau rezultate
discutabile. În tratamentul HAM se utilizează
corticosteroizii, ciclofosfamida şi ocazional IFN,
care duc la ameliorări temporare.
PrevenŃia este bazată pe măsuri generale, care
includ verificarea donatorilor de sânge pentru
prezenŃa acestor virusuri şi evitarea reutilizării
seringilor nesterile (4, 23).

Virusul T limfotropic simian (STLV)

Retrovirusurile îndeaproape înrudite cu
virusul limfotrop uman tip I, izolate de la unele
specii de primate non-umane, au fost incluse în
categoria virusurilor simiene limfotrope de tip
I (STLV-I). Virusul leucemiei simiene T
(STLV-I) este 90-95% omolog cu virusul
leucemiei umane T tip I (HTLV-I), agentul
etiologic al leucemiei/limfomului cu celule T la
adulŃi, al paraparezei tropicale spastice şi al
mielopatiei asociate cu HTLV.
Au fost descrise mai multe subtipuri de
STLV, cunoscute ca fiind infecŃioase pentru
unele primate non-umane. Majoritatea trăsăturilor
lor biologice (organizarea genetică, modul de
transmitere, pătrunderea prin receptori şi
capacitatea de a induce limfoame T în

organismele gazdă), corespund celor ale
virusurilor descrise la om (4). HTLV-I/STLV-I
nu conŃin oncogene recunoscute şi se integrează
monoclonal în ADN-ul celulelor tumorale ale
individului, dar randomizat.
IncidenŃa infecŃiei naturale este ridicată la
numeroase specii de maimuŃe sălbatice şi captive,
incluzând babuini, maimuŃe verzi africane,
maimuŃe Patas, diferite specii de Rhesus şi
cimpanzei. STLV-I pare a nu fi patogen la
primatele asiatice (27). Nu au fost depistate
infecŃii cu STLV-I la primatele din Lumea Nouă,
deşi STLV-II a fost izolat de la maimuŃele
păianjen. Screeningul efectuat pentru stabilirea
incidenŃei anticorpilor faŃă de STLV-I la zece
specii de primate non-umane ale unui institut de
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cercetări pentru primate, procentual determinate
au fost de 12% la babuinii oliv, 12% la babuinii
galbeni, 23% la maimuŃele verzi africane şi 38%
la maimuŃele Sykes. PrezenŃa anticorpilor nu s-a
corelat cu semne clinice de boală (18).
Îmbolnăvirea este corelată cu vârsta, atingând un
maxim la animalele peste 16 ani şi este mai mare
la femele decât la masculi. Transmiterea se
produce prin contact sexual sau inoculare
parenterală, cea neonatală fiind probabil
neobişnuită.
Nu
s-a
observat
absenŃa
seroconversiei în infecŃia persistentă.
STLV-I infectează tipic limfocitele T CD4+
la Rhesus şi limfocitele T CD8+ la maimuŃele
africane, dar unele dintre liniile T infectate nu
exprimă nici un marker. Deşi majoritatea
animalelor infectate rămân infectate latent şi
asimptomatic pe întreaga durată a vieŃii, STLV-I
a fost asociat cu limfoame/leucemie la babuini,
maimuŃe verzi africane şi Rhesus prin
seroepidemiologie sau tehnici de biologie
moleculară.
Geneza tumorală a fost legată de gena tax, o
genă virală non-structurală care activează gene
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INFECłII PRODUSE DE EPSILONRETROVIRUSURI
Marina Spânu

Sarcomul dermic Walleye (SDW) şi
hiperplazia epidermică (HEW) sunt două boli
frecvente ale peştilor walleye (Stizostedion
vitreum), din apele regiunilor nordice. SDW este
o boală neoplazică cutanată, care se manifestă
sub forma unor tumori benigne. HEW este o
boală hiperplazică, manifestată prin apariŃia unor
îngroşări zonale ale epidermei. Cele două
afecŃiuni sunt observate la 10%-30% dintre peştii
walleye, din apele canadiene şi din lacul Oneida
(New York). PrevalenŃa tumorilor variază între
27% la peştii adulŃi din ape foarte populate şi 1%
în ape mai puŃin populate (6). Ambele boli au un
caracter sezonier, tumorile şi zonele hiperplazice
vizibile apărând toamna, crescând în dimensiuni
pe parcursul iernii, regresând primăvara şi
dispărând în perioada de vară. Sarcomul dermic a
fost întâlnit mai frecvent decât hiperplazia
epidermică. Nu au fost observate leziuni
metastatice sau tumori invazive, în nici una dintre
afecŃiuni. Din punct de vedere histologic,
sarcomul dermic este asociat cu un răspuns
inflamator, de la moderat la grav, în timpul
primăverii (1).
Patogeneza bolii a rămas neelucidată până în
momentul identificării virusului sarcomului
dermic (VSDW) şi a virusului hiperplaziei
epidermice tip 1 şi 2 (VHEW1 şi VHEW2).
InvestigaŃiile
efectuate
pentru
stabilirea
patogenezei sarcomului dermic au relevat că
virusul infectant este prezent atât la peştii clinic
sănătoşi cât şi la cei bolnavi, celulele implicate în
transcripŃia virală fiind de tipuri foarte variate
(splină, creier, piele). Peştii la care au fost
observate tumori erau purtători de virus
transcripŃional activ, în timp ce la peştii clinic
sănătoşi, acest virus a fost depistat în stare de
latenŃă (4).
VSDW este implicat în etiologia sarcomului
cutanat la peştii Walleye (6), la care, în celulele
tumorale pot fi observate, prin microscopie

electronică, particulele virale. Inocularea
filtratelor acelulare la peşti tineri a dus la
dezvoltarea
tumorilor,
acizii
nucleici
caracteristici activităŃii virale fiind evidenŃiaŃi
prin Southern şi Northern blot, în tumorile
formate. Hibridizarea in situ a pus în evidenŃă
cantităŃi crescute de acid nucleic viral în celulele
tumorale. Replicarea virusului are loc la
temperatura de +4°C.
Caracterizarea biochimică a virusului a
relevat autoclivarea şi clivarea peptidelor de către
proteaza SDW la un pH optim de 7,0, crescut faŃă
de cel la care sunt active alte proteaze retrovirale.
SecvenŃa de aminoacizi în regiunea Gag-Pro-Pol
la virusurile SDW şi VHEW1 respectiv VHEW2
au relevat conservarea restului de glutamină P2 în
toate punctele de clivare de la cele trei virusuri,
situaŃie fără precedent în cazul retrovirusurilor
(2).
Prin RT-PCR (PCR-revers transcriptază) s-a
reuşit amplificarea secvenŃei pol a VHEW1 şi
VHEW2 din Ńesuturile lezionate. Prin Southern
blot s-a reuşit identificarea ADN viral al VHEW1
şi VHEW2 în Ńesutul hiperplaziat nu şi în
Ńesuturile sănătoase din jurul acestuia (3). Ca şi în
cazul
SDW,
s-a
realizat
transmiterea
experimentală la puiet prin inoculate acelulare,
obŃinute din zonele hiperplazice.
SDW, VHEW1 şi VHEW2 sunt retrovirusuri
complexe
mari,
clasificate
în
familia
Retroviridae, genul Epsilonretrovirus (5). În plus
faŃă de cele trei gene structurale gag, pol şi env,
care sunt prezente la toate retrovirusurile, aceste
virusuri prezintă trei poziŃii suplimentare de
decodare: orfA, orfB şi orfC.
Profilele transcripŃionale ale celor trei
virusuri par a fi similare. În leziunile în curs de
dezvoltare au fost identificate niveluri diminuate
ale transcriptelor orfA, în timp ce leziunile în
regresie au abundat de transcripte genomice, env,
orfA, şi orfB. Similitudinile dintre cele trei

