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Praca oryginalna

Gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) jako nowąjed-
nostkę chorobową opisano 15 lat temu (20). Zaltczo-
no ją podobnie jak trzęsawkę owiec oraz chorobę
Creutzfeldta- Jakob a (C JD) Iudzi, do grupy p as azowal-
nych gąbczastych encefalopatii (TSEs) (14). Choroby
te charakteryzuj ą się : de generacj ą komórek nerwowych
ośrodkowego układu nerwowego (OLIN), brakiem re-
akcjtzapalnej oraz immunologicznej ze strony gospo-
darza, długim okresem inkubacj i, chronicznym prze-

i prowadzące do powstawania zmian gąbczastych (5,
2 I) . Znakomita wi ęks zo śc zar ej estrowanych pr ry p ad-
ków BSE wystąpiła w Wielkiej Brytanii (ponad 98%).

wieniu przeżuwaczy, a następnie stosowania białka
ssaków w żywienil zwierząt gospodarskich (1996)
doprowadziło do znacznego spadku ltczby zachoro-
wań u bydła. Obecnie zgŁaszanych jest ok. 45 przy-
padków podejrzenia BSE na Ędzień (9). Wprowadze-
nie w Wielkiej Brytanii zakazl stosowania MMK spo-
wodowało drastyczny spadek cen tej paszry i poszuki-
wanie nowych rynków zbytu. Eksport MMK z Wiel-
kiej Brytanii, w;moszącyw 1988 t 12 553 tony, wzrósł
w roku następnym do 25 005 ton. Dodatkowo ) zna-
cząco wzrósł eksport bydła oraz wołowiny z Wielkiej
Brytanii. Odbiło się to na liczbię przypadków BSE w
Europie, gdzie od 1990 r, nofuje się ciągĘ wzrost za-
chorowań (16). Znaczący wzrost liczby notowanych
przypadków BSE w krajach Unii Errropejskiej (UE)
wiĘe się także z wprowadzeniem w 2001 r. aktywne-
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go monitoringu BSE (2,I2). Kraje do niedawna wol-
ne odBSE zaczęĘ notowaćpierwsze prrypadki. Obec-
nie wśród krajów UE jedynie Snvecja uznawana jest
zal<raj wolny od BSE. W SE z
użyciem szybkich testów d żono
w Zal<ładzie Wirusologii Państwowego Instytutu We-

(PIWet.) w styczniu 200I r.

996 r., PIWet. podjął bada-
ną klinicznych przypadków

zachorowai bydła z objawami ze strony OUN. Sto-
sownie do założęńzawaĘch w krajowym planie go-
towości zmatca 2001 r. monitoring BSE obejmował
w 2001 r. mvierzęta z Wp ryzyka (padłe, ubite z ko-
nieczno ś c i, wykazuj ąc e obj awy neurolo giczne, impor-
towane zkcajów, w których wystąpiło BSE) oraz 3%
by dŁaubij anego z przeznaczeniem do konsumpcj i We
wrześniu Rząd Polski postanowił poddać badaniu by-

miesiąca życia,,,lbijane w celu
ka. Przeszkolono personel i
ia w Zal<Ładach Higieny We-

terynaryjnej (ZHW) w Gdańsku, Krakowie, Warsza-
wie i Wrocławiu, Podjęły one regularne badania pod
koniec paździemlka 200I r.

Zgodnte z rozporządzenlem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z 1 lutego 2002 r. badaniu kontrolnemu
w kierunku BSE poddawane jest bydło w wieku po-
wyżej 30 miesiąca życta, ubijane w celu uzyskania
mięsa do spoĄcia.

Niniejsza praca przedstawia pierwsze dwa przypadki
zdiagnozowania gąbczastej encefalopatii bydła w Polsce.

Mateliał imetody
Stosownie do rozporządzenta z 1 lutego żOOZ r. próbka

pnia mózgu krowy nr 03]34 została przesłana z rzeźnl
w Mochnaczce Wyżnej koło Krynicy do laboratorium BSE
w ZHW w Krakowie 2 maja ok, godz. B:00. Dwukrotne



badanie testem Platelia-BSE (Bio-Rad) dało wynik pozy-
tywny (8). Informacja o pozytyłvnym wyniku dotarła do
laboratorium referencyjne go w Zal<ładzie Wirusologii Pań-
stwowego InsĘtutu Weterynaryjnego w Puławach 2 maja
2002 r. o godzinie 20:30. Ustalono, iż próbka mózgowia
krowy 03134 zostanie dostarczona do Puław 3.05.200ż r.
Próbka dotarła do laboratorium referencyjnego 3 maja o
godz. I1 :50. Pierwszym testem zastosowanym do potwier-
dzenia diagnozy BSE był test typu immunoblot (Prionics-
Check) (6, 15). Do testu pobrano fragment tkanki o masie
0,67 g z rejonu zasuwki (obex). Równocześnie pobrano
próbkę pnia mózgu do formaliny. Kontrolę ujemną testu
immunoblot stanowiła wcześniej zbadana próbka mózgo-
wia, która wypadła negatywnie w teście Prionics-Check.
Po zważęniu probek (badanej od krowy 03734 oraz próbki
ujemnej) i dodaniu buforu do homogenizacji (wlv I0oń),
próbki homogenizowano przy 20 000 obrotów przez 7 mi-
nutę. Po homogenizacji próbki pobrano w duplikacie i
umieszczono w pĘtce formatu 96-dołkowego o pojemno-
ści dołków |,2 mI. Trawienie proteinazą K prowadzono w
suchym bloku grzejnym w temperaturze 48"C ptzez 40
minut w cienkościennej pĘtce 96-dołkowej o pojemności
dołka 200 pl. Po dodaniu do próbek buforu zawierającego
inhibitory proteaz oraz buforu ,,próbkowego", prowadzo-
no denaturację w temperaturze 96oC przez 5 minut. Jako
kontrolę dodatniązastosowano normalne białko PrP (PrPc)
nie poddane proteolizie (zawarte w zestawie diagnosĘcz-
nymwraz z markerami mas cząsteczkowych). Kontrolę tą
poddano denaturacji w temperaturze 65"C przez 5 minut.
Elektroforezę w l2oń żelu poliakrylamidowym (Novex)
próbki badanej i próbki ujemnej oraz kontroli dodatniej
prowadzono przez 45 minut przy staĘm napięciu 200V. Po
elektroforezie wykonano transfer białek z żelu na Immobi-
lon P (Millipore) przy stałym napięciu I50Y przez 60 mi-
nut, Blokowanie membrany oraz inkubacje zprzeciwctała-
mi i płukania wykonywano zgodnie z zaleceniami produ-
centa testu. Wykrywanie sygnału reakcji enzymatycznej
prowadzono metodą chemiluminescen cyjnąz użyciem sub-
stratu CDP-Star (Promega). Po 5-minutowej inkubacji
membrany z substratem, sygnał reakcji wykrywano na kli-
szy rentgenowskiej po I- oraz 5-minutowej ekspozycji.

Dla porównania wykonano takżę badanie w kierunku
BSE z użyciem trzeciego uznanego testu diagnosĘcznego

Enfer TSE Diagnostic Test (Enfer Scientific Ltd.). Test ten
opaĄ jest na metodzie ELISA zwykorzystaniem chemilu-
minescencji. Do badania pobrano fragment pnia mozgu z
okolicy zasuwki o masie 0,63 g, który homogenizowano w
9,'75 m7 buforu ,,Enfer Buffer 1" w stomacherze (Seward
Stomacher 80) przez 120 sekund przy najwyższych obro-
tach. Następnie naniesiono po 180 pl homogenatu w dupli-
kacie na 96-dołkowąpłtkę do wirowania (Enfer Centrifu-
ge Plate) i wirowano w wirówce stołowej z adapterem do
płytek (Eppendorf Cenrifuge 5810) o promieniu r : I5,4
cmprzy 4000 obrotów/minutę przez 5 minut, w temperatu-
rze pokojowej. Kontrolę ujemnątkanki przygotowano zgod-
nie z zaleceniem producenta z probki mózgowia, która we
wcześniejszym badaniu testem Enfer dała wynik ujemny.
Kontrola tzw. ślepa, jak również kontrola dodatnia znądu-
ją się w zestawie diagnostycznym. Po wirowaniu próbki
przenoszono na płytkę (Enfer Coated Plate) z proteinazą K
i trawiono w inkubatorze wytrząsarce (Thermo LabSys-

tems iEMS) przez 60 minut w temperaturz e 34oC, przy war-
tości wytrząsania 650 cykli/minutę. Kolejne etapy: inku-
bacje z buforem ,,stopującym", zpierwszym i drugim prze-
ciwciałem oraz inkubację z substratem przeprowadzono w
inkubatorze-wytrząsarce w temperailrzę 34"C przy war-
to ści wytrząs ania 65 0 cykli/minutę. Pomiędzy p o szcze góI-
nymi etapami pĘtkę płukano trzykrotnie w płuczce (Ska-
tron Skan Washer 300). Odczyt wykonyrvano za pomocą
cz7Ąnika,,Thetmo L ab Systems Asc ent Microplate Chemi-
luminescence Reader". Jednostkąwartości odczytu jest LU

luminescence unit, czyli jednostka luminescencji. W in-
terpretacji wyniku bierze się pod uwagę wartości odczy-
tów po odjęciu średniej warlości próbki ślepej stanowiącej
tło reakcji. Dla próbek badanych wynik jest ujemny, jeśli
odczyt po odjęciu wańości probki ,,ślepej" w obydwu po-
wtórzeniach lub odczyt w jednym z powtorzeń nie prze-
Wacza wartości 5,5 LU.

Do badania histopatologicznego i immunocytochemicz-
nego (ICCh) przeznaczono fragment (długości ok. 1,7 cm,
nie docierający w kierunku donosowym do konarów do-
ogonowych móżdżku) pnia mózgu. Wskutek uprzedniego
pobierania materiału do badań laboratoryjnych testem Pla-
telia-BSE, doszło do uszkodzenia prawej strony zasuwki.
Zmateriahl utrwalonego w I0oń zbuforowanej formalinie,
pobrano ok. 5 mm grubości wycinek, z którego sporządzo-
no skrawki parafinowe. Częśc z nichprzeznaczono do ba-
dania immunocytochemicznęgo, a pozostałą część barwio-
no hematoksyliną i eozyną(HE). Obserwację preparatów
histopatologicznych prowadzono w mikroskopie świetlnym.
W badaniu immunocfochemicznym preparaĘ inkubowa-
no w 98% kwasie mrówkowym przez 30 minut, a następ-
nie umieszczano w pojemniku z wodą demineralizowaną
w autoklawie l25"Cl2 baryl3) minut. Po wyjęciu z auto-
klawu skrawki zafiLlzano w buforze TBST. W celu inakty-
wacji peroksydazy endogennej preparaĘ umieszczano na
30 minut w rozfuryorze metanolu z dodatkiem H"O" (0,3%).
Płukanie preparatów wykonano w PBS z dodńióm Twe-
ęn20 na mieszadle magneĘcznymprzez 5 minut. Po krót-
kotrwałym osączeniu na preparaty nanoszono pierwsze
przeciwciało i prowadzono inkubację w komorze wilgot-
nej w temperaturze pokojowej przez I godzinę. Do badań
immunocytochemicznych wykorzystano przeciwciało po-
liklonalne R524 dla owczego PrPs" uzyskane poprzez im-
munizację królików (przeciwciało to pochodziło od dra Jana
P.M. Langeveld'a z Institute for Animal Science and He-
alth, z ID-DLO Lelystad, Holandia) (7, 1B). Przeciwciało
R524 po rozcięńczeniu 1:1500 w buforze PBS-BSA (1%)
nanoszono na preparat tkanki mózgowej. Pfukanie 2 x 2 mi-
nuĘ wykonano w buforze PBS-Twe en20 (0,05%o). Następ-
nie na preparaty nanoszono koniugat kozich przeciwciał
dla fragmentu Fc IgG królika znakowanych peroksydazą
(Jackson) i inkubowano w komorze wilgotnej przez 15
minut. Płukania wykonl.wano jak wyżej. Substrat stanowił
tetraĘdrochlorek dwuaminobenzydyny (DAB) z dodatkiem
HrOr. Inkubację prowadzono pTzęz 5 minut. Następnie pre-
paraty podbarwiano hematoksylinąprzez 30 sekund. Od-
wodnienie wykonywano umieszczając preparaty we wzra-
stających stęzeniach alkoholu etylowego - 50,70,95Yo,
alkohol absolutny i zamykano pod szkiełkiem nakr},rł,ko-
wym przy uzyciu balsamu kanadyjskiego. Obserwację pre-
paratów prowadzono w mikroskopie świetlnym.



Wyniki iomówienie
Badanie testem Prionics-Check dało wynik dodat-

ni, Po trawieniu ptoteinaząK, stwierdzono obecność
białka PrP na membranie (w postaci zaczęmientaklt-
szy RTG). Położenie białka odpowiadało pozycji for-
my patologtcznej (2'7-30 kDa) w stosunku do markera
mas cząsteczkowych zawartego w zestawie. Ponadto
stwierdzono występowanie tegoż białka w trzech for-
mach glikozylacji (forma nieglikozylowana, jedno-
oraz dwuglikozylowana) w postac i trzęch prążków na
membranie (ryc. 1).

Wyniki odczytu testu Enfer przedstawia tabela 1.

Srednia wartość odczytu duplikatu kontroli dodatniej
wyniosła 2]7I,76 LU (dopuszczalna przęz test war-
tość odczytu po odjęciu wartości kontroli ,,ślepej"
wynosi 400-2850 LU), kontroli,,ślepej" - 1,53 LU (ej
wartość nie moze przekraczać 4 LU) i kontroli ujem-
nej - 0,00 LU (dopuszczalna wartość poniżej 3 LU).
Srednia wartośc odczytupróbki pochodzącej od zwie-

ka (ryc. 4,5). Zmiany do-

ĘczyĘ ją&apasmasamot-
nego, j ądra pasma rdzenio-
wego nerwu trój dzielnego,
a przede wszystkim jądra
grzbietowego nerwu błęd-
nego.

Do badań monitoringo-
wychwkierunkuBSE do-
puszczone sąprzez UE
trzy testy diagnosĘczne

2 3 45 6 7

Ryc. l. Wynik badania testem Prionics-Check próbki nr 03734
(ekspozycja 2 minutowa) 1, 8 kontrola dodatnia (.zaznaczona

pozycja białka PrPc]); 2, 3 - próbka nr 03]34 badana w duplika-
cie. Strzałki wskazująformę nieglikozylowaną jedno- oraz drł,u-

glikozylowanąbiałka PrPS'; 4, 5 -próbka ujemna (badana uprzed-
nio testem Priorrics-Check z wynikiem negatywnyn); 6, 7 próbka

nr 03]34 badana w duplikacie.

Tab. l. Wartości odczytu (iednostki luminescencji - LU) testu Enfer-TSE - próbka nr 03734

Bodzai próbek
0dczyl (LU)

powlórzenie 1 | powlónenie Z | średnia

WańOść odczylu po odięciu średniej wańości
konholnej próbki ślepei (LU)

powtónenie1 | powtórzenieZ I Srernia

KOnlrolne

Bada ne

ślepa

dodalnia

uIemna

P1 - krowa 03 734

P2 - próbka ujemna

1,49

2573,38

1,57

940,1 0

1,61

1,57

2973,21

1,49

801,52

1,60

1,53

2773,29

1,53

870,81

1,61

-0,04

2571 ,85

0,04

938,57

0,08

0,04

2971,68

-0,04

800,00

0,07

0,00

2171 ,76

0,00

869,29

0,08

rzęcia chorego na BSE (P1) wynio
sła 869,29 LU, a dla porównania
próbki ujemnej (P2 ) 0,08 LU.- 

Badaniemetodąhistopatologiczną
wypadło negatywnie (ryc. 2), W

materiału do badania szybkim te-
stem, obserwowano całkowite znisz- .!

częnie obszaru jądra pasma samot-

a histopatologiczne- Ryc. 4. Wynik badania próbki nr 03734
kolica jądra pa§ma metodą ICCh, okolica jądra grzbietowe-

trójdzielnego (HE), go nerwu błędnego. Słabo widoczne zło-
olizacji neuropilu, gi białka PrPs" zabarwione na brązowo,

szkodzenia struktury pow. 100x
emrozenia próbki.

logicme nie wykazało natomiast cha- , 
'"'

rafterystyc rnĆi dtu gąbczastej ence- o 
*

falopatiibydła wakualizacjineuropi- u ł
Iu cry końórek nerwowyóh * ,rrń;- " ć =:

Badaniemetodąimmunocfoche- , " 
o * 

}

micznądało wynik dodatni. Stwier- ' §

dzono obecność białka PrPS' przeja- Ryc. 3. Kontrolny preparat ujemny - Ryc. 5. Wynik badania próbki nr 03734

wiające się swoistąreakcjąbapnmą badanie metodą ICCh, okolica jądra metodąICCh,okolicajądragrzbietorve-
w miójscach występówanii tógo biał- grzbietowego nerwu błędnego, pow. 100x go nerwu błędnego, Pow. 600x



(1, 10, 11). Określane sąone jako szybkie testy diagno-
sĄlczne, gdyż wynik badania uzyskuje się w okresie
poniżej 24 godzinod wysłania próbek do laboratorium.
Postępowanie z próbkami dodatnimi w badaniach mo-
nitoringowych reguluj e Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego nr 9991200I z 22 maja 200I r. (2). W
przypadkll uzyskania dodatniego wyniku w kierunku
BSE w szybkim teście, naleĘ wykonac histopatolo-
gtczne badanie potwierdzające. Gdy wynik tego bada-
nia jest ujemny lub wąĘliwy, lub gdy materiał badany
uległ autolizie, próbki naleĘ zbadac metodą immu-
nocytochemicznąlub testem typu immuno-blot. Test
Prionics-Check, zaltczany do szybkich testów diagno-
sĘcznych, nie jest testem referencyjnym do potwier-
dzania przypadków dodatnich zdiagnozowanych w ba-
daniach monitoringowych choć oparĘ jest o technikę
immuno-blot. Referencyjny test typu immuno-blot po-
lega na lżyciu większej masy badanej próbkt (a s) i
jej zagęszczenuJ poprzęzultrawirowanie ( 1 7). Jednak-
żepełnaprocedura trwa 3 dni. Wysoce dodatni wynik
w badaniu monitoringowym w laboratorium BSE w
ZHW Kraków, zarówno w pierwszym badaniu, jak i
w badaniu dodatkowym wskazyłvał , że zawartość biał-
ka PrPS'w badanej próbce jest wysoka. Końcowa in-
terpretacja wyniku badania testem Prionics Check jest
taka sama jak w teście referencyjnym immuno-blot, a
czas badania skrócony do 7 godzin Uzyskany wynik
badania próbki w teście Prionics-Check spełniał
wszystkie krytoria uznania wyniku badania za dodat-
ni: obecność białka PrP po trawieniu proteinazą K,
niższa masa cząsteczkowa PrP opornego na proteina-
zę K or az ob e cno ś ć tr zech pr Ęków o dp owi adaj ąc a pro -
filowi glikozylacji białka PrP.

Badanie metodąhistopatologiczrrą dało wpik uj em-
ny. Nie stwierdzono obecności zmian gąbczasĘch w
istocie szarej oraz komórkach nerwowych badanego
fragmentrr pnia mózgu, co może byc związane zbra-
kiem objawów klinicznych u badanego zwterzęcia,
Jednakże kolejne badanie odwoławcze w teście im-
munocfochemii, gdzie wykrywa się podobnie jak w
teście Ępu immuno-blot obecność białka PrPS', dało
wynik dodatni. Brak zmian gąbczastych charaktery-
styczny jest dla przypadków subklinicznych BSE,
gdzie obecnośc białka PrPS" poprzedza wystąpienie
zmian histopatologicznych i pojawienie się objawów
klinicznych. Badana próbka mózgowia pochodziła od
krowy, która w badaniu
przedubojowym nie wy-
kazywała objawów kli-
niczny ch ze strony o środ-
kowego układu nerwo-
wego. Dane literaturowe
wskazują że obecność
białka PrPS' stwierdza się
w okresie 6-9 miesięcy
pr ze d faząkl'intczną cho -
roby w przeciwieństwie
do zmian gąbczastych,

które pojawiają się w okresie do 3 miesięcy przed ob-
jawami klinicznymi BSE (19). W związkazĘmpro-
ponuje się nawet zastąpienie terminu pasażowalne gąb-
czaste encefalopatie określeniem pasażowalne ence-
falopatie degeneracyjne.

W s zy stki e tr zy szybkie te sĘ dopus zc zon e pr zez U F,

do badań monitoringowych w kierunku BSE (Plate-
lia-BSE, Prionics-Check oraz Enfer-TSE) umożliwiĘ
jednoznaczną interpretacj ę uzyskany_ch wyników i roz-
pozfianle pierwszego przypadku BSE w Polsce. Ich
przydatność diagnostyczna jest o tyle cenna, że jak
WkazaŁ op i syr,v any pr zyp adek, b adanie hi stop ato 1o -
giczne w kierunku BSE dało wynik ujemny. Badanie
to według podręcznika OIE oraz Rozporządzenta999l
2001 Parlamentu Europejskiego, stanowi główny test
do rozpoznawania BSE w krajach gdzie nie stwier-
dzono dotychczas przypadków tej choroby, lub tam
gdzie występuje ona sporadycznie. Jednakże, jak wy-
kazał pierwszy w Polsce przypadek BSE, badanie
metodą histopatolo gicznąu z-łvierząt będących w fa-
zie inkubacji choroby, moze dawać wyniki ujemne.

llrugi plzypadek BSE

Druga próbka mózgowia (nr 003) traflła 14 sierpnia
2002 r. bezpośrednio do Zal<ładu Wirusologii PIWet.
w Puławach, w ramach obowiązkowych badań moni-
toringowych by dła powyżej 3 0 mie siąca ży cta, ubtj a-
nego w celu pozyskania mięsa do konsumpcji. Pocho-
dztła ona od krowy lat ok. 12, z pryw atnego gospodar-
stwa w obrębie powiafu lubartowskiego, woj. lubel-
skie. Materiał do badań pobierano jw. Badanie moni-
toringowe wykonano przy pomocy testu diagnostycz-
nego Enfer-TSE. Uzyskano wynik dodatni zarówno w
pierwszym badaniu (5,56 LU) jak i w badaniu powtór-
nym (24,38 LU) (tab. 2). Następnie wykonano bada-
nie testem Ępu immunoblot (Prionics-Check). Bada-
nie to także daŁo wynik dodatni. Po trawieniu prote-
unaząK, stwierdzono obecność białka PrP na mem-
branie (w postaci zaczęrlięnia kliszy RTG) (ryc. 6).
Położenie białka odpowiadało porycji formy patolo-
gicznej (27-30 kDa) w stosunku do markera mas czą-
steczkowych zawańego w zestawie. Ponadto stwier-
dzono występowanie tegoż białka w trzęch formach
glikozylacji (forma nieglikozylowana, jedno- oraz
dwuglikozylowana) w postaci trzechprĘków na mem-
branie (ryc. 6),

Tab.2. Wartości odczytu (|ednostki luminescencji - LU) testu Enfer-TSE - próbka nr 003

kontro lne

Ba da ne

ślepa

do datnia

u|emna

P5 - krowa 003

P5 - ktowa 003
(pOwlórne badanie)

1,79

1159,90

2,93

10,12

12,54

1,87

1196,17

2,03

4,06

39,05

1,83

1,178,03

2,48

7,39

25,80

-0,04

1158,06

1,09

8,89

11,13

0,04

11 94,33

0,19

2,22

37,64

0,00

1 1 76,20

0,64

5,56

24,38



Badanie histopatolo giczne dało
wynik dodatni. Stwierdzono waku-
olizacjęneuropilu w obrębie zasuw-
ki, Ępowądla BSE. Szczególnie in-
tensyłvne zmiany obserwowano w
obszarzę jądra samotnego badanej
próbki (ryc. 7, 8). Także badanie
metodą immunocytochemiczną po-
zwoliło stwierdzić obecność dodat-
niego odczynu, przejawiającego się
swoistą reakcj ą barwną w miej scach
występowania białka PrPS'w obrę-
bie zasuwki.

Ryc. 6. Wynik badania testem Prionics-Check próbki nr 003
(ekspozycja 10 minutowa) 1 - kontrola dodatnia (zaznaczona
pozycla białka PrPC); 2,3,4,5 - próbka ujemna (badana uprzed-
nio testem Prionics-Chęck z wynikiem nęgatywnym); 6, 7, 8, 9
próbka nr 003 badana w duplikacie. Strzałki wskazująformę nie-
glikozylowaną jedno- oraz dwuglikozylowaną białka PrPS'

Porównując wyniki badań szybkimi testami pierw-
szych dwóch przypadków BSE w Polsce można za-
uw uĘ ó, że w pr zypadku drugiej próbki (próbka nr 00 3 )
stwierdzono znacznie słabszy sygnał reakcji w stosun-
ku do próbki pierwszej. Jednakże nawet w przypadku
takiej próbki szybkie testy diagnostyczne pozwoliĘ
na postawienie prawidłowej diagnozy. Przajęty sche-
mat postępowania pomvala w pierwszym etapie bada-
nla, przy użyctu szybkich testów diagnostycznych,
wysunąć podejrzenie BSE w okresie do 8 godzin od
otrzymania próbek, a następnie potwierdzić to podej-
r zęnię w o dwoław czy m b adaniu re ferencyj nym, z go d-
nie z wymogami O.I.E. orazUE,

Postscliptum
Obydwa przypadki BSE opisane w powyzszym artykule

zo staĘ j edn oznacznie potwierdzone 2 0 wrześn ia 2002 r. w
badaniu odwoławczym w laboratorium Unii Europejskiej
dla BSE, mieszczącym się w Federal Research Centre for
Virus Diseases of Animals, Riems, Niemcy kierowanym
przez dr Martina H. Groschupa.

Trzeci przypadek BSE zdiagnozowany we wrześniu
2002 r. w ZHW Kraków, potwierdzono testem immuno-
blot w PlWet. Pulawy.

Obecnie tr-wają dodatkowe badania (histopatologia oraz
immunocytochemia).
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