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Wirus TGE (TGEV - Transmissible gastroenteritis
virus) z rodziny Coronaviridae jest przyczynązaka-
żeń świń, przebtegających z wysoką śmiertelnością
osesków w wieku do 14 dniażycia (17). Dzięki nafu-
ralnej immunizacji, spowodowanej pojawieniem się
koronawirusa układu oddechowego (PRCV), w ostat-
nim 1O-leciu w Europie odnotow ano wyraźny spadek
częstości występowania ostrej formy TGE, ale w wie-
lu fermach wirus nadal obecny jest w populacji, wy-
wołując enzootię o łagodnym przebiegu klinicznym
(7). Bezobjawowi nosiciele pochodzący z takich ferm
stanowią główne żródło zakażęnia d|a zutierząt nie
uodpornionych. Ich iden§fikacj a Wmagazastosowa-
nia metod umożliwiaj ący ch przyżyciowe wykrywanie
niewielkich ilości wirusa w kale. Zuwagtnaznaczne
rozptzestrzenienie zakażeń wirusem PRCV u świń,
blisko spokrewnionym z TGEY istotna jest także
możliwo ść zróżnicowania obydwu morfolog tcznię
identycznych koronawirusów. J ednązbardziej czuĘ ch
technik diagnostycznych spełniających te kryteria jest
hybrydyzacja kwasów nukleinowych (8, 21).

Celem badań było przy gotowanie znakowanych me-
todą nieradioaktyr;vną sond oDNA oraz wykorzysta-
nie ich do wykrywania RNA TGEV i do różnicowania
tego zarazka z koronawirusem układu oddechowego
świń (PRCV).

Materiał imetody
Szczepy wirusów. W badaniach wykorzystano 3 refe-

rencyjne szczepy wirusa TGEV i 3 szczepy PRCV izolo-

to the RI{A extracted from reference PRCV strainś; Th,C Dif-12,1

wane od świń w Europie i USA oraz jeden szczep krajor,vy
TGEV (C-71). Dane dotyczące szczepów oTaz ich pocho-
dzenia podano w odrębnej publikacji (l 1).

Synteza i znakowanie sond. Fragment cDNA o długości
858 pz, komplementarny do regionu obejmującego koniec
3' genu polimerazy (Pol) i koniec 5' genu glikoproteiny S
(sonda diagnostyczna Dig-S1) oraz fragment cDNA o

długości 720 pz, komplementarny do regionu genu gliko-
proteiny S TGEV objętego delecją u witusa PRCV (sonda
różnicująca - Dif-12) przygotowano przy wykorzystaniu
metody RT-PCR. Matrycę w reakcji amplifikacji stanowił
genomowy RNA zjadliwego szczepu TGEV FS 7'72l'70. Do
przygotowania sondy diagnostycznej uźyto stańerów Oli-
go 2I i 32, natomiast sondy różnicującej, starterów Oligo
21i39. Pozycje i sekwencje użytych stańerów, ich lokali-
zacjęw obrębie genomu oraz przewldywaną długość uzy-
skiwanych produktów amplifikacji podano w poprzedniej
pracy (11). Do znakowania sond metodąPCR wykorzysta-
no mieszaninę znakującą (Dig DNA Labeling Mix 10x
conc.) firmy Boehringer, zawierającą trójfosforan dezok-
syurydyny (dUTP) z pr zyłąc zonym markerem ni eradi o ak-
tywnym, digoksygeniną (Dig-dUTP). Mieszaninę znaku-
jącą dodawano w ilości 5 pl do mieszaniny reakcyjnej PCR
w miejsce nie znakowanych trójfosforanów dezoksyrybo-
nukleotydów. Reakcję PCR wykonyvano wedfug procedu-

ry opisanej poprzednio (11). W wyniku amplifikacji uzyski-
wano znakowane produkty PCR, które po elektroforezie
wycinano z agarozy i oczyszczano przy użyciu zestawu Ge-
neclean lI (BIO 101, La Jolla, CA, USA) zgodnie ze wska-
zówkami podanymi przez producenta. Koncentrację oczysz-
czonego cDNA po eJucji z agarozy określono w ng/pl po-

and Dif-12) used in this study hybridised specifically fo the
lrooe and USA as well as the RNA]from Polish field C-71',i'n Europe and USA as well as the RNA from Polish

,p dise,a to the'ńNł from PEDV, CSV, group A porcine rotaviruses and
ń' d cćll cultures (ST and LLC PKl) and the faeces of h'ealthy pigs. The

v and enabled a diffe eric,'
agnostic probe labelle was

and appeared to be a fa d of
ltes lt-ór,di&gnosis and drllerentiation of coronavirus infections iil swine,,,,, ,,



przezwykonanie kontrolnej elektrofoTezy w żelu agarozo-
wym i porównanie natężenia fluorescencji prĘka po za-
barwieniu zelu bromkiem etydyny, z fluorescencją marke-
ra masy cząsteczkowej.

Ekstrakcja RNA. Izolację RNA wykonywano z oczysz-
czonych metodąultrawirowania wirionów TGEV z super-
n atantów zakażony ch ho dowli komórkowych, z z awi e s iny
kału świń z dodatkiem wirusa namnozonego w hodowli
komórkowej (104-105 TCID5.) oraz z kału prosiąt klinicz-
nie zdrowych. Do ekstrakcji zastosowano metodę guani-
dynowązllżyciem proszku szklanego (10). W każdej próbce
oznac,zano spektrofotometrycznie koncentracj ę RNA.

Wykonanie reakcji hybrydyzacji (dot blot). Zdenaturo-
wane próbki RNA w ilości 0,5 pg (3 rrg) immobilizowano
na membranie nylonowej (Hybond-N) firmy Amersham.
Po wysuszeniu membrany zapiekano w temp. 80'C przez 1

godz. Reakcj ę hybrydy zacjt oraz immunoenzymaty czne
wykrywanie powstałych hybryd wykonano przy lżyci,l
zestawu Dig DNA Labeling and Detection Kit firmy Bo-
ehringer, zgodnie z procedurą podaną przez producenta.
Koncentrację sond ustalono na 50 ng/ml buforu hybrydy-
ZacyJnego.

Ocena czułości i specyficzności reakcji hybrydyzacji.
Czułość metody określono poprzęz wykonanie serii roz-
cieńczeńRNA o ustalonej koncentracji, ekstrahowanego z
zawiesiny wirionów wirusa TGEV oczyszczonych metodą
ultrawirowania (12). Poszczególnę rozcieńczenia RNA po
denaturacji nanoszono na membranę nylonową (Hybond-
N) w objętości 3 pl. W kolejnych miejscach na membranie
deponowano następujące ilości RNA: 2 pg, I F9, 0,5 Fg,
0,25 ytg, I25 ng, 62,5 ng, 3 1 ng, l 5 ng, 7 ,5 ng, 3,7 ng, W
reakcji hybrydyzacji zastosowano sondę Dig-S5 o długo-
ści 858 pz. Specyficznośc metody określono wykonując
reakcję zużyciem RNA ekstrahowanego z referencyjnych
szczepów witusa TGEV z witusa PEDY rotawirusów z
grupy A, wirusa pomoru klasycznego świń oraz z nie zaka-
zonych hodowli komórkowych. Kontrolne próbki RNA
uzyskano od dr Wesleya z NADC, Ames, Iowa, USA.

Zastosowanie reakcji hybrydyzacji do róznicowania wi-
rusa TGEV i PRCV. Reakcję wykonywano z uzyciem son-

dy diagnostycznej Dig-85, zawierającej sekwencje kom-
plementame do regionów wspólnych dla obydwu wirusów
oraz sondy róznicującej Dlf-lz, komplementarnej do re-
gionu genu S TGEV pokrywającego się w całości z obsza-
rem delecyjnym genu S PRCV. Obydwie sondy testowano
z ttży ciem re ferencyj nych szczep ów TGEV i PRCV.

Wyniki iomówienie

U ży te w b adaniach sondy (diagno styc zna - D ig-8 5
i różnicująca - Dif-I2) hybrydyzowały specyftczntę
do RNA ekstrahowanęgo ze wszystkich wzorcowych
szczepow TGEV jak również z RNA krajowego izo-
latu wirusa, namruażanych w hodowli komórkowej (ryc.
1), Sonda Dig-85, komplementarna do regionów
wspólnych dla TGEV i PRCV dau,ała specyficzny sy-
gnał także z RNA pochodzącym z 3 referencyjnych
szczepów koronawirusa układu oddechowego (ryc. 1 ).
Sonda Dif-Iz, komplementarna do regionu genu S

TGEV objętego delecją u wirusa PRCV hybrydyzo-
wała tylko do RNA TGEV natomiast niereagowałaz
RNA referencyj nych szczepow wirusa PRCV (ryc. 1 ).
Analo gi czny wynik, z uży ciem s ondy diagno stycznej,
uzyskano w przypadku próbek RNA ekstrahowanych
zkaŁa świń z dodatkiem wirusa TGEV nalnnożonego
w hodowli komórek (ryc. 3). Żadna z użytych sond
nie hybrydyzowaŁa do kwasów nukleinowych ekstra-
howanych zkałuzdrowych świń, z nie zakażonej ho-
dowli komórek LLC PK1 i ST, a takżę z RNA wirusa

gunki świń (PEDV), rotawirusów z
pomoru klasycznego świń (ryc. 3),

Czułośc wykrywania RNA TGEV przez sondę diag-
no styc zną okre ślono wykonuj ąc reakcj ę hybry dy zacji
z użyctem seryjnych rozctęńczęń RNA ekstrahowa-
nę go z o czy szczonych metodą ultrawirowania wirio -
nów TGEV. Wyniki reakcj i hybry dy zacjl zamtęszor.ę
na ryc. 2 wskanlją że zapomocą sondy diagnostycz-
nej można było wykrywać min. 3,5-7,0 ng wirusowe-
go RNA. Czułość wykrywania RNA TGEV przeztę
sondę była porównywalna z uzyskiwanąw podobnych
badaniach doĘczących diagnostyki TGE (I9) oraztn-
nychzakażeń wirusowych (5, 30), z wykorzystaniem
s ond o porównywalnej długo ś ct. Z tęchniczne go punk-
tu widzeni a c zuło ś c re akcj i hybry dy zacji można zwi ęk-
szyc poprzez stosowante dŁlższych sond oraz zwięk-
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Ryc. 1. Sygnały hybrydyzacyjne próbek RNA ekstrahowa-
nych z referencyjnych szczepów TGEV i PRCV oraz izolatu
krajowego TGEY do sondy diagnostycznej i różnicującej. Nr
I,2,3, 13, 14, 15 - próbki RNA (0,5 pg) ekstrahowanęgo zę
szczepów PRCV (TLM-Si nr 1, 13, Ind/89 - nr 2,74,ISU-1 -
nr 3, l5). Nr 4- 12; 16-24 -próbki RNA (0,5 pg) ekstrahowanego
ze szczepów TGEV (C-1l - nr 4, 5, 6,16,I],18, Miller PP-3 -
nr 7, 8, 9,19,20,2I,FS112l'70 -nr 10, 11, 12, Purduę-1l5 -nr
22,23,24), Nr t-12 -hybrydyzacja do sondy diagnostycznej
(Di g- 8 5 ), nr 1 3 -24 - hybrydyzacj a do sondy róznicuj ącej (Dif- 1 2).
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Ryc. 2. Określenie progu czułości wykrywania RNA referen-
cyjnego szczepu TGEV Purdue-115, ekstrahowanego z oczysz-
czonych metodą ultrawirowania wirionów, przez sondę diag-
nostyczną Dig-85. Nr 1-10 -różnę ilości RNA TGEV immobi-
lizowane na membranie nylonowej, odpowiednio:2 p,g, I pg, 0,5

pg, 0,25 1l,g, 1,25 ng, 62,5 ng, 31 ng, 15 ng, 7,5 ng, 3,7 ng.
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Ryc. 3. Sygnały hybrydyzacyjne próbek RNA ekstrahowa-
nych z kału świń do sondy diagnostycznej Dig-85. Nr 1- kon-
trola pozytywna (RNA ekstrahowany z supernatantu hodowli
komórkowej ST wirusa TGEV Purdue-ll5). Nr 2, 3, 4, 5,6,
RNA ekstrahowany z kału świń z dodatkiem wirusa TGEV na-

mnożonego w hodowli komórek. Nr 7-10 - kontrola negatywna
(odpowiednio: RNA ekstrahowany z wirusa PEDV CSV rotawi-
rusa gr. A i z kału świń klinicznie zdrowych).

szenie specyficznej aktywności sondy dzięki wprowa-
dzenu markerów radioizotopowych. Długość sondy
rzafije na intensywnoŚc h
wykonano między innym B
(2) dotyczących użycia s śc

całkowite RNA z zakażonychkomórek wykazuj ących
efekt cytopatyczny, niż z zawiesiny zawrcrającęj

do pojedynczychkopii genomowego RNA obecnego
w wirionach, Teoretycznie, sondy komplementarne do

mowy RNA wirusa oraz 6-8 rodzajów subgenomo-
wych mRNA o wspólnych końcach 3'. Sondy kom-

ścią sondy biorącej udziałw reakcji a specyficznością
wykrywania RNA wirusa TGEV.

D o świ adcz ęnia z uĄc iem r ó żny ch te chnik nano s z e -

żenie grantcy detekcji około 5000razy,
IJżycie odpowiednich sond w metodzie hybrydyza-

b azą do oprac ow ani a s o nd r ó żntclj ącyc h entero trop o -

wy wirus TGEV z jego wariantem oddechowym



cyjnych zestawów diagnostyc zny ch limitowane j est
kilkoma czynnikami (13, żI), Ze względu na krótki
okres półtrwania pierwiastków radioaktywnych, son-
dy znakow ane r adioizotopami szybko tracą swoj ą ak-
tywnośc. Czyntto tego typu sondy mało praktyczny-
mi w użyciu ze względu na niemozność ich wielokrot-
nego wykorzystywania, w odróżnieniu od tzw. sond
zimnych, znakowanych nieradioaktywnie. Praca z
materiałem radioaktywnym wymaga posiadania spe-
cj ali stycznej prac owni, a także zachow ania sp ecj alnych
środków ostrożności, w celu uniknięcia przypadkowe-
go napromieniowania personelu laboratoryjnego. Uj em-
ną stroną sto sowania takich sond j est również koniecz-
n o ś ć b e zp i e c zne go gr omadzenia i utylizacji o dp adów
orazlżywanego w pracy sprzętu jednorazowego użyt-
ku, Ponadto nie bez znaczeniajest wysoki koszt izo-
topów promieniotw orczy ch, Odej ście od stosowania
radioizotopów podyktowane zostało przede wszystkim
względami bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej . In-
tensyłvne badania nad wykorzystaniem markerów nie-
izotopowych do znakowania sond, w połączentlzza-
stosowaniem metod amplifrkacj i sygnałów utwterdzają
w przekonantl, że cniość sond znakowanych niera-
dioaktywnie może byó porównywalna lub niewiele
niższa w porównaniu do osiąganej z użyciem sond
gorących. Vaughn i wsp. (22) po raz pierwszy zasto-
sowali do różnicowania TGEV i PRCV metodę hy-
brydyzacji z llżyctem sond oDNA znakowanych di-
goksygenin ąoraz systemu detekcj i chemiluminescen-
cyJneJ,

Zastosowanie metody PCR do amplifikacji specy-
ftcznego fragmentu DNA w celu wykorzystania go jako
sondy molekulamej było przedmiotem licznych publi-
kacji (4, 6,24,25,27). W badaniach tych wykazano,
że technika ta cechuje się prostotą wykonanla oraz
umożliwia syntezę w skali laboratoryjnej pełnowarto-
ściowych sond komplementamych do dowolnie wy-
branego specyficznego fragmentu genomu, stanowiąc
wygodnąalternatywę w stosunku do metod klonowa-
nia i rekombinacji DNA, stosowanych tradycyjnie w
celu uzyskania zwielokrotnionej ilości kopii wybra-
nego obszaru w obrębie genomu. Zwiększenie kon-
centracj i homologic zny ch względem wykrywanego
kwasu nukleinowego fragmentów DNA stanowiących
sondę w sposób istotny wpĘrva na czułośc metody
hybrydyzacli.

Wirus zapaleniażoŁądkai jelit świń (TGEV) lvystę-
puje w formie jednego typu antygenowego (I7 ,18,23).
Analtza struktury pierwszorzędowej głównych genów
genomu TGEV a także b iałek twor zący ch wirion, wy-
kazała b ar dzo wys oką homo l o gi ę s ekw encj i nukl e oty-
dowej i aminokwasowej pomiędzy szczepami wirusa
izolowanymi w różnych środowiskach geografi czny ch
(3,16,29). Na tej podstawtęmożnaprzyjąć, że sonda
przygotow arla na b azie dowolne go tzolabl TGEV po -

winna hybrydyzować specyficznie do wszystkich in-
nych szczepów wirusa izolowanych od świń, nieza-
leżnie od ich pochodzenia. ZaŁożęnie takie znalazło

potwierdzenię takżę w badaniach własnych. Fakt ten
stanowi duże ułatwienie w opfacow},vvaniu optymal-

wę do wykorzystania metod wykrywania kwasów nu-
kleinowych do ich różnicowania. Wykorzystanie do
tego celu reakcji RT-PCR z użyciem odpowiednio
dobranych zestawów starterów było przedmiotem od-
rębnej publikacj i ( 1 1 ). Analo giczny efekt możn a LLzy -

skać stosując sondy komplementame do regionu genu
S TGEV będącego w delecji u wirusa PRCV. Sonda
rożnicująca Dit-Iz o długości I20 pz, stosowana w
badaniach własnych, reagowała specyficznie t}lko ze
szczepaml TGEY nie hybrydyzowała natomiast do
RNA PRCV izolowanych w USA i w Europie - Zasa-
dę różnicowania obydwu koronawirusów przy wyko-

kowanych radioizotopowo, przewaznie wym aga dłuż-
szego czasue entgenowską mem-
brany z nani kwasów nukleino-
wych. W prz krywania t różnico-
wania koronawirusów świń, TGEV i PRCV czas ten

rnlńlujenaszyb-
ma istotne zna-
do diagnostyki

dwuniciowych hybryd powszechnie wykorzystywane
są techniki immunoenzymatyczne w połączenil z
metodami kolorymetry cznymi, fluorescencyjnymi lub
luminescencyjnymi, zależnię od systemu detekcji (13).

Zaletąsystemów nieradio aktywnych j e st duza stab il-
ność używanych reagentów, co gwarantuje możliwość
wi e 1 okro tne go wyko r zy sty w ania wyznakowany ch
sond.

Badania własne otaz dane piśmiennictwa wskazu-

Hi:i3,i§Ję
kach kału uwarunkowana jest .l.*r#Jil'Żł*ryłł;
kałem. Czastrwania siewstwamoże być rożnie długi i
lzależniony jest od formy klinicznej choroby. Prze-



ciętnie wpostaci ostrej infekcji TGEV siewstwo ltrzy-
muje się ptzez okres około 8-10 tyg, (17). W postaci
enzooScznej siewstwo moze trwaó znacznlę dhżej,
przy czymwirus moze byó okresowo wydalany do śro-
dowiska, W niektóry ch przypadkach zastosowanie
sond w rutynowej diagnostyce klinicznej zakażeń
TGEV u świń możę być limitowane niskąkoncentra-
cją wirusa w próbkach kału, co zwlązanę jest z prze-
wagąenzooĘcznej formy choroby, w której ilość wy-
dalanego z kałem wirusa moze być niewielka. Inna
pr zy c zy na o gr anic zaj ąca sto s owani e hybry dy zacji w
badaniach klinicznych wiĘe się z trudnościami natu-

ry techntcznej. Badantaprzeglądowe dużej ilości pró-
bek kału wymagaj ąbowiem maksymalnego skrócenia
i uproszczenia procedury. W tym celu próbki RNA
ekstrahowanego zmateriału klinicznego nanosi się na
membranę za pomo cą w ządzei wie 1o s zczelinowych
typu dot blot lub slot blot, które jednoczęśnie zapęw-
niaj ą ich koncentracj ę na niewielkiej przestrzeni mem-
brany. Problemem jaki pojawia się częstow przypad-
ku ekstrakcji RNA z kału jest duża lepkość niektórych
próbek, co oddziaływuje na ich filtracyjność oraz na
adherencję RNA do membrany, w wyniku częgo cząst-
ki kwasów nukleinowych mogąoddztelac się od filtra
w trakcie płukań. Zj awisko takie zwtązane j est z obec -
nościąw ekstraktach pewnej ilości białek i makroczą-
ste c z ek, ktor e zaĘkaj ą s zcz eltny ap ar atll uni emo ż 1 i -
wiając tym samym szybkie przefiltrowanie próbki
pr zez membr anę (2 6, 3 0) . Sub stancj e te wsp ółzawo dni-
czątakże z cząstkami RNA o miejsca wiązania do-
stępne na membranie, przez co immobiltzacja kwa-
sów nukleinowych staje się mniej efek§wna. Duże
znaczenie ma także usunięcie pęcherzyków powietrza
zgromadzonych w próbce, co polepsza jej filtracyjność
oraz wpŁywa korzystnie na dystrybucję RNA na po-
wierzchni membrany. W odniesieniu do wspomnia-
nych makromolekuł opracowano aktualnie kilka tech-
nik ich eliminacji zprobekkŃu(26),jak np, wprowa-
dzenie dodatkowego etapu ekstrakcji freonem przed
naniesieniem próbki na membranę.
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