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Wiru s enz o oty c znej biał aczkt by dła - B LV (B ov in e
Leukemia Virus ) j e st trans aktyrłuj ącym e gzo gennym
retrowirusem wywołującym u bydła przewlekłą cho-
rob ę nowotworową układu limfaty czne ga . Mo lekul ar-
ne i biologiczne właściwości wirusa wskazują na bli-
skie jego pokrewieństwo z wirusem białaczki T-ko-
morkowej u ludzi HTLV-I iHTLY-2 orazbiałaczkj
T-komórkowej u małp, Mozliwość transmisji wirusa
drogąkontaktu komórek w hodowli in vitro wykazali
Altaner i wsp. (1) oraz Graves i wsp. (3). Zakażenie
zwierząt charakteryzuje się z reglły długim okresem
latencji i zahamowaniem ekspresji wirusa w większoś-
ci komórek organizmtl, Pierwszym wskaźnikiem za-
kazenia j est obecność swoisĘch p rueciw ciałanĘ-BlV
skierowanych głównie przeciwko otoczkowej gliko-
proteinie gp51. Wirus BLV wykrywany jest przede
wszystkim w limfocytach typu B stanowiących miej-
sce jego replikacji i integracji z genomem komórek
gospodarza (9, 10). Stwierdza się go równiez w limfo-
cytach T, monocytach i komórkach nabłonkowych gru-
czoŁa mlekowego (2), jak równiez w komórkach na-
sienia (6). Po okresie inkubacji choroby wirus btaŁaczki
wykrywany j est równiez w wielu n arządachwewnętrz-
ny ch zakażonych zw ier ząt (4) .

Celem badań było prześledzenie transmisji wirusa
enzaotycznej biaŁaczki bydła z krów na potomstwo
w warunkach naturalnych. Kontrolę stanu zakażenia
prowadzon o pr zy uzyciu ń żny ch metod diagno stycz-

ny ch zar ów no z v,,:1kor zystani em surowi cy, p ełnej krw i
oraz leukocytów krwi matek, jak i surowicy, pełnej
krwi, leuko cltow or az natządów wewn ętrznych c i el ąt.

Mateliał imetody
Zwierzęta. Do badań użyto 14 krow mlecznych rasy ncb

w wieku 4-6 Iat pochodzapych z dużego gospodarstwa L.
zapowietrzonego od lat wirusem białaczki. Spośród wy-
mienionych kr,ów wybrano 9 sztuk wykazujapych dodatni
wynik badania serologicznego testem lD i ELISA. Pozo-
stałe 5 l<rów stanowlły zwierzęta kontrolne z ujetnnyll
wynikiem badania przeciwciał anty-BLV. Drugą grupą do-
świadczalną były cielęta (byczki) pochodzące od wymie-
nionych matek. Odchów i karmienie cielątprzez pierwsze
dwa tygodnie prowadzono w miejscu urodzenia, a następ-
nie kierowano je do innego gospodarstwa z ptzezoacze-
niem na opas, W pier"wszych 2-3 dniach zycia cielęta pojo-
no siarą matki, a następnie katmiono mlekiem zbtorczym,
po czym, po przejśclu do wychowalnl zywiono je wg ogol-
nie znanych wymogólł,. Badanie serologiczne cleląt oraz
kontrolę obecności DNA wirusa w pełnej kr-wi i izolowa-
nych leukocytach przeprowadzano dwukrotnie: w wiekrt
8-10 i 16-18 miesięcy. Kontrolę obecności prowirusowego
DNA metodą nested-PCR przeprowadzono w próbkach
róznych narządów pobranych od cieląt w dniu uboju w wie-
ku 16-1B miesięcy.

Próbki krwi. Krew do badań pobierano z żyĘ jarzno-
wej w ilości 10 ml. Jako antykoagulantu uzyto wersenu ll
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(NaCl - 8,0, KCl - 0,2, KH.PO4- 0,2, Na.HPO. - 1,15,
EDTA - 50,0, H,O ad 1000 ml) w stosunku I :20.

Izolacja leukocytów i krótkoterminowa (short term)
hodowla komórek. Pobranąkrew w ilości 20 ml wirowa-
no 2500 obr. przez 30 min., zbierano uzyskany kożuszek
leukocytów do oddzielnej probówki l poddawano hemoli-
zie HrO w stosunku l : 4. Po 30 sek. buforowano zawiesinę
komorek roztworem 1,7% NaCl, ponownie wirowano
2500 obr. przez l0 min. i płukano 0,9% NaCl. Uzyskany
osad leukocytów traktowano jako materiał wyjściowy do
założeni a hodowli krótkoterminowej k omórek or az badań
1aboratoryjnych testu syncytialnego oraz kontroli prowi-
rLlsowego DNA wirusa BLV metodą nested-PCR.

Izolacja DNA z próbek pełnej krwi. Wirusowy DNA
izolowano metodą Miller i wsp. l988, pobierając 500 pl.
świeżej, pełnej kr-wi obwodowej, po czym postępowano wg
protokofu izolacji DNA zestawu Blood DNA Prep Plus
(A&A Biotechnology, Gdynia. Nr kat. 022).

PCR standard. Badanie przeprowadzono przy użyciu
dwu par primerów DNA genu env wirusa białaczki. Reak-
cję amplifikacji prowadzono w mieszaninie o końcowej ob-
jętości 25 1l"l. składającej się z: 10 mM Tris-HCl pH 8,B
przy 25"C,50 mM KCl, 1,5 mM MgCl,,0,1oń Triton
x-100, 200 pM mieszaniny każdego z dNTŁ 0,5 U DyNA-
zyrne II DNA polimerazy (Finnzymes Oy), 0,2 pM prime-
row ZMZ 15'-ctc tga tgg cta agg gca gac acg gc-3'l i ZM3
l5'-ctt ccc ctc cct ggg ctc ccg aa-3'li 3 pl DNA. Profil
temperaturowy amplifikacji był następujący: 5 min. 95"C,
35 cykli denaturacji 30 s. w temp. 94oC, przyłączanie 1 min.
70'C. W ostatnim cyklu reakcji probówki inkubowano
l0 min. w temp. 72'C.

Nested-PCR dla wirusa BLV. l pl produktu amplifika-
cji pierwszej reakcji PCR dodawano do roztworu zawlera-
jącego 50 mM KCl, l0 mM Tris-HCl pH 8,8 przy 25"C,
50 mM KCl, 1,5 rnM MgCl., 0,1o% Triton x-100, 200 pM
kazdego z dNTĘ 0,5 U DyN Azyme II ww. polirnerazy
DNA, 0,2 pM kazdego startera ZM4 l5'-ctc gcc ctc ccg gac
gcc ca-3'l i ZM5 ll'-gct agg cct aag gtc agg gcc gc-3'l.
Końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej wynosiła 25 pl.
Profi l temperaturowy amplifikacj i był następuj ący : wstęp-
na denaturacj a2 min. w temp. 95'C, 20 cykli 30 s. denatu-
r acji i przyłączania w temp. 94"C, wydłuzanie 3 0 s. 70"C.
N astępnie nakładano 5 p I mieszaniny reakcyjn e1 na 20ń żeI
agarozow zdodatkiem bromku etydyny i prowadzono elek-
troforezę.

Odczyn immunodyfuzji (ID). Test wykonywano zgod-
nie z obowiązującą instrukcją stosując znane, referencyjne
surowice anty-BLV. Jako antygenu uzyto handlowego an-
tygenu serii Al120 przygotowanego w PlWet. Puławy.
Odczyn wykonywano ści śle w g załączonej instrukcj i.

Test ELISA. Kontrolę serologiczną przeciwciał anty-
-gp51 wirusa BLV przeprowadzano testeln SERELISA BLV
Ab firmy Rhóne Merieux ściśle wg załączonel instrukcji.
Odczyt wyników prowadzono na spektrofotometrze Stat
Fax 2l00 przy długości fali 490 nm. Próbki surowic, któ-
rych wartość liczbowa procentu zależności były > 50Yo,
uznawano za dodatnie, zaś surowice których procent za-
lezności wynosił < 30oń uznawano za ujemne. Pozostałe
wartości liczbowe uzyskanych wyników traktowano jako
wartości surowic wątpliwych.

Test syncytialny (SIA). Test wykonywano na24-godz.
komórkach CC8l stosujĄc 5 x l05 limfocytów krwi zwie-
rzątbadanych. Dodatnim wynikiem testu było pojawienie
się wieloj ądrzasty chkomórek - syncytium, widocznych po
uprzednim wybarwieniu odczynnikiem Giemsy.

Mikroskopia elektronowa. Leukocyty kr-wi z hodowli
krótkoterminowej od cielęcia nr 6 w wieku 16 miesięcy
zbierano do oddzielnej probowki, płukano 0,90lo NaCl, wi-
rowano 2500 obr. przez l0 min., usuwano supernatant, po
czym osad utrwalano 40ń aldehydem glutarowym w 0,1 M
buforze kakodylowympH7 ,4. Następnie preparat utrwala-
no przez 60 min. w I%o czterotlenku osmu, odwadniano
w alkoholu i barwiono octanem uranylu. Tak przygotowa-
ne preparaty sprawdzano w mikroskopie elektronowym
Tesla BS-500.

Wyniki iomówienie
Uzyskane rezultaty przedstawiono w tab. I,2 i 3

orazna ryc. 1, 2 i3.Przędmiotem badańbyło przeŚle-
dzenie transmisji wirusa enzooIycznejbtałaczki z krów
zakażonych na ich cielęta drogą zakńenia naturalne-
go. Ogółem w badaniach użyto 9 krow mlecznych,
u których badaniem serologicznym - testem ID i ELI-
SA stwierdzono dodatni wynik kontroli przeciwciał
odpornościowych. Dodatni wynik ID i ELISA wyka-
zano lL I00% badanych krów, podczas gdy wartości
liczbowe procentu za|ężności w teście SERELISA
BLV Ab dla przeciwciał anty-gp51 wahały się od
66,6Yo do I02,0oń. U krów uznanych za wolne odza-
każeniaprocent ten wynosił od0,60ń do 2,9oń. W gru-
pie krów zakażonych BLV stwietdzono rownież 617
dodatnich wyników testu syncytialnego, zaś przy po-
mocy testu nested-PcR wykazano 5 (5 5§%) wyników
dodatnich dla pełnej krwi i 4 (44,4%) dla izolowanych
limfocytów (tab. l). Wielkośc uzyskanych ampliko-
nów wirusowego DNA w elektroforezie wynosiła
2I8 pz i odpowiadała ona wielkości wzotca kontrol-
nego uzyskanego z DNA krów zakażonych BLV
(.yc. 1 ). Zw ierzęta kontrolne wykazyw aĘ uj emny wy-
nik badania zarówno w teście sync},tialnym, jak i ne-
sted-PCR. W grupie cielątwwieku 8-10 miesięcy, po-
chodzących od matek zakażonych BLV, stwierdzono

I 2 3 4 5 6 7 8 9l0........,.......,...18

- 2I8 pz

matki

cielęta 8-10 mies

- 2l8 pz

Ryc. l. Wyniki nested-PCR DNA prowirusa BLV izolowane-
go zlimfocytów krów iich cieląt: l -marker,2- kontrola
pozytywna, 3 - kontrola negaWwna, 4-18 - próbki DNA lim-
focvtów krwi



3 dodatnie wyniki w kontroli serologicznej, teście syn-
clialnym oraz kontroli DNA metodąnested-PCR. Cie-
lęta kontrolne, pochodzące odkrów wolnych od zaka-
żenia, w uzyĘch testach wykazywały ujemne wyniki
badań (tab. 1, ryc. 1, poz. 13-18).

Kontrola stanu zakazenia krów ptzęprowadzona
w dwa miesiące po pierwszym badaniu, wykazała
I00% dodatnich wynikow w testach serologicznych
i teście syncytialnym. Metodąnested-PCR stwierdzo-
no 4 (66,60ń) dodatnie wyniki w przypadku badania
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pełnej krwi i 3 (50%;) w anallzie DNA uzyskanego
z izolowanych limfocytów. Zwierzęta kontrolne wy-
karywaĘ ujemne wyniki badań (tab.2).

W grupie cieląt badanych w wieku 16-18 miesięcy
stwierdzono 3 dodatnie wyniki w kontroli testem ID,
ELISA, testem syncltialnym oraz metodąnested-PCR.
Wartości liczbowe procenfu zależnośct dla przeciw-
ctał anĘ-gpS1 w teście ELISA wahały się od 97,6'Yo
do 100%. Obecność wirusa białaczki w limfocytach
krwi cielęcia nr 6 sprawdzano przy pomocy testu syn-

Tab. 1. Wyniki kontroli zakażenia wirusem BLV u matek i ich potomstwa (cielęta lv wieku 8-10 miesięcy)

Matki lD ELlsA Tesl
syn cylia l ny

PcR

pełna krew leukocyty
Gielęta D ELlsA

Tesl
syncylia lny

PcR

pełna krew leukocyty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,|

12

13

14

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ (94,2)x

+ (101 ,'l)

+ (79,1)

+ (100,2)

+ (90,a)

+ (102,0)

+ (99,3)

+ (66,6)

+ (99,9)

- (1,7)

- (1,7)

- (2,9)

- (0,6)

- (0,9)

+

nb

+

+

nb

+++

++

+++

nb

+

+

+

+

+

nb

+

+

+

+

nb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,|

2

3

4

5

+

+

+

- (6,5)

- (12,6)

+ (101 ,2)

- (7,1)

- (6,2)

+ (99,9)

- (1 0,4)

- (5,2)

- (99,2)

- (2,4l

- l2,4l

- (9,0)

- (6,7)

- (6,3)

+++

+++

++

+

+

+

+

+

+

ObjaŚnienia: nb - nie badano, x wartość liczbowa procentu zależności w teście SERELISA BLV Ab firrrry Rhóne Mórieux

Tab.2. Wyniki kontroli zakażenia wirusem BLV u matek i ich potomstwa (cielęta w wieku 16-18 miesięcy)

Matki lD ELlsA Tesl
syncytialny

PcR

pełna krew I leukocyty
C ie lęla l0 ELlsA Test

syn cytia l ny

PcR

pełna krew I leułocyty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

,l,|

12

13

14

15

+

+

P

+

+

+

P

+

P

+ (87,Z"k|x

+ (95,8%)

+ (93,1%)

+ (90,5%)

+ (101 ,8%)

+ (61,2"k|

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

+

+

+

+ (100%)

+ (97,6%)

+ (99,1%)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ObjaŚnienia: P skierowana na ubój, x wartość liczbowa procentu zależlości w teście SERELISA BLV Ab firmy Rhóne Mórięr_Lx



cytialnego i mikroskopii
elektronowej. Powstałe
syncytium wykazywało
z r e guĘ kształt p ierś c ie -

nia lub nieregularn ej tar -
czy oraz typowe cechy
komórek wielojądrzas-
tych o strukturze morfo-
lo giczne1 zaw ier ającej
około 25-100 jąder ko-
mórkowych (ryc.2). Mi-
kroskopią elektronową
stwierdzono obecność
typowych cząstek typr C
wirusa btałaczkt bydła
(ryc. 3). Cielęta kontrol-
ne wykazlłvaĘ ujemne
wyniki badań (tab,2).

Nalezy podkreślić, ze
wyniki kontroli serolo-
gicznej krów zakażo-
nych wykazywaĘ wyso-
kązgodność z wynikami
testu syncytialnego. W re-
zultacię tylko krowa nr 3
v,ykarywŃaujemnywy-

iii; ą

Ryc. 2. Kontrola wirusa białaczki w limfocytach cieląt 8-10-
-miesięcznych w teście syncytialnym. Widoczne syncytia za-
wierały ok. 25-100 jąder komórkowych. (Pow. 240 x;

Ryc. 3. Mikroskopia elektronowa strukturalnych cząstek wi-
rusa BLV izolowanego z limfocytów krwi cielęcia nr 6 w wie-
ku 16 miesięcy. (Pow. 15 000 x)

nik testu syncytialnego, podczas gdy pozostałe testy
byĘ dodatnie (tab. 1). Cielęta badane w wieku 8-10
mies i ęcy wykazyw aĘ I 00% zgo dno ści wyników kon-
troli serologtcznej, wirusologicznej t metody PCR.
Podobne rezfltaty uzyskano w drugim badaniu cieląt
w wieku 16-18 miesięcy.

Obecnośc prowirusowego DNA wirusa btaŁaczkt
wykazano u cieląt w wieku 16- l 8 miesięcy pochodzą-
cych zarówno od matek zakażonych, jak i od matek
kontrolnych. Cielęta od matek zakażonych, u których
stwierdzono wirus w limfocytach i pełnej krwi (nr 3, 6
i 10), wykazywały równiez dodatni wynik reakcji ne-
sted-PCR z DNA narządów wewnętrznych. W efek-
cie u 3 cieląt stwierdzono dodatni wynik reakcji PCR,
przy azym u jednego z ntch wirus wykazano w ner-
kach, wątrobie, śledzionie, mięśniu sercowym i węźle
chłonnym krezkowym, zaś u drugiego - w wątrobie,
śledzionie, jądrach, mięśniu sercowym i węźle chłon-
nym. U trzeciego cielęcia dodatni wynik PCR wyka-
zano w wątrobie, j ądrach i węzle chłonnym. Obecność
DNA prowirusa BLV stwierdzono równiez u jednego
z cteIąt (nr 13) grupy kontrolnej w nerkach, wątrobie,
śledzionie, najądrzui mięśniu sercowym, podczas gdy
nie wykazano go w pełnej krwi i leukocytach izolo-
wanych. Rezultat ten nie jest zaskoczeniem, poniewaz
wszystkie badane cielęta przebyrvaĘ we wspolnym po-
mieszczeniu. Warto podkreślić, że cielę to w pozosta-
Ęch testach wykazywało ujemne wyniki badań. Otrzy-
mane rezultaty potwierdzająbadania Klintevalla i wsp.
(4),którzy u jednego z eksperymentalnie zakażonych
cieląt nte wykazali prowirusowego DNA w krwi ob-

Tab.3. Obecność prowirusowego DNA wirusa BLV w narządach cieląt od krów białaczkowych
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+
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w 2 do 7 dniprzedpobraniem prob do badania.

rusa BLV w komórkach nasienia byków rasy Cana-
di an Ho 1 ste in. Uzyskan e r ezultaty maj ą wi e lor aktę zna-
częnię poznawczą poniewaz dotycząnie tylko istot-
nego problemu zdrowia rwierzą| patogenezy choroby,
al e prze de ws zystkim możliwo ś c i r ozprzestr zęniania
się enzoo§ cznej białaczki by dładro gą układu rozrod-
częgo.

W efekcie, w oparciu o badania własne, jak i innych
auto rów można pr zy j ąć, z e ko ntro l a zakażęń zw ier z ąt
wirusem BLV przy użyciu zarówno testów serologicz-
nych, jak i wykrywania obecności wirusowego DNA
metodą PCR, mają swoje wady i w istotny sposób
wpĘwają na ostatęczną ocenę skutecznoś ct zwalcza-
nia choroby. W profilaktyce enzootycznej białaczkt
bydła w duzych gospodarstwach hodowlanych szcze-
golnie istotnym elementem jest obecność ukrytych
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nosicieli wirusa BLV. Problem ten jest szczególnie
w ażny, p o ni eważ zw i eru ęta w ykazuj ące n i ski p o zi o m
przeciwciał odpornościowych, małe ilości kopii wiru-
sa bądż jego lokali zację poza obwodowym układem
krwionośnym stanowią najtrudniejsze ogniwo diag-
nostyki laboratoryjnej. Być może wykorzystanie pÓ-
wierzchniowych markerów komórkowych stworzy
nowe mozliwości diagnostyki i pozwoli na izolację
zwierząt w każdym stanie lchzakażęnia. Przeprowa-
dzone badania własne rzlcająnowe światło na pato-
gęnęzę i nowo cze sną di agno stykę molekulamą zaka-
żeh by dŁa wiru s em b i aŁ ac zkt enzo oty c znej,
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głownego lnspektoratu Weterynariiwe wrześniu 2003 r.-)

1, BSE - stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim.

2. WŚciekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 5 województwach: lubelskim (3-3), małopolskim
(1-1), podlaskim (2-2), warmińsko-mazurskim (2-2)i wielkopolskim (1-1). Stwierdzono ją u 4 ko-
tów, 3 psow i 2 szIukbydła.

3, WŚcieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 6 województwach: dolnośląskim (1-1), lubelskim
(1-'1), podlaskim (1-1), świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (4-5), wielkopolskim (7-7),
Zanotowano jąu7lisów,5 jenotów, 1 borsuka, 1 nietoperza, 1 norki i1 tchórza.

4.Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 6 województwach: małopolskim (3-3), mazowieckim
(2-2), opolskim (1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-1) i śląskim (1-1).

*rW nawiasach Podano liczbę porł'iatów i miejscowości, rł,których choroba została stwierdzona,"v okresie sprawozclarł,czym.


