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Variability of Polish isolates of the RHD virus

Summaly
The aim of the study was to evaluate the genetic changes of Polish RHDV strains collected between 1988-

-2000. Analyses were carried out by nucleotide sequencing of trvo PCR fragments of the genome encoding N-
-terminal portion of both capsid and non-structura| proteins. Nuc|eotide and amino-acid sequence compari-
sons of the RHDV genome regions anall,zed revealed a high genetic identity of the isolatcs. The maximum
divergcnce of nucleotide lvas from 5.4 to 8'/o for three isolates characterized b.y different restriction profi|cs in
a non-structural region.

The phylogenetic analysis enabled the identification of two gcnogroups assemblcd with German and Italian
reference isolates.
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Krwotoczna choroba krolikow (RHD) jest pande-
mią, W ciągu niewielu lat od jej stwierdzenia w Azji
(I5),rozprzestrzeniła się w Europie, Afryce, Australii
i Ameryce (17). Choroba ma przebteg gwałtowny.
Ch arakteryzuj e j ą wys oka zar aż|lwo ś ć i śmi erte lno ś ć,
która wśród zwierzątw zarażonym stadzie często osią-
ga l00oń. Czynnikiem etiologicznym RHD j est kalici-
wirus, występujący w postaci jednego serotypu, o do-
brze poznanych właściwościach morfologic znych l fi-
zyko-chemicznych. Głównym strukturalnym kompo-
nentem kapsydu jest polipeptyd o masie 60 kD. Ge-
nom wirusa RHD tworzy kwas rybonukleinowy, jed-
noniciowy, o wielkości 7,5 kb. Pojedyncza, obszerna
ramka odczytu (ORF1) koduje w końcu aminowym
białka niestrukturalne, a w części C-końcowej biał-
ko strukturalne VP60. Mniejsza ORF2 koduje białko
VPl0 (10, 11,, 76, 2I, 20).

Sekwencję genomu wirusa jako pierwsi przedsta-
wili Meyers i wsp. (16). W niedługim czasie opubli-
kowano także kolejne, pełne oraz częściowe sekwen-
cje genomu innych szczepow wirusa (I,2,11-13, 18,
19, 22). Wieloletnie obserwacj e doty czące przebie gu
choroby - kliniczne i epizootyczne, aprzede wszyst-
kim wyniki badań wirusa metodami biologii moleku-
larnej uzasadniają tezę o jego wysokiej stabilności
genetycznej. Do silnej konserwaĘwności materiału ge-
netycznego przyczyniają się: krótki okres inkubacji
choroby tbardzo wysoka śmiertelność wśrod zwierząt,
Natomiast brak wrazliwości na zakażenie wirusem
młodych osobników oraz znaczny, sezonowy wzrost
liczebności nie szczepionych krolikow w hodowlach
przyzagrodowych są czynnikami, które nie sprzyjają

utrwalaniu się zmian genetycznych wirusa. W tym
kontekś cie i stotne wydaj e s ię występowanie szczep ów :

niepatogennego RCV (2,3) orazizolatow RHDV cha-
r aktery nĄ ących s i ę braki em aktywno ś c i hem a glutyn a -
cyjnej (I,6,I4).

Ocena sytuacji epizootycznej RHD w Polsce wska-
zuje na występowanie stałego zagrożenia chorobą ho-
dowli królików. Każdego roku, w okresie od wiosny
do jesieni, wraz z pojawieniem się nowej populacji
wrazliwych zwierząt (powyzej 6-8 tygodni zycia) wi-
rus znajduje doskonałe warunki do namnozenia się
I rozprzestrzęnianta.

Celem badań była ocena zmienności genetycznej
polskich szczepow wirusa RHD na podstawie analizy
wyników sekwencj i nukl e otydolvych dwóch fragmen-
tów genomu, pochodzących z części niestrukturalnej
i z regionu białka strukturalnego, otrzymanych w wy-
niku re akcj i enzy matyczn ej ampli fi kacj i (P CR). W po -
przedniej praay, stosując metodę analizy restrykcyjnej,
wskazywano na stabilność geneĘcznąizolatow w ana-
lizowanym fragmencie białka strukturalnego oraz na
występowanie .szczepow o odmiennym profi lu resĘk-
cyjnym w regionie genomu odpowiedzialnym zako-
dowanie białek niestrukturalnych (9).

Mateliał imetody
Wirus RIID. Izolaty wil-usa z obszaru Polski z lat l 988-

-2000 (9) oraz szczep francuski (PLF) z l 992 roku otfzy-
many z laboratorium w Ploufragan, Szczepy krajowe: SGM
(l988), KGM (1988), PD (19B9), MAL (1994), BLA
(1994), GSK (1998), Żo ęZOOO1- wirus z próbki tereno-
wej oraz z pierwszego pasazu (ZDI) pochodzą z własnej



kolekcji, natomiast szczep LUB (l9BB) - ze zbioru prof.
J. Buczka (AR Lublin).

Izolacja RNA. Wirus do badań otrzymywano z wątrób
zakażonychkrólików, które homogenizowano w PBS w pro-
porcji l : 5. Wirus oczyszczono przez chloroforrnowanie
i wirowanie. Całkowite RNA uzyskano za pomocą zesta-
wu do szybkiej izolacji (Rneasy Mini Kit) (8),

Reakcja RT-PCR. Reakcję odwrotnej transkrypcji prze-
prowadzono używając enzymu odwrotnej transkryptazy
AMV i startera oligonukleotydowego zkońca 3' genomu
RHDV. W reakcji PCR zastosowano dwie pary starterów
zaprojektowane na podstawie sekwencji nukleotydowej nie-
mieckiego, referencyjnego szczepu RHDV-FRG 89 (l6).
Startery PI,P2 wykorzystan ę przęz Guittrć i wsp. ( l3) ko-
dują fragrnent 510 pz (5182-5692) obejmujący N-koniec
strukturalnego białka kapsydu VP60. Druga para stafterów
powiela odcinek 490 pz (230ż-2193) stanowiący fragment
białka p30, z części niestrukturalnej genomu wirusa, po-
między genami helikazy a VPg. Fragment ten jest iden-
tyczny z regionem C analizowanym przęz Le Gall i wsp.
(l 1). Produkty reakcji PCR rozdzielano w 1,5%o żelu aga-
rozowym i dokumentowano przy pomocy systemu Image
Store 5000 (UVP).

Sekwencj onowanie. Sekwencj e nukleotydowe produk-
tów reakcji PCR analizowano na sekwenatorze ABI Prism
3l0 z wykorzystaniem zestawu ABI Prism Rhodamine Ter-
minator Cycle Sequencing kit. Sekwencję aminokwasow
wyprowadzono na podstawie sekwencji nukleotydów,

Analiza komputerowa. Drzewo filogenetyczne skon-
struowano przy użyciu programu Megalign z pakietu
Lasergene (Dnastar, USA). Do analizy włączono pobrane
zbazy danych sekwencje szczepów: wzorcowego nie-
lnieckiego FRG 89 (M61413) oznaczonego jako RHDV
czeskiego Y35I z 1987 roku (U 54983), włoskiego BS
z1989 r. (X 87607), amerykańskiego lowa z roku 2000
(AF258618) oraz sekwencjonowane fragmenty o wielkoś-
ci 420 p,z. Porównywano równiez sekwencje nukleotydowe
szczepów,. hiszpańskiego AST 89 (Z 4921I), a także bada-
nę przez Guittrć egipśkiego El oraz fi,ancuskiego 323] (l 3).

Wyniki iomówienie
Metodą PCR uzyskano amplifikację fragmentów

genomu o wielkości 510 i 490 pzbadanychszczepow,
które następnie sekwencjonowano. W regionie białek
niestrukturalnych, kodowanych przez parę starterów
CI, C2, zmiennośc sekwencj i nukleotydó w szczepów
SGM, KGM, PD, LUB i PLF wyniosła od 10ń do 2,8oń.
Większe rożnice stwierdzono wśród izolatów BLA
7,3oń, GSK 5,4oń i ZD (wirus z próbki terenowej
i p ierwsze go p as azu) - 8%. Zmiany aminokwas ów do-
tyczyĘ od 1 do 5 pozycjt. We fragmencie genomu Pl,
P2 kodującym strukturalne białko kapsydu VP60
stwierdzono zmienność nukleotydow od Ó,2oń do 7,2Yo
w przypadku pięciu izolatów. Największa heterogen-
no śc sekwencj i nukleoĘdow występował a w izolatach
B LA i ZD (3,8 -4,0oń) . Zmiany aminokwas ów wynio s -
ły od 1 do 5 pozycji. DominowaĘ tzw. ciche mutacje
(silent), w których zmiana kodonu nie prowadztŁa do
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zmlany aminokwasu. Nie stwierdzono delecji ani in-
sercji, a zdecydowaną większość stanowiĘ tranzycje
( 8 5 - 1 00%). Nieznaczn te wy ższą zmienno ść sekwen-
cji nukleotydow i aminokwasów stwierdzono w regio-
nie genomu kodującym niestrukturalne białko p30 niz
w regionie PI, P2 kodującym N-końcowy fragment
białka VP60.

W obu sekwencjonowanych odcinkach odnotowa-
no od kilkunastu do kilkudziesięciu punktowych mu-
tacji, wspólnych dla izolatow polskich i szczepów za-
granicznych:BS, AST, SD,IOWA, El i323]. We frag-
menc ie ni e strukturalnym tr anzy cj e w sekwencj i zasad
genomu, obecne w co najmniej 7 porównyr,vanych izo-
latach polskich i zagranicznych, stwierdzono w pozy-
cj ach 23 5 8 (tl c), 24 I 2 (tl c), 243 0 (c l t), 2442 (c l t), 24 5 1

(alg),2478 (alg),2637 (alg),2688 (tlc), 269I (tlc).
W regionie tym zlokalizowano 3 transwersje prowa-
dzące do zmiany aminokwasu wpozycjach2659 (alt),
2703 (cla) oraz2746 (c/a). W odcinku genomu kodu-
jącym fragment VP60 najczęściej powtarzające się
tranzycje byĘ obecne w pozycj ach: 5292 (alg), 5323
(gla ze zmianąaminokwasl), 5346 (gla), 5370 (tlc),
537 3 (c l t), 5 41 5 (tl c), 5 425 (al g ze zmianą aminokwa-
su), 5436 (alg),5556 (c/t). Ponadto stwierdzono trans-
wersje ze zmianąaminokwasu w pozycji 5382 (alt).
Kolejność nukleotydow zgodna z sekwencj ą szczepu
wzorcowego FRG 89.

Na podstawie drzewa filogenetycznego, w analizowa-
nych fragmentach możnav,ryróżnió dwie grupy gene-

Ęczne. Pierwsza grupa - skupiona wokół wzorcowej
sekwencji niemieckiej (oznaczonejjako RHDV), a gru-
pa druga - wokoł włoskiego izolatu BS 89 (ryc. I,2).

Współczynnik zmienności sekwencj i nukleotydow
genomu polskich szczepow wirusa RHD jest porów-
nyw alny z o ds etkiem zmienno ści częściowych s ekwen-
cji kilkudziesięciu szczepow europejskich, u których
sięga 10% (1, 11, 13,19,22). Podobieństwo pełnych
sekwencj i nukleotydów w genom ach szczepów F RG,
SD i V351 wynosi około 96-99%(12,22). Zmienność
sekwencji nukleotydow w omawianych regionach (P1,
P2 l CI, C2) włoskięgo szczępu BS i hiszpańskiego
AST mieśc i sięprzedziale od 3 ,5oń do 5 ,5oń, a tzolatu
Iowa od 8,0Yo dolZ,)Yo.Dwanajbardziej zmięnne izo-
laty badane przez Guittró (13) wykazują homologię
nukleotydow od 96,60ń (szczep francuski 3237) do
98,]oń (szczep egipski E1) w stosunku do wzorcowe-
go szczepv niemieckiego.

Opublikowane dotąd sekwencje genomu europej-
skich szczepów wirusa RHD (w Ęm pełne sekwencje
FRG, SD, BS, AST) wykazująbardzo wysoki stopień
podobieństwa, bliski 96,0-98,0oń (10, 16, 19,22).Ptóż-
nice w sekwencjach nukleotydów i aminokwasów 22
próbek wirusa RHD zebranych w Australii w okresie
2 lat od momentu j ego wprowa dzenja do środowiska,
wynoszą maksymalnię I,8%o w porównaniu z macie-
rzystą sekwencją szczepu V351. Wyniki analizy se-
kwencyjnej genomu wirusa RHD ugruntowują więc



Ryc. 1. Drzewo filogenetyczne wirusa RHD - na podstawie sekwencji nukleotydów kodują-
cej fragment strukturalnego polipeptydu VP60
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Ryc. 2. Drzewo filogenetyczne szczepów wirusa RHD,na podstawie sekwencji nukleoty-
dów kodującej fragment niestrukturalnego białka p30
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pogląd o wysokiej konserwa-
finości j ego materiału gene-

Ę czne go, który znaj duj e rów-
noczeŚnie potwierdzenie w kli-
nicznym obr azię choroby.

Poprzednie badania własne
wskazywaĘ na j ednorodność
wyosobnio ny ch szczepów
krajowych zarówno w odnie-
sieniu do strukfury antygeno-
wej (obecność dominuj ącego
polipeptydu VP60), j ak i prze-
bie gu choroby manifestuj ącej
się krotkim okresem inkuba-
cji i wysoką śmiertelnością
(7). Istotnąróznicę stwi qdzo-
no natomiast wobec izolatu
BLA, u którego nie udało się
Wkazac zdolności do agluĘ-
nowania erytrocytów czło-
wieka w odczynie HA (14).
Występowanie takich szczę-
pów zostało także opisane
przęz innych badaczy (1, 3,
6). Drzewo powinowactwa
genety cznego wskazuj e, .ze
szczepy BLA (1994) i ZD
(2000), wyizolowane w po-
łudniowej i północnej części
województwa łodzkiego, wy-
stępująwspólnie w obu bada-
nych fragmentach razęm
z włoskim szczępemBS. Po-
zostałe izolaty krajowe, jak
teżbadany przez nas francu-
ski szczep PLF skupiają się
wokół nięmieckie go szczepu
FRG 89. W tej grupie gene-
tycznej mieści siętakże cze-
ski szczep V351, co znajduje
swoj e logiczne uzasadnienie
w analizię epizooĘcznej cho-
roby w naszym regionie Eu-
ropy w latach 1987-1988. Je-
dynym szczepem występuj ą-
cym w obu grupach jest GSK
98, wyosobniony w fermie
królikow miniaturowych
w wojewódźwie pomorskim.
Fragment genomu szczępu
GSK, który koduje białko
strukturalne wykazuje nie-
wielką heterogenność nukleo-
Ędow (poniżej I%) w stosun-
ku do szczepu FRG, podczas
gdy w regionie niestruktu-
ralnym zmierrność ta przekra-
cza 5%o.
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Ryc. 3. Lokalizacja miejsc restrykcyjnych agct we fragmencie sekwencji nukleotydów
§zczepu BLA wirusa RHD - region niestrukturalnego białka p30
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Analtza sekwencj i nukleotydów potwierd za r ówno -
cześnie wyniki naszych badań, wykonanych metodą
analizy restrykcyjnej. Wykazano w nich ten sam wzór
restrykcyjny szczępow wirusa we fragmencie kodują-
cym białko kapsydu, natomiast w regionie niestruktu-
ralnym stwierdzono odmienny profil restrykcyjny
trzęch szczepów RHDV (9), W sekwencjach regionu
PI,P2 potwierdzono obecnie występowanie tylko jed-
nego miejsca restrykcyjnego dla enzymu Cfo I (pozy-
cje nukleoĘdów 5326-5529). W regionie białek nie-
strukturalnych zidentyfikowano natomiast dodatkowe
mi ej s ca trawienia, których p ołożenie tłumaczy wystę-
powanie odmiennego profilu resĘkcyjnego szczepów
(BLA - pozy cje: 2450 -53, 25 5 5 -58, 2682-85 (ryc. 3 ) ;

ZD - pozycje: 2450-53,2555-58; GSK - pozycje:
2450-53, 2555-58). Połozenie punktowych mutacji
nukleotydów, w ktorych wyniku powstaĘ dodatkowe
miejsca trawienia dla enzymu AluI w szczepachpol-
skich, nie jest przypadkowe i odpowiada zmutowanym
pozycj om stwierdzanym także w szczepach B S, AST
i IOWA zav,yjątkiem miejsca resĘkcyjnego 2555-58
występującego tylko w omawianych izolatach krajo-
!\ych.

Na podstawie obrazu drzewa filogenetycznego - do
którego skonstruowania wykorzystano znanę sekwen-
cj e wirusa z banku genów - mo żna zauw aĘ ć, że szcze -
py europejskie i polskie, pomimo uchwytnychróżnlc,
są ze sobą bardzo blisko spokrewnione. Wyraźnie
większy dystans geneĘczny w odniesieniu do sekwen-
cji referencyjnej RHDV wykazuj ę szczęp Iowa wy-
osobniony w Stanach Zjednoczonych (pierwsze ogni-
sko RHD) w 2000 r,, którego pochodzenie nie zostało
ustalone, Szczepy SGM, KGM, PD, LUB, podobnie
jak referencyjny szczep niemiecki FRG, czeski V351,
włoski BS, a także hiszpański AST czy francuski SD,
wyizolowano w pierwszych dwoch latach występowa-
nia RHD w Europie. Odsetek zmienności sekwencji
nukleotydów krajowych szczepów wirusa zlat 1994-
-2000 wynosi od I,}Yo do blisko 8,0Yo ijest podobny
do rezultatów izolatów francuskich oraz kilkudziesię-
ciu innych szczepow europejskich (1, 11, 13, 19).

P omimo tak znaczne go podobieństwa genety czne -
go szczępow wirusa, Novotny i wsp. (19) wskazująna
możliwość szęrzenia się pomoru królikow z Chin do
Europy dwiema drogami. Pierwsza z nich - kontynen-
talna - wiodła przęz kraje Dalekiego Wschodu, a da-
lej przez Rosję i Ukrainę. Druga zaś - przypuszcza|-
nie przez Hiszpanię, Francję i kraje Europy Srodko-
wej w wyniku bezpośredniego importu żywych zwie-
rząt |ub mrozonego mięsa.

Obecność dwu grup genowych wśród badanych izo-
latow kraj owych sugeruj e występowanie genetycznych
śladow obu ściezek r oryr zestrzeniania s ię wirusa krwo-
tocznej choroby także w Polsce. W odpowiedzi na
pytanie, na ile źródłapochodzenia wirusa w Polsce są
podobne do tych, które przedstawił Novotny, pomogą
dalsze badania z włączeniem większej liczby izolra-
tów i porównanie analogicznego regionu genomu.
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