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Praca oryginalna

Z .przeglądu piśmiennictwa wynika, że do wykry-
wania wirusa pryszczycy (foot-and-mouth disease vi-
rus - FMDV) znajduje zastosowanię metoda odwrot-
nej transkrypcji PCR (RT-PCR) stanowiąc uzupełnie-
nie klasycznych testów, izolacji i ELISA. Autorzy pod-
kreślają jej wysoką czułość, specyficzność, przydat-
ność do wykrywania FMDV zarówno w próbkach po-
branych zbytpożno od momentu pojawienia się obja-
wów klin icznych j ak ró wniężprzechowywanych przęz
wiele lat i poddawanych wielokrotnemu odmrażanlui
zamrażaniulub których warunki transportu byĘ niepra-
widłowe co mogło spowodować inaktywację właści-
wości zakaźnych oraz obniżenie koncentracji wirusa
(2,9, 11-16). RT-PCR jest etapem wstępnym mają-
cym na celu powielenie kwasów nukleinowych, Wła-
ściwa detekcja materiału genetycznego wirusa w ba-
danej próbce moze być dokonana najprościej i najszyb-
ciej na drodzę elektroforezy uzyskanych produktów
reakcji, widocznych jako prĘki w żelu agarozowym.
Specyfi czność reakcj i warunkuj ą s tartery,komplemen-
tarne do amplifikacji sekwencji. Otrzymanie produk-
tów o wielkości spodziewanej dla danej pary starte-
rów nie jest wystarczającym dowodem na prawidło-
wy przebieg amplifikacji (3) Ich identyfikację można
potwierdzić metodą hybry dy zacji sto suj ąc sondy nie-
radioaktywne lub radioaktyrvne rutynowo uzywane w
biologii molekulamej. Kinetyka i warunki hybrydyza-
cjizużyciem wymienionych sond nie różniąsię istot-
nie. Należy jednak dodać, że nieradioaktywne sposo-
by znakowania i wykrywania kwasów nukleinowych
eliminują zagtożenie dla zdrowia zwtązane z ekspo-
zy cjąna szkodl iwe promi eniow anie B o wys okiej ener-
gii, emitowane przez izotopy ["P] ["S], skracają czas
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badania i zmniejszająjego koszty. Ponadto sondy zna-
kowane nieradioaktywne okazały się bardziej stabil-
ne. Aktualnie najczęściej używane do znakowania
kwasów nukleinowych są pochodne digoksygeniny
(DIG), które łatwo wykrywa się przy zastosowaniu
specyficznych przeciwciał (IgG) o wysokim powino-
wactwie. Do transferu stosuje się filtry nitrocelulozo-
we lub nylonowe proste w uzyciu i trwałe, silnie wią-
żące kwasy nukleinowe, o wysokiej czułości detek-
cyjnej (4,5,],8).

Celem badań było przygotowanie sondy molekular-
nej znakowanej digoksygeniną oraz jej zastosowanie
do potwierdzenia specyfi czności produktów RT-PCR.

Mateliał imetody
Do badań rrżyto nabłonki pęclrerzy pryszczycowych lub

zakażone hodowle komórek z kolekcji Zakladu.Ich wykaz
przedstawiol-]o w poprzedniej pracy ( l3).

Izolacja RNA, reakcja odwrotnej transkrypcji oTaz am-
plifikacja cDNA zostały wykonane wg wcześniej opisa-
nych metod (13),

Starlery. Zastosowano zestawy stafterów Pl t P2 oraz
P3 i P4. lch sckwencje i |okalizację podano w tab. l.

Elektrofbrcza prod uktów RT-PCR. Prod ukty arnpl i fi ka-
cji rozdziclano clektroforetycznle w I,5oń żelu agarozo-
wyrn i wybarwiano w roztworzc brolnu etydyny o stęzeniu
0,5- l,0 prMńnl. Elektroforczę prowadzono przez 40 minut
w buforzc TBE (90 mM Tris-base, 90 mM kwas borny,
2 rnM EDTA) przy staĘrn natężeniu prądu clektrycznego
100 mA. Jako wzorca długości łańcucha nukleotydowego
uzywano G3 l 6A (Prome ga). Rozdztały elektro foretyczne
analizowano oraz dokullentowano przy pomocy automa-
tyczllcgo systelnu - l rnagistore 5000 ( Ultra Violet Products
Ltd. Cambridge, UK). Wynik RT-PCR uznawano za do-
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Tab. 1. Sekwencje i lokalizacja starterów wykorzystanych w
badaniach

Objaśnienia: n - starter nonsensowny, s - stalter sensowny

datni, jezeli w świetle UV transiluminatora były widoczne
prĘki o wielkości spodziewanej dla danej pary starterów.

Hybrydyzacj a. ŻeI po wybarwieniu w roztwolze brom-
ku etydyny denaturowano przęz 60 min. w roztworze za-
wierającym 5M NaCl i 5 M NaOH, przemywano wodą
destylowanąi inkubowano w buforze neutralizujapym (5 M
NaCl, 1 M Tris-HCl pH 7,6) na wytrząsarce 60 min. w temp.
pokojowej. Następnie żelumieszczano w naczyniu, w któ-
rym zachodził proces przenoszenia cDNA na filtr (Hy-
bondTM - NAmersham). Na kilka warstw ligniny nakłada-
no dwa, wielkości żelu arl<usze bibuły Whatman 3MM,
zwllżone roztworem 5xSSC (20xSSC - 3M NaCl, 0,3 M
cytrynian sodu pH 7,0). Na bibuły układano zwllżony fltr,
na nim oznaczony przez ścięcie naroznika żel w takiej sa-
mej orientacji w jakiej prowadzono elektroforezę, przykry-
wano dwoma bibułami 3 MM z 5xSSC i zabezpieczano
przed wyschnięciem parafi lmem. Całośc rór,vnomiernie
obciążano. Po zakończeniu transferu ftltr oznaczano w tym
samym rogu co żel i suszono na bibulc Whatman 3 MM.
cDNA immobilizowano na fi|trze naświetlając lampą UV
przez 3 minuty, a następnie prehybrydyzowano w roztwo-
rze o składzie 50oń formamid, 5xSSC, 0, l oź-N-laurylo-

sarcosine, 0,2% SDS i20ńroztwór blokujący (Boehringer).
Proces prehybrydyzacji trwał 2 godziny w tcmp. 42"C. Po
jego upływie dodawano uprzednio zdenaturowaną sondę.
Sondę rnolckularną stanowił fragment cDNA FMDV scro-
typu O z regionu 2AlżBllD wielkości 216 pz, powielony z
uzyciem starterów P3 i P4 (tab. 1), a następnie oczyszczo-
ny ptzy pomocy QlAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN).
Sondę znakowano przy lżyciu PCR DIG Probe Synthesis
Kit (Boehringer), wg instrukcji podanej przez producenta.
Hybrydyzację prowadzono w temp. 42"C przez l8 godz.
Po jej zakończeniu, w celu pozbycia się resztek nie zwią-
zanej sondy, filtr płukano przez 30 min. w roztworach o
składzie: 1) 2xSSC, 0,1% SDS w temp. pokojowej; 2)
0, l x S SC, 0, 1 % SDS w temp. 42" C. Kolejnym etapem było
płukanie fltruprzcz l min. w buforze zawierającym 0,1 M
kwas maleinowy, 0,15 M NaCl pH 7 ,5 z dodatkiem 0,30ń
Tween 20, a następnie inkubowanie przez 30 min. w 0,1oń
roztworze blokującym przygotowanym na buforze opisa-
nym powyżej. Po tym czasie filtr umieszczano w roztwo-
rze koniugatu (Boehringer) i inkubowano przęz 30 min.,
po czym płukano 30 min. w buforze zawierającym kwas
maleinowy oraz inkubowanie 2 min. w buforze o składzie
l M Tris-HCl pH 9,5, 5 M NaCl, 1 M MgCl,. W celu uwi-
docznienia reakcji fitr zanlrzano w roztworze substratu
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BC IP/T.IBT (5-bromo-4-chloro-3 -indolilo fosforan/chlorek
nitrobłękifu tetrazolu) (Boehringer).

Wyniki iomówienie
Amplifikację wszystkich badanych próbek cDNA

FMDVuzyskano podczas 30 cykli reakcji PCR. Elek-
troforezę produktów RT-PCR wykonywano w 1,5oń
żelu agarozowym. wob ęc wzolca długości łańcucha
nukleotydowe go. ZeI wyb arwiano w bromku etydyny
i analizowano w świetle uv.

Analtza wykazała obecność prązków wielkości
672 pz. Kontrolę stanowił nle zakażony nabłonek -
wynik ujemny (ryc. l). Specyficzność otrzymanych

W123456K
Ryc. 1. Elektroforctyczny rozdział produktów amplifikacji
cDNA uzyskanych przy użyciu pary starterów Pl+P2. Scież-
ki 1-6 odpowiadają kolejnyrn badanym próbkom. W wzotzęc
G3 16A (Promega). K - kontrola ujemna:nie zakażony nabłonek.

amplikonów potwierdzono poprzezhybrydyzację So-
utherna przy uży ciu sondy znakowanej di goksygeniną
(DIG). Popularność nieradioaktywnego systemu zna-
kowania kwasów nukleinowych pochodną digoksyge-
nlny ZwląZ,ana jest ptzedę wszystkim z bezpteczei-
stwem detekcji, krótkim czasem uzyskiwania wyni-
ków oraz ich dokładnością i powtarzalnością. Digok-
sygenina j est sterydowym haptenem, chemiczni e uzy -
skiwanym z lanatozydu C i aglikonu digoksyny, w
warunkach nafuralnych występuj ących w naparstnicy.
Pochodne digoksygeniny zostały wykorzystane do
znakowania DNA, RNA i oligonukeotydów. DIG do-
skonale nadaje się do tego celu, gdyżnte występuje w
komórkach zw ierzęcy ch, w przeciwieństwie do b ioty-
ny, zastosowanej w pierwszej nieradioaktywnej meto-
dzie detekcji kwasów nukleinowych. Dodatkowymi
właściwościami digoksygeniny jest również łatwośc
łączeniaz nukleotydami, dostępność przeciwciał anĘ-
DIG o wysokim powinowactwie oraz fakt, że jej roz-
miar i hydrofi lność umozliwiaj ą wbudowanie znako-
wanych nukleotydów do kwasów nukleinowych (4, 5,
6, 7). Wymienione zalety zadecydowały że wykorzy-
stano ją w niniejszych badaniach, na które składaĘ
się trzy etapy: 1 - znakowanie sondy kwasu nukleino-

GAAGG G CCCAG GGTTGGACTC

G CGGATCCTGTCACCACCACC

GAAGG G CCCAG GTTG GACT

CCTACCTCCTTCAACTACGG
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wego digoksygeniną 2 - hybrydyzacja wyznakowa-
nej sondy do fragmenfu kwasu nukleinowego na fil-
trze,3 - detekcja zapomocąprzeciwciał anĘ-DIG po-
łączonychbezpośredniozf osf ataząalkaliczną.Enzym
ten wykazuje wysoki stopień termostabilności i opor-
ności na warunki środowiskowe, co sprawia, że jest
preferowany w wykrywaniu kwasów nukleino\\rych
(1). Substratem dla fosfatazy alkalicznej był BCIP/
NBT. BCIP i NBT fvorząbezbarwny lub lekko żółty
r ozplszczalny kompleks sub stratu. Po defosforylacj i
przęz alkalicznąfosfatazę zachodzi reakcja redoks, w
wyniku której p owstaj e ni eb ie sko -purpurowy, nier oz-
puszczalny osad w miejscu, gdzie enzym jest akĘw-
ny, Umożliwta to czlilądetekcj ę kwasów nukleinowych
znakowanych DIG przez fosfatazę alkaliczną sprzę-
żonąz przeciwciałem an§-DIG na filarach. Reakcja
barwna pojawiała się po około 20 minutach.

Łączente się sondy z docelowym fragmentem kwa-
su nukleinowego wg komplementamości zasad powo-
dowało powstawanie hybrydów ze wszystkimi bada-
nymi produktami RT-PCR i świadczyło o ich specy-
ficzności (ryc. 2).Meyer i wsp. (l0) stwierdzlli, że
metodąRT-PCR oraz analiząproduktów reakcji w żelu
możliwe jest wykrycie 10 TCID5' natomiast przy uży-
ciu hybrydyzacjt 0,I TCID5..

123456K
Ryc. 2. Wykrywanie produktów amplifi kacji przedstawionych
na ryc.1 po hybrydyzacji z sondą molekularną. Oznaczenl,a
ściezek identyczne z ryc. 1.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że
użycie DIG do znakowania oDNA FMDV umożliwia
uzyskanie sondy specyficznej i odpowiednio czułej w
sposób prosty i szybki. Metoda hybrydyzacji pozwala
weryfi kować uzyskiwane wyniki RT-PCR w zbo gaca-
j ąc możliwo ś ci l aboratoryj nego r ozpoznaw ania pry sz-
czycy.
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C-oraz powszechniej panuje pogląd, żc Malassczia pachydcnnatis jcst przy-
czyną zapalcnia uszLl i skóry u psów W badaniach okreś]ono częstotliwość wy-
stępowania wyników dodatnich w śródskórnym teście alergicznym z użyclerrl
M, pachydennatis u psów z atopią Badarricm objęto 18 psów w wieku od l do
l 1 lat w południowo-zachodniej Anglii, U l1 psór.l, zdiagnozowano uprzednio
zapalenie ucha zcwnętrznego rvywołane przcz. Ma}ass,ezia, a u 6 drobnoustrój
ten wyrł,oływał zapalenie ucha zewnętrznego i skóry, U 10 ps(lw wykonano tcż
testy alergiczne z 44 handlowymi alergenami (ARTU Biologicals). u 8 psów z
30 alergenalli U l7 psów wystąpił dodatni odczyn alergiczlly przynajmniej na
jedcn alergen środowiskowy. Najczęściej dodatni odczyn występował na Der.
natophagoides f,\rillae( l5 psów),4carus siro(l1 psów'), Ęrophagtls sp (8 psów)
i Dennalophagoidcs pteronyssillus (7 psów) Osiem psórł, rcagowało <]odatnio

na alergen M. pachydclnla1./.§ zastosowany w jednym lub w kilku rozcieńczc-
niach (stężenie białka 2. 20 i 200 prg/ml), Najsilnicjsze odczyny występowały z
alergenem zarł,ierającym 200 pgłnl białka Spośród 8 psów reagujących dodat-
nio na alcrgcn M. pachydennarł u 7 występowało zapa)cnie ucha zewnętrzncgo
lub zapalenie skóry wy.ł,ołane przcz ten drobnoustrój.
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