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Summary

The aim of the study was to characterise Polish strains of RHDV by restriction analysis (I
fied R\A l'ragments.

A specific fragment of 510 bp from the N-terminal part of the structural protein was digested by Cfo I
endonuclease, whereas the Alu I enzyme was used to digest protein p30 from the non-structural part of the
genome. All tested RHDV strains demonstrated similar restriction profiles in capsid protein aćcording tolthe
Śeqo"oc" recognised in German RHDV strain FRG 19. Three RHOV strains ievealed Clifferent]restriction
profiles in a fragment of the non-structural protein,, probably as a resu|t of RNA mutation. , , ]
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Praca oryginalna

Krwotoczna choroba królików (RHD) przebiega
zazwyczaj w ostrej postaci, powoduje bardzo wysoką
śmi erte lno ś ć kró lików i j est pr zy czynąp ow ażny ch s trat
ekonomicznych (17). Dotychczasowe wyniki badań
witusa RHD wskazują na wysoką stabilność antyge-
nową i genetycznąszczępow diagnozowanych w Eu-
ropie i na innychkon§nentach. Podobieństwo sekwen-
cji aminokwasów w ich genomie wynosi około 98%
(II , 2I ,22), Szczepy wirusa pozbawione właściwości
hemaglutynacyj nych, pr zy zachowanej p ato genno ś ci
świadcząo występowaniu różnic między izolatami. Za
zmiennością genetyczną wirusa plzęmawla fakt wy-
krycia niepatogennego, blisko spokrewnionego wiru-
sa RCV (1, 3, 6, 15). Badania Capucciego wskazują
na występowanie wariantów antygenowych, charak-
tery zljący ch się obecnością zmodyfikowanych epito-
p ów, które wiążą j edno z pr ze ctw ciał monoklonalnych
t wyraźnie większą zmiennością genetyczną w rej onie
białka strukturalnego (2). Krajowe tzolaty wirusa, w
większo ś ci pr zypadkow o dpowia dały w zor cowemu
wirusowi z Chin o właściwościach hemaglutynacyj-
nych, ale wykryto także szczep, który tych właściwo-
ści nie posiadał (10, 13, 15, 16). Cecha ta powoduje,
że odczynhemaglutynacj i ma ograniczoną przydatność
do diagnostyki materiałów terenowych, dlatego zale-
cane jest stosowanie testu immunoenzymatycznego
ELISA. Oprocz tych metod w badaniach coraz po-
wszechniej stosuje się reakcję enzymatycznej ampli-
fikacji materiału genetycznego wirusa. Fragmenty ge-
nomu ni ektórych izolatow kraj owych amp lifi kowano
stosuj ąc startery zaproj ektowane na po dstawie sekwen-
cjt szczepow niemieckiego i włoskiego (5, 9).

Celem badań była ocena zmienności szczepów wi-
rusa RHD, izolowanych w Polsce w latach 1988-2000,

Ońginal p.aper

P) of ampti-

na podstawie wyników reakcji RT-PCR t analilzy re-
strykcyjnej (RFLP) fragmentów genomu pochodzą-
cy ch zj ego części niestrukturalnej i strukturalnej.

Mateilał imetody
Wirus RHD. Wirus pozyskiwano z wątroby, ktorą ho-

mogenizowano w PBS w proporcji 1 : 5 i oczyszczono przez
chloloformowanie i wirowanie. Do badań uzyto opisane
uprzednio szczepy wit-usa RHD (9) wyizolowane w latach
1 98B- 199B, których krótką charakterystykę zawiera tabela
nr 1 oraz izolatZ ze stycznia2OOO r, pochodzący z północ-
nej części województwa łódzkiego. Wirus rozpoznano te-

steln immunoenzynatycznyrn ELISA w zbiorczej zawiesi-
nie z wątlób, pobranych od królików z ogniska choroby. W
odczynie hemaglutynacji 1w tetnperaturze pokojowej oraz
4'C), badante zakończono wynikiem ujemnym. W celu
potwierdzen ia rozpoznania przeprowadzono próbę biolo-
giczną. Test ELISA oraz odczyn hemaglutynacji (HA) wy-
konano zgodnie z metodą opisaną uprzednio (7, 8).

Próba biologiczna. Szczepem terenowym Ż|ZOOO za-
każono 3 króliki, wolne od przeciwciał RHD. Do zakaże-
nia uzyto 1 ml ekstraktu wątroby, który wprowadzono dro-
gąirriekcji podskórnej. Równolegle, w innym pomieszcze-
niuzakażono trzy króliki szczepem BLA'94.

Reakcja RT-PCR. Badania wykonano stosując opisa-
ne metody izolacji wirusowego RNA, reakcji odwrotnej
transkrypcji (RT) oraz PCR (9). Amplifikowano fragmen-
ty o wielkości 5 ] 0 (startery P 1, P2) i 490 (startery CI, C2)
par zasad. Pierwszy, znajduje się w aminowej części struk-
turalnego białka kapsydu (VP60), a drugi koduje fragment
niestrukturalnego białka p30, bezpośrednio za genem heli-
kazy 2C, w końcu 3'genomtt, Fragment Cl,C2 odpowiada
regionowi C genomu wirusa RHD, który był przedmiotem
epidemiologicznych badań molekularrrych we Francji ( 1 1).



Tab. 1. Charakterystyka szczepów wirusa RHD
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godziną. Wirus RHD zdiagnozo\^/ano w wątrobach w
Ódczynie HA (miano 2560) i ELISA. Odczynem 1re-

magluĘnacji wirus zdiagnozowano także w śledzio-
nie-dwóch [rótków orazw grasicy i nerkach, Kroliki
zakażone szczepem BLA zachorowały i padły przed
upływem 72 godziny od iniekcji. Wirus RHD wykryto
w zawiesinach z wątroby testem ELISA, natomiast w
odczynie HA wynik był ujemny. Do reakcji amplifi-
kacji i andrtzy restrykcyjnej obok wcześniej wymie-
ni onych szczęp ow. wirus a użytcs ni 1t9! 1ł ory ginalny z
ogniŚka choroby Z oraz z pasażu Z l BLA. W reakcji
Ń-PCn zamplif,rkowano odcinki genomu o rvielko-
ści 510 l490 p.z. wszystkich izolatów wirusa RHD.
Po trawieniu amplikoflow z części strukturalnej, en-

zymem Cfo I uzyskano 2 fragmenty o wielkości ok"

3-60 I r45 p,z.(ryc. 1). Wielkość fragmentów odpo,

wiada pozycji cięcia miejsca restrykcyjnego w geno-

mie szczepu FRG 89 (19). l-aki sam obtaz otrzymano
dla wszystkich amplikonów. Po trawieniu enzymem
Alu I fragmentu Cl , C2 szczepów SGM, KGM, MAL,
LUB, PD otrzymano produkty o wielkości ok. 370 i
Iż0 p.z. zgodnie z pozycjąmiejsea restrykcyjnego
AGCT. W przypadku szczęp|tBlA stwierdzono obec-

ność wyraźnego, dużego pasma cl wielkości ok, 100

p,z. Natomiast dla wirusa RHD wyizolowanego z

materiału terenowego Z (zarowna z tnatęriała orygi-
nalnego jak t pasażu rra królikach doświarJczalnyń)
oraz {rcŹepu GSK wykazano 2 fragnrenty cł wielkości
ok. 250 l I20 p.z. (ryc, ż).

Wśród szczepów wirusa RHD występują rvarian§l
fenotypowe pozbawione właści wości hemaglutynacyj -

nych, i<tóre Żachowują nie zdegradowany polipepty,J
VP 60 tsązakaźne dlazwierząt(I,2,6,10, 15). Optocz
tego wśród tych cząstek wirusa, które nie aglutynują
erytrocytów człowieka, wyróżnia się morfolo glcznę
póstaci-o wyraźnie mniejszej średnicy (25,27 fiQ,
Żawierające polipeptyd strukturalny o rnasie 30 kD.
Izolowino je od królików, u których choroba trwała
ponad 3 do6y (wg 1, 14). Dotychczasowe badania ge-

Startery PCR. P1 (5'gagctcgagcgacaacaggc), P2 (5'ca-
aacacctgacccggcaac) i C1 (5'gttcacatatcgagggcgag), C2
(5' gacagggtcccttgagtacc).

Analiza restrykcyjna (RFLP). Do trawienia fragmen-

tu 510 p.z. użyto enzymu restrykcyjnego Cfo I, który roz-
poznaje i ptzeclna specyficzną sekwencję GCGC (5326-

5329), natomiast do fragmentu 490 p.z. enzymu restryk-

cyjnego Alu iejsce 24ż6).

Enzymy wyb sekwe RG 89

(11, 19). Rea wadzo i 30 pl
(20 pl produktu PCR, 3 pl buforu 10x skoncentrowanego,
4 pl wody DEPC i 15-20 U enzymu restrykcyjnego) w cza-

sie3godzin,w37oC.
Analiza elektroforetycznł. Produkty PCR i trawienia

enzymatycznego rozdzielano w I,5oń żelu agarozowym i

barwiono bromkiem etydyny. Stosowano wzorzec DNA
(Promega) - 1000, 750, 500, 300, l50, 50 p.z. orazwzo-
rzec 1444, 736, 5BJ, 4] 6, 434, 29B, ż5'7, I] 4, I02, B0 (In-

Gen), Ro zdzi ał el ektro fo r ety czny pr zebie gał w tem p eratu-

rze pokojowej (100 ! 55 min). Obraz doku-
mentowano przy pomocy systemu ImageSto-
re 5000 (UVP).

Wyniki i omówienie

Wirus RHD rozpozl7ano testem ELISA
w próbkach wątrób z ogniska Z. W od-
czynlę hemaglutynacji, po wykonaniu
szęr e gl r ozcieńczeń pr óby zbior czej i do-
daniu zawiesiny erytrocytów, w pierw-
szych 4 studzienkach płytki stwierdzono
powstawanie postrzępionych, pokrywaj ą-
cych całą powierzchnię studzienki kon-
glomeratów krwinek czerwonych. W
wy ższy ch r ozctęńczęniach krwinki opa-
daĘ podobnie jak to ma miejsce przy W-
niku ujemnym. Po zakażęniu doświad-
czalnym 3 królików szczepęmZ, zwte-
rzęta zachorowały i padły między 28-48

BLA, 2) BLA, 3) GSK, 4) KGM, _5) PD, \4l
300, 150, 50 p.z., 6) MAr., 7) BLA pasaz 1, 8)

, l0) Z oryginalny, 11) SGN4, \42 \Ą/zorzec masy

1444, 136, 58], 4] 6, 434, 298, 25'7, 114, l02 p.z"



Ryc. 2. Rozdział elektroforetyczny w I,5o/o żelu agarozowym,
produktów PCR i analizy restrykcyjnej (RFLP) wirusa RHD
(po trawieniu enzymem AluI),
RNA izolowano z wątroby (w) i nerek (n). Amplifikowano frag-
ment 490 p.z. zregionl białek niestrukturalnych.
Szczepy wirusa (od lewej): l) BLA (w), 2) BLA (w).31Ż pasaż 1
(w),ĄZ pasaz 1 (n), 5) KCM (w), Ml wzol,zęc masy 1000, 750,
500, 300, 150, 50 p.z.,6) GSK (w), 7) SGM (w), 8) PD (w), M2 -
wzorzęc masy 1144,136,581 ,416,434,298,251 ,174, l02,80 p.z.

netycznę (2, II, 12, 2I, 22) wskazują że wirus RHD
j est bardzo stabilny. Zmienność sekwencj i aminokwa-
sów w pełnym genomie różnych izolatow wynosi 1-
ZYo. Odsętek zmienności jest większy w końcu 3' głów-
nej otwarlej ramki odczytu,w środkowej części struk-
turalnego biaŁkakapsydu VP 60 (2,I8,20,2I,23). W
regionie białek niestrukturalnych wyrózniono 7 bta-
łek, z ktorych 3 p ełni ą ro 1ę enzym ow : 2C hellkazy, 3 C
proteazy i 3D polimerazy (23). Na podstawieprzeglą-
dowych badań epidemiolo gtcznych z vżyciem metod
biologii molekularnej uważa się, że rownięż ten re-
gion jest stabilny, Analtza sekwencji nukleotydów
RNA kilkudziesięciu szczepów wirusa z rożnych re-
gionów geogtartcznych świata zlat 1984-1996 dowo-
dzitchwysokiej homologii od 89,4 do 100%. Wyod-
rębnione skupiska szczepów (clusters) obejmują te
izolaty, ktorych wspólną cechąjest okres izolacji,bez
względu na pochodzenie geograftcznę (II,2I). Pierw-
sze istotne zmlany antygenowe i genetyczne opisał
Capucci (2). Dwa szczępy wyizolowane we Włoszech,
w różnych regionach kraju w 1997 r., tworząwariant
wirusa, który nie jest wykrywany przez neutralizujące
prze ciw ciało monoklonalne 1 H 8 . Homolo gia s ekwen-
cji aminokwasów, w porównaniu zę standardowym
włoskim szczępem Bs 89 wynosi w regionie białka
kapsydu 93oń. Jednakże podobieństwo sekwencji w
obszarze o niskiej konserwatywności (E), który wy-
stępuje także u innych kaliciwirusów, obniża się do
70%o. lllimo występujących rożnic, nie stwierdzono
zmian w obrazie choroby, a króliki immunizowane
standardowym szczepem były odporne na zakażęnię
tymi szczepami (2,20),

Nasze wcześniej s zę badania wykazały, żę zastoso-
wanie w reakcji odwrotnej transkrypcji swoistego star-
tera P5 z 3' końca genomu oraz zestawów starterów
opracowanych na podstawie sekwencji niemieckiego
szczepu FRG 89 umożliwia amplifikacje odpowied-

nich fragmentów krajowych szczepów wirusa, w tym
HA-ujemnego szczępu BLA (9). Obecne badania po-
twierdzająwcześniejsze rezultaty i wskazują żę na
uzyskanej tą metodą matrycy DNA możliwa jest am-
plifikacja innych fragmentów genomu, kolejnych izo-
latów wirusa.

Porównanie 10 sekwencji wirusa RHD dostępnych
w banku genów (M 67 47 3,U 54983, Z 4927 I, Z 29 5I4,
X 8]607, AF 258618, AF 295785, Y 15424, AJ
006019, L 48541) wykazuje, żęwę fragmencie PI,P2
białka kapsydu, dodatkowe miejsce trawienia w sto-
sunku do szczepu FRG 89 ma tylko szczep czeski
V35 1. W tym wypadku znaczęnię może mieć fakt, że
sekwencjonowany wirus pochodzi z Australii, dokąd
zostaŁ wprowadzony doświadczalnie w celu obniże-
ni a p opul acj i dziki ch kró lików. Obr az analizy re stryk-
cyjnej wszystkich badanych przęz nas szczepów wy-
kazuje ten sam wzór restrykcyjny, zgodny z położe-
niem miejsca trawienia w szczepiereferencyjnym FRG
89. Wynik ten potwierdza specyficzność amplikonów
z konserwat}arvnego regionu N-końca białka struktu-
ralnego i stabilność wirusa. Analtza sekwencji nukle-
otydów w regionie niestrukturalnym, 7 szczepów wi-
rusa RHD ujawnia ich większą zmienność. We frag-
mencie genomu kodującym polipeptyd p30, dodatko-
we, pojedyncze miejsca resĘkcyjne w porównaniu do
izolatuFRc 89, posiadająwłoski szczep BS 89 i fran-
cuski szczep SD 89, Uzyskane fragmenty po trawie-
niu winny wynosić 340,I23 i3Op.z. Dwa dodatkowe
miejsca cięcia ma amerykański izolat IOWA 2000 o
wzorze restrykcyjnym 180, I20, 95 t 70 p,z. Zmięn-
ność nukleotydów szazępow francuskich w tym frag-
mencie (region C) wynosi 8,7oń i zlokalizowano tam
2 zmiany aminokwasów. Jednakże tch sekwencje nie
są dostępne w banku genów (11). Wyniki analtzy re-
strykcyj nej szc zęp ow p ol skich wskazuj ą na o dmienny
profil resĘkcyjny trzech spośrod nich. ObrazrozdziŃu
elektroforeĘ cznego w zelu agarozowym pokazuje, że
rożniący się fenotypowo szczęp BLA (wirus oryginal-
ny z 1994 r. ipasaż) posiada jedno pasmo o wielkości
ok. 100 kD. Inny wzór restrykcyjny mająteż szczepy
GSK (wyizolowany na fermie królików miniaturowych
w 1998 r.) i izolat Z z roku ż000 (także pasaż nr 1),
Produkty reakcj i trawienia enzymaĘ cznego maj ąwiel-
kość ok. 250 i I20 kb. Na tej podstawie mozna sądzić
o zmianachw sekwencji nukleotydów i pojawieniu się
do datkowych miej s c trawi enia enzymaty cznę go .

Obr az analizy re strykcyj nej o dzwi erc i e dla zmiany
genetyczne badanych szczepów w obszarze białka nie-
strukturalnego, Jak duży jest zakres tych zmian i czy
dotyczy on także regionu strukturalnego białka kapsy-
du, można będzie odpowiedzieć po wykonaniu badań
sekwencji nukletydów i aminokwasów. Na podstawie
uzyskanych wyników należy stwierdzić, że technika
RFLP umożliwia przeprowadzenie wstępnej, szybkiej
charakterystyki molekularnej szczepow wirusa RHD i
może być stosowana jako pierwszy etap badania ich
zmienno ś c i geneĘ cznej .
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Nakładem Swiatowej Organizacji Zdrow ta orazMiędzy -

narodowego Biura ds. Epizootii ukazało się opracowanie
monograficzne pOświęcone echinokokkozie (bąblowicy) u

ludzi i zwierząt. Ksiązka została opracowana przez 54 av
torów z różnych krajów i stron świata, pod redakcj ą4 au-

torów J. Eckefta, Szwajcaria, M. A. Gemnrell, WB, F. X.
Meslin, Szwajcaria iZ. S. Pawłowskiego, Polska.

Echinokokkoza j est światowym problemem parazytolo-
gicznym, a 4 znane jej gatunki pasozytów występują nie
tylko u zwierząt i to wielu gatunków, a|e illdzi, stanowiąc
istotny problem zdrowotny. Książka jest wprost doskona-

,ł"rołJffixTin

soźyt ijego cykl
życiowy, 2) Echinokokozau ludzi - klinika, diagnoza i le-
czenie, 3 ) Echinokokkoza LL zwierząt, 4) Rozprzestrzenie-
nie geograficzne l występowanie, 5) Epidemiologia, 6)

Zw a|c zante e chi n okokko zy, 7 ) Z ap obi e g ani e e ch inokokko -

zie l ludzl, i uwatunkow an)a zabezpieczające . - Na końcu
podano wykazy krajów i indeks Tzeczowy.

Jest to wartościowe i warte posiadania dzieło.
E. K. Prost.

OIE: Traceability of animals and animal products
uktów
ds. Ep
Euro, I

524-6.

Identyfikacja i wykrywalność cech gatunkowych i osob-
ntczych zwlerząt oraz pochodzących od nich produktÓw
stanowi ważny problem w obrocie i zapobieganiu chorób
zwierzęcyeh. Temu problemowi poświęcona jest recenzo-
wana książka, wydana jako tom 20l2lPrzeglądu naukowe-
go i Technicznego OIE.

W treści zawarlyah jest 24 referatów poświęconych iden-

tyfikacji różnych gatunków zwierząti ich produktów, opra-

cowanych pr zez czołowych Światowych sp e cj ali stów.

Jest to wańościowe opracowanie, dotyczącego istotne-
go i Prakt'cznego Problemu, 

E. K. prost


