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Czynnikiem etiologicznym pryszczycy jest wirus
FMDV (foot-and-mouth disease virus), na\eżący do
ro dziny P i c om a vi ri d a e. Cząste czki wirus a maj ą śred-
ntcę 27 -30 nm, symetrię dwudziestościenną nie po-
siadają otoczki. Kapsyd wirionu utworzony jest z 60
kopii każde go z czterech białek strukturalnych VP 1-4
(I,2,9, ż3,24), Genom FMDV zbudowany z poje-
dynczej,pozy§wnie spolaryzowanej nici RNA o dłu-
gości około 8000 nukleotydów posiada na końcu 5'
kowalencyj nte przyłączone białko YPg oraz sekwen-
cję poli (C), natomiast na końcu 3' sekwencję poli (A).
Otwarta ramka odczytu (open reading frame ORF)
ko duj e pierwotną p o liprote inę wie lko ś ci 23 3 2 amtno -
kwasów o masie cząsteczkowej 260 kDa, która pod
wpĘwem działaniaproteazrozpada się na 4 produkty
L, P 1, P 2, P 3 . W wyniku kolej nych przemlan ęnzyma-
ty czny ch wymienionych pro duktów p owstaj ą btałka
finalne (8, 13), P1 jest prekursorem białek struktural-
nych VP4, VP2, VP3 orazYPI, które ma podstawo-
we znaczęnie w indukowaniu odpomości humoralnej
uzwierząt (16, 19). Po przechorowaniu lub szczepie-
niu pozostaje odpomośc wyłącznię na zakażenie ho-
mologicznym serotypem zarazka. Spośród 7 znanych
serotypów wirusa najczęściej 3 (A, O, C) występowa-
Ę w Europie i Ameryce Płd., 6 (A, O, C, SAT 1, SAT2,
SAT3) w AĘce, 4 (A, O, C, Asial) w Azji. Sytuację
eplzootyczną na świecie w 2001 r. w zakresie prysz-
czycy określono jako niekorzystną ponieważ na ob-

szarach uznawanych dotychczas za wolne (Europa,
Ameryka Płd.) wystąpiły liczne ogniska choroby (12).

Techniki diagnosĘczne stosowane obecnie umożli-
wiająwykrywanie antygenów wirusa bądz jego kwa-
su nukleinowego. Jeszcze do niedawna metodą wy-
krywania FMDV p ozw alaj ącą okre ślić równocze śnie
jego serotypbyŁ odczynwiązania dopełniacza - OWD
(74). Znaczący postęp w rozwoju metod diagnostycz-
nych uzy skano dzięki wprowadze nill pr zez H amb lina
testu ELISA ( 1 0, 1 1 ). Ze względlna wyższąod OWD
czlłośc i specyficznośó metoda ta jest obecnie rutyno-
wo uzywana w diagnostyce pryszczycy (6,7). Coraz
częściej wykorzystuje się równiez reakcję polimery-
zacjtłańcuchowej RT-PCR (5, 15, 18). Do różnico-
wania serotypów witusa metodąRT-PCR wymagane
są startery typowo specyficzne, które hybrydyzująz
regionami konserwatyłvnymi genomu wirusa w obrę-
bie serotypu. Sekwencje takie możnaznaleźć w genie
koduj ącym białko VP 1 wykazuj ącym wysoką częstość
mutacji typu,,dryft".

Celem badań było zastosowanie testu ELISA i RT-
PCR do wykrywanta i rożntcowania serotypów
FMDV.

Matetiał imetody
Do badań uzyto nabłonków pęcherzy pryszczycowych

oraz zakażonych wirusem hodowli komórek pochodzących
z kolekcji Zakładu.



Tab. 1, Sekwencje i lokalizacja starterów

Pary starterów Sekwencja 5'- 3' Lokalizac ja Region genomu Długość produktu RT-PCR

P33

P110

P33

P38

P33

P40

AG CTTGTACCAG G GTTTG G C

G T( G/T/c )ATTG A c cT(G/A/T/c )Ac ( G/A/T/c ) cA c

AG CTTGTACCAG G GTTTG G C

G CTG CCTACCTCCCTTCAA

AG CTTGTACCAG G GTTTG G C

GTTTCTG CACTTGACAACACA

3832-3851

3124-3147

3832-3851

3450-3467

3832-3851

3259-3279

28

1D

28

1D

28

1D

732 pz

402 pz

596 pz

Z wymienionego materiału wirus izolowano w hodowli
komórek linii ciągłej nerki chomika BHK-21 (CT) (21).
Po zakażeniu hodowli komórek próbkami materiałów i na-
mnożeniu wirusa uzyskane zawiesiny badano testem ELI-
SA (20).

Otrzymywanie RNA, reakcję odwrotnej transkrypcji,
amplifikację cDNA oraz analtzę produktów amplifikacji
wykonywano wg wcześniej opisanych metod (21), Zastoso-
wano trzy zestawy starterów P33-P110, P33-P38, P33-P40,
ktorych sekwencje i lokalizację podano w tab. 1. Do reakcji
odwrotnej transkrypcji (RT) użyto mieszaninę sześcionukle-
otydów p(dN)u Każdąpróbkę cDNA poddawano ampli-
fikacji kolejno z trzema zestawami starterów. Wszystkie
przeprowadzone reakcje RT-PCR przebiegały w tych sa-
mych wcześniej zoptymalizowanych warunkach bez wzglę-
du na uzytą parę starterów, Przed wykonaniem amplifika-
cj i określano naj korzystniej sze stęzenie dezoksynukleoty-
dów, stańerów oraztemperaturę hybrydyzacji i ilość cykli.
Kontrolę negatywną stanowił namnozony w hodowli ko-
mórkowej IB-RS-2 wirus choroby pęcherzykowej świń
(SVDV).

Wyniki iomówienie
Wyniki przedstawi a tab. 2. Przebadano 32 matęria-

ły w kierunku obecności wirusa pryszczycy zrówno-
czesnym typowaniem metodami izolacjal test ELISA
oraz RT-PCR. Spośród materiałów badanych metodą
izolacjl i testem ELISA uzyskano 28 wyników dodat-
nich;] izolatow zaliczono do serotypu A,12 do sero-
typu O, 9 do serotypu C. W celu wykrywania ircżr-;r-
cowania FMDV metodą RT-PCR 32 ptóbki cDNA
amplifikowano kolejno z3 zestawami starterów P33-
P1 10, P33-P38, P33-P40 specyficznymi odpowiednio
dla serotypuA, O, C. Otrzymano 32 produkty RT-PCR
o zrożnicowanych wielkościach charakterystycznych
dla poszczególnych serotypów witusa. Pozwoliło to
pogrupować badane izolaty wg serotypów Osiem izo-
latów zaliczono do serotypu A - produkty RT-PCR w
postaci pojedynczych prążków o długości 732pz(ryc.
1, tab. 2). Czternaście izolatów zakwalifikowano do
sero§pu O, bowiem wielkość produktu RT-PCR wy-
nosiła 402 pz (ry".2, tab.2), natomiast pozostałe 10
izolatów należało do serotypu C; produkty reakcji RT-
PCR posiadały długość 596 pz (ryc,3, tab. 2). Przy
wykrywaniu i różnicowaniu FMDV metodami izola-
cjaltest ELISA i RT-PCR otrzymano analogiczne re-

Tab.2. Wyniki wykrywania FMDV z równoczesnym seroty-
powaniem

Nr próbki lzolacia / ELlsA

RT_PcR

zestaw starlerów

P33-P110 P33.P38 P33-P40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

A

A

A

A

A

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c

c

c

c

c

c

c

c

A

A

A

A

A

A

A

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c

c

L

c

c

L

L

L

L

Objaśnienia: A, O, C serotypy FMDV, (-) wynik ujen-rny



Ryc. l. Elektroforetyczny.rozdzial produktów amplifikacji cDNA uzyskanych przy uży-

ciu starterów p33+p110. Sciezki l _ fl odpowiadająkolejnym próbkom. W _wzorzec G3 164
(Promega). K kontrola ujemna: SVDV.
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W dostępnym piśmlennlc-
twie znajdująsię nieliczne in-
fo rmacj e dotyczące typowan i a

wirusów pryszczy metodąRT-
PCR. Reakcję polimeryzacjl
łańcuchowej do wykrywania
FMDV z równoczesnym
określeniem serotypów A, O,
C opisali po raz pierwszy w
1992r, Rodriguez i wsp. (22).

Locher i wsp. (17) określili se-
rotypy A, O, C poprzez anali-
zę restrykcyjną produktów
RT-P CR reprezentuj ących
zmienny fragment genu 1D.
Autorzy ciprzebadali 10 enzy-

użyciu starterów P33+P38. Ścieżki 9-26
SVDV.

rotypów FMDV (3, 4,25). Wspo-
mniani altorzy proponuj ą wykona-
nie wstępnej reakcji PCR - consen-
sus PCR w celu wykrycia wirusów
niezależntę od serotypu, a następnie
reakcję PCR multiplex umożliwia-

732pz
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Ryc. 2. Elektroforetyczny rozdział produktów amplifikacji cDNA uzyskanych przy
oópowiadająkolejnym próbkom. W wzofzec G3l64 (promega). K kontrola ujemna:

mów, z których trzy SmaI, BstEIII i
DdaI wybrali do wykrywania odpo-
wiednio serotypów A, O, C. Niedo-
skonałością tej metody jest możli-
wość powstawania w amplifikowa-
nej sekwencji pojedynczych muta-
cj i. kt istniejące

596pz r#:: i;ffjTJ";
tego zakresu są badania autorów
belgr1 skich, którzy opracowali me-
todę różnicowania wszystkich 7 se-
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Ryc.3. ElektroforeĘczny rozrlział produktów amplifikacji cDNA uzyskanych przy
użyciu starterów p33+p40. Scieżki 23_32 odpowiadają kolejnym próbkom. W _

wzorzęc G3 16A' (Promega). K kontrola ujemna: SVDV.

zu\taty serotypowania etodąRT-PCR
uzyskano 100 % wyn natomiast me-
todami izolacja/ test ELISA 8],5 oń. U zrytę zestawy star-
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no do wykrywania jak i różnicowania serotypów A,
O, C wirusapryszczycy w badanym materiale biolo-
glcznym,
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STAN ZAKAZ,NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głownego lnspektoratu Weterynarii w czerwcu 2002 r,

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 4 wojewodztwach, a mianowicie: małopol-
skim (1 -1), mazowieckim (3-3), podlaskim (1-1), wielkopolskim (3-3). Wściekliznę stwierdzono
u 3 psów, 4 kotow i 1 sztuki bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 10 wojewodztwach: dolnośląskim (1-1), lubel-
skim (5-7), łodzkim (1-1), małopolskim (1-1), mazowieckim (1-1), podkarpackim (3-3), podla-
skim (5-9), warmińsko-mazurskim (2-2), wielkopolskim (8-1 1), zachodniopomorskim (2-2).Za-
notowano ją u 33 lisów, 1 jenota, 2 kun, 1 dzika i 1 borsuka.

3) Zgnilec złośliwy pszczół - wystąpił w 4 wojewodztwach, a mianowicie. dolnośląskim (2-2),
lubelskim (3-3), małopolskim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

*)rł,nar,r,iasach podano liczbę powiatórv i nllejscowości. rv |<tórylch clroroba została str.ljerdzotla rł, okresie spratvozdarvczvm


