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Diagnostyka pestiwirusowych zakażeń świń
zmodyfikowanym testem RT-nested PGR
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Diagnosis of pestivirus i pigs by simplified RT-nested PGR

m 250 pl ofvirus-containing 0ćlI thy
using TRIZOL (Life Technologies). Five microliters of RNA v[ere reyer§ely transcribe tłv,o
methods: standard, three steps and modified and closed one-tube. Two sets of PCRprimer§ were u ach
method. The first, based on S'UTR of pestivirus genome, was specific for all pestiviruses. rne de.:
signed on E2 protein coding region was used for specifically detecting CSFY strains. The stan_daid, method
consisting of 3 steps w,as performed in 3 separate reaction tubes: RT, PCR and nested-PCR. In the single-tube
method a]I three steps łvere performed in a single, c|osed tube. In this method re-agents for RT.PCR step were
deposited in tube bottom, rvhile re-agents for nested PCR were immobilised in a tube cap using carboh}drate
trehalose. After the RT-PCR step was completed the tube was vortexed, centrifuged and the nested PCR was
performed. It rvas concluded that the closed, one tube RT-nested PCR method was very sensitive and lóss prone
to giving false positive results compared to standard RT-nested PCĘ carried out in separate reaction tuheś.
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Wirus klasycznego pomoru świń (classical swine
fever virus - CSFV), obok wirusa wirusowej biegunki
bydła (bovine viral diarrhoea vitus BVDV) i wirusa
choroby granicznej owiec (Border disease virus
BDV), należy do rodzaju Pestivirus rodztny Flaviviri-
d a e (5) . Wymi eni one wi ru sy wy.wołuj ą g r o źne, w ażne
ekonomicznie choroby świń, bydła, owiec, koz, dzi-
ków oraz dzikich przeżlwaczy (lI, I4). Zakażenia
BVDV i BDV mogą występować zarówno u bydła,
owiec, koz jaki świń, powodując niekiedy u tych ostat-
nich objawy podobne do pomoru klasycznego wywo-
łanego przez CSFV o małej zjadliwości (16).

Ostatnio coraz powszechniej w diagnostyce zaka-
zeń pestiwirusowych stosuje się enzymatycznąampli-
fikację DNA in vitro (polymerase chain reaction -
PCR) oraz jej modyfikacje. Mechanizm tej reakcji
p o l e ga na enzymaĘ cznym p owieleniu fragmentu DNA
o graniczon ęgo przez dwa o ligonukleotydowe starlery
(10). Wielu autorów opublikowało prace opisujące
zastosowanie PCR do wykrywania CSFV wykorzy-
stując startery wybrane z fragmentów niekodujących
5'UTR, 3'UTR, oraz regionów kodowania białek
strukturalnych i niestrukturalnych witusa (.2, 4, 6,8,
12,13.15, 17. 18).

Powaznym czynnikiem ograniczającym szerokie
zastosowanie RT-nested PCR w diagnostyce wiruso-
logicznej jest podatność metody na występowanie
wyników fałszywie dodatnich. Zrodłem tego rodzaju
problemów jest wieloetapowość testu i możliwość
zanieczy szczenia zawaft ości probówek podczas ich
wielokrotnego otwierania i zamykania.

Celem pracy było zastosowanie nowej metody wy-
konania odwrotnej transkrypcji i nested PCR w jed-
nej, zamkniętej podczas całego procesu probówce, w
di a gno s Ęc e ró żni c owej p e stiw iru s o vry ch zakażeń świń.

Materiał imetody
Szczepy wirusów. W badaniach wykorzystano płyn

odżywczy zebrany z hodowli komórkowych szczepów wi-
rusów: BVDVI - NADL i CSFV - Alfort. Hodowle wy-
ml enionych szczepów prowadzono zgodnie z ogolnie przy -
jęVmi zasadami (7), odpowiednio w liniach komórkowych
MDBK i PK-l5.

Ekstrakcja RNA. Całkowite RNA ekstrahowano przy
uźyciu zestawu TRIZOL*] (Life Technologies) według za-
leceń producenta, Do 250 pl zawiesiny wirusa, znajdują-
cej się w 1,5 ml probówce, dodawano 75a pJ odczynnika
TRIZOL, wytrząsano 10 sek. po czym inkubowano w tem-
perairze pokojowej przez 5 min. Następnie dodawano



ln,

200 pl chlorofonnu, wytrząsano do uzy-
skania jednorodnej emulsji i inkubowa-
no 3 min. w temperaturze pokojowej. Po
upĘwie tego czasu mieszaninę wirowa-
no przez l 5 min. w 4oC, przy 12 000 x g.

Fazę wodnąprzenoszono do nowej pro-
bówki, dodawano równą objętość alko-
holu izopropylowego i po dokładnym
wymieszaniu inkubowan o przez 1 0 min.
w temperaturze pokojowej. Precypitat
RNA osadzano przez ] 5 rninutowe wi-
rowanie w 4oC przy 12 000 x g. w
- 20"C. Po usunięciu alkoholu peletkę
RNA przemywano 70oń etanolem i su-

szono 15 min. w temperaturze pokojo-
wej. Następnie RNA rozpuszczano w 20
pl wody i przechowywano w -70'C do

czasu dalszej obróbki.
Startery PCR. W badaniach wyko-

]lMeĄDJna:,,lila 56, 0_00

Tab. 1. sekwencje oligonukleoĘdowych starterów reakcji pcR wykorzystane w

badaniach

rzystano dwa zestawy starterów zapro-
j ektowane na podstawie sekwencj i nukleo§dowych 5' UTR
i E2, nazywane dalej odpowiednio PESTI i CSF (6, 13,

15). Ich sekwencie nukleotydowe zawiera tabela 1. Zestaw
PESTI opracowany nabazie konserwatywnej dla pestiwi-
rusów sekwencji 5'UTR pozwala na amplifikację wszyst-
kich gatunków pestiwirusów (B), podczas gdy zestaw CSF
opracowany na bazie sekwencji E2 jest specyficzny dla
CSFV (6). Amplifrkację wykonrvano w dwóch ntezależ-
nych reakcjach RT-nested PCR; każdąz nich dwjema me-

todami.
Odwrotna transkrlpcja i nested PCR. Odwrotnątrans-

krypcję i nested PCR wykonywano metodąklasycznątrój-
et ąjednoprobówkową.

P rzed przeprowadzenie ln re-

akcji odwrotnej transkrypcji (reverse transcription - RT),
5 pl roztworu RNA poddawano denaturacji tetmicznej w
obecności 0,002 jednostek (U) heksanukleotydów (Phar-

macia), w 65'C przez 5 min., pod warstwą oleju mineral-
nego, a następnie chłodzono w łaźnt lodowej. Po dodaniu

5 pl 5 x buforu do RT (5 x first strand buffer) (Promega),

2,5 p"I każdego z nukleotydów (dNTP) o stęzeniu 2 mM,
24 U RNAsin (Prornega), 200 U odwrotnej transkryptazy
wirusa białaczki myszy (murine leukemia virus - MuLV)
(Promega), mieszaninę inkubowano przez 5 min. w tempe-
ratlrze pokojowej, następnie przez90 min. w 37"C lprzez
5 min. w 9BoC. Całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej
wynosiła 28 pl. Amplifikację cDNA uzyskanego w wyni-
ku reakcji RT wykonywano w dwóch etapach. W pierw-
szym amplifikowano DNA używając stafierów zewnętrz-
nych, w drugim etapie (nested PCR) przeprowadzano re-

amplifikację produktu pierwszej reakcji, używając stafte-

rów położonych wewnętrznie (nested) w stosunku do za-
stosowanych w pierwszym etapie. Obie reakcje przepro-
wadzano w probówkach o pojemności 0,5 ml użyłvając ter-

mocyklera PolyChain II (Polygen). W tym celu w probów-
ce mieszano 5 pl 10x buforu dla termostabilnej polimera-
zy DNA Taq (Polgen, Lódź),2 pl mieszaniny 10 mM
dNTPs, 20 pmoli każdego ze stańerów zewnętrznych, 1 U
termostabilnej polimerazy DNA Taq (Polgen,Łodź) i 5 p"I

produktu reakcji RT (I etap) lub 2 pl produktu pierwszego

Tab. 2. Warunki przeprowadzenia konwencj o naln ej reakcji
RT-nested PCR

Thb. 3. Warunki przeprowadzenia jednoprobówkowej reak-
cji RT-nested PCR

ATG CCCWTAGTAG GACTAG CA

TCAACTCCATGTG CCATGTAC

AGTACAG G GTAGTCGTCAGTG GTTCG

CAACTCCATGTG CCATGTACAG CAG

ATATATG CTCAAG G G CGAGT

ACAG CAGTAGTATC CATTTCTTTA

CTGTG G CTAATAGTG AC CTAC

CATTTCTTTATG G G CTCATC

zew nętrzne

wewnęlrzne

zew n ętrzne

wewnętrzne

PEsTl
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Pest2

A11

A14

A

D
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c

RT

denaluracia RNA 65"C 5 min.

37'C 90 min.

98"C 5 min.

Wprowadzenie 5 tl

94"C 1 min.

52'C 1 min.

72'C 1 min.

Wprowadzenie 2 p

94"C 1 min.

52'C 1 min.

72'C 1 min.

cDNA do PCR

PcR
35 cykli

ptoduktu PCR

nested PcR
35 cykli

42'C 30 min.

95"C 3 min.

94'C 1 min.

52"C 1 min. 20 cykli

RT-nested PCR | 72"C 1 min.

wytrząsanie i wirowanie probówek

94'C 1 min.

52'C 1 min. ] 30 cyrli

72"C 1 min.



PCR (II etap - nested PCR). Po uzupełnientu
wodą objętość mieszaniny wynosiła 50 pl. W
czas ie amp lifi kacj i mie szanina była pr zyl<q,ta
warstwą oleju mineralnego. SzczegóĘ czasu
trwania i temperatury poszczęgólnych cykli
przedstawiono w taUeti) 212 Pz +

Metoda zmodyfikowana. Do wieczek pro-
bówek o pojemności 0,5 ml wprowadzano B,25
pl roztworu zawierającej 5 p,I22% trehalozy
(Sigrna), 20 pmoli każdego ze starterów we-
wnętrznych, 1 pl mieszaniny 10 mM nukleoty-
dów oraz I,25U polimerazy Zaq. Probówkipo-
zostawiano w temperaturze pokojowej do wy-
schnięcia wprowadzonego roztworu, Przecho-
wywano je w temperatuTze pokojowej.

Do probówek zawierających w wieczkach
wymienione reagenĘ wprowadzano 5 pl RNA,
5 pl 10x buforu dla polimerazy Tąc1,2 pl mie-
szaniny 10 mM nukleotydów, 5 pmoli każde-
go ze starterow zewnętrznych (tab. I),6 pI25
mM roztworu wodnego MgCl,, 1 pl 10% wod-
nego roztworu Tiiton X-100 1Śigma). 1 U po-
Iimerazy Thq, l0 U RNAsinu, 100 U odwrot-
nej transkryptazy MuLV oraz 29,25 pl wody.
Mieszaninę przykrywano warstwą oleju mine-
ralnego i poddawano amplifikacji uzywając
tetmocyklera PolyChain II. Szczegóły cza§ltrwania i tem-
peratury poszczególnych cykli przedstawiono w tab. 3.

Po zakończeniu pierwszego etapu amplifikacji probów-
ki kilkakrotnie obracano w celu rekonstytucji wysuszonej
zawaftości wieczek i jej wymieszania z mieszaniną reak-
cyjną po czym krótko wirowano (10 sek.) i poddawano
ponownej amplifikacj i.

Analua uzyskanych produktów amplifi kacj i. Produk-
ty PCR analizowano po przeprowadzeniu rozdziaŁl elek-
troforetycznego l0 pl mieszaniny poreakcyjnej ,w 20ń żelu
agalozowym z dodatkiem bromku etydyny o koncentracji
1 pg/ml. Elektroforezę prowadzono przez 30 min. w bufo-
tzę 7x TBE (90 mM Tris, 90 mM kwas borny, 2 mM EDTA),
przy stałym natężeniu prądu elektrycznego, równym
150 mA. Wynik PCR uznawano za dodatni jeżeli w zelu, w
świetle UV transiluminatora był widoczny prĘek DNA o
spodziewanej dla danej pary starterów wielkości,21,2 par
zasad (pz) w PCR ze stańerami PESTI, 11ż pz w PCR ze
starterami CSF.

Wyniki iomówienie
Reakcja polimeryzacji łańcuchowej pozwoliła na

wykrycie badanych pestiwirusów na podstawie oceny
prĘkow DNA w 2Yo żell agarozowym w świetle UV
transiluminatora. Produkty PCR ze starterami PESTI
mtały wielkość około 2I0 pz i były widoczne po am-
plifikacji szczępow CSFV i BVDV natomiast w PCR
ze starterami CSF mińy wielkość około I70 pz i były
wykrywane wyŁącznie p o amp li fi k acjt szczepu C S FV
(ryc. 1). Test przeprowadzony na homogentzatach
wycinków narządów wewnętrznych pochodzących od
świń dośw ladczalnie zakażony ch C SFV potwierdził
ten wynik. Komplementarny DNA syntetyzowany z
RNA z nich izolowanego rcagował dodatnio w reak-
cjach z obydwoma zestawami starterów.

172pz +

Ryc. 1. ProdukĘ jednoprobówkowego RT-nested PCR. Ścieżki 1-10 przed-
stawiają łlyniki odwrotnej transkrypcji i enrymaĘcznej amplifikacji DNA
(RT-nested PCR) RNA ekstrahowanego z kolejnych rozcieńczeń płynu
odżywczego znad hodowli komórkowej in vitło wirusa klasycznego pomo-
ru świń (CSFV), od l0-2 do 10-1l; M - 100 bp DNA Ladder (Life Technolo-
gies); (+) - kontrola dodatnia; (-) - kontrola ujemna. Strzałki wskazują
wielkości swoisĘch produktów RT-nested PCR; amplifikacja ze startera-
mi wybranymi z fragmentu 5'UTR dała produkt o wielkości 212 par zasad
(pz), natomiast amplifikacja ze starterami wybranymi z fragmentu kodu-
jącego białko E2 dała produkt o wielkości l72 pz.

Oceniając czułość PCR, RNA uzyskiwany z szętę-
gu 10-krotnych rozcieńczeń płynu odżywczego znad
hodowli komórkowej C SFV poddawano amplifikacj i
ze starlerami PESTI i CSF, metodą standardowąoIaz
zmodyfikowaną. Uzyskane wyniki wykazŃy idenĘ czną
czlłośc obydwu metod i zestawów starterów w wy-
krywaniu CSFV. Dodatni wynik PCR obserwowano
do rozcieńczenia 10-6, co opowiadało 1,55 TCIDro w
250 p,Ipłynu odtywczego poddanego ekstrakcji (ryc. 1).

Reakcja polimeryzacji łańcuchowej jest metodą
która znajduje coraz szersze zastosowanie w rutyno-
wej diagnostyce mikrobiologicznej. Poważną prze-
szkodą w upowszechnianiu tej metody diagnostycz-
nej jest łatwośó kontaminacji badanych próbek w trak-
cie ich laboratoryjnej obróbki (1, 13). Powyższe zwią-
zane jest z wieloetapowością procesu PCR oraz jed-
no cze snym badaniem większej liczby pr ób, Warto mieć
świadomość, że przypadkowe wprowadzenie do pro-
bówki reakcyjnej minimalnej ilości znajdującego się
w środowisku laboratorium swoistego DNA doprowa-
dza do jego wielokrotnego powielenia w procesie PCR
i uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

E lementem zmntej szającym prawdop o dobieństwo
zafałszowania wyników jest między innymi modyfi-
kacj a pole g ająca na wykonaniu RT-nested PCR w j ed-
nej, zamkniętej podczas całego procesuprobówce (19).
W niniejszej pracy poddano ocenie przydatność jed-
noprobówkowego testu RT-nested PCR w wykrywa-
niu CSFV. Opisana modyfikacja w odniesieniu do
wykrywania i fluorescencyj ne go róznicowania pesti-
wirusów z wykorzystaniem technologii TaqMan zosta-
łapo razpierwszy opisana przez McGoldrick i wsp, (9).

Reakcja RT-nested PCR w wykonaniu konwencjo-
nalnym składa się z trzech etapów wykonywanych

M l 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+)(-) M

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(+)(-) M



kolejno po sobie: 1) odwrotnej transkrypcji, 2) PCR
zę starterami zewnętrznymi,3) PCR zi starterami
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DAVISON H. C., FRENCH N. P., TREES A. J.:
Specyficzna dla stada oraz dlawieku częstotliwość

Przebadano testem ELISA występowanie przeciwciał d7a Neospora caninunl
u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w ]4 stadacl-r w Wielkiej Brytanii W 3 sta-
dach występowały ronienia sporadyczne, w 8 endemiczne zaś w 3 ronienia epi-
demiczne na t]ę zakażenia ryrn patogenem, Krew do badari pobrano jednorazo-
wo. Spośród 4295 sztuk badanych 1 7,1% reagowała dodatnio w odczynie ELI-
SA przy czym częstotJiwość odczynów dodatnich w stadzie wahała się od 7 ,3To
do 44^80ń. Nie stwierdzono zalężlości pom.iędzy wielkością stada lub epide-
micznym występowaniem ronień a częstotliwością wyników dodatnich w sta-
dzie Nie wzrastał też odsetek wyniJ<ów dodatnich badania serologicznego wraz
z wiekiem zwierzaJ. Róźnice dotyczyły bydła w wieku 7-]2 mies ięcy oraz 13-24
rniesięcy, u którego odsetek wyników pozytylvnych był statystycznie istotnie
niźszy, W stadach bydła istotne znaczenie w rozrł,oju infekcji odgrywa pionowe
przekauywanie czynnika zakazllego

G.


