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Summary

Dia omp|ementary to the conservative regions of nucleoproteine, glycoproteine ]

S and genome enabied specific amplification of cDNA from 3 reference TGEV
strain Ć-Zt. łmplification was not observed in the case of nucleic acids extracted
from non-infected cell cultures, RNA from cell cultures infected with other slvine viruses (PEDI Porcińe
rotavirus, CSFV), nor in faeces from healthy pigs. The RT-PCR test described here was highly sensitive and in
optimal reaction conditions it was possible to detect single TGEV part
207u suspension of swine faeces. With the use of RT-PCR primers comple
gene, where the main deletion of PRCV genom€ is located, it was possi
ca
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Wirus TGEV (Transmissible G astroenteritis Virus)
j e st pr zy czy ną zakażne 1 i zar aźIlwej ch oroby prz ew o -

du pokarmowego świń przebiegającej z objawami
wymiotóq silnej biegunki, odwodnienia ,l, zablrzeń
metabolicznych oraz z wysoką (ok. 100%) śmierlel-
nością osesków w wieku do 14 dnia życia (2I). Zara-
zęk ten należy do ro dziny C oron a vi ri d a e, r zędl Ni d o -

vira]es i tworzy wspólną grupę antygenową z wiru-
sem PRCV (Porcine Respiratory Coronavirus - wa-
riant delecyjny wirusa TGE) oraz koronawirusami
psów, kotów i człowieka (16). Jednym z aktualnych
p rob 1 emów zw tązany ch z infekcj am i wyw o ływ anymi
przez koronawirusy, tak u ludzi jak i u zwlerząt, jest
brak skutec zny chmetod diagnostyc zny ch, pozwalaj ą-
cych na szybką i specyficzną identyfikację wirusa w
próbkach materiału biologicznego. Konwencjonalne
meto dy diagno styk t zakażeń T GEV u świń, wykrywa-
jące obecność zarazka lub jego antygenów w bada-
nym materi al e umoż liwi aj ą p o stawieni e r o zp o znanta
chorobyprzebiegającej w ostrej formie klinicznej, któ-
rej towarzy szązachot ow ania zw l,er ząt w ró żnych gru-
pach wiekowych oraz wysoka śmiertelnośó prosiąt
osesków (12). Na skutek naturalnego uodporrrienia
dorosĘch świń poprz ezprzebycie wielokrotnych, sub-
klinicznych zakażeńkoronawirusem układu oddecho-
wego (PRCV) orazprzekazywania tej odporności na
potomstwo, ostra postaó kliniczna TGE u świń wystę-
puje obecnie sporadycznie (10). Enzootyczna forma
infekcji cechuje się natomiast łagodnym naogołprze-
biegiem klinicznym, z tendencją do trwałego utrzy-
mywania się zarazka w środowisku. Wprowadzenie
do diagnostyktzakażeń TGEV u świń czułych metod
laboratoryjnych pozwalaj ących na pr zyĘ ciow e stwier-

. ........ :,:", ,. .| .... . .:. :' ,"'|',. .- :

dzęnte obecności niewielkich ilości wirusa w kale
zwterząt miałoby istotne znaczęnie dla wykrywania
no sicielstw a zat azka oraz infekcj i subklinicznych, cha-
rakterystyc zny ch dla enzooty cznej formy choroby.
Takie możliwości stwarza wykorzystanie w diagno-
styce metod biologii molekulamej, które w odróżnie-
niu od metod konwencjonalnych umożliwiaj ązrożnt-
cowanie pomiędzy witusem TGEV i jego wariantem
oddechowym (PRCV) (1 1).

Celem badań było opracowanie metody łańcuchowej
reakcj i polimerazowej (PCR) do wykryw ania zakńen
wirusem TGEV u świń oraz do różnicowaniatego za-
r azka z koronawirus em układu o ddechowe go (PRCV).

Materiał imetody

Szczepy wirusowe i linie komórkowe. Do badań uźyto
3 referencyjne szczepy wirusa TGEV l3 szczepy PRCV
izolowane od świń w Eutopie i Stanach Zjednoczonych oraz
jeden szczep krajowy wirusa TGEV (C-71), pochodzący z
banku szczepów Zakładl Chorób Swiń Państwowego In-

stytutu Weterynaryjnego w Puławach (tab. 1). Szczepy na-

mnazano w jednowarstwowych hodowlach ciągłych linii
komórkowych nerki śwlni - LLC PK1 (Pig Kidney) i jąder

świni ST (Swine Testes) (tab. 1), Ljnie komórkowe pasa-

zowano według ogólnie przyjętych zasad w badaniach r,vi-

rusologicznych. Jako podłoża wzrostowego uzywano pły-
nu Eagle'a wzbogaconego solami Earle'a (E/E), z dodat-

kiem 5% płodowej surowicy cielęcej (Fetal Calf Serum -
FCS) oraz antybiotyków, Angielski zjadliwy szczęp TGEV
-FS'7'72lT0 namnazano w hodowli komórek nerki prosiąt
(LLC PKl), natomiast szczępy amerykańskie TGE! szczep
krajowy C-JI oraz wirusy PRCV w hodowli komorko-
wej jąder świni (ST).



Tab. l. Szczepy TGEV i PRCV oraz linie komórkowe wy-
korzvstane w badaniach

Mianowanie wirusów - wykonano poprzez okreś]enie
ef-ektywnej dawki infekcyjnej (TCID5.) według metody
Reeda-Muencha. Szczegóły metody zawa7le sąw podręcz-
niku Larskiego (15).

Ekstrakcja RNA. Materiał do ekstrakcji jednoniciowe-

_eo RNA koronawirusów stanowiły supernatanty zakażo-
nych hodowli komorkowychoraz2Ooń zawtesiny kału świń
rł,pBs, do których dodawano wirus namnozony w hodow-
li komórek, W badaniach zastosowano metodę zużycien:r
odczynnika TRIzol i metodę z użyciem sproszkowanego
szkła,uznane uptzednio za skuteczne, ajednocześnie naj-

mniej skomplikowane technicznie i najmniej czasochłon-
ne ( 13). Wyekstrahowany RNA przechowywano w stanie
zamrożenia w temp. -70'C. W każdej badanej próbce po
ekstrakcj i, określano spektrofotometryczn ie koncentracj ę

RNA (Beckman DU 640 Spectrophotometer, USA), przyr
mując, że jedna jednostka absorbancji (1OD,60) odpowia-
da 40 pg jednoniciowego RNA w 1,0 ml roztwot-tt.

Oligonukleotydy - startery reakcji RT-PCR - zaprojek-
towano w dwóch regionach konserwatywnych w obrębie
genów kodujących główne białka strukturalne wirionu.
Pierwszy region połozony był na granicy genu kodującego
białko niestrukturalne, RNA-zależną po1 imerazę RNA oraz
genu kodującego główne białko strukturalne wirionu, gli-
koproteinę S. Region ten obejmował koniec 3' ramki od-
czytu ORF 1b genu polimerazy oraz koniec 5' genu gliko-
proteiny S, Zawierał on takze zlokalizowany w pobliżu
końca 5' genu S obszar delecyjny genomu wit-llsa PRCV.
Drugi region diagnostyczny wytypowano w obrębie genu
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Ryc. l. Regiony w obrębie genórv nukleoprotein_v- i
glikoprotein1, S genomu TGEV amplilikorł,ane lt- re-
akciach RT-PCR i nested PCR. Objaśnienia: w tekście

kodującego fosfory-
lowane białko nukle-
okapsydu (N). W
obydwu regionach
zaprojektowano
komputerowo (pro-
gram Genework) 7

starterów, zktórych 3

były komplementar-
ne do sekwencji genu
nukleoproteiny (N),
natomiast 4 do se-
kwencji genów poli-
merazy (Pol) i gliko-
proteiny S. W kaz-
dymzregionów dia-
gnosĘcznychzapro-
jektowano tzw. star-

tery wewnętrzne (Nested Primers), w celu umozliwienia po-
twierdzania specyficzności uzyskiwanych produktów reak-
cji PCR. Pozycje oraz sekwencje zaprojektowanych starle-

rów przedstawia tab. Z.Lokalizację w obrębie genomu TGE!
wykorzystanych w badaniach starlerów orazprzewidywaną
długość produktow reakcji amplifikacji ilustruje ryc. 1.

Standaryzacja warunków przebiegu oraz wykonanie re-

akcji RT-PCR. Wstępnie ustalono optymalne parametry tem-

peratuly i czasu trwania poszczególnych faz reakcji oraz
odpowiednią koncentrację jonów magnezowych w środo-

wisku reakcyjnym. Matrycę do odwrotnej transkrypcji sta-

nowił RNA ekstrahowany z supernatantów zakazonych ho-
dou,li komórkowych oraz z2Ooń zawiesiny kału świń z do-

datkiem wirusa. Syntezę cDNA prowadzono w probówkach
typu Eppendorf (1,5 ml), w objętości 30 pl mieszaniny, uzy-
wając i1 pLl wodnego roztworu RNA o koncentracji 0,05-

0,07 pg/pl. Po wstępnej denaturacji (65"C, 5 min.) do prob-
ki RNA dodawano 5 pl(50 pMol) startera anĘsensownego
(oligo 97 lub oligo 21), I2,5 pl mieszaniny do odwrotnej
transkrypcji o składzie: 6 pl buforu 5x stęzonego (5x First
Strand Buffer, Gibco BRL), 1 pl inhibitora RN-az (RN-asin
Inhibitor, 40 000 U/ml, Prome ga),2,5 pl 0,1 M Dithiotreitol
(0,1 M DTT Gibco BRt), 3 pl 10 mM roztworu trójfosfora-
nów dezoksyrybonuleoĘdów (dNTPs) oraz 1,0 pLl enzymu,
odwrotnej transkryptazy (M-MLV Reverse Transcriptase,
200IJlp,I,Gibco BR]-) Składniki mieszano i inkubowano w
łaźni wodnej o temp. 45"C przez 90 min, Po inkubacji en-

zym RT inakryłvowano w temp. 100'C przez 10 min.
Reakcję PCR przeprowadzano w objętości 50 pl mie-

szaniny, używając 5 pl matrycy cDNA, Próbkę cDNA do-

dawano do mieszaniny reakcyjnej o następującym składzie:
5 pl 10x stęzonego buforu dla Taq polimerazy (Amersham),
2 pl 5 mM roztworu trójfosforanów dezoksyrybonukleoty-
dów (dNTPs), po 3 pl (50 pMol) stańerów antysensowne-
go (oligo 97 lub oligo 21) i sensownego (oligo 93,20lub
32), 3 pl 25 mM roztworu MgClr, 0,5 pl enzymu Taq poli-
merazy (Amersham, 5 U/pl), 28,5 pl wody, Mieszaninę
reakcyjnąpokrywano 3 kroplami (100 pl) oleju mineralne-
go (Sigma) i poddawano 35 cyklom reakcji PCR o nastę-
pujących parametrach: denaturacja cDNA - 94oC, 1 min.,
wlązanie starterów 45"C,ż min., wydłuzanie starterów -
J2'C, 2 min. Ostatni cykl reakcji obejmował końcowe
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Tab. 2. Seklvencie i pozycje starterórv reakcji RT-PCR i nested PCR

0ligo 32

0ligo 20

0ligo 39

0ligo 21

8009 - 8026

8309 - 8326

8700 _ 8683

835 -851

964 -979

1574 - 1590

1693 - 1677

N

N

N

Pol 1b

Pol 1b

s

s

AG CTTCCTGAAAG GTG GT

AGAAG GATGACAGTGTAG

ATCCTTTG G CAAGTG GTA

TGTTG CCATTAAAATCA

TAACTACTTAG GACCA

ACTCCATCACAGTTACA

TACCCCAATTG CAAGTC



wydłuzanie stafterów o temp. T2"C przez 9 min, Reakcje
przeprowadzano w probówkach typu Eppendorf o pojem-
ności 0,5 ml, w termocyklerze PolyChain II (Polygen). Do
reakcji reamplifikacji (Nested PCR) wykorzystywano 1,0
pl produktu pierwszej reakcji PCR. W mieszaninie reak-
cyjnej starlery sensowne zastępowano stafterami wewnętrz-
nymi (Nested Primers oligo 99 lub 10), dodawanymi w
ana\ogtcznych ilościach. Próbki poddawano 30 cyklom
nested PCR.

Lnaliza produktów amplifikacji. Uzyskiwane produkty
amplifikacji analizowano elektroforety cznie w I,5oń żdru aga-
rozowym (Sigma), balwionym bromkiem eĘdyny, w obec-
ności wzorca masowego (l00 bp DNA Ladde1 Gibco BRL).
Wynik PCR uznawano za dodatni w przypadku obecności w
żelu pojedynczego prĘka DNA o wielkości określonej loka-
lizaĄądanej pary starterów w genomie (ryc 1), Specyficz-
ność produktow amplifikacji potwierdzano w drugiej reakcji
PCR §ested PCR) z uzyciem stafiera wewnętrznego.

Ocena czułości i specyficzności metody RT-PCR. W
celu określenia czułości metody RT-PCR w detekcji RNA
wirusa TGEV przygotowano rozcieńczenia wzorcowego
szczepLŁ Purdue, namnazanego i tnianowanego w hodowli
komórek jąder świni (ST). Poszczególne rozctęńczeniaza-
wierające od 103 0,1 TCID5, wirusa dodawano do 250 pl
superrratantu 20%o zawięsiny kału świń w PBS, z ktorego
ekstrahowano RNA metodą z użyctem TRIzolu. Reakcję
RT-PCR wykonywano ze starterami ograniczającymi frag-
ment o długości 69żpzw obrębie genu nukleoproteiny (N).
Specyficzność metody RT-PCR w wykrywaniu RNA wi-
rusa TGEV określono wykonując reakcję amplifikacji z
uzyciem matrycy RNA ekstrahowanego z superrratantów
hodowli komórkowy ch zakażonych wzorcowymi szczepa-
mi wirusa oraz z próbek kału świń z dodatkiem witusa
TGEV namnozonego w hodowli komórek, Układ odnie-
sienia stanowiły próbki RNA ekstrahowane z nie zakażo-
nej hodowli komórek jąder świni (ST) i nerki prosiąt (LLC
PK1), z hodowli komórkowychzakażonych rotawintsem z
grupy A i wirusem klasycznego pomoru świń oraz zkahl
zdrowych prosiąt. Kontrolne próbki RNA uzyskano od dr
Wesleya (NADC, Ames,Iowa, USA).

Wyniki i omówienie

Wyniki reakcji amplifikacji i reamplifikacji geno-
mowego RNA ekstrahowanego z supematantl zaka-
żonej hodowli komórkowej, z użyciem wykorzysta-
nych w badaniach starterów ilustrują ryc.2,3, 4. W
reakcji RT-PCR uzyskiwano produkty o długości 692
pzze starterami Oligo 97 i93, komplementarnymi do
genu nukleoproteiny (ryc.2), oraz 858 pz zę startera-
mi Oligo 2I i 32, komplementarnymi do genu gliko-
proteiny S i polimerazy (ryc.3). Uzyskanie produk-
tów RT-PCR o oczekiwanej wielkości było wstępnym
kryterium ich specyficzności. Dodatkowe potwierdze-
nie ich swoistości stanowiły wyniki reamplifikacji.
Długość produktów reakcji nested PCR z parami star-
terów Oligo 97 ,99 i Oligo 2I,20 wynosiła odpowied-
nio 390 pz dla genu N i729 pz dla genu S (ryc. a),
Pozytywne wyniki w reakcji RT-PCR uzyskano ze
w s zy stkimi wz orc owym i s zc zep ami T GEV namnaża-

nymi w warunkach in vitro. Przydatność tej techniki
do wykrywania wirusa TGEV w kale świń wykazano
w badaniach dotyczących wyboru optymalnej metody
ekstrakcji wirusowego RNA zprobękkału do wykry-
wania zarazka metodą RT-PCR. Uzyskane wyniki
przedstawiono w odrębnej publikacji (13).

Standaryzacj ę warunków przebiegu reakcj i odwrot-
nej transkryp cj i i p o lim ery zacji łańcuchowej wykona-
no poprzez ustalenie optymalnych parametrów tem-
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Ryc. 2. Produkty reakcji RT-PCR o długości 692 pz uzyskane na
matrycy RNA referencyjnych szczepólv wirusa TGEV oraz izolatu
krajowego, z użyciem starterów Oligo 97, 93 komplementarnych do
genu nukleoproteiny genomu TGEV. Nr l, 2 TGEV FS 1]2l]0,nr3,4
- TGEV Miller PP-3. nr 5, 6 'TGEV Purdue-l]5. nr 7, 8 TGEV C-71, nr 9
kontrola negatywna M markcr masy cza5teczkowej (l00bp DNA ladder
Gibco) Elektroforeza w 1,5% żelu agarozowym barwionym bromkierrr etydyny

Ryc. 3. Produkty reakcji
RT-PCR o długości 858 pz
uzyskane na matrycy RNA
referencyj nych szczepów
TGEV z użyciem starterów
komplementarnl,ch do ge-
nórv glikoproleinr S i po|i-
merazy (Oligo 21, 32). Nr l

TGIV FS --2 70. nr 2

l CFV MiIler PP-], nr ] -
TGEV PLrrdue-ll5. nr 4
TCEVC-7l, nr5 kontrolane-
galyu na. V markel masy czą-
steczkowej (100bp DNA ladder

Cibco,;. f Iektroloręzl u 1.5"o

żeJu agarozowym barwionym
blomkiem etyclyny.

Ryc. 4. Produkty reakcji nested PCR o długości 390 pz i 129 pz
uzyskane odpowiednio z użyciem starterów Oligo 97, 99 i Oligo 21,
20 na matrycy cDNA produktów RT-PCR o długości 692 pzi858 pz
referencyjnych szczepów wirusa TGEV oraz izolatu krajowego. Nr
1, 5 TGEV C-7l, nr 2, 6 TCEV Miller PP-3, nr 3, 7 TGEV Purdue-i 15, nr
4, 8 TGEV FS '712170, nr 9, I0, kontrola negatywna. M marker masy
cząsteczkowej (1 00bp DNA ladder Gibco) Elektroforeza w 1,5% żelu agaro-
zowym banvionym bromkiem etydyny

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ryc, 5. Określenie progu
czułości wykrywania re-
ferencyjnego szczepu
TGEV Purdue-ll5 w ka|e
świń, w reakcji RT-PCR
z użyciem starterów Oli-
go 91 ,93 komplementar-
nych do genu nukleopro-
teiny genomu TGEV,
ograniczających frag-
ment o długości 692 pz.
Nr-1 10'TCID,' TGEV. nr-
2 10r TC[D-.. nr-3 l0
TClD,n. nr-4 1 TCIDr,,. lrr-5

-0.J TClD,n,nr-6 kontrola negatywlla. M marl<ermasycząsteczkowej (100bp

DNA lar]dei Cibco). Elektrolbreza w 1.57n żelu agarozowym barwionym brom-
kierl etydyny

Ryc, 6. Specyficzność wy-
krywania RNA TGEV w
reakcji RT-PCR z uży-
ciem starterów Oligo 97,
93 komplementarnych do
genu nukleoprotein} ge-

692 Fz fro.u TGE\; ogranicza-
jących fragment o długo-
ści 692 pz. Matrycę reakcji
RT-PCR stanowił RNA ekstra-
howany z: nr 6 sLlperr]atant
hodowli komórek (ST) zaka-
żonych szczepem M jller PP-3
TCEV nr 4 kał p1,osiąt z do-

nych.
Metoda PCR nie była szeruej wykorzystywana w

Japonii. Pozytywne wyniki uzyskano w przypadku
wszystkichbadanych izolatów. Te same startery lużytę
zostały przez autorów do wykrywania RNA TGEV w

znych produktów w reakcji
wstępnym okreŚleniem opty-

malnej koncentracj i j ej składników, j ak również para-
metrów azasu trwania i temperatury poszczególnych
faz r eakcjt ( 1 ). W b adaniach własnych, optymalizacj ę

warunków reakcji RT-PCR wykonylvano zgodfiie ze

datkiem wirusa TCEV Miller PP-3 namnożonego rv hodor,vli komórek. rrr 1

::[#łiffii:L;i

"li;ł:iff:ul,;
zorvylrr barwionym blomkienl eĘdyny

peratury i czasu ttwania faz denaturacji,hybrydyzacli
Śtarterów i rvydłużania starterów cyklu reakcji PCR
oraz dobor odpowiedniej korrcentracji jonów magne-
zu (Mg*-). testowano w
reakcji RT cy RNA eks-
trahowane z kału świń.
Przeprowadzone badania pozwoliły przyjąć temper1-
turę innilingu wynoszącą45'C dla hodowli komórek

cji, okr wirusaTGEV
w Supe iń, do którego
dodaw o, referencyj-
nego szczępu Purdue TGEV. Uzyskane wyniki przęd,
stawione na ryc. 5 wskazują na możliwośc wykrycia
RNA wirusa TGEV w supernatancie kałowym)zawlę-

nów diagnostycznych,z w genięN i
S. Natomiast w wyniku asów nukle-



wskazówkamt zawartymi w pracach Britton i wsp, (2,
3), doĘczących analizy genomu wirusa TGEV oraz
klonowania genów kodujących główne białka struk-
turalne wirionu. W szczególności zwrócono uwagę na
dwa parametry reakcji PCR, tj. temperaturę wiązania
starterów oraz koncentrację jonów magne^l w mie-
szaninie reakcyjnej. Temperaturę hybrydyz acji (T) za-
projektowanych starterów reakcji ustalono w oparciu
o ich sekwencję nukleotydową na podstawie wzoru:
T :4X(G + C) + ]x(A + T) - 5 (I4).Przyjmuje się, że
temp erafu ra ta powinn aby ć ntższa o d temperatury top-
nienia, różnej dla rożnych sekwencji. W niektórych
przypadkach koniecznym staje się zwiększenie tem-
peratury annilingu o kilka stopni ponad skalkulowaną
wartość, co wydatnie zwiększa specyficzność ampli-
f,rkacji poprzęz eliminacj ę dodatkowych, niespecyftcz-
nych produktów reakcji, W badaniach własnych pro-
blem ten pojawił się w przypadku zastosowania jako
maĘcy, RNA ekstrahowanego z próbek kału świń.
Startery własne, zwłaszcza pochodzące z regionu 5'
genu glikoproteiny S, cechowĄ się niskim odsetkiem
zawartości zasad G + c, co stwarzało konieczność
przyjęcia temperafury hybrydyzacji starterów w gra-
nicach 43-45'C. Ten zakres temperafur zapewniałuzy-
skiwanie specyficznych produktów reakcji PCR z uży-
ciem każdej ze stosowanych par starterów w przypad-
ku wykorzystania j ako matrycy RNA ekstrahowanego
z supernatantu zakażonej hodowli komórkowej. Eks-
perymentalnie ustalono, że optymalna temperatura
wiązanta starterów w reakcji wykonywanej z RNA
ekstrahowanym zkału świń wahała się w granicach
48-50'C i w tych warunkach zreguły nie miało miej-
sca niespecyftczne wiązanie się starterów z matrycą.

Parametrem wp§rvaj ącym na j ako ś ć uzyskiwanych
produktów reakcji PCR jest także wŁaściwa koncen-
tracja jonów magnezowych w mieszaninie reakcyjnej,
które decydują o aktywności polimerazy DNA. Wy-
korzystywana w reakcjach PCR termostabilna Taq
DNA polimeraza funkcjonuje optymalnie przy stęże-
niu j onów magnezowych wynoszącym 0, 5 - 1,0 mM ( 1,

14). Wysokie stężenia Mg**, przekłaczające 10 mM
mo gą natomiast hamować aktywno ść enzymu. Z lw agi
na fakt, że częśćjonów magnezuwiĘe się w środo-
wisku reakcyjnym z nukleotydami, koncentracja MgCl,
w buforze powinna być wyższa od wymaganej dla pra-
widłowego funkcjonowania polimerazy. Z doświad-
czeń Hoad i wsp, (14) wynika,że stężenie MgCl, wy-
noszące 2,0 mM (1,5-4,0 mM), zregńy zapewniiuzy-
skiwanie specyficznych produktów reakcji, gwaran-
fując jednocześnie wysoką wydajność aplifikacji. W
praktyce, optymalną koncentrację jonów magnęzu
powinno się ustalać doświadczalnie, ponieważ może
onaróżnió sięw zależności od użytych starterów re-
akcji PCR. W badaniach własnych ustalono, że opĘ-
malne stężenie jonów magnezowych w mieszaninie
reakcyjnej powinno wynosić 1,5 mM. Przy tej kon-
centracji, specyficzny produkt reakcji PCR był jedy-
nym, widoc znym w obrazie elektrofore Ę cznym.

Teoretyczna wydajność amplifikacj i specyfi cznej
sekwencji DNA w reakcji PCR jest wysoka. W stan-
dardowych warunkach, w których mieszanina reakcyj-
na poddawana jest 25-30 cyklom, współczynnik am-
plifikacji wynosi 225-230 (1, 14). Wprawdzie w prakty-
ce wydajność reakcji jest nieco niższa, ale zapewnta
ona wykryrł,anie w b adanym materiale nawet poj edyn-
czych cząstek drobnoustrojów, co odpowiada ilości
około 80 ag (10-18 g) DNA. Takwysokaczułośc meto-
dy PCR jest szczególnie przydatna w przypadku wy-
krywania drobnoustroj ów występuj ących w śladowych
ilościach w próbkach materiafu klinicznego. W bada-
niach własnychwykazano, że w przyjętych warunkach
reakcji RT-PCR możliwe było wykrycie RNA wirusa
TGEV w supernatancie kałowym zawierającym I
TCID5. zarazka, co powinno odpowiadać jednej kopii
wirusa. Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa, czu-
łość metody RT-PCRw detekcji wirusowego RNAjest
zróżnicowana tlzależniona głównie od metody eks-
trakcj i kwasu nukleinowe go, r o dzaju materiału lżyte -
go do badań oraz od rodzaju drobnoustroju. Szczegól-
nie wysoką czdość RT-PCRuzyskiwano w odniesie-
niu do wykrywania RNA enterowirusów ludzkich(4,
9, I7 , 22). W pracach Shieh i wsp, (22) oraz Casas i
wsp. (4) wykazano, że pr o g wykrywalno ś ci tych wiru-
sów w lizatach zakażonych hodowli komórkowych
wynosił od 0,02-0,006 TCID'.. Według cytowanych
autorów, tę paradoksalnie wysokączułość metody PCR
w wykrywaniu enterowirusów można wytłumaczyó
bardzo niską skutecznością infekcyjną Ęch drobno-
ustrojów w stosunku do hodowli komórkowych oraz
nviązanązĘm wysoką proporcj ą cząstek wirusowych,
przyp adaj ącą na j edną j e dno stkę zakaźną. Nie mo żna
zatem pr zy j ąc, że każdej j e dno stc e zakaźnej wyl i c z o -
nej w ocenie in vitro odpowiada pojedyncza kopia
wirusa. Shockley i wsp. (23) oraz Collomb i wsp. (5)
wykazali, że stosunek wirusowych cząstek zakażnych
do cząstek nie wywołujących infekcji w hodowli ko-
mórkowej moze się wahać w granicach od 100-400,
Natomiast RNA do reakcji PCR ekstrahowany jest z
całej puli wirusa zawartego w badanej próbce. Wspo-
mniane założęnia należy uwzględnić w interpretacji
czułości metody PCR, jakkolwiek nie zmieniają one
faktu, że jest ona aktualntenajbardziej czułątechniką
stosowaną w diagnostyce mikrobiologicznej.

Konwencjonalne metody diagnostyczne, bezpośred-
nie i pośrednie nie są przydatne do różnicowania wi-
rusa TGEV z jego wariantem oddechowym (PRCV).
Odmienny tropizm tkankowy koronawirusa układu
oddechowego świń uwarunkowany jest istnieniem
określonychrożnic w strukturze genomu tego wirusa,
polegających na istnieniu głównej delecji w obrębie
genu glikoproteiny S oraz kilku mniejszych delecji
zlokalizowanych w obrębie ramki odczytu ORF-3a,
kodującej białko niestrukturalne o nieznanej funkcji
(10). W badaniach własnych do różnicowania zasto-
sowano parę starterów (Oligo 2I,32), z których jeden
(oligo 2l)był komplementarny do regionu genu S wi-



Rl c. 7. Różnicowanie TGEV i PRCV metodą RT-PCR, Produkty re-

akcji RT skane z o 21,32 oraz

Oligo 2l do genó merazy geno-

n-,uJGE hodowli ch referencyj-

żelu agarozowym barwionynl bromkiem etydyny.

niach klinicznych (7, 8).
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