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Wirusowe zapalenie tętnic koni jest chorobąpodle-
gającąobowiązkowi rejestracji (lista B OIE), rozpo-
wszechnionąna cŃym świecie (20). Objawy klinicz-
ne, takie jak: wyciek surowiczy z oka, przekrwienie
błon śluzowych worka spojowkowego, obrzęk mosz-
ny u ogierów, obrzęk wymienia uklaczy, obrzęk koń-
czyn miedniczny ch, pokrzywka, ronienia, nasuwaj ą
podejrzenie wirusowego zapalenia tętnic (3, 7, 2I).
Ostateczne rozpoznanie opiera się na badaniu wiruso-
logicznym lub serologicznym. Testem zal ecanym przez
OIE i obowiązującym w obrocie międzynarodowym
końmi j est odczyn seroneutr alizacji wykonywany
w obecności dopełniacza(20), W dobie wolnego ryn-
ku i światowego handlu końmi, zwterzęta te są prze-
mięszczanę nie tylko pomiędzy t óżnymt państwami,
ale również kontynentami, Intensywny obrot tymi
zwierzętami, jak również wrażliwymi na tę chorobę
mułami, osłami i zebrami stwarza dogodne warunki
do szęrzenia się wirusa zapalentatętnic koni. Wszyst-
kie racjonalne metody przeciw działania rozprzestrze-
nianiu się tej chorobie zmierzajądo ochrony wolnych
stad koni przed zawleczęniem wirusa EA oraz elimi-
nac j t z ho dow 1 i i obrotu zw ier ząt zakażony ch. Sprawą
o szc ze golny m znac zeniu j e st i dentyfikacj a b ezob j a-
wowych ogierów nosicieli, które są siewcami wirusa
i głównym źr o dłęm zakażęnia. Aktualni e ni e ma szyb -
kiego i ru§nowo stosowanego testu serologicznego
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umożliwiającego wykrywanie nosicieli wśrod ogierów
B adanie wiruso lo gi czne mające na c elu izolacj ę wiru-
sa z nasienia jest procedurą dfugotrwałą wymagającą
kilku tygo dn i. Z rlw agi na mniej szą wrazliwo ść na za-
każęntę pewnych linii komórkowych używanych do
tzolacjt EAV, wyniki tego badaniamogąwypadac fał-
szywie negatywnie (11). W tym kontekście nie dziwt
notowany ostatnio w Europie wzrost odsetka koni re-
agujących dodatnio w teście seroneutralizacji (SN).
Stąd istnieje ciągła potrzeba doskonalenia metod diag-
nostyki wirusowego zapalenta tętnic koni. Detekcja
materiafu genetycznego wirusa EA w nasieniu techni-
ką RT-PCR została uznana ostatnio za alternatywną
metodę diagnostyczną. Pomimo jej wysokiej czułości,
swoistości i szybkości wykonania (24-48 godz.), nie
jest ona jeszcze powszechnie stosowana ze względu
na trudności w eliminacji wynikow fałszywie dodat-
nich i fałszy.wie ujemnych.

Metoda ta jako test diagnostyczny do wykrywania
materi ału genety c zneg o wirus a zap alenia tętni c zo sta-
łapo raz pierwszy opracowana i opisana ptzęz Chim-
side i Spaan w 1990 r. (4). Autorzy cipoddali amplifi-
kacji tr zy r ejony wirusowe go RNA, a mianowicie s ek-
wencję liderową fragment genu polimęrazy i genu
nukleokapsydu. Swoistość reakcj i sprawdzana była
metodą Southem blot z następującąpo niej hybrydy-
zacjądo klonów oDNA komplementarnych do ampli-
fikowanych regionów. We wszystkich przypadkach
produkĘ amplifikacji byŁy swoiste dla wirusowego
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RNA, Nie odnotowano wynikow fałszywie po4ltyw-
nych. Czułość tego pierwszego testu wahała się na
poziomie 60 PFU (Plaque forming unit) wirusazawar-
tych w 100 pl zawiesiny. Były to jednak badania pilo-
tażowe,w których testowano zaledwie kilka szczepów
wzorcowych i 6 próbek nasienia pochodzącego z tego
samego regionu geograficznego.

Belak i wsp. (2) mviększyli czułość tej metody po-
przęz zastosowanie drugiej reakcji PCR, tzw. nested
PCR i ocenili jej przydatnośc w diagnostyce EAV tes-
tując 77 próbek nasienia i wycinków narządow poro-
nionych płodów pochodzących z różnych regionów
geograftcznych świata. Opracowany przez nich test
umożliwiał wykrywanie mniej niz 1 PFU wirusa
w plazmie nasienia koni. Zastosowane startery które
byĘ komplementarne do sekwencji genu nukleopro-
teiny, okazaĘ się wysoce swoiste. Na 77 testowanych
próbek nasienia i tkanek z poronionych płodów, w 75
przypadkach wyniki metody nested PCR byĘ zgodne
z wynikami badania wirusologicznego. W pozostńych
dwu przypadkach, w których nie stwierdzono mate-
riału gene§cznęgo wirusa EA, ponowne badanie wi-
rusologiczne dało również wynik ujemny. Tak więc
w tych badaniach zgodność metody nested PCR i ba-
dania wirusologicznego była całkowita. WaĄ podkreś-
lenia był fakt ujemnych wyników badania wirusolo-
gicznego, jaki metody PCR nasienia seropozyĘrvnych,
szczepionych przeciwko arteritis ogierów.

Porównuj ąc badanie wirusolo gi cznę i łańcuchową
reakcj ę polimerazową w diagnostyce wirusowego za-
palenia tętnic koni należy mieć na uwadze fakt, żę
pierws za z nich wykrywa aktywno ść bio 1o giczną wi-
nrsa wyrazającą się zdolnością do zakażania komórek
układu detekcyjnego, druga natomiast wykrywa kwas
nukleinowy, który jest jednym z elementów struktury
wirionu. Dlatego wykrycie wirusa EA przy pomocy
badania wirusolo giczne go j e st mozliwe wówczas, gdy
jego cząsteczki występująw badanym materiale pato-
logicznym w stanie nienaruszonym. Natomiast meto-
dą PCR można wykrywać oprócz tego defektywne,
nieaktywne biolo gicznie wiriony Illb zdegradowane
elementy wirusa, w których zachował się amplif,rko-
wany fragment. Istota działania metody PCR nie daje
podstawy do określenia infekcyjności wirusa. Syste-
matyczna kontrola obecności wirusa w organizmie
naturalnie zakażonych ogierów do 6 tygodnia po kas-
tr acji oraz eksperymentalnie zakażony ch wałachów
przęz okres 21 tygodni wykazaŁa, że jeszcze pewien
czas po tym, jak wyniki badania wirusologicznego byĘ
ujemne, metoda PCR wciąz wykazywała obecność
wirusowego RNA (2). Wyniki te mogą potwierdzać
naturę możliwości diagnostycznych obu testów. Nie-
mniej jednak, jeżeli przyjmiemy założęntę o nie wy-
stępowaniu RNA w tkankach i płynach ustrojowych
w formie wolnej, to również mozliwa jest taka inter-
pretacja wyrrików przyto czonychbadań, na podstawie
której mozemy przyplJszczać, że wirusy wykrywane
w końcowej fazie tego doświadczenia mtaĘ zacho-

waną zakażność, Ięcz czlilość zastosowanego układu
detekcyjnegobyŁa zbyt niska, W łm kontekście na-
suwa siępytanie doĘczące samej natury nosicielstwa
wirusa EA u ogieróq a mianowicie, czy istnieje moz-
liwość ciągłego wydalania ze spelmą ntezakażnych
wirionów, których kwas nukleinowy daje się !\Tkryć
metodąPCR,

St-Laurent i wsp. (18) opracowali metodę RT-PCR
dla czterech ramek odczyttt, a mianowicie: ORF lb,
ORF3, ORF4 i ORF7. Cnlłość tego testubyłanajwyż-
sza dla starterów końplementamych do ramek I. i 4.
Przy ichpomocy możnabyło uzyskać produkt ampli-
fikacji już zZTCID rowirusa, Ten sam poziom czułoś-
ci można było rówńiez osiągnąć ze starterami kom-
plementarnymi do ramki 3., ale dopiero po hybrydy-
zacji wg Southerna do odpowiedniej sondy moleku-
larnej . Naj nizszą czułością cechowała się reakcj a RT-
-PCR zę starterami dla ORF7, czylt genu kodującego
nukleoproteinę. W tym ptzypadku amplifikacja była
mozliwa tylko z zawięsin wirusa o mianie 104 TCID'..
Czułośc tesfu RT-PCR opracowanego dla nukleopro-
teidy była niższa podczas badania probek nasienia
w porownaniu z próbkami supematantuzhodowli ko-
morkowej wirusa EA. Wynikało to z hamowania ak-
tywności polimerazy lub innych mechanizmów testu
przez substancj.e zawartę w nasieniu. Autorzy tego
opracowania nie uwzględnili sekwencj i zawartych
w obrębie otwartych ram odczytu 2.,5., i 6,, poniewaz
kodują one wirusowe białka błonowe GP2, GP5 i M,
ktore podlegająciryłej presji selekcyjnej układu od-
pornościowego (8). To z kolei warunkuje wyższy po-
limorfizm opisywanych elementów genomu wirusa.
Umteszczenie starterów w tych regionach byłoby ko-
rzystne, ale tylko w przypadku badah epidemiologicz-
nych mających na celu śledzenie dróg transmisji okreś-
lonego szczępu o wyraźnie zaznaczonym polimorfiz-
mie genetycznym. Dla diagnostyki, której podstawo-
wym celem jest wykrycie wirusa ntezalężntę od jego
wariantu genetycznego czry antygenowego, tylko wy-
soce konserwatywne rej ony genomu wirusa mogą być
brane poduwagęw czasie opracow},vvania testu PCR.

Na podstawie analizy sekwencji nukleotydow pro-
duktu reakcji PCR za pomocą enzymów restrykcyj-
nych lub metodą sekwencjonowania można dokonać
dodatkowo charakterystyki amplifikowanego regionu
i wykorzystać do badań epidemiologtcznych. Sekigu-
chi i wsp. (16) zastosowali metodę RT-PCR do iden-
tyfikacji wirusa EA i róznicowania poszczególnych
szczepów na podstawie analizy fragmentów restryk-
cyjnych uzyskanych po trawieniu enzymami Xba I,
Mva I, Mbo II, Alu I, Hha I, Ava II produktu amplifi-
kacji genu ORF6 kodującego nieglikozylowane biał-
ko błonowe M. Próg czułości opracowanej reakcji RT-
-PCR odpowiadał 500 PFU, natomiast w drugiej reak-
cj i PCR został obnizony do poziomu 0,5-5 PFU. Tech-
nika PCR wraz z anaIiząRFLP umozliwia wykrywa-
nie i identyfikację niewielkich ilości wirusa EA w ma-
teriale patologicznym. Połączenie tych dwu metodjest



niezwykle przydatne do dokonania rozróżntenia po-
między wirusem szczep ionkowym 1 szczęp ęm tereno -
wym w krajach, gdzie prowadzi się immunoprofilak-
tykę swoistą przy p om ocy szczepionek zawieraj ących
zmodyfikowany szczep Bucyrus wirusa EA. Uważa
sią że szazep szczepionkowy posiada unikatowe miej s-
ce restrykcyjne dla enzymu Hha I w produkcie ampli-
f,ftacji ORF6 ograniczonym starterami M6 i M8 (5).

Sugeruje się rownież, że pewnę rozróżntenie tego
szczępie od szczepów terenowych wymagałoby j ednak
uwzględnienia dodatkowych miejsc restrykcyjnych
występujących w innych otwańych ramach odczytu,
takich jak 2.,4., t 5. otaz porównania ich akĘwności
antygenowej w odczyrrie seroneutr altzacji.

Jednym z problemów, które rzufltjąna wiarygod-
no ść wyników łańcuchowej reakcj i poltmerazowej są
rożntce w komplementamości starterów do odpowia-
dających im miejsc hybrydyzacji. Sekiguchi i wsp. (16)
ob s erwowali r óżnic ę, wyr ażaj ąc e si ę p oj edyn czyml
podstawieniami nukleotydow, pomiędzy niektórymi
badanymi szczepaml i sekwencjami odpowiednich
starterów OkazŃo się j ednak, że ntepełnakomplemen-
tamo ś ć wynikaj ąc a z br aktt p arowania niektórych nu-
kleotydow w 3' -końcowym fragmencie starte ra z mat-

rycąRNA wirusa EA nie wywierała negaĘwnego skut-
ku na przebteg amplifikacji ograniczonego nim frag-
mentu.

Badania porównawcze wykazaĘ, żebadanie wiru-
sologiczne cechuje się mniejszą czułością wykrywa-
nia wirusa zapalenl,a tętnic koni w zestawieniu z me-
todami biologii molekularnej (19) Spośrod 15 dodat-
nich probek nasienia i wycinkow z poronionych pło-
dow tylko w 5 przypadkach udńa się izolacja wirusa.
Naj wyzszą czuło ścią o dznaczała się hybrydy zacja
punktowa (dot blot hybridization) i przy jej pomocy
można było zidentyfikowaó RNA wirusa EA w 19
próbkach badanego materiału. Metoda RT-PCR oka-
zała sięmni ej czlłą b o s wo i st e pro dukty amp li fikacj i
uwidaczniane w zelu agarozorym po barwieniu brom-
kiem eĘdyny uzyskano tylko w 12 z 19 dodatnich pro-
bek w hybrydyzacji punktowej. Niemniej jednak po
reamplifikacji produktow RT-PCR w drugiej reakcji
PCR ze starterami wewnętrznymi czułość tej metody
pr zev,ry ższyła hybry dy zacj ę. D zi ęki z asto s o w aniu me -

to dy ne sted P CR wykryto materi ał genety czny wirus a
EA w dodatkowych trzech próbach, ktore wypadały
uj emnie w badaniu wirus o1o gi cznym i hybry dy zacji.
Nalezy przy tympodkreślić, że wszystkie próbki do-
datnie w badaniu wirusologicznym byĘ również do-
datnie w kazdej z porównywanych technik biologii
molekularnej, Uzyskanie prawidłowego wyniku w me-
to dzię P CR w dużej mier ze zależy od właściw 1ę przę -
prowadzonej ekstrakcj i kwasów nukleinowy ch zaw ar -

Ęch w próbce materiału patologicznego. Chodzi o usu-
nięcie wszystkich substancji, ktore mogą: blokować
aktywność enzymów odwrotnej transkryptazy, Taq
polimerazy, blokować wiązanie starterów do matrycy,
wlązac którykolwiek z komponentów mieszaniny re-

akcyjnej lub w inny sposób negatywrrrie wpĘwać na
przebiegreakcji. Substancje te dość często pod wzglę-
dem fizykochemicznym mogązachowywaó się podob-
nie jak kwasy nukleinowe podczas rutynowo ptzępro-
wadzanych ekstrakcji i przechodzić wraz z nimi do
roztworuuzywanego do amplifikacji. Ęm możnanp.
tłumaczyówyższącztilośćhybrydyzacjipunktowejnad
reakcjąRT-PCRwbadaniachptzeprowadzonychprzez
Strarick (19). Nalezy przypnszczać, że RNA wirusa
EA wyekstrahowany z próbek nasienia zanleczysz-
czony był ińibitorami, które hamowaĘ reakcję ęnzy-
matycznej amplifrkacji. Z drugiej strony ilośó tego
kwasu była wystarczająca do tego, aby mogł on być

Chelex 100 i trawieniu proteinaząK. Zabiegi te usu-
waj ą p o liw al entne kati ony, które mo gą zabur zaó r eak-
cj e enzy maty cznę . Równi e skute c zne okazało s i ę usu-
wanie inhib itorow reakcji PCR z badanych probek
poptzez stosowanie komercyjnego zestawu QIAam-
pViral RNA Kit do oczyszczania kwasu rybonukle-
mowego.

Gilbert i wsp. (6) uzyskali pełnązgodność wyników
badając 36 próbek nasienia ogierów w kierunku EAV
metodąizolacji wirusa na komórkach RK-13 i techni-
ką RT-PCR. Podobną zbieżność wyników zanotow a-
no podczas monitorowania siewstwa wirusa ze sper-
mąu czterech ogierów nosicieli. W każdym przypad-
ko, gdy wirus zntkałz nasienia, obydwa tesĘ wlpada-
Ę ujemnie. Opisywana metoda PCR wykorzystująca
starlery komp lementarne do genu p o 1 imer azy (ORF 1 b)
cechowała się wysoką czułością. Za jej pomocąmoz-
na było wykazaó obecność wirusa EA w próbkachza-
wierających jego śladowe ilości. Biorąc pod uwagę
koniecznośc rozciehczenia nasienia co najmniej 10-
-krotnie przedinokulacj ą komórek RK- 1 3, autorzy tej
pracy przyjęIi, że najmniejsza ilość wirusa wykrywa-
nego w czasie ich badania wirusologic znego odpowia-
dała 2,5 PFU/m1. Natomiast w oparciu o test PCR
możnabyło wykryw ać 0,25 -2,5 PFU/m1.

Ostatnio w diagnostyce wirusowego zapalenia tęt-
nic koni zastosowano nowy wariant łańcuchowej re-
akcji polimerazacjt, tzw. PCR w czasie rzeczywistym
(real time PCR, ft -PCR). Metoda ta, w przeciwieństwie
do klasycznej reakcji PCR opracowanej w 1988 Lprzez
Saiki i Mullisa (I2-I5),pozwalanie tylko najakościo-
wą ale także na ilościową ocenę amplifikowanego
fragmentu DNA. Jednym z jej twórców był Higuchi
(9), który w 1992 r. zalważyŁ,iżbromęk etydyny do-
dany do mieszaniny reakcyjnej ulega interkalacji do
nici DNA tworzącego się w czasie amplifikacji i pod
wpływem światła IIV wykazuje fluorescencję, której
natęzenie jest proporcjonalne do aktualnej ilości am-
plikonow. Ponadto wykazał on, że stopień nasilenia
fl uore sc encj i j e st równi eż zw iązany z wyj śc iową ilo ś -

ciąmatrycowego DNA: im więcej wyjściowych kopii



matrycowego DNA, Ęm mniej cykli niezbędnych do
wykrycia fl uore s cencj i. Dalsze pr ace nad detekcj ą pro-
duktów PCR przy użycitt bromku eĘdyny doprowa-
dziĘ do powstania w 1 996 roku metody TaqMan ( 1 0),
w której badaczę firmy Perkin-Elmer połączyli ki-
netycznąmetodę Higuchiego z sondami fluorescen-
cyjnymi trawionymi przez egzonukleazę. Sondy te
znakowane sąna końcu 5' barwnikiem reporterowym
(reporter), zaś na końcu 3' barwnikiem tfumiącym
(quencher). W momen cie pr zyłączania starterów s on-
dahybrydynlje do amplifikowanego fragmentui w cza-
sie wydłużania nowo powstającego produktu jest de-
gradowana przęz Taq polimerazę, posia dalącąakĘw-
no ś ć e gzonukleazy 5' - 3' . O dłączenie barwnika repor-
terowego od tłumiącego prowadzi do wzrostu fluores-
cencji. Niewątpliwązaletą tej metody jest wysoka
swoistość, zaś wadą konieczność stosowania oddziel-
nych sond dla amplifikowanych fragmentów (17).

Balasuriya i wsp. (1) zastosowali metodę real-time
TaqMan RT-PCR do wykrywania wirusa EA, Startery
i sonda wykorzystane w tych badaniach byĘ komple-
mentarne dla wysoce konserwatywnego regionu
ORF 7. Amplifikacji poddano 21 próbek pĘnu z ho-
dowli wirusa EA, 18 próbek nasienia od zakńonych
ogierów oraz 5 wymazów z nosa od doświadczalnię
zakażonychkoni. Wszystkie próbki, które byĘ pozy-
tywne w standardowym badaniu wirusologicznym,
okazaĘ się takze dodatnie w teście real time TaqMan.
Ilość produktu powstającego w czasie rzeczywistym
określano w oparciu o pomiar fluorescencji barwnika
reporterowego sondy, bęz konieczności wykonywania
rozdziŃa elektroforeĘcznego produktów amplifika-
cj i. Autorzy ci wykazali, że r eal time TaqMan RT -P C R
jest prostąi szybkąmetodąwykrywania EAV w mate-
ri ale b i o 1o g lc znym i w p orówn aniu z konwencj onalną
metodą RT-PCR wydaje się mniej pracochłonna. Jest
ona niezwykleużyteczna w badaniu dużej Iiczby pró-
bek, a zwłaszczatam, gdzie istnieje pottzeba okreś-
lenia ilości wirusa EA.

Re asumuj ąc pr zyto czone dane nal ezy p o dkr e ślić, żę
metoda PCR tak w wersji klasycznej, jak i w czasię
rzecryw tsĘm Łączy w sobie szybk ość z niemv/rJą czll-
łością i swoistością uzyskiwanych wyników. IJważa
się, ze jest nie tylko uzupełnieniemurzędowo uznane-
go badania wirusologiczne9o, ale nawet stanowi dla
niego alternatywę. Pomimo braku mozliwości wyka-
zanta zakaźności wirusa metodą PCR moze on dawać
odpowiedź na pytanie, czy nasienie jest wolne od wi-
rusa EA.
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Spośród 6 koni, u których zdiagnozowano grzybicze zapalenie rogówki
w 2 przypadkach przebiegało ono jako owrzodzenje rogówki, w 4 przypadkach
wystąlił obrzęk i owrzodzenie rogówki U wszystkich zwierząt zastosowano ste-

rydy lub niesterydowe leki przeciwzapalne Zwymazów zworka spojówkowego
2 koni uzyskano słaby wzrost koagulazo-dodatnich i koagulazo-ujemnych gron-
kolvców, od 1 konia wnost Bacillus sp. Materiał pochodzący z oczu 4 koni
posiano na podłoże Sabourauda i w 3 przypadkach uzyskano wzrost grzybów.
Tylko w jednym przypadku zidentyfikowano Aspergillus flavłs, W bioptatach
głębokich warstw rogówki pobranych od 3 koni w 2 przypadkach występowały
elemenĘ grzybicze. WystęowĄ one teżw rozmazach zeskrobiny rogówki 2 in-
nych koni. Badaniem cytologicznym nitki grzybni stwierdzono u 5 konia. W le-
czeniu stosowano klotrimazol w formie 1% roztworu, a dodatkowo u części koni
zastosowano ofloksacynę i ketorolak lub chloramfenikol w kroplach, octan pred-
nizolonu i deksametazon.

G.


