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Summary

The aim of this study was to apply thę method of reverse transcription coupled with PCR for the detection
of RHDV RNA in liveri of infectód iabbits. All tested RHDV strains were isolated from outbreaks occuring in
poland over the last extracted by the guanidine thiocyanate-phenol-chloroform
method or using the rapid isolation of R|{A. Each samp}e of puńfied RNA was
reversly transciibed tase and antisense P5 (7071) primer chosen from 3'-end of
the viral genome. The amplification of cDNA was performed in a reaction mixture containing two different
pairs of pii-ers: Pl, P2 (jzo lp) and P5, P6 (510 bp) from the capsid coding reqion of the viral genome- All
isolates Ór nrmv gave positive-RT-PCR products. RNA from livers of uninfected healthy rabbits gave nega-
tive results. The pĆR teihnique is a rapiĘ specific and accurate diagnostic method ancl it can be useful for the
detection of RHDY in diagnostic materials.
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Wirus krwotocznej choroby krolików (RHDV) wy-
o u, dziesiąt-
d z pierwszy
is onad 14 lat

do diagnostykl zakażeń wirusem RHD najpowszech-
niej wykorzystuje się odczyn hemaglutynacji (HA),
którego ograniczeniem jest brak możliwości wykry-
wania tzw. szczepów HA-ujemnych; test immunoen-

koszty nie są dostępne w kazdym laboratoriurn.
Wirus RHD posiada dodatnio spolaryzowaną (ss

RNA+), poj edynczą nic RNA zaw artąw dwudziesto-
ściennym, bezotoczkowym kapsydzie. Genom wirusa
(7,5 kb) zostaŁ po Taz pierwszy sklonowany przez
Meyersa i wsp. (1 5), a następnie jego pełną sekwencję
opublikował Rasschaert i wsp. wykazując 98% homo-
logię sekwencji aminokwasowej (19). Sekwencje frag-

mentu genomu kodującego białko kapsydu przedsta-

rusa RHD wykazuje znacznąhomologię z innymi ca-
liciwirusami (Feline calicivirus FCY San Miguel
sealion virus SMSV Vesicular exanthema virus ol
swine - VE SV), j ednakze j e go or ganizacj aj e st odmien-
na,gdyż lko dw ORF,
podczas złonkó ępują
3 ORF. nomu duże
podobieństwo z białkami niestrukturalnymi kociego
kaliciwirusa (FCV); stwierdzono, ze N-końcowa część
poliproteiny wirusa RHD, analogicznie do FCY za-
wiera sekwencję aminokwasową helikazy (2C-like),

kleotydu I0 do7042 i koduje poliproteinę o wielkości
2 5 ] kD a, którą mo zn a r ozdzięIić na b i ałka ni e strukt u-
ralne (nt 1000 - 5000) i białko kapsydu VP60. Sekwen-



cja kodująca białko strukturalne znĄduje się przy koń-
cu 3' ORFl. Białko kapsydowe innych caliciwirusów
jest kodowane przez oddzielną ramkę odczytu. Obok
ORF1 występuje, mniejsza ramka odczytu - ORF2
(]025-1378) zawierająca 353 nukleotydy, która kodu-
je białko VP12 o niesprecyzowanej dotychczas funk-
cji. Wyizolowano także subgenomowy RNA o wiel-
kościZ,2 kb, który przypaszczalnie spełnia rolę w pro-
cesie replikacji (1-3, 12,14-16,18, 19).

W ostatnim okresie opisano zastosowanie reakcji
RT-PCR, jako czułej i swoistej metody diagnostycz-
nej,zapomocąktórej wykrywano RNA wirusa RHD.
Badano licznę szczepy wirusa, głównie z europejskich
o gni sk choroby. Wirus ekstrahowa no z r o żny ch nar zą-
dów wewnętrznych zakażonychkrólików (4, 10).

Celem pracy było zastosowanie metody PCR do
identyfikacji RNA wirusa RHD - izolowanego zwą-
troby z kolekcji szczepów wyosobnionych w kraju
na przestrzeni ponad 10 lat od momentu pojawienia
się choroby. Amplifikowano 2 fragmenty genomu, o
wielkości 510 i 320 pz., pochodzące z konserwatyw-
nej N-końcowej części regionu kodującego białko kap-
sydu i z 3'-końcowej części tego regionu.

Mateilał imetody
Wirus RHD. Wirus ekstrahowano z wątroby w postaci

20oń zawiesiny w PBS, oczyszczonej przez chlorofotmo-
wanie i odwirowanie, Do badań uzyto oryginalne szczepy
RHDV z własnej kolekcji: SGM-1988 (miano HA 1280),
KGM-1988 (pasaż 3-1995, miano HA 10240), PD-I9B9
(miano HA 5120), MAŁ-l994 (miano HA 10240), BLA-
-1994 (HA-ujemny) i GSK-1998 (miano HA 2560) wyizo-
lowany z ogniska chorobowego w hodowli królików mi-
niaturowych. W przypadku szczepu KGM do ekstrakcji
zastosowano materiał z 3 pasażll. Wirus ten oczyszczono
przez odwirowanie w I7oń poduszce sacharozy. Do probó-
wek wirówkowych nawarstwiono po 1 ml l7oń sacharozy i
2 ml wstępnie oczyszczonego antygenu. Wirowano przy
25 000 obr./min. w temp. 4"C przez 2 godz.45 min (wi-
rówka UP-65). Osad zawieszono w PBS.

Kontrolę negatywną stanowiła wątroba pobrana od kró-
lika zdrowego, wolnego od przeciwciał RHD.

Izolowanie wirusowego RNA. Wszystkie szczepy przed
izolacjąRNA poddano działaniu proteinazy K (15 pl en-
zymu o stęzeniu 14,4,p,glml na l000 pl zawiesiny) (Boeh-
ringer Mannheim) i inkubowano l godz, w temp. 37'C.
RNA ekstrahowano wg metody Chomczyńskiego i Sacchi
(7) stosując tiocjanian guanidyny, chloroform i fenol. Do
200 pl zawiesinywirusa dodawano 400 pl buforu lizujące-
go (4 M tiocjanian guanidyny, 25 mM cytrynian sodu pH
7, 0,5o^ sarcosyl i b-mercaptoethanol), 40 p,I ż M octanu
sodu, l obj. fenolu oraz2lI0 obj. mieszaniny chloroform-
alkohol izoamylowy (a9:l). Po dokładnym wymieszaniu in-
kubowano 15 min. w 4oC i wirowano 30 min., 15 B00 X g.
Po zebraniu 2l3 fazy wodnej dodawano l obj. izopropano-
lu, inkubowano 2 godz. w temp. -za"C, po czym wirowano
30 min. 15 800 x g i supernatant odrzucano, osad suszono
lvirując 10 min, na wirówce próżniowej, zawjeszano w l00
pl buforu lizującego, dodawano 10 pl 3 M octanu sodu.
RNA precypitowano dodając 2,5 obj. etanolu, wytrząsano
i inkubowano 1 godz. w - 70'C. Po odwirowaniu osad prze-
mywano etanolem, suszono i zawieszano w wodzie desty-

lowanej traktowanej DEPC. RNA izolowano także przy
pomocy zestawu do szybkiej izolacji Rneasy Mini kit (Qia-
gen) wg procedury producenta.

Primery (startery). Użyto 2 par swoistych primerów
oznaczony ch j ako P 1 (5' gagctc gagcgacaacaggc), P 2 anty -
sense (5 'caaacacctgaccc ggcaac) orazP5 anĘsense (5 'gcac-
ctgc aagtc cc aatc c g) i P 6 (5' acc ca gtac ggc ac aggctc). Ich wy-
boru dokonano za Guittrć i wsp. (11, 12) na podstawie peł-
nej sekwencji genomu opublikowanejprzezMeyersa i wsp.
(15). Fragment Pl (5182-5201),P2 (569ż-567I) o wielko-
ści 5 1 0 pz pochodzlł z N-końcowej części regionu koduj ą-
cego białko kapsydu, natomiast para P5 (707I-705I),P6
(675I-6'7'70) koduje fragment 320 pz położony w końcu 3'
regionu kodującego białko kapsydu. Syntezę primerów zle-
cono w firmie Isogen Bioscience B. V.

Synteza cDNA. Do reakcji odwrotnej transkrypcji uży-
to wirusowy RNA, swois§ antysensowny primer P 5 (7 07 1),

mieszaninę dNTPa o koncentracji l0 mM każdy (Boehrin-
ger Mannheim), enzym odwrotną transkryptazę AMV
Reverse transcriptase (Boehringer Mannheim). Do 10 pl
RNA zawieszonego w H,O DEPC dodano 1 pl (a0 U/pl)
inhibitora Rnazy, 2 pl priinera antysensownego P5 RHDV
i 10 pl H,O DEPC. Inkubowano 5 min. w 37"C i 20 min. w
temp. pokojowej, a następnie dodano 4 pl buforu 5 x con-
centr. (z zestawu Rev. Transc. buffer AMV Boehringer),
1 pl inhibitora RNAzy, 2 pl dNTPs (mieszanina dATŁ
dCTŁ dTTĘ dGTP), 1 pl AMV Reverse Transcriptase (25
units/pl). Uzupełniono do 50 pl H,O dest. DEPC i inkubo-
wano 20 min. w temp. pokojowei a następnie 60 min. w
temp. 42" C. Reakcj ę hamowano o grzew ając probkę przez
3 min. w temp. 95'C. Próbki cDNA przechowywano w
temp, -20'C.

Reakcja PCR. Mieszanina reakcyjna PCR zawierała,.
parę primerów - P1 P2 lub P5 P6 po 2 pl, d(NTP)s - 2 pl,
cDNA -2 lll,10 x bufor Taq polimerazy 10 pl, Taq poli-
metaza (Ingen Sieradz) I pI (2,5 U/pl), H,O dest, do l00
pl, olej mineralny. Próbki ogrzewano przeŻ 1 min. w temp.
94"C. Reakcję amplifikacji prowadzono przęz 35 cykli przy
uźyciu termocyklera Perkin-Elmer 4B0. Każdy cykl obej-
mował denaturację przez I min. w temp. 94oC, wiązanie
primerów 1 min, w temp. 55'C i elongację przez l min.
w temp. ]2"C. W ostatnim cyklu elongację prowadzono
przez l0 minut.

Analiza produktów PCR. Produkty PCR rozdzielano
w 1,3oń żell agarozowym i barwiono bromkiem etydyny.
Stosowano marker PCR (Promega) 1000, 750, 500, 300,
l50, 50 pz. Produkt amplifikacji w obj, 10 pl mieszano zż
pl barwnika denaturującego (98% formamid, 0,05% xyle-
ne cyanol, 0,05oń błękit bromofenolowy, 10 mM EDTA,
2%o glicerol), inkubowano 3 min. 95'C i nanoszono nażęL,
Rozdział elektroforeĘczny prowadzono w temp. pokojo-
wej (100 ! 55 min.). Obraz dokumentowano przypomocy
systemu ImageStore 5000 (UVP),

Wyniki iomówienie
Szczepy wirusa RHD SGM, KGM, PD, MAL,

BLA i GSK wyosobnione w Polsce w ci€u 10 lat od
momentu wystąpienia pierwszych ogni sk wirusowej
krwotocznej choroby królików - identyfikowano na
obecność RNA za pomocą metody RT-PCR. RNA
wirusa RHD izolowano z tkanki wątrobowej metodą
tiocj anian guanidyny-chloroform-fenol (7) lub stosu-
jąc zestaw do szybkiej izolacji RNA (Qiagen). Każdą



Ryc. 1. Elektroforeza produktów PCR wirusa RIID dla pary
primerów P5 (7071) i P6 (6751) - 320 p.z. w 1,3oh agarozie.
Szczepywirusa (od lewej): 1 - SGM, 2 -KGM, 3 -BLA, 4 -
PD, 5 - MAL, 6 - marker (1000, 750, 500, 300, 150, 50 p.z. -
Promega), 7 - GSK, 8 - wątroba zdrowego królika (kontrola
negaĘwna)

próbkę RNA poddano reakcji od i
przy użyciul swoistego primera P
mu AMV Revęrse Transcriptase
skano cDNA. W reakcji amplifikacjiużyto dwie pary
swoistych primerów: PI,Pż (5 10 pz) z konserwatyw-
nej części 5' kodującej białko kapsydu orazP5,P6
(3ż0 pz) zkońca 3' tego regionu genomu.

Wbadaniach zidentyfikowano wirusowe RNA we

Rwi y

1L-

PD, 5 - MAL, 6 - marker (1000, 750, 500, 300, 150, 50 p.z. -
Promega), 7 - GSK, 8 - wątroba zdrowego królika (kontrola
nega§rvna)
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