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Badanie w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła
(BSE) wszystkich zwieruątpowyżej 30 miesiąca życia
przęznaczonych do konsumpcji przez człowieka obo-
wiązuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia2}}I r. Pod-
stawąbyła Decyzja Komisji Nr 2000/374lEC z dnia 5

częrwca 2000 r. Kolejne Rozporządzenia Komisji Nr
9991200I z 22 maja 200I r. oraz Nr l248l200l z 22
czerwca2001 r. ustalĄ wyĘczne w zakresie zapobie-
gania, kontroli l zw alczaniaokreślonych posażowalnych
encefalopattt gąbczasĘch (m.in, obniżono wiek bada-
nych złvierzątz grupy ryzykaz30 do 24 miesięcy).

Dane pochodzące ze strony internetowej Komisji
Europ ej ski ej (htĘ : //europ a, eu. intlc omm/food/fs/b s e/
te sting/b s e_te st 1 7_en. pdf. ) p o daj ąlic zb ę bydła b ada-
nego w okresie styczeń-listopad 2001 r. w krajach Unii
Europ ej skiej . O gólna liczb a zw l,etząt przebadanych
wyniosła 40 800 000. Liczba zwierząt z urzędowym
podejrzeniem BSE wyniosła 3433, z czę1o u 27 ,5 oń

potwierdzono BSE. W grupie 619 I30 zlvierząt z w-
py po dwyższone go ry zyka (bydło p adłe, p o ddane ubo-
j ow t z konieczno ści lub ub oj owi s anitarnemu), o sobni-
ki, u których testy na BSE lvypadły pozy§rvnie stano-
wiĘ 0,08 oń,natomiastwśród 6 820 ż79bydłazdrowe-
go odsetek ten wyniósł 0,0034 Yo.Takirozkad często-
tliwości pozytywnych diagnoz BSE powoduje, ze eks-
perci Unii Europejskiej kładą duży nacisk na badanie
szczegóInte grup ryzyka przy dokumentowaniu statu-
su kraju w odniesieniu do BSE.

W Polsce, badania w kierunku BSE metodą histo-
patologicznąrozpoczęto w marcu 1996 r. Dokumen-

tem inicjującym te badania było pismo dyrektora Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach do
Zakładow Higieny Weterynaryjnej o przedstawienie do
badania wszystkich przypadków zachorowań bydła z
obj awami neurolo gicznymi, u które go diagloza wś cie -

klizny wypadła negatywnie. Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnta12paź-
dziernika 1999 r. wprowadziło urzędowy obowiązek
badania w kierunku BSE bydła z objawami neurolo-
gicznymi. Od stycznia200I r., zgodnie z ustaleniami
,,Kraj owego Planu Gotowości Zw alczanta Gąbczastej
Encefalopatii Bydła w Polsce", obowiązywał Plan A,
zakŁadający zbadanię wszystkich zwierzątz grupy ry-
zyka oraz 3 Yo pogŁowia bydła powyżej 30 miesiąca
życia (w sumie założono zbadante ok. 18 000 zwie-
rząt). Grup a ry zyka ob ej muj e zw terzęta importowane,
zwterzętawllkantjąceobjawyneurologiczne,zwierzę-
ta ubijane z konteczności oraz zwterzęta padłe i to,
nteprzypadkoy9 właśnie, ta grupawymieniona jest na
pierwszym miejscu w Planie A określającym zasady
nadzoru nad wy s t ęp o w ani e m gąb c zastej enc e fal op ati i
bydła w Polsce. Z momentem stwierdzenia w Polsce
pierwszego przypadku BSE, miał obowiązyrvać Plan B.
ZaŁJadał on badanie wszystkich zwierząt powyżej 30
miesiąca życta kierowanych do konsumpcji (ok.
500 000 szt.) oraz wszystkich zwterząt z grupy ryzy-
ka. Dodatkowo badania obejmowałyby wszystkie
zw terzęta p owyżej 1 2 mie s iąc a ze stad, w których wy-
stąp iłyby przyp adki B S E. Jednabę władzę centralne,
zmteniły warunki monitoringu BSE, nakładając z
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dniem 1 września 200I r. obowiązek badania wszyst-
kich zwierząt powyzej 24 miesiąca życia ubijanych z
przezfiaczeniem do konsumpcj l ptzez czŁowięka oraz
wszystkich zwterząt z grupy ryzyka. 1 lutego 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmi ęntło w i ek b adan y ch zw ter ząt. Z go dnie z ty m r o z -
porządzeniem badaniami kontrolnymi w kierunku wy-
krywania gąbczastej encefalopatii bydła objęto: bydło
powyżej 30 miesiąca życia poddane ubojowi w celu
uzyskania mięsa do spożycia, bydło powyżej ż4 mie-
siąca ży cia p o ddane ub oj owi z konię czno ś ci, ub oj owi
sanitarnemu oraz bydło, które padło hlb zostało zabi-
te, awykazywało za życia zabutzenia neurologiczne
(urzędowe podejrzenie BSE).

Badania monitoringowe w kierunku BSE z uzyciem
testu Prionics-Check rozpoczęto w Zakładzie Wiru-
sologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w
Puławach 20 stycznia 200I r. Poza testem szwajcar-
skiej firmy Prionics, badaniaprowadzono także testem
Platelia-BSE f,rrmy Biorad oraz testem Enfer-TSE fir-
my Biorad oraz testem Enfer-TSE firmy Enfer Scien-
tific Limited. w teście prionics-check analizowane
białka poddawane są elektroforęzie w żelu poliakryla-
midowym, transferowi na membranę (western-blot),
reakcji z przeciwciałem monoklonalnym, a następnie
z koniugatem i substratem. Detekcja odbywa się me-
todą chemiluminescencj i. Badanie, według dołączo-
nej procedury trwa ok. 5,5 godziny. Test Biorad Plate-
lia-B S E j e st te stem immunoen zy maty cznym (ELI S A)
typu,, s andwich" wykorzystuj ącym dw a prze clwci ała
monoklonalne. Wykonanie testu, według producenta,
trwa 4 godziny. Odczyt testu Biorad polega na ustale-
niu gęstości optycznej (OD) próbki badanej, Test En-
fer-TSE jest również testem Ępu ELISA z ttżyctem
chemiluminescencj i. Czas badania według producen-
ta wynosi 3,5 godziny. Zastosowano przeciwctałapo-
liklonalne dla PrP oraz untkalną procedurę szybkiej
ekstrakcj i próbki połączonąz techniką ELISA.

Celem badań była ocena ptakĘcznatrzęch testów
wskazywanych aktualnie do badań monitoringowych
w kierunku BSE na podstawie Decyzji nr 200013]4l
EC Komisji Europejskiej z dnia 5 częrwca 2000 r.

D ecy zj a ta wprowa dzała monttoring p as ażowalnych
gąbczasĘch encefalopatlt przy pomocy szybkich te-
stów diagnostycznych.

Mateilał i metody

Materiał do badań stanowiły próbki pnia mózgu bydła
przesyłane do badań monitoringowych w kierunku BSE z
całego kraju. Ogółem przebadano 18 166 próbek. Najwię-
cej próbek zbadano testem Prionics-Check (l 5 222). Te-
stami Biorad Platelia-BSE oraz Enfer-TSE przebadano od-
powiednio I70B oraz 1236 próbek, Wszystkie wyniki wy-
padły negatywnie.

Oceniano szybkość wykonania całego badania (ana7izo-
wano czas potrzebny na zbadante jednej próbki), odsetek
wyników fałszywie dodatnich, łatwośc przygotowania ma-
teriału do badania, prostotę procedury oraz wymagania

sprzętowe i wymagany stopień wyszkolenia personelu wy-
konującego badania.

Wyniki iomówienie
Najszybszym testem okazał się Enfer-TSE. Całe

badanie od momentu pobrania próbki do uzyskania
wyniku trwało 3 godziny. Test Biorad Platelia-BSE
wykonywano w ciągu 3 godzin i 30 minut, natomiast
test Prionics-Check wymagał 5 godzin i 30 minut. Ina-
czej wyglądała sprawa uzyskiwania wyników fałszy-
wie dodatnich. Badania wykonane testem Prionic-
Check (największa liczba badań) nie dały żadnego
wyniku fałszywie dodatniego. W przypadku testu Bio-
rad Platelia-BSE wskaźnlktenwahał się od 0,ż do I%o,

Zkolęi w przypadku testu Enfer-TSE wyniki fałszy-
wie dodatnie stanowiły 0,8-1 %. Jeśli oceniać liczbę
niezbędnych operacji manualnych to najmniej pracy
wymagał test Enfer-TSE.

Stosowane obecnie przeciwciała w szybkich testach
do diagnostyki BSE pozwalająna wykrycie zarówno
białka notmalnego (PrPC) jak i formy patologicznej
(PrPS') stwierdzanej jedynie l zwterząt chorych na
BSE. Etapem pozwalającym na wykrycie tylko formy
patolo giczn ej, czylt PrPS' (marker molekularny B SE),
jest usunięcie z homogenatu białka PrPC. W tym celu
materiał poddaje się trawieniu enzymem proteolitycz-
nym - protetnaząK, Wszystkie zestawy diagnostycz-
ne zawierająten odczynnik. Pod jego wpływem biał-
ko PrPC (33-35 kDa) ulega całkowitej degradacji, na-
tomiast białko PrPS' (33-35 kDa) ulega częściowej
degradacji, pozostaje forma opoma na trawienie tzvv.

PrP"' o masie 27-30 kDa. Jak widać etap trawienia
proteinaząK ma kluczowe znaczęnie dla końcowego
wyniku badania i ewentualnego uzyskiwania wyników
fałszywie dodatnich. Problem stanowiąpróbki, w któ-
rych białko PrPC nie uległo całkowitej degradacji pod
wpĘwemproteinazyK.Przyczynątegozjawiskamoże
byó zbyt duza masa pobranej próbki do badania, brak
enzymuw próbce (błędy w pipetowaniu) lub za niska
aktyłvnośc enzymu (złe przechowlłvanie) ewentual-
nie niewłaściwe warunki reakcji trawienia (tempera-
tllra i czas reakcji). W tym kontekście istotnego zna-
częnia nabiera zakres dopuszczalnej masy pobieranej
próbki do badania. Jest to także istotne w aspekcie
prostoty wykonania badania. Największą rozpiętość
masy pobieranej próbkt dopuszczatest Enfer-TSE: od
0,5 do I,25 g. W przypadku testów Prionics-Check
oraz Biorad Platelia-BSE wartości te wynoszą odpo-
wiednio : 0,45 -0,7 5 g otaz 0,3 1 -0,3 9 g, Łatw ośc przy -
gotowania materiału do badania dotyczyła przede
wszystkim etapu pobierania próbek. Ta częśc badania
była najtrudniejsza oraz czasochłonna w teście Biorad
Platelia-B SE, gdzie pomimo sto sowania specj alnych
strzykawek z o dp owied ntą p o działką (umożl iwi aj ąc ą
w g zapewnień producenta napobranie zalecanej masy
próbki) materiał pobrany do badania nalężało zważyc.
Wiąże się to z niskąrozpiętościązakresu masy pobie-
ranej do badania orazkrótkim czasem trawienia fie-



dynie 10 minut), co moze wpĘwac na niedotrawienie
białka PrPC i uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego.
Pozostałe testy dopuszczająszęrszy zal<ręs masy po-
bieranej próbki, a czas trawienia wynosi od 40 do 60
minut. Takżę sposób pobierania materiału do testów
Enfer-TSE oraz Prionics-Check przy pomocy odpo-
wiednio żyletki oraz skalpela jest prostszy.

Najwyższa specyficzność diagnostyczna testu Prio-
nics-Check, związama j est ze stosowanymi technika-
mi badawczymi to j est: elektrofo r eząw żelu poliakry-
lamidowym, transferem białek i wykryciem reakcji
immunologicznej metodą chemiluminescencj i. Migra-
cja białek w żelllpozwala na jednoznacznąinterpreta-
cję wyniku badania, bowiem po pierwsze stwierdza
się obecność białka w żelu, a po drugie określa się
masę cząsteczkową analizowanych białek. Niedotra-
wione białko PrPC (o masie 33-35 kDa) pochodzące
odmvierzęcia zdrowego migruje wolniej niz forma pa-
tologiczna PrP'"'(masa21-30 kDa) i lokalizuje się w

-górnej części żelu. W przypadkllpróbki niedotrawio-
nej w teście typu ELISA (Platelia-BSE lub Enfer-TSE)
- wynik jest fałszywie dodatni i wymagane jest po-
nowne badanie, co wydłuZa czasbadania do 6-7 go-
dzin. O ile ocena wyniku testu ELISA polega jedynie
na odczycie wartości liczbowej (gęstośc optyczna lub
jednostki chemiluminescencji) badanej próbki, o tyle
w przypadku testu Prionics-Check ocena wyniku ba-
dania jest trójstopniowa. Wynik dodatni w kierunku
BSE to: obecność białka po trawieniu proteinaząK (w
postaci zaczęmięnia kliszy rentgenowskiej), właści-
wa lokalizacja tego białka na żell (na wysokości od-
powiadającej masie 21-30kDa) związanaz jego masą

cząste czkow ą or az o dp owi e dn i w zor ze c g1 iko zyl acj i
białka widoczny w postaci trzech prążków. W przy-
padku wyniku fałszywie dodatniego (niedotrawione
białko normalne - PrPC ), białko PrPC lokalizuje się
wyżej na żell (33-35 kDa) i różntca w migracji w sto-
sunku do formy patologicznej PrP (PrPS') jest jedno-
Znaczna.

O c ena szybko ś ci wykonania b adania op arta byŁa na
analizię czaslntęzbędnego do wykonania badania jed-
nej próbki, Jednakże, w warunkachpraktycznych, ru-
tynowo w ZakŁadzie Wirusologii badano odl5 do 3ż4
próbek dziennie. Pomimo braku wyników fałszywie
dodatnich w teście Prionics-Check, jednofazowa al7a-
Itza dużej liczby prób ek tym te stem o znacza koniecz-
ność wykonywania badań w czasie przekraczającym
8 godzin. Oznaczato, ze do badań masowych testem z
wyboru powinien być test typu ELISA (Biorad Plate-
lia-BSE lub Enfer-TSE). Pozwala on na szybkąanali-
zę dlżej liczby próbek w krótkim okresie czasu. U zy -

skiwane w tych testach wyniki fałszl,wie dodatnie,
pomimo konieczności powtórzenia badanla, pozw a-
lająna uzyskanie ostatecznego wyniku badaniaw cią-
gu 8 godzin. Najniższe wymagania sprzętowe doty-
c zyĘ te stu B iorad P lateli a-B S E. Wymaga nia doĘ czą-
ce pozostaĘch dwóch testów są wyzsze, jednakże w
każdym przyp adku produc ent p o daj e li stę zalec anych
urządzeń do wykonania danego testu. Najwyższy sto-
pień wyszkolenia personelu dotyczy testu Prionics-
Check. Pozostałe dwa testy są prostsze, jednakże w
rutynowej pracy różntcę te nie są istotne,
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Ks i ążka wydana zo stała n akładem Wydzi ału Me dycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu w Ankarze, Turcja, pod re-
dakcjąznanego tureckiego profesora weterynarii F, Dingera.
Jest to zbtór 26 rozdziałów opracowanychprzez23 alto-
rów - wszystkie dotyczące róznych aspektów czy też wąt-
ków problemowych związanych z historią medycyny we-
terynaryjnej . Autorami z reguły j edn ego rozdziaŁl. a]e nie-
kiedy ż-3, sąprofesorowie, którzy wykładająhistorię i de-
ontolo gię weterynaryj ną na swych macierzystych wydzi a-
łach. Pochodząoni z 15 krajów Europy. Tematyka jest bar-
dzo zrożnicowana, ale łącząje aspekty historyczne zawo-
du. Niektórzy z autorów sąznanymi przedstawicielami za-
wodu weterynaryjnego, jak dr Jean Blancou, wieloletni
dyrektor generalny OIE, prof. Andre Parodi, wieloletni rek-
tor Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Alfor1, Francja, prof.
S, D. Karosszon z Budapeszteńskiego Uniwersytetu Nauk
Weterynaryjnych czy prof. l. Alitalo zUczelni Weteryna-

ryjnej w Helsinkach oraz wiele innych znanych nazwisk.
Jest wśród nich także zmarły przedlaty prof. Jozef Parnas
pochodzący z Polski. Ksiązka wydana została w bardzo
dobrej szacie gtaftcznej pod auspicjami Swiatowego Sto-
w ar zy szenia Hi storii Me dy cyny Weterynaryj nej . Organi -

zacjata bodajże co 2-3lata organizuje światowe kongresy
historii weterynaryjnej. Odbyło się ich jlż25, w róznych
kraj ach, z r e g:Jy Europy. W tre ści książki zaw all.e s ą szcze -

gółowe dane na ten temat. Zwtaca uwagę, po zapoznaniu
się z treścią opracowania, brak udziału polskich lekarzy
wet. tak w kongresach jak i pracach Stowarzyszenia.

Książka jest interesującym opracowanietn, które war1o
posiadać w zbiorach bibliotecznych kazdego Wydziału
Weterynaryjnego. Nalezy przy okaĄiwyrazić słowa uzna-
nia pod adresem prof. F. Dingera za jego inicjatywę i wy-
danie książki nakładem Wydziału w Ankarze.

Na końcu celowe będzie podanie adresu, pod którym
ewent. zamawiać można książkę: prof. F. Dincer, Faculty
of Veterinary Medicine, Ankara University,061-110 An-
kara, Turcja; tel. fax: (90-312) 318.63.76. E-mail: din-
cer@veterinar}r. ankara. edu. tr
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