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Summary
Bovine Immunodeficiency Virus (BIV) is a retrovirus which is genetically and antigenically related to the

human immunodeficiency virus (HIV-l). BIV has a worldwide distribution and the presence of infection in
cattle has been demonstrated through serological and molecular assays. The virus is strongly cell-associated
and may be transmitted horizontally, although there is some evidence to support vertical transmission.
Despite the fact that BIV has been intensively investigated since early 80's its role in clinical diseases and in the
development of related immunosupression as we|l as impact on the health status of cattle has not been
precisely elucidated. It is not clear whether BIY causes particular signs or renders animals susceptible to
other infections. Just as in the case of other lentiviruses such as HIV and FIV it has been postulated that BIV
could interact with bovine Ieukemia virus as a co-factor enhancing BLV replication. The aim of this paper was
to describe the latest data regarding BIV seroprevalence, pathogenesis, transmission mode and diagnosis.
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Wirus niedoboru odporności bydła (Bovine Immunode-
ficiency Virus - BIV) należy do rodzaju Lentivil.tts,rodzi-
ny Retroviridae iobokwirusa enzootycznej białaczki byd-
ła (BLV) oraz wirttsa syncytialnego bydła (BSV) jest jed-
nym ztrzech egzogennych retrowirusów, będących pato-
genami bydła w warunkach naturalnego zakażenia. Pier-w-
sze dane na temat BiV pochodząz 1969 r., l<iedy badacze
amerykańscy Van Der Maaten i wsp. (4l ) wyizolowali od
krowy z objawami limfocytozy i ogólnego wyniszczenia
wirtts, który zaadaptowany do warunkowhodowli komór-
kowej wlrvołyłvał efekt cytopaĘczny w postaci syncytiow.
Wirus ten, określony jako izolatR29,rożnlł się antygeno-
wo od wirusów BLV i BSd natomiast struktul-alnie po-
dobny był do wirusa choroby maedi-visna owiec. Pod
koniec lat B0. w oparciu o klon molekularny poznano se-
kwencję wirusa, co pozwoliło na zal<walifikowanie go do
rodzaju Lentivirus. Stwierdzony fakt wysokiej homologii
do intensyrvnie badanego wowczas wirusa niedoboru od-
porności człowieka (HrD był podstawą nadania mu
lazwy wirusa niedoboru odporności bydła. W pubIikacji,
któtall<azała się w Medycynie Weterynaryjnej w 1994 r.
(31) opisano budowę witusa i podano pierwsze dane na
temat patogenezy zakażęń BIV. W niniejszym opfacowa-
niu przedstawiono aktualne dane dotyczące występowa-
nia i diagnosĘki zal<ażehoraz patogenllego potencjału BIV.
Elementy te były przedmiotem intensywnych badań pro-
wadzonych w ciagr_r ostatnich lat,

Występowanie zakażeń BlV
Badania serologiczne przeplowadzone w licznych kra-

jach wykazały, że występowanie zakażeń BIV jest po-
wszechne i dotyczy zwykle kilku lub kilkunastu procent
badanej populacji. W krajach europejsl<ich odsetel< zwie-
rząt,u których stwierdzono obecność swoistych przeciw-
ciał wynosił w: Holandii 1,4oń (I4), Niemczech 6,60ń (26),
Francji 4% (.30), Włoszech 2,5% (9) i Wielkiej Brytanii

5,5% (34). Badania przeprowadzone w Polsce potwierdzi-
ły obecnośc przeciwciał w 3,2%o próbek surowicy krwi
pośród l541 badanych (20). Podobny odsetek zwieruaJ
serologicznie dodatnich wynoszący 3,8%o i 5,5oń zanoto-
wano w Australii i Kanadzie (7,34), natomiast znacznie
wyższy stwjerdzono w Brazylii i Japonii - 18% (.ż2,44),
15,8% w Pakistanie (23) I34% w Korei (10), a takze w nie-
których stanach USA - 50% (36) i w Kostaryce -'740ń
( l 3). Przy analizowaniu występowania przeciwciał dla BIV
na poziomie stad ich odsetek byłzróżnicowany i wahał się
od 5,B% we Włoszech (9) do 22oń we Francji (30) 126%
w Polsce (20). W badaniach przeprowadzonych w Austra-
lii waftośc ta wynosiła aż73,9oń,przy czymna uwagę za-
sługuje fakt, że prawie 600ń stanowiły stada, w których
stwierdzano jedynie pojedyncze zwierzęta dodatnie sero-
logicznie (7). Dane te mogąwskazywac,ze występowanie
odczynow dodatnich w stadach moze być związane z sze-
regiem czynników, takich jak: Iiczba,rasa, sposób użytko-
wania zwierza! czy też z innymi l<ryteriami decydującymi
o doborze zwierząt do badań serologicznych. Potwierdze-
niem tego moze być wyższy odsetek zakażonychzwierząt,
jaki notuje się w stadach krów mlecznych niz w stadach
krów mięsnych (3, 30). Biorąc pod uwagęprzewlekły cha-
rakter zakażeńBlV i długi okres serokonwersji wykazano
także, ze występowanie przeciwciał u zwierza! starszych
było znacznie częstsze niż u osobników młodych (36). Nie
bez znaczenia j est równ i ez dobór testu serolo gicznego, j ak
i, być moze, występowanie terenowych szczepów BIV
o zmi enionej immun ogenności.

Drogitlansmisji BlV
Sposób przenoszenia BIV jest słabo poznany, aleprzy-

puszcza się, że podobnie jak w przypadku innych lentiwi-
rusów, transmisja wirusa może zachodztć na drodze po-
ziomej i pionowej. Obecność wirusa w komórkach krwi
w oczywisĘ sposób podl<reślaznaczenie zakńeń jatrogen-



nych. Z badań seroepidemiologicznych moze wynikać, ze
równie ważnajest droga kontaktowa. Czynnikiem uspo-
sabiaj apym do rozprzestrzeniania sięzakażeńtą drogąmoże
być dużaliczbazwierza! w stadzie, a dodatkowo przeno-
szeniu się wirusa moze sprzyjać obecność owadów kłoją-
co-ssących (9). Fakt taki potwierdzĄąbadania wskazują-
ce na duzo wyższy odsetek zakażęńBIV w krajach o ciep-
łym i wilgotnym klimacie (3a). Obecność prowitusowego
DNA BlV w leukocytach mleka zakażonych krów moze
wskazywać naznaczenie drogi laktogennej, podobnie jak
ma to miejsce w przypadku wirusow CAEV czy MVV
u maĘch przeżuwaczy (28). Wykazano jednak, ze paste-

ryzacja mleka, prowadzona przez 30 min. w 47oC powo-
dowała termiczną inakĘwację BIV (25). Ze wzg7ędll na
potwierdzoną obecność materiału genetycznego BIV
w DNA izolowanym z probek pobranych z jednego zban-
ków nasienia(ż7) oraz biorąc pod uwagę fakt,że niektóre
lentiwirusy, FIV czy HIV, mogą być przenoszone drogą
płciowąoraz to, ze komorki jednojądrzaste mogąbyć obec-
ne w nasieniu buhaja, badano znaczenie tej drogi w trans-
misjizakażeń BIV. Jednak u buhajów doświadczalnie za-
kazonych BIV oraz u zwierzaJpochodzących ztrzech cen-
trów inseminacyjnych nie wykazano obecności białek wi-
rusowych ani prowirusowego DNA w leukocytach izolo-
wanych z próbek nasienia, wykluczając w ten sposob taką
transmisję wirusa (6). Badania przeprowadzone przezBie-
lanskiego i wsp. (5) wykazały, że przenoszenie BIV nie
jest mozliwę także poprzez transfer zarodków. W bada-
niach tych wykluczono obecność prowitusowego DNA
w oocytach i komorkach epitelialnych jajowodu i macicy
doświadczalnie zakażonych krów. Natomiast ostatnio opu-
blikowane dane wskazująna możliwość przeniesienia za-
każenia drogą transplacentarną co potwierdzać ma obęc-
ność swoistych przeciwciał oraz występowanie prowiru-
sowego DNA w leukocytach klwi cieląt nie pojonych sia-
rą(24,3ż).

Patogenne działanie BlV
BIV został wyizolowany od krowy, u której stwierdzo-

no limfocytozę, limfoadenopatię, neuropatię, a takze po-
stępujące wyniszczenie organizmu (a1). Kiedy wi1-1,1s ten
inokulowano cielętom, stwierdzono podobne objawyw po-
staci umiarkowanej limfocytozy, powiększenia węzłów
chłonnych, a w badaniu histopatologicznym rozrost gru-
dek chłonnych w śledzionie i węzłach chłonnych oraz oko-
łonaczyniowe nacieki komórek jednojądrzastych w móz-
gu. W kolejnych badaniach użyto dwóch grup cieląt, kto-
rym podano komórki nabłonka epitelialnego aoĄ bydła
zakażone BIV lub transfekowane klonem molekularnym
tego wirusa (8). Poza okresowym wzrostem temperatury
oraz niewielką neutropenią i lirnfocytoząnie obserwowa-
no innych objawow chorobowych. W badaniu sekcyjnym
przeprowadzonym po 6 tygodniach p.z. stwierdzono umiar-
kowany obrzęk i przekrwienie węzłów chłonnych, a histo-
logicznie rozrost grudek chłonnych w węzłach, śledzio-
nie, migdałkach i tkance limfatycznej przewodupokarmo-
wego oraz nacieki limfoclarne w mózgu. Spośrod cieląt
pozostawionych do dalszej obserwacji ujednego, po 5 mie-
siącach, stwierdzono aĘpową białaczkę limfaty cznązwią-
zanąz proliferacją limfocytów T, ktorej towarzyszyłapo-
stępująca monocytoza . Zmiany guzowate stwierdzono
w grasicy, węzłachchłonnych i mózgu. Podanie królikom

i owcom wirusa \ub zakażonych nim komórek pochodzą-
cych z hodowli in yitro nie wrykazała, poza uniarkowaną
limfocytozą powiększeniem węzłow chłonnych oraz roz-
rostem grudek chłonnych w węzłach i śledzionię, innych
objawów chorobowych.

Badania in vitro polegające na zakażeniu róznych po-
pulacji komórek wyizolowanych z krwi bydławykazały,
ze BIV ma powinowactwo do limfocytów T i B, granulo-
cytow oraz monocytów i makrofagów (44). Oczywistą
konsekwencj ąwykazanla powinowactwa BIV do układu
limforetikulamego były badania nad wpłyłvem wirusa na
funkcjonowanie układu immunologicznego. Onuma i wsp.
(29) u zakażonych cielal obserwowali opóźnioną odpo-
wiedż immunologiczną na obcy antygen, zablrzenia
w funkcjonowaniu monocytów, obnizenie ich zdolności do
fagocytozy i zahamowanie procesu chemotaksji. Badania
przeprowadzone przez Flaminga i wsp. (12) na krowach
zakażony chBIV wykazĄ natomiast osłabioną aktywność
neutrofi li zaangażow anych w cytotoksyczno ś ć komórko-
wązależnąod przeciwciał (ADCC). Ci sami aliorzy na
przestrzenicźerech lat b adali takżę stopień proliferacj i lim-
focytów krwi obwodowej, wykazując u krów zakazonych
znacza§o niższy poziom inkorporacji znakowanej trytem
tymidyny po stymulacj i C onA niż u zw ier zal kontro lnych.
Biorąc pod uwagę, że zakażenillBlV towarzyszy limfocy-
toza i rozrost grudek chłonnych w narządach Limfatycz-
nych, określano zachowanie siępopulacji limfocflów, łlry-
kazujag podwyzszoną liczbę komórek B przy braku zml,an
w populacji CD4 i CD8 (44). Natomiast Zhang i wsp. (47)
oraz Jacobs i wsp. (l7) wykazali okresowy wzrost liczby
komórek CD4 u doświadczalnie zakażonych cieląt i owiec.
Poniewaz wszystkie te badania przeprowadzono w opar-
ciu o izolat R29, który utracił pier-wotne właściwości pato-
genne na skutek licznych pasaży i co więcej, szeregjego
klonów zostało zakażonych wirusem BVD, istotne było
okre ślenie pato genne go potencj afu innych terenowy ch izo -
latów BIV. W toku tych badań Suarez i wsp. (39) u zwie-
rzaJdoświadczalniezakażonychlzolatamiFLllziFL491
notowali leukocytozę i limfoadenopatię. Określenie pato-
gennego efektu BIV u krów naturalnle zakażonych pole-
gało na wyselekcj onow anill zwierzalserologicznie dodat-
nich i szczęgółowej analizie stanu ich zdtowia, objawów
klinicznych i zmiul sekcyjnych w porównaniu ze zwie-
rzętaminiezakażonymi. Postępując w ten sposob wykaza-
no u bydła zakazonego BIV stany immunosupresji charak-
teryzujape się występowaniem ltcznych, trudno gojących
sięzakażeńbakteryjnychi grzybiczych skóry racic i błon
śluzowych powodowanych przez Streptococcus bovis,
Streptococcus agalactiae, Streptooccus uberis, E. coli,
]llocardia sp., Colynebacteriumsp (35). Ponadto notowa-
no ronienia, częstsze zakażenia poporodowe i związaną
z nimi zwiększoną śmiertelność, zmiany skórne przypo-
minające liszaj, owrzo dzeniabłony śluzowej jamy ustnej.
spadek masy ciała, rodzenie słabych cieląt (15, 35). Natu-
ra7nę zakażenie BIV wiązano równiez z obniżonąproduk-
cją mleka. W celu wyjaśnienia etiologii zespołu paraple-
gicznego u bydła w Wenezueli, charakteryzującego się
paraliżemkonczyntylnychizablrzeniamiczuciaorazlętl-
kocytozą monocytopenią i obrzękiem węzłów chłonnych,
Walder iwsp. (42)łączyli występowanie tych objawow
z zakażeniami BIV. Czynnikiem patogennym mógłby być
neurotropowy wariant BIV o zwiększonej patogenności,



podobnie jak ma to miejsce w przypadku neurotropowego
szczeplKYl'722 wirusa choroby maedi-visna u owiec. Na
odnotowanie zasługuje równiez fakt, ze wirus choroby Jem-
brana (JDV), ze względu na silne pokrewieństwo do BIV
określany jako lentiwirus bydlęcy typu2,jest wysoce pa-
togenny i wywołuje u bydła na wyspie BaIi zakażenia
o ostrym przebiegu, prowadzące do śmierci (19).

Patogenne działanle BIV mozna równiez rozważac
w aspekcie traktowania go jako kofaktora za]<ażeiinnymi
wirusami. Na takie działanie BIV wskazywać mogąwyni-
ki badań potwierdzające występowanie zakażei miesza-
nych u bydła, głównie wirusami BLV BSV i BHV-1 (3, 5,
16). Najszerzej oddziaĘwania te byĘ badane jednak w od-
niesieniu do wirusa białaczki bydła. Amborski i wsp. (3)
oraz Whetstone i wsp. (45) wykazali, żew stadach bydła,
w których notowano wysoki odsetek odczynow dodatnich
w kierunku BIV i BLV często spotykano zwierzętazfor-
mą guzowat ą białaczk| p owi ększonymi węzłami chłon -
ny mi or az przewlekĘmi probl emami zdrowotnym i. B ada-
nia nad klinicznym efektem zakażeh BIV u bydła w wa-
runkach naturalnych wykazaĘ istotny odsetek zwierząt
zakażonychBLV, jednak bez widocznego efe|<tu występo-
waniamięsaka limfatycznego. Jakprzypuszcza się, u zwie-
rzątzakażonych BIV/BLV rola BIV polegałaby na stymu-
lowaniu proliferacji limfocytów B i ! co ułatwiałoby ich
zakażanie przez BLY. Inny, przypuszczalny mechanizm
działania BIV w stosunku do BLV mógłby byc zwlązany
bezpośrednim działaniem białka Tat BIV jako transakty-
watora. Analogicznie do białka Tat HIV, ktore wykazuje
działanie transakty,wujące w stosunku do wirusabiałaczkt
ludzi (HTLV-I), białko Tat BIV mogłoby wzmacniać pro-
ces transkrypcji BLV.

Diagnostykazakażeń
W diagnostyce zakażeń BIV stosowano szereg metod

wykorzystuj apych techniki izolacj i wi rusa, tesĘ serolo gic z-
ne, jak i metody biologii molekularnej, jednak w diagno-
styce zastosowanie zna7azły tylko dwie ostatnie grupy
metod. Jako jednej z pierwszych uzyto testu immuno-
fluorescencji pośredniej (IFA) z wykorzystaniemjako zród-
ła antygenu hodow]i komórek BESĘ MDBK czy Cf2Th,
zakażonych izolatem P.29 (l4,26). Niestety, wyniki otrzy-
m},wane tąmetodąbyły wątpliwe i trudne w interpretacji.
B ar dziej czułą okazała s i ę m eto da i m m uno en zy maĘ czna
wykorzysĘ ąca j ako antygen l<omorki Cf2Th/B rY okre ś-
lonaprzez autorow jako tzw. cell-ELISA. Jej użycie po-
zwoliło na wykrycie 6,6oń zakażonychzwierząt w porow-
naniu z 4,2o^, przy zastosowaniu techniki IFA (26). Przy-
datna okazała sięteż metoda westem blotting, w której po-
czątkowo j ako antygen zasto sowan o Iizat witu sa, namna-
żany w komórkach MDBK. Jednak problemem było lzy -

skanie wystarczającej ilości białek wirusowych, co osiąg-
nięto wykorzystuj ap hodowlę FB L/B IV. Pewną wadą te go
testu byĘ reakcje nieswoiste z badan}łli surowicamt,rwią-
zane z białkami surowicy klwi dodawanej jako składnik
podłożahodowlanego. W celu wyeliminowania tych reak-
cji zastosowano rekombinowane białka, syntetyzowane
przez E. c oli |.lb w układzie bakulowirusowym (2, 4). Za
matrycę do syntezy takich białek posłuzyĘ fragmenĘ genu
gag oraz env, w obrębie których udało się zidentyfikować
najbardziej immunogenne regiony. W przypadku białka
Gag było to główne białko kapsydu p26 (4), zaś dlabiałka

Env był to fragment transmembranowy białka otoczki (2).
Stosujap rozne systemy ekspresji i oczyszczania rekornbi-
nowanych białek z powodzeniem zastosowano je następ-
nie jako antygen w metodzie westetn blotting i częściej
w teście ELISA (1, 48). Pewnąniedogodnościątestów z re-
kombinowanym białkiem syntetyzowanym ptzez E. coli
j est mozliwość wystapienia reakcj i ktzyżowy chporniędzy
surowicami bydlęcymi a częścią fuzyjnąbiałka. W celu
wyeliminowania tego problemu Scobie i wsp. (33) opra-
cowali test ELISA w oparciu o antygen, którym był synte-
Ęcznypeptyd o sekwencji odpowiadajapej epitopowi z1o-
kalizowanemu w immunogennym regionie białka trans-
membranowego BTV.

Ze względu na latentny przebieg zakażenia BIV, cha-
rakteryzujapy się brakiem obecności swoistych przeciw-
ciał, pomimo istnienia zakażenia, zastosowanie w diag-
nos§ce znalazĘ techniki biologii molekulamej, głównie
metoda PCR, pozwalająca na amplifikację i wykrywanie
prowirusowego DNA BIV. Przy jej zastosowaniu mozli-
we było wykrycie prowit,usa w hodowli komórkowej już
po 24 godz. odzakażenia, podczas gdy efekt syncytialny
i aktywność odwrotnej transkryptazy stwierdzono dopiero
po 4 i 9 dniach (18). Mozliwośc wykrycia prowirusa po-
twierdzono tez u doświadczalnie zakażonych cieląt, wy-
kazując jego obecność pomiędzy trzecim dniem a 15. mie-
siapem po zakażeniu (39). W badaniach tych amplifiko-
wano fragmenty genów pol, env i gag, wskazuja.c na po-
trzebę równoczesnej amplifikacji kilku regionów genomu,
co miało wyeliminować reakcje fałszywie ujemne spowo-
dowane zróżnicowaniem genetycznym szczepów BIV. Na
istnienie takiego zjawiska mogąwskazl.wać wyniki badań
nad zastosowaniem PCR u naturalnie zakazonych krów.
O ile niektorzy autorzy (31 ,48), badając próbki DNA po-
chodzape od bydła z USA i krajów wschodniej Azji, zpo-
wodzeniem stosowali technikę PCR ze starterami oparly-
mi o sekwencję izolatu R29 lub FLIIż, wykazując !\ryso-
ką zgodnośc pomiędzy wynikami oznaczania przeciwciał
i wykrywania prowirusa, to identyczne badania przepro-
wadzone z lżyciem DNA izolowanego od bydła z krajów
europej skich ni e p otwi e r dziły takiej z go dn o ści. P rzy czy -

ny niezgodności upatruje się w istnieniu rożnych izola-
tów, typowych dla danego kraju czy regionu świata. Suge-
ruje się np. istnienie izolatuamerykańskiego, spokrewnio-
nego z nimazjatyckiego i, być moze, zupełnie odmienne-
go izolatu europejskiego. W celu wykrycia prowirusowego
DNA bezpośrednio w tkankach z powodzeniem stosowa-
no też metodę PCR połączonązhybrydyzacjąin situ (46).

Omawiajap patogenne dztałanie BIV warto odnieść się
do potencjalnego ryzyka, jakie stwarza zakażenie tym wi-
rusem dla człowieka. Jak do tej pory nie wykazano, aby
izolatR29 był zakaźny dla komórek CB 1 66, linii monocy-
tów najbardziej wrażliwych na zakażenię HIV-l, HIV-ż
i SIV. Nie wyl<azano tez obecności przeciwciał dla BIV
u pacjentów zakażonychwirusamiHIV-I, HIV-2 ani uper-
s on el u lab oratoryj ne go, który zo stał przy padkowo zr anio -
ny igłą użytą do pobierania materiału pochodzącego od
by dła zakażonego BIV (43).

podsumowanie

Przedstawione dane wskazują ze występowanie zaka-
zeń BIV jest powszechne. Jednak pomimo faktu, ze wirus
ten znanyjestjuz od 30 lat,jego patogenny potencjał nie



został ostatecznie określony, szczególnie w odniesieniu do
jego roli jako czynnika immunosupresyjnego i kofaktora
zakażęń innymi patogenami. Według opinii Subcommit-
tee for the Bovine Retrovirus Committee, US Animal
Health Assosiation, istniej e potrzebabadań przeprow adzo-
nych na licznych populacjach bydła nad określeniem wpły-
wu BIV na stan zdrowia i straty ekonomiczne związane
z zal<ażęntem tym patogenem (1 1).
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