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Pryszczyca(Foot-and-mouth disease - FMD) i cho-
roba pęc disease -
SVD) są zakaźno-
ści, zwal stępujące
objawy kliniczne ne
zmiany pęcherzy na
skórze kończyn i ej.

by oraz dalszego postępowania epizootycznego.
Współczesny poziom wiedzy związany z rozwojem
biologii molekularnej umozliwił wprowadzęnie dia-
gnostyki opartej na technikach DNA.

Celem pracy było określenie przydatności wybra-
nych starterów do różnicowania wirusów pryszczycy
i choroby pęcherzykowej świń metodą łańcuchowej
reakcji polimeryzacji (Polymerase Chain Reaction,
PCR),

Mateilał imetody

Wirus. W badaniach wykorzystano izolaty FMDV i
SVDV pochodzące z własnej kolekcji, przechowywane w
temperaturze -70oC w postaci l0% homogenizatów nabłon-
ków pęcherzy i zawiesiny zakażonych hodowli komórek.
Kontrolą ne gatywną był a nie zakażona zawi esina ho dowli
komórek.

Oznaczanie infekcyjności próbek. Wybranymi do ba-

dań izolatami zakażano wrażliwe hodowle komórek linii
ciągĘch IB-RS-2, BHK-21 i inkubowano w temperaturze
37"C. Wystąpienie efektu cytopatycznego (CPE) świadczy-
ło o obecności infekcyjnego wirusa. Róznicowanie izola-
tów testem ELISA. Wirusy identyfikowano testem ELISA
wg schematu przedstawionego we wcześniejszych pracach
(10,11).

Ekstrakcja RNA. Wirusowe RNA izolowano przy po-

mocy komercyjnego zestawu RNAsy (QIAGEN),
Startery. Do reakcji odwrotnej transkrypcji zastosowa-

no starter p(dN)u. Reakcję nested PCR wykonyr,vano ptzy
użycitl dwóch zóstawów starterów I, II. W skład I wcho-
dzlĘ pary stańerów zewnętrzny ch P 1, P3 i wewnętrznych
NK, P3 zaprojektowanych w oparciu o sekwencję genomu

wirusa pryszczycy. Zęstaw II zawlęrał pary starterów ze-
wnętrznych EXż,EXl, i wewnętrznych PlS, PlAS uzy-
skanych na podstawie sekwencji genomu wirusa choroby
pęcherzykowej świń. Przy wyborze starterów wzorowano
się na pracach innych autorów (I, 2, 4).Ich sekwencje i
lokalizację w genomach wirusów przedstawiono w tab. 1.

Reakcja odwrotnej transkrypcji (Reverse transcrip-
tion - RT). Do około 5 pg RNA dodawano 75 ng staftera
p(dN)u (Boehringer). Po uzupełnieniu sterylną dejonizo-
wanąwodą do objętości 20 pl, próbkę ogrzewano przez 5

minut w temperaturze 70"C, schładzano w łażni lodowej, a

następnie dodawano 5 pl 5 x buforu do RT (Boehringer),

ż pl l0 mM dNTPs i 1 pl (20U) AMV odwrotnej trans-
kryptazy (Boehringer). Mieszaninę w objętości 50 pl inku-



Tab. 1. Sekwencje starterów wykorrystanych w badaniach

Zestaw !

Startery zewnęlrzne:
P1 -5, GAAGGGcccAGGGTTGGAcT 3,

Lokalizacja w regionie 2A genomu FMDV
P3_5, ccTAccTccTTcAAcTAcGG 3,

Lokalizacja w regiOnie 1D genomu FMDV

bowano 20 minut w temperaturze pokojowej, następnie
przez 60 minut w temperafurzę 37"C.

Amplifikacja cDNA. Amplifikacja odbywała się w 2

etapach. Produkt pierwszego etapu reakcji reamplifikowa-
no w drugim (nested PCR), przy tlżycitl stańerów położo-
nych wewnętrznie w stosunku do zastosowanych w pierw-
szym etapie. Do 5 pl produktu reakcji RT (I etap) lub 2 pl
produktu pierwszego PCR (II etap) dodawano 5 pl buforu
10 x PCR (Boehringer), 3 pl 10 mM dNTPs, 50 ng każde-
go ze starterów, 1,5 jednostki Taq polimerazy (Boehringer)
oraz sterylną dejonizowanąwodę do objętości 50 pl. Każ-
dąpróbkę badano dwukrotnie lżywając I i II zestawu star-

terów. Warunki reakcji w obu etapach byĘ idenĘczne. Re-
akcje przebiegaĘ podczas 30 cykli w aparacie Perkin-El-
mer 480 wg następującego progTamu termicznego: 93oC -
-2min.,55"C - 2min.,7ż'C - 5 min.

Anallza uryskanych produktów amplifi kacj i. Produk-

Ę rozdztelano elektroforeĘcznie w I,5%o żelach agalozo-
wych i barwiono bromkiem etydyny. Uzywano wzoTca
G3lóA (Promega). Zelę analizowano przy lżyciu automa-
tycznego systemu - Imagistore 5000 (Ultra Violet Products
Ltd. Cambridge, U.K.).

Wyniki i omówienie
Z prze gląillpi śmi ennictwa wynika, że meto da P CR

ze względu na swoj e zaleĘ takie j ak wysoka czułość i
sp e cyfi c zno ść znalazła zasto sowani e do wykrywani a
wirusów pry szczy cy i choroby pęcherzykowej świń (3,

5, 8, 13, 14), W niniejszej pracy oceniono przydat-
ność wybranych dwu zestawów starterów do różnico-
wania FMDV i SVDV metodąnested PCR. Uzyskane
wyniki wykazaŁy, żę b adane izolaĘ p o si adaj ą aktyw-
ność wyłącznie wobec specyficznych zęstawów star-
terów, Pary starterów wyselekcjonowane w oparciu o
sekwencję genomu wirusa ptyszczycy umożliwiły
wykrycie RNA izolatów tylko tego wirusa. Nie spo-
wodowĄ natomiast amplifikacji cDNA izolatów wi-

Ryc. 1. Elektroferogram produktów amplifikacji cDNA wi-
rusa choroby pęcherrykowej świń i wirusa pryszczycy z wy-
korzystaniem pary starterów: EXl iEX2 oraz P1AS i PlS.
Ścieżka 1: wzorzec DNA (Promega), ścieżka 2: S\rD\/P1/73,
ścieżka 3: SVDV6 (Wilcze), ścieżka 4: S\DV10 (Orneta), ścież-
ka 5: SVDV22 (Pasłęk), ścieżka 6: S\rDV30 (Jarocin), ścież-
ka 7: FMDV Ol52,ścieżka 8: FMDV O/57, ścieżka 9: FMDV
Cll4, ścieżka 10: FMDV A/19, ścieżka 11: FMDV A/35, K:
niezakażona hodowla komórek IBRS-2

nrsa choroby pęcherzykowej świń. W reakcji nested
PCR otrzymano produkt amplifikacji o oczekiwanej
wielkości I98 pz. Stosując pary starterów zaprojekto-
wane na podstawie sekwencji nukleotydowych geno-
mu SVDV powielono wyłącznie fragment cDNA izo-
latów tego wirusa, wielkości 537 pz. W nega§łvnych
próbkach kontrolnych produktów amplifikacji nie
wykazano (ryc. 1, 2). Wyniki różnicowania badanych
wirusów porównano i potwierdzono klasycznymi me-
to dami di agno stycmy mi zale c anymi pr zez Manual O IE
(7). Schemat postępowania przedstawiono w tab.2.
Pozwalaj ą one ocenić pozytywnie zasto sowaną meto-
dę jako użytecznądo róznicowania FMDV i SVDV.
PCR j e st aktualnie b ez wątp ie nia najw ażniej szą tech-
niką biologii molekularnej, która umożliwia rozwój
precyzyjnej diagnostyki wirusologicznej. Badania z



Tab.2. Wykrywanie FMDV i S\DV

Objaśnienia: + dodatni wynik odczyfu, - ujemny wynik odczytu, nabłonek - nabłonek zpęcherzy, hodowla zawiesina zakażonych
komórek.

Ryc. 2. Elektroferogram produktów amplifikacji cDNA wiru-
sa wirusa pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń z wyko-
rrystaniem pary starterów: Pl iP3 oraz NK i P3. Scieżka 1:
F'MDV O/52, ścieżka 2: FMDV O/57, ścieżka 3: FMDV C/14,
ścieżka 4: FMDV A/19, ścieżka 5: FMDV A/35, ścieżka 6:
wzorzec DNA (Promega), ścieżka 7: SVDVPL/73, ścieżka 8:
SVDV6 (Wilcze), ścieżka 9: SVDVIO (Orneta), ścieżka 10:
S\DV22 (Pasłęk), ścieżka 11: SW)Y30 (Jarocin), K: niezaka-
żona hodowla komórek IBRS-2

o statni ch lat świadc z ą o pr zy datno ś c i łańcuchowej re-
akcji polimęryzacjl do diagnozowania pryszczycy i
choroby pęcherzykowej świń (6, 9, 12). Podkreślić
nalęży, że w szcze gólnych oko li czno ści ach, pr zy nlę -
wystarczającej ilości materiału do badań lub jego nie-
odpowiedniej jakości, kiedy użycie metod konwencjo-
nalnych jest ograniczone lub wręcz niemożliwe, PCR
stwarza szansę na uzyskanie szybkiego i pewnego roz-
p oznania, PomyŚlne włączenie łańcuchowej reakcj i
polimeryzacji do wykrywania FMDV i SVDV stano-

wi niewątpliwy postęp w diagnostyce grożnych cho-
rób, ważnych zarówno ze względow ekonomicznych
jak i epizootycznych.

U żyte zestawy starterów pozw alająróznicować wi-
rusy pryszc zycy i choroby pęcherzykowej świń w łah-
cuchowej reakcji polimeryzacji.
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