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Zastosowanie testu RT-PGR do wykrywania obecności
wirusazapalenia tętnic koni w nasieniu ogietów
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Application of the RT-PCR assay for detecting the presence of equine artelitis uilus in the semen
of stallions

Sunlmary
The purpose of the study was to apply the single-tube RT-PCR assay for detecting the presence of equine

arteritis virus (EAV) in thc semen of stallions. Semen samples collected from 79 sta|lionswere tested. Positive
results of the RT-PCR assay were found in 11 samples of semen and in the positive control. The remaining
scmen samples and the negatir,e control reacted negativel1,. The rel'erence Buc.vrus strain of EAV lvas used to
determine the sensitivity of the test. Using the single-tube RT-PCR assay, 10 TCID.0 tlf the virus w-ere detected.
'I'hese investigations demonstrated that RT-PCR assa5, might be used as an alternative method to the virus
isolation test in cel| culture for detecting the presence of EAV in the semen of stallions.
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Wirus owe zap alenie tętni c koni j e st j e d ną z najw aż -

n i ej szych chorób zakaźny ch koniowatych. C horob a ta
występuje powszechnie na caĘm świecie, powodując
powazne straty ekonomiczne w hodowli koni (5,
8- l0). Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus
EAV (equine arteritis virus) należący dorodziny Arte-
riviridae. Materiał gęnetyczny wirusa stanowi jedno-
niciowy RNA o dodatniej polarności. Genom wirusa
ma długośc około l2,7 Ęsięcy par zasad i zawiera 8
otr,vaĘch ramek odczytu (ORF), które kodująbiałka
strukturalne i niestrukturalne wirusa (ż, 4,7), Ostra
postać wirusowego zapalrenta tętnic koni przebiega
z objawami gorączki, osłabienia, utraĘ apetyfu. zapa-
lenia spojowek, wycieku z nosa, obrzęków powiek,
podbrzusza,koiczyn.moszny i napletka. U klaczy cię-
żamych możę dochodzić do resorpcji płodów i poro-
nień. W rozprzestrzenianiu zakażęnwirusem EAY za-
sadnicze znaczenie odgrywaj ą ogiery ( l a). Stwierdzo-
no, że u 3 0 - 600ń o gi erów po przej ś c i u zakażenia E AY
dochodzi do ustanowienla zakażenia trwałego. Ogie-
ry takie stają się siewcami wirusa i stale wydalają go
z nasieniem. okres siewstwa witusa moze trwać od
kilku tygodni do kilku lat, a w niektórych przypad-
kach nawet do końca Ęcia ogiera.Użycte ogiera trwale
zakażanego wirusem EAV do krycia klaczy lub jego
nasienia do inseminacji powoduje rozprzestrzenienie
zakażęnia w popuiacji koni. Ztego powodl"r identyfi-
kacja ogierółv siewców wirusa ma zasadni cze znaczę-
nie dla kontroli choroby. Do wykrywania obecności
wirusa EAV w nasieniu stosowany jest głownie test
izolacji wirusa w hodowli komórkowej. Procedura tes-

tLr jest jednak czasochłonna, gdyz wynik uzyskuje się
z reguły po 2-3 tygodniach od dnia dostarczenia prob-
ki do badań, Ponadto nasienie jest toksyczne dla ho-
dowli komórek, co dodatkowo utrudnia odczyt testu,
W ostatnich latach w diagnostyce wirusowęgo zapa-
lenia tętnic koni coraz częściej stosowana jest techni-
ka RT-PCR, która cbarakteryzuje się wysoką czułoś-
c ią i umożl iwia uzyskiu,anie wyniku w znacznie W ót-
szym czasie (6, 1 I,1ż).

Celem badań była ocena mozliwości zastosowania
jednoprobówkowego RT-PCR do wykrywania obec-
ności wirusa EAV w nasieniu ogierów.

Matetiał imetody
Do badań uzyto próbek nasienia, ktore pobrano od 79

o gi erów. Korrtrolę dodatnią stanowił szczep ret'erencyj ny
Bucyrus wirusa EAV namnozony w hodowli kornórek linii
ciągłej RK l3. akontro[ęujenlną probkanasienia odogie-
ra serologicznie negatyrvnego w stosunku do EAV,

Ekstrakcja RNA. Całkowite RNA ekstrahowano z su-
pernatantu hodowli RK l3 zakażone1 szczepelTl Bucyrus
oraz z plazmy nasienia ogierow przy lżyciu odczynnika
TRI (Sigma), zgodnie z procedurąpodaną przez prodtlcen-
ta. Próbki nasienia poddarvano sonifikacji 3 x 1_5 sek.. a na-
stępnle wirowano jeprzr1 l000 x gprzez 1,5 lniIl, w telnp.
-ł'C. Do czystej probówki odciągano 500 pl plazmy nasie-
nia, dodawano 1 ml odczynnika TRI, rnieszano i inkubo-
u,ano 5 min. w temp. pokojowej, Następnie cio probówki
dclclawano 200 prl chlorotbrmu, całośc wytrząsano przez
15 sek, i wirowano przy 12 000 x g prz,ez |5 min. w temp.
4'C, Górną frakcję przenoszollo do norł,ej plobówki, do-
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dawano taką sama objętośc izopropanolu, mieszano i po
5 min. inkubacji w temp. pokojowej wirowano przy 12 000
x gprzez 10 min. w temp. 4'C. Supernatant odlewanozpro-
bówki, dodawano l mI75% etanolu, mieszano nawytrzą-
sarce (vortex) i wirowano przy 7500 x g przez 5 min.
w temp. 4oC. Po usunięciu alkoholu probówki suszono
przez około l 0 min. w temp. pokojowej. Peletkę RNA roz-
prJszczano w 20 pl wody redesĘlowanej traktowanej DEPC,
inkubowano przez 5 min. w temp. 57oC i przechowywano
w -70"C do czasu dalszych badań.

Reakcja RT-PCR. Do reakcji wykorzystano startery opi-
sane przez zespół Belak i wsp. (1): starter górny (OEVA
1 4a) o sekwencj i TCGATGGCGTCAAGACGATCAC oraz
starter dolny (OEVA 15) o sekwencji GGTTCCTGGGTG-
GCTAATAACTACTTCAAC. Wielkość powielanego am-
plikonu wynosiła 395 par zasad(pz). W badaniachużywa-
no odczynników z zestawu Access RT-PCR System (Pro-
mega), który umozliwia przeprowadzenie reakcji odwrot-
nej transkrypcji i PCR w jednej probówce bez koniecznoś-
ci jej otwierania i dodawania odczynników między kolej-
nymi etapami reakcji. Do probówek o pojemności 0,2 ml
wprowadzano po 10 pl 5 x buforu AMV/Tfl, l pl l0 mM
mieszaniny nukleotydów, 50 pmoli każdego ze stańerów,
2 pl25 mM MgSOo, 5 U odwrotnej transkryptazy AMV,
5 U polimerazy DNA Tfl,Z pl otrzymanego RNA i wodę
do objętości 50 pl. Reakcję odwrotnej transkrypcji i PCR
przeprowadzano w termocyklerze Tpersonal (Biometra)
w warunkach, które przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Warunki reakcji RT-PCR ^ 
CzułoŚĆ RT-PCR'

' Do określenia czułości
metody użyto szczepu
Bucyrus o mianie 105,5

TCID50/100 ,p"l oraz na-
sienia, które pochodziło
od ogiera serologicznie
ujemnego w stosunku do
EVA. Przygotowano
rozciehczenia wirusa za-
wierające od l0 000

TCID'. do 0,01 TCID'., a następnie do probówekz 400 p"I

plazmy nasienia dodano po 100 pl odpowiedniego rozcień-
czenia wirusa i wykonano ekstrakcj ę RNA zgodn ie z w cześ-
niej opisanąprocedurą. Po zakończeniu reakcji określano
najwyższe rozcieńczenie, przy którym PCR dawał j ęszcze
reakcję dodatnią.

Analiza produktów amplifikacji. Produkty PCR ana-
lizowano po przeprow adzenru rozdziafu elektroforetyczne-
go 10 pl mie szaniny poreakcyjnej w 20ń żelu agarozowym
z dodatkiem bromku etydyny (0,5-1 pgiml). Elektroforezę
prowadzono przez I godz. przy 70 V w buforze TAE
(0,04 M Tris-acetate, 0,00l M EDTA, pH 7,8). Jako mar-
kera wielkości fragmentów uz).,rvano DNA <pX174 trawio-
nego enzymem Hae III. Wynik PCR uznawano za dodatni,
jezeli w zelu, w świetle UV widoczny był prążek DNA
o spodziewanej dla danej pary starterów długości.

Wyniki i omówienie

Dodatni wynik reakcji RT-PCR stwierdzono w 11
próbkach na 79 badanych. Wyniki te przedstawiono
na ryc. 1. Produkty PCR układĄ się w zelu agarozo-

RT
48"C - 45 min.

94"C - 2 min.

PcR

Ryc. 1. Produkty reakcji RT-PCR. Ścieżki: M - marker, DNA
ę X174lHae III, 1-11 - próbki nasienia reagujące pozytyw-
nie, 12 - kontrola ujernna, 13 - kontrola dodatnia

Ml2345678

Ryc. 2. Czułość testu RT-PCR. Scieżki: M - marker, DNA
tp X17 lHae III, 1-7 - rozciefrczenia szczepu referencyjnego
Bucyrus zawierające od l0 000 TCID.. do 0,0l TCID'', 8 -
kontrola odczynników

wym dokładnie na wysokości prĘka DNA wielkości
395 pz, powielonego ze szczępu feferencyjnego Bu-
cyrus (ryc, 1, ściezki 1-11 i 13). Nie stwierdzono am-
plifikacji w przypadku pozostaĘch próbek nasienia
oraz kontroli negatywnej (ryc. I, ścieżka I2).

Czułość RT-PCR określono w odniesieniudo szcze-
pu referencyjnego Bucyrus. Odpowiednie ilości wiru-
sa (od l0 000 TCID'.. do 0,01. TCID5J dodano do na-
sienia ogiera serologicznie ujemnego w stosunku do
EAY a po ekstrakcji RNA wykonano RT-PCR. Uzys-
kane wyniki przedstawiono na ryc,2. Dodatni wynik
reakcji stwierdzono w rozcieńczęniach od 10 l do 10 a

(ryc. 2, ściezki 1-4). Stosuj ąc zatem opisane startery
oraz system detekcji produktów PCR w postaci roz-
dziŃu elektroforetycznego w zelu agarozovłym z do-
datkiem bromku etydyny, uzyskano czliość rzędls



10 TCID,.. Wyniki te nieznacznie rożnią się od da-
nych opublikowanych pTzez lnnych autorów. Chirnside
i Spaan (3) stosując RT-PCR, wykrywali około 60 PFU
wirusa w 100 p,l plazmy nasienia. St-Laurant i wsp.
( 1 3 ) naj wy ższą czuŁość uzyskali, używ ając starterów
zaproj ektowanych na podstawie sekwencji nukleoty-
dowej regionu 3' ORF lb. Czułość testu wynoslła2}
ID.,owirusaw 100 plnasienia. Raminaiwsp. (11) sto-
suj ąc stańery opisane pr zęz ww. zespoĘ bad aczy lry s -

kali czułość około 4 TCID... Wyższączułość osiąg-
nięto dzięki zastosowaniu nested PCR, Belak i wsp.
(1) uzyskali czułość ponizej 1 PFU na 100 pl, a Gil-
bert i wsp. (6) - około 2 PFUlmI plazmy nasienia.
Wprowadzenie kolejnego etapu reakcji, jakim jest re-
amplifikacja produktu pierwszej reakcji PCR przy uzy-
ciu starterów wewnętrznych zwiększa jednak ryzyko
uzyskiwania wynikow fałszyr,vie dodatnich. Związa-
ne jest to z wieloetapowością reakcji RT-PCR, wsku-
tek czego wzrasta mozliwość kontaminacji badanej
probki swoistym DNA znajdującym sięw środowisku
laboratorium.Użyty w pracy zestaw Access RT-PCR
o gr anicza mo zl iwo ś ć zaf ałszow ah wyniko w, gdy ż nie
ma potrzeby otwierania probowki w trakcie reakcji,
aby dodać kolejny odczynnik. Uzyskane wyniki wska-
zują że RT-PCR możę być stosowany jako test alter-
natywny w stosunku do testu tzolacjiwirusa w hodowli
komórkowej,przy badaniu nasienia ogierów na obec-
ność wirusa EAV.
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