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The aim of this study was to investigate.l,r,hethe. ",":|T"T;'JaCR method is useful for the cle 
'

of the maedi-visna virus (MW)in]sheep under field conditions. 375 bp fragments of the gag genc
antl analyzed electlophoretically or blotted to a nylon lilter and hlóridżed with a D be after labeli dii
dUTP, The sensitiyity of the PCR reaction was]analyzed by serial dilutions of p containing a gth f
MVY; it was discovered that a s€cond round of amplificatio
son'between the ELISA and PCRIdemonstrated that DNA
as in 8 sheep which were §eronegative. Neither specific ant
MYY-free herd. When aligned to each other, the gag §equen
ofhomology. This proves the presence of a heterogeneous pop
influence on the efficiency ofPCR reac
tion of serological and PCR plus hybri significantly improve the diagnosis of MW infection.
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Maedi i visna to dwa określenia charakteryzujące
wybitnie przewlekłą chorobę owiec, której czynnikiem
etiologicznym jest wirtrs (maedi-visna virus-MW) za-
1iczany do rodziny Retroviridae, rodzaju Lentivints. Ze
względu na częstą lokalizację zmlan chorobowych w
płucach choroba określana jest także jako postępowe
zapalenie płuc (ovine progressive pneumonia - OPP),
a jej istotą poza zmianami w płucach, sązmlany za-
palne w ośrodkowyrn układzie nerwowym, stawach i
w gruczole mlekowym (4, 11). Wybitnie przewlekły
przebi e g choroby j es t przy czynąi stotnyc h stlat ekon o-
micznych, dlatego tak duzą wagę przywiązuje się do
czułej i swoistej kontroli zakażeń MVV co pozwala
wyeliminować transmisję wirusa i w konsekwencji
umożliwia tworzenie stad wolnych od MVV.

Większość owiec zakażonych posiada swoiste prze-
ciwciała skierowane przeciw rożnym antygenom wi-
rusa, co jest podstawą szerokiego stosowania metod se-
rologicznych w diagnostyce zakażeń MVV. Metodami
zalecanymi przez OIE, które znalazły praktyczne za-
stosowanie jest metoda immunodyfuzjt w żefu i meto-
da ELISA (6, 10). Jakkolwiek swoiste prze ciwciała wy-
krywane sąjuz po upływie 6-12 tyg. po zakażeniu to w
szeregu plac, uwzględniaj ących doświadc za7ne zaka-
zenie, wykazano fakt serokonwersji dopiero kilkana-
ście miesięcy po zakażeniu lub występowanie bardzo
niskiego poziomu przeciwciał, uniemożliwiającego
wykrycie zakażenia (7, 8, l 3). Przyczyną tego jest la-
tentny charakter zakażenia, charakterystyczny dla więk-
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szości lentiwinrsów, stąd potrzeba stosowania metod
altematywnych w stosunku do testow serologicznych
(5, 11). Pośród nich, nie licząc izolacji wirusa z leuko-
cytów krwi. największe znaczenie przypisuje się me-
todzie PCR, pozwalającej na wykrywanię RNA MVV
lub częścicj DNA MVV zintegrowanego w formie pro-
wirusa z genomem kornórki (2,12,15, 16). Diagnosty-
ka metodąPCR w przypadku MVV napotyka na liczne
utrudnienia zwla?ane z niewielką ilością DNA prowi-
rusa dostępną do badanta otaz wyjątkową zmiennością
genetyczną MVV (1 1, 16).

Celem badań było wykazanie przydatności oznacza-
nia prowirusowego DNA M\ry metodąsemi-nestedPCR
w leukocytach krwi owiec z obecnością lub brakiem
swoistych przeciwciał oraz porównanie wyników §ch
ozn aczeń z występ owani em swo istych pr zeciw ciał.

Matetiał imetody
Badania serologiczne. Badania przeprowadzono na prób-

kach krwi pobranych od l60 owlec rasy melynos l pomor-
skiej, pochodzących z 8 różnych stad. Pobraną krew dostar-
czano do laboratorium, uzyskiwano surowicę, którąprzecho-
wywano w temp. -20"C, az do momentu wykonywania ba-
dań. Swoiste przeciwciała oznaczallo testem ELISA firmy
Innogenetics. Na podstawie tych badań wyselekcjonowano
dwie grupy zwierząt. Pierwszą stanowiło 136 owiec pocho-
dzących z 6 stad, pośród których stwierdzano rózny odsetek
seroreagentów. Drugą grupę stanowiły 24 owce pochodzące
z dwóch stad, u których nie stwierdzono obecności swoistych
przeciwciał.

Preparatvka genomowego DNA. Od wszystkich l60
zwierzĘ pobierano po 10 ml krwi z dodatkiem antykoagu-



lantu (EDTA,Na) l preparowano kożuszek leukocytów, wi-
rując próbki 30 min. przy 2500 ĘD, 3 następnie hemolizu-
jap erytrocyty pTzy uzyciu l M roztworu NHlCl. Po dwukrot-
nym płukanitt w buforze PBS z komórek preparowano geno-

mowy DNA posługując się zestawetn Blood DNA Prep Plus
(A & A Biotechnology, Gdańsk) zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta. Zarvafiość DNA mierzono spektrofotometrycznie do-
prowadzając do koncentracji l pg DNA w 5 p1 buforu TE.

Metoda PCR. Do amplifikacji DNA-MW zastosowano
metodę semi-nested PCR, która uwzględnia dwustopniową
anrplifikację z wykorzystaniem w drugiej rundzie PCR tego

samego primera do końca 5'. Do amplifikacji fragmentu genu

gag MVV długości 37 5 par zasad (pz) wybrano trzy prinlery
o sekwencji podanej wg. (2): primer scnsowny-TAGAGA-
CATGCGAAGCAAG, primer antysensowny dla pierwszej
amplifikacj i-CTACCGCCTTCCAACTTCTC, primer anty-

sensowny dla drugiej amplifikacji-TCCTTATTTTCGTG-
TAGTCC, Oligonukleotydy syntetyzowane były w lBB w
Warszawi e przy lży ciu syntetyzatora C ene A s sernb l er-Plus
(Ph annacia Biotech). Reakcj ę amplifikacj i prowadzon o przez
35 cykli stosując identyczne profile zmian temperatury: 94oC
przez I min. 53"C przez 1 min. i J2"C przez I min. oraz
końcowąelongację przezI0 min. w temp.T2'C. Składnika-
mi rnieszaniny reakcyjnej były: 1 pg genomowego DNA, 0,2
mM dNTPs, 25 pmol każdego z primerów, 2,5 jedn. AGS-
GoldTNl DNA polimerazy (Hybaid) oraz 10x stężony bufor z

dodatkiem 1,5 nrM MgClr. Reakcję prowadzono w Master-
cycler 5333 (Eppendor1). W celu sprawdzenia jakości pre-
paratyki DNA każdąz próbek poddawano dodatkowej reak-
cji PCR wykorzystując primery pozwalające na amplifika-
cję fragmentu genu owczej P-aktyny długości 400 pz. Se-
kwencja tych primerów była następujapa: primer sensowny-
TCATGTTTGAGACCTTCAACACCCCAG, primer anty-

sensowny dla pierwszej amplifikacji-CCAGGGGAAG-
GCTGGAAGAGTGCC, primer sensowny dla drugiej am-
plifikacji-CCCCAGCCATGTACGTTGCTATCC, primer an-

tysensowny dla drugiej amplifikacji-GCCTCAGGG-
CAGCGGAACCGCTCA. Warunki reakcji były identyczne
jak podane wyżej.

Ocena czułości i swoistości reakcji PCR. Przed przystą-
pi eni em do właś ciwy ch oznaczeń zopty mali zow ano warun-
ki ampl ifi kacj i wykorzysĘ ąc j ako dodatni ą kontrolę plasmid
pLV1-1KS1, otrzymany od Dr Y. Chebloune (INRA Lyon),
zawierający kompletny prowirusowy DNA klonu 1514 MVV.
Różne rozcteńczenia plazmidowego DNA w obecności 1 pg
genomowęgo DNA z leukocytów owiec, wykorzystano do
oceny czułości reakcji PCR. Ujemnąkontrolę reakcji stano-
wiły probki DNA wyizolowane z leukocytów owiec pocho-
dzących ze stada, w którym nie notowano zakażeń MVV,

Analiza produktów amplifi kacji. Produkty amplifikacj i
analizowano elektroforetycznię na 20ń żę1u agarozowym w
obecności markera masy molekularnej (Smart ladder 200 bp,
Euroquentec), Swoistość produktów amplifikacj i potwierdzo-
no metodą hybrydyzacji z sondą molekulamą, W tym celu
amplifikowany DNA-MVV przenoszono z żelll na filtr ny-
lonowy (Hybond-N, Amersham) według metody Southerna
i hybrydyzowano z sondąmolekularną, W celu przygotowa-
nia sondy amplifikowano fragment 37 5 pzw warunkach opi-
sanych por,vy żej wykorzystuj ąc DNA plazmidu pLV 1 - 1KS l .

Po izolacji z zelu DNA oczyszczafo na kolumienkach (Qia-
gen) i znakowano digoxygeniną. Prehybrydyzację,hybrydy-
zację, znakowanie sondy oraz immuno enzymaty czne wykry-
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wanie produktów hybrydyzacji wykonano zestawem firmy
Boehringcr (DNA labeling and detection kit radioactive),
zgodnie z zaleceniarni producenta.

Analiza sekwencji DNA-MVV. Produkty amplifikacji 4

próbek DNA izolowanych od owiec z pojedynczego stada

poddane zostały bezpośredniemu sekwencjonowaniu w pra-

cowni sekwencjonowania DNA IBB w Warszawie. Porórv-
nania sekwencji dokonano przy pomocy prograrnu CLU-
STAL, który tworzy drzewa biorąc losowo dane sekwencyj-
ne i ostatecznie generujap drzewo filogenetyczne o najczę-
ściej powtarzajag,ych się węzłach. Do analizy włapzono do-

stępne w bazie danych sekwencje szczepów MVV: isiandz-
kiego (M10608), południowo-afrykańskiego SA-OMVV
OLV (M31646), angielskiego EVl MVV (S51392) oraz
szczępu CO CAEV (M33611) wirusa zakaźnego zapalenia
stawu i mózgu kóz.

Wyniki i omówienie

Zastosowanie metody PCR do analtzy DNA MVV
wtĘe się z koniecznościąwykazania jej wysokiej czlło-
ści i swoistości co wynika z faktu występowania pro-
winrsa w niewielkiej liczbie kopii w zakażonych ko-
mórkach. Na ryc. l a i b przedstawiono wyniki ozna-
czania DNA-MVV na podstawie amplifikacji różnych
ilości DNA plazmid w obecności 1 pg
genomowego DNA. duktu pojedynczej
amplifikacji wielkoś ad (pz) wykazano,

około 1000 razy bańziej czułym testem niż pojedyn-
cza amplirfikacja, pozwalającym na wykrycie przyną-
mniej 10 kopii prowitusowego DNA, co zgodne jest z
uprzednio plzeprowadzonynii badaniami (2). Na ryc.
2a przedstawi ono elektroforetyczny r ozdział pro duk-
tów amplifikacj DNA uzy-
skanego z leuk akażonych
MVV z obecno ążka odpo-
wiadającego fragmentowi wielkości 375 pz. W przeci-
wieństwie do amplifikacjt plazmidowego DNA taki
wynik reakcji zanotowano jedynie przy stosowaniu
nested PCR, bowiem badanie metodąPCR ptzy ttżyciu
oddzielnie każdej pary primerów dało wyniki ujemne.
Fakt taki wskazuje nabardzo małą ilość materiału ge-

netycznego wirusa obecną w komórkach zwierząt na-
turalnie zakażonych oraz konieczność stosowania me-
tody nested PCR. Elementem, który w istotny sposób
decyduje o efektywności metody PCR jest jakość pre-
paratyki genomowego DNA. W celu jej potwierdzenia
każdąz próbek DNA amplifikowano przy Llżycru pri-
merów swoistych dla występującego konstytutywnie
genu re-
akcji ag-

ment ag-
mentów B-aktyny (400 pz) i produktów amplifikacji
DNA-MW reakcję taką prowadzono w oddzielnych
probówkach, a jej produkty analizowano na odrębnym
żelu (ryc. 2b), W omawianych badaniach mających na
celu określenie właściwych warunków dla reakcji PCR



Ryc. 1. Ocena czułości amplifikacji DNA MVV metodą poje-
dynczej amplifikacji (a) i metodą semi-nested PCR (b) z uży-
ciem różnych ilości plazmidowego DNA. l -marker nrasy mole-
kularnej (Smart ladder 200 bp), 2-1 pig, 3-100 ng. 3-10 ng, 4-1
ng, 5-100 pg, 6-10 ps, 7-1 pg, 8-100 fg, 9-10 fg, l1-1 lg

375 pz
(Mvvl

c

375 pz

(Mvv)

Ryc. 2. An aliza produktów amplilrkacj i DN A MW (a) oraz genu

B-akĘny (b) metodą elektroforezy na żelu agarozowym oraz
immunoenzymatyczne wykrywanie produktów amplifikacji
DNA M\ry po hybrydyzacji z sondą molekularną (c). 1-marker
masy molekulamej (Smafi ladder 200 bp), 2-próbka bez DNA, 3-
12-próbki genomowego DNA, 13-DNA plazmidu pLVlKSl

nie napotkano problemow związanych z nieswoistą
amplifikacją jakkolwiek w niektórych próbkach (oko-
ło 5%) stwierdzano obecność dodatkowych prążków.
W celu wyeliminowania tych wątpliwości oraz dodat-
kowo podwyższenia czułości wykrywania prowirusa
produkty amplifikacji wybranych próbek genomowe-
go DNA poddawano hybrydyzacji z sondą molekular-
ną i analizowano immunoen zymatyc zn ie (ryc. 2 c).

Porównanie możliwości diagnostycznych metody ne-
sted PCR w odniesięniu do wyników testu ELISA
przedstawiono w tab. 1. U wszystl<ich zlxtierząt z dwóch
stad wolnych od MVV badania serologiczne i stoso-
wanie metody PCR dało wynik ujemny. Oznaczantę
swoistych przeciwciał w próbkach uzyskanych od zwie-
rząt ze stad zakażonych wykazaŁo ich obecnośó u 96
zwierzą| podczas gdy 40 było serologicznle ujemne.
Oznaczanie prowirusowego DNA-MVV w leukocytach
izolowanych od takich zwierząt wykazało obecność
prowirusa u 89 owiec co wskazuje, ze metoda nested
PCR jest mniej czuła od zastosowanego testu ELISA.
Pośród 96 seroreagentów, obecnośc DNA-MVV po-
twierdzono u 81 osobnikow, ale jednocześnie w grupie
40 owiec serologicznie ujemnych obecność prowiru-

sowego DNA wykazano ażużOoń (8/40) zwierząt.Taka
analiza wskazuje na istnienie wyników rozbieżnych

482nz porniędzy obydwoma testami, które zanotowano Łącz-' nie u 23 zwierząl (l6.90 o). Jak wspomniano powyżej
metoda PCR okazała się mniej czlła niż test ELISA,
bowiem ażl 15,]oń owiec (I5196) dodatni wynik sero-
logiczny nie został potwierdzony obecnością prowiru-

375 pz sa.

400 pz

Fakt niższej czułości czułości metody PCR w sto-
sunku do testów serologicznych (ELISA, immunoblot)
potwierdzają badania niektórych autorów, którzy wy-
kazali brak prowirusowego DNA odpowiednio u 5,3oń,
4,5oń oraz 5,5oń zwierząt serologicznię dodatnich (1,
2. 5). Wynikać to może z jednej strony ze złożonego
charakteru kształtowania się odpowiedzi humoralnej u
zwierząt zakażonych MVV związanego z immunosu-
presyjnym działaniem wirusa i zmienną ekspresją róz-
nych białek antygenowych MVV w przebiegu zakaże-
nia (l1). Z drugiej strony zanotowane rozbieżności
zwlęane z brakiem możliwości wykrycia prowirusa
mogą mieć swoje źrodło w niewystarczającel czułości
metody PCR, lokalizacji wirusa w innych komórkach
niź limfocyty krwi obwodowej oraz wysokiej zmien-
ności genetycznej wirusa MVV. Ten pierwszy fakt po-
twierdzają badania Brodiego i wsp. (1), którzy wyka-
zali obecnośc prowirusa w dwukrotnie większej ll,cz-
bie próbek DNA izolowanego zrożnychkomórek (lim-
focyty krwi i węzłów chłonnych, makrofagi płucne i
komórkach szpiku kostnego) poddanych kokultywacji
in vitro z komórkami GsM, niz w takich komórkach
niekokultywowanych. Jak istotna dla potwierdzenia
zakażenia w badaniach in vitro jest ,,biologiczna am-
plifikacja" MVV świadczą wyniki badań Cheblouna i
wsp. (3), w których lzolacjawirusa i potwierdzenie jego
obecności metodą PCR w monocytach/makrofagach
owiec naturalnie zakażonych MVV mozliwe było po
ich uprzedniej kokultywacli. Przy analizowaniu moz-
liwości wykrywania prowirusa MVV należy zaznaczyć,
że jego zawartośc w zakażonych komórkach zmięnia
się w zależności od okresu choroby. W makrofagach
płucnych oraz limfocytach krwi zwierząt ze zmianami
histopatologicznymi wykrywa się o wiele więcej kopii
prowirusa niz u zwierząt serologicznie dodatnich (17).
Znaczenie ma tu równiez czas po zakażeniu bowiem
wykazano, ze w pierwszych tygodniach po zakażeniu
wzrostowi miana przeciwciał przeciw MVV towarzy-
szy spadek Iiczby zakażonych limfocytów krwi, co ma
związek z seroneuralizu,jącą rolą przeciwciał (9).
Oprócz niewystarczającej czułości pewnym limitem
metody PCR może być predylekcyjna lokalizacja pro-
wirusowego DNA w monocytach/makrofagach krwi i
makrofagach płucnych, co moze w istotny sposób ogra-
niczyc efektywność amplifikacji, gdy używa się DNA
izolowanego z leukocytów krwi (I4,1]).

Skuteczność PCR jako metody diagnostycznej de-
terminowana jest także doborem właściwych sekwen-
cji primerów, które musi charakteryzować wysoka za-
chowawczość i unikalność. warunek ten w badaniach
nad MVV nabiera szczególnego znaczenia, co związa-

(d-aktyna)

12345678910111213



2002, 58 (12)

Tab. 1. Porównanie wyników metody semi-ne-
sted PCR i testu ELISA w odniesieniu do ba-
dania zwierząt zakażonych i wolnych od MW

Se10logicznie dodatnie I PCB (+) 81

zwierzęla ze slad 96 PcR (-) 15
zakażonych

136 Serologicznie uiemne I PCB (+) 8

40 pcR (-) 32

zwietz9! 
1e. 

sl'd l s.rologicznie u|emne I Pcn (+) o

Wolnycn | -", 
Iz+ n^D/ |Ą,24 PcR (-) 24

Ryc. 3. Dendrogram obrazujący pokrewieństwo szczepów MW utworzony w

oparciu o sekwencje fragmentu genu gag

104 owce (łączne wyniki dodatnich badań serologicz-
u których możliwe
podstawie oznJcza,
usa Wynos jł 7,60ń.

Związane jest to ze zjawiskiem latencji, która towa-
tzyszy zakażęntom wywołanym przez lentiwirusy, a

ktorej istotąjest utrzymujący się miesiącami lub latami
brak ekspresji białek wirusowych i syntezy przeciw-
clał przy stałej obecności prowirusowego DNA MVV
(8, 13). Stwarza to problemy z okresową kontrolą za-
każeńMVV w związku z pojawieniem się nowych se-

roleagentów w stadach uprzednio uznanych za wolne
od MW. Dlatego wydaje się, ze łączne stosowanie me-
tod serologicznychi PCR pozwoli na skutecznądiagno-
stykę wszystkich zakażonych zwterząt szczególnie w
przypadkach uzyskiwania statusu stad akredytowanych.
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ne jest Ści genomu wirusa,
która p iwości łączenia lub
nieswo z matrycą tzw. mi-
spriming i w efekcie nieswoistą anlplifikację. Najczę-
ściej do amplifikacji DNA MVV wybierano sekwen-
cje primerów zlokalizowane w obrębie genu gag, ko-
dującego białka p16 i p25 (2, 1ż, |4, 16). Z dobrym
skutkiem stosowano również primery zloka]izowane w
sekwencji LIR ( 1, 12). Ponieważ technikę PCR do diag-
nostyki zakażeńMvv zastosowano po raz pieł"wszy w
Polsce sekwencje primerów opalto o znanąsekwencję
szczepu islandzkiego i angielskiego MVV. Istotne za-
tem było zbadanie stopnia identyczności pomiędzy tymi
szczepami a szczepami polskimi. Na ryc. 3 przedsta-
wiono homologie porównywanych sekwencji fragmen-

szczepu 7 i 8 wynosił odpowiednio 98,5% i 89%. Kie-

najbardziej zb7iżona (9I,9%) do sekwencji szczepu

wanie fragmentów genomu większej |iczby krajowych
szczepow MVV mogłaby zapewne pozwoliĆ na wyse-
lekcjonowanie najbardzie1 optymalnych sekwen-
cji primerów do diagnostyki zakażeń MVV w Polsce.
Innym aspektem takiej analizy sekwencji było wykaza-
nie możliwości zakażania owiec przez wirus zakaźnęgo
zapa\enia stawu i mózgu kóz (CAEV) poprzez omijanie
przez lentiwirusy małych przeżuwaczy barlery między-
gatunkowej. Brak filogenetycznego pokIewieństwa po-
między czteTema izolatamt a sekwencją (CO CAEV-
M33617) wskazuje na niewystępowanie tego rodzaju
zakażeń w analizowanej populacjt oraz potwierdza wy-
soce swoisty charakter amplifikacji genomu MW.

W omawianych badaniach wykazano nieco niższą
czułość metody PCR w odniesieniu do testu ELISA,
lecz z drugiej strony o wartości diagnostycznej tej me-
tody świadc zy c możę fakt, ze jeżeli za zakażone uznać


