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D i a gno styka s ero 1o gic zna ęnzo oty czne1 b iaŁac zki
by dŁaj e st nadal aktualnym problemem w zw alczaniu
tej chorob mdiagno-
stycznym i test ELI-
SA (1-9). ęzwierząt
zakażony ch ze stad zap ow rctr zonych oraz o chro nę s tad

wolnych od wprowadzęnta sztuk zakazonych BLV
(Bovine Lęukemia Virus). W zależności od rejonu kra-
ju, wielkości i strukfury stada, btałaczka enzootyczna
nadal stanowi powazne zagrożenie w hodowli bydła
w Polsce (I,2, 5,1,9-I4). Wysoki procent zakażeń
notuje się w południowo-zachodnim rejonie kraju. W
wojewodztwie wrocławskim zbadano testem ID 4499
krów w 36 oborach, wykazując w poszczęgólnych sta-

dach od l2oń do 82oń zakażeń wirusem BLV (12). W
oborach o zamkniętym cyklu produkcji stopień zaka-
żenbydła wahał się od 37oń do 64oń. Deptuła i wsp.
(1) wykazali II,9o^ do 39,0oń dodatnich wyników te-

stu ID wśród ]30 sztuk bydła badanego w 1984 r. i
I0,8oń do 23,7oń wśród 515 sztuk w 1985 r. Rułka i
wsp. (15) donoszą że spośród 2053 sztuk bydła do-
datni wynik badania serologicznego testem ELISA
stwierdzono w 804 przypadkach (39%), przy czym
wTaz z wiekiem wztastaltczba zwterząt reagujących
dodatnio. W grupie bydła w wieku powyżej 6 miesię-
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od 8 do 12lat - I57 (63,5%) sztuk.
Celem badań była ocena wartości diagnosĘcznej -

swoistości i czułości polskiego warianfu anĘgenu BO-
VINCR, uzyskanego z komórek NCR-II/BLV w ruty-
nowej kontroli serologicznej białaczki bydła, w wa-
runkach wybranego laboratorium terenowego.

Materiał i metody

Antygen doświadczalny - seria A 1 09 8. Antygen ten sta-

nowił zagęszczony supernatant z hodowli komórek NCR-
- IVB LV. C elem prżygotowani a puli antygenu zbter ano naj -

pierw odpowiednią ilość supernatantu, dodawano siarczan
amonu (NH.,)'SO. w ilości 30 g/100 ml i wstawiano do temp.

4oC na 72 godz. Po tym czaste mieszaninę wirowano
40 min. 2500 obr./min., osad rozpuszczano w HrO red. w
1/l0 objętości wyjściowej, pozostawiając na noc w temp.

4'C i ponownie wirowano 30 min. 2500 obr./min. Tak uzy-
skany antyg en oczyszczano na kolumnie chromatograficz-
nej z Sephadexem G-25, po czym liofilizowano i rozpusz-
czano w H,O red. do 1/100 wyjściowej objętości zębrane-
go supemaiantu. Zagęszczony antygen poddawano kontro-



Tab. 1. Wyniki ID surowic bydła z gospodarstw zapowietrzonych BLV przy użyciu dwu różnych anĘgenów

li swoistości z referencylnymi surowicami anty-BLV w
odczynie immunodyfuzji, a wynik dodatni był podstawą
uznania go za gotowy preparat w rutynowej diagnostyce
enzootycznej białaczki bydła odczynem ID. Otrzymany
preparat (seria A1098) nazwano polskim wariantem anty-
genu wirusa BLV BOVINCR.

Antygen referencyjny seria A1009. Antygen ten stano-
wtłzagęszczony supematant z hodowli komórek FLK/BLV
(wariant amerykański). Przygotowano go według wyżej
podanej metodyki.

Surowice. Ogółem w badaniach terenowych użyto 1031
surowic bydła pochodzącego z 3 gospodarstw, zapowie-
trzonych wirusem BLV.

Odczyn immunodyfuzji (ID). Test wykonl.wano zgod-
nie z obowiązującąw Polsce instrukcją (4).

Test ELISA. Badanie wykonyrvano zestawem SERELIF-
FA BLV Ab Mono Blocing firmy Rhóne Mćrieux.

Wyniki iomówienie
Uzyskane rezultaĘ przedstawia tab. l orazryc. I i 2.
Ogółem przebadano 1031 surowic bydła mleczne-

go w wieku 4-8 lat, pochodzących z trzech gospo-
darstw: A, P i G. Dodatni wynik odczynu immunody-
fuzji z antygenem referencyjnym w gospodarstwie A
wykazano dla290 surowic (78,2Yo), w gospodarstwie
P - dla 86 surowic (40,9Yo), zaś w gospodarstwie G
tylko dla 16 surowic (3,5%). Kontrola serologiczna
surowic z antygenem doświadczalnym BOVINCR
wykazała 292 (78,70ń) wyniki dodatnie w gospodar-
stwie A, 87 (4I,4oń) w gospodarstwie Ę a w gospo-
darstwie G tylko w przypadku 16 surowic (3,5o^),
podobnie jak z antygenem referencyjnym. Ogółem w
badaniach tych uzyskano 39ż wyniki dodatnie z anty-
genem referencyjnym z komórek FLK t395 z antyge-
nem do świ adczalnym z komórek NCR-II/BLV.

Wyniki kontroli swoistości odczynu immunodyfu-
zji z antygenem referencyjnym i antygenem doświad-
czalnymprzedstawia ryc. 1 i 2. Rezultaty odczynu ID
dla surowic referencyjnych prezentuje ryc. I, zaś dla
surowic terenowych ryc. z.GómarozetapĄztki przed-
stawia wyniki dla antygenu referencyjnego, zaś dolna
- dla antygenu doświadczalnego BOVINCR. Wprzy-
padku wzorcowej surowicy K2, zawierającej swoiste
przeciwciała dla wirusowych białek gp51 ip24, stwier-

Ryc. 1. Wyniki odczynu immunodyfuzji (ID) surowic referen-
cyjnych z anĘgenami: R- referencyjnym G.Ar009) i D - an-
Ęgenem BOVINCR (s.Al098); surowice bydlęce: 1-K2,2 -
Czajka,3 - Hanna, 5 - Biedronka, 6 - surowica ujemna, 4 -
surowica owcza (051)

Ryc.2. Wyniki odczynu immunodyfuzji (ID) surowic tereno-
wych z anĘgenami: R - referencyjnym (s.A1009) i D - anty-
genem BOVINCR (s.A1098); 1 - surowica 703,2 - 648, 3 -
647, 4 _ 646, 5 - 697, 6 - 676

dzono dwa typowęprĘkiprecypitacyjne dla obu uży-
tych antygenów. Dodatni wynik odczynu stwierdzono
zarówno w przypadku referencyjnych surowic bydlę-
.y9h K2, Czajka, Hanna, Biedronka, jak i wzorco-
wej surowicy owczej 051. Ępowy prĘekprecypi-
tacyjny dla surowicy owczej i surowic bydlęcych, po-
twięrdza obecność w nich swoistych przeciwciał od-



pornościowych anty-gp51 wirusab . Na-
Ieży dodac, ze wymienione prĘki BO-
VINCR były wyrażniejsze i mocni . Su-
rowica wolna od przeciwciał anty-BLY, wykazywaŁa
uj emny wynik odczynu ID. Podobn e rezultaty uzyska-
no z surowicami terenowymi - ry c. ż, W efekcie otrzy -

mano wprawdzie różną ostrość prążków precypitacyj -

zony testem
1,0 do 96,9).
lski wariant

7:ł -

p24
nej di a gno s§c e enz o oty cznej b tałaczkt by dŁa. Uzy ska-
ne prążki precypitacyjne są wyraźnte widoczne i w

teiny lub dwu

Węk średnio o
dodat surowicy
badanej.Przy
cypitacyjny je
w sąsiedztwie
prowadzo dorosłego wy-
kazały,że nebyły wyraź-
nie widoc wokół baseni-
ka z surowicą.

Re asumuj ąc należy stwi erdzi ó, że anty gen do ś w i ad-

czalny BOVINCR, uzyskany z polskiego wariantu
wirusa BLV namnożonego w hodowli komórek linii
ciągłej NCR-II, wykazuje pełne walory diagnostyczne
w rutynowej kontroli serologicznej enzootyc znej bta-
łaczkt bydła. S top ień wykrywalno ści swoi sty ch prze -

ciwciał anty-BLV w surowicy krwi bydła zakażonego

uzyskano 78,2Yo dodatnich wyników dla antygenu re-
ferencyjneg o i 78,7Yo dla antygenu BOVINCR, zaś w
gospodarstwie W
gospodarstwie ka-
nychwyników od-
ność wszystkich dodatnich rezultatów dla obu antyge-
nów oraz 3 dodatnie wyniki tylko dla antygenu BO-

VINCR, potwierdzone dodatnim wynikiem testu ELI-
SA. Cecha ta jest szczego\nte istotna gdyż uwzględ-
nia ona przede wszystkim krajowe warunki kontroli
zakażeńbydła wirusem BLV, Nie można wykluczyć,
ze dodatkowe pojedyncze dodatnie wyniki odczyrru ID
z anĘgenemBOVINCR , sązwlązane z odmiennością
struktury aminokwasów glikoproteiny gp5 1, kodowa-

genu env prowirusa BLV
może podjęte w tym kie-
wyjaśnienie istniejących

rożnic w kontroli serologicznej przy pomocy obu wy-
mienionych antygenów.
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Nie jest dokładnie znana rola dzikich gatunków zwierząt jako rezer-wuaru

Brucela StątJ też w okresie 1987,1996 przebadano testem ELISA l386 surowic

pochodzących od 4 gatunków fok i 3 gatunków wielorybów żyjących w części

północnej Oceanu Atlantyckiego. Surowice reagujące pozytywnie w odczynie

ELISA przebadano następnie w odczynie aglutynacji, odczynie aglutynacji zmo-

dyfikowanym EDTA, testem z czerrvieniąbengalską odczynie wiązania dopeŁ

niacza i w teście anti-complement-ELISA. Przeciwciała dla Brucella występo-

waĘ u 7 z 8 ba<lanych gatunków zwierząt, brak ich było jedynie u Erigriatus

barbalus. Częstotliwość wyników pozytywnych (%) wynoslłal Cystophora cri-

slata 35, Phoca groenlandica ż, Ph Hispida l0, Balaenoptera acutorostrala 8,

B physalus 1I i B borcalus 1,4. Brucelle wyosobniono z wątroby i śledziony

B acutorostrala 
G.


