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Elabotation of multi pGR fot detection of Malek's disease virus strains
Summary

The aim of this study was to elaborate a multi PCR method for the identification of two different serotypes
of Marek's disease virus in one reaction. Three strains (KRA, WL, B\il) isolated from field samples of Marek's
disease and three standard strains: attenuated Rispens CVI 988 strain (seroĘpe 1), pathogenic IIPRS,u strain
(serotype 1) and HVT FC 126 strain (seroĘpe 3) were used. The DNA were extracted from virus-ińfected
chicken embryo fibroblast cells (CEF). In the amplification reaction 3 pairs of starters were used: a 132 bp
specific sequence, for pp38 gene and for gene A of serotype 3. Different temperatures for joining starters,
different concentrations of Mg2* or amounts of cycles and concentrations of Taq polymerase were used. Using
the same starters for 132 bp sequence and antigen A of serotype 3 enabled the differentiation of strains of
seroĘpe 3 from attenuated strains of serotype 1. A disadvantage of applying a combination of trvo starters
was the creation of PCR products of very similar sizes which subsequently disabled differentiation of vaccine
strains of serotype 3 from pathogenic strains of serotype 1. Moreover, simultaneously using pairs of starters
specific for 13ż bp sequence and pp 38 gene only allowed the confirmation of pathogenic strains belonging to
serotype 1.
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Choroba Mareka, nowotworowa choroba drobiu,
wlłvoĘwan a pt zez wirus z r o dziny H erp e sv ir i d a e, w g
polskiego prawa weterynaryjnego znajduje się na liś-
cie chorób podle gaj ących obowiązkowi rej estracj i.

Czynnikiem etiologicznym jest związany z komór-
ką (cell - as sociated) alfaherpesvirus, zw any wirusem
choroby Mareka (MDV). Znanę są 3 serotypy tego
wirusa. Szczepy serotypu 1 podzielono na patotypy,
które określa się jako umiarkowane - m MDV wiru-
lentne - v MD! bardzo wirulentne w MDV i bar-
dzo wirulentne f - w-| MDV. Do serotypu tego nale-
żątakże atenuowanę szczępy szczepionkowe. Do se-
rotypu 2 zalicza się szczepy apatogenne wyizolowane
od kur, a do serotypu3 szczepy apatogenne występu-
jące u indykow. Słuzą one do produkcji szczepionek
przeciwko chorobie Mareka. Klasyfikację seroĘpową
oparto na wspólnychirożniących się epitopach anty-
g enóq charaktery s ty c zny ch dla każde go s ero Ępu, P o
poznaniu kompletnej sekwencji genomu szczepów
należący ch do po szcze gólnych s erotypów klasyfika-
cję tąpotwierdzono i utrzymano (1).

Stnrktura genomu wirusa MD jest typowa dla alfa-
herp e swirus ów, j ednakże b adania molekularne wyka-
zaĘ opr ó cz c ech wspólnych dla ws zystkich szczep ów
także istotnę różnicę w budowie genomu pomiędzy

szczępaml należącymi do trzech serotypów oraz po-
między patotypami w obrębie serotypu 1. W genomie
witusa choroby Mareka określono około 80 specyficz-
nych genóą podzielonych ze względu na charakter
natrzy grupy. Do pierwsz ej należągeny związane z on-
kogennością (sekwencj a l32bp,gen pp 38, gen meq),
do drugiej geny kodujące glikoproteiny, a do trzeciej
pozostałe (1, 5, 8). Znajomośó sekwencji pozwoliła
na opracowanie testu PCR, ktory wykorzystano do
diagnostyki i różnicowaniaszczepów MDV. W latach
poprzednich opracowano PCR wykrywaj ący wszyst-
kie szczepy serotypu I wŁącznie ze szczepionkowy-
mi, atenuowanymi szczepami serotypu 1 oraz PCR
wykrywający szczepy serotypu 3 (6,7,9).

P onieważ w b adaniach diagno sty czny ch materiału
terenowego często stwierdza się jednocześnie obec-
nośc 2 a nawet 3 szczepów tego samego lub różnych
serotypów, dlatego celęm badań była proba opraco-
wania parametrów multi PCR pozwalającego wykryć
w jednej reakcji szczepy należące do różnych sero-
typów.

Matetiał imetody
Szczepy wirusowe. Do badań użyto 3 szczepów (KRA,

WL, BW) pochodzących z kolekcji własnej, wyizolowanych



erenowych choroby Mareka od ptaków nie
rzeciwko chorobie Mareka. Na podstawie
badań szgzep KRA zaliczono do szczepów

o umiarkowanej patogenności (m MDV) ; szczepWL do szcze-
pów wirulentnych (v MDV), a szczep BW do szczepów bar-
dzo wirulentnych (w MDV) (6). Dodatkowo uzyto 3 szcze-

(CEF). Sporządzano jąz 9-Ll-dniowych zarodków kurzych

rodka kurzego zakńanych badanymi szczepami wirusowy-
mi. Kontrolę ujemną stanowiĘ niezakńone komórki CEF.
Komórki fibroblastów po 72-96 h inkubacji odrywano me-

chloroformu i alkoholu izoamylowego w stosunku I : I : 24)
i roztworu proteinazy K (20 mg proteinazy K w 1 ml wody
destylowanej) w stosunku 1 ml osadu, 100 pl buforu TE,
200 pl buforu II 120 pl roztworu proteinazy K. Otrzymaną
zawiesinę inkubowano w temperaturzę 37"C do momentu

no 200 pl buforu TE ogrzanego uprzednio do temperatury
'75"C. Złożę inkubowano 5 min. w temperaturze pokojowej,
a następnie wirowano 30 s przy 500 x g. Tak uzyskane DNA

w tabeli 1.
0 pl mieszaniny

r buforu do pcR
( -100), 2 pl m!e.

s pl odpowiedniej

55oC, 5SoC.
Elektroforeza. Produkly PCR poddawan o analrizie po prze-

buforu 1 x TBE (Tris Base -
10,8 g; M EDTA o pH 8,0),

Wzorz midu pUC19 (DNA
z I hprzy na-
ej elektrofore-
wzorcem ma-

sowymDNA.

Wyniki i omówienie

należącędo serotypu I zawierająod 1 do 3 kopii sek-

szczępów należących do serotypu 1. Druga para star-

Tab. 1. Sekwencia oligonukleoĘdów do reakcji amplifikacji

TAC TTC CTA TAT AGA TTG AGA CGT

GAG ATC CTC GTA AGG TGT AAT ATA

AAT GAG CGA ACT GCC TCA CAC AAC

GAT GGC GCA CGA TTA CTA CGT

Gen pp38
(serotyp 1 )

GTT CTA CCG GAC TGC CGC TCG

ACA TTG TTT TGG TTG GCG TGG TAT
Gen A
(serotyp 3)
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terów biorąca udział w zaprojektowanej re-
akcji była specyficzna dla genu A serotypu 3.
Gen ten występuje na powierzchnt oraz
w cytoplazmie komór ek zŃńonych t5rm se-
roĘpem (8).

Przebieg reakcji i uzyskane wyniki zale-
żąod właściwego doboru warunków reak-
cji. Wartości te sąrózne w zalężności od sto-
sowanych starterów i dlatego przed wyko-
naniem właściwej reakcji musi być ustalone
stęzenie j onów Mg2*, temperatur a przyłącza-
nia starterów orazliczba cykli. Islam i wsp.
(4) stosowali do reakcji PCR stęzenie jonów
magnezv wynoszące 25 mM, temperaturę
przyłączania starterów 50'C i 40 cykli reak-
cji. Zkolei Hanberg i wsp. (3) przeprowa-
dzali PCR, stosując stężenie jonów Mg2n wy-
noszące 5 mM, 30 cykli i 58'C temperafurę
pr zyłąc zani a starterów.

W pierwszym etapie badafiwłasnych nad
opracowaniem PCR próbowano dobrać od-
powiednie stęzenie jonow Mg'*, Stosowa-
no: 5 mM, 10 mM, 25 mM oraz 50 mM.
Przy stejeniu 10 mM, 25 mM i 50 mM re-
akcj a nie zachodzlła. Dopiero obnizenie kon-
centracji jonów Mg2* do 5 mM pozwoliło
nauzyskanie produktow PCR o spodziewa-
nej wielkości, Następnie dobrano odpowied-
nie stęzenie Taq polimerazy DNA. Reakcję
przeprowadzano stosując 1 u lub 2 u tego
enzymlJ. Przy koncentracji 1 u otrzymano
dodatni wynik reakcji.

Kolejnym etapem było ustalenie opĘmal-
nej temperatury przyłączania starterów. Sto-
sowano temperaturę: 50oC, 52"C, 55oC,
58'C. Przy temperatlttze 50oC, 52"C, 58"C
wynik amplifikacji był ujemny. Dodatnie
wyniki ottzymano stosuj ąc temperaturę przy-
łączania starterów 55"C. Następnie ustalo-
no liczbę cykli. Reakcję przęprowadzano
stosując 30, 35 i 38 cykli. Jedynie zprzy-
padku stosowania 35 cykli Teakcji obserwo-
wano pojawienie się produktów PCR,

W wyniku przeprowadzonych badań opra-
cowano parameĘ wykonania multi PCR dla
mieszaniny 2 par starterów dla sekwencji
I32bp oraz genu A seroĘpu 3. ByĘ one
następujące: 94"C - 1 min, (denaturacja);
55'C - 30 s (przyłączanie starteńw);72"C
- 1 min, (wydłuzanie łańcucha); 72"C - 10 min. ci 434 bp dla DNA szczęplJ HVT FC l26,który two-
(końcowe wydłużanie łańcucha); 5 mM jonów Mg1*, rzyłapara starterów dla genu A serotypu 3. Pierwsza
1 u Taq polimerazy DNA, Itczba cykli 35. para starterów dla sekwencji l32bp tworzyłaponadto

Po wykonaniu reakcji multi PCR w wyżej wymie- z DNA szczepów zjadliwych (KRA, WL, BW oraż
nionych warunkach w przypadku mieszaniny DNA HPRSI6) produkt o wielkości 436 bp. Nie uzyskano
szczepu Rispens CVI 988 i HVT FC 126 uzyskano prążkaDNAdIaszczepuHVTFCl26.Natomiastdru-
2 produkty PCR: produkt o wielkości 1000 bp dla ate- gaparu starterów dla genu A serotypu 3 dvorzyławi-
nuowanego szczepuRispens CVI988 tworzonyprzez doczny prążek jedynie z DNA szczepu }TVT FC 126.
startery dla sekwencji l32bp orazprodukt o wielkoś- Nie uzyskano produktu PCR stosując te dwie pary star-

1000 pz-->

434-436 pz-+

Ryc. 1. Rozdział elektroforeĘczny produktów multi PCR w 20ń żelu aga-
rozołym po zastosowaniu par starterów dla sekwencji 132 pz oraz dla
genu A serotypu 3
Objaśnienia: ściezka nr l marker; ściezka nr 2 - szczep Rispens CVI 988
oraz szczęp HVT FC 126 ściężka nr 3 - szczep KRA; ściezka nr 4 szczęp
WL; ścieżka nr 5 - szczep BW; ściezka nr 6 szczep HPRSL6; ściężkanr 7
szczęp HVT FC 126; ścieżka nr 8 - kontrola ujemna

1000 pz-)

436 pz-)

Ryc. 2. Rozdział elektroforetyczny produktów PCR w żoń żelu agarozo-
wym po zastosowaniu starterów dla sekwencj i I32 pz.
Objaśnienia: ścięzka nr 1 - marker; ściezka nr 2 - szczep KRA; ściezkanr 3 -
szczęp WL; ściezka nr 4 szczęp BW; ściezka nr 5 - szczep Rispens CVI 988
+ szczęp HPRSI6; ściezka nr 6 - szczep HVT FC 126l' ścteżka nr 7 - kontrola
uJenrna

1000 pz-)

566 pz-->

Ryc. 3. Rozdział elektroforeĘczny produktów multi PCR w 2o/" żelu aga-
rozowym po zastosowaniu starterów dla sekwencji 132 pż oraz dla genu
pp38
Objaśnienia: ściężka nr 1 marker; śclężkanr 2 kontrola ujemna; ścieżka
rr 3 - szczep HVT FC 126; ścieżka nr 4 - szczep Rispens CVI 9 8 8 oraz szczęp
HPRSr6; ściezka nr 5 szczęp KRA; ściezkanr 6 - szczępWL; ścleżkanr 7
szczep BW
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Reasumuj ąc należy stwierdzić, ze zastosowanle
w doświadcŻeniu własnym układu dwoch roznych par

ro§pu 1 (1).
Śtorowuno takie same warunki reakcji jak w do-

dukt PCR o wielkości około 1000 bp uzyskano tylko
w przypadku DNA szczepl atenuowan!8_o_ Ąlsp9n9
CVt q88, natomiast produkt o wielkości 566 bp był
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