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Pleualence of canine distempel uitus in lymphocytes and internal otgans
of experimentally infected dogs

Summary

Over the last decade veterinary practitioners specia|izing in the treatment of smalI animal have increasingly
more often begun to report cases of canine distemper both in adult dogs and puppies. The varieĘ of clinical
symptoms in this illness cause diagnostic problems and the methods used in different laboratories are not suffi-
ciently specific or sensitive. This study aimed at evaluating the extent of canine distemper virus in lymphocytes
and internal organs of experimentally infected dogs through using RT-PCR, N-PCR as well as hybridization.
The experiments were carried out on puppies infected by Polish isolate CDV Pu|awy 97 and with a highly
pathogenic reference strain of CDV-SH. B|ood samples lvere col|ected from the infected puppies and their inter-
nal post mortem organs were submitted for the examination. The presence of CDV was confirmed by N-PCR in
|ymphocytes of the infected puppies between day 3 and 2l post in|bction (p.i.). The hybridization reaction
increased the level of virus detection. The presence of the phosphoprotein gene was demonstrated in the lympho-
cytes on day 21. p.i. and the virus were also detected in the majority of the internal organ§ of the dogs.

Keywords: canine distemper virus, RT-PCR, N-PCR, hybridization

W warunkach naturalnych nosowka przebiega naj-
częściej w postaci ostrej z typowyrni objawami ze stro-
ny przewodu pokarmorvego, układu oddechowego i ner-
wowego (l, 8) Przebieg infekcji zależy od stanu r,rkła-
du immunologicznego zakażonego zwierzęcia, a także
od wpĘwu środowiska zewnętrznego (stres, dostęp do
pozywienia, odsadzenie od rnatki, zrnlana właściciela)
( l ). Pomim o częste go r,vykonywan ta szczepleń profi l ak-
tycznych szczenia! oraz psów dorosłych przeciwko no-
sówce, choroba ta jest często diagnozowanaprzezleka-
rzy w Polsce. Badania przcprowadzone przęz Joźwi|<
i Fryrnusa (12) potwierdzająjej występowanie nawet
wśrod psów szczepionych. W ostatnich latach liczne
zachorowania psów na nosówkę obserwowano rowniez
w innych krajach europejskich (3, 6, l l ). Zastosowanie
nowych metod diagnostycznyclr opartych na polimera-
zowej reakcj i łańcuchowej (7, 13, ż2, ż5, 26) oraz reak-
cji hybrydyzacjl(9,15, l6, |8,23.27)pozwala na jed-
noznaczne potwierdzenie po stawionej diagnozy.

Celem badań było określenie występowania wirusa
nosówki w limfocytach oraz w tkankach psów zakażo-
nych doświ adczalnie, z zastosowaniern reakcj i RT-PCR,
N-PCR oraz hybrydyzacji.

Mateliał imetody
Zakażenie doświad czalne zw ierząt. Doś wiadcze nta prze-

prowadzono na 6 szczeniętach rasy nieszanej, w wieku ok,
3-6 rniesięcy, o rnasie ciała 8- l 0 kg, u ktorych nie wykazano
obecności przeciwciał swoistych dla win_rsa nosówki, zaś

testem RT-PCR (reversc transcriptioll polytnerase chain
reacti on ) nie stwierdzo tro obec ności n atcriału genctyczl]e_t]o
wirltsa w lirnfocytacll. Zwierzęta pfzetrzynywano w metalo-
wych klatkac[r zapewniając im ciągły dostęp do wody tpoży-
wienia. Szczerrię kontrolnę przebyrvało w osobrrylrr pomicsz-
czell ltl.

Do zakazcrria el<sperymerrtalncgo psów wybra[o tercno-
wy szczcp wirltsa nosówki CDV Puławy 9] (I0% lronogeni-
zat płuc psa padłego na rrosówkę) oraz wysoce zjadlirł,y, rcfe-
rencyjny szczep Srryder Hill (CDV-SH) o rnianie TCID..
3,5 log, nannazally w hodowli konlórek linlfocytów psa.Za-
każenie doświadczalrrc wykonano według schematu pTzed-
stawionego w tab. l.

Obserwacje kliniczne zwierząt zakażonych doświad-
czalnie oraz pobieranie próbek do badań wirusologicz-
ny ch. Zw lcrzęta ob serwow ano przez 27 dn i po zakazeni u ( p. i ).
Badarro ciepłotę wewtrętrzną obserwowano błony ślr-Lzowe
worków spojówkowych oraz osłuchiwano płttca w miejscu
przebiegu głownego drzcwa oskrzelowego.

Do badali wirusologicznych, przyżyciowo, od zwicrzaJ
zal<ażonych doświadczalnie pobierano l<rew w: 3., 5., 7., 9.,
1l., l3., 15., l7., 19.,2l.,23.,25. j2]. dniup.i. Postn7ortenl
od szczeniąt pobierano: trzeciąpowiekę, płuca, węzły chłon-
ne środpiersiowe, grasicę, ślinianki przyusz]le, żołądek, dwu-
nastnicę, jelito cienkie, jelito gnrbe, wątrobę, śledziorrę, mózg,
nerkę, pęcherz moczowy oraz błonę śluzową napletka lrrb
przedsionka pochwy. Z wycinków narządów wewnętrznych
sporza.dzano l0% homogentzaty w schłodzonyrn PBS, ł<tore
następnie odwirowywano i fi|trowano, Homogenizatów na-
rządow wewnętrzny ch oraz l imfocytów uz}nvano bezpośred-



Tab. 1. Schemat zakażenia doświadczaln€go szczeniąt
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2 ml zawiesiny hodowli limlocytów psa zakażonych witusem
Snyder Hill domięśniowo

6 ml 10% homogenizatu płuc psa domięśniowo olaz 2 x po

0,5 ml dospojówkowo

6 ml 10% homogenizatu płuc psa domięśniowo 0raz 2 x p0

0,5 ml dospojówkowo

3 ml 10% homogenizalu płuc psa domięśniowo

3 ml 10% homogenizatu płuc psa domięśniowo

kontrola doświadczenia - nie zakażony

nio do badań wirusologicznych lub przechowlłvano je w temp,
85"C.
Badania serologiczne. Krew do badań serologicznych

pobierano w 5., 10., 18. i27. dniu p.i. Obecność przeciwciał
dla wirusa nosówki określano testem IPMA (Immunoperoxy-
dase Monolayer Assay) opisanym przez Borowskiego i wsp.
z własnymi modyfikacjami (5, 20). W reakcji uzywano
koniugatów (królicze anty pies IgG znakowane peroksydazą
chrzanowa) (Sigma) w rozcięnczeniu l : 100. Do określenia
obecności swoistych przeciwciał klasy IgM wykorzystano ko-
mercyj ny test ELI SA - IN GEZIM CDV (I gG/I gM) TE ST (In -
genasa), który wykonano zgodnie zzaleceniami producenta.

Reakcja RT-PCR i N-PCR. Obecność materiału gene-
tycznego wirusa w limfocytach krwi obwodowej oraz w na-
rządach wewnętrznych psów zakażony ch doświadczalnie ba-
dano metodą RT-PCR, N-PCR orazw reakcji hybrydyzacji.

Przed izolacją RNA próbki (limfocyty, homogenizaty na-
rza.dów wewnętrznych) poddano trawieniu proteinazą K
w obecności buforu PK. Ekstrakcję wirusowego RNA prze-
prowadzono metodą Chomczyńskiego i Sacchi w modyfika-
cji Ridpatha i wsp. (19). Parametry testu RT-PCR i N-PCR
oraz ich wykonanie przeprowadzono zgodnie z metodyką
opisaną przez Rzężutka i Mizak (22).

Reakcj a hybrydyzacj i. Reakcję hybry dyzacjiprzeprowa-
dzono z zastosowaniem sondy DNA przygotowanej nabazię
produktu PCR o długości 429 pz uzyskanego w wyniku am-
plifikacji fragmentu genu fosfoproteiny szczepu CDV-LED.
Sposób przygotowania sondy oraz wykonanie reakcji opisa-
no wcześniej (23). Detekcję hybryd DNA przeprowadzono
metodą chemiluminescencji z zastosowaniem substratu CDP-
-Star'" (Boehringer Mannheim).

Wyniki ionówienie
Pierwsze ogólne objawy choroby pojawiły się 3. dnia

p.i. u dwóch , zaś 5. dnia u trzech spośród 5 zakażonych
szczeniąt. Obserwowano u nich wzrost ciepłoty we-
wnętrznej ciała do 39,1-39,8'C, zaczęr\Nlenienie wor-
ków sp oj ówko wych z nastr zykany mi nac zy niam i krwio -

nośnymi, słabe bądż zaostrzonę szmery oskrzelowe,
apatię i zmniejszoną ruchliwość. W kolejnych dniach
do świadcze nia l z:lv ter ząt poj awiła s ię wodni sta bie gun-
ka oraz wymioty przębiegające z różnym nasileniem
u poszczególnych szczeniąt. Objawom tym towarzyszył
wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała do 40,4-40,5"C.
W 17. dniu doświadczenia podjęto decyzję o eutanazji
jednego z zakażonych szczentąt ze wzg|ędu na cięzki
stan ogólny. Szczenię stanowiące kontrolę doświadcze-
niaprzez okres 27 dni obserwacji pozostawało zdrowe,

W 28. dniu p.i. mvierzęta poddano elftanazji i prze-
prowadzono sekcję diagnosĘczną. U wszystkich zaka-
żonychszczenia! stwierdzono zmiany w górnych i dol-
nych drogach oddechowychorazna błonie śluzowej jelit,
w postaci przekrwienia i obecności wybroczyn.

Przeciwciała klasy IgM swoiste dla wirusa nosówki
pojawiĘ się 5. dniap.i. u wszystkichzakażonychszcze-
niąt, osiągając miana od 100 do 200. Miana przęclwciał
narastały do 18. dnia obserwacji, do wartości 400 u psów
nr 1 i 5. W odmienny sposob kształtowaĘ się wartości
przeciwciał klasy IgG. Ich obecność stwierdzono 10.
dnia p.i., zaś miano stopniowo narastało do 27 . dnia p.i.
osiągając najwyższy poziom 1280upsanr l. Wartoś-
ci miana przeciwciał d|a poszczególnych psów przed-
stawiono w tabeli 2.

Testem RT-PCR i N-PCR stwierdzono obecność wi-
rusa nosówki w limfocytach między 3. a 21. dniem p.i.
(szczenię nr 4),3. a 17. dniem p.i. (szczenię nr 5) oraz
od 5. dnia p.i u szczenięcia nr 1. Zastosowanie reakcji
hybrydyzacji z sondą DNA w połączeniu z detekcją na
drodze chemiluminescencj i umozliwiło wykazanie wi-
rusa nosówki w limfocytach od 3. dnia p.i. u szczeniąt
nr I,4,5 do 25. dniau szczenięcia nr I orazdo27. dnia
u szczenięcia nr 4. U zwierzal nr 2 i 3 nie stwierdzono
obecności wirusa w limfocytach (tab. 3).

Testem RT-PCR i N-PCR stwierdzono obecność wi-
rusa nosówki w pfucach, grasicy i żołądku szczenięcia
nr 4. W reakcji N-PCR obecność materiału genetyczne-
go wirusa stwierdzono w błonie śluzowej przedsionka
pochwy (szczenię nr 1), mózgl (szczenię nr 4) i śle-
dzionie (szczenię nr 5). W reakcji hybrydyzacji po-
twierdzono wyniki uzyskane zarówno w reakcji RT-
-PCR, jak i N-PCR oraz dodatkowo wykazano obec-
ność wirusa w: trzeciej powiece (szczenię nr 2, 4, 5),
płucach (szczenię nr 5), węłach chłonnych śródpier-
siowych (szczenię nr 1,2), grasicy (szczenięnr 2 i 5),
sercu (szczenię nr 1, ż,4 i 5), śliniance prqusznej (szcze-
nię nr 7,2, 5), żołądku (szczenię nr 1), dwunastnicy
(szczenię nr 2), jelicie cienkim (szczenięnr 2, 5), jelicie
ślepym (szczenię rlr 2, 4),jelicie grubym (szczenię nr l,

2 i 5), węzłach chłon-
nych krezkowych
(szczenię nr 2,4 i 5),
śledzionie (szczenię
nr l), wątrobie (szcze-
nię nr I,2 i 5), pęche-
rzu moczowym(szcze-
nię nr I,2 i 4), naplet-
ku (szczenię nr 2 i 5)
i mózgu(szczenięnr2)

Tab.2. Miano przeciwciał klasy IgM orazIgG w surowicach szczeniąt zakażonych doświadczalnie



Tab. 3. Detekcja materiału genetycznego wirusa nosówki w limfocytach szczeniąt zakażonych doświadczalnie
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Objaśnienia: (+) wynik dodatni; ( ) wynik ujemny; nb.

Tab.4. Detekcja materiału genetycznego wirusa nosówki

- nie badano

w n arządach szczeniąt zakażony ch doŚwiadczalnie

Narząd
Pies nr 1

RT-PCR N-P0B I Hyb.

Pies nt 2

BT-PGR N-PGR I Hyb.
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RT-PGR I N-PGB Hyb,
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Objaśnienia: (+) wynik dodatni; ( ) wynik ujemny

(tab. 4). Obecności wirusa nie stwierdzono w nerceżad-
nego z zakażonych zwrcrząt.

Zakażenie doświadczalnę 4 z 5 szczeniąt zostało po-
twierdzone badaniami laboratoryjnymi. Pierwsze obj a-
wy ogólne pojawiĘ się u szczeniąt między 3. a 5. dniem
p.i., co jest zgodne zwcześniejszymi obserwacjami in-
nych autorów (1, 8). U zwierząt wystapiła dwufazowa
gorączka, ponadto obserwowano SZmery oskrzelowe,

szmery nad powierzchn ią płuc, zaczerw ięnienie worków
spojówkowych, biegunkę, wymioty, apatię i zmniejszo-
ną ruchliwoŚĆ.

Uwszystkichzakażonychszczeniątstwierdzonoobec-
ność swoistych przeciwciał klasy IgM 5. dnia p.i. Ich
miana wzrastały do 18. dnia, osiągajap u dwoch szcze-
niąt wartość 400. Obecność przeciwclał klasy IgG wy-
kazano 10. dnia pJ., zaś ich miano 27. dnia p.i. u psa
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nr 1 było równe 1280. Zjadliwy szczep wirusa CDV-
-SH indukował u psa nr 1 powstanie wysokiego miana
przeciwciał zarówno klasy IgM, jak i IgG. Appel (1),
Blixenkrone-Móller (ż), a także Shek i wsp. (24) wyka-
zali, że przeciwciała neutralizujące wirus nosówki po-
jawiają się w surowicy psów zakażonych eksperymen-
talnie między 6. a 9. dniem p.i. i utrzymują się do 2Iat.
Podobne wyniki uzyskał Krakowka i wsp. (14) po za-
kazeniu psów szczepem R 252 wirusa nosówki,

W badaniach własnych obecność wirusa nosówki
w limfocytach trzech spośród pięciu zakażonych psów
stwierdzono testem N-PCR między 3. a 2l. dniem p.i.
Zastosowanie reakcji hybrydyzacji umozliwiło zwięk-
szenie czułości detekcji, co pozwoliło na wykrycie genu
fosfoproteiny wirusa w zakażonych limfocytach rów-
nięż 27, dnia p.i. Krakowka i wsp. (l4), stosując test
immunofluorescencji, wykrywali obecność wirusa we
krwi szczeniąt zakażonych zjadliwym szczepem R 252
wirrrsa nosówki, począwszy od 7. do 28. dnia p.i., zaś
Gosset i wsp. (10) metodąbarwienia wg Wrighta stwier-
dzili obecność antygenu wirusowego w komórkach jed-
noja.drzastych krwi od 2. do 9. dnia p.i. W toku badań
własnych zaobserwowano, że koncentracja wilusa we
kr-wi szczeniąt podlegała wahaniom. Między 3. a7 . oraz
11 . i 19. dniem p.i., u psa nr 4 wykazano obecność wi-
rusa w limfocytach krwi obwodowej juz w reakcji RT-
-PCR, co świadczy o wzmożonej jego replikacji. Zbli-
zone wyniki opisali wcześniej Cornwell i wsp. (5)
i Rockborn (20, 2|), notując największą koncentrację
wirusa we kr.wi zakażonych szczenlalmiedzy 6. t9. oraz
l6. i 19. dniemp.i.

Wirus nosówki był obecny w większości narza.dów
wewnętrznych zakażonych szczeniaJ. W reakcji hybry-
dyzacji potwierdzono wyniki uzyskane w dwustopnio-
wej reakcji RT-PCR oraz dodatkowo wykazano obec-
ność wirusa w: trzeciej powiece (3 psy), płucach ( I pies),
węzŁach chłonnych środpiersiowych (2 psy), grasicy
(2 psy), sercu (4 psy), śliniance przwsznej (3 psy), zo-
łądku (1 pies), dwunastnicy (1 pies), jelicie cienkim
(2 psy), jelicie ślepym (2 psy), jelicie grubym (3 psy),
węzłach chłonnych krezkowych (3 psy), śledzionie
( 1 pies), wątrobie (3 psy), pęcherzu moczowyl]] (3 psy),
napletku (2 psy) i mózgu (l pies).

Pomimo stwierdzonych sekcyjnie zmian zapalnych
w ph,rcach wszystkich zakńonych szczeniąt,u psow nr 1,

2 i3 żadnąlnetodąnie wykryto rnateriału genetycznego
wintsa nosówki. Tylko u dwóch szczenial (nr 4 i 5) od-
notowano obecność wirusa w tkance płucnej, uzysku-
jąc u psa nr 4 pozytywny wynik jużw reakcji RT-PCR.

Badaniam i z zastosowani em reakcj i RT- PCR, N - PCR
oraz hybry dy zacji potwierdzo no przyży ciowo obecność
wirusa nosówki w limfocytach krwi obwodowej oraz
post lltortellr niemal we wszystkichnarządach wewnętrz-
ny ch zakażonych p s ów. Wykazan o wy s oką c zuło ś ć uży-
tych metod, a zwłaszcza reakcji hybrydyzacji. Wydaje
się celowe, aby do rutynowej diagnostyki nosówki,
szczególnie wczesnej jej postaci, kiedy nie są jeszcze
widoczne charakterys Ę czne obj awy kl i niczne, wykony-
wać badania z zastosowanjem limfocytów krwi obwo-
dowej chorego zwierzęcia.
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