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The aim of the study was to assess genetic variations amongst BHV-1 strains by using PCR and RFLP.I In
this study BHV-I strains were isolated from infected cattle from herds in the central ,east.coast ]region of
Poland. After amplifying particular regions of viral genes encoding glycoproteins B, C and D,,PCR prodUcfi
were isolated from gel and digested with restrietion endonuclease CviJI. Then, digestion products were an]a-,ly§ed,

by polyacrylamide gel electrophoresis using 20'% gel cast. A difference in restriction patterns was obseŃed
following RFLP analysis of the amplification product of the gD gene. BHV-I strains isolated from cows,,a.nd
bull with infectious pustular vulvovaginitis had identical patterns as reference strain IPV-46& In colńtrast,
those strains and strains isolated frońćalVes,with coniu.rctiniti, had different restriction patterns. No varia-
tion in restriction patterns was noted amongst strains in which regions of genes gB and gC,were amplifieil:;
The results of this experimentlshowed that PCR/RFLP technique may be useful for differentiating BHV.I

Zakażęnię bydła herpeswirusem bydlęcym typu 1

(BHV-1) możę powodowac rożnę formy kliniczne
choroby (5,23). Tęn zróżnicowany przebieg zjawisk
pato gennych j est następ stwe m szczegolnej zmienno-
ści genotypu oraz tropizmu wirusa do komórek roż-
nych narządów zwietzęcia. Zastosowanie metody ana-
lizy restrykcyjnej DNA stało się podstawą do zrożnt-
cowania szczepow BHV- 1 wyizolowanych od by dła z
rożnych przypadków chorobowych (9, 16,22). Roz-
rożniamy 3 podtypy BHV- 1, w obrębie których istnie-
jąwarianty geno§powe: BHV-1. 1 -podtyp określany
jako ,,IBR podobny", odpowiedzialny za wlłvoływa-
nie postaci oddechowej (zakaźne zapalente nosa i tcha-
wicy), BHV- 1,2 -,,IPY podobny" wywołuj ący postać
płciową (otręt) oraz BHV-1.3 wyosobniony od cieląt
chorych z obj awam t zap alenia móz gu s, r dzęnia krę go -

w ego (encep halomy el itis). Obecnie zaproponowano,
aby podtyp BHV- 1.3 wyodrębnić jako nowy gatunek
herpeswirusa bydlęcego typu 5 (BHV-5) (22). Opra-
cowanie metody analizy polimorfizmu długości frag-
mentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght

Summarv

polymorfism - RFLP) wraz z wykorzystaniem techni-
ki PCR znalazło szerokie zastosowanie w diagnosty-
ce chorób związanych z mutacjami w genie oraz w
badaniach epidemio1o giczny ch i epizootiologicznych
(2,3,I\,15,20,2I,26). Metoda ta stała się pomocna
w ustaleniu źrodła drobnoustrojów, w badaniach nad
wzaj emnym t zw iązkami mi ę dzy nimi, sklasyf,rkowa-
nymi w tej samej j ednostce taksonomicznej oraz umoż-
liwiała obserwacje zmian geneĘcznych podczas ich
I<rĘenia w populacji ludzi i zwierząt.

Niniejsza praca stanowi kolejny etap badań nad cha-
rakterystyką szczepów BHV- 1 izolowanych od cho-
rego bydła z tęrenów środkowo-wschodniego Wybrze-
ża (I8), Celem badań było określenie zmienności ge-
notypowej szczępow BHV- 1 przy wykorzystaniu tech-
niki PCR w połączentu z analiząrestrykcyjnąproduk-
tów amplifikacji fragmentów DNA,

Matetiał i metody

Szczepy wirusów. Do badań wybrano 6 szczepow BHV- 1

wyo s obniony ch z klinlczny ch pr zyp adków otrętu u krów i
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buhajów oraz od cieląt z zapaleniem
spojówek i rogówki pochodzących z
obór, w których wcześniej prowadzono
badania (tab. 1). Użyto równiez dwa
szczepy standardowe BHV- 1: IPV-468,
IBR-Cooper . Szczepy wirusa namnaża-
no i oczyszczano metodąplakowania na
hodowli komórkowej (HKJC) w płynie
Eagle'a z dodatkiem 2%o surowicy cie-
lęcej.

Izolacja DNA wirusowego. Izolację
DNA z badanych szczepow herpeswi-
rusa wykonywano przy zastosowaniu
minikolumn (prod. A & A Biotechnolo-
gy, Gdynia) wg protokółu Geno-mic
DNA Prep Plus (6). Następnie ilośó i
czystość wyizolowanego DNA określa-
no spektrofotometryczni e przy długości
fali 2601280 nm. Wyizolowane ogólne
DNA w ilości nie mniejszej niż I 1l"g

przeznaczano do reakcji PCR.
Amplifikacja DNA. Do amplifikacji

wybrano określone odcinki 3 genów
BHV-1: gB, gC t gD z wykorzystaniem
trzech par starterów (tab. 2). Oligonu-
kleotydy zostały zsyntetyzow ane przez
firmę Genomed Biotechnologies, Inc.
(USA) na podstawie danych z piśmien-
nictwa (I, 23, 25) (tab. 2). Reakcja PCR
była przeprow adzona w termocyklerze
prod. Perkin-Elmer 2400 (USA) w ob-
jętości 20 p"I. Przed amplifikacją opty-
malizowano warunki wykonania reakcj i
PCR pod kątem doboru właściwej tem-
peratury przyłączania starterów (24).
Profil temperaturowo-czasowy reakcji
dla amplifikowanych fragmentów ge-
nów z określonymi starterami wyglądał następująco: gen
gB - wstępna denaturacj a (94'Cl4 min), po czym 35 cykli
obej muj ących denaturacj ę (9 3 " C/3 0 s ek. ), przyłączanie star-

terów (55"C/30 sek,), wydłużanie (12'Cl30 sek.), końco-
we wydłuzante (72'ClI0 min.); gen gC - wstępna denatu-
racja (97"C/l min), następnie 36 cykli obejmujących de-
naturacj ę (91' C l I min.), przył ączanie starterów (7 3" C l 30
sek.), wydłużanie (72'Cl30 sek.), końcowe wydłużanie
(72"Clrc min.); gen gD wstępna denaturacja (92"Cl4
min), po czym35 cykli, denaturacja(9I"Cl1 min.), przyłą-
czanie starterów (60'C/1 min.), wydłużanie (72"C/1 min.)
i końcowe wydłużanie (72'Cl6 min.). Produkty reakcji PCR
wykrywano zapomocąelektroforezy w 20ń żelu agarozo-
wymz dodatkiem bromku etydyny. Jako wzorca masy mo-
lekularnej DNA użyr,vano MI (puCl9/MSpl) (prod. DNA
Gdańsk).

Ana|iza restrykcyjna. Wyizolowane produkty PCR z
żeluagarozowego przy uzyciu zestawuDNA Gel-Out (prof.
A & A Biotechnology, Gdynia), trawiono endonukleaząre-
strykcyj ną CviJI. Potrawi one produkty reakcj i w r az z 0,25o/o

roztworem błękitu bromofenolowego nanoszono na 20oń

żeL al<rylamidowy i prowadzono elektroforez ęprzez 4 godz.
w buforze TAE o ph 8.1. Wielkość uzyskanych fragmen-

Tab. 2. Zestawienie oligonukleotydowych starterów reakcji PCR oraz regiony
genów wykorzystane w badaniach

Objaśnienie: pz - par zasad

tów DNA porównywano do wzorca masy molekularnej. Po
elektroforezie zarówno żeI agarozowy jak i poliakrylami-
dowy fotografowano w świetle lampy UV (transilumina-
tor, prod. Fotodyne, USA).

Wyniki iomówienie

Reakcja PCR pozwoliła na zamplifikowanie okre-
ślonych regionów genów: gB, gC i gD ośmiu szcze-
pów BHV-I, których produkty w postaci prążków w
żelu agarozowym przedstawiono na ryc. I,3 i 5. Pro-
dukty te miaĘ wielkości: gen gB - 460 pz, gC - 650
pz, ED - 470 pz.Uzyskanie tej wielkości produktów
reakcj i zwiększyło prawdop o dobieństwo znalezienia
w amplifikowanej cząsteczce DNA większej ilości
miejsc specyficznych dla enzymu CviJI. Endonukle-
aza restrykcyjla CviJI jest tzw..enzymem częstotną-
cym, ro zp o znaj ący m i pr ze cinaj ącym ł ańcuch kwasu
nukleinowego w obrębie sekwencji nukleotydów
5,...RG J CY...3, (10, 19).

Wyniki analizy restrykcyjnej produktów PCR uzy-
skanych po zamplifikowaniu określonych odcinków
genów badanych szczępow BHV-1 przedstawiono w

Tab. 1. Zestawienie szczepów BHV-I wykorzystanych w badaniach

BHV-1.2a

BHV-1.2a

BHV-1.2a

BHV-1.2c

BHV-1.2c

BHV-1.2a

BHV-1.2a

BHY-1.1

G d/633/KK

Gd/40/DP

Gd/161/s

G dń 07/D P

Gd/905/DP

Gd/47g/Tvl

lPV-468 (szczep standardowy)

lBR-Cooper (szczep standaldowy)

krowa

krowa

krowa

cielę

cie!ę

bu hai

bydło

bydło

przedsionek pochwy

przedsiOnek pOchwy

przedsionek pOchwy

0k0

0k0

napletek prącia

przedsiOnek pochwy

tchaw ica

5,-cAcG GAccTG GTG GAcAAGAAG -3,

5,-cTAccGTcAcGTcTGTGTAcG-3,

5,-G cGGGGGcTcGccGAGGA-3,

5,-GGGAG cG cAcGGTCAGGGGc-3,

5,-G cTGTGGGAAG cGGTcG-3,

5,-GTcGACTATG G ccTTGTGTG c-3,

624-645

1 070-1 091

224-246

857-877

351 -368

81 7-796

467 pz

468 pz

653 pz

P1

P2

P1

P2

P1

P2



Ryc. 1. Elektroforetyczny rozdział produktów PCR amplifi-
kowanego fragmentu genu gB szczepów BHV-I. Scieżki przed-
stawiają: 1 -IPY-468; 2 Gdl633lKK;3-IBR-Cooper;4 Gd/
40lDP 5 Gd/l6ilS; 6 - Gdl101lDP 1 Gd/905/DP; 8 - Gd/
479lM, M - marker masy molektrlamej.

M1234567BM

653 pz

501
404
331
242
190
147
110

Ryc. 3 Elektroforetyczny rozdz|ał produktów PCR amplifi-
kowanego fragmentu genu gC szczepów BHV-1. Objaśnienia
jak na ryc. 1.
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Ryc. 4. Wzory restrykcyjne produktów PCR fragmentu genu
C szczepów BHV-I po trawieniu enzymem CviJI. Objaśnie-
niajak na ryc. l.

gC (ryc. 4). Stwierdzono, żę użytę do badań szazępy
BHV-I miały ten sam profll prążkow w żelu. Długośó
powstałych fragmentów wynosiła: -65, 60, 50, 45, 40,
3 0, 25, 20, I 5, I 0 pz. Z kolęt analiza re strykcyj n a szczę-
pów BHV- 1, u których zamplif,rkowano ffagment genu
gDwykazałatrzyodmiennerozdztałyelektroforeĘcz-
ne (ryc. 6). W wyniku trawienia endonukleazą:u
w s zy stki ch o śmiu anal:^zow any ch szczep ów otr zy ma-
no pięć takich samych prążkow o długości: -80, 70,
55, 35, 25 pz. Zaobserwowane różnice dotyczyĘ frag-
mentów restrykcyjnych o długości: -30 i -20 pz.Usta-
lono, ze szczepy wyizolowane od krów i buhaja (Gd-
633lKK, Gd-40/DŁ Gd-16l/S, Gd-479lM) mająpo-
dobne wzory restrykcyjne do wzoru szazęp,|J standar-
dowego IPV-468. Natomiast we wzorze drugiego
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Ryc. 2. Wzory restrykcyjne produktów PCR fragmentu genu
B szczepów BHV-I po trawieniu enzymem CviJI. Objaśnienia
jaknaryc,1.

postaci wzorów restrykcyjnych na rya,2,4 i 6. Wiel-
kość fragmentów oraz stopień ich migracji podczas
elektroforezy był porównywany do map restrykcyjnych
opracowany ch przy pomocy programu komputerowe-
go PCRGEN w oparciu o sekwencje nukleotydów ge-
nów BHV-I dostępne w banku genów w National
Center for Biotechnology Information (USA). Zprzed-
stawionego na ryc. 2 r ozdziŃu elektro foretyczne go ilu-
strującego rezultat cięcia produktu PCR, gdzie ampli-
fikowanym fragmentem był region DNA koduj ący biał-
ko B wynika, że wszystkie szczepy miały identyczne
wzory restrykcyj ne. Otrzymano siedem prążków o dłu-
gości: - 1 30, 45, 40, 3 5, 25, 20, I 5 pz. Podobne wyniki
analizy resĘkcyjnej stwierdzono w przypadku trawie-
nia produktów PCR reprezentujących fragment genu



szczeplu standardowego IBR-Cooper stwierdzono brak
fragmenfu DNA o długości -20 pz. Zkoleiwzory re-
strykcyjne szczepów Gd-107/DP i Gd-905/DP pocho-
dzących od chorych cieląt nie rózniły się między sobą
leczbyĘ odmienne od pozostaĘch wzorów szczepów
izolowanych od krów oraz od drugiego szczepu stan-
dardowego IBR-Cooper. Wzory tych szczepów nie
posiadały prążków o długości -30 i20 pz. Należy do-
datkowo zaznaczy ć, że użyte do badań szczepy BHV-
1 odpowiedzialnę zawywołanie otrętu należądo pod-
typu BHV- I , 2 wartant - c. Natomiast szczepy wyizo-
lowane od cieląt zobjawamtzapalenia spojówek skla-
syfikowano jako wariant - c (I7 , 18). Przeprowadzo-
na analiza porównawcza danych w tab. 1 i ryc. 6 wy-
kazała zależność między wariantem tego podtypu i
rodzajem w zoru restrykcyjnego analizowanego regio-
nu gen gD. Może to sugerować, iż stwierdzonazmręn-
ność w DNA BHV-1 determinującaprzynależność do
danego podĘpu jest zlokalizowana w obrębie genu gD.
S ekwencj e analtzow any ch genów zaw ier aj ąinforma-
cję dla syntezy białek strukturalnych wchodzącychw
składkapsydu i otoczki herpeswirusa. Białka oznaczo-
ne: gB(gl), gC(gIII), gD(gIV), spełniają podstawową
funkcję w zapoczątkowaniu procesu zakażenia oraz
s§muluj ąukład immunologiczny organizmu zwlerzę-
cia do produkcji przeciwciał (8,22). Badania Chase i
wsp. (7) oraz Hughes i wsp. ( 1 3 ) wykaz aĘ, że spośród
wymienionych białek, glikoproteina gD wykazuje do-
minującą rolę w indukcji powstawania przeciwciał
neutralizujących wirusa BHV-I. Jest ono odpowied-
nikiem glikoprotein gD herpeswirusa ludzkiego typu
1 (HSV-l) i gp50 wirusa choroby Aujeszkiego (22).

Interesujące wyniki badań nad zmiennością herpe-
swirus ów p rzeżlw aczy przedstawiła Lyaku i wsp. ( 1 4).
Przy użyciu podobnej techniki zrożnicowano cztery
gatunki herpeswirusów (BHV- 1, CapHV- 1, CerHV- 1,

RanHV-1), którę z trudem iden§fikowano metodami
s ero lo gicznymi. W wyniku zasto sowan ia startęr ów 22 -
nukleoĘdo!\rych o tej samej sekwencji oraz enzymów
Ava I, BgII i Smal, stwierdzono w amplifikowanym re-
gionie genu gB specyficzne fragmenty DNA dla każde-
go zwyżej wymienionych herpeswirusów. Black i Eberle
(a) wykryli u a-herpeswirusów izolowanych od czło-
wieka i małp polimorfizm fragmentów restrykcyjnych
w obrębie konserwatywnego regionu genu gB. PrzyĘa-
dem praktycznęgo zastosowania PCR/RFLP do anali-
zy genomu parwowirusa w aspekcie uodporniania ps ów
szczepionk amt przeciwko parwowirozie są badania
Hirasawy i wsp. ( 1 2). Wynik i otr zymane pr zez Ę ch ba-
daczy byĘ pomocne w ustaleniu relacji między szcze-
p ami terenolvymi a szczep ami szczepionkowymi.

Re a sumuj ąc należy stw i erdz i ć, że pr zepr ow adzona
analiza re strykcyj n a szczep ów B HV- 1 te chniką P CR/
RFLP wykazując zmienność w obrębie genu gD umoz-
liwiła ich zr ożnicowani e. S zcze gółowe b adania doty-
czące analizy sekwencji nukleotydów w fragmencie
genu gD, w którym wykryto polimorfizm miejsc re-
strykcyjnych sąkon§muowane przy lĘ ciutechniki se-
kwencjonowania DNA.

468 pz

Ryc. 5. Elektroforetyczny rozdział produktów PCR amplifi-
kowanego fragmentu genu gD szczepów BHV-1. Objaśnienia
jak na ryc. 1.

Ryc. 6. Wzory restrykcyjne produktów PCR fragmentu genu
D szczepów BHV-I po trawieniu enzymem CviJI. Objaśnie-
niajak na ryc. l.
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C., SHIMADA T.: Izolacja Wbrio cholerae od cho-
rych zwierząt hodowlanych i wód powierzchnio-
wych w Holandii. (Isolation of Wbrio choleraefrom
diseased animal§ and §urface water in the Nether-
lands). Vet. Rec. I44,45I-452,1999 (16)

Na podstawie obecności antygenu somatycznego O wyróżnior.o u,obrębie

gadnku Vi L,rt ch., l erae l 5 5 grup serologicznych. Do grlpy O l należy V. c h l l e -

rae powo<lujący cholerę, do pozostałych (ll. ch,llerae nie O1) przecinkowce od-

powiedzialne za sporadyczne zapalenie żołądka i jelit, zakażenia pozajelitowe

Ostatnio stwierdzono, że l/. ch,,lerae Ol39 może też wywoływać u ludzi epide-

mie cholery. W okresle I0lat [/. cholerae nie Ol w 15 przypadkach powodował

zachorowania l zwierząt gospodarskich na terenie Holandii, Wyizolowano go

odkóz z zatruciem jelitowym, od buhaja z zapaleniem trawieńca i zapaleniem

jetit, jałówki z krwotocznym zapaleniem jelit i od cielęcia z biegunką W 4 przy-

padkach wyosobniono go w prawie czystej hodowli z płuc. wątroby i trawieńca

poronionych płodów cielęcych. W 5 przypadkach wywoływał on nagłe padnię-

cia u jagniąt w wieku 2-4 dni, u których występowała ostra, wodnista biegurrka

I/. ch,,lerae izolowano teź z wód powierzchniowych w północnych prowincjach

Holandii oraz z kału młodej foki z objawami biegunki. 
j.

HENDERSON J. P., BALL H. J.: Zapa|enie wielo-
stawowe u krów mlecznych w Północnej Irlandii
wywołąne zakażeniema Mycoplasma bovis. (Poly-
arthritis due to Mycoplasma bovis infection in adult
dairy cattle in Northern Ireland). Vet. Rec. 745,374-
376, 1999 (I3)

Mycoplasma bovis, którą izolowano po raz pierwszy w USA z mleka kozy z

zapaleniem wymienia obecnie występuje powszechnie U dorosłych kóz wywo-

fuje ona najczęściej zapalenie guczołu mlekowego, którego częsĘm powikła-

niem jest zapalenie stawów. Na dwóch fermach bydła mlecznego (fcrma A 1l3

krów rasy fryzyjsko-holszĘńskiej, ferma B 65 krów tej samej rasy) wystąpiĘ

obrzęki stawów i krrlawizna. Chore zwierzęta odseparowano od reszty stada U zl

z 6 krów w stadzie A wystąpiło ostre zapalenie stawów kończyn przednich i
tylnych, a u części chorych zwierząt umiarkowana gorączka (do 40"C) W sta-

dzie B chorowało około 30%o zwierząt. Nie uzyskano poprawy po stosowaniu

linkomycyny, amoksycyliny i oksytetracykliny stosowanej w iniekcjach domię-

śniowych Efekty zanotowano po iniekcjach tylozyny Z mazi stawowej chorych

krów wyizolowano M. L,,vis We wczesnym stadium choroby zarazek ten wystę-

pował w niewielkich ilośclach w mleku zbiorczym, a także w mleku krów z

kulawizną przy braku j akichkolw iek objawów zapalenia gruczołu mlekowego

VATN S., ULVUND M. J. Wzdęcie trawieńca, wy-
broczyny i owrzodzenia u młodych jagniąt w Nor-
wegii. (Abomasal bloat, haemorhage and ulcers in
young Norwegian lambs). Vet. Rec. 146,35-39,1999
(2)

Syndrorn r.vzdęcia trawieńca, który występuje głównie u jagniąt w wieku 3-4

tyg prześledzono u 88 chorych zwlerząL Kontrolę stanowiło 85 zdrowych ja-

gniąt rv tym samym wieku Głównyrn objawem klinicznym było wzdęcie i kol-

ka W oparciu o charakter zmian pośmiertnych podzielono zwierzęta na 3 gnrpy,

Do grupy 1 zaliczono 28 jagniąt z wzdęciem trawieńca, do grupy II 29 jagniątz

silnie uszkodzonąśluzówkątego narządu zaś do grupy III 25jagniąt zróżnymi
zmianat-tli chorobowymi, któIe występowały równocześnie z wzdęciem U zwie-

r7a! z gTupy I było silnie obniżone pH trawieńca (2,1 + 0,19) w odniesieniu do

grupy I1 (4,]+0,32) i grupy III (3,7+0,39) oraz do kontroli (3,3+0,13) pH żwa-

cza wahało się od 3,5 do 7,4 i nie wykazywało zróżnicowaniapomiędzy grupa-

mi Ujagniat z wrzodami trawieńca było więcej trichofitobezoarów niżeli uja-
gniąt bez wrzodów i rv grupie kontrolnej Ponadto u jagniąt z grupy I wartość

hematokrltu, liczba krwinek białych i czerwonych były podwyższone zaś śred-

nia objętość krwinek i średni poziom hemoglobiny były obniżone w porównaniu

do kontroli. 
G.

SMYTH J. A., FITZPATRICK D. A., ELLIS w.
A.: Syndrom martwego/słabego cielęcia: badanie
ciel ąt zakaLżony ch pr zez lepto sp iry. (Stillbirth/p er-
inatal weak calf syndrome: a study of calves infec-
ted with Leptospira). Vet. Rec. 145, 539-542,1999
(1 9)

Syndrom słabego cielęcia opisano po rrz pier-wszy w ] 986 r. w Północnej

lrlandii Charakteryzuje się on urodzeniem w terminie cieląt nie zdolnych do

oddychania względnie nie oddychającychprzez 10 min Bardziej adekwatna

jest nazwa syndrom marlwego/słabego cielęcia. U cieląt mańwo urodzonych w

terminle względnie padĘch po urodzeniu wystąpiła infekcja wywołana przez

leptospiry, Badaniem objęto 356 cieląt w okresie paździemik 1989 marzec 1992

stosując test inrmunofluorescencji z mrożonymi skrarvkami pfuc, nelek, wątro-

by, nadnerczy oraz łożyska Cielęta pochodzące od matek, których łoźysko za-

wierało antygeny leptospirowe miały o 6-10 kg mniejszą masę aniżeli cielęta

pochodzące od matek niezakażonych Cielęta od matek zainfekowanych lepto-

spirani częściej były zakażone przez Aclinr,myces py.lgenes l:ub Bacillus sp

Nadnercza, pfuca i łożysko mogąbyć wykorzystane jako materiał do wykrywa-

nia obecności antygenu leptospir W przypadku 8,9% cieląt badanych stwier-

dzano obecność antygenu leptospir wyłącznie w łożysku


