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Το ενζωοτικό ενδορινικό νεόπλασμα (ΕΕΝ) των αιγών έχει ευρεία γεωγραφική 
κατανομή στην Ελλάδα. Δημιουργείται κυρίως στις ηθμοειδείς ρινικές κόγχες 
εξαιτίας της προσβολής των επιθηλιακών κυττάρων του ρινικού βλεννογόνου 
από εξωγενή β-ρετροϊό, τον ΕΝΤV-2, ο οποίος είναι συγγενής με τους ENTV-1 
των προβάτων και JSRV. Η διάγνωση του νοσήματος  στηρίζεται πρωτίστως  
στα νεκροτομικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα. Στόχος της παρούσας μελέτης 
ήταν η ανάπτυξη νέας ταχείας μοριακής μεθόδου, της πραγματικού χρόνου 
(real-time) αντίστροφης μεταγραφής (RT) αλυσιδωτής αντίδρασης της 
πολυμεράσης (PCR), με σκοπό την προθανάτια ανίχνευση του ιού με τη χρήση 
ενδορινικών στυλεών. 
Ελήφθησαν ενδορινικά δείγματα με τη χρήση στυλεών από 13 αίγες ύποπτες 
για ΕΕΝ από διάφορα μέρη της Ελλάδος και από 35 αίγες ενός ποιμνίου με 
υψηλό ποσοστό εμφάνισης της νόσου. Οι τελευταίες εξετάσθηκαν ενδελεχώς 
τόσο κλινικά όσο και νεκροτομικά. Εν συνεχεία, βελτιστοποιήθηκε το 
πρωτόκολλο εκχύλισης RNA του ιού, σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν ζεύγη 
εκκινητών και σηματοδοτικά ολιγονουκλεοτίδια TaqMan για την ειδική 
ανίχνευση του γονιδίου env σε δοκιμή real-time RT-PCR. 
Το  ζεύγος εκκινητών το οποίο επιλέχθηκε τελικά λόγω της υψηλής του 
ευαισθησίας και ειδικότητας, δεν ανίχνευσε ΕNTV-1, JSRV και ενδογενείς 
ρετροϊούς, εν αντιθέσει με το ζεύγος που απορρίφθηκε εξαιτίας της ανίχνευσης 
και ενδογενών ρετροϊών. Οι (13) ύποπτες για ΕΕΝ αίγες παρουσίαζαν ορατή 
νεκροτομικά μάζα και ήταν θετικές στην παρουσία ΕΝTV-2 με real-time RT-
PCR. Από τις 35 αίγες του ποιμνίου, οι 11 (31,4%)  παρουσίαζαν ακροαστικά 



συμπτώματα και ρινικό έκκριμα και οι 7  (20%) έφεραν ορατή νεκροτομικά 
μάζα. Η εφαρμογή της real-time RT-PCR στις 35 αίγες κατέδειξε την παρουσία 
του ιού σε 10 αίγες (28,6%) εκ των οποίων 5 αίγες εμφάνιζαν μάζα κατά τη 
νεκροτομική εξέταση και 5 αίγες παρουσίαζαν ακροαστικά συμπτώματα και 
ρινικό έκκριμα. Η ανίχνευση του ΕΝTV-2  στα ενδορινικά δείγματα είχε θετική 
στατιστική συσχέτιση με την παρουσία ορατής μακροσκοπικά μάζας (P<0.01), 
καθώς και με την ταυτόχρονη ύπαρξη ρινικού εκκρίματος και ακροαστικών 
ευρημάτων (P<0.05).  
Η real-time RT-PCR που αναπτύχθηκε αποτελεί σημαντικό εργαλείο, με υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα, για την προθανάτια ανίχνευση του ΕNTV-2 και την 
έγκαιρη διάγνωση, παρακολούθηση και εκρίζωση του νοσήματος σε ποίμνια 
αιγών. 
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The enzootic nasal tumour (ENT) of goats, a disease with a wide geographical 
distribution in Greece, is caused by ENTV-2, an exogenous beta-retrovirus 
related to ENTV-1 and JSRV. Diagnosis is based on post mortem findings. The 
aim of this study was the development of a real-time reverse transcription 
(RT) PCR method for the ante mortem detection of ENTV-2 using nasal swabs. 
 Intranasal swab samples were taken from 13 goats with suspected ENT from 
various parts of Greece and 35 goats from a flock with high incidence of ENT 
that were examined clinically and grossly. The viral RNA extraction protocol 
was optimised, a TaqMan probe and two pairs of primers of the ENTV-2 env 
gene were designed and tested and finally, a real-time RT-PCR was 



developed. 
The primer pair that was finally selected showed high sensitivity and 
specificity, in contrast with another pair that was rejected due to the 
additional detection of endogenous retroviruses. The 13 goats with suspected 
ENT had grossly visible tumour and were positive for ENTV-2 in real-time RT-
PCR. 11 of the 35 goats (31.4%) of the flock had auscultatory symptoms and 
nasal discharge and 7 goats (20%) showed grossly visible tumour. Real-time 
RT-PCR detected ENTV-2 in 10/35 (28.6%) goats examined, 5 of which had a 
grossly visible tumour at postmortem examination and 5 had both 
auscultatory symptoms and nasal discharge. The detection of ENTV-2 in 
intranasal samples correlated with the presence of macroscopically visible 
tumour (P<0.01), and with the simultaneous presence of nasal discharge and 
auscultatory findings (P<0.05). 
The real-time RT-PCR developed is an important tool, with high sensitivity and 
specificity, for the ante mortem detection of ENTV-2 and the early diagnosis, 
monitoring and eradication of the disease in goat flocks. 
 

 

 

 


