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Występowanie przeciwciał dla wirusa nabytego braku
odporności (BlU) u bydła w Polsce*)
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Setoptevalence of Bouine lmmunodeticiency Virus (BlU) in cattle fiom Poland

Summary

Serum samples from dairy cattle were analysed for the pre§ence of Bovine [m ency Virus {BIV)
antibodies using a western blot method with a recombinant BIV p26 gagprotein by E. coli. \ilhen
the oldest animals from 53 different dairy herds were tested, out of 11ó5 cattle 9L ę.8%) from 14 Łerds were
seropositive. Amongst 555 cattle fromż2 herds with a high prevalence of Bovine leukeńia Yiry! P!D, SSO

(68.Ś%) were BLV seropositive and 49 (8.S%) of cattle were §eropositive for BIY, while 36 (6.50ń) of the
animals were §eropositive for both BIV and BLY. In order to estimate the extent of BIV infection in dairy
herds serum sampies from all the animals from 9 herds where BIV seropositivo cattle had been detected were
tested. Out of 1085 §erurn samples serology revealed 35 (3.zYo) incidents of infeetion and BIV seroprevalence
increased with the increasing age of the ańimals. The first report confirms that BIV infection occurs in cattle
from Poland in a similar prevalence to that reported from other countries. ,

Ke;rwords: boyine immunodeficiency virus, cattle,, seroprevalence-

W 1969 r. w trakcie badań nad etiologiąenzootycz-
nel białaczki bydła badaczę amerykańscy Van der
Maaten i wsp. (24) wyizolowali winrs wywołujący u
zakażonych zwierząt przewlekłą limfocytozę, a w ho-
dowli komórkowej in vitro zmiany o charakterze syn-
cytiów. Wirus ten określony jako izolat R29 różnił się
antygenowo od wirusa BSV (Bovine Syncytial Virus)
i BLV (Bovine LeukemiaMrus), natomiast struktural-
nie podobny był do wirusa choroby maedi-visna. Ba-
danie sekwencji kwasu nukleinowego wirusa, przepro-
wadzone pod koniec lat 80-tych,wykazało duże podo-
bieństwo do wirusa HIV i pozwoliło na zakwalifiko-
wanie go do rodzaju Lentiviridae i nadanie nazwy
Bovine Immunodeficiency Mrus - BIV (wirus naby-
tego braku odporności bydła) (8). Wpływ zakażenia
tym wirusem na zdrow-s,e zwierzątnie został do tej pory
j e dno znaczn i e okre ś 1 ony. P o d o świ adc z alny m zakaże -
niu cieląt notowano zmiany ilościowe subpopulacji
limfocytów CD4 i CD8, umiarkowaną limfocytozę
oraz opoźnioną odpowiedź immunologiczną na obcy
antygen, a w badaniach in vitro zwiększonąprolifera-
cję limfocytów po stymulacji PHA oraz zaburzęnia
funkcji monocytów/makrofagów i neutrofili (3, 7). Do
6 tyg.po zakażeniu u wszystkich cieląt wykazano se-
rokonwersję i mozliwa była również tzolacja witusa.
W węzłach chłonnych i śledzionie obserwowano roz-
rost grudek chłonnych, a w mózgu okołonaczyniowe
nacieki komórek jednojądrzastych. Taki charakter
zmlanpodobny jest do zmian histopatologicznych we
wczesnej faztę zakażenia wirusem HIV u ludzi i FIV

u kotów. U bydła naturalnie zakażonego wirusem BIV
obserwowano limfocytozę, powiększenie węzłów
chłonnych oraz istotne obniżenie produkcji mleka (15,
22).Badania Snidera i wsp. (19) mogąwskazywac,że
współinfekcja wirusem białaczki bydła (BLV) może
wzmagac patogenny potencjał wirusa BIV,

Badania serologiczne przeprowadzone w wielu kra-
j ach w ykazaĘ, że wy stęp owani e wirtrs a B IV ma zas i ę g
światowy. W Stanach Zjednoczonych odsetek zwierząt
zakażonych wahał się od IIoń l bydła mlecznego (1)
do 40oń u ras mięsnych (9). U bydła w Japonii obec-
nośó przeciwciałzanotowano u II,7oń osobnikow, a w
Kanadzię tt 5,5oń (14, 16). Badania przeprowadzone w
ostatnich latach potwierdziły również występowanie
zakażęńwirusem BIV w krajach europejskich, we Fran-
cji, Włoszech, Niemczech oraz w Holandii (4,12, lJ,
18). Przypadki zwierząt serologicznie dodatnich noto-
wano ponadto w Nowej Zelandii (11), Wielkiej Bry{a-
nii (l3), Wenezueli (21) i Kostaryce (10).

Celem pracy było potwierdzenie występowanua prze,
ciwciał dla wirusa BIV w surowicy krwi bydła mlecz-
nego w Polsce. W tym celu wykorzystano metodę
western blot i rekombinowane białko p26 wirusa BIV,
jako antygen, W wybranych próbach surowicy krwi
obecnośó przeciwciał dla BIV porównywano z wystę-
powaniem ptzeciwcl,ał dla wirusa BLV.

Materiał i metody
Surowica krwi. Do badań fiyto 2250 prób surowicy

krwi wykorzystywanych do rutynowych badań serologicz-
nych w kierunku białaczbi bydła. Krew pobierano w latach
1997 -99 od bydła rasy ncb, w różnym wieku, pochodzące-*] Badania wykonane w rarnach Crantlr KBN, nr 5PO6K 0061l



go ze stad wielkotowarowych zlokalizowanych na terenie
całego kraju. Badania serologiczne w kierunku BLV prze-
prowadzono w oparciu o metodę immunodyfuzji w żelu
lub metodę ELISA, ptzy użycltt komercyjnych zestawów
diagnostycznych (Serelisa, ChEKIT, Platelia S) stosowa-
nych w Polsce, zgodnie z zalecęniami producentów.

Otrzymywanie rekombinowanego białka p26. Rekom-
binowane białko p26 wirusa BIV uzyskane, przęz ekspre-
sję genu gąg w komórkach E. coli (klon gag-3) otrzyma-
nych od Dr Wooda (Lincoln, USA), preparowano i oczysz-
czano wg metody podanej przez Atklnsona i wsp. (2). W
komórkach E. coli klonugag-3 białko p26 syntetyzowane
jest jako białko fuzyjne, z fuzjątrpE, wykazujące cięzar
cząsteczkowy 65 kD. W celuuzyskania ekspresji tego białka
komórki E. coli hodow ano przęznoc w 400 ml podł ożaM9
uzupełnionegoż p,glmltryptofanu i l00 pglml ampicyliny.
5 ml wyrośniętej nocnej hodowli przenoszono do 200 ml
świezego podłoża }l49, bez tryptofanu uzupełnionego am-
picyliną i hodowano przez 7 godz. w 37'C. Następnie do-
dawano I ml25oń roztworu kwasu B-indoloakrylowego i
prowadzono hodowlę przez następne 2,5-3 godz. W celu
o czy szczenia białka fu zyj ne go taką hodowlę wi row ano przy
10 000 gprzez 15 min,, płukano osad bakterii w 10 mM
buforze Tris-HCl pH7,5 i zawieszano go w 20 ml 50 mM
buforu Tris-HCl pH 7,5 uzupełnionego 5 mM EDTA i 2
mg/ml lizozyml. Po dodaniu 1,5 ml 10% Nonidet-P40 i
1,4 ml 5 M NaCl całość łagodnie mieszano i inkubowano
na lodzie 2 godz. W celu usunięcia komórkowego DNA
roztwór sonifikowano i wirowano przy 10 000 gprzez 15

min. Uzyskany osad białek płukano dwa razy w 10 mM
buforze Tris-HCl pH7,5 i 1 MNaCl i zawieszano w 0,5 ml
0,5ońroztworu SDS. Zawartość białka określano spektro-
fotometrycznie.

Metoda western blot. Uzyskane białkorozdzielano elek-
troforetycznie na zelu poliakrylamidowym przy użyciu SE
280 Small Slab Unit (Hoefer), najpierw na 30ń żelu kon-
centĄącym przy 15 mA, a następnie na 10oń zelu migra-
cyjnym przy 20 mA w buforze (20 mM Tris, l52 mM gli-
cyny,0,1o/o SDS) o pH 8,5. Rozdzielone białka były na-
stępnie przenoszone na nitrocelulozę (Hybond-C, Amer-
sham) przy lżyciu Mighty Small Transfer Unit (Hoefer)
przy 60Y przez90 min. w buforze (20 mM Tris, 152 mM
glicyny, żOońmętanolu) o pH B,3. W celu immunoenzyma-
Ęcznego wykrywania przeciwciał nitrocelulozę cięto na
paski i inkubowano kolejno z: A. buforem TBS (20 mM
Tris, 0,5 M NaCl) pH 7,2 zawterającym 20oń surowicy
końskiej, 2 razy po 20 min, B. surowicą bydlęcą rozcień-
czonąbuforem TBS 1 

,.I00, przez I,5 godz. C. Biotynylo-
waną królic zą anĘimmunoglobuliną IgG przeciw bydlę-
cym IgG (Sigma), w rozcieńczeniu l:5000, przez I godz.
D. koniugatem peroksydaza-streptawidyna (Amersham), w
rozctenczeniu 1:300, przez I godz, E. roztworem substratu

60 pg 4-chloro-naftolu (Sigma), 60 pl HrOr, 20 ml meta-
nolu, 100 ml buforu TBS przez 15 min. Każda inkubacja
poprzedzonabyłatrzema płukaniami po 10 min, w buforze
TBS z 0,050ń Tween 20. Dodatnią kontrolą reakcji były:
surowica krwi cielęcia doświadczalnię zakażonego wiru-
sem BIV (szczep R29), uzyskana od Dr Horzinka (Utrecht),
surowica krwi bydła zakażonego naturalnie BId uzyskana
od Dr Leviego (Alfort) oraz monoklonalne przeciwciała

przeciw białku p26 (klon 104), uzyskane od Dr Catpenter
(Aimes). Surowice kontrolne rczcieńczano buforem TBS
I:200, a monoklonalne przeciwclała l:l000.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań serologicznych w kierunku zakażeń

wirusem BIV przedstawiono w tab. I,2 i 3. W celu
opty malizacj i mozliwo ści zlokalizowania zw ierząt
zakażonychBlV początkowo do badań użyto surowi-
cę klwi uzyskanąod wybranych losowo 15-40 najstar-
szych krów, w wieku 4-Il lat,pochodzących z 53 stad,
o liczebności od 50 do 210 zwrcrząt, Łącznie od ta-
klch zw terząt uzyskano 1 1 6 5 prob surowicy krwi. 6 1 0
prób uzyskano od zwterząt z 3I stad, w których nie
stwierdzano dodatnich odczynów serologicznych w
kierunku białaczkibydŁa.555 prób uzyskano od krów

Thb. 1. Wyniki sero|ogicznych badań monitoringowych w kie-
runku zakażeń wirusem BIv

Objaśnienie: * stada, w których stwierdzono zwierzętazakażonę
wirusemBIV.

Tab. 2. Wyniki badań serologicznych w kierunku zakażeń
wirusami BIV i BLV

Tab. 3. Wyniki badań serologicznych w kierunku zakażeń
wirusem BIV z uwzględnieniem wieku zwierząt
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Ryc. 1. Wykrlrvanie przeciwciał dla białka p26 wirusa BIV
metodą w€§tern blot
Objaśnienia: 1 marker ciężaru cząsteczkowego,2 - przeciw-
ciała monoklonalnelp26,3 - surowica cielęcia zakażonego BIV
R29, 4-11 surowice terenowe dodatnie, 12-14 surowice tere-

nowe ujemne, 15-16 - Surowice kontrolne ujemne.

pochodzącychz22 stad, w których stwierdzano rożny
Ódsetek zwierząt reagujących dodatnio w kierunku

badanych zwięrząt.
W badaniach o charakterze epizootycznym wystę-

powanie przeciwciał dla wirusa BIV analizowano czę-
Śto na tló występowania przeciwciał dla wirusa bia-

grupie krów obecność przeciwciał dla BIV potwier-
dzono LL 36 (6,50^) zwierząt, podczas gdy u pozosta-
łych 175 zwierząt, wolnych od BL! plzeciwciała dla
wirusa BIV stwierdzono u 13 (2,3oń) krów.

Na ryc. 1 przedstawiono wyniki
ciwciał dlabiałkap26 wirusaBIV me
Obecność w odpowiadającego ctęża-
rowi 65 kD, atem reakcji rekombino-
wanego białka p26 ze swoistymi ptzectwciałami, ob-
serwowano na blotach po inkubacji z monoklonalny-
mi przeciwciałami dla białka p26 oraz inkubacji zkon-
trolną surowicą krwi uzyskaną od cielęcia zakażone-
go zolatęmR29. Obec-
no ntycznemu ciężaro-
wi również na blotach

inkub owany ch z surowic ą bydła naturalni e zakażone -

między sobąi była słabsza od reakcji uzyskanej z suro-
wi c ą cielęcia, do świad czalnie zakażone go B IV-R2 9,

W celu bardziej precyzyjnej analizy występowania

od 1085 zwierząt,pobierając krew odwszystkich zwtę-
rzątw stadzie. W fb 3 przedstawiono analizę wystę-
powania przeciwciał dla wirusa BIV u tych zwterząt,
uwzględniaj ąc podztał na grupy wiekowe: zwierzęta
młode poniżej 2 |at, w wieku 2-4 Iat i najstarsze w
wieku od 4 do 1l lat. Około 2l3 z całej populacji sta-

wyżej 41at odsetekzwlerz{ ał
wynosił 60,00/0 i był prawie u
krów w wieku Z-4lata,lkto r-
dzono u 3 I,4oń zwl,etząt.

Prezentowane badania są pierwszymi potwierdza-

faktyczny stan
dania te ograni
dzano zakażen
branych, najstarszych zwterząt w stadzie. Bardziej
miarodajne wy:tę-
powanie sw edyba-
dano wszys ach. Są
to wyniki zbl
krajach potw
4ońbydławe
we Włoszech (a) oraz 6,6oń w Nięmczech (17).

W badaniach seroepidemiologicznych kluczowe
znaczęn:re ma dobór testu diagnostycznego, Dla wy-
krywania przeclwciał dla BIV najczęściej stosowano
metodę immunofluorescencji i westem blot (22,23)"
Te sty te pr zy b adaniu surow i cy Ww i zw ter ząt do ś wi ad-
czalnte i natrtralni e zakażony ch w ykazyw ały p orów-

lYW kw
1 ws est
moż wie
wyj aśnieni a wyniki badań serolo giczny ch przy sto so-
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waniu korpuskularrrego wirusa BIV lub jego białek
jako antygenu mogą wynikać także z występowania
wariantów antygenowych wirusa BI! co obserwowa-
li Suarez i wsp. (20). Dlatego w omawianych bada-
niach wykorzystano rekombinowane białko p26 BIY,
pro dukowa ne pr zez E. c o l i, Ma to szcze golne znaczę -

nie, biorąc pod uwagę fakt, że większość dostępnych
klonów izolat.l R29 jest zakażona wirusem BVDV,
Białko to zostało tak skonstruowane, że zawtera ept-
topy antygenowe zlokalizowane w obrębie konserwa-
tywnego fragmentu białka p26 (2). Jednak najnowsze
dane dotyczące sekwencj onowania fragmentów DNA
izolatow terenowych BIV wskazująna zmienność nie-
których genów, w tym fragmentu kodującego białko
p26. F akt ten wyj aśniałby słab szą reakcj ę z surowica-
mi terenowymi, obserwowanąw odniesieniu do suro-
wicy cielęcta zakażonego BIV R29 i potwierdzał ist-
nienie terenowych wariantów antygenowych wirusa
BI! rożnych od R29.

Biorąc pod uwagę wybitnie przewlekĘ charakter za-
każeń wyr,voĘ.wany ch przez L entivirusy niektorzy au-
torzy podkreślająwiek jako czynnik usposabiający do
częstszych zakażęńwirusem BIV. Cyr Coats i wsp. (6)
u krów w wieku powyżej 7 latnotowalitrzy razy wtęcej
odczynów dodatnich niż u zwterząt pontżej 3 lat. Za-
leżność ta zostaŁa wytażnie podkreślona w prezento-
wanych badaniach, w których liczba wyników dodat-
nich w grupie zwterzątpouryżęj 4latbyła siedmiokrot-
nte wy ższa ntż l by dła mło de go, w wi eku p onlżej 2 lat.

W opinii niektórych badaczy współinfekcja wiru-
sem białaczki bydła (BLV) może byc czynnikiem
zwiększającym patogenny potencjał wirusa BIV. W
omawianych badaniach przy stosunkowo wysokim
o ds etku zw terząt B LV (+), fakt wsp ółinfekcj i wirus em
BIV ob s erwowano j edynie u 6,5oń zw ierząt. Podobne
były wyniki badań Jacobsa i wsp. oraz Measa i wsp.
(14, 16). Autorzy ciu zwietząt zakażonych obydwo-
ma wirusami notowali przewlekłą limfocytozę, po-
większenie węzłów chłonnych, obnizenie wagi ciała,
postępującę wyntszczenie. Snider i wsp. (19) pośrod
prob l emów zdrowotny ch zw iązany ch z zakażeniem
B LV/B IV wyr o żntaj ąna pierw s zym mi ej s cu m a s t i t i s,
wtórne zakażęniabakteryjne mięśni i skóry orazstany
zapalne płuc, a w obrazie anatomo-patologicznym
ograniczony rozrost lub zanik grudek chłonnych w
węzłach chłonnych i śledzionie oraz okołonaczynto,
we nacieki komórek jednojądrzastych i makrofagów
w mózgu. Ten pierwszy charakter zmlan mógłby być
powodowany zwiększoną apoptozą komórek limfa-
tycznych, indukowanąplzęz wirus BIV. Według tych
autorów stale utrzymujące się zakażęnlę wirusem BIV
(viral persistence) stwarza na poziomie komórkowym
dogodne środowisko do nowych zakażęn patogenami
normalnie niechorobotwórczymi lub warunkowo cho-
robotwórczymi. Fakt, na ile jednak wirus BIV jest czyn-
nikiem immunosupresyjnym pozostaj e do wyj aśnie-
nia. Ostatnio w badaniach mających określic wpĘw
wirusa BIV na układ immunologiczny i interakcję z
innymi wirusami Zhang i wsp. (25) u doświadczalnie

zakażonych cieląt wykazali zmiany ilościowe subpo-
pulacji limfocytów CD4 i CDS oraz obniżoną i opoź-
nioną odpowiedz serologiczną w stosunku do wirusa
BHV-I i BVDV.

W podsumowaniu należy stwierdzic, żę zakażenia
wirusem BIV notowane sąrównież w Polsce, a odsetek
zwlerząt serologicznie dodatnich porównyłva|ny jest z
wańościami notowanymi w innych krajach europej-
skich. W opinii wielu autorów nie określony definityw-
nie patog wirusa wynika z fakil, że
do badań st jedyny znany izolatwi-
rusa, R29, który w wyniku wielu pasaĘ w systemie
komórkowym in vitro uległ atenuacji. Dlatego istnieje
potrzeba tzolacji i molekularnej charakterysĘki nowych,
terenowych izolatów wirusa, Dane zWenęzueli potwier-
dzające istnienie neurotropowego szczepu wirusa BIV,
odpowiedzialnego za syndrom paraplegtczny u bydła
(I9) oraz duzy stopień homologii pomiędzy BIV R29 i
Jembrana Disease Virus (JDV) (5), który jest nowo po-
znanym lentivirusem o znacznej patogenności dla by-
dła, potwierdzająpotrzebę takich badań,
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