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Enzo oĘ czna btńaczka bydła wywołana klasy czny m
retrowiru s em B LV, j e s t zakaźną chorob ą l imfopro l i fe -

racyjną szeroko rozpowszechnionąw kraju i na świe-
cie. Ćhoroba ta cechuje się niekiedy przewlekłą lim-

immunodyfu zj i w żelu agarczolvym (ID) i test ELI SA

go pomoru świń (2, 6,I9),
herpes (24), bądż zakaźnej
Rułka i wsp. (22) v,rykaza
wirusa BLV testem PLA w różnychhodowlach komó-
ręk in vitro. Celembadań było określenie możliwości
wykrywania swoistych przeciwciał anĘ-B LV immy-
noperoksydazowym testem PLA w surowicach refe-
reńcyjnych oraz surowicach bydła pochodzącego z

gospodarstwa zapowtetrzonego od lat wirusem enzo-
otycznejbtałaczkt.

Mateilał imetody

Hodowla komórek FLK/BLV. Antygen do testu PLA
stanowiły komórki płodu owcy - FLK (Foetal Lamb Kid-
ney) zakażone perTnanentnie wirusem białaczktbydła. Za-

wiesinę hodowli komórek, o koncentracji 105/m1, rozlewa-
no do baseników mikropłytki (T'{LINCLON) o objętości 100

ptl w płynie wzrostowym RPMI 1640 (GIBCO), z dodat-
kiem 8% płodowej surowicy cielęcej i antybiotyków (100

pl kanamycyny i I,25 pl fungizonu). Jednowarstwowy
wzrost hodowli komórek uzyskiwano zwykle po ż4 godzi-
nach kultywacji w temp. 37"C w atmosferze 50ń CO,

utrwalanie komórek. po namnozeniu komórek FLI(/
BLV na mikropłytce, zlewano supernatant, przepłukiwano
je buforem PBS (150 pllbasenik), utrwalano zimnym bu-
forem (40oń aceton w PBS w ilości l50 pl), po czym po-

nownie nalewano 100 pl w/w buforu i wstawiano na 10-15

min. do zamrażarki - 20"C, Po usunięciu buforu, pĘtkę
osączano na bibule filtracyjnej i suszono przez co najmniej
2 godz. w temp. żż-ż5'C. Tak przygotowane mikropłytki
uzywano bezpośrednio do testu PLA lub przechowywano
w zamrażarce do czasu wykonania badania.

Test immunoperoksydazowy PLA. Wykonanie reak-

cji enzymatycznej. Do wszystkich baseników mikropłytki
z komórkami FLK/BLV nalewano 100 pl ciepłego buforu
PBST i wstawiano ją do termostatu w temp. 37'C na 15

min. Po usunięciu buforu, mikropĘtkę dokładnie osącza,

no i dodawano po 100 pl/basenik z referencyjnej,bądźba-
danej surowicy rozcieńczonej 1 : 100 w PBST-k, po czym
inkubowano I,5 godz. w temp. 37"C,pŁ,,lkano 3 x 5 min. w
buforze PBST i dokładnie osączano. Następnie do wszyst.
kichbaseników dodawano 100 pl koniugatu rozcieńczone-



go 1 : 5000, inkubowano 1,5 godz. w temp. 37'C, płukano
3 x 5 min. buforem PBST i ponownie osączano. Do tak
przygotowanych komórek dodawano po 100 pl substratu
ABTS i po 1,5 godz. inkubacji w temp. 37oC, odczytywa-
no wynik reakcji enzymatycznej.

Bufory i odczynniki: Bufor PBS - stosowano bufor Dul-
beco's Phosphated Buffered Saline (SIGMA); Bufor PBST
(995 ml PBS + 5 ml Tween 20) lub PBS Tween tabletes
(GIBCO) 1 tabletka ad 500 ml HrO; 3, Bufor do rozcień-
czanla surowic i koniugatu - PBST + 20oń surowicy koń-
skiej (SIGMA); Bufor do utr-walania komórek 40oń ace-
ton w PBS (nie zawierający jonów Ca-* i Mg-*); Substrat
AB T S (2,2' - azino -bi s (3 - ethyl- b ęnzathiazol ine- 6 - sulfonic
acid) - SrGMA) - 1 tabletkę 10 mg Tozpuszczono w 10 ml
buforu boranowego: (3,ż5 m1 l 00 mM NaBO, x 4HrO, 39,B
ml l 00 mM CuHrO, ' HrO, 30 ml200 mM Na,HPO4, H2o)
red. ad 100 ml), pH4,4,-4,5. Koniugat suror,vica kłólicza
anĘ IgG bydła (SIGMA), znakowana peroksydaząrozcień-
czona I:5000; Surowice: surowice badane, referencyjne
surowice bydlęce anty-Bl! referencyjne surowice bydlę-
ce ujemne, surowica końska (GIBCA BRL) do przygoto-
wania rozcieńczeh surowic i koniugatów.

Odczyt wyników. Pojawienie się wyraźnego niebiesko-
zielonego zabar-wienia w basenikach z dodatnią surowicą
referencyjn ą wskazywało na obecność immunolo gicznych
kompleksów antygenlprzeciwciało i było sygnałem do od-
czytu reakcji enzymatycznej. Odczyt ten prowadzono w
czytniku ELISA Stat Fax 2100 przy długości fali 405 nm i
630 nm. Przy obliczaniu rzeczywistej wartości liczbowej
ekstynkcji (OD) surowicy badanej, odliczano od jej war1o-
ści OD próby ślepej (blank), W oparciu o uzyskane wyniki
surowic ujemnych i dodatnich w reakcji immunoperoksy-
dazowej, za minimalną wartość odczytu OD dla surowic
dodatnich przyjęto liczbę 0.100.

Wszystkie wartości OD mieszczące się ponizej liczby
0.100 przyjęto jako wartości surowic ujemnych.

Odczyn immunodyfuzjlw żehl agarozowym (ID). Test
wykonyłvano wg obowiązlĄącej instrukcji (4).

Test ELISA. Przeciwciała anty BLV wykrywano przy
użycill zestawu ELISA produkcji Biovet lvanovice. CR,
ściśle wg instrukcji producenta.

Surowice. Do badań lżyto 5 dodatnich i 5 ujemnych
surowic referencyjnych oraz 30 surowic krów pochodzą-
cych z gospodarstwa P zapowietrzonego od lat wirusem
enzootycznej blałaczki bydła. Wszystkie uzyte surowice
rozcieńczano buforem PBST-k 1 : 100 i nakładano w ilości
100 pl do dwu baseników.

Wyniki iomówienie
Otrzymane rezultaty ilustruje tab. 1. Wyniki testu

immunoperoksydazowego porównano z wynikami
odczynu ID oraz testu ELISA. Stwierdzoflo, żę rezul-
taĘ tesfu PLA korespondowaĘ z wynikami testu ELI-
SA, których miana dla referencyjnych surowic dodat-
nich wynosiły od 1 : 800 do 1 : 6400, zaś dla surowic
badanych od 1 : 200 do I :3200. Ogółem, spośród 30
surowic badanych stwigrdzono 22 (73%) dodatnie
wyniki w odczynie immunodyfl,vji,2S (83%) w teście
ELISA i27 (90%) w teście PLA. Otrzymane wartości
liczbowe OD testu immunoperoksydazowego dla ba-

Tab. l. Wartość ekstynkcji
(OD) surowic bydła zakażone-
go BLV i surowic referencyj-
nych w teście PLA w porów-
naniu z testem ID i ELISA

danych surowic dodatnich
krów z gospodarstwa P
wahaŁy się od 0,116 do
0,754, dla surowic ujem-
nych od 0,023 do 0,073,
zaś dla surowic referen-
cyjnych dodatnich 0,3 14 -
0,593 i dla referencyjnych
ujemnych 0,016 - 0,050.
W efekcie uzyskano peł-
ną zgodnoŚĆ dodatnich
wyników ELISA zWni-
kami tesfu PLA. Na uwa-
gę zasługująwyniki bada-
nia surowicy nr 43 i 45,
które w odczynie ID i ELI-
SA były ujemne, zaś w
teście PLA stwierdzono
dodatnie ich wartości
(0, 1 1 6 i 0,I92). Dodatko-
wym potwierdzeniem
swoistości i czułości testu
immunoperoksydazowe-
go w wykrywaniu prze-
ciwciał anty-BLV są wy-
niki badania surowic nr 33
i 34, które mimo niskich
wartości OD wteście PLA
(0,128 i 0,2I) reagowały
dodatnio w teście ELISA
(miano I:200,1:400).

Uzyskane rezultaty wy-
kazały wyższą cznłośc
opracowanego testu im-
munopefoksydazowego
PLA niż pozostałych te-
stów serologicznych. Wy-
kazano, że intensywność
niebieskozielone go zabar -
wienia zawiesiny surowi-
cy W poszczególnychba-
senikach testu PLA jest
orientacyjnym wskaźni-
kiem obecności w nich
przeciwciał anty-BLV.
Trudna jest ocena wyni-
ków wąĘlił\rych tzw, sza-
rej strefy, mteszczących
się pomiędzy najwyższy -
mi wartościami oD dla
surowic ujemnych, a naj-
niższymt wańo ś c iami su-
rowic dodatnich. wielu
autorów podkreśla (m.in.
I 4, 20), że w artośc liczbo-
wa OD dla surowic dodat-
nich winna byc zawszę
odnoszona do wartości
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zastosowany przy określaniu miana wirusa oraz w se-
rologicznej diagnostyce różnicowej pomoru świń. PeŁ

na możliwość wykorzystania testu PLA w wykrywa-
niu zakażeń komórek wirusem BLY ale również w

łaczktbydła,
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perfringens type A from diarrhoeic dogs). Vet. Rec.
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Przebadano 24 izolaty Clostridiun perfringens typ A pochodzące od psów z

biegunką na obecność genu a2 toksyny i genów cnterotoksyn (cpa, cpe), Plętna-

ście jzolatów pochodziło zkału,9 z treści jelit cienkich i grubych Badanie

testem PCR wykazano obecność genu cpa dla r.r-toksyny, co potwierdziło prawi-

dłowośc klasyfikacji izolatów do Ępu A C. pełińlgens. Gen cpb2 występował u

8 (32%) izolatów, a 4 (16%) izolaty posiadały równocześnie gen cpb2 i cpe,

Stwierdzenie obecności genu cpb2 odpowiedzialnego za produkcję toksyny a2

wskazuje na uclział tej toksyny w patogenezie choroby oraz na możlirvość jej

G.
współdziałania z entelotoksyną C. perfi,ingens.


