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Maedi-visn a j est zakńną wybitnie przewlekłą cho -

rob ą owiec wylvołyłvan ą przez lentiwirus (Maedi-vi-
sna virus - MW), zaltczany do rodziny Retrovińdae.
Choroba ma zasięg światowy, a jej istotąsąpostępują-
cę zmlany zapa|ne w licznych narządach, głównie płu-
cach i ośrodkowym układzie nerwow}m, które w ob-
razie klinic znym manifestuj ą się duszno ścią i wyni sz-
czeniem (maedi) oraz postępującą apatiąi objawami

nową zmatkina potomstwo oraz poziomo przezbez-
pośredni kontakt, co biorąc pod uwagę poszczeg1lne
Śtada,możebycprryczynąznacznychstratekonomicz-
nychrwiązanychzobniżentemprodukcjimleka,char-
łactwem i padnięciamt z-łvterząt oraz ograniczeniami
w handlu żywymi zllvierzętami (9, 15).

Większo ś ć zakńony ch owiec po siada swoiste prze -

ciwciała skierowane przeciw białku rdzenia wirusa
(p25), które synteĘzowane sąjako pierwsze po zaka,
żeniu oraz przeciwciała skierowane przeclw białku
otoczki (gp135) i białku transmembranowemu (gp40),
syntefyzowanew poźniejszej fazię zakażenia (8). Swo-
iste przeciwciała wykrywane są zwykle po 3-10 Ęg.

p o zakażeniu, Ie cz u ni ektórych o s obnikó w wy s tępuj e

ich bardzo niski poziom uniemozliwiający wykrycie,
nv iązany z latentrrym prz eb i e giem zakażenia ( 3 ) . P rz e -

ciwciała te jednak nie neutralizują wirusa t mvterzęta

stopniem zmienno ści geneĘ cznej wirus a, która p owo -

dować możę powstawante rożnych anĘgenowo wa-
riantów. Zastosowanie skoncentrowanego wirusa, jako
anĘgenu w testach AGID i ELISA potwierdziło przy-
datnośc pierwszego z nich w ruĘnowej diagnosĘce
serologicznej oraz vurykazało, że jakkolwiek test ELI-



nia bakteryjnego lub być wynikiem różnic antygeno-

sem w wybranych stadach owiec w Polsce.

Materiał imetody

Surowica krwi. Badania przeprowadzono na próbkach
krwi pobranych od 352 owiec rasy merynos i pomorskiej,
w wióku od 2 do 4lat, z Iż stadzlokalizowanych na terenie
województw: małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskie-
go.Licz się od 35 do
jęto sch polegający
od20-3 dego stada.

niesieniu do dwóch stad J i K liczących 40 i 39 zwierząt,
krew pobrano od wszystkich osobników. Pobranąkrew do-

starczano do laboratorium, uzyskiwano surowicę, którą
przechowywano w temp, -20oC , aż do momentu wykony-
wania badań.

Badania serologiczne. Do oznaczania swoistych prze,
ciwciał wykorzystano 3 handlowe zestawy ELISA: CHE-
KIT firmy Dr Bommeli, ELISA MW firmy Institut Po-
urquier, Innotest MVV firmy Innogenetics. Wszystkie te

zestawy bazująna pośredniej metodzie ELISA, w której
przeciwciała z surowicy krwi po związanll się z anĘge-
nem, tworzą kompleks wykrywany przez hetero7ogtczną
antyowczą immunoglobulinę. W teście CHEKIT wykorzy-
stany jest pełny antygen (PA) wirusa MVY pozwalający
na wykrywanie przeciwciał skierowanych przeciw wszyst-
kim białkom antygenowym wirusa. W teście ELISA MVV
użyto,jako antygen, rekombinowane białko rdzenia wiru-
sa kodowane przez gęn gag,pozwalające na wykrycie prze-

ciwciał dla białka p25. W teście INNOTEST MW użyto
rekombinowane białko rdzenia wirusa i dodatkowo białko
transmembranowe, kodowane przez gen eły. Test ten wy-
krywa przeciwctała skierowane przeciw białku pż5 i p44.
W badaniach serologicznych wykorzystano takźe dwa han-

dlowe zestawy oparte o test podwójnej immunodyfuzji
(AGID): Maeditect produkcji VLA, Weybridge oraz zestaw
AGID firmy Institut Pourquier. Obydwa te zestawy wykry-
wająprzeciwciała skierowane przeciw białku gp135 MW.
W odniesieniu do badań wykonywanych przy użyciu
wszystkich zestawów postępowano zgodnie z instrukcją
producenta.

Analiza rłyników. Każdąpróbkę surowicy krwi bada-
no pięcioma różnymi zestawami i traktowano ją jako do-

datnią gdy uzyskano przynajmniej dwukrotny wynik do-
datniprzy stosowaniu róźnych testów AGID i ELISA. Taka
klasyfikacja próbek (tzw. prawdziwie dodatnie i prawdzi-
wie ujemne) była podstawą oceny występowania przeciw-
ciał w 352 próbkach surowicy krwi oraz była punktem od-
niesienia w charakterystyce 5 zestawów diagnostycznych.
W charakterystyce tej wg Taylera i wsp. (l8) analizowano:
czułość [próbki prawdziwie dodatnie/(prawdziwie dodat-

nie + fałszywie ujemne)] " t00, swoistość fprawdziwie
ujemne/(fałszywie dodatlię + prawdziwie ujemne)] ' 100,

zgodność fprawdziwie dodatnie + prawdziwie ujemne/ogól-

naIiczba próbek] x 100, przewidyłvane prawdopodobień-
stwo wystąpienia wyniku dodatniego lub ujemnego w prób-

kach zakwalifikowanych jako dodatnie lub ujemne [praw-
dziwie dodatnie/(prawdziwie dodatnie + fałszywie dodat-

nie)'] x 100 oraz fprawdziwie ujemne/(fałszywle ujemne +

prawdziwie ujemne)] x 100.

Wyniki iomówienie

zentatywnej Liczby surowic dodatnich w kierunku
MW, które wykorzystano następnie do badań porów-

dach, których jednak zby małaliczba, podyktowana
możliwościązebraniamateriału jedyniezteręnuttzęch

kalizowane na terenie woj. pomorskiego, W pozosta-

próbkach, co stanowiło średnio 49,10^ i wskaźnik ten,

w zalężności od stada, mieścił się w przedziale 0,5-

96,Io^.



Tab. 1. Występowanie przeciwciał dla MVV w
próbkach surowicy krwi

liza wykon ana pr zy uży citt z e stawów AGID v,rykazała
obecność przeciwciał w 130 (Maeditect) i 141 (AGID
Pourquier) próbach. Obydwa te tesĘ wykazŃy I00%
swoistość Ięcz ich czdsśó była relaĘwnie niska, na
poziomie 77,3-83,90ń. W konsekwencjt, aż 28 próbek
surowicy kł\l\,i (7 ,9o/o), zakwalifikowanych jako ujem-
ne w teścię AGID, wykazało obecność przeciwciaŁ
kiedy badano je testem ELISA (Innogenetics). Wskaź-
nik ten w przypadku stosowania testów ELISA Po-
urquier i Bommeli wyrrosił odpowiednto 3,6%o i 6,50ń.
Wyższa z zasady cniośc testu ELISA niż AGID wy-
klucza występowanie wyników dodatnich w teście
immunodyfuzji i ujemnych w teście ELISA. W pre-
zentowanych badaniach testami Innogenetics, Pourqiu-
er i Bommeliltczba tak reagujących próbek surowicy
wynosiła odpowiednio 1, 3 i 7.

Dane uzyskane z obserwacji występowania swo-
isĘch przeciwciał dla MW potwierdzająwystępowa-
nie w l<rajuzakażeń Ęm wirusem izgodne sąz wyni-
kami wcze śniej szych b adań epidemiolo giczny ch prze -
prowadzonychprzez Kołodzieja i wsp. (I2) na grupie
1000 dorosłych owiec z terenu woj. dolnośląskiego.
W b adani ach tych, pr zepr ow adzonych na p o czątku lat
90-tych, średni odsetek zakażęń MW wynosił 54%,
przy rozpiętości od 30"ń do 73oń, w poszczegóĘch
stadach. Najwyższy odsetek seroreagentow (77 ,Ioń) za-
notowano w grupie owiec 3-4-letnich. W podobnych
badaniach przeprowad zony ch przez Kopczewskiego i
wsp. (13) w latach 1981-1983 na terenie woj. pomor-
skiego, wykazano obecność swois§ch przeciwciał od-
powiednio u 80% i23% owiec rasy pomorskiej i me-

rynos. W obydwu tych badaniach wykorzystywano test
immunodyfuzji i biorąc pod uwagę, że czułośó meto-
dy AGID jest niższa ntż 700Yo, odsetek zwierząt za-

t6}

Tab.2. CharakterysĘka różnych testów ELISA i AGID użytych do wy-
krywania przeciwciał dla MYV

Objaśnienia: *określa liczbę wyników dodatnich lub ujemnych przynajmniej
w dwóch tęstach (tzw. prawdziwie dodatnia lub ujemna), **określa odsetek
wyników zgodnych dodatnich i ujemnych, ***przewidywane prawdopodo-
bieństwo wystąpienia wyniku dodatniego lub ujemnego w próbach zakwali-
fikowanych jako (+) lub (-)

kazonych mógł być Wżslł. Analiza tych danych jak i
wyniki uzyskane w prezentoyTycĄ badaniach wska-
zuj ą pomim o znacznęgo zmniej szenia populacj i owiec
hodowanych w kraju, na stale utrzymujący się, wyso-
ki odsetek występowan ia zakażęi wirusem MW, Po-
rulala to na lokalizację Polski w grupie takich krajów
jak Hiszpanta, gdzie w niektórych regionach obecność
seroreagentów stwierdza się w 95-99% stad, a odse-
tęk zakażonych zwierząt waha się od 39-52% (I4),
Jako podstaw ow ąprzy czynę takiej sytuacj i przyj muj e

się brak kompleksowego programu zsłvalczania MW
opartego o wczesne wykrywanie seroreagentów i ich
usuwanie ze stada oraz, biorąc pod uwagę pierwszo-
planowąrolę siary i mleka zakńonych matek w Toz-
przestrzentaniu infekcji, oddzielenie nowo narodzo-
nych jagniąt odzakażonych matek. Powodzenie takie-
go programu wykazano poprzez wprowadzenie syste-
mu tzw. stad akredytowanych, co pozłvala na wyeli-
minowanie zakażonychz:łvtetząt w krótkim czasie. W
badaniach przeprowadzonych w Holandii (19) wyka-
zano obecność dodatnich odczynów u mvierząt z 4 stad
nie objętych oficjalną kontrolą i brak takich reakcji u
owiec w 6 stadach akredytowanych. U niewielkiego
odsetka (I,I%) takich z-łvierząt wykazano natomiast
obecność prowirusowego DNA MW co potwierdza
równięż istnienie populacji zwterząt zakażonych la-
tentnie t przydatność metod alternaĘwnych (PCR) w
diagnos§ce zakńęń MW.

Ważnym elementem w eliminowantlzakażęń MW
jest stosowanie właści\\rych testów. Przedstawione w
pracy dane potwierdzlĘ, że żadęn z porown}nvanych
zestawów nie wykazał I00% swoistości i czułości, co
zgodne jest z ostatnio przeprowadzonymi obserwacja-
mi wskazującymi, że pojedynczy test nie moze byó
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traktowany jako tzw. gold standard w diagnostyce
MVV, nawet polecana ptzez niektórych badaczy me-
toda western blot (6), W omawianychbadantach za-
sadnicze różnice doĘczyĘ czułości testów ELISA i
AGID, Testem ELISA możliwe było wykazanie o oko-
Ło I5oń więcej dodatnich prób niż metodą AGID, co

prób. W badaniach przepr ow adzonych przez Stmar da
i Briscoe (I7) oraz Brodiego i wsp. (2) różnice w czu-
łości wahĄ się od 23 do 600ń na korzyść testu ELI-
SA, z:lvłaszcza gdy badano surowicę krwi w począt-
kowym okresie po zakażeniu. Nizszą czułość testu
AGID tłumaczyc można zasadątej techniki oraz fak-
tem, że wykrywa on przeciwciała skierowane przeciw
glikoproteidowi otoczki gp135. Miano Ęch przeciw-
ciał, jakkolwiek może od 100 do1000 razy przevryż-
szać miano przeciwciał dla białek rdzęnta wirusa, jest
u niektórych zwterząt niewykrywalne testem AGID
(11, 16). Nie bez znaczeniajest fakt, żeprzeciwciaŁa
dla białek rdzenia wirusa mogą pojawiaó się 2 tygo-
dnie wcześntejpo zakażeniu niż przeci-wciała dla białka
gp135 (3, 15). Różnice w czułości AGID i ELISA łą-
czyć można równięż z mechanizmem interakcji prze-
ciwciała z antygenem. W przeciwieństwie do testu
ELISA, w którym dodatnia reakcja możebyc ręzulta-
tem łączenia się przeciwciała z pojedyflczym epito-
pem, utworzenie preclpitatu w teście AGID wyrnaga
interakcji zudziŃem licznych epitopów. Biorąc pod
uwagę fakt dużej zmienności genetycznej gęilL env,
kodującego białko gpl35, nawet niewielkie zmtany
sekwencj i aminokwasów w tym białku mo gą uniemo ż-
liwiac prawidłowe łączenie się z przeciwciałami i w
efekcie obniżać czńośc metody.

Przy porówn}r,vaniu czułości testów ELISA pew-

ralne i taki test powinien wykaąłvać wyższąlub po-
równywalną czułość z testami uwzględniającymi
oczyszczone antygeny. Opisany efekt rwiązany może
być z degradacją cząsteczki glikoproteidu w trakcie
o czy szczania, c o ob s erwowane było pr zez Ke ena i w sp.
(10). Porównanie czułości pozostaĘch dwóch testów,
wykorzystuj ących rekombinowane anĘgeny, vłykazało
brak możliwości wykrycia przeciwciał odpowiednio
w 2,3 i 5,3%obadanych prób. Ponieważ w testach tych
wykorzystywane są białka stanowiące determinanĘ
anĘgenowe wirusa, o ściśle konserwatywnych sekwen-
cjach, fakt braku dodatnich reakcji łączyc można z

populacj i owiec zakażony ch MVY
w genetycznychwirusa. Nataki fakt

moze wskaTywac występowanie 30ń wyników fńszy-
wie ujemnych uzyskanych w badaniu246 próbek su-
rowicy krwi, testem ELISA z rekombinowanym biał-
kiem transmembranowym, które poddane badaniu te-
stern AGID były w I00% dodatnie (3).

W podsumowaniu należy podkreślió stosunkowo
wysoki stopień występowantazakażeń MW u owiec
w P o l s c e. D o e liminowani a zakażony ch mv terząt pr zy -

datne są metody serolo giczne, pośród których metoda
immunodyfuzji dzięki niskim kosztom i prostocie

mogąbyć tesĘ ELISA uwzględniające jako anĘgen,
rekombinowane białka Mw.
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