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Piśmiennictwo ostatnich lat coraz częściej sygnali-
zuje występowanie synergizmu wirusów czyli wspie-
rającego działaniaw organizmie jednego wirusa ptzez
inne (3, 5, l3, 15, 21). Larski (8)przytacza liczne dane,
z których wynika, ze wtorne zakażenie wirusem już
wcześniej występujących infekcji wirusowych u 1udzi
i zwierzą| poprzez współdziałanie prowadzi do kom-
p 1 ika cj i ni e ki e dy gr o źniej s zy ch niż z akażen i e p i erw o t -

ne. Mozna tu wymienić wpływ wspomagającego dzia-
łania herpeswirusa ludzkiego typu l (HSV-1) w eks-
presji wielu genów wit-usa upośledzenia odporności
(HIV- 1 ) (20, 2I, 22). Wykazano również synergi stycz-
ne działanie herpeswirusa Epstein-B arrawlaz z HIV- 1

w p ato gene zie blałaczki wło chatokomórkowej (H LP )
u ludzi (21). Na stymulującyudziałwirusa grypy świń
w rozwoju syndromu rozrodczo-oddechowego u świń
(PRRSV) zwrócili uwagę badacze niemieccy (a). Na-
tomiast współdziałanie pomiędzy wirusem anemii za-
kaźnej (CAV) a reowirusem u kurcząt opisali McNeil-
ly i wsp. (10). Ostatnio potwierdzono, że występowa-
nie białaczki u kotów może byc spotęgowane przez
wtórne zakażęnie wirusem panleukopenii (FPLV) (9).
W Polsce badania na temat wpływu równoczesnego
zakażenia wirusem PI-3 i wirusem białaczki bydła
(BLV) prowadził Rułka i wsp. (l4, 15), Również Kuź-
mak p i s ał o możliwo ś ci występow ania zależno ś ci mi ę-
dzy wirusem nabytego braku odporności bydła (BIV)
a BLV u bydła (7).

Wieloletnie obserwacje epizootiolo giczne oraz rLL-

tynowe badania laboratoryjne wykonane w ZHW w
Gdańsku u bydła mlecznego w gospodarstwach ho-
dowli wielkostadnej na terenie Wybrzeża Gdańskiego
w ykaz ały znac zne r o zpr ze str zeni enie zakażeń by dła
wit-lls em enzo oty c znej biał aczki (B LV) ( 5 -7 0oń), h er -
peswitusem bydlęcym typu 1 (BHV- 1 ) (2,5 -50ońi) oraz
wirusem biegunki i choroby błon śluzowych bydła
(BVD-MD) @o a5%) (17, 18),

Celem badańbyło określenie częstotliwości wystę-
powania w surowicy krwi bydła przeciwciał dla wiru-
sa BL! BHV-1 i BVD-MD oraz ustalenie stopnia
wspoŁzależności między tymi wirusami podczas za-
każenia mieszanego.

Materiał i metody

Badania wykonano w latach 199711998 u bydła mlecz-
nego pochodzącego z 3 gospodarstw rolnych jednego z
woj ewództw Wybrzeża Gdańskiego. W gospodarstwach
tych ogółem przebadano 464 zwierząt z tego I97 w gospo-
darstwie S. P,, 161 w gospodarstwie B i 106 zwierzątw
gospodarstwie M. Materiał do badań stanowiły: surowica
krwi bydła i wymazy z pochwy krów. Zakres badań obej-
mował wykrywanie przectwciał swoistych dla wirusów:
BHV-I test IBR gB blocking ELISA, firma IDEXX Lab.,
U SA ; B LV{e st immunodyfu zj i w żell agar o zowym, BVD -
-MD - test Serelisa BVD/BD Ab Monoblocking, firma
Symbiotics, Francja. Uzyskane wyniki badań serologicz-
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nych poddano analizie statystycznej stosując test 12 (chi-
kwadrat) dla v : l stopnia swobody i poziomu istotności
a : 0,05 (I1,23).

Wyniki iomówienie

Wyniki badań bydła zestawiono w tab. I-3 oraz
przedstawiono graftcznie na ryc. 1 . Z analizry danych
w tab. 1 i ryc. 1 wynika, ze odsetek bydła posiadające-
go przeciwciała dlawirusa białaczki był wysoki i wy-
nosił w poszczegolnych gospodarstwach od40,6%o do
57,8oń (średnio - 5I,6o/0). Dane te korespondują z
wcześniej prowadzonymi wieloletnimi obserwacjami
i badaniami rutynowymi na tym terenie, z ktorych
wynika, że enzootycznabiałaczka u bydła ma charak-
ter stacjonaniy. W latach 1970-]4 Rutkowiak i Gór-
niewska (16) przeprowadzili badania kliniczne i he-
matolo giczne o charakterzę inwentaryzacyjnym nad
występowaniem białaczki u bydła w gospodarstwach
uspołecznionych na tym samym terenie, gdzie obec-
nie prowadzono badania. Autorzy ci obser-wowali u
krów guzowatąpostać białaczki oraz stwierdzili oko-
ło 30oń zwierząt z przewlekłą leukocytozą. W tab. 1

przedstawiono wyniki dotyczące zakażei BHV-1.
Wskaznik zakażen wynosił średnio 3 9,8o^. Naj wi ęk-
szy odsetek zwierzątwykazujących dodatni wynik te-
stu ELISA stwierdzono w gospodarstwie S. P., tj.
43,5oń. W gospodarstwie B. dodatni wynik kontroli
serologicznej notowano u 42,Ioń, a w gospodalstwie
M. l 29,2oń. Prowadzo ne pI zez Pracowni ę Wirus o lo -
gicznąZHW w Gdańsku w latach 1982-1998 obser-
wacj e epizootiolo giczne, badania wiruso lo gi c zne i s e-
rologiczne u buhajów w punktach kopulacyjnych oraz
u krów w hodowli wielkostadnej z terenu, skąd po-
cho dzlły zw ter zęta, w ykazały j e dno c z e śn i e występ o -

wanie klini cznych i podklinicznych po stac t zakażenia
wirusem BHV- 1 (I7 , I9). Zkolet w stosunku do wiru-
sa BVD-MD reagowało mniej zwlsrząt w porówna-
niu BLV i BHV-1 (tab, 1 i ryc. 1). Najwyższy odsetek
bydła zakażonego było w stadzie M. 33,0oń. Nato-
miast w gospodarstwie B. stwierdzono 30,5% dodat-
nich reakcji. Najnizszy odsetek seroreagentów był w
stadzie S, P. 29,8oń. Przedstawione wyniki badań są
zgodne z danymi uzyskanymi przez innych autorów
(I2, 26). Przeglądowe badania serologiczne Polaka
wykażały, że w zależności od regionu kraju odsetek
zakażonych krów BHV-MD wynosił od 40% do 90oń
zwterząt (12). W badaniach własnych przeprowadzo:
nych w stadach krów, w których obserwowano zabu-
rzenta w rozrodzie, biegunki u cieląt, u około 50%
wykry,to swoiste przeciwciała dla wirusa BVD-MD ( 1 8).

Wyniki własne w kierunku obecności przeciwciał
anty-BLV i anty-BHV-1 wykazały, że między tymi
wskaźnikami występuj ą zalężno ś cl pro ste. S twi erdzo -
no, że w poszczegolnych stadach, w miarę wzrostu
w ar1o ś c i o d s e tka zw ier ząt p o s i a d aj ący ch pr ze c iw c iała
anty-BLV wzrastał także odsetek krów reagujących
serologicznie dodatnio w kierunku wirusa BHV-1
(ryc, 1). Zalężnośct te wyrazone na podstawie wyli-

Tab. 1. Wyniki badań serologicznych w badanych stadach
krów mlecznych

Tab. 2. Liczba i o ds etek zrvi er ząt r eaguj ącyc h d o datnio i uj em -
nie dla wirusa BLV i BHV-I

BLV

BHV-1

dodatnie I ulerne

d od atn ie

uie mne

131 (28,2"/")

53 (11 ,4%)

108 (23,2"/")

172 (37,1"/"|

Objaśnienia: l- 164,f :1,73

Tab.3. Liczba i odsetekzwierząt reagujących dodatnio i ujem-
nie d]a lvirusa BLV i BVD-MD

Objaśnierria: n:439,y2 - 1,10
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Ryc. 1. Występowanie przeciwciał dla wirusa BLY BHV-I i
BVD-MD w surowicy krwi bydła w badanych stadach

c z e ń mat e m aty c zny ch w ykazały, z e t e s t niezale żno ś c i
X'(a:0,05) między stopniem zakażenia BLV i BHV-
-1 w stadach bydła wynosił: X' : 4,73 i ntęznacznię
przel<raczał wańości obszatu krytyczneg o y2.: 3,84I
(tab. 2), Wynik testu 12 sugeruje, że może istnieć pe-
wien stopień współzależności między tymt zakażenia-
mi. W nawiązaniu do uzyskanych badań własnych
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51 ,6

39,8
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dodatnie I uiern,

d od atn ie

u jemne

83 (18,9%)
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140 (31,9%)



nalęży przytoczyć dane Hochensteina i wsp. (6), któ-
rzy zależności między tymi wirusami nie stwierdzili.
Autorzy ci przedstawili wyniki badańwykonanych za-
ledwie na 34 krowach pochodzącychz kilkunastu przy-
padkowo wybranych stad, w których liczba zwierząt
wahała się od kilku do kilkudziesięciu. Jak wspomnia-
no powyżej przeprowadzone badania własne doĘczy-
Ę stad krów na terenie gdzie zakażenie tymi wirusami
obserwowano od wielu lat. Jakkolwiek do chwili obec-
nej mechanizm synergizmu wymienionych wirusów
nie został wyjaśniony, to podjęto już pewne próby od-
powiedzi na te pytania w oparciu o wyniki doświad-
czeń molekularnych nad mechanizmem synergizmu
retrowirusów i herpeswirusów u ludzi (25,26). Jed-
ny m ztakich elementów wspólne go oddziĄwania j est
według Shafer i wsp, (25) wpływ białka-ICPO z HSV-
-1 na regulację transkrypcyjną i i posttranskrypcyjną
prowirusa HIV. Badacze ci wykazali mtędzy innymi,
ze obecność białka ICPO wspomaga niestrukturalne
b i ałko Tat retro w irus a uc z e st nicząc e w zap o c zątkowa-
niu syntezy wczesnego m-RNA. Z kolei lnnt badacze
podkreślają udział układu immunologicznego w po-
wstawaniu synergizmu wirusowego. Mozna tu przy-
toczyć wyniki badań Clouse i wsp. oraz Chana i wsp.
(I, 2). Stwierdzili oni stymulujący wpływ cytokin
uwalnianych z zakażonych komorek HSV-1 na eks-
presję wielu genów wirusa HIV. Również interesujące
wyniki badań przedstawiliZhu i wsp. (25). Wykazali
ont, że stopień proliferacji limfocytów T zakażonych
równocześnie wirusami HSV-1 i HIV byŁwyższy w
porównaniu do proliferacji limfocytów zakażonych
tylko jednym wirusem. Porównanie wyników badań
własnych w odniesieniu do wskaźnlka zakażenia BLV
i BVD-MD wykazało niskie wartości testu12: 1,10
(tab. 3). Wartośc tabyŁajednak mniejsza od warlości
l<tytycznej X2,: 3,84I, co wskazywałoby nabrak za-
lezności między tymi wirusami.

podsumowanie

Przeprowadzone badania świadczą o mozliwości
współistnienia wirusów BHV-1 i BLV w zakażonych
stadach krów. Między wynikami badań serologicznych
występuje prosta zależnośc co oznacza, że w miarę
wzrostu odsetka l<row zakażonych wirusem BHV-I
wzrasta odsetek zwierząt zakażonych wirusem BLV.
Wyrazem tego jest wartość tesfu chi-kwadrat, która nie-
znacznlę przekraczała wartość V,rytycznąy2 o: 3,84I.
W świetle badań własnych, badania nad występowa-
niem mieszanych zakażeńwirusowych winny byc kon-
tynuowane zarówno ze względow poznawczych jak
teżpraktycznych.
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