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Choroby wirusowe drobiu są ciągle największym
zagr o żeniem epizo oty c znym w pro dukcj i drob i arski ej,
a ponadto powodująznaczne straty ekonomiczne. Dia-
gnostyka ich oparta jest na badaniach serologicznych,
wirusologicznych, histopatologicznych, a obecnie są
wprowadzane metody biologii molekularnej. Najczę-
ściej stosowana jest metoda polegająca na amplifikacji
kwasu nukleinowego, czy\i łańcuchowa reakcja poli-
merazy (polymerase chain reaction). Została ona opra-
cowana w połowie lat osiemdziesiątych przez Kary
Mullisa (13). Opiera się na znajomości sekwencji nu-
kleotydów w genomie wirusa. Do przeprowadzenia
reakcji wymagana jest jednoniciowa matryca DNA,
starlery czyli sekwen cj e oligonukleotydów komplemen-
tarrrych do końcowych sekwencji wybranego regionu
genomtl, mieszanina trójfosforanów nukleotydów
(dNTP) oraz terrnostabilna polimeraza DNA. Reakcja
przeblega w trzech etapach. Etap pierwszy to denatu-
racj a DNA w wysokiej temperaturz e (92' C -9 6" C), etap
drugi to przyłączenie starterów do homologicznego
odcinka DNA, a trzęci to wydłlżanie łańcucha DNA.
Kilkakrotne podnoszenie i obnizanie temperatury po-
woduje polimeryzację wybranego odcinka DNA. Ko-
lejne cykle, czylt denaturacja, przyłączanie starterów,
transkrypcja i powielanie odcinka DNA w ciągu kilku
godzin zachodzą miliony razy. Otrzymane DNA jest
rozdzielane w zelu poliakrylamidowym lub agarozo-
wyffi, wybarwiane bromkiem etydyny lub związkami
srebra i poddawane analizie (I9).

Obecnie jest stosowanych kilka odmian tej techniki.
Jedną z nich jest technika RT (odwrotna transkrypcja)
- PCR. Materiałem wyjściowym do amplifikacji jest
RNA, który jest poddawany reakcji transkrypcji celem
otr zy mania oDNA, który j e st j u ż matry c ą do właś c i wej
reakcji amplifikacji.

Kolejną odmianą jest Nested-PCR (wewnętrzny
PCR), zwiększający specylrczność reakcji. Składa się
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ona z dwóch reakcji amplifikacji. Po wykonaniu pierrł,-
szej reakcji otrzymujemy produkt, który jest matrycą
w drugiej reakcji PCR. W drugiej reakcji stosuje się
parę starterów, które przyłączająsię do wewnętrznych
miej sc fragmentu amplifi kowane go podczas pi erwszej
reakcji, co prowadzi do otrzymania krótszego produk-
tu PCR. PCR lł situ to technika umożliwiaj ąca ptze-
prowadzenie reakcji w tkance beznaruszania jej struk-
tury np.: w preparacie mikroskopowym. Najnowsząod-
mianą jest Real Time PCR. Za pomocą intensywności
reakcji barwnej mozna zmietzyc po określonej liczbie
cykli ilość powstałego produktu. Jest to szczególnie
istotne dla substancji występujących w bardzo małych
ilościach. Mozna w ten sposób np. określic poziom
ekspresji genu kodującego określone białko (19).

Metoda amplifikacji znajduje szereg zastosowań w
diagnostyce i terapii, m.in. do mapowania mutacji,
monitorowania i leczenta nowotworów, wykrywania
infekcji bakteryjnych i wirusowych, w diagnostyce cho-
rob dziedzicznych, przy ustalaniu płci, w badaniach
prenatalnych itd. Szerokie zastosowanie znalazła takżę
w weterynarii, obecnie jest wprowadzana do diagnosty-
ki chorób wirusowych drobiu.

Choroba Mareka (MD Marek's disease) jest no-
wotworową chorobą drobiu wywoływ aląprzezherpes-
wirus, występujący w postaci ściśle zwtązanej z ge-
nomem komórki gospodarza. Wyróżnia się trzy seroty-
py tego wirusa. Do serotypu 1 należą szczepy onko-
genne oruz ich atenuowane formy, służące do produk-
cli szczepionek. Do serotypu 2 należąszczępy apato-
genne występujące u kur, natomiast serotyp 3 stanowią
szczepy izolowane od indyków. Dotychczas odróznie-
nle szczepow szczepionkowych od szczepów zjadli-
wych możliwe jest tylko za pomocą próby biologicz-
nej.'Metod ą in vitro pozwalającą na rożnicowanie
szczepów jest jedynie PCR, Ze względu na ścisły zwią-
zek DNA wirusa z DNA komorki gospodarza przepro-



wadzenie tej reakcji jest trudniejszę niż w przypadku
innych wirusów. Jednakże po przęprowadzęniu reakcji
na podstawie wielkości otrzymanego produktu można
określić przynależność serotyp ow ą szczep ow, a także
odrożnic szczepy zjadliwe od atenuowanych w obrę-
bie serotypu 1. Do tego celu służą startery zsyntetyzo-
wane napodstawie sekwencji ograniczającej region 132
bp dla szczepów serotypu 1 tego wirusa. Szczepy zjadli-
we posiadają od 1 do 3 kopii tej sekwencji, natomiast
wlłvodzące się z nich szczępy atenuowane użyrvane do
produkcji szczepionek kilkanaście lub nawet kilkadzie-
siąt kopii. Dla szczepu zjadliwego (seroĘp 7) przy za-
stosowaniu starterów dla sekwencji I32 bp otrzymany
produkt posiada wielkość około 434 bp, natomiast w
przypadku szczepów atenuowanych około 1000 bp (22).
Silva i wsp. (15) stosując te startery otrzyma|i produkty
PCR o rożnej liczbię kopii w zalężności od zjadliwości
wirusa. Podobne wrmiki otrzymŃ Becker i wsp. (2).

Dla odróżnienia szczepów należących do serotypów
1 i 3 stosowane są startery oparte na sekwencji genu A
szczepów należących do serotypu 1 i 3. Sekwencja ta
jest różna w przypadku serotypu I t3.Przy zastosowa-
niu odpowiedniej pary starterów w przypadku seroty-
pu 3 otrzymany produkt posiada wielkość 434 bp, na-
tomiast przy zastosowaniu innej pary starterów w przy-
padku serotypu 1 produkt PCR posiada wielkość 314
bp (2). Do klasyfikacji szczepów należących do sero-
typu 1 stosowane sąrówniez inne pary stańerów opar-
te na sekwencji genu pp 38 oraz genuICP4 (2).

Kolejną chorobą nowotworową, przry której technika
amplilrkacji DNA znalazła zastosowanie jest białaczka
kur (AL - Avian Leucosis). Wyróżnia się 10 podtypów
wirusa (A - J). Obecnie coraz większego znaczenia epi-
zooĘcznego nabiera białaczka typu J. DoĘchczas dia-
gnostyka oparla była na teście immunoenzymaĘcznym
ELISA oraz na izolacji wirusa. Smith i wsp. (17) opra-
cowali schemat wykonania reakcji PCR do wykrywania
zakażeńwirusem białaczki J. w swoich doświadczeniach
użyli 4 starterów Pierwszy starter opaĄ był na sekwen-
cji 3' regionu genu pol, który jest konserwatywny dla
wielu podgrup wirusa białaczki kur. W genomie ALV
jest on położony pomiędzy 5258 a 5277 par zasad. Dru-
gi starler oparty byłna fragmencie DNA szczepu HPRS
103 ALV. Trzecl starler był komplementarny dla kon-
s erwatyłvne go re gionu gp 8 5 wirus a bińaczki p o dgrupy
J, a czwaĘ na sekwencji DNA wirusów z podgrup A-
-E. Pierwszy i drugi starter dawaĘ produkt wielkości
764 pb, pierwszy itrzeci 545 bp, natomiast pierwszy i
czwalty produkt w przedziale wielkości 295-750 bp w
zależności od podgrupy wirusa. Produkt 545 bp otrzy-
m}nvano w przypadku izolatow ALVJ oTaz z wariantów
antygenowych, gdzie DNA było izolowane z komórek
guza. Z astos owane komb inacj e staft eró w p o zw oI1Ę r oż -
nicować poszczególne podgrupy wirusa białaczki kur.

Metody rozpoznawania i róznicowania zakażeń ęn-
dogennym i egzogennym wirusem białaczki w kurzych
j aj ach te stem immuno enz y maty c zny m E LI SA oT az Im-
munofluorescencjąokazĄ się mało swoiste. Pham i wsp.

(14) opracowali reakcję RT-PCR orazbezpośrednie se-
kwencjonowanie otrzymanego produktu PCR. DNA izo-
lowano zbiałka niezapłodnionych jaj kurzych, a starte-

ry oparto na sekwencji genomu wirusa btŃaczkinależą-
cego do podgrupy A. Autorzy wykazali, że l4,2oń do
9 5 % j aj było zakażony c h wiru s e m bińac zkl N atom i a s t
wykonany test ELISA z Ęmi samymi próbkami v\ryka-
zał zakażenie tylko w 2,5oń badanych próbek. Następ-
nie próbki dodatnie w RT-PCR sekwencjonowano i od-
rożniano wirus endogenny od wirusa egzogennego.

Wirus choroby Gumboro (IBDV Infectious bursal
disease virus) zrodziny Birnaviridae, będący przyczy-
ną zakaźne go zap a7eni a torby F abrycj usza, po siada
zdolność do wybiórczego atakowania układu immuno-
logicznego, Choroba Gumboro występuje w trzech for-
mach klinic zny ch: szeroko rozpowszechnionych zaka-
żeń subklinlcznych, podostrej formie klasycznej oraz
formie ostrej. Pomimo dostępności na rynku szerokiej
oferly szczepionek choroba ta ciągle stanowi poważny
prob lem. Na p o dstaw te l<rzy żowej seroneutr alizacji zi-
dentyfikowano 2 serotypy tego wirusa oraz kilka pod-
typów antygenowych należących do serotypu l (1 1, 1 2,
21). Metodą RT-PCR stwierdzono znaczne rożnice
pomi ędzy p o szcze golny m1 szczep ami, c o zw i ąz ane j e s t
z wirulencjąi antygenowościąwirusa. Jackwood i wsp.
(7) w swoich badaniach zastosowali startery oparte na
sekwencji genu VP2, a otrzymany produkt RT-PCR
poddano analizie restrykcyjnej przy zastosowaniu en-
zymów takich jak:BstNI, StyI, DraI, SacI, Sau3AI, TagI
oraz EcoRII. Na podstawie wzorów restrykcyjnych
stwierdzili, że użycie enzymu EcoRII pozwala na roż-
nicowanie klasycznych szczepów wirusa IBD od szcze-
pów wariantowych.

Rzekomy pomór drobiu wywoływany przez para-
myksowirus (NDV Newcastle disease virus) jest na
liście A w wykazie OIE. Diagnostyka laboratoryjna
oparta jest natzolacjiwirusa w zarodkach kurzych, jego
identyfikacji odczynem zahamowania hemaglutynacji
oraz określeniu przynalezności do lento, mezo lub we-
logenicznych szczepow. Jestin i wsp. (8) opracowali
metodę RT-PCR do wykrywania i identyfrkacji wirusa
ND z wycinków narządow wewnętrznych, kału oraz z
płynów omoczniowych zakażonych zarodkow. Za po-
mocą starterow opartych na sekwencji genu F0, u pta-
ków naturalnie zakażonych RNA wirusowe wykrywa-
no juz pomiędzy 4 a 6 dniem po zakażeniu, natomiast
u ptaków zakażonych poprzez kontakt z chorymi pta-
kami pomiędzy 6 a 13 dniem. Dodatkowo, sekwencjo-
nowanie otrzy many ch produktów RT-PCR pozw alało
na patotypowanie izolatów (5).

Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV - In-
fectious bronchitis virus) na|eżący do rodziny Corona-
viridae występuje w około 20 serotypach (20). Taroż-
norodność wirusa jest związana ze zmianami sekwen-
cji w obrębie glikoproteiny S. Dla różnicowania po-
szczegolnych szczepów używa się kilku starterów.
Wykryc i e charakterys ty czne go fragmentu RNA zloka-
lizowanego w genomie IBV w podjednostce S 1 gliko-
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proteiny S, pomiędzy dwoma miejscami konserwatyw-
nymi, pozwala zidentyfikować wszystkie serotypy wi-
rusa (3, 9). Na podstawie analizy sekwencyjnej Kusters
i wsp. (10) stwierdzlli rożnice występujące w podjed-
nostce S l glikoproteiny, co okazaŁo się pomocne w pro-
jektowaniu stafterów serotypowo specyficznych.

Reowirusy wywołujązakaźne zapalenie stawów i po-
chewek ścięgnowych, reowirozę u kurcząt brojlerów,
a także posiadaj ą silne działanie immunosupresyj ne. Xi e
i wsp. (23) zastosowali RT-PCR do diagnostyki zaka-
zeń reowirltsami. Reowirusy wykrywano w zakażone1
terenowym i szczepami hodowli fibroblastów zar odka
kurzego (CEF). Zastosowano startery komplementar-
ne do sekwencji 532 bp segmentu S1 standardowego
szczępLl Sl l33 reowirusa. W wyniku przeprowadzo-
nej reakcji wszystkie izolaty terenowe tworzyły pro-
dukt PCR o wielkości 532 bp. Minimalna ilość wykry-
wanego RNA reowirusów wynosiła 1 pg, co jest row-
noznaczne ze 100- l000 kopiami genomu. W przypad-
ku zastosowania metody hybrydyzacji otrzymane wy-
niki były identyczne.

Wirus zakaźnej anemii kurcząt (CAV - Chicken ana-
emia virus) należący do rodziny Circoviridae wywołu-
je anemię aplastyczną zanik wszystkich hemopoetycz-
nych i 1imfatycznych narządów oraz wewnątrzmięśnio-
we i podskórne wybroczyny, Diagnostyka tych zaka-
zeń jest dośc trudna. Do izolacji wirusa wymagane są
specyficzne linie komórkowe, Tham i wsp. (18) zasto-
sowali specyficzne starlery oparte na sekwencji standar-
dowego szczepl Cuxhaven - 1 wirusa anernii zakażnej
oraz starter tzw. wewnętrzny znakowany digoxygeniną
uzywany w dot-blot hybrydyzacji. W wyniku przepro-
wadzonej reakcji arnplifikacji we wszystkich izolatach
terenowych produkt PCR posiadał wielkość 583 bp.
Otrzymywano go już w koncentracji DNA 100 fg, co
jest równoznaczne z l04 kopiami genomu rvinrsa.

Diagnostyka zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy
wywoływanego przez herpeswirus (ILTV - Infecious
laryngotracheitis virus) oparla jest na izolacji wirusa,
stwierdzeniu obecności ciałek wtrętowych w tchawicy
oTaz na badaniach serologicznych. Jednak różnorod-
ność antygenowa szczepów wirusa zakażnego zapale-
nia krtani i tchawicy oraz krótki czas występowania
ciałek wtrętowych w tchawicy utrudniają diagnostykę
Inetodalni klasycznymi.

Clavio i wsp. (4) opracowali parametry reakcji am-
plifikacji DNA. Opracowane startery ograniczały frag-
ment 453 bp regionu BarnHI szczępu szczepionkowe-
go ILTV. Otrzymano produkt PCR wielkości 458 bp,
zarowno w przypadku prób DNA pochodzących ze
szczepów terenowych jak i szczepionkowych. Po za-
kończonej reakcji amplifikacji produkt PCR poddawa-
no działaniu enzymu restrykcyjnego BamHI. Wyniki
reakcji PCR oraz anaLiza restrykcyjna produktu PCR
okazały się przydatne do róznicowania szczepów wi-
rusa zakażnego zapa7enia krtani i tchawicy.

Powyższe omówienie nie wyczerpuje wszystkich
możliwości stosowania techniki amplifikacji DNA

w diagnostyce chorób wirusowych drobiu. PCR jest
równiez stosowany do diagnostyki zakażeń pneumo-
wirusami (1), pomoru kaczek (6) oraz zakażeń parwo-
wilusami u drobiu wodnego (16). Poznanie sekwencji
genomów poszczegolnych wirusów pozwala na rożni-
corvanie szczepow terenowych od szczepów szczepion-
kowych oraz wykrycie pochodzenia szczepow.
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