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25 pażdziernika 2000 r. opublikowany został raport
Naukowe go Komitetu Weterynaryj ne go Komisj i Europ ej -
skiej na tęmat szczepionek markerowych BHVl i towa-
rzyszących im testów diagnostycznych, Dokument ten
zawięra odpowiedzi na 5 następujących pytań o:

1. Rodzaje szczepionek markerowych i mozliwość ich
stosowania w Unii Europejskiej.

2. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek marke-
rowych w proglama ch zw a|czania BHV 1 .

3. Ryzyko latencji i reaktyrvacj i związane ze stosowa-
niem zywych szczepionek markerowych,

4 . Cnłośc i specyfi czn o ść tow arzyszących te stow diag-
nostycznych.

5. Mozliwość występowania serologicznie negatyw-
nych nosicieli wirusa iryzyko znimi związane.

Pierwszy taki raport lkazał się w 1996 r. W podsumo-
waniu tamtego raportu stwierdzono, ze spośród szczepio-
nek markerowych BHV1 najlepiej poznano właściwości
szczepionki delecyjnej gE (genom wirusa szczepionko-
wego nie posiada genu kodującego glikoproteinę gE,
BHV1 gE ) oraz szczepionki podjednostkowej gD, Wed-
ług autorów raporlu, szczepionki te były przydatne do
zw alczania B HV 1 szcze gólnie na obszar ach, gdzie odse-
tek zwierząt zakażonych był wysoki. Uważano także, że
w ciągu kilku kolejnych lat mozliwe będzie uzyskanie
szczepów BHV1 charŃteryzujących się delecją genów
kodujących inne glikoproteiny wirusa np. gC, gG, gI i dla-
tego nie wykluczano możliwości opracowania programów
rwalczania BHV1 z użyciem tych właśnie szczepionek.
Z e w z ględu na ni ewystar czaj ąc ą 1lo śó inforrnacj i ot az nie
do końca wyjaśnione zagadnienie latencji lzwierzątim-
munizowanych zywymi szczepionkami delecyjnymi nie

tir )n

Review

rekomendowano wówczas konkretnej szczepionki do sto-
Sowanla.

Poniewaz po 1996 r. opublikowano szereg nowych
danych odnośnie do szczepionek markerowych BHVI,
Komisja Europejska poprosiła Komitet Weterynaryjny
o akfializację rap ortrr. Niniej s z e oprac owani e p orus za naj -
w ażniejsze zagadnienia przedstawione w raporcie.

Rodzaje szczepionek ma*etowych
i możliwośó ich stosowania w Unii Eutopeiskiei

W krajach Unii Europejskiej dotychQzas w sprzedaży
dostępne sąjedynie szczepionki gE negatyrvne. Większość
opublikowanych wyników dotyczyła szczepionki o naz-
wie handlowej ,,Difivac". Szczepionka inaktywowana gE-
-negatywna (Difivac, inactivated) zawiera zabity wirus
BHV1 gE-, szczep Za o mlanie 1 08 TCID.. oraz adiuwant
składający się z wodorotlenku glinu i oczyszczonej sapo-
niny Quil A. Szczepionka żyw a gE-negatywna (Difivac,
live) zawierażywy wirus BHVI gE ,szczepZao mianie
105-107 TCID'. zawieszony wwodzie. Szczepionka inak-
tywowana podawana jest podskórnie, natomiast żywa
możebyć stosowana donosowo lub domięśniowo.

Skutecznośó i bezpieczeństwo szczepiOnek
malkelowych w plog]amach zwalczania BHVl

Skutecznoś ć szczepionek markerowych została po-
twierdzona w wielu badaniach. Mars i wsp. (7) stwierdzi-
Ii, że żywa szczepionka gE-negatywnałagodziła objawy
kliniczne oraz zmniejszała ilość wydalanego wirusa po
zakażeniu kontrolnym zwierząt szczepionych. Kerkhofs
i wsp. (4), aby porównać skuteczność szczepionki gE-ne-
gatywnej inaktywowanej oraz gE-negatywnej żywej,



zastosowali 4różne schemaĘ immunizacji. Pierwszy sche-
mat obejmował dwie podskór-rre iniekcje szczepionki in-
aktyłvowanej, drugi - dwie domięśniowe iniekcje szcze,
pionki żywej, w trzecim podawano donosowo oraz do-
mięśniowo szczepionkę żywa. natomiast w czwartym
schemacie zastosowano donosowo szczepionkę żywąoraz
podskórnie szczepionkę inaktywowaną. Wszystkię za-
szczepione zwierzęta nie wykazywały objawów klinicz-
nych p o zakażenhl kontro lnym. Naj s ilniej s zą o dp ow iedż
immunolog iczną zar ówno komórkowa, j ak i humoralną
stwierdzono lzwierząt,które otrzymńy co najmniej jed-
ną dawkę szczepionki inaktywowanej. Wykazano rów-
nież, że zwietzęta, którym podano szczepionkę inakty-
wowanal wydalały zdecydowanie mniej wirusa po zaka-
zeniu kontrolnym niż zwieruęta szczepione szczepionką
żyr,vą. Bosch i wsp. (1) badali wpł},w podania szczepionki
gE-negatyłvnej (inakryłvowanej i żyrvej) oraz szczepion-
ki podjednostkowej gD na siewstwo wirusa po reaktywa-
cji zakażenia latentne go . Ro czne j ał owki zakażone latent-
nie BHV1 immunizowano dwrrkrotnie odpowiedniąszcze-
pionką a następnie podawano im w duzych dawkach dek-
sametazon celem reaktywacji zakażenia latentnego. Wy-
niki badań porównywano z kontrolą którą stanowiły
jałówki zakażone latentnie BHV1 i traktowane deksamę-
tazonem. siewstwo wirusa stwierdzono zarówno u zwie-
rzaJszczepionych, jak i kontrolnych, przy cz,vm ilość wi-
rusa wydalanego przęz zwierzęta immunizowanę szcze-
pionką inaktywowaną była zdecydowanie mniej sza od
ilo ści wirusa wydalane g o przez p ozo stałe grupy zw ier zaJ.

Skutecznośó szczepionek markerowych sprawdzono
także w badaniach terenowych (7 ,9).W Holandii bada-
nia takie przeprowadzono na zwierzętachz&4 stad. Zwie-
rzętom podawano domięśniowo żywą szczepionkę gE-
-negatywną. W ciągu 17 miesięcy obserwacji w grupie
3 60 I zw ierząt, którym p odawano szczepionkę, stwierdzo -

no 67 przypadków serokonwersji, podczas gdy w grupie
kontrolnej przypadków takich zanotowano 2l4 na 3985
zwierząt, Według autorów badń,lżyta szczepionka do-
prowadzlła do spadku współczynnika transmisji zakaże-
nia BHV1, jednak aby całkowicie wyeliminować wirus
z b adanej p opul acj i zw ier ząt, nale żaŁoby z a sto s ow ać do -

datkowe środki kontrolne,
W 199'7 r. rozpoczęto próby terenowe ze szczepionką

BHV1gE w Belgii. Porównywano skuteczność dwóch
schematów szczepienia. W pierwszym stosowano szcze-
pionkę żywu pietwsze szczepienie w wieku 1 miesiąca
donosowo, drugie 3-5 tyg. póżniej domięśniowo. W dru-
gim uzywano szc zepionk i zabiĘ po dawan9j po dskórnie,
pietwsze szczepienie w wieku 3 miesięcy, drugie 3-5 tyg.
póżniej. Następnie wszystkie zwierzęta doszczepiano
podskórnie szczepionką zabitąco 6 miesięcy. W gospo-
darstwach hodujących bydło mleczne szczepienia dopro-
wadzlły do obnizenia ilości wirusa kragapego w środo-
wisku, pTzy czymnteznacznie lepsze wyniki uzyskano po
zastosowaniu szczepionki inaktywowanej. W gospodar-
stwach o produkcji mleczno-mięsnej nie obserwowano
redukcji ilości krążącego wirusa w stosunku do gospo-
darstw kontrolnych.

Ryzyko latencii i reaktywacji związane
ze stosowaniem żywych szczepionek ma*erowych

Wirus BHV1 posiada zdolność powodowania zakaże-
nia latentnego. Zdolność taką wykazują także szczepy

delecyjne BHV1 gE . Van Engelenburg i wsp. (13, 14)

udowodnili to naprzykadzie szczepu delecyjnego uzys-
kanego przy wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej.
Po zakażeniu donosowym, a następnie po reaktywacji za-
każenia latentne go deks ametazonem b adac zę ci izolow a-
Ii szczep BHVl gE od 4 z 5 zakażonych cieląt. Stosując
technikę PCR wykazali obecność DNA wirusowego
w zwojach trójdzielnych cieląt.

Równiez naturalne mutanty BHVl gE wywołują za-
każenie latentne i ulegająspontanicznej reaktywacji w wa-
runkach terenowych. Wirus szczepionkowy BHV1 gE
(szczep Za, Dlftvac) izolowano z wymazów z nosa od
ktow szczepionych donosowo ww. szczępionką 8 mie-
sięcy wcześniej. Analiza restrykcyjna wirusowego DNA
oraz PCR z lżyciem starterów specyficznych dla frag-
menfu genu kodujapego glikoproteinę gE potwierdziĘ po-
chodzenie wyizolowanego wirusa (10). Stwierdzono tak-
że, że jtlż po jednokrotnym donosowym podaniu żywej
szczepionki markerowej dochodzi do ustalenia zakażenia
latentnego. Ponadto DNA wirusowe wykrywano w zwo-
j ach troj dzielnych zw ier ząt serolo gicznie ne gatywnych,
ale szczepiony ch szczepionką dele cyj ną.

Zjawisko reaktywacji oraz transmisji wirusa szczepion-
kowego BHV1 gE w populacji bydła badali Mars i wsp.
(8). Zwierzętom w wieku 6-10 miesięcy podawano
domięśniowo lub donosowo szczepionkę, a po upĘwie
kilku miesięcy traktowano je koĘkosterydami celem re-
aktywacji zakażęnia. Aby ocenić mozliwośó transmisji
wirusa szczepionkowego po reaktywacji zakażenia, zwie-
rzęta szczepione trzymano razem ze zwierzętami wrazli-
wymi na zakażenię. Alltorzy nie stwierdzili ani siewstwa
wirusa szczepionkowego po podaniu zwterzętom końy-
kosterydów, ani obecności przeciwciał specyficznych dla
BHV1 uzwierzalwrazliwych. W grupie kontrolnej zaka-
żonej dzikim szczepemBHV 1 zanotowano zarówno siew-
stwo, jak i transmisję wirusa na zwterzęta wrazliwe. Na
podstawie uzyskanych wyników autorzy wnioskowali, ze
jest mało prawdopodobne, aby szczęp szczepionkowy
BHV1 gE rozprzestrzęniał się w populacji bydła po re-
aktywacj i zakażenla latentne go.

Podobne badania przeprowadziliYan der Poel i Hage
(l2). W stadzie wolnym od BHVl, liczącym 114 sztuk
bydła szczepionkę markerową podano domięśniowo 45
zwierzętom. a w stadzie bydłamlecznego 10 serologicz-
nie dodatnim krowom spośród 55 znajdujących się w go-
spodarstwie. Przeciwciała dla BHV1 określano u wszyst-
kich zwierzątnie szczepionych. Serokonwersj ę stwierdzo-
no tylko u jednej krowy w gospodarstwie mlecznym.
Według autorów oznaczńo to, że szczep szczepionkowy
nie stanowi zagrożenia dla bydła nte szczepionego. Nie-
co odmienne wyniki uzyskałWentzel (16), Opisał on do-
datnią prób ę izolracji wirusa B HV 1 gE- od zw ier ząt szcze -
pionych szczepionką delecyjną i traktowanych deksame-
tazonem.I1ość wydalanego wirusa była jednak bardzo
ograniczona.

Ważnym aspektem bezpieczeistw a zw iązanym ze sto-
sowaniem zywych szczepionek markerowych j est ry zyko
rekombinacj i pomięd zy szczępęm szczepionkowym
aszczępami terenowymi BHV1. Wstępne wyniki badań
wskazują że przypadki rekombinacji w obrębie genu gE
stwierdzane są stosunkowo często l zachodzązarówno in
vivo, jak i in vitro (II).



Autorzy raporlu zwracajątakże lwagę na możliwość
zanieczy szczenia żyw ej szczepionki markerowej wirusem
biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD) (3).

Gzułośó i specyficznośó
towatryszących testów diagnostycznych

Jako ś ć te stów używanych do wykrywa nia pr zeciw ciał
dla glikoproteiny gE zależy od ich czułości i specyficz-
ności. Przeciwciała specyficzne dla BHV1 pojawiają się
w surowicy między Il. a 42. dniem po zakażeniu zwie-
rząt.De Witt i wsp. (2) stwierdzili, ze test gE-ELISA wy-
krywał swoiste przeciwciała u naturalnie zakażonych
zwierzątż-3 Ee. później niż gB-ELISA. Przeciwciaładla
białka gE ltrzy mywały s ię u zw ier ząt na staĘm p oziomi e
przez 2-3 lata.

Wallenb erg i wsp. ( 1 5 ), używ aj ąc indywidualnych pró-
bek mleka oraz surowicy, porównali zdolność wykrywa-
nia przeciwciał dla glikoproteiny gE dwóch różnych ze-
stawów gE-ELISA. Stwierdzono, ze testy te różniły się
istotnie pod względem czułości. Względna czllłośc pierw-
szego testu w odniesieniu do surowicy wynosiła 0,96,
a drugiego 0,79. Wedfug autorów oznaczało to, ze jeden
z testów mógł być wykorzysty.wany do określania roz-
przestrzenienia zakażei BHV1 w stadzie na podstawie
badania próbek mleka.

De Witt i wsp. (2) porównali natomiast testy gB ELI-
SA, gE ELISA oraz system duński (ELISA typu blocking
i indirect). Najwyzszą czułością charakteryzował się sys-
tem duński, anajniższągE ELISA. Specyficzność testow
była wysoka i wahała się od 96,'7oń (gE ELISA) do 100%
(blocking ELISA).

Możliwość występowania sero!ogicznie negałwnych
nosicieli wirusa i ryzyko z nimi związane

Zw ierzęta zakażone BHV 1 identyfi kowane są na p o d-
stawie obecności specyficznych przeciwciał w surowicy.
Niektóre zakażone osobniki mogą jednak posiadać niski
poziom przeciwciał swoistych lub w ogole ich nie posia-
dają. Zwierzęta takie, mimo że sązakażone, reagują sero-
logicznie negatywnie, a jedtocześnie pozostają latent-
nymi nosicielami wirusa (seronegative latent carriers,
SNLC). Zakażęnie młodych cieląt wirusem BHV 1 w okre-
sie, kiedy posiadająjeszcze odporność bierną moze pro-
wadzic do powstawanla zwierzal SNLC (5, 6). Aby to
sprawdzić, przeprowadzono badania z lżyciem wysoce
zj adliwego' szcŻepu Iowa oraz atenuowane go szazępu
szczepionkowego RLB 106. Stwierdzono, ze obecność
przeciwciał siarowych nie zabezpieczała cielal przed re-
plikacj ą wiru sa i zakażeniem latentnym. U ci eląt zakażo -
nych szczepem Iowa pojawiła się odporność komórko-
wa, którą wykrywano testem na obecnośó gamma inter-
feronu (IFN-7). Po siedmiu miesiącach od rczpoczęcia
doświadczenia stwierdzono, żejedno z siedmiu zakażo-
nych cieląt reagowało negatywnie w teście neutralizacji
wirusa. Cielę to reagowało negatywnie także w teście na
IFN-7 orazw teście ELISA. Podobnąsytuację zanotowa-
no u cieląt szczepionych atenuowanym szczępem RLB
106. Cztery z siedmiu cieląt, którę zaszczepiono w okre-
sie, gdy posiadały jeszcze odporność bierną reagowały
negatywnie w kierunku BHV1. Badania te udowodniły,
ze w populacji bydła mogąwystęp ować zwięrzętalatent-

nie zakażone BHVI, które reagująnegatywnie w testach
serologicznych. Jeśli takię zwierzę zostanie wprowadzo-
ne do stada, stanowi potencjalne źródło zakażęnia dla
zwierza! wrażliwych.

podsumowanie

Szczepionki markerowe gE- mogą odegrać wazną rolę
w zwalczaniu BHV1. Przęd podjęciem decyzji o uzyciu
szczepionki należy przeanalizować szereg czynnikóą jak:
rodzaj hodowanego bydła, model chowu, współczynnik
rozprzestrzenienia zakażenia, sposob przemieszczanta
zwierzą| dostępność opieki weterynaryjnej i diagnostyki
laboratoryj nej . O statni element j e st bar dzo istotny bowiem
końcowy sukces programu zależy w dużym stopniu od
możliwo ś c i zasto s owan ia zasady,,b adanie - eliminacj a".
Na obszarach o wysokim rozprzestrzenieniu zakażęnia
pierwsza faza programl zwalczania BHV1 z użyciem
szczepionki markerowej ma doprowadzic do obnizenia
w sp ó łc zynn 1ka zakażeni a. Tam, gdzi e r o zpr ze s trz eni eni e
zakażenia jest niskie, stosowanie szczepionki w celu eli-
minacji BHV1 często nie jest konieczne.
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