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Wirus TGE (TGEV - Transmissible Gastroenteritis
Virus) z rodziny Coronaviridae, rzędtl Nidovirales jest
przyczynąna ogół groźnych w skutkach zakażeiprze-
wodu pokarTnowego świń (18). Obecnie w Polsce ostra
postać kliniczna TGE występuje sporadycznie (5). Nie-
kiedy może pojawiać się jednak forma łagodna (enzo-
otyczna), w której objawy kliniczne są słabo nasilone.
Przyżyciowe rozpoznawanie takiej postaci choroby wy-
maga zastosowania metod umożliwiających wykrywa-
nie niewielkich ilości wirusa w kale zwl,erząt chorych
lub bezobj awowych nosicieli.

W spółczesna diagno styka lab oratoryj na chorób zakaź-
nych, zwłas zcza wyw oĘwanych przez wirusy, p o sługu-
je się coraz częściej technikami biologii molekularnej,
takimi jak łańcuchowa reakcja polimerazowa (PCR),
dzięki ktorym można wykrywać śladowe ilości drobno-
ustrojówwmateriale klinicznym (6). Pozwalato na iden-
tyfikację nie tylko zwierząt chorych, lecztakżebezobja-
wowych nosicieli i siewców oraz innych wektorów sze-
rzenla się chorób. Krytycznym elementem decydującym
o przydatności PCR do wykrywania drobnoustrojów w
materiale klinicznym, np. w kale, jest odpowiednieprzy-
gotowanie matrycowego DNA lub RNA. Ekstrahowana
próbka kwasu nukleinowego musi być wolna od zanie-
czy szczei substancj ami blokuj ącymi lub hamuj ącymi
reakcję enzymatyczną, Istotne jest zatem, aby procedu-
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ra ekstrakcji skutecznie eliminowała obecność substacji
inhibicyjnych w badanej próbce. Metoda PCR nie była
dotychczas szerzej wykorzystywana do laboratoryjnej
diagnosĘki przyĘciowej zakażeń TGEV u świń (6). Wv-
daje się, że jednązprzyczyn mogąbyć trudności w opty-
malizacji warunków reakcji, a zwłaszcza w ekstrakcji
jednoniciowego RNA z kału świń.

Celem badań było porównanie skuteczności kilku
wybranych metod ekstrakcji kwasów nukleinowych z
hodowli komórkowej i kału świń do wykrywania wirusa
TGEV metodą RT-PCR.

Matetiał imetody
Materiał do ekstrakcji jednoniciowego RNA koronawi-

rusów stanowiło 20 próbek kafu, pochodzących od świń
klinicznie zdrowych i hodowle komórkowe 3 referencyj-
nych szczepów TGEV (FS 112110 - IAH Compton, An-
glia; Miller PP-3 i Purdue-l15 NADC, Ames, IA, USA)
oraz jednego izolafu krajowego (C-71 PIWet, Puławy).
Mianowanie wirusów wykonano poprzez określenie efek-
tywnej dawki infekcyjnej (TCID5.) według metody Reeda-
Muencha. SzczegóĘ procedury zawarte są w podręczniku
Larskiego (12). Ekstrakcję RNA wykonywano z superna-
tantów 20%o zawl,ęsin kału w PBS, do których uprzednio
dodano 104-105 TCID5. referencyjnego szczepu wit-usa



TGEV (FS 112170) oraz z pĘnów hodowlanych zawiera-
j ących taką samą koncentracj ę cząsteczek wirusowych.

W badaniach zastosowano następujące metody ekstrak-
cji RNA:

klasyczna metoda z wykorzystaniem izotiocj anianu
guanidyny, fenolu i chlorofonnl oraz precypitacji etanolo-
wej, według Chomczyńskiego i Sacchi (2),

- metoda z zastosowaniem trawienia próbki proteinazą
K oraz ekstrakcji fenolowo-chlorofotmowej i precypitacj i
etanolowej (19),

- metoda trawienia proteinaząK w obecności 0,5% SDS
(19),

metoda ekstrakcji 0,5% SDS po uprzednim traktowa-
niu próbki RNA-azinem (17),

metoda z zastosowaniem detergentu kationowego
CTAB (Cetyltrimethylammonium bromide, Sigma Chemi-
cal Co, USA) (l1),

- metoda z lżyciem sproszkowanego szkła. Procedura
ta została opisana przezYamada i wsp. (25). Niektóre jej

etapy zostĄ zmodyfikowane. Szczegółowy tok postępo-
wania podano w pracy Winiarczyka i wsp. (24),

metoda zużyciem odczynnika TRIzol. Jest to skróco-
na procedura Chomczyńskiego, zapewniająca szybką eks-
trakcję RNA, wolnego od zanteczyszczeń DNA i białko-
!\ych. Do 0,25 ml próbki dodawano 0,75 ml TRIzol LS
Reagent (Life Technologies) i mieszaninę homogenizowa-
no, przepuszczając kilkakrotnie przez końcowkę pipety.
Zhomogenizowanąpróbkę inkubowano przez 5 min. w
temp. pokojowej (18-2ż"C). Po inkubacji do mieszaniny
dodawano 0,2 ml chloroformu i wytrząsano przez 15 sek.,
a następnie inkubowano od 2-15 min, w temp. pokojowej.
Po inkubacji próbki wirowano w temp. 4oC przez 15 min.
przy 12 000 g. Fazę wodną zawierającą RNA przenoszono
do nowej probowki, mieszano z 0,5 ml alkoholu izopropy-
lowego, inkubowano przez I0 min. w temp. pok. i wirowa-
no w wanmkach podanych poprzednio. Supernatant odrzu-
cano, a osad RNA płukano jednokrotnie 150ń etanolem,
używając minimum 1,0 ml alkoholu na jednąpróbkę. Na-
stępnie próbki wirowano w temp. 4"C przez 5 min. przy
7500 g. Po wirowaniu odciągano supetnatant, a osad su-

szono przez 5 min. na powietrzu lub w komorze próznio-
wej. Wysuszony osad rozpuszczano w wodzie wol-
nej od RN-az (15-20 pl) i inkubowano l0 min. w
łaźni wodnej o temp. 55-60'C.

Próbki RNA przechowywano w stanie zamroże-
nia w temp. -70oC.

Oligonukleotydy starlery reakcji RT-PCR, Eks-
trahowany RNA amplifikowano w reakcji RT-PCR
zużyciem starterów komplementarnych do genu nu-
kleoproteiny (Oligo 91 ,93) oraz genu glikoproteiny
S i polimerazy (Oligo 21,32). Starlery wewnętrzne
(nested primers - Oligo 99,20) wykorzystano w re-
akcji nested PCR w celu potwierdzenia specyficz-
ności uzyskiwanych produktów. Dane dotyczące
pozycji i sekwencji użytych starteróq ich lokaliza-
cji w obrębie genomu orazprzewidyrvanej długości
produktów amplifikacji podano w odrębnej publi-
kacji (7).

Wykonanie reakcji RT-PCR i analiza produktów
amplifikacji. Reakcję wykonyr,vano na maĘcy RNA

ekstrahowanego z zakażonych hodowli komórkowych i z
próbek kafu świń z dodatkiem wirusa. Produkty ampliirka-
cji analizowano elektroforetycznie w I,5oń żehl agarozo-
wym (Sigma), barwionym bromkiem eĘdyny, w obecno-
ści wzorca masowego (100 bp DNA Ladder, Gibco BRr)
SzczegoĘ procedur podano w poprzedniej publikacji (7).

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki zebrano w tab. 1. Jak wynlka z za-

wańych w niej danych, jedynie metoda z użyciem RN-
azin'u i SDS okazała się zupełnie nieprzydatna. Zadnaz
próbek RNA izolowanych tą metodą z kału i hodowli
komorkowych nie ulegała amplifikacji w reakcji RT-
PCR. Zastosowanie 6 pozostĄch metod do ekstrakcji
RNA z hodowli komórkowych TGEV zapewniało uzy-
skanie dodatnich wyników w reakcji RT-PCR w przy-
padku każdej z 4 badanych próbek. Pozytywne wyniki
uzyskiwane w amplifikacji cDNA wskazują że ekstra-
howany kwas nukleinowy nie ulegał degradacji w trak-
cie izolacji oraz był wolny od zanieczyszczeń substan-
cjami hamującymi lub blokującymi reakcje enzymaĘcz-
ne (ryc. 1,2). Ęlko 3 metody, zużyciem TRIzol'u, gu-
anidyny w kombinacji z proszkiem szklanym oraz we-
dług Chomczyńskiego, okazaĘ się w pełni przydatne do
przygotowania matrycy Rt{A TGEV z zawiesiny kału
do reakcji RT-PCR. Zapewniały one powstawanie swo-
istych produktów amplifikacji z RNA pochodzącym z
każdej zż0 próbek (tab. 1). W przypadku obydwu tech-
nik z wykorzystaniem proteinazy K dodatni wynik am-
plifikacji uzyskano z RNA ekstrahowanym z 3 na 20
próbek kału. W odniesieniu do pozostaĘch 17 próbek w
obr azie el ektroforet y czl"Iy m nie stwi erdz ano spe cyfi cz-
nych produktów amplifikacji, pomimo ze kontrolna elek-
troforeza RNA przed wykonaniem reakcji PCR wskazy-
wała na zachowanie jego podstawowej struktury. Wyni-
ki te świadczą o obecności w ekstraktach RNA inhibito-
rów blokujących reakcję amplifikacji, których użyte
metody nie były w stanie usunąc. Podobne rezlltaty uzy-
skano z zastosowaniem detergentu kationowego CTAB
(tab. 1).

Tab. 1. Porównanie skuteczności różnych metod ekstrakcji RNA z
kału świń oraz z hodowli komórkowej do wykrywania wirusa TGEV
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692 pz

Ryc. 1. Produkty reakcji RT-PCR o długości 692 pz uzyskane
na matrycy RNA referencyjnych szczepów wirusa TGEV oraz
izolatu krajowego, z użyciem starterów Oligo 97, 93 komple-
mentarnych do genu nukleoproteiny genomu TGEV. Nr 1

kontrola negatywna, nr 2 - TGEV C-7l, nr 3 TGEV FS 112110,
nr4-TGEVMillerPP-3,nr5 TGEVPurdue-l15,M marker
masy cząsteczkowej (100bp DNA laddęr - Gibco). Elęktroforę-
zaw ),,5oń żell agarozowynr barwionym bromkiem etydyny.

Ryc. 2. Produkty reakcji RT-PCR i nested PCR uzyskane na
matrycy RNA referencyjnych szczepów TGEV z użyciem star-
terów komplementarnych do genów glikoproteiny S i polime-
razy genomu TGEV, Nr 3, 4 - produkty reakcji RT-PCR o dłu-
gości 858 pz uzyskane zlżyclem startęrów Oligo 21, 32nama-
Ęcy RNA szczepów TGEV FS 11ż110 i Miller PP-3. Nr 8, 9 -
produk§ reakcji nęsted PCR o długości 729 pzuzyskane zuży-
ciem starlerów Oligo 27,20 na maĘcy cDNA produktów RT-
PCR o długości 858 pz szczepów TGEV FS 112110 i Miller PP-
3. Nr 1, 2, 5, 6,7 korrtrola negatyłvna. M - markęr masy czą-
steczkowej (100bp DNA ladder Gibco). Elektroforeza w 7,5oń
żelu agarozowym bar-wiclnym bromkiem etydyny.

Jednym z istotnycłr elementów decydujących o prze-
biegu oraz czułości reakcji PCR jest odpowiednia jakość
matrycy kwasu nukleinowego (1, 3, 8, 1 1, 13, 16, IJ, 19,
2ż,25).Idealna metoda ekstrakcji DNA lub RNA po-
winna być wydajna oraz szybka i prosta w wykonaniu.

Wykazano, ze stosowanie wieloetapowych technik wpły-
wa na wydłużenie czasu trwania ekstrakcji, co prowadzi
do obniżenia wydajności izolacji kwasu nukleinowego
(8). Ważne są także warunki wykonywania ekstrakcji,
które mogą sięprzyczyniać do degradacji materiału ge-
netycznego, Ma to szczęgolnę znaczęnię w przypadku
gdy ekstrahowany j est RNA, z uw agi na znacznąpodat-
nośó tego kwasu na destrukcyjne działanię RN-az (8, 19),

Procedura ekstrakcji powinna gwalantowac także od-
powiednio wysoki stopień czystości matrycy (I9).Uzy-
skanie do reakcji PCR dostatecznie oczyszczonego ge-
nomowego DNA lub RNA z supernatantu zakażonej
hodowli komórkowej nie przedstawia większych trud-
ności. Zastosowanie PCRw diagnostyce klinicznej zwią-
zane jest z koniecznością izolacji czystego kwasu nu-
kleinowego z płynow ustrojowych, tkanek, wydzielin i
wydalin (] 5). W przypadku koronawirusów enterotro-
powych oraz innych zarazków wykazujących powino-
wactwo do przewodu pokarmowego, materiałem przy-
datnym do diagnostyki przyżyciowej są próbki kału.
Specyfi czną amplifikację kwasów nukleinowych ekstra-
howanych z takiego materiah,r utrudniać możą poza d.użą
zawartością RN-az, obecność niespecyfic zny ch inhibi-
torów, mogących blokować reakcję enzymaĘczną (8, 1 1,

20,23). Uwidocznia się to zwłaszczawtedy, gdy ampli-
fikacja przeprowadzana jest na matrycy RNA, kiedy
próbka poddawana jest podwójnej reakcji enzymatycz-
nej, a blokowanie lub hamowanie jej przebiegu może
zachodzic na poziomie odwrotnej transkrypcji, jak rów-
nteż w trakcie właściwej po|imeryzacji DNA.

Natura inhibitorów zawaĘch w kale oraz mechani-
zmy ich oddziaĘwania na reakcj e enzymaĘczne są sła-
bo poznane (4, 8, 9 , II , 2I , ż3 , 24), Hale i wsp. (8) suge-
rują że hem będący częstym składnikiem próbek mate-
riałr biologrcznego możą poprzez działanie chelatują-
ce na jony magnezu (Mg*), obniżać aktywność polime-
razy DNA, a tym samym wydajnośó reakcji PCR. Shieh
i wsp. (21) stwierdzili, żę podobny efekt hamujący !\ry-
wierająkwasy, polisacharydy oraz jony żelaza i glinu.

W celu eliminacji niespecyficznych inhibitorów obec-
nych w próbkach kału opracowano lub zmodyfikowano
kilka metod ekstrakcji kwasów nukleinowych z mate-
riału biologicznego (10, 13, 14, 16, ż4, 25),Istota Ęch
procedur po7ega, między innymi, na wykorzystaniu tech-
nik immunologicznych do wychwy§łvania cząstek wi-
rusowych z zaw:,esiny (10, 14). Korzystny efekt osią-
gnąć można także poprzez wprowadzenie dodatkowego
o czy szczania kwas ów nukleinowych metodą chromato -
grafii na celulozie CF-l1 (23) lub zelu Sephadex G-200
(8), Według niektórych autorów, skuteczną w usuwaniu
inhibitorów zawaĘchw próbkach kafujest technika eks-
hakcji RNA z uzyciem detergentu kationowego CTAB
(CeĘltrimethylammonium bromide) (8, 1I, 20).

Klasyczną metodą ekstrakcji RNA z materiału biolo-
gicznego jest technika wprowadzona pTzez Chomczyń-
skiego i wsp. (2), opartana wykorzystaniu czynnika cha-
otropowego - izotiocyanianu guanidyny w kombinacji z
ekstrakcj ą fenolowo-chloroformową. MaĘcowy RNA
ekstrahowany tą metodą jest wolny od inhibitorów en-
zymow, co umozliwia jego wykrywanie w reakcji RT-
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PCR. Podstawową wadą oryginalnej metody Chomczyń-
skiego jest dość długi, kilkugodzinny czas trwania eks-
trakcji RNA, co czyni jąniewygodnąw rutynowej pracy
laboratoryjnej. Zalecane w tej procedurze stosowanie
tozpllszczalników organrcznych, takich jak fenol i chlo-
rofom, oraz toksyc zrrcgo 2-merkaptoetanolu stanowi
także ryzyko zagrożenia zdrowia człowieka. Fakty te

sprawiły, ze metoda Chomczyńskiego była poddawana
|ic zny m mo dyfi kacj o m, zmier zającym do skró c eni a p ro -

cedury, eliminacji toksycznych reagentów, lub wprowa-
dzenia dodatkowych etapów zwiększaj ących wydaj no ść

pieńjego oczysz-

;T,i',i"3*'"1l:
łania guanidyny DNA lub RNA na nośniku staĘm, np.
na cząstkach chemicznie czystego, sproszkowanego szkła
(3, 4, 8, 9, 24,25), hydroksyapatytu (20) lub silikonu
(13).

Pomimo opracowania wielu metod ekstrakcji RNA z
próbek kaŁu, zrożnicowanych technicznie i wykorzystu-
jących różne reagenty chemiczne, problem wpĘrvu nie-
swoistych inhibitorów kałowych na reakcje enzymaĘcz-
ne nie został do końca rozwiązany,IJważa się, ze w kale
zaw arty ch j e st wiele r ożny ch inhib itorów amp lifi kacj i
oraz żekażda z metod ekstrakcji kwasow nukleinowych
powoduje eliminację innych subst (8).

MoZna więc domnl,emywać, że kcji
amplifikacji stanowi wypadkową pomiędzy ilością in-
hibitorów w badanej próbce, ilością wirusa, wydajno-
ścią ekstrakcji RNA oraz stopniem w jakim dana meto-
da jest w stanie usunąć nieswoiste inhibitory reakcji-

W badaniach własnych wykazano, że spośród porów-
nyłvanych metod izolacji kwasów nukleinowych z ma-
teriahr biologicznego, godną rekomendacj i techniką eks-

RNA z materiału biologicznego z użyciem odczynnika
TRIzol jest modyfikacją standardowej metody Chom-

integralności uwolnionego RNA. Ekstrahowany kwas nu-
kleinowy jest wolny od DNA oraz zanieczyszczeiblał-
kowych. Alternatywną metodą ekstrakcji RNA korona-
wirusów wydaje się byc technika z zastosowaniem ad-

sorpcji kwasów nukleinowych na nośnikach staĘch. Izo-
lacja RNA wykonywana jest w środowisku 6,0 M roz-
tworu wodrrego grranidyny, natomiast jako nośniki stałe
można wykorzystywać komponenty komer cyjny ch ze-
stawów Geneclean II lub RNAID firmy BIO 101, La
Jolla, CA, USA. W oparciu o uzyskane w badaniach
własnych wyniki można sfi.vierdzić, że metoda ta jest
takze prostą i szybką techniką uzyskiwania czystego
RNA koronawirusów z kŃu świń do reakcji RT-PCR.

go użytku (20, ż5).
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