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Wirus krwotocznej choroby ząęcy (European brown
hare syndrome virus - EBHSV) został zaklasyfikowa-
ny oW

(wi se-

ase aju
Lagovirus. Obydwa wirusy wywołują chorobę o na-
częściej ostrym przebiegu prowadzącą do licznych
padnięć zwieruąt. W celach diagnostycznych opraco-
wano więle męto d, przy czym powszechnie stosuj e się
odczyny hemaglutyn acjl t zahamowania h emaglutyna-
cji, immunofluorescencj I orazELISA. Spośród metod
biologii molekularnej opracowano RT-PCR i nested
PCR (N-PCR). Różne techniki wykonania metody
,,wiązanle wirusa ptzęzprzeciwciała - RT-PCR" (Im-

munocapture - RT-PCR, IC-RT-PCR) zostĄ uprzed-
nio opisane (2,3,4,5), Wykazano,że cechuje się ona

wysoką czułością i specyficznością przy j ednoczesnym
zmntej szeniu cz as o chłonno ś c i i prac o chłonno ś c i.

Celem badań było sprawdzęnię możliwości zasto-

sowania metody IC-RT-PCR do wykrywania wirusa
EBHS w narządach wewnętrznych ząęcy, przy uży-
ciu reagentow przygotowanych we własnym zakresie.

Mateliał i metody

Próbki. W badaniach uzyto: 5 krajowych szczepów wi-
rusa EBHS - izolowanych w latach 1992-200I (NP11/92,

W1/93, L/98, K5/01 i P1/01) i 29 prób narządówwewnętrz-

ęcy ora dowe włoski
i (F/st). narządów we-
ych zaj d zajęcy zaka-

zonych standardowym wirusem wło skim (2 l 93, 3 l 93, 5 l 9 3)

oraz l - wirusem krajowym wyizolowanymw 1,992 r. (4l
93). Porównawczo użyto również krajowy szczep wzorco-
wy (KGM) wirusa RHD królików z 1988 r. i ujemny anty-
gen kontrolny. Z wycinków narządow wewnętrznych (śle-

dztona, w ątrob a, płuc a) przygotowy w ano 20oń homo geni-
zaty w PBS (pH 7,0), które następnie chloroformowano,
a po ich odwirowaniu do badań uzywano supernatanty.
Wszystkie próbki zostaĘ wcześniej zbadane w ELISA, a 23

również w klastycznej metodzie RT-PCR.
Metoda,,wiązanie wirusa p rzez przeciw ciała RT-P CR".

Wykonano zgodnie z techniką opisaną przezLe Gall-Re-
cule i wsp. (2) z użyciem reagentów przygotowanych we

własnym zakresie.
Wiązanie wirusa przez przeciwciała (IC). W badaniach

uzywano płytki 96-basenikowe (Nunc Maxisorb). Baseni-



ki płytki opłaszczano stosując 50 pl IgG anĘ-EBHS oczysz-
czonę z surowicy zajęczej (koncentracj a l0 p"glml) oraz
surowicę kurzą anty-RHDV (z zestawu ELISA do wykry-
wania wirusa RHD, wyprodukow anego w ZaWadzie Pry sz-
czycy PIWet. w Zduńskiej Woli). Porównawczo zastoso-
wano IgG specyficzne dla obu wirusów z zestawu komer-
cyjnego, opracowanego w laboratorium Instytutu Zoopro-
filaktyki Doświadczalnej w Brescii, Włochy. Przeciwciała
rozcieńczano w buforze węglanowo-dwuwęglanowym o pH
9,6. Po inkubacji przeznoc w temperaturze 4oC i 3-krot-
nym płukanitprzy uzyciu buforu PBST (pH1,4) do base-
ników dodano 100 pl próby (rozcienczonej 2-krotnie w
PBST lub nie rozcieficzonej). PĘtkę inkubowano w ter-
mostacie w temperaturze 37"C przez l h. Po inkubacji ba-
seniki ponownie płukano 6-krotnie buforem PBST,

Odwrotna transkrypcja. Do basenlków z próbami do-
dano 25 pl mieszaniny do RT zawierającej: l x bufor do
RT (25 mM Tris-HCl, pH 8,3; 37,5 mM KCl; 1,5 mMMgCl.

Gibco, BRL),25 pmol oligo(dT),, ,, (Invitrogen), 10 mM
DTT, 1 mM mieszaniny trójfosforanowych deoxynukleoty-
dów (dATĘ dGTŁ dCTP i dTTP Gibco, BRL), 20 U
RNAsin (Promega) oraz 100 U odwrotnej transkryptazy M-
MLV (Gibco, BRL). Płytkę ponownie inkuborvano w tem-
peratlrze 37"C przez 1 h. Do reakcji PCR pobierano 5 pl
każdego cDNA, zaśpozostałąobjętość po przeniesieniu do
probówek typu Eppendorf zamrażano w 20"C.

PCR. Amplifikowano fragmenty cDNA długości 528pz
lub 125 pz dla wirusa EBHS i T33 pz dla wirusa RHD,
zlokalizowane na początku genu białka kapsydu (VP60).
Startery reakcji, stosowane uprzednio w klasycznej meto-
dzie PCR, zaprojektowano na podstawie dostępnych w
NCBI Gene Bank sekwencji nukleotydów genomu szcze-
pów obu wirusów. Sekwencje starterów dla wirusa EBHS
przedstawia tab. 1, zaś dla RHDV byĘ następujące (od 5'
do 3'): Pl GTGAATGTTA|GGAGGGCAA (5296-5315)
i PRr AGGCCTGCGGGCGAAATTGA (6010-6029). Re-
akcję prowadzono w objętości 50 pl mieszaniny zawiera-
jącej: 1 x bufor do PCR (10 mM Tris-HCl, pH 8,3; 50 mM
KCl; 1,1 mM MgCl" 0,0Iońżelatyna InGen, Terpol), 0,25
mM MgCl. (Sigma), 0,2 mM mieszaniny trójfosforanowych
deoxynukl-eotydów (dATŁ dGTŁ dCTP i dTTP Gibco,
BRL), 0,4 mM stańerów i 1 U DNA Tag polimerazy (In-
Gen, Terpol) oraz 5 pl cDNA. Przeprowadzono 35 cykli
amplifikacji o następującym profilu temperafurowym: de-
naturacja - 9 4" C przez 30 s, hybrydyzacja stafterów 5'7 " C
lub 55"C przez I min., wydłuzanie stańerów 72oC przez
1 min., z końcowąinkubacjąw 72"Cprzez 10 min. W przy-
padku ujemnego wyniku amplifikacji, w kierunku obecno-
ści wirusa EBHS, wykonywano N-PCR zllżyciem starte-
rów: P4 orazP5. W N-PCR stosowano taką samą miesza-
ninę reakcyjną i 5 pl produktu PCR (startery P4 i PEr).

Badanie czułości metody. W badaniach tych zastosowa-
no} szczepy wirusowe K5/01 i KGM. Przygotowano wstęp-
nie dwukrotne rozcieńczenia szczepu K5/0l od l/100 do
Il5l 200 i dziesięciokrotne szczepu KGM od 10 l do 10 5.

Analiza elektro fo re ty czna. Produkty P CR rozdzielano
elektroforetycznie w loń llb I,5oń że7l agarozowym w
obecności 1 x TBE o pH 8,3. Zele wybarwiano bromkiem
e§dyny i obecnośc amplikonów analizowano w świetle UV
wobec wzorca DNA (Gene Ruler 100 bp DNA Ladder
MBI Fermentas).

Wyniki iomówienie
Spośród 38 zbadanych próbek, obecnośc amplifi-

kowanych fragmentów długości 528 i725 pz w PCR
wykazano w 8 szczepach wirusa EBHS (standardo-
we: włoski - Wst i francuski Flstoraz krajowe: NP11/
92,WID3,Ll98,K5l01, P1/01) (ryc. i, 2 a i b) i w
próbce od zająca zakażonego witusem krajowym z
I99żr. - 4193 orazfragmenfu długości733 pzw szcze-
pie KGM witusa RHD. Nie stwierdzano obecności
dodatkowychprążków, które mogĘby świadczyć o nie-
specyficznej amplifikacj i. Spo śród po zo staĘch prób ek
wynik pozytywny w N-PCR uzyskano z próbkąZl 93 -
od padłego zająca zakażonego standardowym wirusem
włoskim. Wcześniejszebadania 38 próbek w ELISA
i 23 również w metodzie klasycznej RT-PCR wyka-
zały obecnośc antygenów wirusowych i wirusów w 9
próbkach (NPl1/92, Wst, F/st, W1/93, Ll98,K5l0I,
P1/01, 4193 |KGM), zaśpozostałebyły negatywne (w
tym próbce 2193). Zastosowanie IgG anty EBHSV
oraz surowicy kurzej anty -RHDY, wykazało obec-
ność wirusów w tych samych próbkach, jak po zasto-
sowaniu IgG komercyjnych, specylrcznych dla obu
wirusów.

Badanie czułości metody wykazało, iż w wyniku
amp 1 i fi kacj i uzyskano fragmenty w rozcieńc zentach,.
dla K5/01 do 1/5I 200 i dla KGM do 10' (ryc. 3).

Po raz pierwszy metoda IC-RT-PCR została opisa-
na pIzęz Jansena i wsp. (3) i zastosowana do wykry-
wania witusa zakażnego zapalenta wątroby ludzi ty-
pu A. Le Gall i wsp. (2) wykorzystali tę metodę do
wykryw ani a ob e cno ś c i w nar ządach wewnętrz ny ch za-
jęcy wirusa EBHS i królików - wirusa RHD. Badania
tych autorów i innych b adaczy (2, 3 , 4, 5) wykazaĘ je1

wysoką czułośc i specyficzność. W badaniach wła-
snych zastosowano techniki opisane przez cytowanych
autorów (2,3) adaptując je do własnych reagentów.
Wykazano, że czułośc metody IC-RT-PCR przewyż-
sza ELISA. Krajowy szczep K5/01 wirusa EBHS o
mianie w ELISA równym 4)),byłwykrywany w IC-
RT-PCR w rozcieńc zenil 1 2 S-krotnie wyższym; zaś
szczep KGM wirusa RHD o mianie w ELISA -2000,
był wykrywany w r ozcleńczeniu 5 O-krotn te wy ższym.
Potwierdza to wcześniej sze obserwacj e o od 1 0 do 1 00-
krotnie wyższej czułości tej metody niż ELISA (2,4).

Tab. 1. Lokalizacja, orientacja i sekwencje nuk|eotydów za-
projektowanych starterów dla wirusa EBHS

TTGTGAAG CTTATG GAG G GTAAG CCT

AGAGCCACGAGGGGTTCACT

G CAG GTG CTGAG CCAAATGTATG

ATTCCAGTGTCTGTTG GACGTAG

TTGTGAAG CTTATG GAG G GTAAG CCT

TGATTCTAGACAAG CCTTCCG CC

5272-5297

5978-5997

557 9-5602

6085-61 07

5272-5297

5658-5682



Ryc. 1. Analiza elektroforetyczna w loń żelu agarozowym
fragmentu długości 125 pz wirusa EBHS: ścieżki 1-6 szczę-
py W1/93, Llg},PIl}I, K5/0l, Wst i F/st; M Gene Ruler 50
bp DNA Ladder (MBI Fementas)

528 pz
+

528 pz
ts

Ryc. 2. Analiza elektroforeĘczna w 10ń żelu agarozowym
fragmentu długości 528 pz szczepów wirusa EBHS. A - (w IC
zastosowano do opłaszczania IgG anĘ-EBHSV) ścieżki 1-6
§zczepy: P1l01,,4193, W1/93, K5/0l, Wst i F/st, ściężka'7 -
antygen ujemny; B (w IC zastosowano do opłaszczania IgG
specyficme dla EBHSV i RHDV z zestawu komercyjnego) ściezki
1-5 szczepy,.W7193, K5/01, Wst, F/st iLl98, ściezka 6 próba
ujemna, ścieżka 7 - kontrola mieszaniny reagentów, M Gene
Rulęr 50 bp DNA Ladder (MBI Fermentas)

Wetzel i wsp. (5) uzyskali nawet 5000-krotnlewyższą
cz,Jłość tej techniki w porównaniu z ELISA.Wykaza-

Ryc. 3. Analiza elektroforetyczna w 1o/o żelu agarozowym
fragmentu długości 733 pz szczepu KGM wirusa RHD. Scieżki
od 1 do 5 kolejne rozcięńczęnia od 10' do 10 5, 6 antygen
ujemny, 7 kontrola mieszaniny reagentów. M - Gene Ruler 100
bp DNA Ladder (MBI Fermentas)

nie w próbc e 2 l 93 obecności witusa EBHS, przy ujem-
nym wyniku w badaniu ELISA, również świadczy o
wysokiej czułości zastosowanej metody. W uprzednich
badaniach w RT-PCR stosowano klasyczną metodę
lzolacjl RNA wirusowego, opisaną prze Chomczyn-
skiego i Sacchi (1). Do ekstrakcji RNA używano ho-
mogęnlzar/ narządów wewnętrznych po wcześniej szym
ich chloroforrnowaniu i trawieniu enzymem Proteina-
za K. W wyniku odwrotnej transkrypcji, z zastosowa-
niem oligonukleotydów,,random hexamers pd(N)o"
uzyskiwano całkowite cDNA. W porównaniu do tej
klasycznej metody izolowania RNA wirusowego,
meto da,,w l ązanla wi rus a pr zez pr ze ciw cińa" ni e wy-
maga stosowania wielu odczynników i jest mniej cza-
sochłonna. Użycte płytki 96-basenikowej również do
reakcji RT, opisane przezNolasco i wsp. (4),pozwala
na uzyskanie cDNA bezpoŚrednio w baseniku, przez
co zmniejsza się Itczba manipulacji. Cytowani auto-
rzy wykazali również możliwość prowadzenia RT
w basenikach, po usunięciu z ntch reagentów po wy-
konaniu ELISA.
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