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Sumnrary

The aim of the experiment was a FACS analysis of the immune response of peripheral blood leukocytes of
sheep infected with bovine immunodeficiencl,virus BIV. Five sheep were experimenta|ly inOculated_with FBL
foetal Lung Bovine) cells infected wi|h the BIV R29 strain while four control anima|s were inoculated with
non-infectea rnr cells. The anti-BIV antibody response, total number of |eukocytes, granulocytes and lym-
phocyte subset (B, T, CD4, CD8) and monoc}tes }ł,ere assessed for 48 weeks following incubalion. All animals
śe.oconyerted to BrV p2ó core protein by 6 rveeks after inoculation (ai). The influence of BIV infection on cel|

immunity the increased number of T cells, especially the Tn population as well as B cells
in the ear In BIV inoculated sheep leukocytes, |ymphocytes and T" cells significantly
increased 8th weeks ai. In contrasto the nurnber of B cells increased between the 2nd and
12th lveeks ai and no significant changes in granulocte and monoc_vte number were noted. At the beginning o!
the infection the numbór of T. cells ińcreasód until rveek l2 of the experiment.rhe established model of BIV
infection in sheep provides vaiuable data for examining the pathogenesis of BIV anrl related retroviruses.
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Wirus nabytego braku odporności bydła (Bovine
Immunodeficience Virus BIY) zaliczany jest do ro-
dziny Retrclviridae, rodzajl Lentivińnae i wykazuje
duże podobieństwo do wirusa HIV-I pod względe_m
organtzacji genomu jak i budclwy antygenowej (5).

Badania serologiczne przeprowadzonę w clstatnich la-
t ac h p o tw i e r dzlły wy s tęp o w an i ę zakażęn l znac zne go
odsetka zwierzątw wielu krajach, w tym w Polsce (9).

Pomimo licznych badań rola BIV jako patogenu jest
słabo poznana i nadal nie wyjaśnione jest czy wirus
ten moze wywołać określony zespóŁ objawow choro-
bowych czy też odpowiedzialny j est za wyw oływanie
pierwotnego niedoboru odporności, prowadzącego do
rozwoju innych zakażeń i strat w hodowli (1).

Na podstawie dotychczas pfzeprowadzonych badań
i pomimo przy 1 ęcia nazwy,,immuno defic iency virus "
nie wykazano, aby BIV wywoływaŁ klasyczny stan
niedoboru immunologicznego, tak jak w przypadku
wirusów HIV czy FIV. Potwierdzono natomiast, u do-
ś wi a dc z aln te zakażony ch zw ier ząt, zńur zen i a funk-
cji układu iminunologicznego, sprowadzające się do
obniżenia zdolności fagocytarnych monocytów/makro-

fagów, zmienionej reaktywności limfocytów krwi na
stymulację mitogenamt, nieznacznie opóźnionej od-
powiedzi humoralnej po podaniu obcego T-zależnego
antygenu (4 aniach, opar-
tych jednak cytów obser-
wowano po istotne obni-
żenie za|ężnej o d przeciwciał cytotoksyczno ści komór-
kowej (ADCC) (12). Wszystkie te zmianyłączycmoż-
na z faktem silnego powinowactwa BIV do komórek
układu limfatycznego, głównie do monocytów i lim-
focytów krwi (6).

W nielicznych b adani ach analizowano o dp o w tedź
immunolo g lcznągo spodarza na zakażęnie B IV. Wy-
raża się ona przede wszystkim produkcjąprzeciwciał
skierow anych przeciw b iałku p2 6, ktor e też p ojaw iaj ą
się jako pierwsze po zakażeniu. Swoista odpowiedź
komórkowa towarzysząca zakażeniu BIV jest słabo
udokurnentowana. Jej i stnienie mo gą p otw ięr dzac b a-
dantaZhanga i wsp. (l7),którzy u cieląt zakażonych
B IV wykazali podwyższoną reaktywno ść limfocytów
po stymulacji in vitro białkiem będącym produktem
ekspresji genu gag BIV.

Celem pracy była ocena stanu układu immunolo-
gic zne go o wi e c do św i ad c z alnie zakażony ch wi ru s em
BIV. Do oceny tej wykorzystano metodę cytometrii*) ['raca wykotlana rv ratlach projc|<rrr badarł,czcgcl KIJN nr 5 P06I( 006] 1



przepływowej, która przy zastosowaniu przeciwciał
monoklonalnych pozwala na róznicowanie i ilościo-
wą ocenę rożnych typów komórek klwi, co z kolei
umożliwia monitorowanie stanu układu immunolo-
gicznego. Obserwacje takie połączol7o z analiząwy-
stępowania swoistych przectwciał dla BIV w surowi-
cy krwi doświadczalnych zwtetząL

Materiał imetody
Doświadczalne zakażenie. Do badań lżyto 9 tryków

rasy kent w wieku 4 miesięcy. Pięciu zwierzętom podano
dozylnie l x 108 komórek FBL (Foetal Bovjne Lung), zaka-
zonyclr wirltsem BlV (szczcp R29), zawieszonych w 40 ml
podłoza hodowlanego. Inokulum takie otrzymano poprzez
kokultywację komórek FBL/BIV (klon 1203 otrzymany od
dr J. Miller, NADC, Ames. USA) z t,lię zakażonymi ko-
mórkami FBL, w stosunku 1:3. Komórki FBL/BIV hodo-
wano w podłożu Eaglea w modyfikacji Dulbecco, z dodat-
kiem 10% surowicy cielęcej płodowej i zbierano po 7 dniach
hodor,vli, kiedy obserwowano największe nasi1enie efektu
cytopatycznego w postaci syncytiów. Pozostałym czterem
trykom, stanowiącym grupę kontrolną podano 1x l08 ko-
nrórek FBL. Starr zakażenta monitorowano serologicznie
pobierajap krew co 2 tyg. przez pierwsze 3 miesiące po
zakażeniu (pz), a następnic w odstępach 4 tyg. aż do 48

tygodnia p.z. W analogiczny sposób pobierano krew do
badań morfo l ogiczrrych i anallzy cytometrycznej,

Badanie hematologiczne. Krew do badań hematologicz-
nych, podobnie jak do analizy cytometrycznej pobierano
do probówek z roztworem soli sodowej EDTA, jako anty-
koagulantu, Badania morfologiczne wykonano przy uży-
ciu analizatora hematologicznego Auto Counter AC920
( Srvel ab Instrument) oznaczĄąc l i czbę leukocytów, limfo-
cytów i granulocytow.

Analiza cytometryczna. Celem identyfikacj i poszcze-
gólnych subpopulacji limfocytów zastosowano monoklo-
nalne przeciwciała anty: CD14 (CAM36A), CD2
(MUC2A), CD19 (BAQ44A), CDB (CACTBOC), CD4
(GC5OA1) finny VMRD lnc, Pullmann oraz anty CD45
(MCA 896) 1irmy Serotec, sl<ierowane przeciw antygenom
gl-Llpowym różnicującym leukocyty krwi. Znakowanic l<o-

mórek przeprowadzano metodąpośrednią inkubujap 50 p1

pełncj krwi z 1 pl każdego zprzeciwciałprzez 15 min, Po
związaniu antygenów powierzchniowych z mabs komórki
inkubowano z odpowiednimi koniugatami uzywajap poli-
klonalnych lub monoklonalnych przeciwciał skoniugowa-
nych z tioizocyjanianem fluoresceiny (FITC) lub z fyko-
erytryną (PE), firrny Medac oraz biotynylowanych prze-
ciwciał zw iązany ch ze streptawi dyną znakowaną fykoery-
tryną (Sa-PE), fi,-rlry Becton Dickinson. Nadnriar przeciw-
ciał nie związanyclr z komórkami jak i nadrniar koniugatu
odpłukiwano buforem PBS z dodatkiem 20% surowicy koń-
skiej (bez g-gJobulin), 10% ACD (dekstroza z dodatkiem
dwuwodnego cytrynianu sodu i kwasu cytrynowego) oraz
10 mM EDTA, wirując 5 min. przy l50 g. Po inkubacjach
obecne w próbach erytrocyty lizowano buforem lizującym,
używając do płukania bufor o składzie analogiczrrym jak
poprzednio, jednak bez dodatku surowicy końskiej. Osta-
tecznie, próby do odczytu cytometrycznego zawieszano w
20ń roztworze formaldehydu w PBS. Skład subpopulacji

1imfocytów określano metodą selekcji negatywnej. stosu-
jąc kolejno dwustopniową inkubację każdej próby z dwo-
ma mabs: anty CD14 (monocyty) anty CD45 (limfocy-
ty), anty CD19 (limfocyty B) - anty CD2 (limfocyty T),
anty CD4 (limfocyty T,,) - anty CDS (limfocyty T"). W
badaniach wykorzystywano cytometr przepływowy FAC-
Star (Bectorr Dickinson).

Badania serologiczne. Do oznaczania przeclwciał dla
wirusa BlV wykorzystano metodę western blot z uzyciem
jako antygenu, rekombinowanego białka p26, uzyskanego
przez ekspresję genu gag BIB w komórkach E. co]i. Proce-
drrry otrzymywania, oczyszczania antygenu oraz metody
western blot były identyczne jak opisane w poprzedniej
pracy (9).

Wyniki iomówienie

W warunkach naturalnychzakażenie wirusem BIV
notowane jest wyłącznie u bydła. Doświadczalnie, co
wykazano w omawianych badaniach, możliwe jest
przeniesienie zakażęnta na owce jakkolwiek, wydają
się one bardziej opofiIe na zakażentę ntż cielęta (8),

Na ryc. 1 przedstawiono wyniki oznaczaniaprzealw-
ciał dlabiałka p26 BIV metodąwestern blot. W okre-
sie pomiędzy 2 a 6 tyg,po zakażeniu (pz) wszystkie
zakażone owce uległy serokonwersji i pozostały sero-
logicznie dodatnie aż do końca obserwacji, Zadna z
cztęrech owiec grupy kontrolnej nie wykazała obec-
ności przeciwciał. Pośrod 5 zakażonych owiec, u
dwóch serokonwersja wystąplła w ż tyg.pz, u pozo-
stałych dwóch w 4 tyg. pz, a u jednego zwierzęcta
swoiste przeciwciała obecne były od 6 tyg. pz. Nara-
stanie miana przeciwciał w surowicy krwi niektórych
zw l,er ząt, wyf aż on e i nt en s ywno ś ci ąpr Ęka na b 1 o tach
nie było ściśle skorelowane z czasem po zakażentl.
Obserwowano wzrost koncentracji przeciwciał pomię-
dzy 4 a 12 tyg. pz, kiedy to miano wykazywało naj-
wyższe warlości od 1/1600 d Il3200, a następnie ich
stopniowe obniżanie stę, aż do końca obserwacji.

W badaniu morfologicznymi cytometrycznym wy-
kazano Wt aźle r o żnic e w l i c z ebno ś ci p o szc ze gó lnych
populacji komórek Wwt,zależnie od czasu po zakażę-
niu. Dane te zestawiono na ryc.2.
Nr owcy

0 2 4 6 8 10121620242832364044
tygodnie po zakażeniu

Ryc. l. Analiza występolvania przeciwciał dla białka p26 wi-
rusa BIV oznaczanych metodą western blot w próbach suro-
wicv krwi owiec
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Ryc. 2. Kształtowanie się liczby komórek krwi obwodowej owiec w przebiegu doświadczalnego zakażenia wirusem BlV
Otjaśnienia: oś odciętychprzedstawia czas po zakażęnluw tygodniach; oś rzędnych bezwzględnąliczbę komórek (10q/L) dla A, B
C; liczbę komórek dla D, E, F, G i H przedstawiono jako 108/L. * różnice statystycznie istotne przy p < 0,05.
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O ceniaj ąc poziom leukocytów wykazano drastycz-
ny wzrost liczby tych komórek pomiędzy 2 a8 tyg.pz.
Najwyższąwartośó parametr ten osiągnął pomiędzy 8

a 12 tyg. pz i warloś ć tabyła 3,5 razy wyższa od war-
tości notowanych w grupie kontrolnej. Od I2 tyg. pz
do końca obserwacji liczba leukocytów u zwierząt
zakażony ch ul e g ał a ni e znac znym wah ani om, j e dnak
cały czasróżntła się od wartości notowanych w grupie
kontrolnej, Opisane różnice byĘ statystycznte istotne
(p < 0,05). Przedstawione dane zgodne są z wynika-
mi badań Jacobsa i wsp, (8) którzy, u doświadcza7nlę
zakażonych owiec obserwowali wzrost ltczby leuko-
cytów do 8 tyg. pztutrzymywanie się podwyższonej
liczby tych komórek pomiędzy 16 a 24 tyg. pz,

Analiza b erwz g1 ę dnej Iiczby granul o clów (ryc. 28 )
w ykazała nteznacznę wahani a warto ś c i te go p arame -

tru w porównaniu do grupy kontrolnej, przy czymnie
byĘ to różntcę statystycznie istotne. Wzrost liczby tych
komórek miał miejsce pomiędzy 8 a I2 tyg,pz i kore-
lował z okresem nalwyższej leukocytozy. natomiast
zmniejszanie ich liczby poniżej wartości obserwowa-
nych dla grupy kontrolnej zanotowano w ciągu pierw-
szych 8 tyg. pz oraz pomiędzy 20 a32 tyg. pz. Cho-
claż w omawianych badaniach nie analizowano od-
setka neutrofili i eozynofili, badania Jacobsa i wsp"
(8) wskazuj ą żeltczebność tych dwoch populacji ko-
mórek istotnie wzrastaŁa u zakażonych zwterząt po-
między 2 a I0 tyg. pz. Co więcej, badania Flaminga i
wsp. (4) wykazały istotne zahamowanie niektórych
funkcji neutrofili u cieląt zakażonych BIV, pomiędzy
16 a 20 tyg.pz.Ponieważ do tej pory nie wykazano
aby granulocyty byĘ aktyr,vnie zakażaneprzęzBlV, to
zmlaflyliczbytzaburzęniafu nkcjitychkomórekmogą
by pośrednio modulow ane przezcytokiny wydzielane
przęzzakażone wirusem monocyty i limfocyty.

Ocena bezwzględnej liczby limfocytów (ryc. 2C)
wykazała u zakażonych zwterząt wzrost liczby tych
komórek do 8 tyg. po zakażeniu i utrzymywanie się
podwyższonej wartoścido 12tyg.pz, Ten okres wQzę-
snej limfocytozy był identyczny z okresem serokon-
wersji i intensywnej syntezy przeciwctał" Od 12 tyg.
pz aż do końca obserwacji liczba limfocytów ulegała
okresowym wahaniom, przy czymprzez caĘ ten okres
notowano wartości, które różniły się statystycznie od
warlości notowanych w grupie kontrolnej. Podobne
zachowanie się limfocytów krwi obserwowane było
przęz Onumę i wsp. (11) u cieląt zakażonych BIV. Jak
się wydaje występowanie wczesnej limfocytozy uza-
każonych cieląt i owiec nie jest związane zrodzajem
użytego inokulum. W przypadku podania BIV w for-
mtę zakażonych komórek FBL lub w formie infekcyj-
nego molekularnego klonu witusa (BIV-106) obser-
wowano istotny wzrost limfocytów w ciągu pierwszych
6 tye,pz (2).

Dzięki analtzie cytometrycznej z zastosowaniem
Mabs dla CD19, CDL, CD4 i CD8 możliwa była ilo-
ściowa ocena limfocytów B, T, TH iT r. Zmianaltczby
limfocytów B charaktery zow ała si ę stopniowym wzro-

stem do 8 tyg, pz. Najwyższe wartości parametr ten
osiągnął pomiędzy 8 a 12 tyg.pz, kiedy to liczba lim-
focytów B u zwterząt zakażonych była 2,5 razy wyż-
szaniż notowana w grupie kontrolnej, a komórki o
fenotypie CD19 stanowiĘ prawie 30Yo ogolnejliczby
limfocytów, Począwszy od 12 tyg.pz obserwowano
stopniowy spadek ltczby komórek B, nawet do warto-
ści niższych niż notowane w grupie kontrolnej. Silny
rozplem komórek B już w pierwszych ż-4 tyg.pzpo-
krywał się z momentem serokonwersji izwiązanybył
z intensywną syntezą przectwciał, Podobnie do zaka-
zeń wywoływanych przęz inne lentiwirusy przeciw-
ciała skierowane są początkowo przeciw białku p26,
a następnie przeclw glikoproteidowi otoczki gp110
(l4). Przyjmuje się, ze rolątych przeciwctał jest neu-
tr alizacj a wirus a, j e dnak naj now s ze dane wskazuj ą na
brak jakiejkolwiek korelacji pomiędzy ich mianem a
stopniem replikacji wirusa in vivo (3). Występowanie
wczesnej limfocytozy typu B łączyć możnarównlęż z
bezpośrednim, stymuluj ącym dzińaniem BIV na te ko-
mórki. W pierwszym okresie po zakażeniu mozliwa
jest bowiem tzolacjawirusa z limfocytów krwi imoż-
liwe jest wykazanie obecności cząstek wirusa lub jego
kwasu nukleinowego w limfocytach typu B (6). Jako
moźliwy do wyjaśnienia mechanizm interakcji BIV z
limfocytami B rozpatrywano aktywność BIV jako su-
perantygenu lub aktywację komórek B poprzez se-
kwencję sygnałowąYxxl, która odgrywa kluczową
rolę w indukowaniu proliferacji limfocytów B, a któ-
rej obecność stwierdzono w białku transmembrano-
wym wirusa BLV (16).

Nieco inaczejntżw przypadku limfocytów B kształ-
towała się liczba komórek o fenotypie CD2 (ryc.2E).
Liczba komórek T powoli ale systematycznte wzta-
stała, osiągając najwyższe wartości pomiędzy 8 a 20
tyg, pz,W okresie tym limfocyty stanowlły 38%
wszystkich komórek jednojądrzastych. Przęz caĘ 48
tyg. okres obserwacji Iiczba komórek T u zwterząt
zakażonych przewyższała 2-3 krotnie wartości noto-
wane w grupie kontrolnej i były to wartości statystycz-
nie istotne. Kształtowanie się liczby komórek B iT, z
wyjątkiem pierwszego okresu po zakażeniu, wskazu-
je na dominującąrolę tych ostatnich w procesie kształ-
towania odpowiedzi komorkowej na zakażenie BIV.
Taka aktyłvacja układu T komórkowego mogłabybyć
zw iązana z b ezp o śr e dntm zakażani em l imfo cytó w T
pt zęz wiru s, c o p o twi erd zaj ą niektór zy autor zy (6) .

W ażnym zagadnieniem dl a p oznania komórkowych
me chanizmów odp orno ś ciowych pr zy zakażeniu B IV
jest ocena subpopulacji limfocytów CD4 i CD8. W
przeciwi eństwie do zakażęń wywoływany ch przez
wirusy HIV czy Fl! ktorym towarzysząstany silnej
immuno supresj i, spowodowane głównie działanięm
litycznym wirusa na komórki CD4, działanta takiego
nie wykazano na przrykładzie wirusa BIV. Potwierdzi-
ły to wyniki prezentowanych badai, które wykazały
wzrost liczby komórek obydwu populacji w grupie
zsnl ter ząt zakńony ch B Iv, s zc ze gó lni e w okre sie p ierw-



szych 8 tyg, pz, dla komórek CD4 i w pierwszych 12
tyg.pz, dla komórek CDS. W okresach tych różnicę
pomiędzy grupą zwierząt zakażonych BIV a grupą
kontrolną byĘ istotne statystycznie. W grlpie zaka-
żonej w 8 tyg.pz zanotowanonajwyższy odsetek lim-
focytów CD4 wynoszący 28,80ń w stosunku do ogol-
nej liczby limfocytow. Dane te zgodne sąz wynikami
badań Jacobsa i wsp. (8), ktorzy tt owiec zakażonych
BIV lv 2 miesiącu pzzanotowali istotny wzrost liczby
CD4 i stosunku CD4/CDS. W podobnych badaniach
przeprowadzonych na cielętach Hirai i wsp. (7) nie
odnotowali natomiast istotnych tóżnic w liczebności
komórek CD4 i CD8, pomimo wzrostu ogólnej liczby
limfocytów. Przedstawione wyniki jasno wskazują na
stymulujący wpływ zakażenia wirusem BIV na oby-
dwie populacje komórek. Poniewaz moment wzrostu
Itczby CD4 i CD8 przypadana okres serokonwersji i
syntezy przeciwciał można przyjąc, ze podobnie jak
w przypadku innych lentiwirusów główną rolą pobu-
dzonych limfocytów T, jestwydzie7anle cytokin zwią-
zanych z proliferacjąi róznicowaniem limfocytów B,
a także wydzielani e IFN-7 or az B - chemokin (MIP - 1 a,
MIP-B) wspomagających komórki CDS. Jak wspo-
mniano na wstępie pracy u cieląt zakazonych BIV
możliwe było wykazanie 1uż w 7 dniu pzpodwyższo-
nej reaktywności limfocytów CD4 na stymulację rł
vitrorekombinowanym białkiem p26 BIV (17). Tak
reaguj ące komórki można było wykaz ac do 24 ty g. pz,
co moze świadczyć o istnieniu swoistej odporności
komórkowej. Rola swoiście uczulonych limfocytow
T. nie została $o tej pory potwierdzona, aIę można
plzypuszczać, że podobnie jak w zakażęniu witusem
HI! pełnią one istotnąrolę w kontroli wiremii w po-
czątkowej fazie zakażenia (10). Przy omawianiu kom-
ponenty komórkowej układrr immunologicznego to-
warzyszącej zakażęntl BIV należy nawtązac do ba-
dań Smitha i wsp. (13), którzy badali niektóre mecha-
nlzmy komórkowe u owiec zakażonych BIV i immu-
nizowanych ovalbuminą oraz BCG, Autorzy ci w 4
tyg.pz wykazali nlższe miano przeciwciał po immu-
nizacjiovalbuminą i obniżoną odpowiedź limfocytów
po stymulacji in vitrotuberkulinąu owiec zakażonych
w stosunku do grupy kontrolnej. Wyniki tych testów,
zw iązany ch z uży c tem T - zale żny ch anty g enóW s u g e -
rować mogąokresowe zńurzenia funkcji T limfocy-
tów w następstwie zakażęnia wirusem BIV. Mecha-
nizmdziałania BIV sprowadzałby się do ograniczenia
ekspresji białek MHC klasy I illprzezniektóre btałka
regulatorowe BIY podobnie jak ma to miejsce w pIzy-
padku białka nef wirusa HIV-1.

Ostatnim z ocenianych wskaźników komórkowej
o dp ow i e dz i immuno l o gic znej tow ar zy sząc ej zakaże -
niu wirusem BIV była liczbamonocytów. Ze wzg\ędu
na fakt, że monocyty i makrofagi odgrywająkluczo-
wą ro lę w p ato gene zię zakażeń wywoływa ny ch przez
lentiwirusy badania wielu badaczy skupiły się na ana-
lizie funkcji tych komórek po zakażeniu BIV. Whęt-
stone i wsp. (15) oraz Heaton i wsp. (6) u cieląt do-

świ a dc z a ln te zakażonych te ren ow y ml szc zępami B IV
FLII} orazR}9 już3 dniapzwykazali obecność pro-
wirusowego BIV DNA w monocytach oraz wysoką
aktywno ś ć odwrotnej tran skryptazy w sup ern atantach
znad hodowli tych komórek. Onum i wsp. (11) u cie-
ląt zakażonych BIV potwierdzili obecność wirusa te-
stem syncytialnym w monocytach do 7 tyg. pz. Nato-
miast Rovid i wsp. (I2)badając niektóre funkcje mo-
nocytów wykazali istotne zwiększenie fagocytozy i
migracji tych komórek otaz obniżenie cytotoksyczno-
ści zwtązanej zprzeciwciałami (ADCC) po zakażeniu
monocytów in vitro. Wyników takich nie notowano
natomiast izolując monocyty od zakażonych cieląt.
Obserwacje te świadczą o aktywnej replikacji BIV w
monocytach i o zaburzeniu funkcji obronnych tych
komórek w początkowym okresie po zakażeniu. W
badaniach własnych wykazano, że do 10 tyg, pzltcz-
ba komórek z markerem CD 1 4 była idenĘ czna uowiec
zakażonych i wolnych od BIV. Pomiędzy 10 a 48 tyg.
pz notowano kilkukrotne, epizodyczne okresy wzro-
stu liczebności tych komórek u zwierząt zakażonych.
Ob setwow an e t óżnic e, z wyj ątkiem ż4 ty e. pz, nie byĘ
istotne statystycznie. Trudna jest intetpretacja takiego
zachowania monocytów w przebiegu zakażenta BI!
ale zwtązane to moze byc z proliferacyjną odpowie-
dzią monocytów na okresową zwiększoną replikację
BIV. Krytyczną rolę w tym procesie odgrywać może
unikalny interferon (LV-IFN), syntetyzowany przez
limfocyty w następstwte zakażenta lentiwirusami, co
wykazano na przyl<ł.adzie zakażenia wirusem CAEV
(1 8).

Podsumowując mozna stwierdzić, że w przebiegu
doświadczalnego zakażęnia owiec wirusem BIV do-
chodzi do istotnej mobilizacji elementów komórko-
wych układu immunologicznego. Analtza tego ukła-
du jest przydatna do oceny witusa BIV jako natural-
nego patogenu bydła o nie wyjaśnionej do końca roli.
Ponadto, owce sąuznane jako dobry model biologicz-
ny do badań nad wirusembiałaczki bydła (BLV). Ze
względu na częste występowanie u bydła w warun-
kach naturalnych łącznych zakażęń BIV/BLV model
zakażenta owiec wirusem BIV może bycprzydatny do
określenia roli BIV jako kofaktora leukomogęnęzy
indukowanej przezBLY.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw paŹdzierniku 2000 r.-)

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 9 województwach a mianowicie: kujawsko-
pomorskim (3-5), lubelskim (6-9), łódzkim (1-1), mazowieckim (2-3), podkarpackim (1-1),
podlaskim (1-3), pomorskim (1-1), świętokrzyskim (1-2), warmińsko-mazurskim (11-25).
Wściekliznę stwierdzono u 9 psów, 17 kotów,23 szt.bydła, 1 konia il kozy.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w ,1 2 wojewodztwach: dolnośląskim (1-1 ) kujaw-

sko-pomorskim (8-14), lubelskim (13-37), łódzkim (3-5), małopolskim (9-25), mazowieckim
(13-23), podkarpackim (10-27), podlaskim (11-22), pomorskim (1-4), świętokrzyskim (9-27),
warmińsko-mazurskim (14-45), wielkopolskim (3-6). Zanotowano ją u 198 lisÓw, 30 jenotów,

5 kun,2 borsukow,2 nietoperzy,1 jelenia, 1 łosia i1 tchórza.
3) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie łodzkim (1-1), Świętokrzyskim

(1-1 ) i wielkopolskim (1-2).
4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w wojewodztwie wielkopolskim (1-1).

5) SaImoneloza świń - wystąpiła w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (1-1) i wielkopolskim
(2-2).

6) lBR/lPV - wystąpiła w wojewodztwie wielkopolskim (1-1).

7) Salmoneloza bydła - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).

8) Gorączka Q - wystąpiła w województwie śląskim (1-1).

9) Myksom atoza królików - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1 ), Świętokrzy-
skim (3-3) iwielkopolskim (1-1).

10) Zgnilec amerykański- wystąpił w 3 wojewodztwach: małopolskim (1-1), wielkopolskim (1-1),

i zachodnio-pomorskim (1-1 ).

11) Zgnilec europeiski - wystąpił w wojewodztwie podlaskim (1-1).
12) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 11 województwach: dolnośląskim (4-5), kujawsko-po-

morskim (2-2),lubelskim (2-2),lubuskim (6-10), łodzkim (4,4), małopolskim (2-3), mazo-
wieckim (2-8), śląskim (3-3), świętokrzyskim (1-1), wielkopolskim (1 0-27), zachodniopomor-
skim (3-3).

t)w nawiasach podano liczbę polł,iatórv i miejscowości. rv których choloba zoslała stwicrdzona w okresie sprawozdarvczym.


