
Praca oryginalna

Genotypowanie krajowych izolatów wirusa BUD-MD*)

MlRosŁAW p. poLAK, JAN r.żltluozlŃsrl

Za1lad Wirusologii Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-100 Puławy

Wirus biegunki bydła i choroby błon śluzowych
należy, obok wirusa pomoru klasycznego świń (Hog
Cholera Virus - HCV) i wirusa choroby granicznej
owiec (Border Disease Virus - BDV), do rodziny Fla-
vi v i ri d a e, r o dzajl P e s ti vi ru s (1 6 ). P ows zechne wy stę -

powanie wirusa w pogłowiu bydła na całym świecie
oraz obecnośó jego w wielu narządach chorych zwlę,
rz ąt sprawi aj ą że straty ekonomiczne w hodowli zw tą-
zane z zakażęntęm tym patogenem są wysokie, cho-
ciaż często są nieprawidłowo diagnozowane ( 1 0).

W warunkach terenowych najczęściej stwierdza się
łagodną postać zakażenta określaną jako wirusowa
bie gunka bydła. Przeb ie g choroby j e s t zazwy czaj b ez-
objawowy i dochodzi do pełnego wyzdrowieniazwtę-
rząt. Straty ekonomiczne wynikaj ąz obniżonejmlecz-
ności, spadku masy ciała i ewentualnych problemów
w r o zr o dzie S mi erte lno ś ć w ś ró d zakażony ch zw ier ząt
jest znikoma t wtĘe się najczęściej z powikłaniami
bakteryjnymi. Ostra postaó BVD, która pojawiła się w
latach \992-1993 w Kanadzię oraz USA, cechuje się
krótkim przebiegiem wśród objawów typowych dla
BVD, ale współczynnik zachorowań zwterząt sięga
40oń przy współczynniku śmiertelności do 30oń (6,7,
9, 12- I 4). Analiza geneĘ czna sekwencj i nukleotydo-
wych w obrębie wysoce konserwatywnego regionu nie-
kodującego genomu wirusa zkońca 5'- 5'UTR (5'
UnTranslated Region) Ęch szczepów wskazał a, żę róż-
nią się one istotnie w stosunku do doĘchczas znanych
szczepów wirusa BVD-MD. Homologia sekwencji nu-
kleoĘdowych wśród Ęch szczepow orM w stosunku
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do szczepów referencyjnych wynosiła odpowiednio 90
i więcej procent oraz7Ooń. Wyniki tych badań skłoniĘ
naukowców do wydzielenia dwóch oddzielnych gr-r'rp

okre śl onych j ako geno§ p I (szczepy referencyj n e) or az
genoĘp II (nowe szczepy o podwyższonej zjadliwości).
Brak krajowych danych w tym zakresie oraz trudności
w stawianiu prawidłowej diagnozy na podstawie obja-
wów klinicznych skłoniĘ nas do podjęcia próby anali-
zy posiadanych kraj owych szczepów wirusa BVD-MD
w kierunku obecności genotypu II.

Genom wirusa BVD-MD tworzy pojedyncza nić
RNA o dodatniej polarności zbudowanaz około 12,500
nukleotydów (3-5, 11). Otwarta ramka odczytu (open
reading frame - ORF) koduje poliproteinę zbudowa-
nąz około 4000 aminokwasów. Od końca 5' genomu
kodowane są kolejno białka strukturalne i niestruktu-
ralne. Przed ORF znajduje się wysoce konserwatyw-
ny region niekoduj ący długości 3 6 1 -3 86 pat zasad (I ,

3). Harpin i wsp. (8) zsekwencjonowali ten region dla
szczepów standardowych jak l, szczepów o podwyż-
szonej zjadliwości i wykryli brak miejsca restrykcyj-
nego dla enzymu PstI u szczepow należących do ge-
notypu II. Amplifrkacja materiału genetycznego wiru-
sa BVD-MD metodąRT-PCR (Reverse Transcription-
Polymerase Chain Reaction: odwrotna transkrypcja
sprzężona z łańcuchową re akcj ą p o limerazow{ p ołą-
c zona z analtząt es Ękcyj ną uzy s kany c h amp l ikon ó w
(produkty reakcji RT-PCR) przy pomocy jednego en-
zymu p ozw ala na szybką kwalifi kacj ę dane go szcze-
pu wirusa do genotypu I lub genotypu II.

C elem b adan była kwalifi kacj a po si adanych szcze -
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na podstawie opisanej analtzy restrykcyjnej produk-
tów reakcji RT-PCR.

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiło 20 szczepów terenowych

wirusa BVD-MD wyizolowanych w Zakładzie Wirusolo-
gii w latach 1995-1998, Izolację całkowitego, komótko-
wego RNA do reakcji RT-PCRwykonywano metodąChom-
czyńskiego i Sacchi (2). Po zlanilpłynuz hodowli doda-
wano 2 ml roztworu 4M izotiocjanianu guanidyny i zdra-
pywano komórki z p ow ter zchni butel ek p lastikowym skro -

bakiem. Po przeniesieniu zawiesiny do 15 ml probówki po-
lipropylenowej dodawano 2M octan sodu (pH 4,0) w obję-
tości 1/10 ilości zawiesiny komórek i mieszano. Następnie
dodawano 1 objętość fenolu o pH 4,7 oraz ll3 objętości
mieszaniny chlorofotm-alkohol izoamylowy (49 : 1). Mie-
szaninę wstrząsano i inkubowano 10 minut w łaźni lodo-
wej, Wirowanie wykonywanoprzy 4500xgprzez 10 minut
w temperatutze 4"C, aby rozdzielić fazę wodnązawierają-
cąRNA odfazy organicznej. Po przeniesieniu fazy wodnej
do nowej probowki i dodaniu 1 objętości mieszaniny fe-
nol-chloroform-alkohol izoamylowy (.50 : 49 :I), zawar-
tość mieszano i wirowano j.w. Górną fazęprzenoszono do
trzech probówek 1,5 ml i dodawano jednakową objętość
izopropanolu. Po wymieszaniu zawartości, probówki in-
kubowano 30 minut w temperafurze pokojowej. Wirowa-
nie prowadzono przy 16 000xg przez 30 min. w tempera-
tlrze 4"C. Po zlaniu izopropanolu peletki przemywano dwa
razy 70oń etanolem, mieszano i wirowano j.w. przez3 mi-
nuty. Po z|aniu supetnatantu peletki RNA przemywano eta-
nolem absolutnym, wirowano j.w. i po zlaniu supetnatantu
suszono w temp. pokojowej przez 15-20 min. Peletki RNA
zawieszano w 20 pl wody redestylowanej traktowanej
DEPC (1 ml DEPC na 500 ml wody, mieszanie, inkubacja
w temp. pokojowej pTzez noc, autoklawowanie przez 40
min.). Tak przygotowany roztwór RNA przechowywano w
70'C. Do reakcji RT-PCR wykorzystano startery opisane

przez Ridpath i wsp,: stafter górny ( 18BF) o sekwencji GTA
GTC GTC AGT GGT TCG oraz starter dolny (366R) o
sekwencji GCC ATG TAC AGC
AGA GAT (l5). Wielkość powiela-
nego amplikonu wynosiła 195 par
zasad (p.z.). Odczynniki do reakcji
RT-PCR pochodzlĘ z zestawu RNA-
PCR firmy Perkin Elmer. Przedroz-
poczęciem właściwej reakcji RT do
2 pl RNA dodawano 50 pM staftera
dolnego (sekwencja nukleotydów
komplementarla do sekwencji wiru- tT
sowego cDNA w kierunku 3'-5') i
wodę do objętości 20 pl. Całość in-
kubowano w 90"C przez5 min., ana-
stępnie schładzano na lodzie.

Mieszaninę reakcyj ną zaw ierują-
cą po 0,2 mM kazdego z cztqęch
troj fosforan ów dezoksyrybonukle-
ozydów-dNTP (dATŁ dGTĘ dCTĘ
dTTP); 50 pM staltera górnego (se-
kwencj a nukleotydów odpowiadaj ą-
ca sekwencji wirusowcgo cDNA w

kierunku 5'-3');buforu PCR (1x),2.0 mM MgClr, 50 jed-
nostek odwrotnej transkryptazy MuLV; 20 jednostek inhi-
bitora RNAz dodawano do probówki i uzupełniano wodą
do całkowitej objętości 50 pl. Reakcję RT prowadzącą do
uzyskania cDNA d]awirusowego RNA prowadzono w 23'C
przezI0 minut oraz42"Cprzez50 minut. Po 5 minutowej
inaktywacji odwrotnej transkryptazy w temperaturze 95oC
mieszaninę schładzano na lodzie i dodawano 1,25 jednost-
ki polimerazy TaqDNA. Profil temperaturowy PCR wy-
glądałnastępująco: 94"C 10", 5OoC - 45",J2oC 45".
Amplifikację powtarzano w 25 cyklach zakończonych 10

minutową elongacją w temperaturzę 72oC. Po zakończę-
niu reakcji PCR nakładano l/l0 całkowitej objętości reak-
cyjnej na20ń żeI agarozowy z dodatkiem bromku etydyny
o stęzeniu 1pg/ml i prowadzono elektroforezę przy napię-
ciu 5 V/cm do momentu migracji błękitu bromofenolowe-
go do połowy długości zelu. Jako bufor do elektroforezy
uzywano lxTAE (40 mM Tris acetate,2 mM EDTA). Wy-
nlki r o zdziału ob s erwowano w trans ilumin atorze UY pr zy
długości fali 300 nm. Wynik dodatni oznaczał obecność w
żeluptĘka DNA o spodziewanej wielkości w stosunku do
wzorca mas. Jako marker wielkości fragmentów DNA uży-
r,ł,ano DNA QXI74 trawiony Haelll,

Genotypowanie szczepów terenowych wirusa BVD-MD
oparto na analizie restrykcyjnej produktu RT-PCR dla re-
gionu 5'UTR. Do 25 pl produktu reakcji RT-PCR dodawa-
no B-l2U odpowiedniego enzymu i 3 pl 10x stęzonego
bufor-Lr, Proces trawienia prowadzono przez3 godz. w tem-
peraturze 37'C. Spodziewane wielkości fragmentów re-
strykcyjnych, obliczono na podstawie mapy restrykcyjnej
nlanej sekwencji laboratoryjnego szczepu NADL wirusa
BVD-MD, Produkt reakcji RT-PCR, wielkości I95 p.z.,
trawiono enzymem PstI. Obecność miejsca restrykcyjnego
dla enzymu PstI w obrębie regionu 5'UTR jest typowa dla
szczepow o genotypie I. Uzyskuje się dwa mniejsze frag-
menty wjelkości l52 i 43 par zasad. Brak miejsca restryk-
cyjnego dla PstI dotyczy szczepów o genotypie II. Specy-
ficzność uzyskanych amplikonów potwierdzano stosując
enzym XhoI (fragmenty wielkości l59 i 36 par zasad).

Ryc. l. Wynik amplifikacji krajowych szczepów wirusa BVD-MD z llżyciem starte-
rów z regionu 5'UTR, Objaśnienia: M markerDNA r!X\74lHaelII; K-kontrola ujem-
na, #1-20 krajowe szczepy wirusa BVD-MD
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Wynikii omówienie

Wszystkie badane szczępy udało
się powielić zużyciem starterów dla
regionu 5'UTR. Rycina 1 pokazuje
wynik amplifikacji. Uzyskano pro-
dukt (amplikon) o charakterysĘcznej
długości ok. 195 p.z. Wszystkie
szczepy krajowe posiadaĘ miejsce
resĘkcyj ne w powielonym fragmen-
cie regionu 5'UTR. Po trawieniu
amplikonów uzyskano charaktery-
styczne prĘki na poziomie ok. 152
t 43 p.z., co pozwala na zakwalifiko-
wanie ich do genotypu I (ryc. 2).
Oznacza to, że żadęn z analizowa-
nych krajowych szczępow tereno-
wych wirusa BVD-MD nie naleĄ do
genotypu II charakteryzującego się
podwyższonązj adliwością, Dodatko-
we prązki występującę zarówno na poziomie I94 p.z.
jak i poniżej, to wynik niepełnego trawienia ampliko-
nów.

Uzyskane wyniki potwierdzaj ą dane terenowe wska-
zujące na niewystępowanie w Polsce zachorowań u
zwterząt o ciężkim przebiegu klinicznym i podwyż-
szonym współczynniku zej ść śmiertelnych będących
wynikiem zakażęnia wirus em B VD -MD.
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Grupę l7 cieląt w wieku 2-3 miesięcy o średniej masie 74 kg zakażono do-

tchawicowo przez 3 kolejne dnj l0 ml hodowli Pasteurella mu]tocidazawierają-

cej 10'jtk/ml Cielęta badano klinicznie, wykonano ultrasonografię klatki pier-

siowej i wykonano testy czynnościowe płuc, przed zakażeniem i po 24 godz po

podaniu ostatniej rlawki bakterii Cielęta poddano ubojowi po zł8 godz. po zaka-

żeniu i określono charakter i nasilenie zmian w płucach, Po zakażeniu wystąpiła

gorączka, dusznośc, zmniejszenie pojemności życiowej pLrc Zmlany chorobo-

we objęły oci 10,4 do 39% płuc. Występowała statystycznie istotna korelacja

porniędzy wynikiem badania ultrasonograficznego i zasięgiem zmjan chorobo-

wych w płucach oraz pomiędzy wynikiem badania ultrasonograficznego ; po-

jemnością źyciową płuc 
G.

,l. {. {. r|c {. c|c {. c|c + rl. c|c rF c|c + r|c {. c|c {. c|c + rt rF


