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siewstwo wirusa BHv1 z nasieniem buhajów
na podstawie wyników testu izolacji wirusa oraz pGR
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Shedding of BHUl virus together with bull semen based on the tesults of uitus isolation test and pcR assay

Sunmary
To determine the shedding of BHVl virus

samples of semen were collected every 3-4 days
were treated with dexamethasone to reactivate

with nested PCR. 47 (31.5%)
the 2nd to l3th dpi was found inalmost all the bulls. The virus was also more freqirently after the reactivation of latent

infe_ction especially between the 51't and 58th dpi.
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Rozpoznanię zakażeńwirusem BHVl opiera się w
dużej mierze o wyniki badań laboratoryjnych (1, 10,

I I, 27 ) . S zcze góInte i stotne j e st b adanie wirus o l o gi cz-
ne, którego celem jest izolacja wirusa. Efekt cytopa-
tyczny powodowany przez BHVl jest charakterystycz-
ny dla herpeswirusów i pojawia się z reguły w ciągu 3

dni od zakażenta. Więcej trudności sprawia izolacja
wirusa BHV1 z nasienia buhajów. Nasienie jest bo-
wiem toksyczne dla hodowli komórek i musi być
wstępnie rozctęńczone, Pruy niskiej koncentracji wi-
rusa w nasieniu możę to utrudniać jego wykrycie. Te-
stem alternatywnym do testu izolacji wirusa jest uży-
wany w niektórych krajach,,Cornell Semen Test" (19).
Polega on na dożylnym podaniu zwierzętom serolo-
gicznieujemnej w stosunku do BHV1 próbki nasienia
pochodzącej od badanych buhajów. Po upĘrvie 2-3 tye,
od zakażęnta zwierzęta badane są serologicznte na
obecno ść przeciw ciał dla wirusa BHV 1, a ich ewentu-
alne wykrycie świadczy o obecności wirusa w bada-
nym nasieniu.

W ostatnich latach, dzięki wprowadzeniu do badań
technik biologii molekularnej, zanotowano ogromny
postęp w diagnostyce chorób wirusowych zwierząt.
Technika PCRznalazła szerokie zastosowanie w diag-
no styce chorób ze względu na swoj ą specyf,rcznośó,
czułość oraz szybkość uzyskiwania wyników. W ba-
daniach nad BHVl zostaławykorzystana głównie do
wykrywania obecności wirusa w nasieniu buhajów, w
wymazach z nosa i pochwy oTaz w narządach we-
wnętrznych zwterząt. Jako stańerów używano oligo-
nukleotydów, których sekwencje byĘ specyficzne dla
fragmentów genów koduj ących białka 8B, 8C, gD, gE,
TK (2,5,8, 16, 24,25,27),

Celem badańbyła ocena siewstwa wirusa BHVl z
nasieniem buhajów w oparciu o wyniki testu izolacji
wirusa oraz PCR.

Mateilał imetody
Nasienie buhajów otrzymano dzięki uprzejmości dr Rij-

sewijka z Institute for Animal Science and Health (ID-DLO)
w Lelystad. Pochodziło ono od 5 buhajów rasy holsztyń-
sko - fryzyj skiej, które zakażono do świadc zalnie s zczep em
LAM wirusa BHVl. Kazdemu buhajowi wprowadzono do
worka napletkowego 2 ml zawiesiny wirusa o mianie
TCID'. 106,7. Nasienie od buhajów pobierano przedzaka-
żeniem oraz w odstępach 3-4 dniowych przez okres 107

dni po zakażęnil. Od 44 do 48 dnia po zakażeniu buhaj om
podawano domięśniowo deksametazon w dawce 10 mg/kg
masy ciała, w celu reaktywacji zakażenia latentnego. Prób-
ki nasienia przechowywano w 70'C do chwili badania.

Izolacja wirusa z nasienia. Izolację prowadzono w ho-
dowli komórek MDBK w l2-dołkowych pĘtkach z płaskim
dnem. Nasienie rozcięńczano 1 : 10 wpłynie Eagle'aMEM
z dodatkiem antybiotyków: penicylina 500 j.m., strepto-
mycyna 250 sl,g, amfoterycynaB 25 pl (250 pg/ml) na ml
płynu. Rozcieńczone nasienie inkubowano około 30 min.
w temp. pokojowej. Następnie do płynu utrzymującego.
który pokrywał wyrośniętą hodowlę komórek MDBK do-
dawano rozcieńczone nasienie w ilości 200 pl na dołek, po
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czym płytkę inkubowano w temperaturze 3'7"C. Zakażoną
hodowlę komórek oglądano pod mikroskopem codziennie
przez 5-7 dni sprawdzając pojawienie się efektu cytopa-
tycznego. Przy braku efektu cytopatycznego wykonywano
ko l ej ny p as aż zakażonej ho dowl i. Wynik ne gatywny uzn a-

wano, jeśli w trzech kolejnych pasażach nie stwierdzono
efektu cytopatycznego,

Ekstrakcja DNA metodą fenolową. Do ekstrakcji uzy-
wano 200 pl plazmy nasjenia. Do próbki tej dodawano 2 pl
proteinazy K (25 mg/ml) oraz 25 p,I I0% SDS, całość do-

kładnie mieszano i inkubowano l godz, w 37'C. Następnie
dodawano taką samą objętość mieszaniny fenol:chloro-
form:alkohol izoamylowy (.25 :24 : I, pH 8.0), mieszano i
wirowano ptzy 12 000xg przez 5 min, Do nowej probówki
przenoszono fazę wodną dodawano taką samą objętość
mieszaniny chlorofotm:alkohol izoamylowy (24 : 1), mie-
szano i ponownie wirowano przy Iż 000xg przez 5 min.
Supematant zbierano do nowej probówki, dodawano 2,5

objętości 960ń etanolu orazllI0 objętości 3 M octanu sodtL

(pH 5.ż) w celu precypitacji DNA. Po wymieszanil za-
warlości probówki przechowywano w 20oC przez noc lub
w -70' C przez l godz. DNA zbi erano przez wirow ani e przy
12 000xg przez 15 min. w 4'C, Osadzoną peletkę DNA
przem}nvano 70oń etanolem, suszono, rozpLlszczano w 50 pl
redestylowanej wody i przechowywano w 20oC do czasu
dalszych badań,

Amplifikacja DNA. W badaniach wykorzystywano ze-
stawy starterow dla genów kodujących glikoproteiny gC i
gD wirusa BHV1, które dobrano na podstawie opubliko-
wanej w piśmiennictwie sekwencji nukleotydów genomu
szczepu Cooper (ż4,25,27). Sekwencje starterów i ich 1o-

kalizacjaw genomie były następujące: startery gC-C,763-
5,CTGCTGTTCGTAGCCCACAACG-7B5, C. 935-
5'TGTGACTTGGTGCCCATGTCGC-913, startery gD

fragment długości 773 pz, pierwsza para starterów gD (D,,
D,) fragment długości 466 pz, druga zaś (D3, D4) długości
3Ż5 pz, Reakcję amplifikacji przeprowadzano w probów-
kach typu Eppendorfa o pojemności 0,5 ml. Mieszanina
reakcyjna składała się z 5 pl 10xbuforu dla tetmostabilnej
polimerazy DNA Prime ZymeTM,8 pl 1,25 mM mieszani-
ny dNTPs, po 1 pl 5 mM roztworu każdego ze starterów i
0,5 pl (2,5 j.) polimerazy DNA Prime ZymeTM. Mieszani-
nę uzupełniano jałowąwodądo objętości 50 pl. W reakcji
ze starterami zewnętrznymi C, i Croraz Dl i D2 do miesza-
niny reakcyjnej dodawano 5 pl DNA wyekstrahowanęgo z
nasienia. W nested PCR pobierano 1 ,5 pl produktu z pierw-
szej reakcji (starlery zewnętrzne Dl i D2) i wykonywano
reampliirkacj ęz,lżyciem starterów wewnętrznych D,i D..
Warunki amplifikacji dla wszystkich starterow były takie
same. Najpierw próbki ogrzewano w temp. 95"Cprzez7-8
min., a następnie wykonywano właściwą amplifikację.
Każdy cykl obejmował: denaturację - 1 min. 95oC, hybry-
dyzację 1 min. 60"C, elongację - 1 min. 72"C.Łącznie
wykonywano 35 cykli przy starterach dla gD i 38 cykli przy
starterach dla gC, przy azym elongacja w ostatnim cyklu
trwała 10 min.



Stosując test izolacji oraz technikę PCR prześledzo- powały po krótszych lub dłuższychprzerwach w wy-
no siewŚfwo witusa BHV1 z nasieniem u eksperymen- dalaniu wirusa, Snowdon (22) w okresie 361-dniowej
talnte zakażonych buhajów. Badaniu poddano I49 pró- obserwacji stwierdził u zakażonego buhaja 6 okresów
bek nasienia. w teście rzo-
lacji w hodowli komórek

Medylynai: et;::: ,;

Analiza produktów amplifikacji. Produkty PCR ana-
lizowano po przeprowadzeniu rozdziaŁu elektloforetyczne-
go l 0 pl mieszaniny poreakcyjrrej w 20ń żelu agarozowym.
Elektroforezę prowadzono przez l ,5 godz. przy 70V w bu-
forze TAE (0,04 M Tris-acetate, 0,001 M EDTA, pH 5,8),
Jako markera lnasy molekularnej uzywano DNA @X174
trawionego enzymem Hae IIl. Po elektroforęzie żeI bar-
wiono w bromku etydyny (1 pg/ml) i fotografowano w
świetle UV Wynik PCR uznawano za dodatni jezeli w zelu
widoczny był prążek DNA o spodziewanej dla danej pary
stafierów długości. Specyficzność produktów amplifikacji
(startery zewnętrzne D1 l D,) potwierdzono analiząrestryk-
cyjnąz uzyciem enzylów Alu I, Ava l, Bg1 I, Hind lll,
które dobrano na podstawie mapy restrykcyjnej amplifiko-
wancgo fragmentu.

Wyniki iomówienie

MDBK obecność wirusa
BHV1 stwierdzono w 9
(6%) próbkach nasienia
(tń. 2). Dodatnio reago-
wały próbki nasienia od
wszystkich 5 buhajow po-
brane 6 dniapo zakażenil,
a takżę próbki od buhaj ów
nr2t4orazIt}pobrane
odpowiednlo2i9 dniapo
zakażęniu (tab. 1). Pozo-
stałe próbki nasienia, w
rym również próbki nasie-
niapobrane odbuhajóww
okresie po reaktyw acjt za-
każęnta letentne go deksa-
metazonem, reagowĄw
teście izolacj i nega§wnie.

Używając testu PCR
oraz starter Ów zewnętrz-
nych D, i D, obecność
BHVl wykazanow 6,7oń
próbek. Dodatnio reago-
waĘ głównie próbki na-
sienia pobrane w okresie
2-9 dntpo zakażeniu. Spośród 10 pozytyłvnie reagu-
jących próbek 8 pochodziło właśnie z tego okresu.
Ponadto wynik dodatni uzyskano u buhajów nr 1 i 2 w
probkach nasienia pobranych 5 1 i 48 dnia po zakaże-
niu. Niezna cznie wy ższy ods etek wyników do datnich
stwierdzono w reakcji PCR tych samych próbek DNA
ze starterami C' i Cr. Obecność BHVl stwierdzono
bowiem w 8,7%o próbek. U buhajów nr I-4 siewstwo
wirusa wykryto jedynie w nasieniu pobieranym od 2
do 9 dniapo zakażęnil.Natomiastubuhajanr 5 stwier-
dzono je dodatkowo 3-krotnie w okresie po podaniu
zw ierzętom deksametazonu (tab. 1 ).

Odsetek probek dodatnich był zdecydowanie wyz-
szy w reakcji nested PCR. Wynik dodatni uzyskano
dla 31 ,5ońpróbek Obecność BHVl stwierdzono u bu-
hajów nr I-4 nieprzerwanie od 2 do 13 dnia po zaka-
żeniu. Nieco krócej, bo tylko do 9 dnia po zakażeniu,
wykrywano go w próbkach nasienia od buhaja nr 5.

Również po podaniu buhajom deksametazonu BHV1
był wydalany z nasieniem. W sumie, w okresie po re-
akĘwacj i zakażenta latentnego deksametazonem obec-
nośó wirusa stwierdzono 2O-krotnie, a 51 i 58 dnia po
zakażeniu stwi erdz ono go u 4 z 5 zakażonych buh aj ów.

Według danych piśmiennictwa, obraz siewstwa
wirusa moze znacząco rożnic się u poszczególnych
osobników. U buhajów po zakażeniu pierwotnym ob-
selwowano siewstwo witusa z nasieniem trwające od
kilku dni do kilku tygodni, Nawroty siewstwa nastę-

Tab.2. Siewstwo wirusa BHVl z nasieniem - zbiorcze zesta-
wienie wyników testu izolacji i PCR

Objaśnienie: PCR gC, gD z, gD w - reakcje PCR z użyciem starterów Cr i C2, DI i D, oraz D, i D,,

Objaśnienie: jak w tab. 1.
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Skuteczność testu PCR w wykrywaniu wirusa BHV 1

w nasieniu jest wyższa niż testu tzolacji.
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siewstwa wirusa z nasieniem. Podobne obserwacje
ptzeprowadził Kohler i Kubin (9) oraz Bitsch (3).
Autorzy ci zaobserwowali, ze siewstwo wirusa poja-
wiało się okresowo i nieregularnie w czasie. Malew-
ski (12) w czasie naturalnej infekcji BHV1 u buhajów
w jednej ze stacji ShiUZ stwierdził siewstwo wirusa
BHVl z nasieniem od 1 do 6 miesiąca po wystą)ieniu
zachorowań. Zmudziński (28) badając siewstwo BHVl
w stadzie zapowietrzonym stwierdził obecność wiru-
sa w 2]Yo ejakulatów pobranych w 12 miesiącu od
występowania zachorowań. W trakcie badań stwier-
dzono równiez, ze w okresach siewstwa, po reakty-
wacji zakażenla latentnego, ilość wirusa w nasieniu
była zdecydowanie mniejsza niż w fazie ostrej zaka-
żęnta. Bitsch (3) wykazał, że w okresie gorączkowym
miano wirusa BHVl w nasieniu wahało się od 105 do
108,5 TCID... natomi ewstwa
wynosiło oiio do l0l ski (28)
w badaniach wyko SHiUZ
stwierdził, że średnie miano infekcyjne wirusa BHV1
w nasieniu wynosiło 102,1ó TCID... Zaobserwowano
rownleż, że miano WiruSa w popłuczynach Z Worka
napletkowego zakażonych buhajow było wyższe niż
w nasieniu. W b adaniach Zmudziński e go śre dnia mian
infekcyjnych w popłuczynach z worka napletkowego
była ponad I0 razy wyższa niż w nasieniu i wynosiła
103,2? TCID ,,,. Jeszcze wyższę miano zakaźne wirusa
BHVl w poliłuczynach stwierdził Salwa (18). Jak po-
daje autor miano to wynosiło 1.05,4 TCID5..

Przedstawione dane wskazują ze siewstwo wirusa
BHV1 z nasieniem ma charakter okresowy I naprze-
mienny w czasie. Ma to potwierdzefię takżę w pre-
zentowanych wynikach, bowiem w okresie bezpośred-
nio po zakażenillwirus BHVl był wykrywany nreprzę-
miennie u wszystkich buhajów zarówno testem izola-
cji jak i testem PCR. Próby izolacji wirusa z nasienia
pobranego w późniejszym okresię po zakażęniu, tak-
że po reaktywacji zakażenia latentnego deksametazo-
nem, były negatywne. Jednakże w wielu próbkach z
tego okresu obecność wirusa wykrywano testem PCR.
Ęm samym nie można wykluczyć sytuacji, ze nasie-
nie reagujące negatywnie w teście izolacjl, możę za-
wierać wirus BHV1 tbyć przyczynązakażenia krów.
Należy również zwróorć uwagę na fakt, że wirus wy-
dalany jest z nasieniem buhajów wkrótce po zakażę-
niu. W przypadku zakażenla pierwotnego początek
siewstwa wirusa z nasieniem przypadana okres kiedy
u buhaja nie pojawiła się jeszcze swoista odpowiedź
immunologIczna. Buhaj taki jest w tym okresie sero-
logicznie negatywny i użycie go do rozrodu lub do
produkcji nasienia stwarza dodatkowe ryzyko trans-
misji zakażenia. D late go tak niezmierni e w ażny m za-
gadnieniem jest kontrola weterynaryjna zwierząt po-
łączona z okresowymi badaniami laboratoryjnymi bu-
haj ów, ktor e pr zeznaczone s ą do rozro du. P o stępowa-
nie to uzupełnione o kwarantannę dla zwterząt nowo
wprowadzanych do stada, w trakcie której wykony-
wane s ą b adani a sprawdz aj ąc e, zap obie ga r ozpr ze str zę -

nianiu się zakażeńpowodowany ch przezwirus BHV 1 .


