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nych płodów (2, 10-13, 17) jak i wirusa latentnego u
doro słych, kl ini cznie zdrowych zw ierząt (I 8, ż4) or az
do róznicowania EHV-I i EHV-4 (4, 12, 13,24).

Jakkolwiek występowanie w Polsce poronień po-
wodowanych zakażeniami EHV-I zostało ostatnio
potwierdzone (3, 1 5 ), badani a nad zakażeniami latent-
nymi nie były prowadzone i niewiele wiadomo o po-
tencjalnej możliwości rozsiewania wirusa przez bez-
objawowych, klinicznie zdrowych nosicieli. Do nie-
dawna podstawą diagnostyki zakażeń EHV-1 był test
podwójnej immunodyfuzj i żelowej (double immuno-
diffusion test, DID) do wykrywanla przeciwciał oraz
test immunofl uorescencyjny do wykrywania antyge-
nu w skrawkach tkanek poronionych płodów. Techni-
ki te wydająsię jednak niewystarczające do dokładne-
go rozpoznania zakażeń EHV-1 - stosując PCR wy-
krywano wirusowy DNA w immunofluorescencyjnie-
-negatywnych próbkach tkanek (3). RównieżDID ma
o graniczoną warlość T ozp oznawczą poniew aż w iele
koni, zwłaszcza w dużych stadninach hodowlanych,
poddawanych jest szczepieniom ochronnym.

W poszukiwaniu bardziej dokładnych metod diagno-
stycznych, p ozw alających n a wykrywanie b ez obj awo -
wych no sicieli wirus a, zasto so wan o zagnieżdżoną re-
akcj ę łańcuchowej polimeryzacj i (nested PCR, nPCR)
(a) do wykrywania wirusowo-specyficznych sekwencji
DNA w leukocytach krwi obwodowej dorosĘch koni.

0ccurrence of equine hetpes uirus type-l (EHV-I) - specif ic DilA seque' in petiphelal blood leukocytes of horses

Sttmmary

110 blood samples were collected from horses from 7 different herds. Leukocytes were isolated from hepa:
rinized blood and sera'were obtained from non-heparinized blood of the same eu
was isolated and tested for the presence of ElfV'-1-specific sequences using ne ex
by double immuno-diffusion for the presence of anti-EHV-l antibodies. EHV-l-specific śequence§ were de- 

,,

tected in 27 D|i[A samples, and anti-EITY-l antibodies \yere present in 35 serum samples. t0 PCR-positive
samples wereimmuno-diffusion-negative and 18 immuno-diffusion-positive samples were PCR-negative. Mo§t
of the PCR-positive and sero-positive animals came from two }arge, breeding-oriented herds in which E[IY-I...-
caused misscarriages had been previousl_v diagnosed. The presented results indicate that: 1) iirus-s
sequences can be found in peripheral blood leukocl,tes of asymptomatic, sero-negative anińals, the
serological examination seems not to be a sufficientlv accurate method of diagnosing EIIV-I infćction in'horses;
2) the virus does not necessarily persist in PBL at a detectable level after natural infection as demohstrated in

, DlD-positive and PCR-negative animals.
] Keywordś:]EIIV-I, latency, PCR.

Herpeswirus koni typ l (EHV-1), naleźący do pod-
rodziny a-herpesvirinae, jest ważnym czynnikiem za-
każny m p owo duj ąc y m zakażenia górnych dró g o dde -

chowych, zabur zęnia neuro lo giczne i ronien ia klac zy
(1, 16, 20-22). Podobnie jak inne a-herpeswirusy,
EHV- 1 powoduj e również zakażęnia latentne (5 - 8, 1 8 ).

Z ekonomic znę go punktu wid zenia, naj wi ęks ze zna-
czenie majązakażenia EHV-I przebtegające z poTo-
nieniem, które paradoksalnie, występuje często u kla-
czy immunologicznie doświadczonych, które wcze-
śniej przebyły zakażenie. Obserwuje się tu dwa nie-
zwykle ważne zjawiska: I) zakażenia poronieniowe
występ uj ą naj częściej j ako reinfekcj e układu oddech o-
wego ciężarnych klaczy w ostatnich 4 miesiącach cią-
ży i 2) mogą być one efektem reaktywacji wirusa ze
stanu latencj i. Zakażenie latentne odgrywa istotnąrolę
w epidemiologti zakaźnego wirusowego ronienia kla-
czy. Wirus pozostaje w organizmie ,,ukryty" przedjego
układem immunologicznymi trudny jest do wykrycia
klasycznymi metodami diagnostyc znymt. W ostatnich
latach do diagnostyki wirusowego zakaźnego ronie-
nia klaczy wprowadzono reakcję łańcuchowej polime-
ry zacji (polymerase chain reaction, PCR) (2, 4, I 0 - I 3,
17 ,ż3). Technika taprzydatna jest zarówno do wykry-
wania DNA wirusa natywnego w tkankach poronio-

*) Praca finansowana w ramach grantu KBN nr 5 PO6K 03809



Materiał i metody
Próbki kr-wi, pobierane od dorosĘch koni nie wykazują-

cych żadnych objawów chorobowych, podzielono na dwie
gnrpy: 1) od koni hodowlanychz dużych stadnin, w których
zw ierzętabyĘ immunizow ane szczepionkami inakłwowa-
nymi; 2) od koni wierzchowych użytkowanych rekreacyjnie
i koni wyścigowych; zwierzętate nie byĘ uodpomiane prze-
ciwko EHV- l. Leukocyty izolowane były z heparynizowa-
nej krwi przez wirowanie na warstwie 60% Percoll'u w
pĘnie RPMI (9), trzykrotnie płukane i odwirowywane. Su-
rowice uzyskiwano z próbek krwi nieheparynizowanej.

Z leukocytów ekstrahowano DNA (79), oznaczano jego
koncentrację spektrofotometrycznie i uzywano jako matry-
cy do przeprowadzenia PCR (nested PCR, nPCR) z dwo-
ma parami stafterów specyficznymi dla genu glikoproteiny
B (gB) EHV-l i z dwoma parami starterów specyficznych
dla gB EHV-4 (4). W pier-wszej rundzie 50 pl mieszaniny
amplifikacyj nej zawierało l Lrg badanego DNA, po 0,4 pM
starterów zewnętrznych, 0,2 mM kazdego deoksynukleoty-
du oraz bufor dla polimerazy i 1,5 jednostki Taq polinrera-
zy (fml. MBI Fermentas, Litwa). W drugiej rundzie ampli-
fikowano l pl produktu uzyskanego w pierwszej rundzie,

Startery zsyntetyzowane byĘ przez ftrmę Ransom Hill
Bioscience, Ramona, CA, USA, a amplifikację przepro-
wadzano w aparacie MiniCycler, MJ Research, USA. Pro-
dukty ampl i fi kacj i poddawano analizi e el ektroforeĘczn ej w
0,8oń żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny.

Kontrolę pozytywnąstanowił DNA ekstrahowany z ho-
dowli komórek RK,, zakażonej szczepem Rac-H EHV-l
or az z ho dowli komórek ED zakażon ej szczepem AlV, DNA
komórek ED zakażonych szczepem T252 wirusa EHV-4
służyłjako kontrola specyficzności reakcji, a DNA z nie-
zakażony ch hodowli komórkowy ch użyty był j ako kontro-
1a negatywna.

Szczepy AIV iT252 oraz hodowlę komórek ED uzyska-
no z Institut fur Mrologie, Freie Universitót Berlin, dzięki
uprzejmości dr Kerstin Borchers.

Do wykrywania przeciwciał w surowicach krwi bada-
nych koni zastosowano odczyn immunoprecyptacji dyfu-
zyjnej wg Woyciechowskiej z zawiesinąhomogenizowa-
nych wątrób chomików syryjskich zakażonych szczępem
Rac-H służącąjako antygen testowy (25),

Wyniki iomówienie
PrzyĘad wyników dwóch rund amplifikacji DNA

leukocl.tamego przedstawiono na ryc. 1. We wszystkich
1 10 objętych badaniem próbkach nie obserwowano wi-
docznego produktu I rundy PCR (ryc, 1A), Jednak w
niektórych próbkach po drugiej rundzie amplif,rkacji
stwi erdzano występ owa nie wyt aźne go, p oj edy nczę go
prĘka wielkości ok. 1.29 par zasad (pz), charaktery-
stycznego dl a EHV- 1 (ryc. 1 B). W kontroli negatyrvnej
orazw kontroli specyficzności reakcji amplif,rkacji nie
stwierdzano. W żadnej zbadanychpróbek DNA leuko-
cytarne go nie wykazano też ob ecno ś ci DNA E HV-4.

Sumaryczne wyniki nPCR z EHV-l-specyficznymi
starterami oraz testu DID przedstawia tabela 1. EHV-
-1-specyficzne sekwencje stwierdzono w 27, aprze-
ciwciała w 35 próbkach klwi spośród 110 przebada-
nych. Większość próbek pozytywnych w obu testach

2000

-1500
-1000

750

Ryc. 1. Przykładowe lryniki amplifikacji DNA: izolowanego z
leukoclówkrwiobwodowej koni z grupy 1 ścieżki 1-11; ścieżka
12 kontrola negatywna, DNA izolowany z niezakażonej ho-
dorvli komórkowej ED; ściczka 13 kontrola negatywna, DNA
izolowany znlezakażonej hodowli komórkowej RK 13; ścieżka
I4 kontrola pozytywna, DNA izolowany z hodowli komórko-
wej zakażonej szczepem RacH EHV-I; ścieżka l5 - kontrola
pozytywrra, DNA izolowany z hodowli komórkowej ED zakażo-
nej szczepem AIV EHV- l; ściezka 16 - kontrola specyficzności
reakcji, DNA izolowany z hodowli korlórkowej zakażonej szcze-
pem T252 EHV-4; ściężka I] wzorzec masowy DNA; A -
pierwsza runda, B druga runda amplifikacji.

Tab. 1. Wyniki nykrywania EHV-l-specyficznych sekwencji
DNA w leukocytach i przeciwwirusowych przeciwciał w su-
rowicach krwi obwodowej koni z uwzględnieniem pochodze-
nia zwierząt
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Objaśnienie: grupa 1 konie z duzych stadnin hodowlanych; grupa
2 konie wyścigowe i wierzchowe.

pochodziła z dwóch dlżych stadnin (tab. 1, grupa 1).
Wynik ten nie był zaskakuj ący gdyżw stadninach tych
stwierdzano w poprzednich latach ronienia spowodo-
wanę zakażeniami EHV-1 (3). Trudno jest jednak w
jakikolwiek sposób odnosić wyniki PCR do wyników
badania serologicznego, gdyż w grupie tej wszystkie
zw rcrzęta były uodp ornione przeciwko wirusowemu
zakażnęmu ro ni eni u kl aczy i mo żna pr zy pus zc zać, że
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wykrywane w tej grupie pr zeciw ciała są przynaj mniej
w części przypadkóq efektem szczepienia.

W niektórych przypadkach PCR-pozyĘwnych prób-
kach krwi nie wykrywano obecności swoistychprze-
ciwciał. Zjawisko to, pozornie paradoksalne, może byó
j e dnak wyj aśnione pr zemij aj ącym charakterem o dp o -
wiedzi humoralnej. Podobne obserwacje opisywano
wcześniej, przy wykrywaniu latentnych EHV-I i EHV-
-4 u seronegatywnych koników pony użytych do za-
każenia doświadczalnego (24). Z przytoczonych da-
nych wynika, że negatywny wynik b adania serologicz-
nego nie jest kryterium wystarczającym do uznania
zwierzęcia za wolne od wirusa i nPCR wydaje się być
t e chnik ą s z cz e gó lni e pr zy datną do r o zp o znaw ania b ez-
obj awowych, serone gatywnych no sicieli wirusa.

U niektórych zwierząt seropozytywnych nie \\ykry-
wano sekwencji specyfi cznychdla EIIV- 1 . Sugeruje to,
że obecności przeciwciał, nawet jeśli są one efektem
przebycta naturalnego zakażęnia (grupa 2, zwierzęta
nieimmunizowane), niekoniecznie towarzyszyć musi
przetrwanie wirusa w leukocytach krwi obwodowej. Po-
dobne zj awisko ob serwowano u HfV-seropozytyłvnych
pacjentów, u których nie wykrywano wirusowo-specy-
ficznychsekwencji w monocytach krwi obwodowej (14).

Mimo wysokiej czułości i niewątpliwych zalet, PCR
nie jest metodą idealną- witus wykry.wany byłprzez
kokultywację w PCR-negatywnych probkach (24).
Ponadto, pozytywne wyniki PCR nie odzwierciedlają
precyzyj ni e,, stanu zakażęnia" zw ter ząt i ni e p ozwal a-
ją na jednoznacznę określenie, czy osobnik jest zaka-
żony latentnie czy też toczy się właśnie zakażenie pro-
duktywne. Odnosi się to szczególnie do zwierząt se-
ropozytywnych, nieimmunizowanych. Jednak techni-
ka ta możę by c przy datna do testowania illże1 Iiczby
zw ier ząt i umożliwi a wykonywanie badań terenowych
zakrojonych na szeroką skalę.

Znacznię wy ższy o ds etek zw ter ząt P C R-p ozytyw-
nych w dużych stadninach hodowlanych, w porówna-
niu z małymi stadami koni wierzchowych i końmi
wyścigowymi, pozwala przypuszczaó, że obecność
wirusajest efektemjego okresowego wysiewu do śro-
dowiska w sezonach źrebień oraz że jego eliminacja z
populacji jest trudna (eśli w ogóle możliwa) mimo
stosowania szczepten ochronnych. Natomiast spora-
dyczne występowanie wirusa w małych stadach koni
wierzchowych i u koni wyścigowych sugeruje, iżtzo-
lacja i/lub kwarantanna, jakkolwiek nie zawsze moż-
liwe, zwłaszczaw przypadku koni sportowych często
pr zemle s zc zany ch i ko ntakfuj ąc ych s i ę z inny mi zw i ę -
rzętamipodczas zawodów oraz testowanie koni nowo
wprowadzanych do stada i wykrywanie bezobjawo-
wych, seronegatywnych nosicieli mogąbyć efektywny-
mi metodami na ograniczenię szętzęnia się choroby i
redukcj ę strat spowodowanych zakażeniami EHV- 1 .
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