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Genomic hetetogeneity of EHV-2 sttains isolated ftom holses in Poland
Summanv

ń;il;".. Bv co-cultivation of peripheral blood. equine
leucocytes with equine dermal cells (ED),34 EHV-2 strains were isolated and identified by PCR using primers
for the sequence located upstream from gene homologou§ to the hurnan,IL-l0-1ike gene. The fiagment length
polymorphism of 6 EHV-2 strains,was established using BamHI and Hin
, Gen,omic heterogestandard and invesneity of EHV-2 isolates was demonstrated. as Ńell as diverse fragment pa
tigated strains.
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EHY-2 infections are vert, common in horse

Herpeswirus koni typu 2 (EHV-2), do niedawna
p o dro dz iny B H e ry e s viri n a e, zo stŃ o s tatnio sklasyfikowany jako 7-herpeswirus)15). Jego
udziałw patogenezie zakażeńkoni do tej pory nre został w pełni wyjaśniony.Uważa się, ze EHY-} możę
zali czany do

-

predysponować do wtórnych zakażeń układu o ddecho wego źrebiątnp.: Rhodococcus equi, atakże powodować zapalenie dolnych i górnych dróg oddechowych,
zap alente ro gówki, sp oj ówek, gar dła, immuno supre sję oraz pogorszenie kondycji koni wyścigowych(2,
4, J , I0, 13, 14). Prawdopodobny wydaje się również
udział EHY-2 w reaktywacjl ze stanu latencji a-herpeswirusów: EHV-1 i EHV-4 (19).
Genom EHV-} zaliczany jest do klasy A i składa
się z unikalnej długiej sekwencji (UL, unique long) o
długościI49 32I par zasad, ograniczonej przez dwie
Ieżące po obu końcach nici sekwencje powtarząące
się, zorientowane w tym samym kierunku (DR, direct
repeat), o długościI7 5 53 par zasadkażda ( 1 6). W obrębie fragmentu UL znajduje sięniezależna od siebie
para krótkich sekwencji powtarzających się. o przeciwległej orientacji (6, 15).
EHV-2 wykazuje zmiennośc antygenowąw odczynie seroneutralizacjt, a także dużą zmiennośćgenety c zną s twi erd z o n ą pr zy uży c iu analizy re s trykcyj nej
(17, 18). Możliwa jestizolacjakilku szczepów EHV-2,
różniących się między sobąpod tym względem w obrębie jednej grupy koni, a nawet od jednego osobnika
(5). Nie ustalono, czy sąto rożne, czy też jedenszczęp
wirusa, który podlega zmlanom w obrębie pewnych
s ekwencj i genomu, zalężnie od miej s c a replikacj i w organtzmie gospodarza (4). Dotychczasowe badania
*)Badania finansowane częściowo w rarnaclr grantu Fundacji na Rzecz Na-
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wskazują ze sugerowany przez niektórych badaczy
wpływ zmienności budowy genomu EHV-2 na jego
patogennośćnie znajduje potwierdzenia (3),
Celem badań była analtzarestrykcyjna kilku wyizolowanych szczepow EHV -2.
Matetiał i metody
W trakcie badań prowadzonych nad występowaniem
EHV-2 w populacji koni w Polsce, metodą wspólnej hodowli leukocytów klwi obwodowej koni z hodowląkomórek skóry konia (ED, equine detmal, ATCC CCL 57), wy-

izolowano 34 szczepy EHV-2, które zidentyflkowano przy
użyctll stafterów dla fragmentu znajdującego się powyźej
genu homologicznego z genęm IL-10 (12). Materiał do
badań stanowiło 6 losowo wybranych spośród nich szczepów EHV-2. Szczepy wirusa namnażano w hodowli komórek ED, inkubuj ąc zakażone komórki do momentu wystąpienia efektu cytop aty czne go (CPE, cytop athic effect)
obejmującego całośćhodowli. PĘnw objętości 200 ml odwirowywano przy 2000 x gprzęz 20 min. w 4oC, zaśpozostały osad komórkor,vy mrozono w -20oC, dla uwolnienia
zniego wirusa związanego z błonami komórkowymi. Płyn
znad uzy skane go kru s zyw a komó rkowe go o dw irowyw an o
i całośćultrawirowanoprzy 100 000 x gprzezZ godz. w 4oC

na warstwie z 25oń sacharozy (Sigma). Ekstrakcję DNA
przeprowadzano wg metody opracowanej przez Rolę (11).
DNA szczepu standardowego EHV-2 (szczep 86167 vyskany dzięki uprzejmości prof. M. J. Studdeńa, School of
Veterinary Science, The University of Melbourne, Australia) izolowano przy użyciu metody opisanej przez Crabba

i wsp. (8). Zawiesinę wirusa wirowano wstępnie przy
2500 x g przez 20 min. Wirus osadzano przez ultrawirowanie przy 50 000 x g przez90 min. i zawieszano w buforze TEN (0,0 1 M Tris HCl, pH 7 ,4; 0, l M NaCl, 0,001 M
EDTA). W kolejnym etapie zawiesinę wirusa ultrawirowano przy gradiencie 5-I5% Ficol1u-400 (Sigma) w bufo-

rze TEN przy 20 000 x g przez 2 godz. w 4oC, zbierano
znajdujące się na granicy faz oczyszczone wiriony i po-

DNA ekstrahowano wedfug metody opisanej przez Rolę (1l).
Rozpuszczony DNA 6 wyizolowanych szczepów EHV2 oraz szczepu standardowe go (86167) trawiono enzymami
nown i e o sadzano przez lltr awirowani e.

restrykcyjnymi BamHI oraz HindIII (Sigma), Do próbek
DNA wirusowego w ilościokoło 1 pg dodawano 10 j, enzymu restrykcyjnego, 1/10 objętości odpowiedniego buforu i uzupełniano wodą do objętości20 pl. Mieszaninę inkubowano przez 2 godz. w 37oC, nanoszono na 0,6%o że|
agarozowy z dodatkiem bromku etydyny (Sigma) i przeprowadzano elektroforezę w buforze TBE przy napięciu
30 Y przez noc. Jako wzorca uzywano DNA faga lambda
trawionego enzymem resĘkcyjnym HindIII (Sigma). Zel
oglądano i fotografowano w świetle lampy UV.

Wyniki i omówienie
Analiza polimorfizmu długościfragmentów restrykcyjnych 6 badanych szczepów EHY-} ciętych ęnzymami restrykcyjnymi BamHI i HindIII przedstawiona
jest na ryc. 7 oruzŻ.Wykazńa ona występowanie róznic we wzorcach resĘkcyjnych poszczególnych szczepów EHV-2. Po cięciu enzymem BamHI jedynie fragmenty E, G, H, M, N i O występowały u wszystkich
badanych izolatów i znajdowały się na jednakowej
wysokości. Ponadto fragment P znajdował się niemalże
na tej samej wysokości u badanych szczepów. Pozostałe fragmenty restrykcyjne szczepow terenowych
w porównaniu z fragmentami re strykcyj n ymi szczępu
standardowego wykazyw aĘ rożntce migruj ąc szybciej
lub wolniej. Obserwowano fównieżbrak lub występowanie dodatkowych prążków np. obecnośćdodatkolvych fragmentów pomiędzy 6,2, a 4,8 tys. p. z. u szczepu LR43, LR59, LR60, LR191 i AR46 czybrakfrag-

mentu S u wszystkich badanych szczepów. Również po
ana|tzie restrykcyjnej wykonanej przy pomocy enzymu
HindIII v,rykazano podobne wyniki: na jednakowej wysokości znajdowaĘ się fragmenty H, N, O iP zaśpozostałe fragmenty resĘkcyjne szczepów badanych migrowĄ odmiennie, zaśw szablonach restrykcyjnych brakowało prążków i/lub pojawiaĘ się dodatkowe.

Występowanie zmienności genetycznej pomtędzy
poszczegolnymi szczepami EHV-2 stanowi istotny
element biologii tego wirusa. Analtza polimorfizmu
długościfragmentów resĘkcyjnych 6 szczepów EHV2 wykazała, że żaden z nich nie ma takiego samego
profilu restrykcyjnego. Profile te rożniły się również
od profilu restrykcyjnego szczepu standardowego
EHY -2 (8 6 l 67 ). Jednocześnie wykazan o hybry dy zację DNA szczepu standardowego do DNA badanych
izolatów. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy (3).
Zmiennośc EHV-2 kontrastuje z jednolitością drugiego końskiego 7-herpeswirusa - EHV-S: porównanie
szczepow z Polski i Australii wykazało, ze mają one
niemal j ednakowe szablony restrykcyjne.
RFLP jest niezwykle pomocnym narzędziemw dochodzeniu epizootiolo gicznym w przypadku badań
prowadzonych nad wieloma wirusami np. analtza
szczępow EHV-1 prowadzonaprzęzAllena i wsp. (1)
umozliwia wykry cie szczepionkowych szczepów, które
p
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przez tych autorów badania wykazały tównteż, że
szczepy o pewnym prof,rlu restrykcyjnym odpowiedzialne były za masowe ronienia, zaśszczepy o odmiennym, jedynie za pojedyncze pruypadki ronień,
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1. Analiza restrykcyjna badanych szczepów EHV-2 wykonana przy pomocy enzymu BamHI. l,.i9.Wzorzec masowy
DNA, prążki wielkości:23 130 pz,9416 pz,6557 pz,4367 pz,
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Ryc.2. Analiza restrykcyjna badanych szczepów EHV-2 wykonana przy pomocy enzymu HindIII. l. i 9. Wzorzęc masowy DNA, prążki wielkości:23130 pz, 9416 pz, 6557 pz, 436I
pz,2322 pz, 2027 pz; 2. DNA szazępu standardowego EHV-2
(8616]); 3-8, DNA badanych szczepów, odpowiednio LR43,
LR59, LR60, LRl91, AR46, LR215,

59 (7}

restrykcyjnych (1), gdy wszystkte 47 szczępow EHV2 wykazywało rożnice w obrębie ich profili resĘkcyjnych (5). W prowadzonychprzez Ruszczyk i wsp.
badaniach nad EHV-2 stwierdzono nie tylko jego
zmiennośćgenetyczną ale również zmienność w zachowaniu się wirusa w hodowli komórkowej (różna
dynamika wzrostu przejawiająca się róznic amiw czasie koniecznym do osiągnięcia pełnego CPE, róznicami w wysokości miana wirusowego oTaz wielkości
p ow staj ących łys inek). Intere suj ąc y m zagadnieniem
wydaje się być zna\ęzięnie za\eżnośctpomiędzy wielkościąłysinek, prof,rlem restrykcyjnym a miejscem
izo|acji EHV -2 oraz odmienną patogennościąposzczególnych jego szczepów. Przeprowadzone do tej pory
badania wydają się jednakże nie wykazywac żadnych
tego typu wspołzależności(3, 5, 9).
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