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Summary

the peripheral blood leukocytes (PBL) of a yearling
PCR and restriction fragment length polymorphism

acterised tiy multinucleated giant cells. DNA extracted
lified by PCR with primers specific for the thymidine
), indicating that the LR 39 iso|ate belonged to type 5.
genomic DNA using restriction endonuclease BamHI
totype EHV-S strain 2-14l/67 (kind|y provided by dr
ersity of Melbourne, Australia). Fragments H, J, L, M,

to the respective fragments of strain 2-I41l67, whereas
ld be tentative|y classified as a type 5 EHV isolate.

Keywords: equine herpesvirus, EHV-S, molecular analysis

Herpeswirusowe zakazenia u koni stanowią istotny
problem w praktyce weterynaryjnej. Spośród sześciu
końskich a-herpeswirusów (typy 1 ,3, 4,6, 8 i 9) naj-
większe znaczenię majązakażenia typami 1 i 4 (EHV-
1 i EHV-4) iichudział w patogenezie zakaźnych cho-
rób koni j est bezspomy - EHV- 1 wywołuj e objavry ze
strony górnych dróg oddechowych, zabutzęntaneuro-
logiczne i poronieniau ciężarnychklaczy (1, 11), na-
tomiast EHV- 1 odpowiedzialny j est głównie za jnfęk-
cje górnych dróg oddechowych (1 1).

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono typom
2 i 5 EHV zaliczanym obecnie do podrodziny y-her-
pesvirinae (16). EHV-Z uważany jest za słabo pato-
genny, a jego naturalne występowanie wiązane jest z
immuno supre sj ą obj aw ami zap aleni a płuc lub górnych
dróg oddechowych, zapaleniem spojówek i ogólnym
pogorszeniem kondycji zwierzęcia (2, 3, I0, I7).
EHV-2 izolowano również odznacznego odsetka koni
bez jakichkolwiek objawów klinicznych (9). Sugero-
wany jest tężldział EHV-2 w reak§wacji latentnych
herpeswirusów typu I i 4 (18). Natomiast biologia
EHV-5 jestznacznie gorzejpozl7ana. Do tej pory tzo-
lowano go od koni w Australii (17), Nowej Zęlandii
(8), Niemczech (4), Szwajcarii (9) orazwPolsce (Rusz-
czyki wsp., dane niepublikowane), a dane epidemio-
logiczne są nadzwyczaj skąpe.

Częstość izolacji EHV-5 w porównaniu z EHY-2
jest znacznie mniejsza np.: Browning i wsp. (5) z 5I

b adanych szczep ów wyodrębni li j e dyni e 4, któr ę zali-
czylt do EHV-5, a Reubel i wsp. (I2),badając leuko-
cyty krwi obwodowej techniką PCR stwierdzlli, że
EHV-5 występuje u I6Yo, aEHY-2 u 30oń badanych
koni. Prawdopodobnie przy czynami rzadszego tzolo -
wania EHV-5 jest powolna w porównaniu zEHY-2,
replikacja wirusa w zakażonych komórkach hodowli
oraz niewielka liczba leukocytów zakażonych tym
wirusem, dla którego głównym celem sąinne tkanki.

Brakuje również danych o patogenności wirusa, a
badania w tej materii sąutrudnione, gdyż EHV-5 izo-
lowano czę sto o d zw ier ząt zakażony ch j e dnocze śni e

jest zakażenie latentne (8).
Celem badań była wstępna charakterystyka szcze-

pu EHV-5 izolowanego w Polsce.

Mateilał i metody
Szczepy wirusa. Wzorcowy szczep EHV-5 2-14116],

uzyskany dzięki uprzejmości dr Michaela J, Studderta ze
School of Veterinary Science, University of Melbourne,
Australia, sfużył jako kontrola pozytywna.

Izolat własnJ, oznaczony LR39, uzyskany byłprzezho-
dowlę wspólną komórek ED i leukocytów kr-wi obwodo-
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wc,j jednorocznego ogicra rasy małopolsl<icj, nic wykazu-
j ąccgo tl bj arr tilł, ch orobovr yc Il. pochodzącc_go z rrj ervicl-
kicgo slada l<oni Lrżytkowanych do jazci rekrcacyjnych,
Szczcp tell lralezał do _er-Lrp}, szczeptiry Ll7)/ckanych \\ la-
tach l996-1999 poclczas badań nad latentnymi z.akażcnia-
tl i EHV- 1 . Tcchniką P6-11 li,yk lLLczollo jcgo przvllależllość
do typów 1 l 4 orzlz 2 (|4) i clla ostrrtcczncj idcntyf'ikacji
zastosor.i,ano stź]rtefv specyficzlle dla scnu TK EIJV-5 (12.
l4),

Do aIllplifil<acjl te chniką nP('R uzytł,ano l pL_u DNA izo-
lowanc_{o stalldardową llletoc1l1 (15) z lrodowli konl(lrko-
rłcj ED zaltazollc,j izolatclll LR39. Konttolc; llcgat)i \\,llllsta-
nowił DNA hodowli niezal<ażotlcj. a l<ontrolę pozytyu,ną
DNA hoclorr li zakażorle_j szczc|]clll \Ą,zo|,ct]wvlll,

Szczcpy 2-I4ll51 i LR39 ni_llTlnazano w hodoll,li kolló-
rcl< ED. ()czvszczallo pl,zcz rł,irorł,allic tv gradicllcie _5- l _5%

Fico11'Lr 400 (Signla) (7) i ekstraho\Ą,ltno gcrronlowy [)NA
( ] 3). l pLp DNA poclclawittro tlltrlie,tlitt re strvkc1,, jllclllLl c1-1-

zylllelll I]atl l lI, clcktrolilrezic w 0,(l9,ó zelLl a_9alrlzo\\,y1-1] z
doc]atk i c ll brotnk u ctycl y ll y i rvv kclll 1,rr-lltl tl do]< lt tl-tcIlt acj c
fotogl,a liczrli1.

n7

Wyniki iomówienie
Efekt cytopatyczny w hodowlach komórkowych

zakażonych izolatem LR39 był podobny do efektu
powodowa ne go przęz szczep referencyj n y 2 - I 4 1 l 67
(ryc, l A). Zmlany poj aw i ały si ę pózno, po co najmn i ej
5 dniach od zakażcnia i przejawiały się początkowo
powstawaniem komórek olbrzymich, zawierających
niekiedy po2-3jądra (ryc. 1B). Stwierdzano również
fuzję komórek i występowanie komórek olbrzymich
wielojądrzastych (ryc. IC), a w późniejszej fazie za-
każęnja obserwowano duze, syncytia ułożone na obrze-
żach Ęsinek (ryc. l D).

Podczas pasazowania obu szczepów w hodowlach
komórek E,D zaobserwowano, ze wirus słabo (lub
wcale) nie uwalnia się do płynu dla efektyrvnego
zakażenia w kolejnym pasazu konieczne było zamro-
żenielrozmrożenie zakażonej hodowli i użycic do wy-
konania kolejnego pasazu płynu wraz z resztkami ko-
rnórkowymi. Silniej wyrazony CPE uzyskiwano tez w
przypadku, gdy po adsorbcji nie usuwano inokulum.

l{rc. l. 1,ll'ckt cl,topatl,cznr rr hodolrlach krlmórcl< ED zakażrlnvch EH\/-5 (porriększ.cnie nrikroskopu 200x)

tltLze :r tlcr titlt1-1. l, łr,sillka.
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Natomiast kiedy do zakażenia hodowli używano za-
wiesiny wirusa przechowlrvane1 przez dŁaższy czas
w zamrożeniu lub przęzkilka do kilkunastu dni w tem-
p er alr ze + 4" C, konieczne byĘ 2 -3 -I<rotne p as ażowa-
nię zakażonej hodowli, podobnie jak przy tzolacjtwi-
rvsa z leukocytów przez hodowlę wspólną. Obserwa-
cje te wskazują że EHV-S, podobnie jak EHV-2, po-
zostaje silnie związ any z błonami komórkowymi.

PCR analtzaproduktów amplifikacji DNA izolo-
wanego z hodowli komórkowej zakażonej izolatem
LR39vłykazałavqlstępowanieprążkaidenĘcznego jak
u szczępu referencyjnego (ryc. 2).

Analiza re s trykcyj na gęnom owe go DNA v,rykazała
natomiast znacznę podobieństwo szczepu LR39 i 1-

Ryc. 2. Wynik identyfi ka-
cji izolatu LR39 techniką
nPCR ze starterami spe-
cyficznymi dla genu TK
EHV-S, druga tura ampli-
fikacji, 2o/o że| Lgarozo-
wy: 1 wzorzec masowy
DNA, 2 kontrola ncga-
ty\\ na. DNA niezakazoncj
hodowli komórkowej ED,
3 kontrola pozytywna,
DNA hodowl i kolnórkowej
ED zakażonej szczepem
wzorcowym 2-14I l61
EHV-5,4 DNA hodowli
kolnórkowej E D zakażonej
izolatęm LR39

I4I l 61 (ryc, 3). Oba szczę-
py rożniły się nieznacznie
wielkością fragmentów H
i L oraz l szczępu LR39
brakowało fragmenfu P.

Właściwa interpretacja
uzyskanych wyników nie
jest łatwa, bowiem na
świecie dokonano analizy
restrykcyjnej kilku zaled-
wle szczępów EHV-5 (4,
5). Cztery zntchwykazy-
wały idenĘczny profil re-
sĘkcyjny (5), jeden nato-
miast rożnił się od szcze-
pu 2- I4I l 67 j ednym miej -

scem restrykcyjnym Eco
RI (4), zatem podobień-
stwo szczepu LR39 i 2-
I4I l 67 nie jest zaskakują-
ce. Interesująca jest nato-
miast jaskrawa różntca
mtędzy EHV-5 aEHY-2-
każdy spośród zbadany ch
przęz Ruszczyk (I4)
szczepowEI{V-2wykazry-
wał inny profil restrykcyj -
ny, nawet gdy izolaty po-
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Ryc. 3, Porównanie wzorców
restrykcyjnych szczepów 2-
141167 (S) i LR39 po cięciu ge-
nomowego DNA enzymem
Bam HI; * fragmenty resĘk-
cyjne genomu LR39 różniące
się wielkością od fragmentów
szczepu 2-141 161 .M wzorzęc
masowyDNA.

chodziĘ z tego samego stada. Zbyt skąpe danę * zni-
koma liczba zbadanych dotąd tzolatow EHV-5 nie
pozwalająna wysuwanie zbyt daleko idących wnio-
sków, jednak ogTomne podobieństwo szczepów EHV-
5 izolowanych w odlegĘch regionach geo.o:'aficznych
wskazuje, że EHV-5 jest znacznie bardziej jednolity
pod względem genetyc znym niż EHY -2.

Opisany pr zypadek występowania EIIV- 5 w P ols ce
byŁ, jakdotąd, odosobniony. Niemożliwe sązatem ja-
kiekolwiek uogólnienia w tej materli, zwłaszcza że Ę-
powi 5 EHV nie możnaprzypisać konkretnej jednostki
chorobowej, Mimo to uwzględnienie tego herpeswiru-
s a j ako p otencj alne go czynnlka eti o l o gi c zn e go zakńeń
wirusowych u koni i kontynuacja ukierunkowanych
b adań wirusolo gi czny ch wydaj ą się uzasadnione,
z:wŁaszcza w przypadkach o niewyjaśnionej etiologii.
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