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Surnmary

The paper presents the latest research on the etiology and diagnostics of malignant catarrhal fever. TWo
major epidemiological forms of MCF have been recognized. The first, wildebeest-associated malignant
catarrhal fever (WA-MCF), which occurs in Africa and in zoos is caused by AHVI. The virus is carried
asymptomatically by many species of wild ruminants. The second form, defined as sheep-associated MCF
(SA-MCF) is the result of OHV-2 infection. Sheep and goats are a reservoir of virus and the disease occurs a|l
over the world. MCF is being diagnosed upon c|inical signs, gross lesions and laboratory testing which has
improved durińg the last few years. Beside the standard diagnostic methods, new techniques of m,olecular
biology were implemented for the identification of MCF viruses.
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Zło śItw a ni ezyto wa gor ąc zka (mali gnant c atarrh al fe -
ver, MCF) określana w polskim piśmiennictwie równiez
jako głowica, to wirusowa choroba bydła oraz dzlkich
przeżuwaczy. Choroba ta występuje w dwóch rożnych
formach, jako głowica zwla?ana z antylopami (wilde-
beest-associated MCF, WA-MCF) i głowica związana
z owcami (sheep-associated MCF, SA-MCF). Pierwsza
z form występuje u bydła na obszarach południowo-
-wschodniej Afryki, które są naturalnym środowiskiem
bytowania antylopy gnu (14). Choroba tastwierdzana jest
także w ogrodach i parkach zoo|ogtcznych, w których
dzikie zwterzęta wrazliwe na zakażenie narazone są na
kontakt z anty|opami (żI). Forma SA-MCF występuje
na całym świecie i stwierdzana jest opróczbydłau wielu
gatunkow zwierzaJ, szczegóInie u jeleniowatych, bizo-
nów i bawołów (17). Ostatnio opisano przypadki SA-
-MCF u świń w Skandynawii i w Szwajcarii (I, 22).

Etio!ogia
Chorobę wywołują co najmniej dwa ściśle ze sobą

spokrewnione wirusy, Alcelaphine herpesvirus-l (AITV- 1 )
i Ovine herpesvirus-ż (OHV-Z) należape do podrodziny
G ammaherp esvi rinae, rodza1 Rhadinovirłs (7r-herpes-
wirusy) (13, 2B). Bezobjawowymi nosicielami wirusa
AIIV-1 sąwszystkie gatuŃi antylopy gnu, bawolca i topi.
Na zakazenie AHV-1 wrażliwe jest, między innymi, byd-
ło domowe, bawół, bizon i wiele gatunków dzikichprze-
żuwaczy. Nosicielami wirusa OHV-2 są owce i kozy.
Wrazliwo ś ć na zakażęnl,e OHV-2 j e s t zr óżnic owana. S to -
sunkowo opol11e na zakażenie j est bydło domowe i zebl,
bardziej wrazliwy jest bawół i wiele gatunków jelenio-
watych, a najbardziej wrazliwe jest bydło z BaIi i jeleń
Dawida.

U dorosĘch antylop wirus AHV-l jest ściśle związa-
ny z komórk ami organizmu gospodarza i dlatego rzadko
dochodzi do jego transrnisji na inne zwterzęta. U zwie-
rzątpoddanych działaniu stresu lub leczonych kortyko-
sterydami izolowano wirus z wymazów z nosa. U bydła
i innych wrażIiwychzwierząt do zakażenia dochodzi naj-
częściej drogą aerogenną lub pokarmowąza pośrednic-
twem zanieczyszczonej paszy lub wody. Mimo że zaka-
żenie śródmaciczne AHV-1 u dzikich przeżlwaczy jest
mozliwe, to większość cieląt llegazakażeniu dopiero po
urodzęniu. Cielęta takie stanowiągłowne źródło zakaże-
nta, gdyż siejąwirus przez okres kilku kolejnych miesię-
cy zwydzieliną z nosa i oczl oTaz z kałem (25).

Mało wiadomo na temat drog szeruenia się wirusa
OHV-2. Wydaje się, ze do transrnisji zakażenia wyma-
gany jest kontakt bezpośredni między owcami awrażIi-
wymi zwierzętami. Okres wykotów ciężarnych owiec
sprzyja zakażenil. Według niektórych autorów, jagnięta
ulegają zakażeniu dopiero po 2-3 miesiapach od urodze-
nia, gdy zanika u nich odporność bierna (5, 19, ż0).

Wirus AHV-I został wyizolowany i namnaża się in
vitro (6). Zasadniczączęść genomu AHV- 1 (.szczep C 5 00)
stanowi odcinek DNA o długości 130 608 par zasad(pz),
określany jako L-DNA, charakteryz\Ąący się niską za-
wartościązasad G + C (46%). Odcinek ten otoczony jest
z obu stron 20-ż5 sekwencjami powtarzalnymi o wyso-
kiej zawartości zasad G + C (lż%),l<tóre tworząregion
zwany H-DNA. Analiza sekwencji nukleotydow odcin-
ka L-DNA wykazała, że zawiera on 70 otwartych ramek
odczytu (ORF). Spośród nich 61 wykazuje homologię
w stosunku do odpowiednich genów herpesvirus saimi-
rii (HVS), prototypowego wirusa dla rodzaju Rhadino-
yirłs. Geny odpowiadające tym ramkom są genami kon-



serwat}Tvnymi i zlokalizowane są w pięciu odrębnych
blokach. Bloki I, II i IV zawierająte same geny u wszyst-
kich herpeswirusów. Białka kodowane przez te geny
uczestniczą między innymi, w procesie replikacji DNA
(polimeraza DNA ORF 7), metabolizmie nukleotydów
(kinaza tymi dynowa - O RF 2 1, r e dlktaza nukl e o tyd ow a

- ORFs 60 i 61), w tworzeniu kapsydu (ORFs 25 i 6ż).
W blokach III i V zlokalizowane są geny, dla których
homologi obecne są jedynie wśród gammaherpeswiru-
sów. Blok III zawiera ramki odczytll, od 48 do 50. Funk-
cji białek kodowanych przez ORFs 48 i 49 dotychczas
nie poznano. Stwierdzono natomiast, ze ORF 50 koduje
białko bezpośrednio-wczesne (immediate-early protein,
IE), które moze aktywować ekspresję z własnego pro-
motora lub z promotorów innych genów. Dzięki właści-
wościom transaktywacyjnym białko to moze przerywać
fazę utajonązakażenia latentnego i indukowac cykl li-
tyczny wirusa. Blok V zawleTa ORF 75, która koduje
białko tegumentu.

Zkolei geny w regionach zmiennych możnapodzielić
na dwie duze grupy: geny, które sąkonserwatyrvne tylko
u niektórych wirusow należących do podrodziny Gam-
maherpesvirinae oraz geny, które sąunikatowe. W obrę-
bie genomu AHV-1 zidentyfikowano 10 genów unikato-
wych, które oznaczono ORFs A1 do A10. Białka kodo-
wane pTzez wspomniane geny determinują między in-
nymi, tropizm wirusa, lczestntcząw procesie transfor-
macji komórek gospodarza oTazumozliwiają ustanowie-
nie i utrzymanle zakażęnia latentnego.

OHV-2 nie został dotychczas wyizolowany i dlatego
mało wiadomo na temat budowy i organizacji genomu
wirusa. B adania z uży clem metod biolo gii molekularnej
wykazńy podobieństwo antygenowe OFIV-2 do AIIV-1.

Obiawy kliniczne
Okres inkubacji choroby po zakażeniu doświadczal-

nym waha się od 9 do 60 dni. Obraz kliniczny głowicy
możebyć ztóżnicowany. Gótze (9) na podstawie obser-
wowanych objawów klinicznych wyróżnił 4 postacie
choroby.

W postaci nadostrej u niektórych zwierzą| szczegol-
nie z rodziny jeleniowatych, dochodzi do nagłych pad-
nięc bez wcześniejszych objawów choroby. U pozosta-
Ęch zwterząt stwierdza się wysoką gorączkę, depresję,
rozległe zapalenie błony śluzowej jamy gębowej i nosa,
biegunkę. U bydła postać ta trwa 1-3 dni i zwykle koń-
czy się śmiercią.

Postać głowowo-oczna jest najczęściej notowaną.
W początkowej fazie choroby stwierdza się gorączkę 4 1-

-4I,5"C, zaczęrwl,enienie błony śluzowej jamy gębowej
i nosa, surowiczy wypływ z nosa orazwyrażne powięk-
szenie węzłów chłonnych, szczegóInie przedłopatko-
wych. Następnie na błonie śluzowej jamy gębowej (war-
gi, dziąsła, podniebienie) pojawiają się ogniska martwi-
cy. Wysięk surowiczy zmienia się w śluzowy, źt w końcu
rop ny. Z asy chaj ag zatyka no zdr za c horyc h zw i er za!, w y -
wołujap u nich duszność (oddychanie przez otwaftąjamę
gębowa). Wydychane powietrze rna nieprzyjemną cuch-
nąc ą woń, wywołaną r o zĘadaj apy m s i ę nabłonki em. Z r e -
guły obser,wuje się obrzęk powiek, przekrwienie i zapa-
lenie spojówek, łzawienie otaz światłowstręt. Objawem

charakterystycznym jest zmęflrienie rogowki, często obu-
stronne. Rozpoczyna się ono od obwodu rogówki i po-
stępuje dośrodkowo . Czasami dochodzi także do zapale-
nia całej gałki ocznej oTaz owTzodzenia i perforacji ro-
gówki. U niektórychrwierząt obserwuje się objawy ner-
wowe w postaci dreszczy, nieskoordynowanego chodu
oTaz oczopla5, Zwierzęta padają w ciągu 7-I7 dni od
wystąpienia obj awów klinicznych.

Przy postaci jelitowej występujątrudności w przyjmo-
waniu paszy, owrzodzęnia błony śluzowej jamy gębo-
wej i przełyku oraz biegunka, która prowa dzi do odwod-
nienia organizmu. Postać łagodną obserwowano u zwie-
rząt zakażonych atenuowanym szczepęm wirusa.

Zmiany anatomOpato! ogiczne

Wbadaniu sekcyjnym stwierdza się obrzęk i przekrwie-
nie błony śluzowej jamy gębowej oraz zalegającąna jej
powierzchni wydzielinę włoknikowo-ropną. Naloty włók-
nika występująprzede wszystkim na dziąsłach. wargach
i języku. Po usunięciu włóknika widoczne są nadzerki
i owrzodzenia. Podobne zmiany występują w gomych
drogach oddechowych i przewodzie pokar-rnowym. Na
skorze pojawiają się często wykwity w postaci osutki
grudkowej i pęcherzykowej z następowym tworzeniem
się grubych strupów i wypadaniem włosów. WęzŁy chłon-
ne, szczególnie te znajdtljape się w okolicach głowy i kar-
ku oraz migdałki i kępki Peyera są silnie obrzękłe.
W miedniczkach nerkowych oraz pęcherzu moczowym
występuj ą prawie zaw sze llczne wybroczyny. Do zmian
patognomic znychnalezy włoknikowo-mafiwicowe zapa-
lenie naczyń krwionośnych, najczęściej o średnim prze-
kroju, z okołonaczyniowym naciekiem komórek limfo-
idalnych.

Diagnostyka
Ważnym narzędziem w diagnostyce głowicy są labo-

ratoryj ne rnetody wirusolo giczne i serolo giczne, pozw a-
lajape na poznanie dróg szerzenia się wirusa, jego iden-
tyfrkację i charakterystykę oraz na badanie odpowiedzi
immunologicznej. Metody te obejmują zarówno techni-
ki standardowe, takie jakizolacja wirusa w hodowli ko-
mórkowej, jak i metody oparle o biologię molekularną
z zastosowaniem znakowanych sond DNA oraz reakcji
łańcuchowej polimerazy (PCR). AHV-1 możebyc izo-
lowany z leukocytów krwi obwodowej, płuc, węzłow
chłonnych, śledziony, nadnerczy oraz tarczycy chorych
zwterząt. Najbardziej wrazliwe nazakażenie wirusem są
linie komórkowe pochodzące zbydlęcych tkanek, takich
j ak nadnerc za i tar czy ca (3 4). Standardowo w diagnosty-
ce stosuje się pierwotne hodowle komórkowe pochodzą-
ce z komórek limfoidalnychprzeżLlwaczy oraz linię ko-
mórkową FMSK (nerka płodu owcy muflona) oraz BT
(tchawicabydła) (15, 16). Niektóre szczepy AHV-1 mogą
powodować efekt cytopatyczny (CPE) w zakazonej ho-
dowli juz po około 48 h, jednakże najczęściej CPE poja-
wia się po 4-7 dniach od zakażenia (33). Szczepem refe-
rencyjnym do testu tzolacji wirusa, PCR oraz metod se-
rologicznych jest atenuowany szazep WC-11 (26). Do
prac doświadczalnych wykorzystywane sątakże inne izo-
laty AHV-I, np. szczep C500 oraz szczep MN-MCFV
pochodzapy od zakażonej krowy ze stanu Minnesota (8,



10). Do identyfikacji antygenu wirusa wykorzysĘe się
test immunofluorescencji oraz metody immunohistoche-
miczne z wykorzystaniem przeciwciał poli- i monoklo-
nalnych. Wykrycie obecności kwasu nukleinowego wi-
rusa mozliwe jest dzięki testom opartym na reakcji PCR
(simplex PCR, duplex PCR, semi i nested PCR czy
cPCR) or az hybry dy zacji wirus owe go DNA ( i I, 1, 2, ż3).
Opracowano także mapę restrykcyjną dla szczepll WC-11
po trawieniu enzymami HindIII, EcoRI, BamHI i SmaI
(4).

Bezpośrednia izolacja OHV-2 w hodowli komorko-
wej nie jest mozliwa, jednakżę obecność genomu wirusa
stwierdzono w komórkach nabłonkowych obecnych
w wymazach z nosa, mleku oraz siarze, limfocytach B
i T krwi obwodowej oTazw próbkach tkanek pobranych
z ognisk zapalnych (ż, 30,33). W 7993 r, Baxter i wsp.
(3) opracowali dla OHV-2 czlily i specyficzny test ne-
sted PCR pozwalający na wykrycie 35 kopii wirusowe-
go DNA. Obecnie metoda PCR jest coraz częściej stoso-
wana w diagnostyce głowicy. Pozwala na identyfikację
wirusa zarówno w leukocytach krwi obwodowej, jak i w
świezych tkankach zakńonych zwieruąt oraz próbkach
zatopionych w parafinie pobranych podczas sekcji do
badania histologicznego (7).

Serologia
Do wykrywanla przeclwciał dla wirusów AHV-1

i OHV-2 stosowany jest test seroneutralizacji. Jako an-
tygen używany jest najczęściej szczep WC-11 wirusa
AHV-I. Szacuje się, ze jedynie u70-80%" zakażonych
zwierząt można wykryć specyficzne dla wirusów MCF
przeciwciała QĄ. U owiec zakażonych AHV-I poziom
przeciw ciŃ neutralizuj ących j est b ardzo niski (2 9), W b a-
daniach serologicznych stosowane sątakze inne metody,
np. test pośredniej immunofluorescencji, immunoper-
oksydazowy, ELI SA z ttży ciem sp e cyfic znych prze ciw-
ciał monoklonalnych otaz odczyn wlązania dopełniacza
(18, 32). Czułość i specyficzność niektorych testów se-
ro lo gicznych j e st j e dnak o granic zona, p oniewa ż anty ge-
ny wirusów MCF reaguj ąWzyżowo zprzeciwciałami spe-
cyficznymi dla innych herpeswirusów bydlęcych (3l).

W diagno styc e róznicow ej należy uwz ględnić wirus o -

wą biegunkę bydła i chorobę błon śluzowych wywoły-
wanąprzęz wirus BVD-MD, pryszczyaę, chorobę nie-
bieskiego jvyka, księgosusz.

Z ap obie gani e chorob i e p o 1 e g a na iz o 1 ow an iu zw ier ząt
wrażliwych od potencjalnego źródłazakażenia. jakim są
owce, kozy t dzikie przeżlwacze. Dotychczas brak jest
skutecznej szczepionki przeciwko głowicy bydła. Próby
z tlży ciem s zczepionki atenuowanej nie dĄ pomyślnych
reztlltatow, gdyż szczepionka nie indukowała długotrwa-
łej i skutecznej odporności (27).
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