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Role of equine heryes virus Ępe 2 (EHV-2) in the pathogenesis of infectious diseases in horses

Summary

Equine herpes virus type 2 (EHV-2) is a gamma herpes virus in horses which has spread world-wide.
EHV-2 is suspected to cause upper respiratory tract infections, kerato-conjunctivitis, immuno-suppression
and general malaise and poor performance, but its role as an equine pathogen remains uncertain. Although
the virus has also been detected in animals with neurological symptoms and in mares with miscarriages, it is
believed to be a factor predisposing secondary bacterial infections rather than being directly responsible for
particułar,,ill nesses.,

Observatiońs łif latent infections caused, by equine herpes viruses 1

involved in reactivating these alpha herpes viruses.
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and 4 suggest that EHV-2 may be

Wirusowe zakażenia u koni stanowią istotny pro-
blem w praktyce weterynaryjnej. Do najpoważniej-
szych z nich należą: niedokrwis tośc zakaźna (wywo-
Ę.wana ptzęz retrowirus), zapalente tętnic (arleriwi-
rus ) oraz zakażęnia p owo dowa nę przez herp e swirusy.
Koń jest jak dotychczas stwierdzono, naturalnym go-
spodarzem dziewięciu herpeswirusów, z których sześć
(EHV-l, EHV-3, EHV-4, EHV-6, EHV-8 i EHV-g)
pr zlnaleĘ do p o dro dz iny a - Hetp e s ui ri n a e, zaś EI:N -2,
EHV-5 i EHV-7 zostaĘ za7tczonę ostatnio do podro-
dziny y-Herpesvirinae (4). Największe znaczęnie z
ekonomiczne go punktu wi dzen i a maj ą zakażeni a wi -
nrsem zakażnego ronienia klaczy (EHV-1), będącego
pr zy czy ną zakażeń g omych dró g o dde chowych, zabv
rzeń neurologicznych oraz powodującego ronienia u
ctężarnychklaczy (10, 13). W odróżnieniu od EHV-1,
herpeswirus koni typu 4 (EHV-4) odpowi edzialny j est
głó wni e za pr zy p adki rh i n op n e u m o n i ti s u żr ebiąt (I 3) .

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono inne-
mu herp e swirus owi koni, p o czątkowo zaliczanemu do
podrodziny B-Herpesvirinae (4), a obecnie do y-Her-
pesvirinae (5, 32), tzw. cytomegalowirusowi koni
(EHV-2), szeroko rozpowszechnionemu na caŁym
świecie. Wirus ten izolowano od zwierząt w Anglii,
Szwecji, Niemczech, Australii, Stanach Zjednoczo-
nych, na Węgrzech (] , 19 ,2I ,26,34), a ostatnio także
i w Polsce (29). Badania serologiczne populacji pro-
wadzone na terenie Węgier oraz NiemiecwykazaĘ,tż
zakażeni a EHV - 2 należą do naj p o w s z e chni ej s zyc h ( 8,
23,25), a naturalne występowanie tego wirusa wląza-
ne jest z immunosupresją objawami zapalenia pŁuc
lub górnych dróg oddechowych, zapaleniem spojówek
i ogólnym pogorszeniem kondycj i zwierzęcia (6, 7 ,25 ,

3 4) . P r zy zakażęntsl do świ adc z alnym do cho dzi wpraw-
dzię u źrebiąt do zapalenia gardła,jednak dorosłe ko-
nie eksponowane na tę samą dawkę wirusa nie wyka-
ntj ążadny ch obj awów chorob owych. Równi e ż w w a-
runkach naturalnych,E}JY-2 izolowano nawet od 80%
zw ierząt b ez j aki chko lwiek obj awów klinicznych ( 1 8 ).

Wyrażanyjest w związklzrym pogląd, żeEHY-2
j est czynnikiem słabo patogennym, bar dziej ułatwia-
j ącym wtórne zakażęnia b akteryj ne, np . R-h o d o c o c c u s
e q u i, ntż b e zp o śre dnio o dp owi e dzialny m z a konkretn ą
jednostkę chorobową (6,24,25). Sugerowany jest tak-
żę ldztaŁ EHV-2 w reakĘwacj i latentnych herp eswiru -

sówtypuli4(35).

Kliniczne aspekty zakażeń EHV-2

Wirus przenoszony j est drogą kropelkową rzadziej
zwydzielinąz pochwy (27,34), a naturalnymi wrota-
mt zakażenia są górne drogi oddechowe (25). Częsta
izolacja wirusa zwęzłow chłonnych w tej okolicy su-
geruje. iż mogąbyć one miejscem jego pierwotnej re-
plikacji, skąd następnię wraz z jednojądrzastymi ko-
mórkami krwi wirus transportowany jest do narządów
wewnętrznych. Wirus iz o l owany byŁ z ner ek l gruazo -
łów ślinowych koni, a jego specyficzne sekwencje
wykryto przy pomocy techniki PCR w tkance limfa-
Ę cznej, płucach, spoj ówce, zwoj u trój dzielnym, opusz-
kach węchowych, śliniankach przwsznych i śledzio-
nie eksperymentalnie zakażony ch źr ebtąt (8, 9).

EHV-2, tak jak większośc przedstawicieli rodziny
Hetpesviridae, zdolny jest także do ustalenia stanu la-
tentne go or az do wyw o łyłva nia zakażętl pt zetrw ały ch
(persystentnych). Jako miejsce latencji dla EHV-2 su-
gerowane byĘ makrofagi pochodzącęz gruczołu mle-



kowego (16), zaś możliwość eksperymentalnego wy-
wołania keratoconjuncti viti s u fu ebtątmogłaby wska-
zywać na zwój rzęskowy (15), Jedne z ostatnio prze-
prowadz onych b adań vłykazŃy też, iż EHV -2, p o dob -

nie jak wirus Epstein-Barr (EBV), występuje w latent-
nej formie w limfocytach B (16). Dokładne mechani-
zmy reaktywacji nie zostały dotąd poznane, wiadomo
jednak, że do zajścia tego procesu wymagany jest bez-
pośredni kontakt limfocytu B z komórkąnabłonkową
noszącąna swej powierzchni specyficzny receptor bło-
nowy (16).

Nie stwierdzono dotychczasrby w warunkach natu-
ralnych EIJV-2 zakażałpłód. Zrebięta pochodzące od
zakażonych matek rodząsię bez swoistych przeciw-
ctał anty-EHY-ż, nie można również wyizolować od
nich samego wirusa (i9, 36). Przeciwciała skierowa-
ne przeciw EHY-} pojawiały się u ssącychźrebiątw
ciągu trzech dni po urodzeniu, natomiast pierwsza
udana tzolacjawirusa miałamiejsce dopiero około 30
dnta ży cta (I 9, 3 4), Z akażenię n as tępuj e w lęc p opr zęz
transmisję poziomą zarówno od matki, jak i od pozo-
stałych źrebiątw stadzie (19,34), Ęlko eksperymen-
talne zakażenie ciężamejklaczy prowadzi do infekcji
płodu, u którego tuż po porodzie można wykryć swo-
i ste przeciw ciała or az wyizo lować wirus z wy dzieliny
jamy nosowo-gardłowej (19) Obecność EHV-2 w
wodach płodowych nie prowadzi jednak do poronień,
wcześniej sze go porodu czy zablrzeń rozwoj owych
płodu, takich jak: mikrocefalia, hepato- czy spleno-
megalia- opisywana przy zakażeniu ludzkim cytome-
galowirusem (CMV). U nowo narodzonego źrebięcia
pojawia się jedynie umiarkowane zapaleniejamy no-
sowej i spojówek (19). Najprawdopodobniej EHV-2
j e st wi ę c czynniki em etio lo giczn ym zakażeń górnych
i dolnych dróg oddechowych podrośniętych źrebiąt o
łagodnym, |ecz przewlekłym przebiegu (L9, 23, 24).
Występuj ąc e zazwy czaj obj awy kliniczne polegaj ą
główni e na : p o dwy ższęniu temp eratury wewnętrznej
.ciała do około 38,5-39,5oC, otępieniu i surowiczym
wycieku z nosa. Pojawiająsię one zazwyczaj w wieku
od 3 do 6 tygodni, kiedy spada poziom odporności sia-
rowej źr ebiąt, P rzy w ziemikowaniu ob setwowane są
rozrost tkanki Itmfatycznej oraz obrzęk i przekrwie-
nie gardła,jednak ten proces chorobowy nie powodu-
je śmierci zwterząt. Dopiero wtóme wtkłające zaka,
żenta,powodowane głównie przęz Rhodococcus equi,
prowadzą do bakteryjnego zapalenia płuc, gorączkt, a
w konsekwencji do śmierci nawet I00% źrebiąt (24).

U doro słych koni, zwłaszcza wyś ci gowych, EHV-2
prawdopodobnie powoduje rodzaj syndromu, który
charakteryzuje się surowiczymwyciekiem z jamy no-
sowej, lekkim podwyższentemtemperatury wewnętrz-
nej ciała, powiększeniem węzłów chłonnych na tere-
nie głowy, brakiem apetytu oraz ogolną słabszą kon-
dycją ftzyczną(28), podobnie jak podczas ,,lekkiej"
gor ączkt gruczołowej wlłvoływan ej pr zez EBV u do -

rosłych ludzi. Wystąpienie tych objawów prowadzi
zazwyczaj dowyłączenia koni z wyścigów lub pogor-
szenia ich wyników na torze.

Na szcze gó lną uwagę zasługuj e sugerowany udział
EHV-2 w reakfiacji herpeswirusów koni typu 1 i 4.
T e za ta zw tązana j es t z ob s etw acj ą iż re aktyłvacj i obu
wymienionych a-herpeswirusów prawie zawszę towa-
tzyszy tzolacja końskiego,,cytomegalowirusa" (3 5).

O ile jednak reak§wacja EHV-I z zakażęń doświad-
czalny ch nie nastr ęczŃa wi ększych prob lemów, to była
ona praktycznie niemożliwa z przypadków tereno-
wych.

Biologia EHV,2

Genom EHY-} składa się z 184 427 tysięcy par za-
sad (base pairs, bp), zaltczany jest do klasy A i jest
homologiczny w stosunku do genomu herpeswirusa
ludzkiego łpu 6 (HHV-6), będącego B-herpeswirusem
or az CCY należąc e go do p o dro dz iny a - H erp e s ui i n a e.

Zbudowany jest z długiego fragmentu sekwencji uni-
kalnych (unique long, UL) o długości I49 32I bp, ogra-
niczonego pTzez dwie leżące po obu końcach nici se-
kwencje powtarzające się zorientowane w Ęrm sam}rm
kierunku (direct repeat, DR) o długości I7 553bpkń-
da (33). W obrębie obszaruunikalnego znajduje się nie-
za\ężnaod siebie para krótkich sekwencj ipowtarzają-
cych się o przeciwległ , IR)
(l2, 3ż), Wyjątkowo bec-
ności sekwencji IR, g ten-
dencji do izomeryzacji (I2).

Genom EHV-2 charakteryzuję 5J ,5Yo zawartoścpar
G + C (33). Uboższa od spodziewanej od mononukle-
otydowej sekwencji genomu zawartośc par CG w sek-
wencji dwunuklęotydowej, spowodowana jest naj-
prawdop o dobni ej intensywną metyl acj ą cząste czek
latentnego wirusa, obecnego w populacji dzielących
się komórek (32). Ponieważ budowa genomu EHV-2

utworzenie dla nie go trze cie go r o dza1ll 7-herp e swiru-
sow:y.-Herpesvirinae, U EHV-2 około 1/3 sekwencji
rozmiószczonych w dużych blokach (łącznie z częścią
sekwencj i końcowych powtarzających się, sekwencj i
pr zyl.'e gaj ących do ntch or az s ekwencj i w ewnętrznyc h
powtarzających się) wydaje się nie kodować białek
(33), co jest zjawiskiem nietypowym dla całejrodziny
Herpesviridae.

W obrębie genomu EHV-2 stwierdzono obecność
79 otwarĘch ramek odczytu (open reading frames,
ORF), które koduj ą17 bińek. GenyEHV-2,któremają
swoj e odpowiedniki u HVS ponumerowane są podob-
nie - od 03 do 75.Pozostałe geny nie mające swoich
homologóww genomie HVS oznaczone zosta§ literą
E - od El do E10 (33). EHV-2 ma 8 białek homolo-
gicznych wy.łącznte z białkami HVS oraz 1 białko
mające swojego odpowiednika tylko wśród białek
EBV. Wśrod białek końskiego,,cytomegalowintsa"
znaj&lją się homologi glikoprotein B, H, M oraz L,
nie ma natomiast homologów dla glikoprotein C, D,



(10)

E, G, I, J orazK. Szczególnie ważną dla większości
herpeswirusów glikoproteinąj est glikoproteina B (gB).
Pełni ona istotne funkcje w przechodzęniu wirusa z
komórki do komórki oraz w fuzji zakażonych komó-
rek, Ponadto jest jednym z głównych białek stymulu-
j ących odpowiedź immunolo g iczną go spodarza. Ce-
cha ta jest wspólna dla pozostałych członków rodziny
He tp e s vi ri d a e. B adania prowadzone nad białkami gB
herpeswirusów EHV-2 oraz EHV-5 wykazały, żeho-
mologi gB są najbardziej immunogennymi z ich do-
tychczas poznanych białek strukturalnych (2,3). U
E}{Y-2, tak jak u większości przedstawicieli podro-
dziny y - Hery e s vi ri n a e, występuj ą one na p owi erzchni
otoczki wirusowej jako integralna częśc wirionu, w
przeciwieństwie do EBV, u którego glikoprotina B gro-
madzona j es t w retikulum endop l a zmaty c zny m zaka -
żonej komórki (2I,22).

Niezwykle interesujące z punktu widzenia ucieczki
witus a pr ze d układem immuno l o g rcznym go sp o darza
sącztery białka kodowane przęz EHV-2. Trzy znich
to najprawdopodobniej odpowiedniki receptorów GPC
(G-protein coupled receptor). Pierwsze ma swojego
homologa wśród białek HVS i jest receptorem a-chę-
mokinowym, kolejne z nich posiada odpowiednik
wśród białek ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) i
jest receptoremB-chemokinowym, natomiast ostatnie
nie ma odpowiedników u żadnego zbiałek występu-
jących u Herpesviridae. Czwartę białko mogące peł-
nić wspomnianą funkcję kodowane jestprzez gen bę-
dący homologiem genu IL 10, który znajdlje się także
w genomie EBV (33). Produkt tego genu wykazuje
znaczącąhomologię z interleukiną ludzką. Ma ona
działantę immunosupresyjne, które polega na silnym
hamowaniu produkcji INF7 przez makrofagi oraz osła-
bieniu aktywności cytotoksycznych limfocytów T
(CTL) (I4,20),

Niezwykle mało wiadomo jest niestety na temat
mo l ekulamych asp ektów l atentne g o zakażęnia EHY -2
(17). W jego genomie nięznalęziono bowiem sekwen-
cji homologtcznychz genami EBV (EBNA), które ko-
dują transkrypty związane z latencją (33). Szczegól-
nie interesujące wydająsię byó relacje pomiędzy,,cy-
tomegalowirusem" koni a komórkami immunologicz-
nie czynnymi. Jak wyka zano w cześniej, EHV- 2 zaka-
żamal<rofagi gruczołu mlekowego oraz limfocyty B,
podobnie jak wirus Epstein-Ban (16). Ze względuna
możliwo śó wywołania przej ściowej immunosupresj i,
up o śledzen ie pr ezentacji antygenów oraz miej sc e usta-
lenia latencji, fakt ten moze byc niezvłykle znaczący
dla ucieczki wirusa przed układem odpornościowym
gospodarza.

U wszystkich herpeswirusów podczas zakażenia
produktywnego ekspresja i regulacja genów zachodzi
w sposób kaskadowy. Specyficzne dla wirusów trans-
krypty występującę w zakażonych komórkach oraz
o dp owi adaj ące im b i ałka mo żna p o dzi e li ć na tr zy gru-
py: natychmiastowo wczesne (immediate early, IE),
wczesne (early, E) oraz poźne (late, L), w zależności

od momentu ich pojawienia się w zakażonych komór-
kach oraz wrażliwości na określone inhibitory 02,33).
Uważa się, że białka natychmiastowo wczesne speł-
niają funkcje regulacyjne (27),białka wczesne odpo-
wiadają za syntezę wirusowego DNA zaś pożne są
białkami strukturalnymi (2, 33).

S zc ze gó lne znaczenie w zakażeniu pro duktywnym,
alę także latentnym maj ąbiałka naĘchmiastowo wczes-
ne. Uruchamiane są one w zakażonej komórce jako
pierwsze, a ich ekspresja odbyłva się bez syntezy białek
de novo i regulowana jestprzez polimerazę DNA go-
spodarza. Geny IE pełnią rolę regulatorów genów na
poziomie hanskrypcji regulując ekspresję genów wczes-
nych i wczesno-póżnych(27).W genomie EHV-2 wy-
stępuje aż 8 genów natychmiastowo wczesnych. Dwa
z nich znajdlją się w obrębie końcowych sekwencji
powtarzających się, w zwtązku z czym występują w
dwóch kopiach (33). PozostaŁę szęść z ntch zajmuje
lewy obszar fragmentów UL, przylegając do obszaru
powtarzającego się, zachodząc częściowo naniego. Ich
transkrypcja: regionu I oraz regionu II, zachodzi w
przeciwnych kierunkach. W trakcie cyklu replikacyj-
nego ekspresja każdego genu IE jest regulowana w
odmienny sposób. Transkrypty z regionu I są obecne
w komórkachprzez cały czas zakażenia, podczas gdy
ilość transkryptów z regionu II jest największa w okre-
sie wczesnym zakażęnia i podlega dodatkowymzmia-
nom w zalężności od transkryptu (I2,27).

E}lY-2 jest wirusem wykazującym niezwykłą
zmienność, tak pod względem fenotypowym, jak i
genotypowym. Testy seroneutral tzacji wykazały o d-
mienność antygenową pomiędzy poszczególnymi
szczepami EHV-2. Ponadto rożnę szczepy różnią się
między sobą zarówno szybkościąnamnażania się w
hodowli komórkowej, jak i średnicą wytwarzanych
łysinek (29). Analiza resĘkcyjna Iicznych izolatów
terenowych,,cytomegalowirusa" koni wykaz Ńa częstą
zmienność genomową która jest całkowiĘm przeci-
wieństwem j ednolitośc t geneĘ cznej, zarówno a - Her-
pesuirinae(EHv-l i EHV-4), jak i EHV-S,należącego
przecteż do tej samej rodziny (1, 3, 1I). Szczepy roż-
niące się międzry sobągenotypem izolowano w obrębie
niewielkiej grupy koni, a nawet od pojedynczego osob-
nika (18, 28,29). Do tej pory nie udało się wprawdzie
ustalić, czy sąto rożne szczępy, czy teżjeden szczęp
podlegający zmianom w obrębie pewnych sekwencji,
w zależności od miejsca replikacji w organizmie go-
spodarza (18), Sugerowany przez niektórych autorów
wpływ zmienności geneĘcznej EHY-2 na jego pato-
genność wydaje się nie mieć jednakuzasadnienia (28).

Ostatnie badanta prowadzone w Pracowni Wiruso-
logii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW po-
twierdziły występowanie EHV-2 w Polsce (29). Sze-
rokie rozpowszechnienie na świecie (również u kli-
nicznię zdrowych zwterząt) mimo braku powiązań z
konkretną j ednostką chorobową oraz przyplszczalny
udział w promowanil zakażęń Rhodococcus equi tw
reaktywacj i herpeswirusów typu I oraz4, skłaniaj ą do



uwzgl ę dnieni a EHV-2 j ako pi erwo tnej przy czyny pro -
blemów zdrowotnych koni, zwŁaszcza w przypadku
chorób zakaźnych o niewyjaśnionej etiologii.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw lipcu 2002 r.

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 8 województwach, a mianowicie: dolnoślą-
skim (1-,1), lubelskim (1-1), małopolskim (1-1), mazowieckim (1-1), podkarpackim (2-2),podla-
skim (3-6), warmińsko-mazurskim (,1-1), wielkopolskim (2-2). Wściekliznę stwierdzono u 2 psów,
4 kotow i 9 sztuk bydła.

2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 9 województwach: dolnośląskim (3-3), lubelskim
(5-7), małopolskim (2-2),mazowieckim (3-4), opolskim (1-1), podkarpackim (3-6), podlaskim
(4-4), śląskim (1-1), wielkopolskim (8-18). Zanotowano ją u 40 lisów, 3 jenotów, 1 kuny, 1 sarny
i 1 nietoperza.

3)Zgnileczłośliwypszczół-wystąpiłw8województwach,amianowicie:lubelskim (2-2),łodz-
kim (2-2), małopolskim (1-1), podlaskim (1 -1), śląskim (3-3), świętokrzyskim (1 -1), warmińsko-
mazurskim (1 -1 ) i wielkopolskim (1 -1).

*]w nawiasach podano liczbę powiatólł,i rniejscowości, rł, których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


