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Summary

The purpose of the study was to improve the PCR method for diagnosis of CAEV and to comPare the results

of serological study with the results of PCR. The compar
leucocytes of goat lambs by standard method with those
vealed a much greater sensitivity of the test based on the
obtained usingihe micromethoó .or.esponded to about 70"/o of the positiveI9SlttS obtained using standard
method. Comfarison of the efficiency oi'ttre ELISA lvith the results of nested PCR revealed that the latter is

less sensitive. However it is worth noting the nimals
negative lambs. The proportion of such lamb ed resu

cońplex application bf serological and molec diagno
nary resultŚ show that the furiher improvement of sensitivity is possible by including the molecular Prohe.
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Głównym czynnikiem etiologicznym winrsowego
zapalentamozgu i stawów ukóz (WZMS) jest lenti-
wirus należący do rodziny Retroviridae. Do tej samej
rodziny należąrówni eż wirusy niedoboru immunolo-

rus kóz zostaŁzidentyfikowany po raz plęTw szy w USA
w 1980 r., co miało związek z wcześniejszym wystą-
pieniem licznych przypadkow przewlekłe go zapalenia
stawów w stadzie kóz (5). Od tego QzasuWZMS zdia-
gnozowano w Europie (4), AĘce (1), Azji (3) i Au-
stralii (6, 15). Zakażęntakóz lentiwirusem mająwięc
zasięg światowy. W Polsce brak jest dotychczas peł-
niejszych danych na temat występowania tej jednostki
chorobowej, a jedyne badania serologiczne w tym kie-
runku prowadzili Kaba i wsp. (9). Altorzy ci stwier-
dzili obecnośó przeciwciał u 16,5o^ badanych jagniąt
natomiast w grupie zwterząt starszych, tj, powyżej 4
roku zycia, aż 55,70ń wykazywało specyficznę prze-
ciwciała. Zakażęnlę wirusem prowadzi do powolnego
rozwoju choroby, co w skali większej populacji moze
być powodęm znacznych strat ekonomicznych zwią-

zany ch ze zmni ej szeniem pro dukcj i ml eka, p adnięc ia-
mi części zwierząt(dotyczy głównie młodych jagniąO
oraz restrykcjami w obrocie handlowym zwierzętami
ze stad zakażonych. Pomimo upływu 201at od wykry-
ciaczynni zagadnień
z zal<ręsu nie wyja-
śnionych. ania barie-

któ re w wi e lu pr zy p adkach wykazało, iż były one fil o -

genetyczni e bardziej spokrewnione z dotychczas po-
znanymi lentiwirusam t kóz niż owiec (I I, I2). Rów-
nięż analiza białek wirusowych wykazała obecność
wspolnych epitopow or az |<rzy żowe reakcj e serolo gicz-
ne. Wyniki tych badah,jak również doświadczalne
zakażenlawirusem WZMS dowodzą iż tropizm tego



trudnym do przewid zenia czasęm serokonwersj i ( 1 4).
Utrudnia to diagnostykę, zwłaszczaw sytuacji niskie-
go, niewykrywalnego w badaniu rutynowym miana
przeciw ciał. Wyniki badań przeprowa dzonych poza
Polskąwykazały, iz stosowanie jedynie metod serolo-
giczny ch ni e z ap ewn ia zdiagnozowania ws zystkich
zakażony ch zw ier ząt (I 3, I 4) . Z te go wz gl ędu i stotne
jest określenie, na ile metoda PCR może być przydat-
na do wykrywania nosicieli wirusa wprzypadkuujem-
nego wyniku badania serologicznego. Dotyczy to nte
Ęlko przypadków latencji, ale równięż problemu za-
każęhjagniąt urodzonych przęz zakażone matki. W
§m kontekście, metoda PCR możebyć przydatna do
róznicowania jagniąt zakażonych od osobników po-
siadaj ących j edynie przeciwciała matczyne. Celem
badań było uzyskanie danych odnośnie stopnia zaka-
zenia stad lentiwirusem WZMS oraz opracowanie te-
stu PCR umozliwiaj ącego amplifikacj ę wirusowych
kwasów nukleinowych.

Badaniom przy użyciu tesfu ELISA poddano 550
kóz z terenu całego kraju. Przy selekcj i zwterząt do
badania stosowano następuj ący schemat postępowa-
nia. W przypadku stad liczących powyzej 20 zwierząt,
materiał pobierano wyrywkowo od 10-15% dorosłej
populacji danego stada. W stadach o mniejszej liczeb-
ności badano wszystkie zwierzętaw wieku powyżej 3
mi e si ęcy. P onadto zb adano 2 I kóz ho dowanych p oj e-
dynczo w gospodarstwach przyzagrodowych. Wśrod
badanych zwierząt przeważały kozy rasy białej pol-
skiej uszlachetnionej, ponadto alpejskiej, barwnej
uszlachetnionej oraz toggenburskiej. Diagnostyka
metodą PCR w przypadku lentiwirusów napoĘka na
ltcznę bariery związane z wyjątkową zmiennością ge-
neĘ cznąjak równiez latentnym przebiegiem zakażeń,
W związku z tym uzyskanie wiarygodnych i powta-
rzalnych wyników metodą PCR wymaga jej optyma-
Itzacjt, W łm celu wykonano następujące prace: okre-
ślono najkorzystniejsze warunki reakcji, tj. dobrano
odpowiednie stęzenie jonów magnezly dNTŁ starte-
rów oraz ilośó cykli i zakres temperatur, porównano
wydajność reakcji stosując jako matrycę DNA komór-
kowy uzyskany różnymi metodami oraz porównano
sekwencj ę nukleotydów różny chdotychczas izolowa-
nych szczepów wirusa WZMS celem ustalenia kon-
serwatywnych fragmentów genomu, w oparciu o ist-
niejące bazy danych.

Matefiał imetody
Badania serologiczne. Materiał do badań stanowiła krew

z dodatkiem wersenu II, z której otrzymywano surowicę w
czasie do 24 godzin od pobrania. Surowice transpotlowa-
no w stanie schłodzonym i bezpośrednio po dostarczeniu
do laboratoriumzamrażano w temp. około -20oC. Badania
wykonano testem immunoenzymaty cznym,,CHEKIT" fir-
my Hoechst zgodnie z instrukcjąproducenta.

Otrzymywanie komórkowego DNA. Zródłem DNA
były leukocyty krui obwodowej lub pełna krew. Celem
uzyskania leukocytów, próbki o objętości około 10 ml wi-

rowano az do uzyskania tzw. kozuszka leukocytarnego.
Leukocyty zbierano pipetą pasterowską i wirowano w gra-
diencie Histopaque 1077 (Sigma) przy 1000xg przez 20
min. Frakcję limfocytów ponownie zbierano pipetąi za-
wie szano w buforze TEN ( 1 0 mM Tris-HCl, 1 00 mMNaCl,
1 mM EDTA) o pH 7,4. Z kolęi do zawiesiny komórek
dodawano pronazęo stęzeniukońcowym 1 mg/ml oraz SDS
o stęzeniu 0,5Yo.Mieszaninę tę inkubowano w temp. 37oC
przez okres od 3 do 16 godzin. Następnie poddawano lizat
dwukrotnej ekstrakcji fenolem oraz mieszaniną fenolu z
chloroformem. DNA zawarty we frakcji wodnej, po odwi-
rowaniu przez 5 minut przy 1600xg precypitowano dwu-
krotną objętością etanolu w obecności jonów NaCl o stę-
żeniu 0,4 M. Precypitat płukano w 70%o etanolu, a następ-
nie suszono w temp. pokojowej przez ok. 15 min. i roz-
puszczano w buforze TE ( 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA).
Oznaczanie stęzenia DNA przeprowadzano w spektrofoto-
metrzęUY przy dł. fali 260 nm.

Celem maksymalnego skrócenia czasu testu diagnosĘcz-
nego zastosowano tzw. mikrometod ę oczyszczania komór-
kowego DNA. Pobierano próbki kr"wi o objętości 0,5 ml,
które następnie mieszano z równą ilością buforu lizujące-
go (0,32 M sacharoza, 10 mM Tris-HCL, pH7,5,5 łnM
MgCL, l%o Triton X-100). Następnie wirowano je przez
20 sek. Osad krwinekrozpuszczano ponownie w 1 ml bu-
foru lizującego. Etap ten powtarzano dwukrotnie. Z kolei
osady krwinek rozpuszczanow l00 pl buforu stosowane-
go do PCR i inkubowano z dodatkiem 1 pl proteinazy K (5
mglml) w temp. 50oC przez I godz. Trawienie zatrzymy-
wano poprzez zarluTzenre probówek na 5 min. w łażni o
temp. 100'C, Do testu PCR stosowano 40 pl tej mieszani-
ny z dodatkiem dNTŁ starterów i polimerazy DNA.

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Rozdzielony
elektroforetycznie, amplifikowany DNA poddawano hybry-
dyzacli w roztworze sody molekularnej po utrwaleniu na
powierzchni filtrów nitlocelulozowych lub nylonowych.
Transferu DNA z żelu agarozowego na filtry dokonywano
metodą Southerna lżywając 10xSSC (1xSSC : 0,15 M
NaCl, 0,015 M cytrynianu sodu, pH 7,0) jako bufor trans-
portujący. Po zakończeniu transferu, utrwalano DNA na
fltrze przez zapiekanie w temp. BO"C przez 2 godz. lub
przez naśwtetlanie powierzchni filtra promieniami UV o
dł. fali 320 nm w czasie 5 min. Hybrydyzację przeprowa-
dzano w workach plastikowych wypełnionych buforem po
dodaniu sondy molekularnej w temp. 42'C i w czasie od
12 do 18 godz. Po zakoiczeniuhybrydyzacji wypłukiwano
nie związany zfitrem materiał kolejnymi porcjami buforu
SSC o malejącym stęzeniu (2 - 0,2xSSC) z dodatkiem 0,1%
SDS w temperaturzę 4żoC w czasie 20 min.

Wykrywanie produktu hybrydyzacj i. Do wykrywania
DNA związanego z sondą molekularną stosowano zestaw
ECL (Amersham Pharmacia Biotech, Ltd, Anglia). Filtry
zan;lrzano w r oztw orze substratu w czas i e 1 min., a następ-
nie przeprowadzano autoradiografięprzy uzyciu błon wy-
sokoczułych FF (Foton, Polska) w czasie I-4 godz. Po
wywołaniu i utrwaleniu błony uzyskiwano zaczernięniaw
postaci prązków, których intensywnośó za7eżała od ilości
związanej sondy molekularnej, a więc była pochodną ilo-
śc i komp 1 ementarne go DNA zdep onowane go na flltr ze.



przystąpieniem do amplifikacji
i reakcj i, określaj ąc doświadczal-
zenie jonow magnezowych, dez-

oksynukleotydow (dNTP) i starlerów, a także temperaturę
hybrydyzacji i ilośc cykli, Orientacyjnym punktem wyj-

11,ym cyklem elongacji,
Amplifikację prowadzono w podanych powyżej wanrn-

kach w steror,vanym mikroprocesorem urządzeniu L]NO II

ELISA,
Otrzymywan manie son-

dy rnolekularnej etapów: 1)

hódowla i oczys 2) izolracja

Znakowanie prowirusowego DNA peroksydaz ą. Zna-

Wyniki iomówienie

nych stad kóz nie pozwalana wyciągnięcie wiązących
wnio sków odnośnie geo grafi i zakażeń. Zwr aca lw a-

gę brak zakażęńwśrod zwtetząt
nych (w tabeli zaznaczono je
odsetek zw terząt zakażony ch
wyniosł 260ń, chociaż stwtęrdzano również I00oń za-
każefifiedno stado z woj. świętokrzyskiego).

Tab. 1. Sekwencja nukleotydolva starterów stosowanych w

,rnested PCR"

Nazwa Sekwenc ja

0L-1

0L-2

0 L-3

0L-4

5,-G cAG GAG GGAGAAG cTG GAA-3,

5,-AcATG cTTG cATTTTTTcTTcTAc-3,

5,-G cAGTTG G cATATTATG cTAcTAG-3,

5,-cTTGTTGTAcTCTTTGTccTAGTG -3,

959-978

1 582-1 559

1 057-1 080

1 553-1 530

Objaśnlenie: podane startery stosor,vane do testu PCR są zgodne

z sekwencją CAEV-Co dostępną w GenBank pod numerem
M33611.

fragmentu DNA WZMS, 3) znakowa-
nie prowirusowego DNA perok sy dazą.

[Iodowla i oczyszczanie plazmido-
wego DNA. Selekcję klonów bakteryj-
nych, zawieraj apych zrekombinowany
materiał genetyczny, prowadzono na
podłozu agarowym z dodatkiem ampi-
cyliny w stęzeniu 50 pg/ml. Izolowaną
kolonią bakterii zakażano 150 ml płyn-
rrej pożył,ki LB z dodatkiem antybioty-
ku i hodowano przy ciagłym lrrieszaniu
przez ok. 12 godz. w temp. 37'C. Pla-
zmidowy DNA oczyszczano na kolum-
nach,,Qiagen" zgodnie z instrukcjąpro-
ducenta.

Izolacja DNA prowirusa WZMS.
DNA plazmidu rekombinowanego
WZMS trawiono endonukleazą Sal l
(Amersham Pharmacja Biotech, Ltd.,
Anglia) i poddawano elektroforezie w
obecności wzorca (100 bp ladder, Gib-
co). Następnie wycinano wtaz z zelem
fragment genomu WZMS, który oczysz-
czano pr oszkiem szklanym przy rrzyciu
zestawu,,Sephaglass BandPrep Kit"
(Pharmacia).

Tab. 2. Wyniki badania serologicznego rv kierunku WZMS 550 surowic z terenu

t3 województlv

zac ho d n io-p o mo rskie

ś ląskie

d olnoś ląskie

ku jawsko-pomorskie

mazowieckie

mało p olskie

św iętokrzyskie

ł ó dzkie

podkatpackie

lu be lskie

o p olskie

po motskie

w arm ińsko-mazurskie

5

4

2

4

2

1

1

2

3

1

3

1

153

32+1*

30

66

29

11

20

24

67 + 15*

5+3*

2*

6l

25

66

20

2

2

1

24

1

1

8l

31

30

66

29

11

22

80

8

2

66

1

obj aśnien i e : 
* próbki poch odzące od zw ierząt z gospodarstw przyzagrodowych.



Należy podkreślic, że badania epizootiologiczne
miaĘ charakter pilotażowy. Ich celem było dostarcze-
nię orientacyjnych danych odnośnie stopnia zapowle-
trzenia wirusem zapalenia mozgu i stawów u kóz.
Uzyskane wyniki pomimo, tż pr zepr ow adzone w sp o -
sob wyrywkoo.ry wskazują ze odsetek stad, w których
stwierdza się zwierzęta zakażone, jest większy w
przypadku dużych hodowli w porownaniu z niewiel-
kimi gospodarstwami, aszczegolnie w odniesieniu do
zw ier ząt ho dowanych pr zy za gro dow o i ni e maj ący c h
kontaktu z innymi osobnikami. Badanie pojedynczo
ho dowanych 2 I kóz z terenu czter echwoj ewództw nie
wykazaŁo w zadnym przypadku zakażęnia wirusem
WZMS. Dla porównania wśród pozostaĘch 529 zwie-
rząt hodowanych w stadach wykryto 115 szt. serodo-
datnich. Stanowi to 26,40ń badanej populacj i. Za mało
jest obecnie danych, aby możnabyło wyciągnąć wnio-
ski odnośnie geografii zakńęnianaterenie Polski. Jeśli
przyjąó, że dwa wyniki wątpliwe stwierdzone w woj.
śląskim i dolnośląskim nie zostanąpotwierdzone, to
pozostaj ąj edynie woj ew ództw azachodnio-pomorskie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, w których
s tw i e rdzon o znac znąlic zb ę zakażeń wiru s e m WZ M S .

W tych trzech województwa traktowanych łącznie,
odsetek dodatnich seroreagentów wyniósł prawie 560ń.
W praktyce wynik ten zasługuje na uwagę tylko w
odniesieniu do woj. zachodniopomorskiego (5 prze-
badanych stad), gdyżw pozostaĘch dwoch wojewódz-
twach pr zeb adano j edyni e poj e dyncze go sp odarstwa.
Dobór prób do badania byłuzależniony od struktury
hodowli na danym terenie. Z tego też powodu staty-
sĘka wyników np. dla woj. zachodnio-pomorskiego
doĘczy duzych gospodarstw hodowlanych, natomiast
dla woj . podkarpackiego poj edynczy ch hodowców.
Uzyskane wyniki, o ile zostanąpotwierdzone na więk-
szej populacjizwierząt lokująPolskęw grupie o śred-
nio zapowietrzonej hodowli kóz. Największy stopień
zakażenia hodowli stwierdza się w państwach Ame-
ryki Połnocnej oraz we Francji i Norwegii, gdzie od-
setek dodatnio reagującychzwterząt, waha się w gra-
nicach 30-]0% (2),

chowego.
Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, iz

n aj i stotni ej szym czy nniki em wp ływaj ącym na szęr ze -

nie się zakażęńwirusem WZMS jest charakterprowa-
dzonej hodowli. W czterech stadach, wktórych stwier-
dzono występowanie zakażeń odsetek ten wyniósł
ponad 30Yo, w łm w jednym przypadku I00%. Dla
porównania, wśród 1 9 indywidualnie hodow any ch kó z
nie stwierdzono ani jednego zakażenia. Oczyrvistym
jest, że brak kontroli serologicznej t związanej z tym
selekcji, w krótkim czasie doprowadza do zakażenia
znacznej części lub nawet całego stada w następstwie
bezpośredniego kontaktu zwierząt. Dowodzi tego
100% wskaźnik zakażeń w jednym, a blisko 60%o w
innym stadzie.

Badanie metodą PCR probek DNA uzyskanych z
leukocytów krwi obwodowej przy lżyciu oddzielnie
każdej pary starterów dało wyniki ujemne. Przyczyną
jest bardzo mała ilość materiaŁu genetycznego wirusa
wkrwikrązącejwwynikueliminacjizakażonychl<r-wi-
nek pr zez układ immuno 1o g iczny go sp odarza, D odat-
kowy wpływ na wyniki ujemne mogła mieć zmien-
ność genetyczna wirusa WZMS, charakterystyczna
zresztądla całej grupy lentiwirusów. Ztego względu
zastosowano metodę,,nested PCR" poprzez dobór we-
wnętrznej pary starterów pozwalającej na amplifika-
cję fragmenfu genu gag o dł.491 par zasad (pz), Pro-
blemem, który od początku towarzyszył pracy nad
poprawą swoistości i wydajności tesfu była obecność
dodatkowych prążków, które mogĘ być wynikiem albo
zwiększonej koncentracji stańerów albo tęż rezu,lta-
tem nieswoistej amplifikacji DNA komórkowego.
Również zbyt duża ilość cykli w reakcji PCR sprzyja
tworzeniu się produktów niespecyftcznych, co zwią-
zane jest z tzw.,,efektem plateau" czyli zmianą wła-
ściwego stosunku substratu do tworzonego produktu
reakcji. Problemy te są ogólnie znane,jednak w przy-
padku lentiwirusów dochodzi dodatkowy czynnik d,
wyjątkowo duża zmięnność genetyczna, której kon-
sekwencją możę być niespecyftczne wiązanie starte-
rów do matrycowego DNA i powstawanie dodatko-
wych produktów reakcji. Aby uniknąć tej komplika-
cjt, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowej pary
starterów tj, OL-3 + OL-4 usytuowanych w obrębie
sekwencji amplifikowanej przy pomocy pary OL-1 +
oL-2,

P r zy c zy ną ni e sp e cyfi a znę go w iązania starterów
możę być również zbyt vriska, temperatura,,annealin-
gu". Temperatura ta, wyltczana teoretycznie w opar-
ciu o procent owy udziŃ poszczególnych nukleoĘdów,
często nie odzwierciedla warunków reakcji in vitro.
Badanie wydajności amplifikacji w szerokim zakresie
temperatur wykazało, że w przypadku starterów OL- 1

i OL-2 reakcja przebiega z największą wydajnością
gdy temp. annealingu byławyższa o 4oC zaś w przy-
padku OL-3 i OL-4 odpowiednio o 6oC w stosunku
do wartości teoretycznej. Również empirycznie dobra-
no właściwe stęzenie jonów magnezowych. Niewła-
ściwe stężenie Mg2* ma wpływ nie tylko na aktyw-
nośó i precyzję dziaŁania polimerazy, ale również na
szybko ś ó dys o cj acj i łańcuchów nukle otydo wy ch, za-



równo matrycy jak i starterow oraz formowanie dime-
rów, Badanie wydajności PCR w zakresie stężeń jo-
nów Mg2* od 0,5-4 mM wykazało,iżoptymalnym jest
stężenió 2 m}y'5 które następnie stosowano w badaniu
nrtynowym. Celem maksymalnego zmniejszenia kosz-
tów, test zminiaturyzowano i przeprowadzarlo go sto-
sując ok. 0,5 pg DNA w objętości 25 pl mieszaniny
reakcyjnej.

Porównanie wyników testu PCR przy stosowaniu
DNA otrzymanego z leukocytow (metodą standardo-
w ą) or az DNA uzyskane go tzw. mikrometo dą b ezp o,
średnio zpełnej krwi, wykazało zdecydowanie więk-
szą czlłośó testu opartego o metodę standardową.
Odsetek wynikow dodatnich uzyskanych przy pomo-
cy mikrometody stanowił ok.10oń w stosunku do re-
zlltatów metody standardowej . Wyniki oznaczeh po -

daje tab. 3.
Wstępne porównanie wydajności testu ,,nested

PCR" w odniesieniu do wyników testu ELISA wyka-
zało, iż na 57 kóz badanych obydwoma testami, 33
reagowało dodatnio w teście ELISA natomiast 24było

Tab. 3. Porównanie wyników testu PCR
przy zastosowaniu jako matrycy DNA
uzyskanego metodą standardową i mi-
krometodą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415
rafia rozdzie amplifika-
DNA ocytów znie dodat-
cji so Ścieżki 12, 14 i 15

dpow iezl<i nr al< produktu

amplifikac.li, ściezka nr 1 marker cięzaru.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141516 171819 202122

Ryc.2. Elektroforetyczny rozdział produktów go DNA
uzyskanego od kóz z gospodarstwa, ll którym ie zaka-
żei wirusem WZMS. Próbki nr: 4, 5, 1,9,13, produkt

allplifikacji odpowiadajapy 497 pz.pi-obki nr 19 i22 - marker ciężaru ( 100 bp ladder,

Cibco), prouta nr zt produkt arrrplikacji plazmidu rekombinowancgo prowirusetn
WZMS.

dodatnichwba-
daniu PCR.
Spośrod tych
33 dodatnich
seroreagentów,
15 było ujemne
w badaniu me-
todąPCR, ale jednocześnie 6 ujemnych w teście ELI-
SA wykazało obecność prowirusowego DNA w leu-
kocytach metodą PCR. Analiza uzyskanych wynikow

l{,fr3.iiiit-
ktorych jed-

nocześnie nie udało się wykryć obecności swoisĘch
przeciwctń. Na ogólnąltczbę39 zakażonych koz (wy-
niki badań serologicznych i PCR łącznte), aż I5,4oń
dodatnio reagowało jedynie w teście PCR. Na margi-
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ki sekwencjonowania fragmentów genomu kraj owych
szczep ow WZM S pozwolą na wyselekcj onowanie star-
terów do testu PCR w stopniu bardziej komplemen-
tarnym niz zastosowane w niniejszej ptacy, co powin-
no zwiększyć czułośó testu. Wydaje się, iz występują-
ce rozbiężności diagnostyczne mają swoje żródło nie
w niedoskonałości stosowanych metod lecz w biolo-
gii zakażeń witusem WZMS, a zwłaszcza istnieniu
zjawiska latencji. W szczegolności należy brać pod
uwagę immunosupresyjne oddziaływanie wirusa na
układ immunologiczny gospodarza, a ponadto bardzo
powolny rozw ój zakażenia. Przeprowa dzonębadania,
w §m mozliwość diagnozow ania zakażęńpoprzezvury-
kazanie obecności materiału genetycznego witusa w
komórkach kóz s ero lo g icznię uj emnych j ęst bar dzo za-
chęcające w kontekście usprawnienia diagnostyki
WZMS. Uzyskane wyniki nie są kresem mozliwości
diagnostycznychw sensie czułości, gdyz wstępne dane
świadczą iż poprawa czułości jest mozliwa poprzez
dodatkowe zastosowanie sondy molekularnej (ryc. 1),
Usprawnienie to gwarantowałoby również wysoką
specyficznośc metody. Należy dodać, iż w przedsta-
wionych wynikach badanporownawc zy ch, specyftcz-
ność testu PCR potwterdzano popruęzjednoczesną
amplifikację referencyjnego DNA pochodząc ęgo ze
sklonowanego w plazmidzie WZMS (ryc.2).

Wyniki porównania testu ELISA z badaniami me-
todą,,nested PCR" mają charakter wstępny niemniej
dowodzą iz dopiero łączne stosowanie metod serolo-
gicznych i metod biologii molekularnej pozwala na
uzyskanie wiarygodnych wyników di agno st y czny ch,
Stosowanie takiego właśnie kompleksowego tesfu dia-
gnostycznego, może okazac się przydatne w uspraw-
nieniu akcji uwalniania stad od wirusa WZMS oraz
we właściwej selekcji jagniąt urodzonych przęzzaka-
zone matki.

piśmiennictwo

l Acltour l!. A., A:izen S., Ghemmanl Y, Mazari B: Caprine atl-rritis-encepha-
lit;s in Algcrla. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop. 1g94, 41, 159-16l.

2.Adanls D S., Oliver R E., Ameghillo E., DeMąrtini J. C , Vervoen| D W.
Houvers D ,I., trlaghela S., Gorhctm,J. R, H,-LL.:ethB, Dayt,son M., Trigo E
,J., McCuire I C : Cloba] sLlrvey ofserological evidence ofcaprine ańhritis-
encephalitis virus infection Vet Rec l984, 1l5, 493-495.

3 Bm.gu ], Akca Y, Alkan E, Ozkul A, Karaoglu T,, Cabalar M:Antibody
preva|ence ofcaprine arthritis encephalitis virlrs (CAEV) in goats in Trrrkey.
Dt Tieliirztl Wschr. l994. ]0l:390-39]

4.Contrcras A Corrales ,I. C., Sanchez A, Aduriz J., Gotlzalez L, Marco J.:
Caprine arthritis enceplralitis in an indigenous Spanish breed oldairy goat
Vet Rec 1998, 112, 110-142.

5 ()ra:ł/ord T. B , AdunLs D S., Cheevers W P, CorkL C:Chronic ańhritis in
gotrts caused by a retl,ovitt-ts Science 19E0, 207:997-999

6 Greetnyood P. L, Norlh R N., Kirkland P D: Prevalence, spreacl and con-
troI olcapline arthritis-encepJra]itis vinls in dairy goat herds in New Sor_Lth
Wales Aust. Vet J. ]995, 72,341-345.

7 Guclnatlottir M., Pa.lssotl P '4: Transmission of lnaedi by inocrtJation of a
virus grown in tissrre culture froln maedi-affected lungs. J Infect Dis. 1967.
] 17. 1-6.

8 Gtiguen E, M.selli-Lakhąl L, Durancl J., Faviet C, Fontazero C., Grezel
D, Ballqldier S., Hausmann E, Chebloune I: Experimental infection of
Mouflon-domestic shecp hybrids rvith caprine arthritis-encephalitis virus.
Am .I Vet. Res 2000. 61.156-46].

9 Kaba,I., (janter M., Bickltardt K., Prandota l: PrevaIence of antibodics to
caprine arthritis encephalitis virus in breeding goats in Polan<1. Epidemiol.
Sanle Aniln Iqq7. ] l-]2.

10 Kun,B M., Cheblottne Y, Leung K., Narayan O: Genetic characterization of
two phenotypically distnict North Americatr ovine 1entiviruses and tlreir possi-
ble origin froll caprine ańhritis-encepha]itis virus. Virology 1996,225, 1-10

ll, Leroux C., Vuillennoz S., Mornex,J. F, Greenland I: Ccnomic heterogene-
ity in the pol region of ovine ]entiviruses obtained from bronchoalveolar
cells ofinfected sheep frotn France J Cen Mlol 1995,76, l533-1537,

1,2 Leroux C., Chastong J., Greenlalld T., Mornex J. fl: Genornic heteroger.reity
of srrrall ruminant lcntivirLlses: existetlce ol heterogencous populations in
sheep and ofthe same ]entiviral genotypes in sheep and goats Arch. Virol
]997, l42. ] 125-] l 37

13 RedĄ: P G., ,Sapp'Il/. J., Heneine Il{: Detection olcaprine arthri|is-encepha-
litis l,irr-Ls by polymerase clrain reaction. J. Clin. Microbiol. 1993,31,3042-
3043

11 Rinlslatl E, East N. E, Ttlrten M, Higgin,s J., DeRock E, Petler"sen N. C:
Delaycd seroconversion fblJorł,ing naturaJly acquired caprine arthritis-ence-
phalitis virlts inlection in goats Am J Vet Res. 1993,54,1858-1862

|5,Sunltalt P G, Daniels E, Diron B R : Caprine afthritis encephalitis virus
infection ofgoats in Southem Australia Aust Vet J. 1987, 64, 266-27I

Adres autora: doc. dr hab. Michał Reichert, ul. Kościuszki l9l'7,24-100
Pularvy; e-mail : Reichert@]pirvet.pularl1,.p|

CUNNING R.F., BROWN I. H., CRA\rySHAW T.
R.: Dowód na zakażenie wirusem influenzy A u
krów mlecznych ze sporadycznym syndrómem
utraty mleczności. (Evidence of influenza A virus
i_nfection in dairy cows with §poradic milk drop syn-
drome). Vet. Rec. 145, 556-557,1999 (I9)

SLlrowice.{5 krów z 5 stad, w których występorvał syncltolll tLtraty mlccz].lo-
ści zbadano serologicznie na obecnośc przeciwciał dla wirusa zakażnego zapa-
lenia nosa i tchawicy bydła (lBR), parainfluenzy 3 (Pr-3), wirLrsa syncytialnego
byclła (BRSV) i wirusa biegunki byclła (BVD), Hctemophiltt: somntts, lv,h,copla-
.snla bovis, Chlam,,-dia psittaci. Coxiella burnetii i Pttsteurella lrehttlosi IIO
Wszystkie stada były zakażonę wirLlsem Pl3 i BRSV Badanie pal surolvic 40
krów na obecność przeciwciał dla wirusa influenzy A w teście zahalnowania
hemaglutynacji wykazało za]<ażenie dwonra podtypatli wirusa influenzy czło-
wieka U 34 krórł, u,ystępowaĘ przeciwciała dla podtypu HlN l (A/Englan<t/
333/80) i u 38 dla H3N2 (A/England/427l88) Isto|ny wzrost miana wystąpił u
600ń zwierzal dla HlN l j u 65% dla H3N2. Jedynie strowica 2 krów nie zalvie-
rała przeciwciał dla podtypu H 1Nl i H3N2

G.

NEWTON J. R., WooD J. L. N., CASTILLO-
OLIVARES F. J., MUMFORD J. A.: Kontrola se-

outbreakin 1993). Vet. Rec, I45,511-516, 1999 (18)

Badania w teście seroneutralizacji surowic koni wykazaĘ że w 1995 r l 8
(2,5%) surolvic od 203 koni zawierało przeciwciała dla wirusa zapalenia tętnic
koni (E,ĄV), natolniast r.i, 1996 r, 46 (0,53%) z 885l surowic reagowało pozy-
tyrvnie. W obydrł,u latach badano głórvnie surowice koni pełnej krwi angieJ-
skiej T;,lko 0,3% surowic pochodzących od tych koni było seropozytywnych
Badanlo ogierów reagujących dodahio w 1994 i l995 r wskazują na istnienie
bezobjawowego nosicielstwa wirusa EAV przed tyn-r okresetrr czasu. Wszystkie
50 seropozytywnych ogierów było impońowanych ba!ź z USA, bądź z Unii
Europejsl<iej. U 9 (26,5%) ogierów wirus EAV był obecny w nasieniu Zarówno
tl ogier-ów siewców wirusa.jak i u klaczy użytych do próby biologicznej nie
występowały kliniczne objawy lvintsowego zapalenia tętnic

G.


