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Summary

was to investigate e im-
m nd bovine herpesvi viral
di ng943 dairy Óattle sitive
while the antibodies against nńV-t, BLV and BVD-MD were detected in 352 (37.1o/D),335 (35,5%) and 443

(47.2%) animals, respóctively. When the prevalence of four viruses were estimated at herd level, the fo_Ilowing

numbers of infected ńerds (with at least oń" ,..oporitive animal) were noted: BIV in 16 (84.2%) herds, BI{V-I in
14 (73.7y^),BLV in 17 (S9.5%) and BVDV eroprevalence of hoth was

notea in Z{ 1Z.Z'h) cattie from 9 herds, BI tle from 11 herds and n 30

animals from 12 herds. There was no signi en the prevalence of a and

to the remaining viruses regarding indńidual animals (p>0.05 in the Pearson's chi-square teSt) as_well as in
the infected herós (p>0;05 lń tte Fischer's exact test). These results indicate that dual infections with BIV and

BHv-1, BLV and n}l-vrxl are pre§ent in a small fraction of dairy cattle from Poland and theY confirm the

lack of any relationship between infection with BIV and other viruses.
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Wirus niedoboru odporności bydła (Bovine immu-
nodeficiency virus - BIV) należy do rodzaju Lentivi-
rus rodzi
w 1969 r.

wy, u któ
węzłów chłonnych, neuropatię oraz postępujące wy-
niszczęnie organizmu. Badania nad strukturą g eneĘcz-
nąwirusa, przeprowadzonę w oparciu o klon moleku-
larny izolatu R29 BIY wykazaĘ duże podobieństwo
do wirusa niedoboru odporności człowieka HIl po-
wo duj ące go syndrom nabYe go niedoboru o dporno ści
(AIDS) u ludzi. Niedawno odkryty nowy lentiwirus
bydła - wirus choroby Jembrana (JDV), zwlązany ze
śmiertelną chorobą bydła na wyspie Bali (Indon ezja),

wet do 50-60% (USA, Ameryka Południowa) (17).
W krajach europejskich, takich jak: Francja, Holan-
dia, Niemcy, Włochy swoiste przeciwciała notowano
u 2,5oń - 6,60ń badany ch rw ierząt (4, 7, 1 0, 1 4). O stat-
nio występowanie zakażęttwirus em B IV stwierdzono
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takżew Polsce, u,3,2oń krow (8). Transmisja zakażeit
możę zachodzić zarówno drogąpoziomą jak i piono-

w stadzie oruz gotący i wilgotny klimat (owady kłu-
jąco-ssące jako wektor). Częściej zakażęnianotuje się
u bydła ras mlecznych ntż mięsnych oraz l osobni-

określonych obj awów chorobowy ch przez tenpatogen.
Dlatego też sugeruje się, ze zakażęnta BIY poprzez



wy,rvoływan te zablrzeh funkcji układu odpornościo-
*e89, prowadządo rozwoju zakażeh innymi patoge-
nam1.

Celembadahbyłowykazanięzalężnościpomiędzy
występowaniem przeciwciał dla BIV oraz dla trzech
p owszechnie występuj ących wirus ów by dła: herpe s -

wirusa łpu 1 (BHV-l), wirusa enzootycznejbtałacz-
ki bydła (BLV) i wirusa biegunki bydła i choroby błon
śluzowych (BVD-MD) w wybranej populacji bydła
mlecznego w Polsce.

Matedał imetody
Próbki surowicy. Do badań użyto 943 próbek krwi po-

branych od krów z 19 stad, zlokalizowanych głównie w wo-
jewództwie wielkopolskim i opolskim.Ltczbapróbek z po-
szczegó|nych stad wahała się od 12 do t20, średnio 49 zkaż-
dego stada. Krew pobierano w trakcie rutynowych badń
w kierunku b iałaczki i brucelozy. W doborze stad uwzględ-
niono występowanie w poprzednich badaniach osobników
serologicznie dodatnich w kierunku BLV i BVD-MD, jak-
kolwiek nie dysponowano danymi na temat BHV-1 i BIV.
Surowicę krwi otrzymyłvano po odwirowaniu skrzepu przy
2500 rpm i uzyskane próbki zamrażano w żO"C, aż do
momentu pr zeprowadzenia właściwych oznaczeń. W prób-
kach tych oznaczano przeciwciała dla wirusów: BIV oraz
BHV-I, BLV i BVD-MD zapomocąodpowiedniego testu

Ępu ELISA.
Test ELISA-BIV. Do opłaszczanta płytek ELISA

IMMUNOLON 2HB (Dynatech) lżyto 400 Lg oczy szczo -

nego rekombinowanego białka p26 wirusa BIV. Białko to
uzyskano poprzezekspresję fragmentu genu gag BId sklo-
nowanego w wektorze plazmidowym pQ32-BIV. Białko to
o c zy szc zono z Ilzafi b akteryj ne g o p opr zez chromato grafi ę
metalopowinowactwa na złożu Ni-NTA Superflow Resin
(Qiagen). Po nocnej inkubacji w temp. 4"C pĘtki płukano
2 x buforem PBST i inkubowano z 0,050ń roztworem
glicyny w PBS przez 30 min. w temperaturze 37"C. Po
S-krotnym płukaniu płytki inkubowano przez 30 min.
w temperaturze 3J"C z próbkami surowicy rozcteiczony-
mi 200 x. W celu wyeliminowania nieswoistego wiązania
białek surowicy z anĘgenem, próbki preinkubowano przez
noc w temp. 4"C z 50ń roztworem lizatu E, coli, anastępnie
je wirowano przy 15 000 gprzez 15 min. Po płukaniu płyt-
ki inkubowano z konjugatem, którym były l<rólicze IgG
przeciw bydlęcym IgG, znakowane peroksydazą (SIGMA),
rozcięńczone 5000 x. Następnie płytki płukano, dodawano
substrat (ABTS) i po 15 minutowej inkubacji odczytyrva-
no wartość OD przy 405 nm. Próbki traktowano jako do-
datnie, jeżeli wyliczona dla nich wańość S/P była większa
niz 0,350.

Oznaczanie przeciwciał dla BHV-I, BLV i BVD-MD.
Swoiste przeciw ciała oznaczano komercyj nymi zestawa-
mi ELISA produkcji Instytut Pourquier (Francja). Testy
ELISA-BVD-MD oraz ELISA-IBR/IPV gB umożliwiają
wykrywanie przeciwciał dla białka p80 §S3) BVD-MD
oraz glikoproteiny gB BHV-1 metodą blokowania. Test
ELISA-BLV pozwala na wykrywanie przeciwciał dla gli-
koproteiny gp51 BLV. Do oznaczeiwykorzystano test prze-
siewowy, a następnie test potwierdzenia, stosowany w kaz-
dymprzypadku uzyskania reakcji dodatniej w pierwszym

z testów. TesĘ wykonywano wg wska zah prodlcenta, a od-
czyt prowadzono w czytniku ELISA (Dynatech MR 5000)
przy długości fali 450 nm.

Obliczenia statystyczne. Określeni e zalężnościpomię-
dzy występowaniem przeciwciał dla BIV i BHV-i, BLV
oraz BVD-MD u poszczególnych zwierząt oparto o test

niezależności12Pearsona.Analogicznaanalizadotycząca
zależności na poziomie stad, ze względu na ich niewielką
liczbę, przeprowadzona zostńa przy lżycitl dokładnego
testu F-Fishera. Analizę przeprowadzono za pomocą pro-
gTamu Statistica, wersja 5.0 (Statsoft, Polska). Jako po-
ziom istotności przyjęto p < 0,05.

Wyniki iomówienie

wiono w tabeli 1. Obecność przeciwciał dla BIV po-
twierdzono w 63 (6,70ń), a dla wirusów BHV-1, BLV
i BVD-MD odpowiednio w 352 (37,70ń),335 (35,5%)

BLY oraz od8,3oń do 100% dla BVD-MD. Spośrod
19 analizowanych stad, zwterzęta dodatnie w kierun-
ku BIV stwierdzano w 16 (84,2%) stadach, BHV-I
w 14 (73,7'ń),BLY w I7 (89,5oń) oraz.w 15 (78,9%)
w zyjmljąc wystę-
po jednego osobni-
ka takiego stada za
dodatnie. W stadach. tych stwierdzano zwierzęta
Zla
liw
oci

Iowąanaltzowanomozliwyzwiązekpomiędzy\\rystę-
z wirus BIV
tabeli 2. Jęd-
BIV/BHV-1

w tych samych próbkach surowicy, wskazujące na ist-
nienie zakażeimieszanych tymi wirusamt, zanotowa-
no w 21 (2,2%) próbkach, l zwierząt pochodzących
z 9 stad. Liczb a o sobników z takimi o dczynamt byŁa
3-krotnie mniejsza niż zwięrząt zakażonych jedynie
BIV i prawie 27-Wotnte mniejsza niżIiczba mvierząt
zakażonychBHv-l.Analogicznaanaltzawystępowa-
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Tab. 1. Występowanie przeciwciał dla BIV oraz BIrV-1, BLV i BVD-MD w surowicy krwi byd-
ła w poszczególnych stadach

ciwciał dla BIV i BVD-MD wykazała ich łączne wy-
stępowanie w 30 (3,2Yo) próbkach pochodzących od
zwietząt z 12 stad. Obecność przectwctał wyłącznie
dla BVD-MD potwierdzono u 4 1 5 krów, a dla BIV u 3 3.
Testem nięzalężności Pearsona nie wykazano istotnej
sta§styczn te zależności pomiędzy występowaniem
przeciwciał dla BIV i BIIV-I (X2 : 3,84 p > 0,05),
BIV i BLY Uz : 2,7I p > 0,05) orazBIY i BVD-MD
C( : 4,00 p > 0,05), biorąc pod uwagę badanie po-
szcze góIny ch zw ier ząt Taka sama analiza pr zępr ow a-
dzona na poziomie stad przy lżycilltesfu dokładnego
F-Fishera takze nie wykazała istotnej statystycznie

Tab. 2. Porównanie występowania przeciwciał dla BIV oraz
BHV-I, BLV i BVD-MD w próbkach surowicy krwi analizo-
wane w odniesieniu do ogólnej liczby zwierząt i stad

zależności (p : 0,65 dla
BIV/BHV-I, p:0,31 dla
BIV//BLV i p:0,39 dla
BIV/BVD-MD).

Jedną z charakterys-
tycznych cech zakażęń
lentiwirusami jest wystę-
p owanie zakażęh mie sza-
ny ch przy ldziale innych
wirusów, głównie onkor-
na i herpeswirusów oraz
przypisywanie lentiwiru-
som roli kofaktora. Zja-
wisko takie opisywano np.
u ludzi zakńonych wiru-
sami HIV i HTLV EBV
oraz HHV-S (1). Ponie-
waz niektóre dane nt. pa-
togennej roli BIV sugero-
wały ldział tego wirusa
j ako cnJ nnika immuno su-
presyJnego, przęprowa-
dzono analizęmożliwe go
zwtązku pomiędzy częs-
tością występowania prze-
ciwciał dla BIV i BLV
BVD-MD oraz BHV-I
w danej populacji bydła.
Jednak podstawą takiej
analizy było najpierw wy-

kazante ob e cno ś c i pr ze ctw ciŃ dla każde go z ty ch p a-
togenów. PrzeciwciaŁa dla BIV stwierdzono l 6,70ń
nvterząt,cobyłowarlościąwyższąńżvłykazanawpo-
przednich badaniach, wynosząca 3,2% (8). Jednak
badania te przeprowadzono przy lżyciu. mniej czllłe-
g o te sfu We stern b l otting, z uży ciem białka fu zyj ne go
trpE-p26 BIV j ako anĘgenu. Wyniki uzyskane w oma-
wianej pracy zgodne są z wlmikami podobnych ba-
dań, w których występowanie zakażeń BIV zauo-
towano u 6,6Yo, ],9oń i 5,5oń kłów w Niemczech,
Chorwacji i Anglii (3, 10, 16). Potwierdzono również
znaazny odsetek Wów z obecnością przeciwctaŁ dla
BHV-I, BLV i BVD-MD. Analiza zakażęń miesza-
nych t5rmi wirusami w stadach b y dła mlecznego opub-
likowana w 2000 r. przez Salwę i wsp. (I5) wykazała
5 I,6Yo, 39,9Yo oraz 32,6%o seroreagentów odpowied-
nio dla BLY BHV-I oraz BVD-MD. W badaniach
własnych zanotowano podobne wartości odnoszące się
do zakńęn BHV-I (37,7Yo),ntższę dla BLV (35,5%)
iwyższe w przypadku BVD-MD (47,2%).

Przyjmuje się, że źródłęm powstawania zakażeń
mieszanych BIY z BLV BHV-I oraz BVD-MD możę
być identyczny sposób transmisji wirusów drogąza-
kńęi kontaktowy ch, i n u t e r o hlb zakażei p łc i owych,
względnie zakażanta Ęch samych komórek docelo-
wych, np. limfocyt ów czy monocytów/makrofagów.
Jakkolwiek w omawianych badaniach nie stwierdzo-
no statysĘcznie istotnej zależności pomiędzy wystę-



powaniem przeciwciałdla BIV t pozostałych wirusów,
w poszczęgolnych stadach notowano wyniki wskazu-
jące na takt związek, np. w stadzie, w którym stwier-
dzono I00% seroreagentów dla BVD-MD zanotowa-
no najwyzszy odsetek wyników dodatnich dla BIV
(24%). Chociaż w omawianych badaniach zakażenia
mieszane potwierdzono u niewielkiego odsetka zwle-
rząt (3oń), to ich konsekwencje mogąbyć wielorakie.
Pod uwagę może być brane immunosupresyjne dzia-
łanie BIV moduĘące odpowiedź immunologiczną co
potwierdzają obserwacj e Zhanga i wsp. (2I), którzy
u cieląt zakażonycheksperymentalnie BI! po nadka-
żęniu BHV-I orazpo podaniu szczepiotki BVD-MD
obserwowali zmniejszenie liczby limfocytów CD4
i CDS oraz opóżnioną syntezę swoistych przeciwciał
o niższym mianie. Supresja odpowiedzi immunolo-
gicznej u zwierząt zakażonych BIV sprzyja rozwojo-
wi zakażęh innymi patogenami, co potwierdzaó mogą
badania Amborskiego i wsp. (2) orazWhetstone i wsp.
(20) którzy vłykazali, żę w stadach bydła, w ktorych
notowano wysoki odsetek odczynów dodatnich w kie-
runkuBIV i BLV, często spotykano zwierzętazformą
guz o w atą b tałac zki, p owi ększ o nymi w ęłami chłon-
nymi oraz przewlekł5zmi problemami zdrowotnymi.
Podobne obserwacje pochodzą zbadah Measa i wsp,
(9). Ci sami autorzy wykazali. ze stopień przęnoszę-
nia wirusa b iałaczkt dro gą transp lac entarną na p otom-
stwo był znacznie wy ższy w przypadku matek serolo-
gicznie dodatnich w kierunku BIV niz matek nięzaka-
żonychtym wirusem. Mechanizm aktywowania BLV
przęz B IV możliwy j e st p oprze z b ezp ośr e dnie, stymu-
lujące działanię produktów ekspresji niektórych ge-
nów BIV np. białka Tat, działającego jako transakty-
wator transkrypcji BLV (13) lub drogąpośrednią po-
przęz indukcję proliferacji limfocytów B przez BIY
i stworzenie w ten sposób dogodnego środowiska do
rozwoju zakażenia BLV (20). Warto zaznaczyó, że
molekularneinterakcjetowarzyszącęzakażeniommie-
szanym mogą dotyczyó rowntęż aktyłvowania BIV
przęz niektóre wirusy np. BHV- 1. Wykazano to w wa-
runkach hodowli komórkowej in vitro, a czynnikiem
aktywuj ącym był komórkowy czynnik transkrypcyjny
NF-rcB, indukowany zakńeniem BHV- 1 (6),

W podsumowaniu należy podkreślic, żę zakażenia
mieszane BIV z BLV BHV-I oraz BVD-MD !\rystę-
pująw populacji bydłamlecznego w Polsce i dotyczą
stosunkowo niewielkiego odsetka zwterząt. Jakkol-
wiek w omawianych badaniach nie stwierdzono sta-
tys§cznie istotnej zależności pomiędzy występowa-
niem przeciwciał dla BIV i pozostaĘch wirusów ani
nie udało się wykazać żadnych relacji pomiędzy wy-
stęp owanie m zakażęi B IV a zwiększoną zachorowal-
nośeiąwwyT riku zakńęńaBLV BHV-1 czyBVD-MD,
to biorąc pod uwagę patogenny potencjał tych wiru-
sów roli zakażeńmieszanych nie nalezy lekceważyó.
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