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Badan ia nad l oka! izacią zakażen ia latentnego
powodowanego przez wirus BHU1
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!nuestigatiOils 0n localizing latent infections caused by bouine heryesvilus 1

Sumnrary

The aim of the study was to compare the distribution of BHVl.l and BHV1.2 strains in various tissues of
rabbits during latent infection. When using PCR with external primers, the presence of the Cooper strain
(subtype BIrV1.1) was only detected in samples of the trigeminal ganglion. When using nested PCR, positive
reactions were obtained in samples of the trigeminal ganglion, cerebellum, spinal cord, ophthalmic nerve,
tonsils and lungs. The K-22 strain (subtype BHV1.2) was found in the minority of samples. The DNA of the
K-22 strain was detected in the trigeminal ganglion in 2 out of 6 infected rabbits during the first PCR reaction.
When PCR with interna| primers was applied, however, samples of the trigeminal ganglion, cerebral cortex,
cerebellum and ophthalmic nerve reacted positively.
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Herpeswirus bydlęcy typ 1 (BHVI), zwany także
witusem IBzurPV jest jednym z ważniejszych pato-
genów bydła. Wirus ten jest czynnikiem etiologicz-
nym zakażnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR), pę-
cherzykowego zapalenia błony śluzowej sromu i po-
chwy u krów (IPV) oraznapletka i prącia u buhajow
(IPB), zapalenia spojówek, zapaleniamózgu i rdzęnia
kręgowego, poronień otazzaburzeń w rozrodzte (3,4,
1 2). Roznorodność form klinic zny ch tow arzy sząca
zakażentu B HV 1 j est pr zy czyną p owaznych strat eko -
nomicznych w hodowli bydła na całym świecie.

BHV l należy do rodziny Herpesviridae, podrodzi-
ny Alphaherpesvirinae. Genom wirusa zbudowany z li-
niowego, dwuniciowego DNA wielkości około 136 Ęs.
par zasad ma budowę typową dla grupy D herpeswi-
rusów (l l). Składa się z długiej, unikalnej sekwencji
U, oraz krotkiej, unikalnej sekwencji U", która oto-
czona jest odwróconymi, powtarzającyml się sekwen-
cjami - wewnętrzną IR. i końcową TR.. Wyroznia się
dwa główne podtypy wirusa BHV1. Szczepy podtypu
BHVl.1 określanego również jako,,IBR like" wyka-
zujątropizm głównie do układu oddechowego, nato-
miast podtypu BHV1.2 określanego jako ,,IPV like" -
do układu r ozrodczego. Szczepy obu podtypow BHV 1

posiadają zdolność powodowania zakażenia latentne-
go. W następstwie zakażenta pierwotnego BHVl in-
tensywnie namnaża się w miejscu wniknięcia do or-
ganizmu. Następnie wirus transportowany jest wzdłuż
aksonów do jąder komórek nerwowych, gdzie moze
nastąpić dalsza replikacja wirusa prowadząca do śmier-
ci komórki,lub tez możę dojść do ustanowieniazaka-
żęnla latęntnego. W trakcie latencji, w zakażonych
komórkach wykrywanajest jedynie obecność wiruso-

wego materiału genetycznego. Poniewaz zagadnienie
latencji BHV1 nie jest ostatecznie wyjaśnione, celem
pracybyło porównanie zdolności szczepów BHVl rę-
prezentujących oba podtypy wirusa do wlłvoływania
zakażenia latentnego oraz ustalenie jego lokalizacji.

Matetiał imetody
Do doświadczeniauzyto królików o masie 2-3kgkażdy.

Klóliki podzielono na dwie grupy. Każda grLrpa składała
się z B krolików, spośród ktorych 6 zakażono wirusem, a 2
pozostałe słuzyły jako kontrola. Picrwszą grupę kr,ólikow
zakażono szczepem Cooper (podtyp BHVI.1) o mianie
l06,5 TCID.0, d-gą zaś szczepeln K-22 (podtyp BHV1.2),
którego miano zakażne wynosiło 105]TCID... Króliki za-
kazano dospojowkowo poprzez podanie 0,2 nl zawiesiny
odpowiedniego wirusa do prawego i lewego worka spo-
jowkowego. Królikom kontrolnym podawano płyn fizjo-
logiczny w takiej samej objętości.

Próbki do badań. K_róliki wykrwawiono po 4 miesią-
cach od zakażenia. Do badań pobierano następujące prob-
ki: zwój trójdzie|ny, korę mózgową móżdżek, rdzeń przed-
Łużony, nerw oczny, rnigdałki, węzły chłonne podzuchwo-
rve, płuca, serce, śledzionę, nerkę i wątrobę. Próbki narzą-
dów wewnętrznych przechowywano w 70oC do czasu
dalszych badań.

Ekstrakcja DNA z tkanek królików. Zposzczegolnych
probek narządów sporządzano 107o zawiesiny w płynie
Eagle'a MEM według ogólnie przyjętych zasad (5). Do
ekstrakcji DNA uzywano 500 p,I10% zawiesiny narządów,
dodawano 2 pl proteinazy K (25 rng/m|) oraz25 pll0%
sDs. całość dokładnie mieszano i inkubowano w łaźni
wodnej z wytrząsaniem w temp. 50oC przez 3 godz. Na-
stępnie dodawano taką samą objętośc mieszaniny fenol :

chlorofonn : alkohol izoamylowy (25 :24: 1, pH 8.0), mie-



szano i wirowano przy 12 000 x g przez 5 min. Do nowej
probówki przenoszono fazę wodną dodawano taką samą
objętość mieszaniny chloroform : alkohol izoamylowy
(21: I), mieszano i ponownie wirowano przy 12 000 x g
przez 5 min, Supernatant zbierano do nowej probówki, do-
dawano l/l0 objętości 3 M octanu sodu, pH 5,ż oraz2,5
objętości 967o etanolu w celu precypitacji DNA. Po wy-
mieszaniu zawaftość probowki przechowywano w 20'C
przez noc lub w 70"C przez 1 godz. DNA zbierano przez
r,virowanie przy 12 000 X g przez 75 min. w 4'C. Osadzoną
peletkę DNA przemywano 700ń etano]elTl, suszono, roz-
puszczano w 50 pl redestylowanej wody i przechowywano
\\/ 20"C do czasu dalszych badań.

Amplifikacja DNA. W badaniach zastosowano zesta-
q,y starterów dla genu kodującego glikoproteinę gD wiru-
sa BHV1. Sekwencje starterów i ich lokalizacja w geno-
mie były następujące: staftery gD zewnętrzne Dl 351-
5,GCTGTGGGAAGCGGTACG-368, D. 817-5,GTC-
GACTATGGCCTTGTGTGC- 796. startery gD wewn ętrz-
ne D. 394-5'ACGGTCATATGGTACAAGATCGA-
GAGCG-422,D 17 16-CCAAAGGTGTACCCGCGAGCC-
696 ( l 3, 1 5). Pierwsza para starterów amplifikowała frag-
ment długośct 466 pz, druga zaś długości 325 pz. Mie-
szanina reakcyjna składała się z 5 pl 10 x buforu dla ter-
rrrostabilnej polimerazy DNA Prime ZymeINl, B pl 1,25 mM
mieszaniny dNTPs, po 1 pl 5 mM roztworu każdego ze
stafterów i 0,5 prl (2,5 j ) polimerazy DNA Prime ZymeT\l,
Mieszaninę uzupełniano jałową wodą do objętości 50 p1.

W reakcji ze starterami zewnętrznymi D, i D. do mieszani-
ny reakcyjnej dodawano 5 p1 DNA. W nested PCR pobie-
rano 1,5 pl produktu z pierwszej reakcji i wykonywano re-
amplifikację z użyciem stafterów wewnętrznych D. i D..
Warunki amplifikacji dla obu par stafierów były identycz-
ne. Najpier-w próbki ogrzewano w temp. 95"Cprzez 5 min.,
a następnie wykonywano właściwą amplifikację. Każdy
cykl obejmował: denaturację 1 min. 95oC, lrybrydyzację

1 min. 60oC, elongację 1 rnin. 72"C.Łącznie wykonywano
35 cykli.

Ana|iza produktów amplifikacji. Produkty PCR ana-
l izowano po przeprowadzeniu rozdzlału elektroforetyczne-
go 10 pl mieszaniny poreakcyjnej llt 20ń żęItt agarozowym.
Elektroforezę prowadzon o przez 1,5 godz. przy 7 0 V w bu-
forze TAE, (0,04 M Tris-acetate, 0,001 M EDTA, pH 7,8),
Jako markera masy molekularnej uzywano DNA PX174
trawionego enzymelT Hae lll, Wynik PCR uznawalo za
dodatni, jezeli w zelu widoczny był prażek DNA o spo-
dziewanej dla danej pary startelów długości.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań dotyczące Iokalizacji zakażenia Ia-

tentnego powodowanęgo przez szczęp Cooper przed-
stawiono w tab. 1. W reakcji PCR zę starterami ze-
wnętrznymi obecność wirusa stwierdzono wyłącznie
w próbkach zwoju trojdzielnego. Dodatnio reagowały
probki pobrane od wszystkich królików zakażonych
tym szczepem. Probki zwoju trójdzielnego wypadĘ
pozytywnie równiez w nested PCR. Dodatnią reakcję
reamplifikacji odnotowano także w przypadku próbek
móżdżku,nerwu ocznego i płuc od krolika nr 1 (ryc. 1),

m ó żdżku i r dzęnia kręg ow e g o o d kro l ika nr 2, r dzenia
kręgowego od królika nr 3 oraz w probkach migdał-
ków i płuc od krolika nr 5, Próbktnarządow pobrane
od krolikow kontrolnych wypadły negatyłvnie w obu
testach PCR.

Wyniki otr4,mane dla szczepu K-22 pr ze dstawiono
w tab. 2. W reakcji PCR ze starterami Dl i D, obec-
ność DNA szczępuK-2L stwterdzono jedynie w prob-
kach zwoju trójdzielnego u krolików nr 2 i 5. W ne-
sted PCR większość pozytywnych wyników uzyska-
no równiez dla probek zwoju trójdzielnego. Dodatnio
reagowaĘ produkty pierwszej reakcji PCR reprezen-

Tab. l. Rozmieszczenie szczepu Cooper w tkankach kró- Tab.2. Rozmieszczenie szczepu K-22w tkankach królików w trak-
lików w trakcie zakażenia latentnego*' cie zakażenia latentnego
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Objaśnienia: z-PCR zużyctem starlerówD, iD., w nested PCR zlżyciem stafterówD. iD1, K kontrola, * szóstykrólikpadł
w trakcie doświadczenia
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no drogą dopochwową szczępem
należącym do podtypu BHVl,2,
zakńenie latenhe umiej scawiało s i ę
w zwojach krzyżowych (2). W obu
przypadkach DNA wirusowe wy-
krywano w jądrach komórek zwo-
jów nerwowych. Narita i wsp. (7)
stwierdzili obecność genomu
BHV1 w zwojach trojdzielnych
otazwę włóknach nerwów obwo-

e ]25 n/ dowych cieląt zakażanych drogą' donosową idospojowkową. Rodń-
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in transfected boline ce]]s. J Virol l 990_ 64.5132-5142jach zwierząt zakażOnych mutantem BHVl gE . We- |4 łan Engelenhurg F. A , Kuttshoek M J., van oirschot J. T., Riiseu,iik F. A

stosując hybrydyzacjęin situ Wkazali, że u cieląt za- l5 ||'ieclmann M., Brandon R , Wagner P, Dttbovi E J., Batt C l.: Detection of

kazonych szczepem Los Angeles (podtyp BHVI,1)
drogą donosową zakażenie latentne lokalizowało się
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likow od nr 2 podantu wirusa BHVI, jest zwój trójdzielny. Jednak-
do nr 6. Pozytylvną reamplifikację stwierdzono teżw że zakażenie latentne w}a,voływane przęz ten wirus
przypadku próbek móżdżku i nerwu ocznego od kró- możę równiez lokalizowac się w innych tkankach/na-
lika nr l (ryc. 2), kory mózgowej od krolika nr 3 oraz rządach, np.: w mózgowiu, migdałkach, płucach.
możdżku od krolika nr 4.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ze
oba podtypy wirusa BHV1 posiadajązdolnośc powo-
dowania zakażenia latentnego. Badania te wykazaĘ
równiez, ze głównym miejscem lokalizacji zakażęnia
latentnego jest zwój trojdzielny. Jednakze obecność
szczepu Cooper w mÓzgowiu, migdałkach oraz pŁl-
cach sugeruj e, że zakażenie latentne powodowane o r!!-i:r: ;:ł*,';'.".'1|)'*'hinotracheitis: 

a re'ierv and update J Aln Vet

anych w reakcji star- nych pobranych od klinic znie zdro-
h D| i D2 (szereg gór- wego bydła wyizolowali BHVl

w1;5-nerwoczni,tó-miedałki.7-we- l j^^^ __ILl_: wYtwarzanYch łYsinek orazPato-
zeł chłonnv poazuct*or,li.,";:;i";.;'_ tują9e próbki gennością ów.

serce, l0 _ śledzona, ri_ n.imlii_'*ą_ zwoju trój- skanewyn ć,ż
troba dzielnego kró- lokalizacji go,

przez BHVl może lokalizować się także w innych
tkankach. Dane te są zgodne z wynikami badań in-
nych autorów. Rock i wsp. (8, 9) wykonując badania
zużyciem szczępl Cooper wirusa BHVl stwierdzili
również, że zakażenie latentne lokalizowało się w zwo-
ju trój dzielnym. Mweene i wsp. (6) wykaza|i, że zaka-
zenie latentne moze dotyczyć także tkanki limfatycz-
nej i leukocytów. Van Engelenburg i wsp. (1a) wykrv-
wali obecność DNA wirusow uzytych do zakażęnia

dłu g nt ektoryc h b ad ac zy Iokalizacj a zakażeni a l atent -
nę go zalęży od dro gi zakażenla, Ackermann i wsp. ( 1 )
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