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Detection of foot.and-mouth disease uirus (FMDU) in biological matetial

Summary

Foot-and-mouth disease (FMD) still exists in Europe. Rapid diagnosis is essential for a precise and effective
eradication of the disease.

The aim of this work was to compare two methods used in diagnosing FMD: by viral isolation CW) - ELISA
and RT-pCR. Samples of epithelium from FMDV infected- animals and supernatant from inoculated su§cep:

tible cell culture fróm the authors own col]ection of F wD,'infected materials were used. The results obtained
were: 81.37o positive results using VI and 53.17o using EI ISA. The effectiveness in detecting FMDV in,
creased to 87.-5% after applying n"ottr methods. RT-PCń appeared to be the most effective method of viral
RNA (vRNA) detectio" i" air teite.l samples. The.eaction wasff..r.".lff*J':Xl,illr.;ifffr,Hi3D cotling

s inclusion into routine FMDV diagnosis. Thanlrś to
al which had been thawed several times as well as in
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Wirus pry szczy cy (foot-and-mouth disease vlrus
FMDV) wykryty przęz Loefflera i Froscha w 1897 r.

należy do ro dziny P i c om a v i ri d a e, r o dzaju A ph to vi tu s.

P ry szczy ca występuj e endemicznie w wi ększości kra-
jów Afryki, w niektórych częściach AĄi, Europy
Wschodniej i Ameryki Południowej (2) W marcu
2000 r. zanotowano ogniska w Korei, a w kwietniu, w
Japonii. Europa aktualnie jest wolna od pryszczycy.
Nalezy jednak pamiętaó, że d|a naszego kontynentu
choroba ta stanowi nadal realne zagrożenle, o czym
świadcząogniska np. we Włoszech (1993), Grecji
(1994, 1996), Bułgarii, Albanii, Macedonii (1996).
Bardzo ważnym ogniwem w skutecznym z;łva|czaniu
pry szazy cy j e st s zybka i pr e cy zy jna di a gno styka . Z te go
powodu niezbędne jest doskonalenie metod t utrzy-
mywanie gotowości do podjęcia badań diagnostycz-
nych w petnym zakresie.

Od szeregu lat nie słabnie zainteresowanie metoda-
mi biologii molekulamej i możliwościami ich wyko-
rzystania w diagnosĘce pryszczycy (5, 6,8, 14-16).
Coraz częściej stosuje się reakcję poltmeryzacjiłń-
cuchowej PCR, któraumożliwia selektywnąampli-
fikację wybranych fragmentów cDNA w warunkach
in vitro. Do reakcji wykorzystywane sąstartery zapro-
jektowane na podstawie regionów genomu 2Al2BllD,
38, 3C, 3D (1, 3,9,I0,12),

Celem badań była ocena przydatności do diagno-
styki pryszczycy metody odwrotnej transkrypcji PCR
(RT-PCR) zużyctem starterów dla regionu 3D w po-
równaniu do standardowych testów izolacji i ELISA.

Materiał imetody
Hodowle komórek. W badaniach używano hodowlę

komórek linii ciągłej nerki chomi|<a - BHK-2 1 (CT) otrzy -

maną z Bundesforschungsanstalt ftir Viruskrankheiten der
Tiere w Tiibingen, Pożywkę stanowił płyn Eagle'a z sola-
mi Earlc'a (EIE) z dodatkiem 10% bydięcej surowicy pło-
dowej, skontrolowanej na obecność przeciwciał dla wiru-
sa plryszczycy odczynem seroncutralizacji (SN) i testem
ELISA (liquid-phase blocking sandwich ELISA) (] 3).

Wirus. W badaniach wykorzystano próbki izolatów wi-
rusa pryszczycy z kolekcji Zakładu w postaci nabłonków
pęcherzy pryszczycowych od zakażonychzwierząt lub za-
kazonych hodowli komórek. Ich wykaz zawięra tab, l.

Izo|acja FMDV. Z wyrnienionych w tab. 1 próbek izo-
lowano wirus w hodowli komórek. Do 5 ml zawiesiny ko-
mórek w płynie wzrostowym E/E (lub na wyrośniętą ho-
dowlę z płynem utrzymującym E/E) w butelkach plastiko-
wych o powierzchni wzrostowej 25 cm2 wprowadzano 0,5

ml badanej zawiesiny wirusowej, a następnie inkubowano
przez 4B-7ż godz. w 37'C. W przypadku małej ilości ma-
teriału, 0,2 ml zawiesiny winrsa wprowadzano do probórv-
ki Leightona z komórkami zawieszonymi w 1,5 ml płynu



wzrostowego lub za-
wiesinąwirusazaka-
zano jednowarstwo-
we hodowle komó-
rek. Jezeli materia-
łem był nabłonek z
pęcherzy pryszczy-
cowych przygotowy-
wano 10oń homoge-
nlzat w PBS, który
wirowano. Supema-
tant Sączono przez
filtr 0,45 pm. Przesą-
czem zakażano ho-
dowle komórek w
sposób opisany po-
wyżej. W przypadku
braku nanrnażania się
wirusa wykonyłvano
trzy ślepe pasaze.

Wykrywanie wi-
rusa testem ELISA
(indirect sandwich
ELISA). Próbki izo-
latów wymienione w
tab.I orazzawiesiny
otrzymane po zaka-
zeniu nimi hodowli
komórek badano te-
stem ELISA (l3).

Ekstrakcja RNA.
Całkowite RNA izo-
lowano zzakażonych
hodowli komórek
oraz homogenizatow
nabłonka pęcherzy
pryszczycowychwzo-
rując się na metodzie
Chomczyńskiego
(a). Do 200 pl próby
w 1,5 ml probówce
typu Eppendorf do-
dawano kolejno 250
pl roztworu denatu-
rującego (4 M tiocja-

Tab. 1. Materiał wykorzystany w ba-
daniach
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nian guanidyny, 1,5 Objaśnienie: b.d. - brak danych

mM cytrynian sodu, 0,5oń sarkozyl, 0, l M 2-merkaptoeta-
nol), 50 pl2 M octanu sodu o pH:4,0; 0,5 ml fenolu i 100
prl mieszaniny chloroforrn/alkohol izoamylowy (49 : 1 ). Ca-
łość intensywnie wytrząsano, inkubowano w łaźni lodo-
wejprzez 15 minut i wirowano przy 13 000 obr./min.przez
30 min. Następnie około 500 p,l fazy wodnej przenoszono
do nowej probówki, dodawano 1 objętość izopropanolu i
po dokładnym wymieszaniu inkubowano przez 60 minut w
-20"C. Precypitat osadzano przez wirowanie (warunki j w )
Po usunięciu supetnatantu peletkę rozpllszczano w 300 pl
roztworu denaturującego, dodawano l objętość izopropa-
nolu, wymieszano i ponownie inkubowano przez60 minut
w -20'C. Precypitat osadzano przezwirowanie. Po usunię-
ciu alkoholu peletkę RNA przemywano etanolem i suszo-

no 30 minut w temperaturze pokojowej. RNA do dalszych
badań przechowywano pod75%o etanolem w -70'C.

Startery. W badaniach zastosowano startery dla regio-
nu 3D polimerazy o następujących sekwencjach nukleoty-
dowych: lDS - 5' TCAGGGTTGCAAĄAGACCGC 3',
1US 5' AGGACAAAGCGCTGTTCCGC 3'. Natomiast
do reakcji odwrotnej transkrypcji - RT zastosowano star-
ter p(dN)u (Boehringer) - mieszanina sześcionukleotydów.

Odwrotna transkrypcja - RT. przed wykonaniem re-
akcji, 5 pl roztworu RNA oraz 1 pl (50 ng) startera ogrze-
wano w 70"C przez 5 minut pod warstwą oleju mineralne-

8o, po czym schładzano w łaźni lodowej. Po dodaniu 5 pl 5
x buforu do RT (Boehringer),2 sllkażdego z nukleotydów
(dNTPs) o stęzeniu 2 mM,1 pl RNase-inhibitor (Boehrin-
ger), 1 l1,I (20 jednostek) AMV odwrotnej transkryptazy
(Boehringer) mieszaninę uzupełniano sterylną destylowa-
ną wodą do objętości 50 pl, a następnie inkubowano 20
minut w temperaturze pokojowej oTaz przez 60 minut w
42"C,

Amplifikacja cDNA. Amplifikację wykonywano w ob-
jętości 50 pl, Do probówki typu Eppendorff 0,5 ml doda-
wano kolejno 5 pl 10 x buforu dla polimerazy Taq(Boeh-
ringer), 3 pl mieszaniny l0 mM dNTPs, 50 ng każdego ze
staderów, 5 pl produktu reakcji RT, 1,5 jednostki polirne-
razy Taq oraz sterylną dejonizowaną wodę. Na mieszaninę
nawarstwiano kroplę oleju mineralnego. Reakcja przebie-
gała podczas 30 cykli w aparacie Perkin-Elmer 480 wg pro-
gramu tetmicznego: 95"C l min, 56oC 1 min,JZ"C ż
min, Wstępna denaturacja: 95oC - 1 min, synteza w ostat-
nin cyklu 10 minut.

Analiza p roduktów amp| ifi kacj i. Produkty amplifika-
cjl rozdzlelano elektroforetycznie w 1,5oń żelll agarozo-
wym i wybarwiono w roztworze bromku etydyny o stęze-
niu 0,5-1,0 pMłnl, Elektroforezę prowadzono w buforze
TBE (90 mM Tris-base, 90 mM kwas borny, 2 mM EDTA),
przez 40 minut, przy stałym natęzeniu prądu elektryc znego
100 mA. Jako wzorca długości łańcucha nukleotydowego
uzywano G3l6'Ą (Promega). ZeIe analizowalo za pomocą
automaĘcznego systemu analizy żeli lmagistore 5000 (U1-
tra Molet Products Ltd, Cambridge, UK). Wynik RT-PCR
uznawano za dodatni, jeżeli w zelu w świetle UV transilu-
minatora widoczny byłprĘek DNA o wielkości spodzie-
wanej dla danej pary starterów. Kontrolę negatywnąstano-
wiły nie zakażone nabłonki lub hodowle komórek.

Analiza restrykcyjna RFLP (restriction fragment
length polymorphism). Do 5 pl każdego z produktów RT-
PCR dodawano 3 pl l0x stęż. buforu do trawienia, dejoni-
zowanąJ sterylnąwodę i 1 pl enzymu restrykcyjnego NcoI
(10 jedn./p1) (Boehringer). Mieszaninę reakcyjnąw obję-
tości 30 pl inkubowano przez 2 godziny w temperaturze
37'C. W celu sprawdzenia wyniku reakcji trawienia wy-
konywano elektroforezęw 1,5%o żell agarozowym w bu-
forze l x TBE z bromkiem etydyny (0,5 pglml) i przy na-
pięciu prądu elektrycznego 70 V. Wynik odczytywano na
transiluminatorze w świetle UV i oceniano względem mar-
kera wielkości G3l6A (Promega).

Wyniki i omówienie

Obecność wirusa pryszczycy w badanych próbkach
wykazano metodą lzolacji w hodowlach komórek li-
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nii BHK-21 (CT),
testemELIS Aoraz
RT-PCR (tab.2).
Spośród 32 próbek
badanych metodą
tzolacji wirusa, 26
było dodatnich
(8I,2o^), trzy
ujemne. DztaŁante
cytopatogenne to-
warzyszącę zaka-
żeniu komórek
prowadziło do po-
wstania w hodow-
lach szeregu zmlan
morfologic znych.
Komórki ulegały
zaokryIeniu, aich
kontury stawały
się bardziej wyraź-
ne. W drugiej ko-
lejności następo-
wała cytollza ko-
mórek, ich całko-
wtty rozpad i od-
klej anie się od
szkła, Replikację
wirusa w hodow-
lach komórek po-
twierdzano testem
ELISA. Wszystkie
probki izolatów,
które wywołały
efekt cytopatyczny
w hodowlach ko-
mórek, ocenione
techniką immuno-
enzymaty czną
okazały się dodat-
nie. Niedogodno-
ściąbył brak moż-

Tab. 2. Wykrywanie FMDV metodą
izolacji w hodowli komórek linii BHK-
21(CT), testem ELISA i RT-PCR

RNA stanowi wysoce konserwatywną część genomu

ne do namnażania.

podsumowanie

styki pryszczycy.
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Ryc. 2. Wynik analizy re§trykcyjnej RFLP pro-
duktów amplifikacji cDNA przedstawionych na
ryc. l.
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tywności in vitro danofloksacyny, florfenikolu, oksy-
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sunku do Mycoplasma mycoides subspecies myco-
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Mycop}asma mycoides subsp nycoidestworząca drobne kolonie (Mmmsc)
wywołuje zarazę phlcnąbydła, chorobę znajdującą się na liście A chorób OlE
Określono warlość minimalnego stęźenia hamującego (MIC) oraz minimalnego
stężenia bójczego (MMC) danfloksacyny, florfenikolu, oksytetracykliny, spek-
tinornycyny i tylmykozyny w stosunku do 20 izolatów Mmmsc. Izolaty pocho-
dziły z ognisk zarazy płucnej w Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Australii i Afiyki.
Wartośc MlC (pg/ml) wlłlosiła dla danofloksacyny 0,125-1,0, florfenikolu 0,25-
8,0, oksytetracykliny 0,1 25-4,0, spektynomycyny 4-> l 28, tylmykozyny < 0,008-
0,25. Wartości MTC,. wynosiły odpowiednio:0,25; 1,0; 0,5; 8,0 i 0,0l5, War-
tość MMC kształtowała się w sposób następujący: danofloksacyna 0,25-4,0;
tlorfenjkol 1,0- 16,0; oksytetracyklina 0,5-32,0; spektynomycyna 4,0->128.0,
tylmykozyna <0,008->l28,0 Natomiast wartość MMCro wynosiła odpowied-
nio: 0,5; 8; 16; 0,06. Zadenz izolatów nie był oponry na danofloksacynę
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