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Santrauka. Arklių herpes susirgimas pirmą kartą pastebėtas JAV, o virusą pirmieji išskyrė amerikiečiai praėjusio
amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Didžiausią ekonominę reikšmę turi 1 ir 4 serotipo arklių herpes virusai (EHV-1 ir
EHV-4). Lietuvoje pirmieji tyrimai pradėti 2003 metais. Iki šiol šių virusų atžvilgiu ištirta 140 arklių iš 9 žirgynų, jojimo klubų ir žemės ūkio bendrovių, esančių skirtinguose šalies regionuose. Antikūnai prieš EHV-1 ir EHV-4 buvo nustatyti visuose žirgynuose, o seroteigiamų individų buvo nuo 33,3 iki 100 proc. EHV-1 ir EHV-4 infekuotumas buvo
patvirtintas virusų izoliavimu ląstelių kultūroje ir tiesiogine imunofluorescencija. Visa tai rodo, kad Lietuvos arklių
populiacijoje abiejų serotipų herpes virusai yra paplitę ir gali būti abortų, kvėpavimo takų ligų ir encefalitų priežastis.
Raktažodžiai: arklių herpes virusai, paplitimas.
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Summary. Equid herpesvirus type 1 and 4 (EHV-1/4) infection is a highly contagious viral disease registered
worldwide. EHV-1 can cause abortion, respiratory disease and paralysis. EHV-4 can also cause abortion but usually
causes only respiratory disease. Infected foals can pass the infection to healthy mares via inhalation of the virus contaminated respiratory secretions. Once a pregnant mare is infected she may abort from 4 months onwards, but it is usually between the 8th and 11th months. Abortion may take place several months after infection or as little as 2 weeks
later.
One hundred forty horses from 9 horse farms, rider clubs and agricultural companies from different Lithuania regions were investigated for EHV-1 and EHV-4. It was estimated that in different horse farms from 33.3% to 100% of
horses were seropositive to EHV-1 or EHV-4. These results were approved by isolation of virus in cell cultures and
direct fluorescent antibody test. The results from this study indicate that EHV has a high prevalence in Lithuania horse
population, which can cause abortions, respiratory diseases and encephalitis.
Key words: Equid herpesvirus, seroprevalence.
eozinofiliniai intarpai. Elektroforezės būdu identifikuota
20 polipeptidų, kurių molekulinė masė – 115–13000 D
mol. Superkapsidės neturinčiuose virionuose nustatyta 14
polipeptidų, o pačiuose apvalkalėliuose – 3 polipeptidai.
Virusams būdingas citopatogeninis efektas (CPE)
(Lawrence et al., 1994; Mizukoshi et al., 2002; Tearle et
al., 2003). Pagrindiniai šios šeimos atstovai yra EHV-1 ir
EHV-4 (Borchers, Slater, 1993; Kirasawa et al., 1993;
Maanen, 2002). Virusai arkliams sukelia skirtingų simptomų kompleksą, rinopneumoniją (EHV-4, rečiau EHV1). EHV-1 infekcijai dažniausiai sukelia abortą ir neurologinius reiškinius (Sutton et al., 1998).
Be paminėtų arklių herpes virusų, gamtoje egzistuoja
universaliojoje virusų klasifikacijoje jokioms gentims
nepriskirti Alphaherpesvirinae EHV-3, EHV-6, EHV-8 ir
Betaherpesvirinae pošeimių EHV-2, EHV-5, EHV-7
patogenai (Thein, 2000).
Mieloencefalopatijos atveju pastebima ataksija, užpakalinių galūnių ir sfinkterių parezė, pūslės paralyžius,

Įvadas. Arklių herpes virusai yra išplitę daugelyje pasaulio šalių ir padaro didelių ekonominių nuostolių, nes
daug kumelių abortuoja, sutrinka bandos reprodukcija,
nemažai lėšų išleidžiama susirgimui likviduoti. Liga pirmą kartą pastebėta JAV, o pirmieji virusą išskyrė W. W.
Dimock ir P. R. Edwards praėjusio amžiaus ketvirtajame
dešimtmetyje (Thein, 2000). Virusai priklauso DNR virusų grupei, Herpesviridae šeimai. Viruso DNR – dvigrandė, nukleokapsidė – kubinės simetrijos, viriono dydis –
120–300 nm, kai kurie virusai turi superkapsidę. Optimalus viruso terpės išgyvenimo pH – 6–6,7. Jis greitai inaktyvuojamas, kai pH daugiau kaip 4 ir mažiau nei 10. Kultūriniame skystyje 56oC temperatūroje virulentiškumą
išlaiko 10 min., 4oC temperatūroje – 7–8 mėn., o 10–18oC
temperatūroje iki 12–14 mėnesių. Virusai jautrūs eteriui ir
chloroformui (Bryans, Prickett, 1970; Singh et al., 2001).
Jų antigeninė struktūra išstudijuota nepakankamai, yra
išskirtas S (tirpstantis) ir V (virusinis) antigenai. Virusų
replikacija vyksta ląstelės branduolyje, kur susiformuoja
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jugularis į 10 ml vakuuminius mėgintuvėlius be antikoagulianto. Serumui atskirti mėginiai 15 min. centrifuguoti
1500 aps./min. Kraujo serumo mėginiai buvo sunumeruoti ir iki tyrimo laikomi minus 20o C temperatūroje. Arklių
herpes virusų tyrimui IFA metodu buvo naudotas komercinis diagnostinis rinkinys, pagamintas ir standartizuotas
Švedijoje (SVANOVIR).
Arklių herpes virusų atžvilgiu ištirta 140 atsitiktiniai
parinktų arklių. EHV-1 infekcijos paplitimas įvairaus
amžiaus arklių grupėse priklausomai nuo lyties tirta retrospektyviuoju metodu, analizuojant tyrimų rezultatus iš
keturių žirgynų ir suskirstant 114 arklių į grupes. Palyginamasis EHV-1 ir EHV-4 infekcijų serologinis paplitimas
tirtas penkiose ( 26 arkliai ) bandose.
Virusų nustatymas. Virusų išskyrimui buvo surinkti 7
abortavusių kumelių vaisiaus vidaus organai, iš kurių
paruošta 10% suspensija 199 terpėje.
Herpes virusams išskirti naudotos arklių dermos ląstelė (ED 39.P.7.6.), augintos plastikiniuose 50 ml kultūriniuose indeliuose MEM terpėje su 5 proc. fetaliniu veršelių serumu (FEVS, Biochemijos institutas, Lietuva) 37oC
temperatūroje. Užaugus ląstelių monosluoksniui, į visus
indelius buvo pilama po 0,5 ml paruoštos 10 proc. suspensijos, 37oC temperatūroje inkubuota 1 val. kas 10
min. atsargiai horizontaliai pajudinant. Po kontakto, nenupilant užkrato, įpilta 5 ml MEM terpės su 5 proc. FEVS
ir laikyta termostate stebint kiekvieną dieną. Vienas kontrolinis indelis buvo inkubuojamas be užkrato. Kontrolei
naudoti etaloniniai herpes virusai EHV-1 ir EHV-4. Citopatogeniniam efektui (CPE) nustatyti ląstelės dažytos
akridino oranžu, o herpes virusų antigenui nustatyti atlikta
tiesioginės imunofluorescencijos reakcija su „Gamakon“
diagnostikumu (Mevak, Slovakija) pagal gamintojo instrukciją.
Tyrimų rezultatai. Tiriant arklių herpes virusų išplitimą buvo rinkti arklių kraujo serumo mėginiai iš 9 bandų
skirtinguose šalies regionuose. Nustatyti specifiniai antikūnai ir atliktas serologinių tyrimo metodų IFA ir VN
palyginamasis įvertinimas.
Arklių 1 tipo herpes infekcijos atžvilgiu keturiuose
žirgynuose buvo ištirta 114 arklių. Gauti tyrimų duomenys pateikti1 lentelėje.

susilpnėjęs uodegos tonusas. Tipišku mieloencefalopatijos
atveju arkliai nekarščiuoja, nepažeidžiami kvėpavimo
organai, o virusai nustatomi CNS ląstelėse (Dutta et al.,
1983,; Huleihel et al., 2002).
EHV-1, EHV-4 virusai patogeniški įvairaus amžiaus
arkliams. Eksperimentiškai galima užkrėsti jūrų kiaulytes
ir žiurkėnus, kurie dažniausiai nugaišta. Sergantys ir persirgę arkliai virusus platina su išskyromis iš nosies, plaučių ir lyties organų. Kvėpavimo organai dažniausiai pažeidžiami pavasarį ir žiemą, o lyties takų – įvairiu metų
laiku (Foote et al., 2003; Gilkerson et al., 2000; Smith et
al., 2003). Į organizmą virusas dažniausiai patenka per
kvėpavimo takus, dauginasi kvėpavimo organų ląstelėse,
pereina į leukocitus, o su jais – į placentą. Čia virusų toksinai, audinių irimo produktai ir transudatas mechaniškai
atskiria vaisiaus dangalus, ir kumelės abortuoja 7–11
kumelingumo mėnesį (Carvalho et al., 2000; Mair, 1996;
Schroer et al., 2000). EHV-1 virusas yra didžiausia kumelių išsimetimo priežastis. Jei kumelei kartais pavyksta
atsivesti kumeliuką, jis būna silpnas. EHV-1 virusas gali
sukelti ir tokias patologijas kaip paralyžių ar kvėpavimo
takų ligas. Kumeliukams EHV-1/EHV-4 sukelta infekcija
praeina kaip ūmus, kontaginis, karščiavimu pasireiškiantis
viršutinių kvėpavimo takų susirgimas, kurio baigtis 90–
100 proc. letalinė. Kaip profilaktinė priemonė taikoma
kumelių vakcinacija gyvomis arba inaktyvuotomis vakcinomis (Wilson, 1999; Breathnach et al., 2001; Foote et
al., 2003; Patel et al., 2003; Schroer et al., 2000).
Nors arklių herpes virusų infekcija registruojama daugelyje pasaulio šalių tiek naminių arklių, tiek ir laukinių
vienakanopių populiacijose (Borchers, Frolich, 1997;
Moreira et al., 2000; Schroer et al., 2000; Szeredi et al.,
2003), Lietuvoje arklių herpes virusų paplitimo tyrimai
iki šiol nėra atlikti ir publikacijų šiuo klausimu nėra.
Darbo tikslas – atlikti diagnostinius EHV-1 ir EHV-4
tyrimus ir įvertinti herpes virusų išplitimą Lietuvos arklių
populiacijoje.
Medžiagos ir metodai. Tyrimams atlikti kraujas iš
arklių buvo imtas devyniose arklių bandose (žirgynai,
žemės ūkio bendrovė, jojimo klubai). Specifiniai antikūnai nustatyti imunofermentinės analizės (IFA) metodu ir
viruso neutralizacijos reakcija (VN), virusai išskirti klasikiniu virusologijos metodu.
Kraujas serologiniams tyrimams steriliai imtas iš vena

1 lentelė. Arklių 1 tipo herpes virusų paplitimo serologinių tyrimų rezultatai
Žirgynas
A
B
C
D
Iš viso:

Teigiamų skaičius

Tirtų gyvulių skaičius

vnt.
81
2
6
10
99

90
6
8
10
114

Vertinant lentelėje pateiktus duomenis galima konstatuoti, kad visuose tirtuose žirgynuose buvo nustatyti
EHV-1 viruso antikūnai, nors išplitimo laipsnis juose ir
skyrėsi. Mažiausia dalis (33,3proc.) seroteigiamų arklių
tiriamu laikotarpiu nustatyta B žirgyne. Tuo metu A ir D

proc.
90,0
33,3
75,0
100,0
86,8

žirgynuose beveik visi arkliai buvo užsikrėtę EHV-1 virusu.
Tiriant standartine neutralizacijos reakcija nustatytas ir
nevienodas specifinių antikūnų titrų prieš EHV-1 virusą
pasiskirstymas. Vertinant atskirų žirgynų duomenis, išsi46
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prieš EHV-1 virusus titrų pasiskirstymą nustatyta, kad
kumelių kraujo serumo mėginiuose specifinių antikūnų
titrai buvo žemesni (nuo 1:5 iki 1:40) nei eržilų grupėje,
kur daugumos gyvulių antikūnų titrai buvo nuo 1:10 iki
1:80.
Gyvulio amžius yra svarbus rodiklis, nes veikiama aplinkos keičiasi gyvulio fiziologinė ir imuninė būklė, kinta
organizmo medžiagų apykaita. Tiriant arklių amžiaus
įtaką EHV-1 virusų nešiotojų skaičiui buvo ištirta 114
arklių. Tyrimų duomenys pateikti 1 pav.

skiria B žirgynas, kuriame visų arklių antikūnų titrai buvo
1:20, ir C žirgynas, kuriame gyvulių antikūnų titrai buvo
nuo 1:20 iki 1:160. Tuo metu A ir D žirgynų žirgų kraujo
serumo antikūnų titrai buvo nuo 1:5 iki 1:160.
Tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvos žirgynuose aktyviai cirkuliuoja EHV-1 virusai. Vertinant epizootinę
situaciją svarbu nustatyti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką ligos sukėlėjo paplitimui.
Vertinant tyrimo duomenis kumelių grupėje nustatyta
90,1 proc. seroteigiamų gyvulių –16,2 proc. daugiau nei
eržilų grupėje. Tuo tarpu vertinant specifinių antikūnų
93,3

100

100
83,3

80

80

0-2 m.
60
40

5-9 m.
10-15 m.

33,3

> 15 m.
Vidutiniškai

20
0
EHV -1 paplitimas, %

1 pav. EHV-1 virusų nešiotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
Analizuojant 3 lentelėje pateiktus tyrimų duomenis
matyti, kad mažiausia seroteigiamų gyvulių dalis (33,3
proc.) nustatyta jaunų – iki dvejų metų arklių grupėje.
Kitose gyvulių grupėse tyrimų rezultatai rodo, kad užsikrėtusių gyvulių yra daug daugiau, siekia net 80–100
proc. Taigi ryškėja bendra tendencija: su gyvulio amžiumi

daugėja ir EHV-1 virusų nešiotojų.
Vertinant specifinių antikūnų pasiskirstymą pagal gyvulio amžių nustatyta, kad visose amžiaus grupėse antikūnų titrai yra nuo 1:10 iki 1:80. Analizuojant EHV-1 ar
EHV-4 virusų išplitimą bandose nustatyta, kad trijose iš
penkių bandų rasti abiejų tipų virusai (2 lentelė).

2 lentelė. EHV-1 ir EHV-4 palyginamasis paplitimo tyrimas IFA metodu
Arklių bandos
I
II
III
IV
V
Iš viso:

EHV-1
Tirtų arklių skaičius,
Teigiamų skaičius
vnt.
3
2
9
1
5
0
5
0
4
4
26
7

Seroteigiamų gyvulių pasiskirstymo EHV-1 ir EHV-4
virusų atžvilgiu analizė parodė, kad 38,5 proc. arklių rasta
EHV-4 monoinfekcija. Gyvulio kontaktas su abiejų tipų
virusais nustatytas 26,9 proc. tirtų arklių. Serologiniais
metodais (IFA, VN) tirtose arklių bandose specifinių antikūnų prieš EHV-1 ir EHV-4 virusus nustatymas rodo, kad

EHV-4
Tirtų arklių skaičius,
Teigiamų skaičius
vnt.
3
3
9
9
5
5
5
5
4
4
26
26

jose cirkuliuoja arklių herpes virusai. Šiuose ūkuose ištirti
septynių abortavusių kumelių vaisiaus vidaus organai.
Mikroskopuojant akridino oranžu dažytus septynis
preparatus, šeši patologinės medžiagos mėginiai ląstelių
augimo neslopino ir citopatogeninio efekto (CPE) nesukėlė. Ląstelių kultūroje, užkrėstoje abortavusios kumelės
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dažnai taikomą kumelių herpesvirusinės kilmės abortams
patvirtinti (Carvalho et al., 2001; Varrasso et al., 2001).
Norint detaliai išaiškinti arklių herpes virusų paplitimą
Lietuvos Respublikos arklių populiacijoje, reikalingi
kompleksiniai tyrimai, kurių pagrindu būtų galima paruošti šios ligos likvidavimo ir kontrolės programą, sudarančią galimybę žirgynams pasiekti sveikos bandos statusą ir žirgynų savininkams gauti sveiką ir tinkamą parduoti
prieauglį.
Išvados.
1. Lietuvos arklių populiacijoje išplitę herpes virusai.
Nustatyta, kad arklių bandose nuo 33,3 iki 100 proc. gyvulių turėjo kontaktą su herpes EHV-1 ir/ar EHV-4 virusais.
2. Ląstelių kultūrose nustatytas herpes virusams būdingas CPE, o tiesioginės imunofluorescensijos metodu
identifikuotas EHV-1 antigenas.

vaisiaus plaučių suspensija, trečiąkart persėjus po18 val.
pasireiškė CPE. Ląstelių forma buvo pakitusi nedideliuose monosluoksnio ploteliuose. Po 48 val. pakito beveik
visų ląstelių forma: citoplazmoje buvo matyti vakuolės, o
apvalkalėlio kraštai buvo nelygūs. Po 72 val. užkrėstos
ląstelės pradėjo slinkti nuo paviršiaus ir preparatuose
buvo matomi dideli tušti tarpai. Lyginant su etaloninių
virusų kamienų CPE ir ląstelių citoplazmos pakitimai
atitiko EHV-1 etaloną. Atlikus tiesioginę imunofluorescensijos reakciją su fluoresceino izotiocianatu konjuguotais antikūnais prieš EHV-1, susidarė kompleksas antigenas-antikūnas, kuris, mikroskopuojant liuminescenciniu
mikroskopu švytėjo geltona spalva (2 pav.).Vadinasi, kad
užkrėstose ląstelėse lokalizavosi herpes virusų antigenas.
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