
Praca oryginalna

Choroba maedi-visna jest przewlekłą chorobą za-
każną wywołaną przez wirus Maedi Visna Virus
(MW) z r o dzaju L en tiv i ru s, r o dziny Re t ro v i r i d a e. Dla
choroby charakterysĘczne j est po stępuj ące środmiąż-
s z owe zap alenie pŁuc, p ołag, zone z wych udzeniem or az
długo rozwijające się zapalenle mózgu i rdzenia. Do-
datkowo, stwierdza się stany zapalne gruczołu, mleko-
wego i stawów orazrodzęnie słabych jagniąt, Choro-
ba ma zasięg światowy i notowana jest głownie w kra-
jach Ameryki Północnej i AĘki Południowej oraz
w krajach europejskich (13). Jedynymi krajami uzna-
nymlzawolne od MW sąAustralia i Nowa Zelandia.
Chorobę po raz pierwszy stwierdzono w Islandii
w 1933 r. u owiec rasy karakuł importowanych z Nie-
miec (12). W Polsce pierwsze przypadki opisano
w 19] 5 T. pIzęz Zaduręi wsp. ( 1 4), natomiast w 1993 r.
Salwa i Węgrzyn (10) wyizolowali z leukocytów krwi
obwodowej i eksplantów płuc chorych owiec lokalne
szczępy MW. Przeprowadzone ostatnio przez Kuż-
maka i wsp. (8) badania serologiczne owiec z 12 stad,
zlokalizowanych w róznych regionach Polski, wyka-
zały wysoki odsetek seforeagentów, wynoszący śred-
nio 600ń. Choroba podlega obowiązkowi zgłaszania
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i umieszczona jest na liście B OIE. Wymierrre straty
ekonomiczne wywołane chorobą maedi-visna, brak
profilaktyki swoistej oraz fakt, żę zakażone zwterzęta
są nosicielami wirusa przez całe zycie powodujau że
w wielu krajach stosowane są programy uzdrawtania
stad. Polegają one na określeniu statusu serologiczne-
go badanychzwierząt, najczęściej w oparciu o test im-
munodyfuzji w zelu agarozowym oraz test immuno-
enzy matc zny EL I S A, izolacj l o s obniko w uznany ch za
zakażonę i w następnej kolejności eliminowaniu ich
z hodowli.

w ostatnich latach w hodowli owiec na świecie no-
tuje się tendencję do tworzenia populacji syntetycz-
nych charakteryzujących się takimi cechami, jak: wy-
soka plenność, mleczność orazmięsność. Praca ta pro-
wadzona jest w oparciu o krzyżowanle rożnych ras
owiec reprezentuj ących odpowiednie cechy fenotypo-
we. Nieznana jest jednak podatność tak otrzymanych
linii syntetycznych, jak i ras czystych na zakażentę
MW Zbadah niektorych (5, 6) autorow wynika, że
istnieje związek pomiędzy niektorymi rasami owiec
a podatnośc\ączy tez opotnością na zakażenie i roz-
woj choroby. Ustalenie powyższej zależnośct pozwo-
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Summary

The aim of this study was to investigate the relationship between breed-associated susceptibility/resistance
of sheep to infection with maedi visna virus (MVV) and sheep genotype represented by two races: Suffolk and
Polish Lowland Sheep (PLS), as well as four crossbreeds: RB (Berrichone du Cher, Polish Lowland Sheep,
Romanov, Olkuska), RS (Suffolk, Polish Lowland Sheep, Romanon Olkuska), BCP (Polish Lowland Sheep,
Charolaise, Berrichone du Cher, Romanon Olkuska), SCP (Polish Lowland Sheep, Charolaise, Suffolk,
Romanov, Olkuska). A total of 52l sheep were used in this study and tested by ELISA for the presence
of specific antibodies to p25 and gp40 proteins of MVV. Seroconversion lvas found in 4l (53.2oń) Suffolk and
20 (23.5o^) PLS sheep and the differences were statistically significant (p < 0.01), indicating a higher suscep-
tibility of Suffolk sheep to MVV. Specific antibodies were also detected in24 (3I.60ń) animals of genotype RB,
38 (48.70ń) RS, 25 (22.7%\ BCP and 20 (21.6%) SCP. Further analysis of revealed significant differences
(p < 0.01) between MVV seroprevalence of Suffolk sheep and RB, BCŁ SCP sheep, i.e. crossbreed sheep with
a lack or minimal distribution of Suffolk genotype. Significant differences were also found between MW
seroprevalence of PLS sheep and RS sheep which represents animals with the highest distribution of Suffolk
genotype. These results provide evidence that susceptibi|ity and resistance of sheep to MVV infection is
associated with Suffolk and PLS race, respectively. This might al|ow generating breed-related sheep resistant
to MW infection.
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liłoby uzyskać drogą hodowlaną zwierzęta oporne lub
mniej wrazliwe nazakńenie MW iograntczyć stra§
związane z występowaniem choroby.

Celem pracy było okreśIente zależności pomiędzy
występowaniem swoistych przeciwciał dla MW a ge-
notyp em owi e c u rw ier ząt po ddanych eksp o zycj i MW
w warunka ch zakażenia naturalnego.

Matefiał imetody
Zwierzęta. Badania wykonano w Stacji Dydaktyczno-

-Badawczej MĄch Przeżlwaczy w Bezku należącej do AR
w Lublinie. Do badań użyto owiec następujących geno§pów:
czysto lasowe zwierzęta rasy suffolk oraz polską owcą nizin-
ną (pon), mieszańcę RB (50% berrichone du cher, 25oń pon,
25%o rasa plenna romanowska lub olkuska, RS (50% suf-
folk, 25oń pon, 25Yo rasa plenna - romanowska lub olkuska,
oraz zwierzeJa nowo tworzonej syntetycznej plenno-mięsnej
linii owiec BCP (37 §% pon, 25Yo charolaise, 25oń bęrricho-
ne du cher, I2,5oń rasa plenna - romanowska lub olkuska oraz
SCP (31§% pon, 25oń charolaise, 25% suffolk, I2,5oń rasa
plenna - romanowska lub olkuska. Łącznie w badaniach
uwzględniono 52 1 owiec, przy azym liczba zwlcrząt repre-
zenĄących poszczególne rasy lub linie wahała się od 76 do
100. Wszystkie owce utrzymywane byĘw jednakowychwa-
runkach, bez podziŃu na grupy. Wiek zwierząt wynosił od
I do 7 lat.

Badania serologiczne. Swoiste przeciwciała w próbkach
surowicy krwt oznaczano komercyjnym zestawęm ELISA
MW produkcji Instytut Pourquier (Francja). Test pozwala
na wykrywanie przeciwciał dlabiałkardzęnlaZ5 i białka trans-
membranowego gp40 MW. Oznaczęnia wykonywano wg
wskazań producenta, a odczyt prowadzono w czytniku
ELISA (Dynatech MR 5000) przy dh.rgości fali 450 nm.

Analiza wyników. W celu określenia zwtązkl pomiędzy
występowaniem odczynow dodatnich w kierunku MVV
a genoĘpem zastosowano testy2. Analizowano róznice w wy-
stępowaniu przeciwciał u owiec dwóch ras czystych, a po-
nadto porównywano je z dwiema liniami synteĘcznymioraz
dwięma grupami mieszańców. Jako poziom istotności przy-
jęto p < 0,01.

Wyniki i omówienie

W tab. 1 zestawiono wyniki oznaczaniaprzeciwctał
dla MW w surowicy krwi owiec reprezenhljących
dwie rasy czyste, dwie grupy mieszańców oraz dwie
linie syntetyczne. OgóŁem w badaniu 52I owiec obec-
ność swoistych przeciwciał stwierdzono u 32,2oń. Spo-
śtód]] owiec rasy suffolk i 85 rasy pon odczyny do-
datnie zanotowan o l 53 ,2oń I23 ,5oń zwierza! t różntca
pomiędzy Ęmi wartościami była istotna sta§stycznie
(p < 0,01). U owiec mieszańców o genoĘpie RB po-
śród 76 badanych zwierząt, wyniki dodatnie stwier-
dzono l 3I,60ń, natomiast u 78 owiec genotypu RS
występowanie przeciwciał stwierdzono u 48,]oń. Ba-
danie owiec linii syntetycznychwykazało ntższy od-
setek seroreagentów, bowiem przeciwciała u owiec
BCP wysfępowały l22,70ń spośród 110 badanych,
a SCP tt2I,0oń spośród 95 badanychzwterząt.

Opierając się na fakcie, że w badanych czterech ge-
notypach udziaŁ cech rasy suffolk lub pon byŁ zrożni-

Tab. 1. Występowanie przeciwciał dla MW w surowicy krwi
owiec

Objaśnienia: " różnicę statystycznie istotne (p < 0,0l) w odnie-
sieniu do rasy suffolk, ** róznice statystycznie istotne (p < 0,01)
w odniesięniu do rasy pon

cowany, w kolejnym etapie badano zwtązekpomiędzy
występowaniem odczynów dodatnich między tymi
populacjami. W odniesieniu do rasy suffolk taka ana-
Iiza wykazała statystycznie istotną r ożntcę (p < 0, 0 1 )
w przypadku genotypów RB, BCP i SCĘ natomiast jej
brak w odniesieĘiu do genotypu RS. Wynikało to z fak-
tu, ze porówny\,vany odsetek seroreagentow był podob-
ny, różnica między grupą suffolk a RS wynoslła 4,5
j edno stki proc entowej . Ob s erwow ano zatęm wy r ażny
związek rasy suffolk z większąpodatnością owiec na
zakażęnie MW bowiem u owiec genotypu RS, w któ-
rymudział cech tej rasy wynosi 50'Yo, stwierdzono naj-
wyższy odsetek seroreagentow spośrod wszystkich
ocenianych geno§pów. Podobną analizę pTzępr ow a-

dzono odnośnie do rasy pon, która reprezenĘe popu-
lację owiec o zl7alzntę niższym odsetku seforeagen-
tów niż rasa suffolk. Wykazano statystycznle lstotną
różnicę(p < 0,01) jedynie w przypadku genotypu RS,
Można to tŁamaczy ć tym, że o ds etek owiec s erolo gi cz-
nie dodatnich w tym genotypie był dwukrotniewyższy
niż u owiec rasy pon. W przypadku pozostałych geno-

§pow (RB, BCP i SCP) nie odnotowanorożnic,anaj-
niższy odsetek seroreagentow spośród wszystkich czte-
rech genotypów notowany u BCP i SCĘ był ściśle sko-
relowany z najwyższym, 37,5oń udziaŁęm rasy pon.
Moze to wskazywać na większą oporność rasy pon na
zakażęntę MW.

W przeprowadzonych badaniach wykazano dużo
większą oporność owiec rasy pon niż rasy suffolk na
zakażęnię MVV co manifestowało się istotną staty-
stycznie róznicą w odsetku seroTeagentów reprezenfu-
jących zarówno czyste rasy, jak i linie genetyczne bę-
dape, między innymi,krzyżówkami tych ras. Fakt, ze
37 ,5oń udział rasy pon w genotypie BCP i SCP spo-
wodował prawie dwukrotne obnizenie Iiczby zwterząt
zakażonych w porównaniu z genołpem RS, w któ-
Iym rasa pon miała 25oń ldziń. wskazuje na związek
tej rasy z przekazywaniem oporności na zakażenie
MW. Z drugiej strony, stwierdzono, że 50oń udział
rasy suffolk w genotypie RS związanybył z występo-



waniem swoi stych pr zeciw ciał aż u 48,7 oń 
o s obników.

Otrzymane wyniki trudno jest odnieść do analogicz-
nych badań, poniewaz uwzględniają one oryginalne
linie geneĘczne RS, RB, BCP i SCŁ będące l<rzyżów-
kami kilku ras. Są one natomiast porównywalne zwy-
nikami badafi Keena i wsp. (6),którzy wykazalitrzy-
krotnie mniejszy odsetek seroreagentów wśrod osob-
nikow będących l<rzyżówkąrasy tak podatnej na MVV
jak fińska w porównaniu z czystą rasą. Takżę wyniki
10-letnich obserwacji, w ktorych owce nalezape do pię-
ciu ras badano na obecność swoistych przeciwciał
wskazaŁy, że u zwięrząt rasy ille de france odsetek
zakażonych owiec wynosił tylko 5,6%o, podczas gdy
w cĄm stadzie wykryto przeciwciałaażl3l ,9oń zwie-
rząt (5).

Przypuszcza się, że powyższa zalężność wynika
z wrodzonej oporności osobników reprezentuj ących
odp owiedni genoĘp ( 1 2). Jako przykład po słlĘ c może
hodowla owcy rasy fińskiej, która wedługbadańprze-
prowadzonych w wi elu kraj ach zo stała uznana za r asę
o zwiększonej podatności na zakażęnie MVV w po-
równaniu zrasąille de france, rambouillet czy colum-
bia (4, 5). W badaniach przeprowadzonych w USA
i Europie zużyciemowiec tej rasy, jak i rasy texel wie-
lokrotnie notowano najwyższy odsetek seroreagentów
(6, I2). Zmniejszoną wrażliwość na zakażenie MVV
wykazuto również w kraj owych hodowlach owie c rasy
merynos, w ktorych notowano ponad 6-krotnie mniej-
sze straty w porównaniu z owcą pomorską (7). Zba-
dań prowadzonychw Niemczech w latach 1970-2000,
w ktorych użyto czterech ras owiec (texel, fińska, ille
de france oTaz męrynos krajowy) jedynie u rodzimej
rasy merynos nie stwierdzono objawów klinicznych
choroby maedi, co wynikać może z większej opomości
na zakażęnie wirusem lub być spowodowane powol-
niej szym rozwoj em zmian patologicznych. Zj awisko
to obserwowano u czystej rasy border leicester, u któ-
rej w porównaniu z Tasą columbia notuje się ostrzej-
szy przebiee i częstsze stany zapalne płuc i stawów
oruz charakterystyczne tylko dla rasy border leicester
zapalenie naczyh krwionośnych (3). Warto równiez
wsp omnieć, że kr zy żowki ras po datnych na zakażenla
z rasamibardztej opornymi (ille de france x owca fiń-
ska) mogą nie zmniejszac wrażliwości na zakażęntę
MW, Sugerować to moze fakt obecności jednego lub
więcej genów lecesywnych, odpowiedzialnych za wy -
stępowanie zwiększonej podatności na zakażenie (1).

Jak się przy puszcza, oporno ś c względnie wrażliwo ś ć
nazakażenie MW związanazrasąowiec ma podłoże
genetyczne i regulowana jest antygenami głownego
układu zgodności tkankowej (MHC) klasy I i II. Jak-
kolwiek do tej pory nie zidentyfikowano alleli decy-
dujapych o większej opomości lub wrazliwości na za-
każenię MVV to wyniki modelowych badań owiec
zakażony ch innym retrowitus em, wints em btałaczkt
bydła (BLV), dowiodły istnienia alleli OLA-DRBI
związanych z występowaniem oporności na zak:ażę-
nie BLV (9).U osobników z obecnościątakich genów

notowano brak przewlekłej limfocytozy, silnie wyra-
zoną odporność komórkową i całkowitą eliminację
BLV po 28 tygodniach po zakażęnit, Wydaje się, ze
podobne badanta ukierunkowane na selekcję owiec
opornych nazakażęnie MW pozwoliłyby w przyszłoś-
ci na uzyskanie osobników niewrażIiwychna zakażę-
ni e, względnie ni e wyka zuj ący ch obj awów klinicznych
choroby.

podsumowanie

Stosowanie programów uzdrawiania stad opaĄch
na e liminowaniu zw:sr zal zakażony ch j e st ni ewątpli-
wie skutecznym sposobem walki z chorobą to jednak
biorap pod uwagę zwiagane ztymwysokie koszĘ,uza-
sadnione wydaje się opracowanie metod alternatyw-
nych po zwalaj ących na o gr aniczenie r o zpr ze strzeni a -
nia MVV. Do takich zaliczyćmożnaotrzymante trans-
genicznych owiec z ekspresją białka otoczki MVV
i mozliwościąwykorzystania go jak immunogenu (2)
oraz selekcję osobników, ktore ze względu na genotyp
sąw większym stopniu oporne na MW. Wykorzysta-
nie w hodowli takich zwterzaJpozwoliłoby nazmniej-
szenie kosztów związanych z diagnostyką zakażeń,
padnięciami oraz restrykcjami w obrocie zwterząt.
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