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Pryszczyca (foot-and-mouth disease, FMD) jest cho-
robą wyb itn ie zakażn; s zybko szerzącą s i ę wśród oko -
ło 70 gatunków ssakow parzystokopytnych. Powodu-
je obnizenie produktywności i wysoką śmierlelność
osobników młodych, zagrażabezpieczehstwu zyłvnoś-
ci or az stabilno ści socj oekonomicznej społeczeństwa,
jest problemem o zasięgu globalnym, Choroba wystę-
powała w większości regionów świata z wyjątkiem
Grenlandii, Islandii, Nowej Zęlandii i mniejszych orrysp
Oceanii. O tym jak realne jest to zagrożenie przypo-
mniała epizootia wyłvołana przęz wirus serotypu O
szczep O,PanAsia, po raz pierwszy wyizolowany
w 1990 r. w Indiach. W ciągu następnych kilku lat spo-
wodował on ogniska choroby w Nepalu (1993), Ara-
bii Saudyjskiej (199a), Turcji, Grecji, Bułgarii (1996),
Chinach, Tajlandii i Malezji (I99]), Korei, Mongolii,
Rosji, Japonii i Południowej AĘce (2000). W lutym
2001 r. niespodziewanie wywołał katastrofalnąw skut-
kach falę zachorowań w Wielkiej Brytanii, orazw Pół-
nocnej lrlandii, Francji i Holandii (3,I2).

FMD jest zwalczana z urzędu metodą radykalną
przez likwidację zwierząt chorych, podejrzanych
o chorobę t zakażęnię, a takżę popTzez niszczenie
wszelkich produktów pochodzących od takich zwlę-
rząt. Akceptowane jest również połączenie metody ra-
dykalnej i szczepień pierścieniowych, intetwencyjnych
na obszara ch zagrożonych. W interesie społeczności
świata szczegóInte wazne jest podtrzymyłvanie wraz-
liwości na zagrożenie ponieważ zarowno zapobiega-
nie jak i kontrola zależąprzede wszystkim od odpo-
wiedniego przygotowania, organizacji i środowisk
zob ow iązanych do podj ęc ia skute cznej in ter-wen ci i.

Pryszczycęwyłvołuje mały RNA wirus (foot-and-
mouth disease virus, FMDV) z rodztny Picornaviri-
dae, rodzajl Aphthovirus. Znanych jest 7 immunolo-
gicznie zrożnicowanych serotypow FMDV (A, O, C,
Asia 1, SAT 1-3), wśród ktorych występująliczne wa-
rianty antygenowe. Ztego powodu w przypadku poja-
wienia się choroby nie jest łatwo dokonac wyboru od-
powiedniej szczepionki, a dryft antygenowy jest do-
datkowym utrudnieniem. O wyborze skutecznej szcze-
pionki decyduj e pokrewienstwo antygenowe szczepu
z ogniska i szczepionkowego. Pokrewieństwo to do
niedawna określano tylko przy uzyciu testów serolo-
giczny ch l badahbiochemicznych rekomendowanych
pIzęz OIE. Aktualnie do tego celu stosuje się metodę
sekwencjonowania fragmentów genomu FMDV.
Technika ta j est cennym narzędziemułatwiaj ącym rów-
niez dochodzenie epizootyczne.

Celem badań była analizageneĘcma wybranych z ko-
lekcji krajowych izolatow FMDV serotypu A orazC.

Materiał imetody

Do badań lżyto tzo7aty FMDV serotypu A (T11, Sl9,
B12, P13, P15, Bl0, Kl4, Kl7) orazC (L15, Rl6, K20,
K22,Z4O,P.IZ,Z45, S13, S10, S15) w postaci nabłonkow
pęcherzy lub zakażonych hodowli komorek.

Ekstrakcję RNA wykonywano wzorując się na metodzie
Chomczyńskiego (2). Do 200 pl próbki RNA dodawano
kolejno ż50 sl"I roztworu denaturującego (4 M tiocjanian
guanidyny, 1,5 mM cytrynian sodu, 0,57o sarcosyl, 0,1 M
2-mercaptoetano1), 50 pl2 M octanu sodu o pH:4,0 oraz
0,5 ml fenolu i 100 pl mieszaniny chloroform/alkohol izo-
amylowy (49 :1). Całość intensywnie wytrząsano, inkubo-
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Ryc. l. Drzewo filogenetyczne §konstruowane na podstawie sekwencji nukleotydów fragmentu kodującego białko VP1 krajo-
wych izolatów FMDV §erotypu A oraz sekwencji z Gene Bank

wano l5 min. w laźni lodowej i wirowano (30 min., 13 000
obr./min.). Następnie około 500 p"Ifazy wodnej przenoszo-
no do nowej probówki, dodawano jedną objętość izopro-
panolu i inkubowano w -20oC przez 60 min. Precypitat
osadzano przez wirowanie (30 min.,13 000 obr./min.). Pe-
1etkę rozpuszczano w 300 pl roztworu denaturującego, do-
dawano jedną objętość izopropanolu i po wymieszaniu in-
kubowano w -20oC przez 60 min. Próbkę wirowano jak
powyżej, a uzyskany osad przemy.wano etanolem i suszo-
no w temperatllrzę pokojowej 30 min. RNA przechowy-
wano pod 750ń etanolem w -70oC.

Użyto startery - Pl 364915'-GAAGGGCCCAGGGT-
TGGACTC- 3'13669 dla regionu konserwatywnego ZNżB,
P2 29981 5, -GCGGATCCTGTCACCACCACC- 3,/301 8

dla regionu 1D kodującego białko VPl. W reakcji odwrot-
nej transkrypcji (reverse transcriptase RT) stosowano star-
ter p(dN)u (Boehringer).

W celu syntezy cDNA 5 pl roztworu RNA, który stano-
wił matrycę oraz l pl (50 ng) stańera ogrze\ł,ano w 70'C
przez 5 min. pod warstwą oleju mineralnego i schładzano
w łażni wodnej. Następnie dodawano 5 pl 5x buforu do RT
(Boehringer),2 pI kazdego z nukleoĘdów (dNTPs) o stę-
żeniu 2 mM, 1 pl RNase-inhibitor (Boehringer), 1 pl (20
jednostek) AMV odwrotnej transkryptazy (Boehringer).
Mieszaninę uzupełniano sterylną destylowaną wodą do
objętości 50 pl po czym inkubowano w temperafurze po-
kojowej 20 min. ofazw 42'C 60 min.

Do reakcji amplifikacji tlżyto 5 pl l0 x buforu dla poli-
merazy Taq (Boehringer), 3 pl mieszaniny 10 mM dNTPs,
50 ng każdego ze starterów, 5 pl oDNA, 1,5 jedn. polime-
razy Taq oraz sterylną destylowaną wodę. Końcowa obję-
tość mieszaniny wynosiła 50 pl. Reakcja przebiegała pod-

czas 30 cykli wg następującego programu termicznego:
96"C - 1 min., 56'C - 1 min., 72'C - 2 min. Wstępna de-
naturacja 95"C - 1 min., synteza w ostatnim cyklu - l0
minut. Kontrolę negatywną stanowił ekstrakt niezakażo-
ne go n abłonka, Produkty amp 1 ifi kacj i r ozdzięlano elektro-
foretycznie w I,5oń żel:u agarozowym i wybarwiano w r oz-
tworze bromku etydyny o stęzeniu 0,5-1,0 pM/ml. Elek-
troforezę wykonywano w buforze TBE (90 mM Tris-base,
90 mM kwas borny, 2 mM EDTA) przy staĘm natężeniu
prądu elektrycznego 100 mA przez 40 min. Jako wzorca
długości łańcucha nukleotydowego uzyto G3l6A (Prome-
ga). Ze|e analizowano za pomocą automatycznego syste-
mu analizy zeli - Imagistore 5 000 (Ultra Violet Products
Ltd, Cambridge, UK). Wynik RT-PCR uznawano za do-
datni, jeżeli w zelu w świetlę UV był widoczny prĘek
cDNA o wielkości 612 pz - spodziewanej dla uzytej pary
starterów.

W świetle UV wycinano pasmo zawierające odpowied-
ni fragment cDNA, rozdrabniano, zawieszano w buforze
do elucji (9) i wytrząsano w 37oC przez noc. Zawiesinę
wirowano (l5 000 obr./min., przez 70 min.) następnie do-
dawano 1 objętość fenolu o pH 8,0 i dwukrotnie mieszani-
nę chloroform/alkohol izoamylowy (24 : I),zakażdymra-
zem wirując. Do fazy wodnej dodawano 2,5 objętości al-
koholu etylowego. Fragment cDNA rozpuszczano w 20 pl
buforu TE (10) i poddawano działantupolimerazy Klenow
i restryktazy BamHI.

Do ligacji użyto 4 pl cDNA, 5 pl plazmidowego DNA
(pB S+; uprzednio hydrolizowanego nukleazą restrykcyjną
SmaI i BamHI, 2 pLIDx buforu dla T4 DNA ligazy oraz
l p"Iligazy DNA faga T4. Mieszaninę inkubowano w l 6"C
przęz noc. Po tym czasie w temperaturze 0"C do 100 pl
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kompetentnych komorekE.coli dodawano 10 pl mieszani-
ny ligacyjnej, inkubowano w łażni lodowej przez 30 min.
i dodawano 800 pl medium SOC. Zawiesinę poddawano
inkubacji przez 15 min. w temperaturze pokojowej, wy-
trząsano przez 1 godz. w 3]"C i wysiewano na pĘki z pod-
łożem LB selekcjonującym transformanty (9).

W celu lzolacji plazmidowego DNA do 3 ml pożywki
LB przenoszono białą kolonię bakteryjną z płytki agaro-
wej i bakterie hodowano przez 16 godzin w 37'C. Następ-
nie hodowlę wirowano (2 min. 15 000 obr./min.). Osad
bakterii zawieszano w 200 pl buforu RI (50 mM glukozy,
25 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA) i inkubowano 5 min.
w łażni lodowej. Po czym w temperaturze OoC dodawano
400 pl roztworu RII (0,2 N NaOH, 1% SDS). Mieszano,
dodawano 300 pl roztworu RIII (3 M octan potasu, 1,8 M
kwas octowy) i inkubowano 5 minutwłaźni lodowej. Prob-
kę wirowano (5 min. 15 000 obr./min.). Do nowej probów-
ki nalewano po 4B0 pLl izopropanolu, przenoszono po 800 pl
supernatantu i wirowano (3 min., l5 000 obr./min.). Do
osadu dodawano 200 pl etanolu i wirowano (żmin.,15 000
obr./min.) Osad rozpuszczano w 100 pl roztworu RN-azy
o stęzeniu 0,1 mg/ml. Przydatność zrekombinowanych pla-
zmidów do dalszej analizy sprawdzano w 70ń żelach aga-
rozowych.

Aby otrzymac jednoniciowy DNA, pojedyncze kolonie
bakteryjne zawierające zrekombinowane plazmidy pB S(+)
przenoszono do 3 ml pożywki 2xYT (9) i inkubowano
w 37'C w czasie 1 godziny. Następnie dodawano 20 p"lfaga
Ml3KO7. Inkubację prowadzono 2 godziny z wytrząsa-
niem. Gdy hodowla stawała się mętna dodawano kanamy-
cynę do stęzenia 70 pl/ml i hodowano w 37"C przez
1B godz. jednocześnie wytrząsając. Po odwirow anilptzez
10 minut przy 15 000 obr./min. do 1,2 ml supematantu do-
dawano 200 pl 2)ońPF,G-u. Inkubowano w temp. pokojo-

wej 15 minut i wirowano (5 min., 15 000 obr./min.). Osad
zawieszano w buforze TE pH B,0, odbiałczano fenolem

. i mieszaniną chloroformu z alkoholem izoamylowym
(24 : I). Fazęwodnąwytrącano 1/10 objętości octanu sodu
i 2,5 objętościami etanolu. DNA rozpuszczano w 50 pl H,O.

Sekwencje amplikonów 2Al2Bl lD określano metodą
Sangera ( 1 3 ). Filmy rentgenowskie eksponow ane z żel,ami
sekwencyjnymi odczytywano po czym formatowano i ana-
]izowano wstępnie rł,programie EDITSEQ i MEGALIGN
z pakietu LASERGENE (DNASTAR), Właściw ą analizę
lrlogenetyczną przeprow adzono przy pomocy pakietu pro-
gramów PHYLIą natomiast macięrz dystansów genetycz-
nych określano w programie DNADIST. Drzewa filogene-
tyczne konstruowano wg programu NEIGHBOR. Ich for-
matowanie i wydruk dokonano przy użyciu programu
DRAWGRAM,

Wyniki iomówienie

Podczas 30 cykli PCR uzyskano amplifikację
wszystkich osiemnastu badanych próbek cDNA
FMDV otrzymanych w reakcji RT. Analiza zeli wyka-
zała obecność prążkow połozonych w obszarze 672 pz
markera. Kontrolę stanowił ekstrakt nlezakażonego
nabłonka - wynik ujemny. W niniejszej pracy zasto-
sowano zestaw starterów PI-PZ. Starter P 1 został opra-
cowany wcześniej przez Becka i Strohmaiera (1) na
podstawie sekwencji regionu 2Al2B,natomiast P2 dla
regionu 1D zaprojektowano przy lżyctu programu
komputerowego. Określone metodą Sangera sekwen-
cje nukleotydowe fragmentu cDNA dziesięciu tzola-
tów serotypll A oraz ośmiu izolatow serotypu C pod-
dano analizie genetycznej. Badane lzolaty pochodzą
z ognisk pryszczycy w Polsce zlat 1959-67. Sekwen-



cje izolatow krajowych porównano z dostępnymi
w banku elektronicznym, Program MEGALIGN po-
zwolił na jednoczesną analizę wielu sekwencji nukle-
otydowych umozliwiając ich grupowanie w klastery
na podstawie pomiaru dystansów genetycznych mię-
dzy nimi. Otrzymane wykresy - drzęwa filogenetycz-
ne w skazuj ą na zależno ś ci p omi ę dzy ana|izowanymi
sekwencjami. Podobieństwo genetycznę większości
izolatów krajowych zarówno w grupie serotypu A
(ryc. 1) jak i O (ryc. 2) wskazuje na wspólne źródło
ich pochodzęnia, Obserwowane mutacje punktowe
ograniczone były do pewnych pozycji nukleotydów
i dot:1 c zy ły p r zew ażni e tr z e c iej p o zy cj i ko donó w ami -
nokwasow, Mozna przypuszczać, że brak znaczących
różnic w sekwencji tych izolatów wynika z krótkiego
odstępu czasu ich izolowania. Porównanie sekwencji
nukleotydów izolatów krajowych z dostępnymi w ban-
ku e l ektron iczny m Wkazało pokrewi eńs two j edne go
izolatu serotypu C (Ll5) zizolatami zachodnimi C1
Vosges Frl60, C1 Loupogne BEL/53, C1 Turup DEN/
61, C 1 Haute Loire Fr/6. Natomiast w grupie serotypu
A dwa izolaty (K14, K17) były spokrewnione z A22
550 USRR/65, jeden (T11) z izolatami A/Madrid(E)/
1 983, łPortugal(P)/ 1 9 83, 'Ą5/Allier(F)/ 1 960, ,Ą5We-
sterwald/S 8, A/Moden a(I) l I 9 8 4, ,Ą5 /Parma(I) l 19 62,
A/Marocco(MA)/l983.

Beck i Strohmaier (1) po raz pierwszy w 1987 r.
zastosowali technikę sekwencjonowania do badań epi-
demiologic zny ch pry szczy cy. Określili pochodzenie
FMDV z ognisk wywoływanychprzez serotypy O i A
w Europie naprzestzeni 20 lat. Autorzy wykazali,że
w większości wyizolowane szczepy były blisko spo-
krewnione z używanymi do produkcji szczepionki
przeciwko pryszczycy. Od tej pory wyniki podobnych
badań opublikowało wielu autorów (4-8, 10). Intere-
suj ącą ob szerną analizę p orównaw czą przy uży ciu
technik filo geneĘc zny ch pt zedstawil i S amuel i Know-
les (12), ktorzy izolaĘ serotypu O pochodzące zróż-
nych stron światazakwalifikowali do 7 geograficznych
grup -topotypów: Euro-SA (Europa-Ameryka Płd.),
Cathay,WA (AfrykaZach.),EA (AĘka Wsch.), ME-
SA ( Srodk. Wschod-A zja Płd.), SEA (Płd. Wsch. Azj a)
oraz ISA-l, ISA-2 topotypy indonezyjskie.

Re a sumuj ąc nale ży stwi erdz i ć, że ana|iza genety c z -
na krajowych izolatów FMDV pozwoliła na poznanie
sekwencji nukleotydowej i precyzyjne określenie po-
krewieństwa. Zastosowane techniki biologii moleku-
larnej stanowią atrakcyjne uzupełnienie klasycznych
metod diagnostycznych. Umożliwiaj ą ustalenie pocho-
dzenja oraz kierunki szerzenia się patogenów. Infor-
macje te są niezwykle cenne dla skutecznej kontroli
i zwalczania choroby,
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Przebadatlo skutcczność trzech stratcgii zwalczania chroniczrrych chorób
układtr oddechowego w stadach świń Badanicrn objęto 245 prosiąt ze stada
licząccgo 200 nlaciol tlodpornionych przeciwl<o clrorobie Aujeszkycgo, parwo-
u,irozie i rózycy \\r zyli ielriu plosiąt Stoso\\,ano karmę zaw.ierającą salimycynę
(40 ppm) Prtlsięta zaszczepiollo pt,zecilvko chorobie Aujeszkye,eo. W jedne1

glupie liczącej 6 l zlł.ierząt stoso[,ano paszę z dodatkienl clrlo1,ou,odorku litlko-
lnycvny \\ ok,esie od 7] do 9l dnia zycia. drLrgz1 grupę zaszczepiono przeciwko
,Vlvcoplusnta hlopneutnoniae rł rvieku 4 i 28 dni. zaś rr trzeciq grupie zastoso-
\Ą,at]o paszę z dodarkierl salitllycyr-ry i zwierzęta zaszczepiontl przeciu,ko
M- hlopneunloni&e. natol]]iast grupa czu/afia stanowiła kontrolę W okresie od
29 dnia życia do LlbojLr dzicnnc pt,zv1,osty mas)/ ciała i konlł,el,sja pokal-1lru była
ivyższa u,tl,zcch grupach dośrł,iadczall-t),clr w porównaniu do grup1,kontlo|nej
Te różnicc, jak rórvniez różnicc rr zacbortlu,ztltlclści. śrniertclllości. nasileniu ob-
jarvóił klinicznych i znrian sckcljnych ri układzie oddechorvvnr. nic byłyjed-
nak statystycznie istotne,

G.


