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seven isolates of EHvl recovered from miscarried foet
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Zakażenia herp e swirus ow e stanowi ą i sto tny prob l em

w hodowli koni. Występują one powszechnie na ca-

cem ciĘy, między 5 a 7 miesiąc em 3,8Yo, w 8 miesią-
cll},Pń,w9-ż9,5oń,w 10 -35,9ońaw 11 \9,7o^.

Zdecydowana wi wała w
miesiącach stycze zakażę-
nia wirusem EHV ześniej-

układów oddechowego i nerwowego. Z kolęi wirus

EHV4 powoduje o-

wego u młodych a-

dzeniu od matki. o-
ronienia.

Jeszcze do niedawna EHV1 i EHV4, zewzględuna

wirusa koni.

Matetiał imetody

Materiał do badań stanowiły wycinki narządów we-
wnętrznych (płuca, wątroba, nerka, śledziona) poronionych
płodów, Ogółem badaniu poddano 17 płodów, które po-

chodziĘ z tr zęch r ożnych o środków h o dowlanych. P oszcze-
gólne próbki narządów poddawano homogenizacji sporzą-
dzaląc tch I0% zawiesiny w płynie Eagle'a MEM. Zawie-



siny te służyły następnie do izolacji wirusa. Dodatni wynik
testu izolacji uzyskano w przypadku 7 płodów.

Izolacja wirusa: izolacjęwirusa prowadzono w hodowli
komórek MDBK lub ED w 12-dołkowych płytkach z pła-
skim dnem (Costar). Na wyrośniętą hodo.,i,lę komórek na-
noszono 150 pl supetnatantu na dołek. Płytki inkubowano
I godz. w 37"C, następnie odciągano inokulum, a hodowlę
zalewano płynem utrzymującym i ponownie inkubowano
w 37'C. Zakażonąhodowlę komórek oglądano pod mikro-
skopem codziennie przez 5-7 dni. W przypadku pojawie-
nia się CPE wyizolowane wirusy identyfikowano wstępnie
w teście immunoflurescencji z lżyciem koniugatu RPK
Gamakon (Mevak, Słowacja), a następnie poddawano je
analizie re strykcyj nej .

Ekstrakcja wirusowego DNA: szczepy referencyjne (Ab4
wirusa EHVl i2252 wirusa EHV4) orazszczępy terenowe
wyizolowane z poronionych płodów namnazano w hodowli
MDBK. Uzyskany materiał wirusowy wirowano wstępnie
przy 2000 x g przez 30 min., a następnie ultrawirowano
przy I00 000 x g przez9) min. w 4"C. Peletkę zawieszano
w buforze TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0),
Oczyszczony wirus traktowano 0,5% SDS i proteinazą K
(0,1 mg/ml) przez I-2 godz. w 37"C, po czym dodawano
taką samą obj ętość mieszaniny fenol : chloroform: alkohol
izoamylowy (25:24:1, pH 8,0, Sigma), mieszano i wirowa-
no przy 12 000 x gprzez 5 min. Do nowej probówki prze-
noszono fazę wodną dodawano taką samą objętość mie-
szaniny chloro fotm : alkoho 1 izo amylowy (ż4 : l), mi e s zano
i ponownie wirowano przy 12 000 x g przez 5 min. Super-
natant zbierano do nowej probówki, dodawano 2,5 objęto-
ści960ń etanolu oraz Ill0 objętości 3 M octanu sodu (pH
5,2, Sigma) w celu precypitacji DNA. Po wymieszanilza-
wańość probówki przechowywano w -20"C przez noc lub
w -70oC przez I godz. DNA zbierano przezwirowanie przy
12 000 x g przęz 15 min. w 4oC. Osadzoną peletkę DNA
przemywano'7)Yo etanolem, Suszono, rozpluszczano w re-
destylowanej wodzie i przechowywano w -20oC do czasu
dalszych badań.

Analiza polimorfi zmu długo ś ci fragmentów re strykcyj -

nych (RFLP): otrzymane DNA trawiono enzymami restryk-
cyjnymi Bam HI i Eco RI. Do próbki DNA wirusowego
(około l pg) dodawano 10 j. enzymu restrykcyjnego oraz
1/10 odpowiedniego buforu. Całość uzupełniano wodą do
żądanej objętości, delikatnie mieszano i inkubowano w
temp. 37'C ptzez 2 godz. Następnie do mieszaniny doda-
wano buforu obciĘająceqo i nanoszono ją na 0,7oń żel
agarozowy z dodatkiem bromku etydyny o stężeniu l pgl
ml. Elektroforezę prowadzono w buforze TAE przy napię-
ciu 30 Y przez 18-20 godz. Jako wzorca używano DNA
faga lambda trawionego enzymem Hind III (Gibco BRL)
Po zakończęniu eletroforezy żel oglądano i fotografowano
w świetle uv,

Wyniki i omówienie

Analizie restrykcyjnej poddano 7 szczepow tereno-
wych wyizolowanych z poronionych płodów oraz
szczepy referencyjne wirusów EHV 1 i EHV4. Szablo-
ny elektroforętycznę badanych szczepow )uzyskane po
trawieniu enzymami Bam HI oraz Eco RI, przedsta-
wiaj ą ryc. 1 i 2 Stwier dzono, że vłyizolow ane szczępy
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Ryc. 1. Szablon restrykcyjny badanych szczepów EHV1 otrzy-
many po trawieniu enzym€m Bam HI. Scieżki: M - marker,
DNA faga lambda trawiony Hind IlI; I -- szczep referencyjny
Ab4 wirusaEHVl; 2l 3,szczepv Kl i K2; 4 i 5 szczepyNS1
iNS2;6,7 1,8-szczepy Sk1, Sk2 i Sk3;9 -szczęp referencyjny
2252EHY4.
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Ryc. 2. Szablon restrykcyjny badarlych szczepów EHVl otrzy-
many po trawieniu enzymem Eco RI. Objaśnienia jak na ryc. l.

posiadały szablony restrykcyjrre bardzo podobne do
szablonu szczepu referencyjnego Ab4 wirusa EHVl,
Równocześnie szablony terożnlły się znacznie od sza-
blonu restrykcyjnego szczepu2252 wirusa EHV4. Na
tej podstawie stwierdzono,że wyizolowane z poronio-
nych płodów szczepy sąszczepami typu EHVl.
AnalinĄ ąc uzyskane szab l ony zaob s erwowano takze
niewie lkie r ożnicę mi ędzy pro fil ami po s zcze gó lnych
grup szczępów. RÓżnice te dotyczyły tylko niektórych
fragmentów izostaŁy zaznaczonę na rycinach, Po tra-



wieniu enzymem Bam HI zaobserwowano wyrażną
różntcę w migracji fragmentu E. Fragment ten jest
najkrótszy w szablonach resĘkcyjnych szczepów Kl
t K2, gdyż migruj e w żelu naj dalej (ryc. 1, ścieżka 2 i
3), anajdłuższyw szablonach szczepow Skl, Sk2, Sk3
(ryc. 1, ścieżki 6, 7 , 8). Z ko|ei w szablonach szcze-
pówNSl iNS2 (ryc. 1, ścieżki 4i5)fragmenttenjest
średniej wielkości, gdyż lokalizuje się pomiędzy frag-
mentami E wcześniej omówiony ch szczepów. B adane
szczepy różniĘ się także wielkością fragmentów S i
T. Różnice pomiędzy badanymi szczepami widoczne
były również po trawieniu enzymem Eco RL Doty-
czyŁy one 3 fragmentów (D, F i H),przy czymnajlvy-
r aźniej zaznaczyĘ s ię w przyp adku fr agmentu D . F rag-
ment ten jest najkrótszy w szablonach szczepów Kl i
K2 (ryc. 2, ściężki 2 l3), a średniej wielkości w sza-
blonach szczepów NS1 iNS2 (ryc. 2,ścieżkt4 i 5). U
szczepów Sk1, Sk2 i Sk3 (ryc, 2, ściężki 6,7,8) frag-
ment D jest najdłuższy, Jednocześnie jest on podob-
nej wielkości jak fragment C i dlatego fragmenty te
migrująw żęIurazęm.

Próby różnicowania szczepów EHV 1 po chodzących
z r o żny ch p o stac i kl ini c znych zakażenia tym wiru s em
trwaĘ od dawna, Jużbadańa serologiczne przępro-
wadzone przez Shimizu i wsp. (13) w 1959 r. wskazy-
w aĘ na r óżnice pomię dzy szczepami EHV 1 . Badacze
ci stwierdzlli, żę szczep EHVl wyizolowany w Japo-
nii z poronionego płodu zachowywał się odmiennie w
teście krzyżowej neutra|izacji od szczepu amerykań-
skiego, który pochodzlł z przypadku rhinopneumoni-
lls. Problem różnicowania obu podtypów EHV1 roz-
wiązało ostatecznie wprowadzenie do badań analtzy
restrykcyjnej DNA. Badania te staĘ się podstawą do

ąntj ąc ej kl asyfikacj i tych wirus ów,
epy podtypu 1 są oznaczane jako
odtypu 2 jako EHV4. EHVI, jako

przyczyna poronień uklaczy, był opisywany przez
wielu badaczy na całym świecie. Interesujące wyniki
badań prezentują badacze z Australii, Sabine i wsp,
(I2) oraz Studdert (14), stosuj ąc analizę restrykcyjną
wykazali, że wirus EHVl został wprowadzony do
Australii w 1917 r., powodując masowe poronienia u
klaczy. Wcześniej w Australii występował jedynie
wirus EHV4, który powodował łagodne zakażenta
układu oddechowego.

W P olsce również wielokrotnie opi slrvan o pr rypad-
ki poronień uklaczy na tlę zakażenia herpeswirusem
koni (5, 11, 15, 16).Dużąrolę w rozwoju badań nad
wirusowym ronieniem klaczy odegrał zespół kierowa-
ny przez prof. Birlla, a następnie prof. Woyciechow-
ską. Wyizolowany szczep RAC-H stanowił podstawę
do opracow ania szczepionek Prevaccinol i Equivac RP.

Reasumuj ąc należy stwierdzić, że za więks zo śó p o -

ronień lklaczy w Polsce w dalszym ciągu odpowie-
dzialny jest EHVI. Prezentowane wyniki vłykazaĘ
także istnienie róznic pomiędzy terenowymi szczepa-
mi EHV 1 . Świadczą o Ęm różntce w profilach resĘk-
cyj nych badanych szczep ów.
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Inwazja Psoroptes ovls charakteryzuje się u owiec silnym świądem, wysię-
kiem w miejscu inwazji pasożytów oraz objawami utraty łaknienia. Wykazanie

w surowicy frakcji o masie 41,6 i 31,2 kDa świadczy o inwazji tym pasożytem.

Tych frakcji całkowicie brak względnie występują w niewielkich ilościach w
surowicach owiec wolnych od świerzbu. Test immunoblotingu wykrywa prze-

ciwciała dla P. ovis po 3-5 Ęg. po zarażeniu, podczas gdy w teście ELISA wy-

krywa się je po 5-6 tyg. po zarażenil.Immunobloting nie tylko umożliwia wcze-

śniejsze wykrycie inwazji świerzbowca aniżeli tęst ELISA, ale jest bardziej czu-

łym testem, Wypada on pozytywnie często w tych przypadkach, gdy odczyn

ELISA jest ujemny. W teście ELISA są wykorzyst}nvane antygeny nat},wne pa-

sożyta, podczas gdy w odczynie immunoblotingu antygeny zdenaturowane.
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