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badaniu w kierunku BSE podlega również tzw. grupa

jach UE a badaniu probek po--chodząc wykazywaĘ objawy
kliniczn ie BSE. Badania wy-
konywano metodą histopatolo giczną oraz immuno-
histochemiczną. Wykrywalność choroby w tej grupie
zwierzątjestnajwyzs czll-
szychmetod diagnos h tes-

tów oraz stwierdzen wego
także u klin iczniezdrowych zvvteruątdoprowadziło do
zmian w schemacie badań w postaci tzw. czynnego

Materiał i metody

Materiał do badań szybkimi testami stanowił pień móz-
gu bydła
(Prionics
oraz Prio
centa z uzyciem sprzętu odpowiedniego dla danej rnetody,

Badanie składało się z trzech etapów: przygotowanie ho-

mogenatu z pnla mozgu, oczyszczenie patologicznej for-

my białka PrĘ czyli PrPS" (selektywna degradacja formy
fizjologicznej - PrPC zużyctem enzymu proteolitycznego)



Tab. 1. Przypadki BSE wykryte w Polsce w okresie 05.2002-30.11.2004
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Objaśnienia: x pierwsze dwa przypadki BSE potwierdzono w niemieckim laboratorium referencyjnym metodą SAF-Immunoblot
(dzięki uprzejmości dr Marlina Groschupa), natomiast pozostałe ptzypadki potwierdzano metodą immunoblot w wersji hybrydowej
(4); n.b,ttl nie badano (utrwalenie pnia mózgu w formalinie uniemozliwiło homogenizację próbki); n.b.t'l nie badano (brak rejonu
zasuwki lub mrozony materlał)

oraz wykrycie formy patologicznej w badanej próbce (frag-
menfu PrPS" pozostałego po proteolizie z użyciem prote-
inazy K tzw. PrP'"'). Ilościowy wynik badania odnoszono
do warlości progowej, określonej przez prodlcenta dane-
go testu. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego
(w dwukrotnym badaniu), stawiano podejrzenie BSE. W ta-
kim przypadku próbki wysyłano do Państwowego Instytu-
tu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawcze-
go (PIWet. - PIB) w Puławach - Zakład Wirusologii, który
obok Zakładu Anatomii Patologicznej pełni rolę krajowe-
go laboratorium referencyjnego ds. BSE. Każde podejrze-
nie BSE potwierdzano tTzema metodami: histopatologicz-
ną immunohistochemic zną oraz hybrydową odmianą me-
tody immunoblot (4), Dane dotycząceliczby wykonanych
badań w ramach monitoringu czynnęgo pochodzlły z Za-
kładu Wirusologii PIWet, - PIB w Puławach, z laborato-
riów ZFIW oTazz informacji udostępnionychprzez Głów-
ny Inspektorat Weterynarii.

Wyniki iomówienie
W okresie od stycznia 200I r. do końca listopada

2004 r. w Polsee wykryto 20 przypadków gąbczastej
encefalopatii bydła (tab. 1). W powyzszym okresie
przebadano I 2I3 7 45 próbek pnia mozgu. Liczbępr ó -
bek zbadanych w paszczegóInych grupach zwierząt

przedstawi a tab. 2. Wykrywalność choroby rosŁa zkaż-
dym rokiem. W 2001 r. nie stwierdzono przypadkow
BSE, natomiast w 2002 - 4 przypadki, 2003 5,
w 2004 11. Odnosząc liczbę przypadków BSE do
pogłowia bydła powyżej 24. mtesiąca życia zalważo-
no tendencję wzrostową. Wskaźnik częstości wystą-
pienia BSE u bydła powyżej 24. miesiąca życia na
1 mln osobników (5) w 2002 r. wyniósł I,2,2003 -
I,5 oraz w 2004 - 3,3 . T akżę sto sunek liczby przypad-
ków wyĘĄch w danym roku do 1 0 000 zwierząt zba-
danych wzrósł z0,I w 2002r. oraz2003 r. do wartości
0,2 w 2004 r, (dane do kohca pńdziernika 2004). Roz-
kład geograrlczny BSE, z przęwagą we wschodniej
częŚai P ol ski (7 0Y" pr zypadków), o dp owiada gęsto ś c i
populacj i zw lq ząt (6 I % by dła ho duj e s ię we wschod-
niej częś ci kraju). Analiza wykryĘch przyp adków pod
względem roku urodzenia wskazuje, że większość
znich (8 przypadkow) wystąptŁa u zwierząt :urodzo-
nych w 1996 r. Niska liczba wykrytych przypadkóW
przy znaczącym imporcie mączek mięsno-kostnych
i bydła zkajów z potwierdzonym.BsE wskazlje, że
ptzpadkl choroby w Polsce mogąnie być wynikiem
wprowadzenia choroby z zęwnątrz. Pomimo dńej licz-
by wykonanych badah, maŁa liczba stwierdzonych



Tab.2. Liczba badań szybkimi testami w kierunku BSE w okresie sĘczeń 2001 - październik2004

przypadkÓw BSE sugeruj e, żę w Polsce może wystę-
pować sporadyczna postać choroby, podobnie jak ma
to miejsce u ludzi ze sporadyczną postacią choroby
Creutzfeldta- Jakoba. Ponad dwukrotny wzrost liczby
przypadków w 2004 r. w stosunku do 2003 r., okres
wprowadze nia zabezpieczeń przedB SE w Polsce (lata
1999-2002) oraz średni czas inkubacji choroby (4-6
lat), sugeruj ą że najwięcej zachorowań należałoby
oczekiwaó w latach 2005-2008 .W 2002r. zdtagnozo-
wanę przypadki urodzone byĘ w latach 1990-1996,
natomiastw2003-2004zanotowanozachorowaniatak-
żęw rocznikach 1997 ,1998, a nawet 2000. Najwięcej
przypadków BSE zanotowano l zwierząt 8-letnich
( 5 prąrp adkó w) or az 6 - letnich (4 pr ryp adl<l). Naj mło d-
szę zwlenzęmiało 4lata, a najstarsze 12 |at. Jednakże
wzrost Iiczby wykrytych przypadków BSE może wią-
zać siętakże ze skutecznym systemem nadzoru nad
występowaniem BSE w populacji bydła w Polsce,

Podstawowy zatnlt ekspertów UE w stosunku do
Polski odnośnie do nadzoru nad BSE w latach 200I-
-2003 dotyczył zbyt małej liczby badań wykonywa-
nych w grupie ryzyka, azwłaszcza w grupie zwterząt
padĘch, Doświadczenie kraj ów UE wskazuj e, że wy -
krywalno ść choroby w tej kateg orlt zwierząt j est bar-
dzo wysoka, co przy badaniu małej liczby mvterząt
możę oznaczaó niedoszacowanie skali epizootii.
W Polsce od 2002 r., coroczrrie notuje się znaczący
wzrost liczby badań w całej grupie ryzyka, a zwłasz-
cza wśród zwterzątpadĘch. Pomimo tego nie zareje-
strowano większej ltczby zachotowań. Spośród 20
wykryĘch doĘchczas przypadków BSE, 80% stwier-
dzono w grupie rwierząt zdrowych (tylko dwa doty-
czyły zwierząt z objawami nerwowymi, a po jednym
zanotowano u krowy padłej oraz ubitej z koniecznoś-
ci). Dane te wskazują na odmienny charakter epizo-
otii BSE w Polsce w stosunku do pozostĄch krajów,
podkre ślaj ąc mozliwo ś ć sp ontaniczne go występowa-
nia choroby w kraju. Można przypuszczaó, że noto-
wana w Polsce niska częstotliwość zachorowań na BSE
(typowa dla schorzeń sporadycznych), do200ż r. unie-
możItwtała wykrycie tej choroby. Związane to było
przede wszystkim z niską czułością stosowanej meto-
dy or az znikomą skalą wykonywanych badań. Dopi e -

ro wdrozen ie cztlĘ ch te stów di agno styc zny ch umo ż-
liwiaj ących wykonywanie badań masowych pozwoli-
ło na wykrycie BSE w Polsce.
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Zapalenie łoĄska typu nokardialnego opisano po raz pier-wszy u koni w USA

pod koniec 1980 r. Jest ono wywołane przezróżne grupy Gram-doda|rich, roz-

gałęzionych, nitkowatych bakterii: Nocardia sp , Rhodococcus rubropertinclus

i Amycolatopsis,sp. W grudniu 2001 r. u lO-miesięcznego plo<lu źrebięcia poro-

nionego przez 12łetnią klacz wystpił spadek masy ciała (25 kg), bladość błon

śluzowych, przekrwienie bierne narządów wewnętrznych, zgrubienie łożyska

o średnicy około 20 cm pokryte brązowym, nekroĘcznynr śluzoworopnym wy-

siękiem zawierającym ,,ziarenka siarki". W preparatach odciskowych z patolo,

gicznie zmienionego odcinka łożyska występowĄ liczne, rozgŃęione, Gram-

-dodatnie bakterie ułożone pojedl,nczo lub w grupach. Badanie histologiczne

wątroby i śledziony wykaząło miemego stopnia przekrwienie, obrzęk mięśnia

serca, maftwicę kanalików nerkowych. Z łożyska, wątroby, nerek, pfuc i śle-

dziony płodu wyizolowano Crosiella eqti.Klacz 1eczono ampicylinąw dawce

20 mglml podawaną do pochwy przez 3 kolejne dni. 
G.


