
Placa oryginalna

Wirusowe zapalenie tętnic (Equine viral arteritis -
EVA) jest zakażną t zaraźItwą chorobą koniowatych
przebiegającą z objawami gorączki, apatii, zapalenta
spojowek i obrzęku powiek, wycieku z nosa, obrzęków
podbrzusza i kończyn oraz ronień. Wywołuje ją wirus
zapa\enta tętnic koni (EA! equine arterjtis virus) nale-
żący do rodziny Arterriviridae (3). Witusowe zapale-
nie tętnic u koni występuje na całym świecie (4, 16).
W Polsce po raz pierwszy choroba zostałaTozpoznana
w 1978 roku ptzez Golnika i wsp. (6). Aktualnie roz-
przestrzenienle zakażeńtym wirusem u ogierów w Pols-
ce jest dośc powszechne, lecz nierównomierrre i moze
wahac się od 50ń do 7żoń, średnio wynosi ż4% (8,9).
Ze względu na brak charakterystycznego zestawu ob-
jawów klinicznych, duży odsetek przypadków przebie-
gających bezobjawowo oTaz nosicielstwo j siewstwo
wirusa ze spermąu ogierow ostateczne rozpoznanie tej
choroby opiera się na badaniu wirusologicznym i tes-
tach serologicznych. Testem za7ecanymprzezOTE i obo-
wiązujapym w obrocie międzynarodowym końmi jest
odczyn seroneutralizacji wykonF,vany w mikropłytkach
w obecności dopełniacza (1a). W dobie wolnego rynku
i światowego handlu końmi, zwierzęta te sąprzemiesz-
czal7e nie tylko pomiędzy różnymtpaństwami, ale rów-

niez kontynentami. Częste przerzlty koni dokonywane
są równiez w związku z wystawami i wydarzeniami
sportowymi. W rezultacie intensywnego obrotu końmi
zanotowano na plzestrzeni ostatnich lat gwałtowny
wzrost odsetka tych zwierz{, reagujących dodatnio
w teście seroneutraltzacji (.ż,5, l 3, 15). Wszystkie ra-
cj onalne metody zapobie gaj ap e r ozptzestrzen i aniu się
tej choroby polegają na eliminacji z hodowli i obrotu
konl zakażonych. Szczególne znaczenie ma identyfi-
kacja ogierów, które są siewcami wirusa i głównym
żrodłemzakażenla(7). Aktualnie nie ma szybkiego i ru-
tynowo stosowanego testu serologicznego do rozpozna-
wania ogierów bezobjawowych nosicieli. Badanie wi-
rusologiczne mające na celu izolację wirusa z nasienia
j est procedurą długotrwałą wyrnagaj ącą kilku tygodni.
Z lwagi na wahania we wrazliwości uzywanych ko-
mórek na zakażenie EAV, wyniki tego badania mogą
wypadać fałszywie negatywnie (11). W ostatnim cza-
sie OIE uznało wykrywanie materiału genetycznego
techniką RT-PCR za alternatywną metodę identyfi-
kacji EAV w nasieniu (14).

Celem badań było porównanie przydatności metody
RT-PCR i badania wirusologicznęgo do wykrywania
wirrrsa EA w nasjeniu ogierów.
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Summary

The airn of the study was to evaluate the efficacy of the RT-PCR method and virology examination (VI)
in detecting the EAV-equine arteritis virus in stallion semen. A total of 71 semen samples were examined by
RT-PCR. Seven samples gave positive results during the first PCR and eight additional amplicons were
obtained in the nested PCR. A total of 15 samples tested positive for the presence of EAV genetic material.
29 semen samples were selected for viro|ogy investigations from seropositive stallions, and l5 positive and14
negative by the PCR method. Cytopathic effects in RK-13 cells were shown to be positive by RT-PCR in 12 out
of 15 samples. All the samples taken from stallions which were negative by RT-PCR wete also negative by
virology examination. Seven mare§ rvere mated to three stallion's positive by RT-PCR t andlsubjected to
serological examination in order to verify their status. Blood samples from the mares were taken before and
on 28 days after mating. All serological|y negative mares underwent seroconversion; one of them had a fever
of 38.5oC, discharge from the right eye and skin eczema on the back. The results of the study support the u§e
of the PCR as an alternative method to VI for detecting EAV in §emen;
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Matefiał imetody
Materiałem do badań były próbki nasienia i krwi pobrane

losowo od 71 ogierów zę stadnin położonych na terenie wschod-
niej Polski. Były to konie rasy małopolskiej, czystej krwi arab-
skiej, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi angloarabskiej, poł-
krwi angloarabskiej, półkrwi arabskiej, wielkopolskiej i szla-
chetnej półkrwi, w wieku od 3 do l7 lat. Nasienie pobierano
na sztlcznąpochwę typu otwafięgo. Do badań przeznaczano
bogatą w plenrniki frakcję nasienia. Bezpośrednio po pobraniu
nasicnie było schładzane na lodzie, dzielone na porcje i trans-
portowane do laboratoriurn. Jedną porcję nasienia wykorzy-
stywano do badań bezpośrednio tego samego dnia, natomiast
resztę przechowywano w temperaturze -70"C. Krew pobiera-
no do komercyjnych probówek podciśnieniowych (Vacuette)
z dodatkiem EDTA K3 lub wykrzepiacza.

Izolacja wirusa. lzolację wirusa z nasienia wykonywano
według metody zalecancj przez 0.I.E (l4). Próbki nasięnia
rozcięńczano 20-, 40- i 1O0-krotnie w pożywce podtrzymują-
cej EMEM, poddawano działaniu ultradźwięków w ciągu
3 krótkich cykli trwających po l5 sekund i wirowano przy
l000 g w temperaturze 4"C przez l0 minut celem osadzenia
plemników. Do detekcji wirusa uzyto ciągłej hodowli komó-
rek nerki królika RK-13 w pożywce podtrzymującej. Do butel-
ki o powierzchni 25 cm2 pokrytej komórkami RK-l3 w 90-
-100% dodawano 1 mI rozcieńczonego osocza nasienia i inku-
bowano w temperafurze 3 7oC w atmosferze 5% CO. przez okres
l godziny. Następnie dodawano 7 ml pożywki podtrzymującej
z dodatkiem 0,7 50^ karboksymetylcelulozy. Równolegle przy-
gotowano kontrolę pozytywną zawieraj ąca rozcień czenia zmia-
nowanego nasienia zawierającego szczep Bucyrus, oraz kon-
tro l ę ne gatyw ną zaw ier aj ag ą r ozcieńczeni e w o l n e go o d wiru s a
nas ienia. Zakażonę h odowl e kontrolowano mikroskopowo co-
dziennie przez 4-6 dni. W przypadku niepojawiania się efektu
cytopatycznego w wymienionym czasie, wykonywano kolejne
pasaze. Wirusa identyfikowano metodą RT-PCR.

S e ro neutral izacja. S ęroneutrali zacja zo stał a wykonana
w 96-dołkowych płytkach polistyrenowych. Badane surowice
były przed użyciem inaktywowane w temperaturze 56"C przez
30 minut. W zagłębieniach płytek sporządzono dwa równoleg-
łe rozcieńczenia surowicy w szeregu geometrycznym w po-
żywce Eagle'a MEM, Wyjściowym było rozcieńczęnję l : 2,
końcowym zaś | : 1024. Do kazdego dołka z rozcieńczeniem
surowicy dodawano zawiesinę wirusa EA szczcpu Bucyrus
o mianie lOOTCID 0. Wiązanie wirusa z przecirł,cialamt prze-
prowadzano w obecności dopełniacza świnki morskiej (koń-
cowe stęzenie wynosiło 5%) i inkubowano w tempcraturze
37oC, w atmosferze sYo CO. przez 60 minut. Następnie do
kazdego z zagłębień wprowadzano zawiesinę komórek linii
RK-l3, w ilości zapewniającej pełne pokrycie zagłębienia po
upływie doby i inkubowano w temperaturze 37"C w atmosfe-
rzę 50ń CO,. Wyniki były odczytywane po 48-72 godzirtach od
r ozp o częcia inkub acj i. Za w y nlk dodatn i przyj mowano rozcień-
czenię surowicy l : 4 i wyższe, które powodowało całkowite
zahamowanie cytopatycznego działania wirusa. Kazdorazowo
włączano do testu kontrolę kornórek nie zakazonych, kontrolę
wzrostu szczępv referen cyj nego, kontrolę aktywności surow i -
cy do d atn i ej (znri anowana surowi c a zaw l er aj ag a p r zeciw ctała
anty-EAY PIĘ Puławy) i surowicy ujemnej (zwykła surowi-
ca konia).

Ekstrakcja wirusowego RNA. Materiałem do izolacjibyło
nasienie ogierów lub trzykrotnię zamrażana l rozmrażana ho-
dowla komórl<owa. Do próbki o objętości 250 pl dodawano
750 pl odczynnika TRizol Reagent (Gibco), mieszano kilka-
krotnie używajag. pipety i inkubowano przez 5 min. w tempe-
raturze pokojowej. Następnie dodawano 200 pl chloroformrr
i intensywnie wstrząsano przez 15 sęk. na mieszadlc, inkubo-

Medycyna t{et.2ll05, 61 (2)

walo przez 2-3 minuty w temperaturze pokojowej i wirowano
przez15 min. wtemperaturze 4"Cprzy 10 000 g. Około 600 pl
fazy wodnej przenoszono do nowej probówki dodawano 500 pl
izopropanolu (lCN), mieszano i precypitowano w temperatu-
ruę -20"C przęz noc, Następnie zwirowywano próbkę przez
l5 mirrut w temperaturze 4oC przy 1 8 000 g i precypltat RNA,
przepłukiwano 70-80% EIOH i suszono w temperaturze poko-
jowej. Następnie RNA rozpuszczano w 20 pl wody DEPC (10).

Oligonukleotydy - startery reakcji PCR. Startery rcakcji
PCR zostały wybrane z opublikowanych juz oligonukleotydów
komplementarnych do wysoce konscrwatywnych regionów
genu nukleoproteiny (N), Pozycje i sekwencje starlerów były
następuJa.ce:

EAV 14A 12310 (5,-TCG ATG GCG TCA AGA CGA TCA
C-3,) 12332

EAV 16 2]04 (s,-GGT TCC TGG GTG GCT AAT AAC
TAC TTC AAC-3,) \26]

EAV 17,Ą 12342 (5,-CGC CTC TTT TCG AAA CGG ACG-
3,) 12363

EAV 18 l2603 (s,-CGT AGG AAC CCA ACT GAC GGT
G-3,) l258 ]

Stafterów EAVl4A i EAVl 6 użytojako zewnętrznych, na-
tomiast EAVl7A i EAV18 jako wewnętrznych. Zostały one
wyselekcjonowal7ę z sekwencji klonu PB 106 przez Belak i wsp.
(1, 17).

Reakcja odwrotnej transkrypcji. Mięszaninę reakcyjną
składajapą się z 7 pr1 wody DEPC. 1 pl p(dN)" (0,02 jednostki/
/p1, Random hexamers - Gibco BRL) oraz 5 pl roztworu RNA
inkubowano nałażni wodnej o tęmpęraturzę 65oC przez 5 mln,,
a następnie na łaźnl śniegowej przez dalsze 5 min. Po zakoń-
czeniu inkubacji dodawano do tej rnieszaniny 5 pl 5 x buforu
dla odr.vrotnej transkryptazy, 2,5 pl dNTPs (końcowa koncen-
tracja 200 pM), l pl inhibitora RNAz (RNA Guard, 38 jednos-
tel</l pl, Fermentas), 2,5 pl DTT (Sigma-Aldrich) oraz l pl
odwrotnej transkryprazy (M-MLV RT, 200 jednostek/pl, Sig-
ma-Aldrich). Mieszaninę przenoszono do termocyklęra, inku-
bując wstępnie przez 5 min. w 20oC, następnie 90 min. w 37'C
i w 95'C przez 5 min.

Pierwsza reakcja PCR. Matrycąpierwszej reakcji PCRbył
cDNA komplementamy do winrsowego RNA uzyskany w re-
akcji odwrotnej transkrypcji. Starterami pierwszej reakcji PCR
była para oligonukleotydów EAV14.Ą i EAV|6. Mieszanirra
reakcyjna zawięrała26,7 pl,| wody DEPC, 5 pl 10 x PCR buf-
fer (Fermentas), 5 p1 dNTP's (10 mM, Sigrna), 5 p1 M_uCl.
(25 mM, Fernentas), stafter EVA ] 4'Ą l ,5 pl ( 1 0 pnol/pl. DNA
Gdańsk), starter EAV 1 6 1 ,5 pl ( l 0 pmoli pl DNA Gdańsk) oraz
Taq polimerazę w ilości 0,3 prl (l jednostka, Fernlentas). Mie-
szaninę reakcyjną mieszano i zawirowywano. dodawano 5 pLl

cDNA uzyskanego w rcakcji odwrotnej transkrypcji. Reakcja
PCR wykonana w termocyklerze (Biometra) składała się z 5
cykli wstępnych, w których faza dcnaturacji przebiegała w tem-
peraturzc 94"C przez 45 sekund, faza wiązania starterów
w 57'C przez 60 sekund, faza wydłużania starterów w J2oC
przez 90 sekund oraz 30 cykli zasadn i czy ch, gdzie faza dena-
turacji przebiegała w 94oC przez 45 sek., faza wiązania starte-
rów w 52"C przez 60 sek., fazawydłużania starterów w J2oC
przez 90 sek. i jódnego cyklu końcowego wydłuzania starte-
rów w tempcraturze 72"C przez 7 rninut. Oczekiwana wię1-
kość amplifikowanego produktu PCR dla fragmentu N geno-
mu wynosiła 395 par zasad.

Druga reakcja PCR. Matrycą drugiej reakcji PCR (nested
PCR) był produkt pierwszej amplifikacji fragmentu nukleopro-
teiny o dłrrgości 395 pal zasad. Starterami dla tej reakcjibyły
oligonukleotydy EAVl7A i EAV18, których kompletlentame
fragmenty mieściły się w obrębie sekwencji produktu pier-w-
szej reakcji PCR. Mieszanina reakcyjnazawięrała 29,7 pl wody
DEPC,5 pl l0 x bufbru PCR (Fermentas),5 pl dNTP's
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(10 mM, Sigma), 5 pl MgCl, (Fermentas), starter EVAl7A
1,5 pl (10 pmol/pl, DNA Gdańsk.; starter EAVl8 1,5 pl
( 10 pmol/pl, DNA Gdańsk) orazTaqpolimerazę w ilości 0,3 pl
( l j ednostka, Fetmentas), Mieszaninę reakcyjną mie szano, zw i-
rowywano i dodawano 2 pl produktu uzyskanego w pierwszej
reakcji PCR. Reakcja nestęd PCR wykonana w termocyklerze
(Biometra) składała się również z 5 cykli wstępnych, w któ-
rych pierwsza faza dęnaturacji przebicgała w temperaturzę 94"C
przez 45 sęk., faza wiązanla starterów w 55oC przez 60 sek,,
fazawydłużania starterów w J2"C przez 60 sek., oraz 30 cykli
zasadniczych, gdzie faza dęnaturacji przebiegała w 94"C przez
45 sek., faza wiaąania starterów w 50'C przez 60 sek., faza
r.i,ydfużania starterów w ]2"C przez 60 sek. i jednego cyklu
końcowego wydłuzania starterów w temperaturze 12"C przez
7 rnin. Oczekiwana wielkość amplifikowanego produktu dla
reakcji ncsted PCR wynosiła 262 pary zasad,

Reakcję amplifikacji wykonywano według protokofu opra-
cowanęgo przezBelak iwsp. (1) we własnej modyfikacji, Kon-
trolę jakości uzytych stańerów i optynralizację warunków prze-
biegu reakcji RT-PCR przeprowadzono na RNA wyekstraho-
wanym z hodowli komórkowej wzorcowego szczepu wir-usa
zapalenia tętnic koni, szczepu Bucyrus (National Veterinary
lnstitute, Uppsala, Szwecja), Kontrolą negatywną były kwasy
nukleinowc wyizolowane z nięzakażonej hodowli komórkck
RK-l3, herpeswir-usa końskiego typ-1 (EHV-I) oraz szczepu
E5] E. coli, którę uzyskano z Państwowego Instytutu Wetery-
naryjnego w Puławach. Po zoptymalizowaniu wszystkich pa-
ralnetrów, produkty reakcji RT-PCR i nęstęd PCR, wykony-
wanej na szczepie Bucyrus, lworzyły w zelu agarozowym wy-
taźne t ostro zarysowane pra;ki o oczekiwanej wielkości 395
i 262 par zasad. Zgodnic zprzewidywaniami. kwasy nukleino-
lł,e z niezakazonej hodowli komórck RK- 1 3, herpeswirusa l<oni
typ-1 i E, c,oli nie ulegały amplifikacji z zastosowalrylni staftc-
ra11l1,

Pró_{ czułości pierwszej i drugiej reakcji PCR określono
li,edług procedury zastosowanej przez Winiarczyka (18) przy
opracowanilL metody RT-PCR clo wykrywania rotawir-rrsów.
Supernatant znad zakażoncj wirusell EA hodowli korrrórel<
RK- l3 o poczaJkowym mianie równyrn 10' TCID.,,ir-tll rozcicli-
czono wg postępu logarytrniczncgo w wolnytn od rvinLsa EA
tlasieniu ogiera. Następnic poszczególne próbki rozcieńczorlc-
go wirusa EA o objętości 250 pl poddarro el<strakcji i amplifi-
kacji w reakcji RT-PCR i drugiej rcakcji PCR. Najmniejsza.
jeszcze wykrywalna ilośc wirusowcgo RNA rv reakcji RT-PCR
pochodziła z próbek zawierających l TClD.o/nl. Najmniejszc
stęzenie wyl<rywane w elektrofol,ęzię za potnocą barr.vie tlia
bromkicll,t etydyny było rnniejsze o l000 razy w drugiej reak-
cji PCR i wynosiło 0,00l TCID.,,/ml.

Elektroforez a. P o zakończonej arnplifikacj i f}akcj ę rniesza-
niny reakcyinej o objętości 10 prl poddawano elcktroforczie
w 1,59ó ż-c|uagarozowym (Sigma) w buforze TBE (0,5X) przy
rrapięciu stałym wynoszącym 130 V i natęzeniu 0,05 A. Zcl
był wybarwiany bronlkicm etydyny ( l pg/ml) prz,cz 15 minut
a następnie płukany w wodzie destylowanej przcz 10 rninltt.
Więlkość prodLrktów PCR była okręślana na podstawie porów-
nania ich lol<al izacj i względem markera rnasowego l 00 bp (Fcr-
lnentas).

Uzyskane wyniki badania wirtrsologicznego i lnetody PCR
przeanalizowano przy pomocy statystyki kappa, która określa
zgodrrośó pomiędzy testami w przypadku braku układu odnic-
sienia, Obliczone wartości l<appa intetpretowano według klr-r-

cza podancgo przęz Landisa i Koclra (12): wartości kappa za-
warte porniędzy 0,00 i 0,20 wskazują na nikłą zgodność; po-
między 0,2l i 0,40 na słabą zgodność; pomiędzy 0,41 i 0,60 na
rrmiarkowaną zgodność , pomiędzy 0,6 l i 0, 80 na znaczną zgod-
nośc i porniędzy 0,8l i 1,00 na prawie zupełną zgodność,
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Ryc. l. Wyniki badania próbek nasienia metodą RT-PCR na
obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia tętnic
(EAV). Elektroforeza w 1,5oń żelu agarozowym. Produkty
amplifikacji g9nu N ze starterami EAVr4A i EAVl6 o wiel-
kości 395 pz. Scieżki: 1 - Pol; 2 - Po8; 3 - Po2; 4 - Po4l
5 - Po9; 6 - Pol0; 7 -Polli 8 - Po3; 9 - Po5; l0 - Po12;
11 - Po13; 12 -Po6i |3 - Po7; 14 -Pol4; 15 - Pol5; K+ -
kontrola pozytywna (szczep Bucyrus); K - kontrola negatyrr,-
na; M - marker masowy Fermentas, DNA ladder 100bp

Ryc.2. Wyniki badania próbek nasienia metodą nested-PCR
na obecność materialu genetycznego wirusa zapalenia tętnic
(EAV). Elektroforeza w |,5oń żelu agarozorvym. Produkty
amplifikacji ge,nu N ze starterami EAV17A i EAV18 o wiel-
kości 262 pz. Scieżki: 1 - Pol; 2 - Po8; 3 - Po2; 4 - Po4;
5 - Po9; 6- Pol0; 7 - Poll; 8 -Po3; 9 - PoS; 10 - Po12;
11 - Pol3; 12 -Po6; 13 - Po7; 14 -Pol41 15 - Pol5; K+-
kontrola poz_vtywna (szczep Bucyrus); K - kontrola negatyw-
na; M - marker ma§owy Fermentas, DNA ladder 100bp



Wyniki iomówienie
Wykrywanie obecności EAV w nasieniu ogierów

metodą nested PCR. Przebadano nasienie od 71 ogie-
rów na obecność materiału genetycznego wirusa EA.
Produkty reakcji RT-PCR uzyskano w 7 przypadkach
(ryc. 1). Reamplifikacja amplikonów uzyskanych w re-
akcji RT-PCR potwierdzjła ich swoistość. Produkty
drugiej reakcji PCR uzyskano jeszcze z kolejnymi
8 probkami nasienia. Łag,znie wykazano materiał ge-
netyczny wirusa EA w 15 probkach nasienia (ryc. 2),
Wśród ogierów pozytywnych w teście PCR 7 było rasy
arabskiej, 7 rasy małopolskiej i 1 półkrwi angloarab-
skiej. Nasienie wszystkich ogierów było badane trzy-
krotnie w odstępach dwutygodniowych na obecnośc

wlrusa metodą PCR.

nego wirusa ten zakres był szerszy i wynosił od 1 : 8 do
I : ż56. Srednia mian swoistych przeciwciał u domnie-
manych siewców wirusa była wyzsza i wynosiła
I :77,33, u ogierów nie będących siewcami ich war-
tość wyrazała się liczbą 1 : 35,84.

Badania wirusologiczne. Do badań wirtrsologicz-
nych wytypowano 29 probek nasienia ogierow posia-
dających w surowicy przeciwciała zobojętniajape anty-
-EAY w tym l5 dodatnich i 14 ujemnych w teście ne-
sted PCR (tab. 1). Badanie to miało na celu wykazanie
infekcyjnego wirusa w hodowli komórek RK-13.
W zadnej z 14 próbeknasienia, które były ujemne w teś-
cie PCR nie udało się stwierdzić obecności wirusa EA,
Wprowadzenie do hodowli komórek RK-13 pozosta-
łych 15 próbek nasienia zawierających materiał gene-
tyczny wirusa EA spowodowało w 10 przypadkach juz
w pierwszym, a w dwu kolejnychprzypadkach w dru-
gim pasazu wystapienie efektu cytopatycznego (tab. 1).

Pod wpływęm zakażęnia komórki zaoktąglały się, na-
stępnie klrczyły i odklejały od podłoza. Widoczny efekt
cytopatyczny pojawiał się pomiędzy 3. a 5. dniem in-
kubacji danego pasażl. Identyfi kacji wirusa wywołu-
japego efekt cytopatyczny dokonano metodą RT-PCR.
W pozostałych trzech probkach nasienia zawierające-
go materiał genetyczny wirusa nie udało się potwier-
dzić jego aktywności biologiczne1, wyrażającej się
zakażnościąw stosunku do komórek RK-13 w ciągu
kolejnych pięciu pasaży. W tym miejscu należy nad-
mienić, żę wzmlankowane trzy ogiery były badane
wirusologicznie i urzędowo zostaĘ dopuszczone do roz-
rodu. W tych trzech przypadkach wyniki badań wiru-
sologicznych laboratorium referencyjnego i nasze były
zgodne. Natomiast pozostawały ole w sprzeczności
z dodatnim wynikiem metody PCR. Zeby postawić osta-
teczne Tozpoznanle odnośnie do tych trzech ogierów,
przebadano s erolo gicznie w odczynie seroneutr alizacli
7 klaczy krytych tymi ogierami. Klacze oznaczono ko-
lejnymi symbolami od Kl l do Kl 7. Pobierano od nich
krew przed kryciern i w 28 dni po kryciu. Wyniki tych
badań ilustruje tabela 2. Wszystkie klacze (Kl 3, Kl 4,
Kl 6, Kl 7), które w dnju krycia nie posiadały przeciw-
ciał przeciw wirusowi EA, ulegĘ serokonwersji. Miana
przeciwciał walrały się w przedziale od 1 : 16 do I : 64.
Ztrzech seropozytywnych klaczy (Kl 1, Kl 2, Kl 5)
w chwili krycia, tylko u jednej (Kl 1) odnotowano se-
rokonwersję i skok miana z 1 : 64 do l : 128, u dwu
pozostałych miana pozostały na poziomie wyjściowyrn
wynosza.cym l : 265 i I : 64 odpowiednio dla Kl 2 i Kl
5. U wszystkich krytychklaczy, nawet u seropozytyw-
nych nie dochodziło do zapłodnienia i dwu lub trzy-
krotnego powtarzania rui. U klaczy Kl 4 krytej ogierem
Po 10 stwierdzono w pierwszym tygodniu po kryciu
wzrost temperatury do 38,5oC, wyciek surowicz! zpra-
wego oka i zmiany wypryskowe na skórze grzbietu.

Porównuj ap badanie wirusolo gic zne t łancuchową
reakcję polimerazową w diagnostyce wirusowego za-
palenia tętnic koni nalezy mieć na uwadze fakt, że pierw-
sza z ntch wykrywa akt}łvno ś ć b i o lo gi czną wirus a. wy-
rażającą się zdolnością do za|<ażania komórek układrr

Tab. 1. Efekt cytopatyczny w pierw-
szych dwóch pasażach hodowli ko-
mórek RK-l3 po wprowadzeniu
nasienia wytypowanych ogierów

Objaśnienia: Po - nasiente zawlera-
jące RNA wirusa EA (dodatni wynik
w II PCR); No - nasienie nie zawięra-
jące RNA wirusa EA (ujemny wynik
w II PCR)

w nasieniu siewców
materiał genetyczny
wirusabył stwierdza-
ny regulamie w ko-
lejnych badaniach,
wskazując na nie-
przerwane wydalanie
wirrrsa. Przebieg za-
kazenia u wszystkich
nosicieli i siewcow
był bezobjawowy.
Ogiery, które napod-
stawie badania meto-
dą PCR uznano za
potencjalnych siew-
ców, posiadały w su-
rowicy ktwi przeciw-
ciała zobojętniające
anty-EAV. U zadne-
go oglera n1e posla-
dającego w surowicy
przeciwciał przeciw
EAV nie stwierdzono
w nasieniu produktu
amplifikacji PCR.
Wysokośó i zakres
mian przeciwciał
różnlły się nieco po-
między ogierami,
które wypadły dodat-
nioiujemniewteście
PCR. W surowicach
ogierów, u których
nie wykazano RNA
wirusa EA w nasie-
niu, stwierdzano
przeciwciała zobojęt-
niające wirusa EA
wzakresieod1:8do
I : 128, natomiast
w przypadku ogie-
rów wydalających
z nasieniem materiał
genetyczny Tzeczo-
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Tab. 2. Zestawienie mian przeciwciał neutralizujących anty-
-EAV u klaczy krytych ogierami pozytywnymi w teście PCR
i negatywnymi w badaniu wirusologicznvm

Objaśnienia: I rniano SN miano przeciwciał neutralizacyjnych
w surowicy klaczy przed kryciem; ll rrriano SN rn iano przeciw-
ciał ncutralizacyjnych w surowicy klaczy 28 dni po kryciu

Tab. 3. Wartości kappa jako miara zgodności pomiędą, ba-
daniem rvirusologicznym a PCR

Melody diagnosĘczne

Warloś

Badanie
w iru so log iczne

kappa

PcR

Badanie wirusologiczne

PcR

1 0,78

1

detekcyjnego, druga natomiast wykIywa kwas nukle-
inowy, który jest jednym z elernentów struktury wirio-
nu. Dlatego wykrycie wirllsa EA przy polxocy badania
wirusologicznego jest mozliwe wówczas, gdy je_eo cząs-
teczki występują w badanym nlateriale patologicznynl
w stanie nienaruszonym. Natomiast metodą PCR mo-
zemy wykrywać oplócz tęgo defektywne, nieaktywne
biologicznie wiriony lub zdegradowane eletnenty wi-
rLlsa, w ktorych zachował się arnplifikowany fragment,
co nie daje podstawy do określenia infekcyjności wirusa.
Wydaje się, ze przedstawione rozbiezności wynikaja.ce
z istoty działania obydwu odczynów znalazły równiez
swoje odzwielciedlenie w przeprowadzonej analizie
statystycznej, a mianowicie obliczona wartość kappa
( 0, 7 8 ) c h arakteryzrrj ąca wzaj e mny zw iązek porn i ędzy
badaniem wirusologicznym a metodą PCR, zawarta
w przedziale pomiędzy liczbami 0,60 i 0,80, wskazuje na
umiarkowany stopień zgodności pomiędzy rezllltatami
tych metod uzyskanymi w badanjach własnych (tab. 3).

W badaniach przeprowadzonych przez Belak i wsp.
(1), systematyczna kontrola obecności wirusa w ol,ga-
nizmie naturalnie zakażonych ogierów do 6. tygodnia
po kastracji oraz e|<sperymentalnie zakażonych wała-
chow przez okres 2 l tygodni wykazała, że jeszcze pe-
wien czas po tym, jak wyniki badania wirusologiczne-
go były ujemne, metoda PCR wciąz wykazywaŁa obec-
ność wirusowego RNA. Jeżeli przyjmiemy założenie
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o nie występowaniu RNA w tkankach i płynach ustro-
jowych w formie wolnej, to równiez mozliwa jest taka
interpretacja wyników cytowanych badań, na której pod-
stawie mozemy przypuszczać, że wirusy wykrywane
w końcowej fazie tego doświadczenia miały zachowa-
ną zakażnośc, 7ecz czułość zastosowanego układu de-
tekcyjnego była zbyt niska. W tym miejscu nasuwa się
pytanie dotyczące samej natury nosicielstwa wirusa EA
u ogierów, a mianowic7ę, czy istnieje mozliwość ciąg-
łe go wydal a nia ze sp er-rną ni e z akażny ch w iri onów, któ -

rych kwas nukleinowy występuje w wykrywalnych
metodą PCR ilościach.

Wzmiankowane trzy ogiery dopuszczone do rozro-
du na podstawie wykonanych badań wirusologicznych
dobitnie wskazują na potrzebę doskonalenia metod diag-
nostycznych w tym zakresie. Ponad wszelkąwaJpliwość
wyniki badań własnych z określeniem statusu immu-
nologicznego klaczy krytych ogierami, u których
stwierdzano w nasieniu materiał genetyczny wirusa EA
bez mozliwości wykazania infekcyjnych wirionów
w badaniu wiruso Io gic zny m, udowodniły przydatno ść
techniki PCR jako szybkiej metody przesiewowej do
wstępnego wykluczania obecności wirusa w nasieniu
badanego ogiera. Analizawynikow uzyskanych w toku
plezentowanych badań upowaznia nas do stwierdzenia,
ze ostatnio jedną z przyczyn szerokiego rozprzestrzę-
nienia się infekcji winrsem EA w populacji koni mogły
być fałszywie negatywne wskazania zbadań wirusolo-
gicznych.
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