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Summary

The prevalence of sheep-associated malignant catarrhal fever virus (§A-MCF) was tested in two ovine
herds at the UniversĘ of Agńculture Experimental Station. The samples were collected from the oral cavity
and vagina vestibulum of 5,0 ewes. The nested PĆR was used for identification of SA-MCF virus DNA. The
presence of SA.MCF virus DNA was detected in the vagina vestibulum of three ewes and in one case in the
oral caviĘ.
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U owiec moze występowaćzakńenie kilkoma gatun-
kami wirusów z rodziny Herpesviridae podrodziny
G amm aherp e svirin a e, Wśród chorób wywoĘrvanych
przez te wirusy bardzo rzadko występują zakażenta
owczymi wirusami gammaherpes 1 (Ovine herpes-
virus 1, OvHV 1) i gammaherpes 2 (Ovine herpes-
virus 2, OvHV 2). Niezwykle rzadko pojawia się
zakażenie wirusem choroby Aujeszky'ego (ADV).
Choroby owiec wywołane przęz ten wirus przebiega-
jąbardzo gwałtownie i charakterynlją się wysoką
śmiertelnością(I2).

Duże zagrozenie epidemiologiczne stanowi przeno -
szenie przez owce wirusa głowicy powodującego pra-
wie 100% śmiertelność zakażonych zwierząt. Zwię-
rzęta takte jak bydło mogą zarazić się nią na drodze
przeniesienia wirusa od dzikich zwierząt. Choroba
określana jest wtedy jako głowica związana z gnu
(wildbee st-as s o c iated mali gnant catanhal fever, WA
MCF). Wywoływana jest ptzez wirus gammaherpes
związanyzdzlktmizwierzętami(Alcelaphineherpes-
virus 1). W ostatnich latach uykryto kilka nowych
wirusów należący chdo tej grupy (4, I0, 1 1, 1 3). Znacz-
nieczęściejzakńęntędomowychprzeżuwaczynastę-
puje w wyniku przeniesienia wirusa pIzęz owce -
określa się je wtedy jako głowicę związanąz owcą
( she ep - as s o c i ate d mali gnant c atarrhal fever, SA MCF),
przenoszącą owczy wirus herpes 2 (Ovine herpes-
virus 2). Ostatnio stwierdzono występow ante zakażęń
Ęm wirusem w Europie (1,2). Choroba ta występuje
sporadycznie, jednak straĘ jakie powoduje, sięgają

aż do 50oń stada (6). Owce są nosicielami wirusa,
w przeciwieństwie do zakażęnia wirusem ADV, same
chorują bardzo rzadko (5).Z tego względu adaptacja
metod diagnostyki zakńenia owiec właśnie OvHV2
(1) i wprowadzenie jej do praktyki może odgrywać
istotnąrolę w profilaktyce tej choroby i zapobieganiu
przeniesienia jej nabydło.DoĘczy to szczególnie gos-
podarstw, w ktorych zwierzętate byfująna jednym te-
fenle.

Celem badahbyła ocena występowania wirusa her-
pes u maciorek dwóch stad Rolniczych Gospodarstw
Doświadczalnych (RGD) Akademii Rolniczej w Poz-
naniu. Obydwa stada owiec były w zasadzie izolowa-
ne od produkcj i bydła, W poblizu j ednego z nich znaj -
duje się chlewnia. Jako metodę testowania przyjęto
reakcję nested PCR.

Mateilały imetody
Materiał zwierzęcy. Badania prowadzono na losowo

wybranych maciorkach rasy Suffolk, Dorset Horn oTaz czar-
nogłowej, atakże białogłowej owcy mięsnej pochodzących
z dwóch stad z Rolniczych Gospodarstw Doświadczalnych
AR Poznań. Pozytyłvną próbkę DNA wirusa hetpes czło-
wieka otrzymano z Zal<ładl Wirusologii UAM.

Do badań pobierano wymazy z pyska i przedsionka
pochwy za pomocą wym azów ęk (fi ,my Cultiplast) i nĄch-
miast przenoszono do sterylnych probówek z 0,6 ml bufo-
ru do izolacji DNA (50 mM Tris-HCl, 50 mMNaCl, 5 mM
EDTA, 50 mg/l proteinazy K oraz 0,5% SDS; pH 7,5).

Izolacja DNA. Próbki inkubowano 16 godz. w 56"C,
a następnie przenoszono do probówek Eppendorf i wiro-



wano l5 min., 12 000 obrotów/min. Do próbek dodawano
taką samą objętość fenolu wysyconego 0,5 M Tris-HCl
pH 8,0 i po 10 min. wstrząsania wirowano jak wyżej.Fazę
wodną zbierano i dodawano równą objętość mieszaniny
fenol : chloroform : alkohol izoamylowy (24 :24: 1) i wi-
rowano jak poprzednio. Do zebranej fazy wodnej dodawa-
no 0,1 objętości 0,1 M octanu sodu pH 4,0 i 2,5 objętości
etanolu. DNA wytrącano przez noc w 20"C i próbki po-
nownie wirowano w tych samych warunkach. Osad kwa-
sów nukleinowych przemyvano 10oń etanolem, odwiro-
wywano i po delikatnym usunięciu supernatantu suszono
w temperafurze pokojowej. DNA rozpuszczano w 50 pl
sterylnej wody. Tak otrzymane próbki przechowywano
w zamrażarce pTzęz okres 6 miesięcy. Zawartość DNA
w prób c e o zl:ra: zano sp ektro fotom etry cznie pr zy jmlĄ ąc, że
1jednostka absorbancji (A) odpowiada stęzeniu 50 pl/ml.

Startery do reakcji amplifikacji DNA. Stosowano star-
tery przeznaczone do identyfikacji wirusów herpes ż czło-
wieka szczepy RR 60279 i HG52 i wirusy herpes I szczep
HG52 o sekwencjach: HSV.

5,-CATCACCGACCCGGAGAGGGAC-3, i HSVR
5'-GGGCCAAGGCCGTTGTTGGTGTA-3' dające pro-

dukt PCR o wielkości 92 pz.
Do identyfikacji OvHV 2 stosowano reakcję nested PCR

stosujap startery (3) do pierwszej PCRF556 5'-AGTCTGG-
GTA|AfGAJĄTCCAG ATGGCTCTC-3, i R755 5,-AAGA-
TAAGCACCAGTTMGCATCTGATAAA-3' oraz jako
maĘcę 0, 1-0,5 pl DNA (około l 00 pmoli). Do drugiej PCR
ltywano starterów F556 i R555 5'-TTCTGGGGTAGTG-
GCGAGCGAAGGCTTC-3' oraz 5 pl DNA uzyskanego
po pierwszej reakcji powielania.

Amplifikacja fragmentów DNA. Reakcję PCR prze-
prowadzono w mieszaninie o objętości końcowej ż5 p,l

zawierającej 2,5 ,p"I buforu dla polimerazy Taq; 200 pM
każdego z czteręch dNTP (deoksyrybonukleozydo trifos-
forany); 10 pmoli odpowiednich starterów; 0,2 jednostki
polimerazy Taq i około 100 ng DNA. Reakcję powielania
DNA z wykorzystaniem stafterów HSV. i HSVR wykry-
wajapych wirusy człowieka herpes prowadzono w nastę-
pujących warunkach: denaturacja wstępna - 94"C,5 min.;
denaturacja 95"C, 30 sekund; wiązanie starterów 55"Cprzez
30 sekund; synteza'72"C, I min, Liczba cykli 30. Synteza
końcowa 72oC przez 5 min. Przechowywanię 4"C do wy-
łączenia aparatl,

Amplifikację DNA za pomocą reakcji nested PCR pro-
wadzono w dwóch kolejnych reakcjach amplifikacji. Skład
mie szaniny re akcyj nej, w porównan ill z mieszaniną wyko -

rzysfuj ącą startery dla człowieka, różnlł się użytymi starte-
rami. Pier,w sza r eakcja amplif,rkacj i z zasto s owaniem star-
terów F556 i R555 przebtegała w następujących warun-
kach : denafuracj a wstępn a 9 4" C, 5 min. ; denatw acja 9 4o C,
20 sekund; wiązanie starterów 60"Cprzez 30 sekund; slm-
teza72"C,30 sekund; Liczba cykli - 331. synteza końcowa
72"C przez 5 min., przechowywanie 4"C do wyłączenia
aparatu, Druga reakcja PCR wykorzysĘwała startery F556
i R555 oraz 5 pl produktu uzyskanego po pierwszej reakcji
PCR. Warunki powielania - denaturacja wstępna - 94"C
5 min.; de|aturacja 94oC,20 sekund; wiązanie stafterów
60"C przez 30 sekund; synteza 7ż"C, I min. Liczba cykli
33. Synteza końcowa 7ż"C przez 5 min. Przechowywanie

4'C do wyłagzeniaaparatu. Do elektroforezypobierano 5 pl
produktu PCR, dodawano 7 pl buforu obciĘającego (0,250ń
błękit bromo fenolowy ; 0,ż 50^ cyj anoksyle n, 3 0oń glicerol
w buforze TAB) i nakładano na żeI. Elektroforezę prowa-
dzono przez2 godz., stosując napięcie 7 Ylcm. Po zakoń-
czeniu rozdziata preparaty oceniano w transiluminatorze
w świetle ultrafioletowym o z1 :3Iż nm.

Wyniki iomówienie
Izolację DNA prowadzono standardową metodą

do sto s ow an ą do pr zy gotowani a pr ęp ar atu zw ier zęc e -
go do analizy zapomocąPCR. Ilość wyizolowanego
kwasu nukleinowe go, oznaczona metodą spektrofoto-
metryczną, wahała się w granicach od 250 do 1400
p g/próbę, Uzyskane pr ep aruty po siadĄ charakterys -
tykę spektralną typowądla czystych kwasów nuklei-
nowych. Obraz elektroforetyczny wskazywał w nie-
który ch pr zlpadkach na mo zl iwo ś ó c z ęś c i owej de gra-
dacji zawartego w preparacie DNA.

Otrzymane preparaty DNA analtzowano metodą
amplifikacj i DNA z zastosow aniem zdegenerowanych
starterów ptzęznaczonych do wykrywania wirusów
herpes człowieka. Startery te wybrano, ponteważ za
p omoc ą j edne go ze stawu można identyfi kować wiele
serotypów wirusów herpes. Z ich zastosowaniem
nie uzyskano produktu reakcji PCR, z wyjątkiem prób-
ki kontrolnej zawierającej DNA wirusa herpes czło-
wieka.

Wnviązlrttzbrakiemmożliwościzastosowaniastar-
terów dla czŁowteka w dalszej analizię wykorzystano
reakcję nested PCR, w której stosowano kolejno dwa
ze stawy starterów. Pierwszą amplifikacj ę prowadzo -
no z j edną p arą starteró w, a otr zymany pro dukt lvyko-
rzysĘwano do powielania DNA zapomocądrugiego
zestawu starterów, poniewaz matrycę w drugiej reak-
cji PCR stanowił fragment DNA znajóĄący się we-
wnątrz pierwszego produktu, Jużw wyniku pierwszej
amplifikacj i DNA stwierdzono występowanie charak-
terystycznego dla tego etapu produktu DNA o długoś-
cl 422 pz w próbkach pobieranych z przedsionka
pochwy 4badanych owiec (.yc. 1). Jedna owca po-
chodziła zę stada owiec z RGD ZŁotnlki, natomiast
3 owce zę stada RGD Brody. W trzechprzypadkach
byĘ to próby pobrane z przedsionka pochwy, a w jed-
nym przypadlęl z pyska. W czasie drugiej amplifika-
cji DNA potwierdzono zakażęnie maciorek wirusem,
poniewaz uzyskano charakterys ty czny produkt DNA
o długo ści 23 8 pz (ry c. 2). Występuj ące obok tego frag-
mentu inne o długości 340 i420pzbyĘ również pro-
duktami charakterysĘcznymi,wynikaj ącymi z niespe-
cyflcznego wiązania się starterów do DNA pochodze-
nia wirusowego z OvHV 2, W sekwencji SA-MCF
DNA w pozycjach 348-353 i 42I-425 występują dwa
inne regiony o długości 5 i 6 pz komplementame do
Ll{tego startera 555 (7).

Uzyskane wyniki potwier dzają doniesienia wyka-
zujące obe cno ść wirus a OvHV 2 r ównież w wydzieli-
nię znozdrzy (9) orazw nasieniu baranów (8). Jednak



422pz }

Ryc. 1. Rozdział elektroforetyczny w 2"/o żelu agarozoł}ym
produktów amplifikacji DNA uzyskanych podczas pierwszej
reakcji PCR. Tor 1, marker wielkości DNA (źDNA/Hind III);
tory 2-11, próby pochodzące od owiec 19-24. Tory parryste
(2, 4, 6,8, 10), materiałem wyjściowym był DNA izolowany
z wymazu z pyska owcy, natomiast tory nieparzyste (3, 5, 7 ,
9, 11) zawierają DNA z wymazów z przedsionka pochwy.
W torach 5, 6, 9, 11 występuje spodziewany produkt PCR
o długości 422 pz

12a pza
238 pz+

Ryc. 2. Elektroforezaw 2%o że|u agarozowym produktu dru-
giego etapu wewnętrznej reakcji PCR. Tor 1, wzorzec DNA
(1 pz DNA Ladder); tory 2-9 próby pochodzące od owiec ozna-
czonych symbolami 20,22,23 i24. W torach parzystych (2, 4,
6,8) materiałem wyjściowym był DNA izolowany zvry7mazu
pobranego z pyska owiec, natomiast tory nieparzyste (3, 5, 7,
9) zawierają DNA pobrany z pochwy owiec. Na torach 3, 5, 7
i 8 występuje spodziewany produkt drugiej reakcji PCR o dłu-
gości 238 pz. Produkty niespecyficznej amplifikacji zawiera-
jące dłuższy fragment DNA (420 pz) sątakże Ępowe dla tego
systemu detekcji wirusa

badania te byĘ przeprowadzone nazwiętzętach u któ-
rychjuż wystąpiĘ objawy chorobowe. W nasąrmprzy-
p adku analizow aliśmy występowanie wirus a w okre ś -
lonych populacjach zwierząt, Przeprowadzone w ni-
niejszej pracy badania prewencyjne występowania
wirusów mogących zakażać bydło głowicą wskazy-

wĄ na obecność Ov}rV 2 w wy dzielinie z py ska l 20ń
owiec, natomiast w petni potwierdzaĘ występowanie
wirusawnarządachronodczych(u1Yobadanychosob-
ników).

podsumowanie

1, Testowano dwa stada macioręk za pomocą tzw.
nested reakcji PCR pod kątem występowanla zakńe-
nia wirusem OvHV 2.

2 . P r zepr ow adzone analizy wykazały wys tęp owa-
nie tego wirusa zarown7o w wydzielinie z pyska, jak
i w wydzielinie z pochwy badanych zwierząt. W jed-
nym stadzie zakażonych było IZYI, a w drugim 40ń
owrec.

3. Zastosowana w niniejszej pracy wewnętrzna
reakcja PCR jest obecnie najczlllsząmetodą identyfi-
kacji wirusa OvHV 2.W zwtązkuzęwzrostem zagro-
żęnta przeniesienia tego wirusa pomiędzy stadami
zw ter ząt należy s i ę sp o dz i ew ać oprac owania lep s zych
metod genoĘpowania.
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