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Choroba pęch erzykowa świń (ch.p. ś. ), nazw a angi el-
ska Swine Vesicular Disease (SVD), jest zakażną
chorobą której czynnikiem etiologicznym jest ente-
rowirus świń ( SVDY), z r o dząu E n t erov iru s, r o dztny
Piconlaviridae (21). W latach 70-tych stanowiła ona
powazne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej w
Europie, w tym również w Polsce (28). Po wielolet-
niej przerwie, choroba pojawiła się ponownie na po-
czątku lat 90-tych w niektórych krajach zachodnioeu-
ropej skich, takich j ak: Włochy, Holandia, B el gia, Hi sz-
pania i Portugalia (4). Według bieżących informacji
Międzynarodowego Urzędu ds Epizootii OIE (26)
oraz Centnrm Referencyjnego Unii Europejskiej ds
SVD (14), pojedyncze ogniska choroby wystąpiły we
Włoszech w maju 1998 r. oTazw Chinach (prowincja
Taipei) na przeŁomie \at I99] lI998 .

Wraz z pojawieniern się choroby, w wielu ośrod-
kach naukowych podjęto badania dotyczące oceny
właściwości i róznic antygenowych szczepów wirusa
SVD. W tym celu, zaadaptowano szereg metod sero-
logicznych i biochemicznych, wśród których najpow-
szechn i ej sto sowano odczyny : seron eutral izacji (20),
wiązania dopełniacza (1), precypitacji żelowej (6),
immunofluorescencji (9) oraz analizę struktury poli-
peptydowej kapsydu wirusa metodami e1 ektrofoietycz-
nymi (10, 11). Szczegółowy plzegląd badań serolo-

Original paper

gicznych, wykonanych w latach 1972-19]5 orazwy-
ników uzyskanych przez rożnych autorów przedsta-
wili Malicki i Wiśniewski (17).

Obecnie, do różnicowania szczepów wirusowych i
oceny zmienności genetycznej i antygenowej wirusa
SVD, w szerokim zakresie wykorzystuje się metodę
RT-PCR (13, 15, 22,23) i sekwencjonowanie uzyska-
nych amplikonów (I8,24) oraz techniki immunoen-
zy maty czne z uży ciem prz ec iwc i ał monokl onalnych
(MAbs) (4, 18). MAbs sąwysoce specyfltczne, sku-
teczne i czułę tpozwalĄąprecyzyjnie rozpoznaó, scha-
rakteryzowac t rożnicowac szczępy wirusa. Urnozli-
wiaj ą także prow adzeni e badań epizoti olo g iczny ch,
których celem jest śledzenie szerzenia się szczepów
witusa o określonych cechach antygenowych. Wyko-
rzystuje się je również do identyfikacji epitopów speł-
niających ważnę funkcje w zakażęniu i powstawaniu
odporności l zakażonych zwierząt (19). Aktualnie,
najb ar dziej zaawans owane prace nad zasto so wan i etn
MAbs w diagnostyce SVD prowadzi Centrum Refe-
rencyjne OIE ds SVD w IZSLE, Brescia, Włochy. Mię-
dzynarodowa grupa badacz;l pod kierunkiem E. Broc-
chi z wym. Centrum realizuje projekt dotyczący nro-
lekularnej epi demiolo gii SVDV. Zakład P ry szczy cy
PIWet. nawiązał kontakty naukowe z tą placówl<ą lv
zakresie porównania i standaryzacji współczesnych
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Summary

The aim of this study was the antigenic analysis of Polish S\DV isolates from 1912-73. Experiments were
performed with three panels of monoclonal antibodies (Mabs) raised against Ita|ian S\DV It 13,It9l and It
92 in a trapping ELISA. The results obtained were compared with the reactivity patterns of the four Italian
viruses used as representatives of each of the four antigenic groups @rocchi et al., Epidemiol.Infect. 118,51,
1997).It was found that the Polish SVDV isolates belong to antigenic group 2 (viruses present in Europe and
Japan betlveen 1972-198l) recognised by antibodies of the first panel (Mab§ against It7ż).It suggest the close
relation and common origin of Polish isolates and the other European ones from the 1970s. The weak reacti-
vity of Mab 1B3 (both of panel It 92) confirmed the antigenic differenties of Polish SVDV from viruses iso-
lated from outbreaks of SVD occured in Italy in 1991-1992. These results can be useful for the epidemiological
studies of SVD in Europe.
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Tab. 1. Szablon reakcji włoskich izolatów S\DV zlat1966-1992 oraz polskich zlat1972-73, z MAbs anty-SVDV It 73

Objaśnienie: Stopień reakcji poszczególnych wirusów wyrazono w procentach w stosunku do 100% reakcji dla izolatu SVDV It 73,
przeciw któręmu uzyskano MAbs.

metod badawczych. Uznano za celowe, aby na tle
wsp ółcze sn ej szcze gółowęj charakterystyki genety cz-
nej i antygenowej dostępnych europejskich i japoń-
skich izolatów SVDV z lat 1966-1,994 (4), przępro-
w adzic analizę anty genową p o 1 ski ch i zo latów SVDV
z lat I 97 2 - I97 3, uzy skanych, w pracowniach wiruso-
1o gi cznych : Zakładu P ry szczy cy PIWet. (2 8 ) i Instytu-
tu Chorób Zakaźny ch i Inw azy jnych Wydzi ału Wete -

rynaryjnego SGGW (16).
Celem badań, było przeprowadzenie porównawczej

analizy anty genowej p o 1 ski ch izolatow S VDV przy uzy-
ciu MAb s specyfi cznych dl a wło sk tch szczep ów SVDV
zlat 7973,I99I i 1992. ZaHadano, że uzyskane ręzul-
taty będą wykorzystane w badaniach epizootycznych
ognisk choroby pęcherzykowej świń w Europie.

Mateilał imetody
Wirusy. W badaniach wykorzystano wirus choroby pę-

cherzykowej świń, szczepy: SVDV PLl73 (Manieczki),
SVDV-6 (Wilcze), SVDV-10 (Orneta), SVDV-22 (Pasłęlr/
/Olsztyn) i SVDV-30 (Jarocin). Wirusy adaptowano i na-
mnażano w hodowli komórek linii IB-RS-2. Po ok. 24 go-
dztnach odzakażenia, gdy efekt cytopatyczny osiągnął po-
nad BOoń, wirus zbierano, odwirowywano przez 20 min.,
przy 3000 g, mianowano i przechowl.wano w temp. -70'C.
Do ELISA, wirus inaktywowano 0,7oń roztworem bromo-
etylenoiminy (BEI) o pH 8,5, przezż0 godz. w temp. 36'C
(2). Po zakończenil inaktyrvacji BEI neutrallzowano 20ń
roztworem tiosiarczanu sodu.

Przeciwciała monoklonalne. W badaniach wykorzysta-
no 3 zestawy przeciwciał monoklonalnych; po 10 MAbs
dla szczepów It73 (szczep R178) iIt2l9r G1046) oraz Iż
MAb s dla izolatu It 9 2 (Rl 01 ż) . Prz e c iw c i ała o c zy szc zano
z wysięku otrzewnowego myszy metodąprecypitacji siar-
czanem amonu, po c zym kons erwowano glicero le m i pr ze -

chowywano w temp. -20'C (3).
Przeciwciała po|iklonalne. Surowicę króliczą anĘ- SVD

(1603) wyprodukowano zgodnie z metodąHave i wsp. (12).

Trapping ELISA. Badanie wykonano zgodnie zproce-
durąopisanąprzez Samuela i wsp. (27). Surowicę króliczą
i MAbs stosowano w optymalnym, wcześniej wystandary-
zowanym r o zcieńczeniu. Rozc i eńczeni e wirus a okre ś lono
metodą miareczkowania. Wirus wiązano do płytki za po-
średnictwem swoistych poliklonalnych króliczych przeciw-
ciał anty-SVD. Reakcję wirusa z poszczególnymi prze-
ciwciałami monoklonalnymi oceniano w odniesieniu do wy-
ników uzyskanych dla wirusów homologicznych wobec
MAbs. Wyniki wyrażano w procentach reaktyurności te-
stowanych izolatów SVDV w stosunku do l00% reakcji
dla szczepów, przeciwko którym wyprodukowano MAbs.

Wyniki iomówienie
Do analizy antygenowej krajowych izolatów wirrr-

sa choroby pęcherzykowej świń, zaadaptowano mo-
dyfikacj ę testu immunoenzym aty czne go (trapping
ELISA), stosowanego do różnicowania szczepów wi-
rusa pryszczycy ptzy uzyciu MAbs (27), w którym
lżyto 3 zestawy MAbs przeciw SVDV rozpoznające
specyficzne epitopy o różnym umiejscowieniu, struk-
tllrzę i funkcjach. Ich zastosowanie pozwoliło ocenić
rożnicę antygenowe w obrębie polskich izolatów wi-
rusa SVD zlat I972-I9J3 oraz pomiędzy nimi i refe-
rencyjnymi, włoskimi z roku 1966,I9]3,I99I i 1992.
Sumaryczny szablon reakcji polskich izolatów i refe-
rencyjnych zposzczęgólnymi MAbs anty-It 73 przed-
stawiono w tab. L Szczegołowa analtza porównaw-
c za wyników wskazuj e, na wyr aŹną zbieżno śc pro fi lu
reakcji wszystkich polskich szczępow SVDV i wło-
skiego z 1972 r. Względna wafiość reaktywności dla 8
zIOużytych MAbs wynosi od 70-100%, co świadczy
o konserwatywnym charakterze epitopów i wynikają-
cym z tego dużym podobieństwie antygenowym wi-
nrsów wyizolowanych w latach 7O-tych. Różnice w
reakcji polskich izolatów z MAbs 4H9 i 5D9 (ab. 1),



Tab.2. Szablon reakcji włoskich izolatów SVDV zlat |966-1992 oraz polskich z|at 7972-73, z MAbs anĘ-SVDV It 9l

Objaśnienie: Stopień reakcji poszczególnych wirusów wyrażono w procentach w stosunku do 100% reakcji dla izolatu SVDV lt 91,
przeciw któremu uzyskano MAbs,

Tab. 3. Szablon reakcji włoskich izolatów SVDV z|at 1966-1992 oraz polskich zlat 1972-73, z MAbs anty-SVDY It 92

Objaśnienie: Stopień reakcji poszczegóInych wirusów wyrażono w procentach w stosunku do l00% reakcji dla izolatu SVDV It 92,
przeciw któremu uzyskano MAbs,

neutralizujących strukturalne epitopy usytuowane na
powierzchni wiriona, stwierdzono także w przypadku
innych izolatow europejskich zlat 1972-198I (Belen
Bonego, informacja własna, 1998). Z powodu zbyt
niskiej koncentracji wirusa SVDV-3O (Jarocin) uzy-
skano wyniki nieco zaniżone, zasadniczo jednak ko-
relujące zpozostałymi (dane nie przedstawione). Zde-
cydowanie odmienny szablon reakcji polskich izola-
tów SVDVuzyskano dlaMAbs przeciw specyficznym
glikoproteinom wirusowym izolatów It 91 iN1llt92 z
początku lat 90-tych (tab. 2 i 3). Stwierdzono ścisłą
korelację profilu reakcji wszystkich polskich tzolatów
oraz SVDV It ]2, natomiast brak podobieństwa do
wzorcauzyskanego dla wirusów It 66,It 91 i Nl/It 92,
W przypadku reakcji z MAbs anty-SVDV It 91 nie

wykazano pokrewieństwa antygenowego polskich izo-
latów z wirusem homologicznym It 91 (tab. 2). Stwier-
dzono brak reakcji wszystkich polskich szczępów z
Mab 1B3 anty-SVDV Itg2,którejest markerem alty-
genowym grupy wirusów z 1992 r., do której należy
również włoski izolatltl92 (tab.3). Obserwowano tak-
że wyraźne różntce w reakcji z MablF89 (zestaw It
92), dającym 100% reakcję wyłącznie z wirusami
wyizolowanych w Europie w 1992 r. i w latach póź-
niejszych (Belen Borrego, dane nie opublikowane).

Pierwsze badania identyfikacyjne i polównawcze
tzolatów Italyl66, Hong Kong/7l orazEnglandl]2 w
odczynie seroneutralizacji wykona]i Mowat i wsp. (20)
oraz Brooksby (5). Stwierdzono, ze wirusy wyizolo-
wane w rożnychkrajach sąpokrewne antygenowo, ale



serologicznie nie identyczne. Podobieństwo anĘgeno-
we obj awiało się zdolnością do w zajemnego krzy żo-
wego reagowania z surowicami diagnostycznymi. na-
tomiast rożnicę wynikały z wysokości miana reakcjiz
surowicą homologic zną t heterologicznymi. Różnice
antygenowe pomiędzy szczepamt włoskim z 1966 r.
(Itl66) t azjatyckim (Hong Kong/71) a europejskimi z
lat 1912-1973, wykazano następnie w odczynie wią-
zania dopeŁnlacza (1) i metodą precypitacji w żelu
agalowym (6). Szczegółowe badania porównawcze w
odczynie seroneutraltzacjt, opaĄm na zasadzte reduk-
cji łysinek, wykonali Burrows i wsp. (7). Indeks neu-
tralizacji oszacowany w reakcji krzyżowej z surowi-
cami homologicznymi i heterologicznymi pozwolił
róznicować badane szczępy na dwie odrębne grupy
antygenowe. Do pierwszej zakwalifikowano izolaty:
Italyl66, Hong Kongl7I oraz France l73, a do drugiej:
Italy l 7 2, Englandl 7 2, Austrial 7 3 i P o|andl 7 3. Wyko -

rzystując biochemiczne metody analizy struktury po-
lipeptydowej szczepow SVDY Haris i wsp. (10, 11)
potwierdzili róznice antygenowe pomiędzy wirusami
wyizolowanymi w rożnym czasię i w różnych miej-
scach. RozdziaŁ elektroforetyczny białek kapsydu ba-
danych szczepów wirusa SVD ujawniłrożnicę w ru-
chliwości elektroforetycznej podj ednostki VP2 pomię-
dzy iz ol atam i . P ro fi 1 e 1 e ktro fo re ty c zny s zc zep ow z lat
I972-13 wyraźnie odbiegał od pozostałych izolatów
SVDV oraz spokrewnionego z ntm wirusa Coxackie
85. Ci sami badacze stwierdzlliprzydatność odczynu
radioimmunodyfuzji (RIA) do anallzy różnicowej
SVDV. Uzyskany wzorzec immunodyfuzji dla szczę-
pu Poland/73był identyczny jak izolatów brytyjskich
UKz] l]2 iUKI79l73 oraz austriackiego i włoskiego
z 1973 r., natomiast w sposób istotny różntŁ się od
szczepultalyl16 i wszystkich azjatycktch zlat 1912-
-15 (I1). Warto podkreślic, że jużw 1974 r.badacze
angielscy (7) ocenili tożnicę antygenowe stwierdzane
między wirusami izolowanymi w rożnych krajach w
latach 1966-19]4,jako nie wystarczające do przepro-
wadzęniapodziału na podtypy, ale jako dające możIi-
wość różnicowania laboratoryjnego.

Ostatnio, De Simone i wsp. (8), na podstawie róż-
nic antygenowych wśród badanych europejskich izo-
latów SVDV a następnie Brocchi i wsp. (4), w opar-
ciu o szczegółową analtzę genetycznąi antygenową
izolatow z ),at 1966-1994, wyrożnlli 4 grupy antyge-
nowe: do pierwszej zakwaliftkowano izolat włoski z
1966 r., do drugiej szczępy zlat 19]2-1981, do trze-
ciej wirusy wyizolowane od 1988 do 1992 r" i do ostat-
niej, czw atlrej wszystki e izolaty z o gni sk chorobowych
w Europie Zachodntej od lipca 1992 r. do końca I99 4 r.
orazizolat rumuński z 1987 r.

P r zyto czone dane p i śmi enni c tw a or az wyniki badań
własnych wskazuj ą na podobieństwo antygenowe pol-
skich szczepów SVDV oraz innych europejskich wy-
izolowanych z ognisk chorobowych na początku lat
7O-tych. Odnosząc to do klasyfikacji zaproponowanej
przez Brocchi i wsp. (4), krajowe lzolaĘ należy zali-
czyc do drugiej grupy antygenowej.

Pokrewieństwo oraz wspólne pochodzenie polskie-
go izolatu SVDV PLl]3 (Manieczkt) oraz brytyjskie-
go (UKG27l72) i niemieckięgo (D6494l73) zlat70-
-tych, zostały również potwierdzone na podstawie po-
równawczych badań genetycznych wykonanych wcze-
śniej w naszym laboratorium. Wykazano niemal pełną
homologię (ok. 1% rożntc) sekwencji nukleotydów
fragmentu kodującego białko VP1 w/w izolatow
SVDV oraz odrębność genetyczną (ok. I2%o rożnic w
sekwencji nukleotydowej) wirusów wyizolowanych we
Włoszech (ITl92) i Holandii (NL/92) w 1992 r. Qa).
Badania genetyczne pozostałych polskich izolatów
SVDV z wykorzystaniem metod bezpośredniego se-
kwencjonowania produktów RT-PCR oraz tch anali-
zy restrykcyjnej są obecnie kontynuowane.

Re asumuj ąc można stwierdzi ć, wys oką użyte czno ść
MAb s w roznicow e1 analizie anĘgenowej wirus a SVD
i ich przydatność w badaniach epizootiologicznych
choroby pęcherzykowej świń w Europie.
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