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Spośród wielu chorób wirusowych bydła enzooĘ cz-
na białac zka s tano wi nada l j e dną z najb ar dziej r o zp o -
w sze chni onych j e dno s tek zakaźnych. Chorob a ta do -

tyczy w głównej mtęrzę bydła wysokomlecznego i
objawia się rozrostem nowotwolowym komórek ukła-
du limforetikularnego. Czynniki em zakaźnym j est
wirus z rodziny Retroviridae, blisko spokrewniony z
innymi onkornawirusami (HTLVI i HTLV2). Wystę-
powanie w Polsce zakażęńwitusem enzooĘcznej bia-
łaczki u bydła BLV (Bovine Leukemia Virus) jest
nadal powszechne. W watunkach wyj ątkowo sprzyja-
jących transmisji wirusa, zachorowania bydŁa mogą
objąć do 10% pogłowia, a swoiste przeciwciałamoż-
nawykazac nawet u wszystkichzwierząt. Wielu auto-
rów wykazało, że w gospodarstwach wielkostadnych
zapowietrzonych BLV stwierdza się od42,4Yo do 670ń
zakńei(4,6, I0). Odkrycie wirusa białaczki pozwoliło
na wyprodukowanie antygenu diagnostyc znęgo stoso-
wanego w wielu testach serologicznych, m.in. immu-
nodyfuzji w zelu agatozowym - ID (4, 5,6), ELISA
(8, I2, 15, IJ , I8,24), seroneutralizacji (2I), RIA (2),
teście PLA (23), testach wirusologicznych- test syn-
cytialny (3, 16), a ostatnio przy zastosowaniu metod
biologii molekularnej - PCR (I,9,14,19,20).

Powszechnie stosowanym odczynem diagnostycz-
nym, gwarantującym wysoką czułość i swoistość jest
test ELISA. Zasadą jego jest związans,e antygenu ze
swoistym przectwctałem anty BLV i detekcja reakcji
przy uży ciu koniugatu znakowanego enzymem \\Tkry-
wanym odpowiednio dobranym substratem. Głównym
przeciwciałem, stanowiącym przedmiot analiz testem

ELISA, jest glikoproteina anty-gp51 BLY odpowie-
dzialna za podstawowe właściwości biologiczne wi-
rusa: infekcyjność, zdolność stymulacj i przeciw ctał
neutralizuj ących i cyto li ty czny ch, j ak i wywo ływ ania
efektu syncytialnego.

Opracowano juz w świecie wiele zestawów ELISA
do di a gno s tyki zakażeń by dŁa witu s em enzo oty c znej
białaczkt (m.in. amerykańskiej frrmy IDEXX, francu-
skiej - Rhóne Merieux, SANOFI, szwajcarskiej firmy
Bommeli, czy zestaw czeski EBLV Ab ELISA, jed-
naMe są one na polskim rynku stosunkowo drogie i
jakwykazaĘ badania Kozaczynskiej (7) w nielicznych
przypadkach notuje się rozbieżności w ostatecznej
oc enie wyników. W zw iązku z tym po stanowiono opra-
cować polski zestaw ELISA do serologicznej diagno-
styki enzootycznejbtałaczki bydła w oparciu o wirus
BLV uzyskany z komórek NCR,

Materiał imetody
AnĘgen. AnĘgenuzyskano zkomórekNCR §ew Cells

Recombinated) produkuj ących pełnostrukturalne cząstki
wirusa białaczkibydła (22). W skrócie, jest to wirus uzy-
skany z kokul§wacji komórek nerki owcy limfocytami krwi
krowy białaczkowej z gospodarstwa Ę wykazującej dodat-
ni wynik kontroli serologicznej i testu syncytialnego dla
BLV. Komórki NCR namnażano w płynie wzrostowym
Eagle'a z dodatkiem 10oń surowicy cielęcej i antybioty-
ków. Zebrany płyn znad hodowli komórek klarowano przy
2500 x g, ż0 min. w temp. 4oC, po czym sedymentowano
go w ultrawirówce MSE przy 90 000 x g,2 godz. w 4oC.
Uzyskany osad wirusa zawieszano w 1 ml 0,15 M chlorku



sodu. Tak uzyskany wirus nakładano na 12 ml warstwę gra-

dientu sacharozy (20-60%i) w buforze do sacharozy (TEN

- 0,01 N Tris, 0,1 N NaCl, 0,00l M. EDTA) i wirowano
przy 100 000 x g 2 godz. w 4oC. Pobrany wirus BLV z
interfazy 40-600ń, oczyszczano przez ponowne wirowanie
przy 100 000 x g 2 godz. w 4oC i zawieszano w NaCl 0,B6Yo

w 1/500 objętości wyjściowej supetnatantu znad hodowli
komorek NCR. Obecnośó wirusa białaczki w wybranych
seriach antygenu sprawdzano odczynem immunodyfuzji w
żelu agarozowym i reakcjąPCR. Do czasu lżycia preparat
anĘgenu przechowlłvano w temp. -20'C.

Test ELISA (INBIO) - metodyka łrykonania odczy-
nu. ()znaczanie swoistych przeciwciał anty-BLV w suro-
wicach bydła, wykonyrvano metodą pośrednią używając
standardowych 96 dołkowych mikropĘ,tek polistyrenowych
firmy NLNC , opłaszczonych antygenem BLV rozcięńczo-
nym buforem węglanowym o pH 9,6. Po inkubacji, kiedy
antygen związał się adsorpcyjnie z powierzchniąpolisty-
renową płYki byĘ przemyłvane buforem płuczącym. Prób-
ki surowicy r ozcieńczone 1 : l 00 w PB S zawieraj ącym 0,|oń

Tween 20, nalewano po 100 pl do studzienki i inkubowano
przez 60 min. w temperaturze 3J"C. Po inkubacji w w/w
watunkach płytkę płukano 3-krotnie, a 300 pl buforu płu-
czącęgo,po czym dodawano koniugat immunoglobulina
królika anty-IgG bydlęcej, znakowany peroksydazą chrza,
nową (firmy DAKO) w rozcieńczeniu 1:15 000. Z ko|ei
płytkę inkubowano 30 min. w temperaturze3J"C i usuwa-
no buforem phrczącym nle związane przeciwciała odpor-
no ś c iowe. Komp leks anĘ gen-pr ze c iwciało -koniu gat wy-
krywano przy pomocy substratu - tetrametylobenzydyny.
Rozcieńczony substrat nalewano po 200 pl do każdej stu-

dzienki i inkubowano 10 min. w temperaturze pokojowej
(2| przerywano reakcję enzy-
ma i natęźenie bar-wy mierzo-
no lub Stat Fax - 2100) przy
długości fali 450 nm, Oznaczenia powyzsze prowadzono
nieŻdreżnie w dwóch laboratoriach: w Pracowni Patologii
Komórkowej PIWet. oraz w Zakładzie Technologiczno-
Badawczym BIOWET w Puławach. W czasie pracy posfu-
giwano się międzynarodowym wzorcemsurowicy referen-
cyjnej E4 orazwłasnymi wzorcami dodatnich i ujemnych
surowic o znanym poziomie przeciwciał anĘ-BLV.

TesĘ ELISA referencyjne. Do badań porównawczych
użyto hiszpańskiego testu INGEZIM BLV COMPAC fir-
my INGENASA i amerykańskiego testu ELISA firmy
IDEXX seria 99-096l6-070 ZT. Kontrolę surowic przepro-
wadzono ściśle wg załączonych instrukcji. Nadmienić na-

Ieży, że zestaw amerykański wykrywa przeclwciŃa anty-
BLV gdzie fazą stałąjest wirus zaadsorbowany bezpośred-
nio na płytkach polistyrenowych, zaś zestaw hiszpański
oparto na technice blokow anej glikopro-
teinywirusaBLVprzeciwc alnymi (AcM)
anty-gp51 peroksydazą chrzano-
wą.Ztego bowe odczl,tu ekstynk-
cji dla testu hiszpańskiego są odwrotnością warlości licz-
bowych uzyskanych w teście ELISA amerykańskim i opra-
cowanym polskim teście ELISA określonym jako test ELI-
SA (INBIO).

Odczyn immunodyfuzji w żehl agarozowym QD). Test
wykonl.rvano zgodnie z obowiązującą instrukcją stosując
znane, referencyjne surowice anty-BLV.

Surowice. Do badań użyto ogółem 83 surowice krów
mlecznych pochodzących z 4 gospodarstw zrożnychrejo-
nów Polski. Dodatnią surowicę referencyj ną stanowił mię-
dzynarodowy wzorzec surowicy białaczkowej E4 orazwła-
sne surowice referencyjne anty-BLV (K2 i B), w których
obecność swoistych pr zeciw ciałustalono uprzednio testem

ID (PIWet, Puławy). Referencyjną surowicę uj emną stano-

wiła wolna od patogenów cielęca surowica firmy Gibco
oraz surowica cielęca stosowana w Pracowni Patologii
Komórkowej PIWet. w rutynowej kultywacji hodowli ko-
mórek.

Wyniki iomówienie

Uzyskane rezdtatybadań zestawiono w tab. I i2.
Wstępną kontrolę swoisto ści antygenu dla opracowy-
wanego testu ELISA-INBIO, przeprowa dzonąodczy -

nem immunodyfuzji (ID), ilustruje ryc. 1. Jak wyka-
zano ręfęręncyjna surowica B seria 041 1 , 

j ak i surowi-
caKż, daje typowe prĘkt precypitacyjne pomiędzy

basenikami anty-
genu i surowicy.

Ocenę wartości
diagnosty cznej
polskiego zestawu
tesfu ELISA IN-
BIO, prowadzono
zafówno w labora-
torium serologicz-
nym Pracowni Pa-
tologii Komórko-
wej PIWet., jakiw
Zal<ładzię Techno-
1ogiczno-Badaw-
czym BIOWET w
Puławach. Wbada-
niach tych porów-
nano wartość dia-
gnostyczną pol-
skiego zestawu
ELISA-INBIO, z
handlowymizęsta-
wami diagnosĘcz-

Ryc. 1. Wyniki kontroli antygenu
(BL\u) w odczynie immunodyfuzji w
że|u agarozowym z surowicami refe-
rencyjnymi (K, i B). l - referencyjna
surowica K2, 2 - referencyjna surowica
seria 0411 stosowana jako surowica od-
niesienia w handlowym zestawie do od-
czynu ID, 3 surowica krowy z gospo-
darstwa zap ow ietrzone go BLV.

uj emną surowicę cielęcą firmy Gibco.
Liczbowe wartości ekstynkcji dla badanych suro-

1o-

S stu
od

0,201 do 0,374. Odpowiednia warlośó ekstynkcji dla
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Tab. 1. Wyniki kontroli surowic bydła w ocenie testów ELl-
SA (BLV) firmy INGEZIM, IDEXX i rNBIO (surowice ujem-
ne w odczynie lD)

Medycy (10l

Tab.2. Wyniki kontroli surorvic bydła białaczkowego w oce-
nie testów ELISA (BLV) firmy INGEZIM,IDEXX i INBIO
(surowice dodatnie w odczynie ID)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Sur. teler, ujemna

Sur. reler. dodatnia

Sul. E4 (standard
międzynarodowy)

wańość średnia - x

0dchylenie slandardowe (SD)

0,785

1,240

1 ,104

1,328

1,223

1,253

1,373

1,g21

1 ,1,t 6

1,264

1,312

1 ,184

1,304

1,223

1,242

1,1B2

1 ,416

1,495

1,377

1 ,169

1,,l4,|

1,321

1,252

1 ,194

1 ,450

1 ,763

1,282

1,2g4
,l,288

1,349

1,2l2

0,998

1,264

1,224

1,261

1,300

1 ,261

1,367

1 ,593

0,221

0,051

1 ,195

0 ,052

1,2g2

0,187

0,114

0,079

0 ,088

0,089

0,072

0,119

0,061

0 ,094

0,085

0,085

0,071

0,110

0,078

0,076

0,087

0,070

0,108

0,075

0,078

0,111

0,041

0,118

0,084

0,089

0 ,096

0 ,069

0,071

0,067

0,068

0,062

0,060

0,140

0,081

0 ,073

0,073

0,072

0,082

0,0 88

0,063

2,208

2,207

0,077

0,492

0,083

0,019

0,374 +

0,354 +-

0,284

0,31 8

0,290

0 ,283

0,232
g,273

0,264

0,254

0,2l5

0,296

0,201

0,21 8

0,283

0,233

0,249

0,022

0,212

0,294

0,225

0,330

0,21 5

0,279

0,264

0,317

0,238

0,225

0,289

0,21 9

0,364 +

0,206

0,31 5

0,283

0,200

0,300

0,336 +-

0,281

0,232

0,361 +

0,4'l4 +

0,309

1,802

0,353

0,268

0,044

0,066

0,0 57

0,058

0,066

0,063

0,065

0,066

0,055

0,062

0,064

0,116

0,064

0,053

0,085

0,054

0,049

0,037

0,060

0,062

0,061

0,055

0,065

0,250

0,072

0,053

0,059

0,060

0,061

0,058

0,087

0,050

0,052

0,057

0,085

0,066

0,251

0,063

0,055

0,065

0,056

0,067

0,048

1 ,195

0,052

g,g72

0,042

1,795

1,938

2,228

1,890

2,080

2,334

1 ,793

2,169

2,466

1,688

2,1 90

2,695

2,930

2,509

2,170

2,281

2,418

2,364

2,246

2,101

2,585

2,415

2,419

2,045

2,839

2,357

2,3,19

2,274

2,931

2,279

2,282

2,301

2,388

1 ,980

1,479

1,988

2,114

2,149

1,937

2,263

2,393

2,483

0,077

0,492

2,250

0,306

0,629

0,549

0,970

0,743

0 ,680

0,51 1

0 ,582

0,789

1,300

0,837

0,601

0,826

1 ,058

0,637

0,622

0,892

0,506

0,629

0,436

0,689

0,563

0,31 6

0,755

0,31 8

1,132

0,373

0,851

0,301 -

1,282

0,321

0,834

0,320

0,551

0,291 -

0,390

0,455

0,41 5

0,326"

0,472

0,367

0,394

0,894

0,305

1,797

0,31 3

0,623

0,266



ujemnych w teście ELISA INGEZIM wyt:rosi- I,292,
w teście IDEXX - 0,083 i INBIO - 0,ż68. Wartość

ZItd i IDEXX w tym badaniu wynosiła 40 (95,2%),
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STAN ZAKAZ,NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii

w lipcu 2000 r.-)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 8 województwach, a mianowicie: kujawsko-
-pomorskim (1-3), łodzkim (1-1), mazowieckim (1-1), podkarpackim (2-3), podlaskim (3-6),
pomorskim (1-2), świętokrzyskim (2-2),warmińsko-mazurskim (4-6). Wściekliznę stwierdzono
u 4 psów, 7 kotow i 13 szt.bydła.

2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 10 województwach: kujawsko-pomorskim (4-5),
lubelskim (8-13), łodzkim (1-,l), małopolskim (5-5), mazowieckim (9-12), podkarpackim (6-9),
podlaskim (11-19), świętokrzyskim (5-6), warmińsko-mazurskim (9-24), wielkopolskim (3-3).
Zanotowano ją u 84 lisów, 9 jenotów, 3 kun, 1 borsuka.

3) Leptospiroza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i łódzkim (1-1).

4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1).

5) Otręt bydła - wystąpił w województwie lubuskim (1-1) i pomorskim (1-1).

6) Gorączka Q - wystąpiła w województwie opolskim (1-1) i wielkopolskim (1-1).

7) Myksomaloza królików - wystąpiła w wojewodztwie dolnośląskim (1-1) i podlaskim (1-1).

8) Zgnilec amerykański - wystąpił w 6 województwach: kujawsko-pomorskim (1-1), lubelskim
(2-2), małopolskim (1-1), mazowieckim (1-1), śląskim (1-1), wielkopolskim (1-1).

9) Choroba Gumboro - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).

10) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 1 1 województwach: dolnośląskim (4-4), kujawsko-pomor-
skim (2-2), lubelskim (2-2), lubuskim (5-10), łódzkim (5-5), mazowieckim (5-5), podkarpackim
(1-1), śląskim (6-9), świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (2-3), wielkopolskim (10-30),
zachodniopomorskim (2-2).

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i rniejscowości, w których choroba została slwierdzona w okresie sprawozdawczyrn.


