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Summary

Equine herpes virus type I and 2 are important agents causing upper respiratorv tract infections and neuro-
logical disordóis in horses. It has been suggested that EHV-2 has a possible ro|e in reactivating |atent EHV-I,
because the latter is always accompanied by the growth of EHV-2.

A superinfection experiment was performed in order to test whether EHV-2 may stimulate the productive
infection of EHV-1, and the stimulating effect of EHV-2 on productive EHV-I infections lvas consistently
observed.In addition, an increase in the cytopathic effects (CPE) of EHV-1 was detected as well as differences
in EHV-I antigen distribution in infected cells. To sum up, the study demonstrated that EHV-2 has the poten-
tial to stimulate EHV-I productive infection in-vitro.
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Herp e swiru sy należą do naj bard ziej r ozp owsze ch-
nionych DNA-wirusów w świecie kręgowców. Do
chwili obecnej wyizolowano ponad 100 ich gafunkow,
spośród kto ry ch ażdziewięć j est chorobotw órczych dla
rodziny koniowatych (14). Sześó znich (EHV-I,3,4,
6, 8 i 9) zaliczono do podrodziny a-herpesvirinae,ro-
dzaju Var i c e l l ov i r u s, zaś p o zo stałe trzy (EHV -2, 5 or az
7) sklasyfikowano jako y -h erp esvirinae, należące do
r o dzaju Rh a d in ov irus (I 4).

Występowanie końskich herpeswirusów typl I,2
i 5 stwięrdzano takżę w Polsce (3,4,I8-2l),jednak
wzajemne relacje między nimi wciąz pozostają nie-
wyjaśnione.

Badania prowadzonę przez Edingtona (10) za po-
mocą techniki PCR oraz wspólnej hodowli komórek
w ęłów chłonnych zakażony chkoni z hodowlą komór-
kową ED, udowodniły, żę u zwterząt tych latentny
EHV-1 występował zawszę w obecności herpeswirusa

Wu 2. P oza tym, u zw ierząt w stanie immuno supre sj i
sp owo dow anej uĘ ciem kortyko sterydów, EHV-2 re-
aktyłvował się wcześntej niż wirus zakażnego ronie-
nta klaczy (9, I2). Wyniki te zostaĘ potwierdzone
późniejw dalszych badaniach (22), gdziepodczas diag-
nostyki latentnych zakażęh EHV-1 poprzęz wspólną
hodowlę i reakcję PCR stwierdzono, że reaktywacja
EHV-2 poprzedzała reakĘwację końskich a -herpesvi-
rinae (II,22). In vitro wykazano także modulujący

x) Praca finansowana w ramach grantu KBN nr 6 PO6K 038 21.

wpływ btałka (lub białek) EHV-2 na gen natychmias-
towy wczesny EHV-1 (16). Ze względu na częstość
jednoczesnego występowania EHV-I i EHV-2 u jed-
nego osobnika wysunięto tez hipotezę, że herpes-
wirus Ęprl 2 bierze udział w reaktywacji latentnych
a-herpeswirusów - EHV-I oraz EHV-4 (II,22).

P o znantę me chanizmów wz aj emn ej zależno śc i p o -

między EHY-} a EHV-1 komplikowane jest dodatko-
wo przęz zastosowanie do wyzej wspomnianych ba-
dań lab oratoryj nych szczep ow końskie go herp e swiru-
sa Ępu 1. Ich wielokrotne pasazowante t zaadaptowa-
nie do warunków invitro powoduje łatwiejsząreakty-
wację ze stanu latencji (1, 15). Osiągniecie podobne-
go efektu przy lżycittizolatów terenowych EHV- 1 jest
bardzo trudne, a często nawet niemozliwe. Dlatego też
powyższe doświadczenia mogą nie oddawać w pełni
zjawisk występujących w warunkach naturalnych.
Eksperymenty na zwierzętach doświadczalnych byĘ-
by natomiast problema Ę czne ze w zględu na koniecz-
ność uzycia osobników SPF, trudnych do znalezienia,
biorąc pod uwagę bezobj awowe nosicielstwo EHV-2
w populacji koni.

Ostatnio także w Polsce wykryto przypadkijedno-
czesnego występowania EHV-I i EHV-2, dodatkowo
powiązane z zakażęniem Rhodococcus equi. Dlatego
tęż tak istotne j e st podj ęc ie szcze gółowych b adań nad
w spóŁzależnościami pomiędzy obydwoma końskimi
hćrpeswirusami.



Celem pracy było prześledzenie wzajemnego od-
dziaŁywania pomiędzy końskim herpeswirusem Ępu 2
oraz wirusem zakażnego ronienia klaczy w warunkach
in vitro.

Materiał imetody
Do badań uzyto natywnęgo szczepu Jan-E EHV-1 oraz

szczepullR 10 EHY-z,pochodzących z kolekcji szczepów
Pracowni Wirusologii Zakładu Wirusologii, Mykologii i Im-
munologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziafu Me-
dycyny Weterynaryjnej SGGW. Celem mozliwie jak
najwierniej szego oddania zj awisk mogących zachodzić
u naturalnego gospodarza, do eksperymentów lżyto szcze-
pów terenowych obu badanych wirusów w niskim (5-6)
pasażu, Oba typy wirusów namnażano w hodowli komó-
rek skóry konia (ED, equine dermal, ATCC CCL57), inku-
b$ączakńone komórki do wystąpienia efekfu c:rt.opaĘcz-
nego (CPE) obejmujapego całość hodowli.

'W celu obserwacji wzajemnych oddziaływań między
dwoma typami oba wirusy mianowano i przeprowadzono
superinfekcję komorek linii ED według następującego
schematu: hodowle komórkowe zakńano szczepem LR10
Erry-2 w dawce 1 023 CCID5. , z 60 min. adsorpcj ą następ-
nie usuwano pĘn i dodawano zawiesinę wirusa zakażnego
ronienia klaczy w dawce 12,5 CCID.'. Po 60 min. usuwano
inokulum, dodawano świeży pĘn utrzyrrujący, a całość in-
kubowano do wystąpienia CPE, zazwyczaj 24-28 godzin.

Ocenę efektu cytopaty cznego powod ow anego przez
EHV-1 w hodowli współzakażonej EHV-2 prowadzono
w sześ ciu ni ezależny ch powtórzeniach. Ho dowle ob serwo-
wano w mikroskopie świetlry.łn Olympus BX-60 z kontras-
tem fazowym, w preparatach barwionych hematoksyliną
i eorynąorazniebarwionych, Notowano czas wysĘlienia CPE
po zakażeniu orazliczbęi morfologię Ęsinek w porównaniu
z hodowlą kontrolną którą była zwykła hodo wla ED, zaka-
zona identyczną dawką wirtlsa zakaźnego ronienia klaczy.

W utrwalonych hodowlach ED wsp ół zakażony ch b ada-
no liczbę i natęzenie ognisk fluorescencji za pomocą pre-
paratu RPK Gamakon, wykrywającego antygeny końskie-
go herpeswirusa Ępu 1. Kontrolę stanowiła zwykła hodowla
komórkowa ED zakażona idenĘ cznądawką wirus a zakaż-
ne go roni en ia klaczy. Inkubacj ę prowadzono w temp. 3 7' C

Tab. 1. Różnice w efekcie cytopatycznym pomiędzy hodowlą
ED zakażonąElrv-l a hodowlą ED zakażonąEHv-2 i EIIV-I

przez3\ min. Następnie preparaĘ zatapiano w buforowa-
nym glicerolu (18). Obserwacji dokonywano w mikrosko-
pie fluorescencyjnym Olympus BX-60.

Wyniki iomówienie
Zaobserwowano wzmocnienie efektu crtopaty czne-

go powodowanego prZęZ EHV- 1, mvłaszcza w począt-
kowej fazie zakażenia (24-30 godz. po zakażenil).
M ani fe stowało s i ę ono znacznym zwi ęks zenlem licz -

by Ęsinek w hodowli ED współzakażonej w porów-
naniu z hodowląED zakażonąEHV-1 (tab. 1).

W materiale z testu immunofluorescencji bezpośred-
niej było widoczne silne świecęnię zakażonych komó-
rek. Różnic a miedzy hodowlą ED zakażoną wirusem
zakażnego ronienia klaczy a hodowlą wspołzakażoną
polegała na umiejscowieniu ognisk fluorescencji.
W pierwszej z nich fluorescencję obserwowano
w przeważającej większości w jądrach komórek za-
kazonych, zaś w przypadku hodowli w społzakażonej
świecenie widoczne było głównie na obszarze c:y',o-

plazmy (ryc, 1aib),
Herpeswirusy koni, ze względu na swe rozpo-

wszechnienie i patogenność, od dawna stanowiĘ istot-
ny problem w praktyce weterynaryjnej. Prace nad nimi
rozpoczęto w Zal<ładzie Wirusologii Instytutu Wete-
4marii i Katedrze Mikrobiologii Wydziału Weteryna-
ryjnego SGGW w Warszawie jeszcze w latach 50.
ubiegłego yi9ko (7). W latach 1996-1999 dokonano
w pracowni pierwszych identyfikacji końskich herpes-
wirusów zapomocątechniki PCR (3). Część spośród
izolowanych wirusów określono jako EHV-1, przy-

nalezność innych pozosta-
w ała nadal nieokreślona
(3, 4).Dopiero badania
wykonane pr zęz Ruszczyk
(20, 2I) z zastosowaniem
starterów specyficznych
dla sekwencji EHV-2,
ostatecznie pozwoliły na
zaliczentę ich do typl 2
oraz 5.

Częstośó występowania
w Polsce EHV-I oraz
EHY-2 skłoniły do bliż-
szego zainteresowania się
wzaj emqmi relacj ami po-
między nimt, rwłaszcza że
stwierdzano prrypadki j ed-

Ryc. 1. Fluorescencja w hodowli ED po 24 h (powiększenie mikroskopu 120 x); a) hodowla ED
zakażona EHV-2 i EHV-I. Widoczne intensywne świecenie anĘgenów wirusowych w cyto-
plazmie zakażonych komórek; b) hodowla ED zakażona EHV-I. Widoczne silne świecenie
anĘgenów wirusonrych wewnątrz jąder komórek zakażonych oraz słabo świecąca cy,toplazma

3,0 t 0,00

5,7 t 1,53

7,3 t 1,15

7,7 t 0,58

19,0 t 1,00

26,1 ł 1,41

24 h.p.i.

26 h.p,i,

28 h.p.i.



noczesnego zakńęnia tego samego osobnika dwoma
typami herpeswirusów. Badania takie są utrudnione,
poniewaz, jak do tej pory poważny problem stanowi
znalezięnię odpowiedniego modelu doświadczalnego.
Wykazano bowiem, że mysz, będąca doskonałym
modelem naturalnych zakażęil EHV-1 (2,4, I3), nte
jest odpowiednim wzorcem zakażęń wirusem typuZ
(5,6,I7). DNA EHV-2 jest wykrywalny technikami
biologii molekularnej, jednak sam wirus nie ulega re-
plikacji (5). Superinfekcja in vitrojest więc schema-
tem, który w warunkach laboratoryjnych musi być za-
sto s owany z br aku inne go odpowiednie go układu do -

świadczalnego.
Jak dotąd niewielu autorów podjęło próby badania

w sp ółzależno ś c i zacho dzący ch p o dc zas zakażęnta
EHV-I i EHV-2. Wyniki uzyskane w Pracowni Wiru-
sologii podczas j ednoczesnego zakńęniaherpeswiru-
sami typu 1 i 2 komorek in vitro są częściowo zgodne
z doty chczasowym p i śmiennictwem. B adania uryko -

nanę przez Duttę wykazaĘ, żeEHY-2 zaburza repli-
kację wirus azakażnego ronienia klaczy (8). We wspól-
nej hodowli limfocltów i linii ED zakażonych herpes-
wirusem typlt 2, a następnie EHV-1, dochodziło po-
czątkowo do i stotne go zahamow ania namnńani a koń-
skiego herpeswirusa typu 1, manifestującym się spad-
kiem miana wirusa oraz zmniejszeniem intensyw-
ności CPE. Dopiero w poźniejszym stadium zakńe-
nia występowało przyspieszenie replikacji EHV- 1 (8).
P oczynione p odczas b adań własnych ob serwacj e efek-
tu cytopatycznęgo w hodowli ED poddanej superin-
fekcji wskazująjednak na istotne przyspieszenie wy-
stępowania efektu cytopaty cznego powodowanego
przez EHV-I już w dobę po zakażenil" Zwiększeniu
uległa zarówno Iiczba ognisk, jak i ich wielkość. In-
terpretacj a uzyskanych wlmikow nie j es tłahva, zwłasz-
cza, że Dutta (8) uzyskał nieco inne wyniki. Rozbież-
ności te mogąwynikac zróżntc w zastosowanym mo-
delu badawazym,ńyĘch dawkach wirusa czy czasie
adsorpcji wirusa.

Kolej ne, dokładniej s zę badaniawykonane techniką
immuno fl uore s c encyj ną uj awniĘ zmiany w r ozmię sz-
czeniu anĘgenów herpeswirusa typu 1 w komórkach
współzakazonych w porównaniu z hodowlązakażoną
tylko EHV-1. Następowało bowiem przesunięcie an-

Ęgenów wirusowych z jądra do cytoplazmy zakażo-
nych komórek w porównaniu z hodowlą zakażoną
herpeswirusem typu 1. Mechanizmtego zjawiska nie
jest jasny, jednak nie mozna wykluczyć, iz stymulują-
cy efekt EHY-2 polega na przyspieszeniu transkrypcji
określonych genów EHV- 1 . Za takim stwierdzeniem
przemawiają obserwacje Purewalla, który podczas
doświadczeńin vitro WkazałmoduĘący wpĘw biaŁ
ka lub białek EHY-2 na gen natychmiastowywczesny
wirusa zakażnego ronieniaklaczy (16). Autor sugeru-
je, iz wirus typltZ,jako ulegający łatwiej reaktyłvacji
produkuje aktywatory genu IE,EHV-1., ktore wpĘwa-
jąprzyspieszająco na jego reaktywację i dalsząrepli-
kację (16). Innym prawdopodobnym wyjaśnieniem jest

ldziałbiałęk EHV-2 w powstawaniu wirionów potom-
nych herpeswirusa typu 1 i/lub w ich wewnątrzkomór-
kowym transporcie.

Wykonane badania doĘczyĘ jedynie modulujące-
go wpływu herpeswirusa typu 2 na produktywne za-
każenie wirusem zakażnego ronienia klaczy. Dokład-
ne okre ś 1 eni e charakteru wz aj emnych o ddztaŁyw ań na
poziomie molekulamym ułatwiłoby wyjaśnienie roli
EHY-2 w reaktywacjl, ze stanu latencji EHV-I, co
mogłoby znaleźó dalsze zastosowania w prakĘce we-
terynaryjnej.
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