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Herpeswirus koni typ 1 (Equine herpesvirus type-1;
EHV- 1 ), należący do p o dro dziny a -herpe svirinae. j e st
czynniki em etio lo gic znym p owo duj ącym zakażęnta
gómych dró g odde chowych, zabur zenla neurolo gicz-
ne i ronienia(I,14,18, 19). Podobnie jak inne a-her-
peswirusy, EHV- 1 powoduje także zakażenia latentne
(6, 9, 15), odgrywające istotną rolę w epidemiologii
wiru s ow e g o zakażne go roni eni a klac zy. L atęntnte za -

każone zwierzę jest potencjalnym siewcąwirusa, któ-
ry reaktywowany ze stanu latencji, powodowaćmożę
,,endogenne" infekcj e, pr zebiegające często bezobja-
wowo.

Podczas zakażęnia latentnego ekspresja genów wi-
rusowych jest ograniczona do tzw. związanego z la-
tencją RNA (Latency-Related RNA, LR-RNA), a ostat-
nie prace wskazująna tkankę nerwowąjako miejsce,
w którym wirus ustala latentny stan zakażenia u koni
(6). Wirusowy DNA stwierdzany jest też technikąza-
gnieżdżonej reakcj i łańcuchowej polimeryzacj i (nested
PCR; nPCR) w neuronach zwoju trójdzielnego (6),
skąd wirus może być reaktywowany (6, 15). Prócz
tkanki nerwowej rownież leukocyty krwi obwodowej
i inne komórki układu immunologicznego mogą być

miejscem latencji EHV-1 (10, 21). Badania nad pro-
duktywnymi i latentnymizakażeniami EHV-1 u nafu-
ralnego gospodarza są j ednak bar dzo o graniczone,
zarówno ze względow ekonomicznych, jaki z uwagi
n a tru dn o ś c t z uzy skanięm zw i ęr ząt do świ ad c zalny ch
,,immunolo glcznle niedo świad czony ch", t j . takich,
które nie miaĘ kontaktu z wirusem, Ponadto, na wy-
nik tego rodzajubadań,jak sugerują niektórzy auto-
rzy, mogąmieć wpĘw dość powszechnie występują-
ce zakażenia herpeswirusem typll2, tzw. cytomegalo-
wirusem koni (2 1 ). Dlatego teżbadanianad patogene-
zązakażenia EHV-I i innymi zjawiskamt związany-
ml z zakażęniami prodŃtywnymi i latentnymi często
wykonywane s ą na zw ier zęcill mo delowym j akim j e st
mysz. Model ten został dobrzę poznany t v,rykazano,
żę zakażenie EHV-I u myszy przebiegapodobnie jak
u naturalnego gospodarza. W fazie ostrej występuje
zatęmwiremia (2,5,11), dochodzi do replikacji wiru-
sa w układzie oddecholvym (2, 4,5),u ciężarnych sa-
mic obserwuje się tropizm wirusa do płodów (3), a w
fazie latentnej zakażenia wirus stwierdzany jest w tkan-
ce nerwowej (5,I2).

Choć w ostrej fazie zakażenta u myszy obecnośc
DNA EHV-I stwierdzana jest w pfucach, małżowi-
nach nosowy ch, mózg)l, śledzionie, opuszkach węcho-+) Praca finansowana w ramach srantu KBN 5PO6K 038 09



wych, zwoju trójdzielnym i monocytach krwi obwo-
dowej, to zakażęnte latentne wydaje się ograniczać do
opuszek węchowych, zwoju trójdzielnego i monocy-
tów krwi obwodowej (5). Ponadto, w odróżnieniu od
naturalnego gospodarza, w latentnie zakażonych neu-
ronach mys zy nie wykazano dotąd obecności LR-RNA.

Celem ptzęprowadzonych badań było określenie
ekspresji zwlązanego z latencjąRNA EHV-1 w ośrod-
kowym układztę nerwowym myszy latentnie zakażo-
nych terenowym izolatem EHV-1,

Mateilał imetody
Szczep wirusa użyty do zakażanta myszy izolowano z

tkanek płodu poronionego wskutek zakażęnia wirusem za-
kaźnego ronienia klaczy. W celu idenĘfikacji wirusa, zfrag-
mentów wątroby płodu ekstrahowano DNA (16) i podda-
wano amplifikacji zę starterami specyficznymi dla EHV-1
(1). Z pozostałej próbki wykonywano I}Yo homogenizat,
który użyto do zakażenta hodowli komórek RK13. Izo1o-
wany wirus, oznaczony symbolem Jan-E, pasażowano trzy-
krotnie w hodowlach komórek ED (Equine dermal cells) i
w czwartym pasażll namnozono w objętości ok. 1000 ml,
zagęszczono, oczyszczono przez ultrawirowanie w skoko-
wym gradiencie gęsto ści s acharozy (5 5Yo, 4 5 oń, 3 5o/o, 2 5o^)

i, po odwirowaniu, tozprowadzono w buforze TE i zmia-
nowano w hodowli komórek ED. Część zawiesiny użyta
została do donosowego zakażania myszy, natomiast z po-
zostałej części ekstrahowano wirusowy DNA, który posłu-
żył do sporządzenia sondy dohlbrydyzacjt in situ.

G*pę 9 myszy BALB/c (H-2o) zakażan:o donosowo daw-
ką 2,5 x 105 CCID'. w 25 p,lpłynu, Sześciu myszom kontrol-
nyrn podano 25 p"Ilizatlhodowli nl,ezakażone1. W 8 tygo-
dni po zakażenilodzwierzątpobierano mozgi do badania
histopatologicznego i hybrydyza cji in s itu. Ponadto, z fr ag-
mentów tkanek ekstrahowano DNA i amplifikowano tech-
niką nested PCR (7) w celu stwierdzenia obecności wiru-
sowego DNA.

Tkanki do badania histopatologicznego utrwalano w for-
malinie, zatapiano w parafinie i skrawki grubości 5 pm
barwiono hematoksyliną-eozyną.

Tkanki do hybrydyzacji in situ ltrwalano w utrwalaczu
nadj odanowo-lizynowo-paraformaldehydowym (I7 ) przez
24 godziny, standardowymi metodami wykonywano skraw-
ki parafinowe i umieszczano je na szkiełkach podstawo-
wych przygotowanych uprzednio do tego celu przy pomo-
cy preparatu Vectabond (Vector Laboratories, Inc., Burlin-
game, CA, USA), co zapobtegało odklejaniu skrawków
podczas przygotowania do hybrydyzacji. Następnie skrawki
odparafinowywano ksylenem i uwadniano w stopniowa-
nych roztworach etanolu. Przed hybrydyzacjąpreparaty in-
kubowano przez20 min. w 0,2 M HCl w temperaturzepo-
kojowej, 30 min. w 2xSSC (300 mM NaCl, 30 mM cytry-
nian sodu, pH 7,0) w temepraturze7O"C i 15 min. w 37"C,
w buforze zawierającym 20 mM Tris-HCl, p}J7,4,2 mM
CaClri 1p K(8),Poodwodnieniuwstop-
niowanych olu i wysuszeniu preparaĘ prze-
chowywano w temperaturze pokojowej do chwili wykona-
nia hybrydyzacji,

W celu umoźliwienia obliczenia odsetka neuronów hy-
brydyzacyjnie pozytyłvnych, z tkanek utrwalanych w utrwa-

laczu nadjodanowym wykonywano, z kolejnych skrawków
po dwa preparaty, Jeden z nich barwiono hemetoksyliną-
eozyn%drugi natomiast służył do wykonania hybrydyzacji
in situ.

Sondę do hybrydyzacji in sllł stanowił genomowy DNA
szezepu Jan-E znakowany foto aktywowalną formą bi oty-
ny (Photoprobe Biotin), komercyjnym zestawem Photopro-
be Biotin Labelling/Detection Kit, Vector Laboratories, Inc.,

Burlingame, CA, USA). 10 pl roztworu biotyny Photopro-
be mieszano z równą objętością roztworu zawierającego
10 pg wirusowego DNA i naświetlano przez 15 min. przy
pomocy lampy rtęciowej (marcury vapor bulb, HWL 250W
Osram, Gerrnany)" Następnie mieszaninę ekstrahowano 2-

butanolem w celu usunięcia nie związanej biotyny, a zna-
kowany DNA precypitowano etanolem, odwirowywano i
Tozpuszczano w 20 pl jałowej wody dejonizowanej.

Przed hybrydyzacją skrawki uwadniano, inkubowano
przez 30 min. w 37'C w obecności DNA-zy wolnej od
RNA-zy (Promega, Madison, WI, USA) i prehybrydyzo-
wano w temp. 45oC przez 7 godz. w buforze prehybrydy-
zacy jny m zaw ier aj ącym 5 0oń formanidu, 1 0 mM Tri s -HCl,
pH7,5,1 mM EDTA,600 mMNaCl, 0,02Yo polivinylopy-
rolidonu, 0,02o/o Ficoll'u, 1 mg/ml albuminy bydlęcej (BSA)
i 100 pglml DNA z jąder łososia, a następnie hybrydyzo-
wano w tym samym buforze w obecności 10 ng sondy/skra-
wek (8, 17). Bezpośrednio przed hybrydyzacląsondę de-

naturowano przez ogrzewanie w I00" C przez 3 min., schła-
dzanonałaźni lodowej, w objętości ok. 200 pl nanoszono
na skrawki i inkubowano pTzęz 48 godzin w 45"C, w ko-
morze wilgotnej. Po hybrydyzacji preparaty płllkano trzy-
krotnie w buforze zawierającym 50%o fotmamidu, 10 mM
Tris-HCl, pH 7,4, l mM EDTA i 600 mM NaCl, trzecią
porcję pĘnu pozostawiając na 16 godzin.

Hybrydyzowaną sondę wykrywano przy pomocy zesta-
wu Photoprobe Labelling/Detection Kit. Preparaty płuka-
no trzykrotnie w buforze TTBS (0,1 M Tris-HCl, pH 7 ,5,
0,15 M NaCl, 0,10ń Tween 20), pokrywano odczynnikiem
Vecstatin ABC-AP i inkubowano 30 min. w temperaturze
pokojowej. Po Ęm czasie preparaty ponownie płukano trzy-
krotnie w TTBS, trzeciąporcję płynu pozostawiając na 16

godzin, Reakcj ę barwną ryłvoĄrvano przy pomocy odczyn-
nika Alkaline Phosphatase Substrate solution w 100 mM
Tris-HCl, pH 9,5, prepataty pfukano trzykrotnie w TTBS,
trzeciąporcję płynu pozostawiając na 16 godzin, odwad-
niano w stopniowanych roztworach etanolu, suszono i za-
tapiano w balsamie kanadyjskim.

Kontrolę pozytywnąhybrydyzacji in situ stanowiła ho-
dowla komórek ED zakażona izolatem Jan-E, z której 3

godziny po zakażeniu wykonywano preparaty cytospino-
we i wykonywano hybrydyzację w sposób opisany powy-
żej. Jako kontroli negatywnej uż}rvano nie zakażonej ho-
dowli komórek ED.

Obserwacj e preparatów przeprowadza:lo w mikrosko-
pie świetlnym Olympus BX60. Liczbęneuronów w skraw-
ku okręślano w preparatach barwionych hematoksyliną-
eozyn% techniką cyfrowąprzy pomocy programu LUCIA
Screen Mesurement,Yer. 4.żI, Laboratory Imaging, Ltd.,
natomiast neurony hybrydyzacyjnie pozytlłvne liczono w
skrawku nie barwionym.



Wyniki i omówienie

W wyniku amplifikacji DNA ekstrahowanego z
wątroby i płuc poronionego płodu uzyskano produkt
amplifikacji o wielkości ok, 1,9 tys. par zasad (kpz),
identyczny z obserwowanym w kontlcli pozyĘwnej
(ryc. 1, ściezka 1). W kontroli nega§łvnej i kontroli
sp ecyficzno ś ci reakcj i amp lifikacj i nie stwierdzono,

W hodowlach komórkolvych inokulowanych homo-
genizatemz wątroby poronionego płodu, w pierwszym
pasażu efekt cytopatyczny pojawiał się 4 dnia po za-
kazeniu, natomiast w następny ch pasażach widoczny
był już po 24 godzinach i przejawiał się powstawa-
niem ognisk litycznych otoczonych dużymi, okrągł-
mi, tworzącymi nitkowate wypustki komórkami. Ba-
danie DNA ekstrahowanego z zakażonej hodowli ko-
mórkowej w 4 pasażu potwierdziło, tż vnryizolowany
wiru9 należaŁ do typu 1 (ryc. I, ścieżka2).

Miano namnozone go, zagęszczonego i oczy szczo-
nego w gradiencie gęstości wirusa wynosiło 108,8

U myszy BALB/c zakażenie szczepem Jan-E obja-
wiało się, w ciągu pierwszych 4-5 dni, nastroszeniem
sierści i niezbornością ruchową. Ponadto, spośród 9
unJĘch do eksperymentu zwierząttrzy padĘ w 3,4 t

8 dni po zakażentu. Po 8 tygodniach u 4 spośród 6
my szy, kt& e pr zeĘĘ zakażenie, te chniką ne st e d P C R
wykazano obecność wirusowego DNA, przy czym
specyficzny dla wirusa produkt uzyskano wyłącznie
po drugiej rundzie amplifikacji (.yc. 2).U zwierząt
Ęch stwierdzano zmtany histopatologiczne w postaci
nacieków komórek jednojądrzastych infiltrujących
tkankę nerwową (ryc. 3 A), degeneracj i neuronów prze-
jawiającej się w ich zaokryIeniu i nienormalnej barw-
liwości (ryc. 3 B) orazproliferacji komórek glejowych
tworzących małe glzkt (ryc. 3 C). Nacieki monocy-
tów zlokalizowane byĘ głównie, ale nte wyłącznte,
okołonaczyniowo, w warstwie korowej, podczas gdy
degeneracja neuronów obserwowana była raczej w
głębokich partiach półkul mózgowych.

DNA/RNA hybrydyzacja in situ wykazałaprzyŁą-
czalue sondy do jąder niektórych neuronów (ryc. 4),
zlokalizowanych głównie w głębokich warstwach póŁ
kul mózgowych.

Z ogóInej ltczby 65 478 neuronów, określonej na
podstawie obserwacj i preparatów barwionych hema-
toksyliną-e ozyn% hybry dy zację stwierdzono w 1 4 ko-
mórkach, co stanowi 0,02IYo.

W kontroli pozyĘwnej stwierdzano hybrydyzację
sondy do jąder większości komórek, nie obserwowa-
no natomiast hybrydyzacjiw kontroli negatywnej. U
myszy kontrolnych w badaniu nPCR nie obserwowa-
no produktów amplifikacj i, j ak równ ież nie stwierdzo-
no zmian hi stop ato 1o gic zny ch i hybry dy zacj i s ondy,

Wcześniejsze ptacę wskazują na tkankę nerwową
jako miejsce, w którym EHV-1 ustala u myszy zaka-

Ryc. 1. Wyniki identyfikacji izolatu Jan-E techniką PCR:
ścieżka 1 DNA ekstrahowany z wątroby poronionego płodu;
ściężka} DNA ekstrahowany z hodowli komórkowej ED zaka-
żonej izolatem Jan-E, 4 pasaż; ścieżka 3 - kontrola negatywna,
DNA nie zakażonej hodowli komórkowej ED; ściezka 4 - kon-
trola specyficzności reakcji DNA hodowli komórkowej ED
zakażonej EHV-4; ściezka 5 kontrola pozy$na, DNA hodowli
komórkowej ED zakażonej szczępem Rac-H; ścieżka 6 - wzo-
rzec masowy DNA.
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Ryc. 2. Wyniki amplifikacji DNA izolowanego z mózgów 6
myszy, które przeżyły zakażenie ścieżki 1-6; ścieżka 7 - kon-
trola negaĘwna, DNA izolowany z nię zakażonej hodowli ko-
mórkowej ED; ściezka 8 kontrola pozytywna, DNA izolowany
z hodowli komórkowej zakŁonej szczepem RacH EHV- 1 ; ścieżka
9 - kontrola specyficzności reakcji, DNA izolowany z hodowli
komórkowej zakażonej szczępęm T252 EHY-4; ścieżka 10 -
wzofzęc masowy DNA; A - pierwsza runda, B - druga runda
amplifikacji.
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Ryc. 3. Zmiany histopat
(A) nacięk komórek je
prawidłowej morfologii,
wych (pow.200x): (D i

wskazuj e j ądro komórkowe.

nie latentne zdawało się być ograniczone do zwojów

aktywujących wirus; (3) wykrywalny poziom ekspre-
sji wirusowego RNA w latentnie zakażonych neufo-
nach.
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torzy nie tylko nie próbująwyjaśniać tego fenomenu,
ale nawet nie uwzględniają go w dyskusji. Wiadomo
skądinąd, że wielokrotne pasażowanie EHV-I invitro
nie pozostaje bez wpĘwu na jego właściwości, czego
j askrawym pr zyl<ładem j e st szczep Rac -H, okre ś lany
czasem j ako,,pantropowy, niepatogenny" ( 1 3 ). Zało-
żyó zatemmożna, żę stwterdzona niezgodność lvyni-
ków może być efektem uĘcta do opisywanego ekspe-
rymentu ,,dz7kiego" szczepu wirusa, po zaledwie 3
pasażach in vitro. Nie można również wykluczyć, że
opislłvana w niniejszej pracy obecność latentnego
wirusa w mózgu wynika z rcżnic zjadliwości obser-
wowanych wśród różnychizolatów EHV-1 (13). Bar-
dziej zjadliwe szczepy powodują wiremię i wirus
stwierdzany jest w płucach imózgu, podczas gdy za-
każęnte mniej zjadliwymi szczepami ograntcza się do
opuszek węchowych. W tym świetle interesującym
wydaje się pytanie, czy różne izolaty EHV-I różnią
się między sobą zdolnością do penetracji tkanki ner-
wowej i indukcji reakcji zapalnej w ośrodkowyrn ukła-
dzie nerwowym myszy.

Zapr ezentowane wyniki odb ie gaj ą w i stotny sp o s ób
od publikowanych wcześniej - zarówno zmiany hi-
stop ato 1o gi czne, jak i wykrywalna pr zez hybry dy za-
cję in sile.ł ekspresja LR-RNA w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym myszy nie byĘ dotąd obserwowane.
Nacieki komórek jednojądrzastych byĘ zapewne efek-
tem obecności wirusa w tkance nerwowej, jednak nie-
normalny kształt i barwliwość neuronów, nie stwier-
dzanę u myszy kontro lnych, należy o c eniaó szcze gol-
nie ostroznie. Zastosowana technika nie pozwalała
bowiem na barwienie preparatów hematoksyliną-eozy-
nąpo hybrydyzacjii nie można rozstrzygnąc, czy son-
da hybrydyzowała właśnie do tych zmieniotrych neu-
ronów.'w badaniach in vitro stwierdzono, ze efekt
cytopatyczny w zakażonych komórkach wynika z
uszkodzenia cytoszkieletu (20) i logicznym wydaje się
założenie, że Iatęntnie zakażone neurony mogą ule-
gać powolnej degeneracji wskutek ciągłej, choc ogra-
niczonej, aktywno ś c i transkryp cyj nej wirus a, B adania
mechanizmu uszkodzenia komórek przez EHV- 1 do-
ty czyĘ jednak produktywnej fazy zakażenia i tęza ta
wymagałaby p otwierdzenia do świadczalnego. Zwłasz-
cza, żejeśli uszkodzenia neuronów miaĘby wynikać
z ich zakażenia wirusem, to niejasnym jest, dlaczego
nie ulegĘ one rozpadowi, względnię zniszczęniuprzez
komórki glejowe, w tak długim czasie po zakażenll.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują że,
szczęp Jan-E EHV-I zdolny jest do wywoływania
zmian histopatologicznych w OIIN zakażonych my-
szy i ekspre sj i, na wykrywalnym p oziornie, zw iązane -
go z latencją RNA, czym różni się od szczepu Ab4
używanego zwykle do tego typu doświadczęń. Wyja-
śnienie ty ch r óżnic wymaga dalszych badań zmiuza-
jących do bliższego poznania biologicznych i mole-
kularnych właściwości wirusa. Wydaje się, że szcze-
gólnie cennąw tej materii informację mogłobywnieść
określenie sekwencji genomu szczepu Jan-E i porów-

nanie jej z opublikowaną wcześniej sekwencją geno-
mu szczepu Ab4.
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