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Gompatative analysis of EL|§A and PCR tests in the diagnosis of enzootic bovine leukemia vilus infections
Summary

The objective of this research work was to compare the sensitivity of two diagnostic tests for BLV infection.
A study was performed on 59 Black-and-White cows aged 3-6 years and 14 heifers aged 3-7 months, both

groups originating from one herd. Triplicate determinations rvere performed in monthly intervals, beginning
from the first month after calving in cows, and in the third, fourth, fifth, and seventh months of life in heifers.

Considerable (but statistically insignificant) differences were observed in comparing the efficiency of EBL
diagnosis in cows with the two tests applied. However, statistically, highly significant ditl'erences rvere reported
in heifers. The high percentage of heifers infected with BLV as early as in the 3rd month of life, as well as the
significant effect of the age of heifers on the incidence of BlV-infection cases were also reported.

The results obtained indicate the higher sensitivity of the molecular PCR test in the diagnosis of BLV infec-
tions compared to the serological ELISA test. An especially high usability of the test was found in the first
months of lil'e of the animals when their bodies contain antibodies originating from the colostrums of cows
with leukernia, and the synthesis of their own anti-BLV immunoglobulins is still not high. In addition, the
application of the PCR test enables identification of DNA-BLV provirus in those animals whose titer of
anti-BLV antibodies is low, which in turn considerably limits the possibility of BlV-infection diagnosis with
a serological test.
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EnzooĘcznabiałaczkabydła(ebb) jestzakńnącho-
rob ą nowotworową o przewlekĘ m przebte gu. Czyn -
nikiem etiologicznym jestwirus białaczki bydła (BLV),
ktory należy do onkogennych retrowirusów typu C
(25). Materiał genetyczny wirusa stanowią dwie iden-
tyczne cząsteczktjednoniciowego RNA, które w za-
kazonych limfocytach zostĄąprzepisane na DNA i zin-
tegrowane z genomem komorki w formie prowirusa
(12). lntegracja ta zachodzl w kilku miejscach geno-
mu komórki i doty czy około 30% WĘących limfocy-
tow (13). Po ustabilizowaniu sięinfekcji ekspresjaBLV
zostaje w znacznym stopniu ograniczona (latentny
okres zakażenia) (9, 19). Komórką docelową dla wi-
rusa BLV jest najczęściej limfocyt B, chociaż obec-
ność BLV stwierdzono także w limfocytach T, mono-
c5,tach, makrofagach i granuloc5,tach (9, 26) orazw ko-
mórkach Iicznychnarządow i tkanek (3, 31).

Wirus dość łatwo rozprzestrzenia się w stadzie. Do
zakażenia B LV do cho dzi zwykle w wyniku z ab i e g ow
weter5maryjnych i zootechnicznych przeprowadzonych
beznależytej dbałości o zachowanie odpowiedniej hi-
gieny, jak równieżpoprzezkrew, mocz, kał, wydzieli-
ny ukladu oddechowego czy paszę zanieczyszczoną
krwią nosiciela wirusa (droga pozioma). Zakażęnje
może nastąpić takze drogą pionową z matki na płód

poprzez łozysko, zwykle w ostatnim trymestrze ciĘy
(I4,21). Chore zwierzęta charakteryzują się krotszym
okresem uzytkowania oraz niższymt parametrami użyt-
kowości mlecznej i rozpłodowej (5, 6).

W Polsce ebb dotknięta jest znaczna część pogło-
wia bydła. Najwyzszy odsetek chorych zwierzątwy-
stępuj e w pasie południowo-zachodnio-połnocnej Pol-
ski i zależy od wielkości i struktury stada (18), Prog-
ram zwalczania enzootycznej btaŁaczkt bydła stoso-
wany od wielu lat spowodował wyeliminowanie ebb
z wielu stad i doprowadził do uznania niektórych re-
jonow w kraju za wolne odbiałaczki (29). Zdarzają
się jednak nowe przypadki zachorowah, szczegolnle
w stadach, w ktorych występowała wcześniej guzo-
wata lotma białaczki.

Rutynowa diagnostyka ebb opiera się na wykrywa-
niu obecności swoistych d]a antygenów wirusowych
przeciwciał w testach ID i ELISA. Biorąc pod uwagę
latentny charakter zakażeńBlV oraz często niewielką
liczbę kopii DNA-BLV w limfocytach krwi obwodo-
wej, szczególnie istotne znaczen:re ma bezpośrednia
detekcja witusa u zwierzą| które stanowią potencjal-
nę żr ó dło nowych infekcj i. Dużę możIiwości pod tym
względem stwarza metoda PCR, która umożliwia wy-
krycie obecności materiału genetycznego wirusa na-
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wet w 1 pg genomowego DNA (2,28). Test ten w ru-
tynowej diagnostyce ebb jest jednak rzadko stoso-
Wany.

Celem badan było porownanie serologicznego tes-
tu ELISA oraz molekularnego testu PCR pod wzglę-
dem czułości w diagnozowaniu zakażehwirusem bia-
łaczkibydła.

Mateliał imetody
Badaniami objęto 59 krów rasy czarno-białej w wieku

3-6 lat oraz 14 jałówel< w wieku 3-7 miesięcy pochoclzą-
cych zjednego stada. ZwierzeJallrzymywane były w do-
brych warunkach zoohigienicznych, W gospodarstwie sto-
sowal1o zywienie zbilansowane pod względem potrzeb ener-
getyczno-białkowycli, Stado wolne było od gnrźlicy i bru-
celozy,

Krew do badań pobierano z żyły jarzmowej stosrląc
heparynęjako antykoagulant. Oznaczenia u krów wykona-
no trzykrotnie w odstępach miesięcznych, począwszy od
pierwszego miesiąca po wycieleniu, a u jałowek w trze-
cilll, czwaftym, piaJym i siódmym miesiapu ichżycia.

Genomowe DNA izolowano z lcukocytów krwi uzyski-
wanych w wyniku lizy erytrocytow 0,85% roztworern
NH.CL. Do izolacji DNA zastosowano zestaw odczynni-
kowy Wizard Genomic DNA Purification Kit oraz proce-
durę izolacji podaną przez prodlcenta (Promega USA).
Ilośc ijakość wyizolowanego DNA sprawdzano spektro-
fbtonletrycznie (GeneQuant Phannacia USA) oraz elek-
troforetyczntew 20ń żelu agarazowylTl z dodatkiem brom-
ku etydyny.

Zastosowano metodę immuno-enzy,natyczną ELlSA
( Rhorre-Poulenc - Francj a) (Zakład H i gi e ny Weteryrraryj -

nej) oraz test PCR (Katedra Genetyki Zwierzal UWM
w Olsztynie). Arnplifikowano fragment gcnomu prowirtt-
sa o długośct 364 pz zlokalizowany w obszarze genu gag
628-l806 pz oraz fragment genu kappa kazeiny (CASK)
mleka o długości 273 pz z genomowego DNA (wskaznik
prawidłowego przebiegu reakcji PCR). Zastosowano star-
tcry zsyntetyzowane w firmie MWG-Biotech (Niemcy)
o podanej nizej sekwerrcji rrukleotydów oraz skład rrriesza-
niny reakcyjnej i protokół PCR wcześniej opisany (4):

leu l : 5'GTCGACAACCTTCCCGACGG3'
1eu2: 5'GACAGTCTCGTTTCCAATGG3'
kapp l : 5' GAAATCCCTACCATCAATACC3'
kapp2: 5' CCATCTACGCTAGTTTAGATG3'
Produkty PCR, kontrolrrą próbę dodatnią, próbę ślepą

oraz marker molekularny Phi Xl74 trawiony endonukle-
aząHaeIII (Fementas) poddawano elektroforezie w zelu
agarozowym z dodatkiem bromku etydyny, stosując 0,1 M
bufor TBE oraz typowe parametry prądu stałego. Produkty
PCR wizualizowano i dokumentowano stosując translumi-
nator UV (UVP systeln - Anglia). W przypadku słabej ja-
kości (mało wyraźnego) produktu genu CASK 1ub jego
braku reakcję PCR powtarzano.

W opracowaniu wyników określono procent zwietząt
ebb-pozytywnych oraz ebb-negatywnych. Zastosowano test
chir do weryfikacji roznic statystycznie istohrych (p . 0,0S,
p < 0,01) między porównyłvanymi testarni diagnostyczny-
tni oraz podgruparni badanych zwlerzaJ.

Wyniki iomówienie
E 1 e ktro fo re ty c zny r o zdział p ro duktów amp l i fi kacj i

fragmentu genu gag prowirusa oraz fragmentu genu
CASK z genomowego DNA przedstawiono na ryc. 1.

Na ryc. Zprzedstawiono wyniki diagnozowania ebb
obu testami. Wskazują one,że badane stado krów zdo-
minowane było przez enzooty czną białaczkę bydła.
Więcej przypadków ebb-pozytywnych wykryto stosu-
jąc test PCR, mniej natomiast przy lżyciu testu ELI-
SA. Roznice dotyczyły każdego z trzęch analizowa-
nych miesięcy laktacji (tab. I),Iecz nie zostały one
potwierdzone statystycznie. Nie stwierdzono natomiast
w badanym stadzi e zw ier ząt B LV-ne gaĘwnych wśród
krów serolo gicznie dodatnich.

603pz
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l234561
R.vc. 1. Ścieżki od lewej: markcr molekularny PhiX l74
Haelll; ścieżki 2, 5 - fragment genu CASK, w odniesieniu
do gcnu gag - próba negatywna; ścieżki 3, 4, 6 - produkty
genów CASK i gag lvirusa BLV - próba pozytywna; ścieżka
7 - próba kontrolna (wszystkie składniki bez DNA)
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Ryc. 2. Udział (%) krów ebb* oraz ebb- rl poszczególnych
miesiącach laktacji zdiagnozowanych przy użyciu obu testów

Tab. 1. Udział krów ebb-pozytywnych w badanym stadzie oraz
różnice między zastosowanymi testami diagnostycznymi ('/r)

ELlsA

PcR

Różnica

59

70

11

59

71

,l2*

64

75

,l1

Objaśnienie: *róznice istotnc przy p < 0,05
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Większą cz:ułość tesfu PCR w diagnozowanru
zakażeń B LV stwi er dzllt takżę wc z e śni ej inni au-
torzy (16,33). Rułka i wsp. (33) stosując nested
PCR wykaz ali I 00oń nv ierząt BLY+, podczas gdy
kontrola serologiczna (test ELISA) ujawniła obec-
ność przeciwciał anĘ-BLV u 95Yonvierząt.Wyż-
szy procent dodatnich wynikóww teście PCRniż
w tęstach serologicznych zarejestrowali także inni
autorzy (I0, I7,23).

Rożnice międ:zy wpikami uzyskanymi porów-
nywanymi te stami diagno styc znyml zw iązane są
z wczesnym stadium zakażenia BLV i brakiem
lub bardzo niskim poziomem przeciwciał anĘ-
-BLV syntetyzowanych przez limfocyty B (30).
Uwzględnia się równiez właściwość BLV powo-
dującą ze ekspresja genomu wirusa ma charak-

Ryc. 3. Udział (%) jałówek ebbł oraz ebb- w poszczególnych mie- ter epizodyczny i jest przyczynąokresowego bra-
siącach życiazdiagnozowanych z zastosowaniem obu testów

Tab. 2. Udział jałówek ebb-pozytywnych oraz różnice mię-
dzy zastosowanymi testami diagnostycznymi (oń)

Objaśnienia: *różnicę między testami diagnostycznymi istotne
przy p < 0,01; tą samą literą alfabetu oznaczono róznice między
grupami jałówek istotnie przy p < 0,01

Na ryc. 3 przedstawiono wyniki diagnostyki ebb u ja-
łowek w 3.,4.,5. i7. miesiącu życia. Wśrod jałówek
serologicznie dodatnich nie stwierdz ono zwierzątBlv-
-negatywnych. Podobnie jak u krów więcej przypad-
ków ebb-pozytywnych stwierdzono stosując test PCR
niz test ELISA. Rozbieżności te doĘczyĘ kazdego
z cztęr ech analizow anych miesię cy ży cia j ałówek
(tab. 2), Testem PCR zdiagnozowano odpowiednio
28oń,2Ioń,35% i 29%o więcej zwierząt ebb+ niż tes-
tem ELISA, Róznice te potwierdzono statystycznie
(p < 0,01). Odnotowano ponadto wzrost liczby wy-
krytych przypadków zakażęnia BLV wraz z wiekiem
jałówek, nięzalężnię od zastosowanej metody diagnos-
ty cznej (tab, 2) . N aj mn i ej zw ter ząt s erop o zytywnych
(test ELISA) stwierdzono wśród zwierząt najmłod-
szych (29%), a najwięcej wśrod najstarszych jałówek
(51%) (p < 0,01). Podobna prawidłowość wystąpiła
w odniesieniu do zastosowanego testu PCR (odpo-
wiednio 57% i 86%) (tab.2). Róznice między tymi
grupami byĘ statysĘcznie istotne (p ś 0,01). Nie od-
notowano natomiast istotnych różnic między pozosta-
Ęmi grupami jałówek.

Porownując skutecznośó diagnozowania ebb u krów
ob u te s tami zaob s erwowano znaczne, le cz staty sty c z-
nie nieistotne rożnicę. Statystycznie istotne różnicę
(p < 0,01) stwierdzono natomiast u jałowek.

ku lub bardzo niskiego pozioml:przeciwciał w su-
rowi c y zakażony ch zw ier ząt ( 9, 1 1 ). P r zy uży c iu

tęstu serologicznego można więc nie !\Tkryć zakażę-
nia BLV uzwierząt,u których miano przeciwciałanĘ-
BLV jest poniżej błędu metody. Sądzi się, ze przyczy-
ną niskiego poziomu przeciwciał anty-BLV może by c
także mutacja punktowa w obrębie genu env, która
możę wpływać na specyficznośó epitopow osłonki
wirusa, waznych w jego neltraltzacji (30).

Test ELISA uznawany j est zabardzo cnĘ test se-
rologiczny, jednak nie wykrywa on wszystkich zwie-
rząt zakażonych BLV i przyczynia się do pozostawa-
nia w stadzie niezidentyfikowanych nosicieli tego wi-
rusa (22,33). Nosiciele stanowiążródło nowych za-
każehBLV. Sytuacjatama istotny wpływ na uwalnia-
nie stad od enzooĘc znej bińaczki bydła (3 3 ). Test PCR
jest bardzo czuĘ, specyficzny, wydajny, prosty w wy-
konaniu i niedrogi. Umożliwia on wykrycie obecnoś-
ci materiafu geneĘcznego wirusa nawet wówczas, gdy
Itczba zakażonych komórek jest niewielka, a odpo-
w rcdż immuno l o g iczna or ganizmu b ar dzo słab a ( 1, 2 8 ).

W badaniach własnych stwierdzono znaczny odse-
tek jałówek zakażonych BLV juz w wieku 3 miesięcy
oraz istotny wpływ wieku jałówek na częstość ujaw-
nionych przypadków zakażenia BLV. Niezaleznie od
zasto sowane go te stu diagno styc zne go naj mni ej zaka-
zeń BLV stwierdzono u zwierząt najmłodszych (trze-
ci miesiąc Ęcia), a najwięcej u zwierząt najstarszych
(siodmy miesiąc życia).Do zakażęń BLV wykrytych
u najmłodszych jałówek mogło dojść w okresie pre-
natalnym i/lub krótko po urodzeniu (la). Odsetek cie-
Iąt zakażonych BLV in utero szacowany jest na 0,5-
-20% (15). Wprawdzie pojenie cieląt po urodzeniu sia-
rą krów białaczkowych dostarcza przeciwciał anty-
- B LV c hroni ących t e zwi erzęt a pr ze d zakażęntem dr o -
gą alimentarną (8, 20,24),lecz jednocześnie w siarze
krów ebb+ obecne sątakże limfocyty B, które mogą
byó żródłem infekcji BLV zwłaszcza l tych cieląt,
u ktorych zrożnychpowodów miano swoistych prze-
ciwciał jest niskie lub brak ich w ogóle (7). Szczegól-
ną wrażliwość na infekcję tą drogą wykazującielęta



w pierwszych godzinach życia, gdy zakażone limfo-
cyty mogą przentkać przez błonę śluzową przewodu
pokarmowego (8). W tym czasie także odpowiedż
immuno l o g ic zna or gani zmu j e st j e s zc ze b ar dzo sŁab a
(27 ), c o zwięks za prawdop odobieństwo zakażęnia
wirusem BLV poprzez siarę. Cielęta te przebywając
razęmzemvierzętamintęzakazonymimogłybyćżród-
łem nowych infekcji, o crym)jak się wydaje, świadczy
wzrost ltczby zakażęńBLY wraz z wiekiem jałówek.
S yfu acj a ta mo żę by c także sp owo dowana słabnącym
wpĘrvem ochronnym przeciw ciał anty-BLV pochodzą-
cychz siary krow białaczkowych, ktore chronią cielę-
ta pr ze d zakażęnięm w p i erw szych ty g o dni a ch ich ży -
cia (8, 20,24). Przeciwciała te eliminowane sąz otga-
nlzm:u większości cieląt po upĘwie 3-4 miesięcy (]),
natomiast poziom przeciwciał własnych jest jeszcze
niski i nie stanowią one odpowiedniej bariery ograni-
czaj ąc ej zakażenie B LV.

Uzyskane wyniki wskazuj ą na większą czułość tes-
tu molekularnego PCR w diagnozowaniuzakażeń BLV
w porównaniu z serolog icznym testem ELI SA. Szcze-
gólnie illżąprzydatność wykazuje ten test u zwterząt
w pierwszych miesiącach ich życia,gdy w organizmte
znaj duj ą się przeciwciała p o cho dząc e z siary krow bia-
łaczkowych, a synteza własnych immunologlubin anĘ-
-BLV jest jeszcze niewielka. Zastosowanie testu PCR
umożliwia ponadto wykrycie obecności prowirusa
DNA-BLV u tych zwierząt,u których miano przeciw-
ciał anty-BLV jest niskie i w związku zrym możli-
wości stwierdzenta zakażęnia BLV przy użyciu testu
serologicznego są w duzym stopniu ograniczone.

piśmiennictwo

I Agresti A, Ponli W, Rocchi M., Mene:,eri R, Murozzi A , Ca:lalleri D ,

Peri E , Poli G , Ginelli E: Use ofpolyllerase chain leaction to giagnose
bovile leukenlia virus irrfcction in calvcs at birth Arn J. Vet Res. 1993, 54.
)/)-]/ó

2 Branclon R, Naj H., Daniel R C W, Lavin.Ąi F: Early detection of bovjne
]eucosis virus DNA in inf'ected shecp using tlre polynlerase chain reaction
Res. Vet. Sci. 199],50,89-94.

3 Bttehring G , Ń,anune P., St,lrultz R.: Evidence for bovjne leukemia virus in
n,]an]mary epithelial ce'l]s of infected cows Lab ]nvest. l994. 7], 359-365

4.Czalnik U., Kamiń,ski S., Rulka J., Walay,ski,(: Modified procedure fbr
deteclion of proviral DNA olbovine leltkemia virus Bull Vet. lnst Puławy
2000, 44, 143-],16

5 D'Ange lino J. L, Gu,cia M., Bil,gel E H : Productive and reproduclive perfo-
nrance in cattle infectedwith bovine leukosis J Dairy Res I998,65, 693-695

6 Da Y., Shanks R D , Slel,ard J_ A , Leyvin H.,1.: Mjlk and fat yield decline in
bovine ]eukemia virus infected Holstein cattle w]tlr persis[ent lymphocyto-
sis Ploc Natl Acad Sci USA 1993.90,6538-6541

'7 Crtmdboeck-Jttśko J., Kttźmak J.: Występowanie przeciwclał dla wirusa en-
zooLycznej białaczki bydła (ebb) u cieląt w pierwszych miesiącach życia.
Mcdycyna Wet l988, 14,77-8l

8 Grunt]boeck-Juśko J., Kuźmak J.: Występorł,anie przecirvciał dla wirusa en-
zootycznej białaczki bydła w siarze krów białaczkowych Medycyna Wet.
]989,45,330-332

9 Heene1, J., Valli P, Jucobs R, Valli V.: Evidence for bovine leukemia virus
inf'ection of peripheral blood monocytes and limited antigen erpression in
bovine lymphoid tissue Lab Invest 1992, 66, 608-6l7

ll.Jacobs R, Song Z., Poon H., Taylor A , Jń'erson B, Vernan'tl/., tr/alLi V,:

Proviral detection and serology itl bovine leukemia virus-exposed normal
cattle and cattle rvitlr lymphosarcoma. Can J Vet Res 1992, 56, 339-348.

Il Jen.;en W, Rovnak N., CockerellG.: In vivo transcription of the bovine ]eu-
kemla virus tax/rex region in normal and neoplastic 1ynrphocytes of cattle
and sheep J Virol. l99l, 65,2184-2490

12.Johnson R, Kanene J. B.: Bovine leukaetlia virus and enzootic bovine leu-
cosis Vet Bull 1992, 62,287-312.

13 Kettman R, Cletnel Y, Mammerit:x,,}{: Genomic integration of bovine leu-
kemia virus: comparison of persistent lymphocytosis with lymph node tumor
tbmolenzooticbovine leukosis Proc NatlAcad Sci USA 1980,17,25]7-
-258 1

11 Klimentowski S.: Zakażeniaprenatalne BLV (Bovine Leukemia Mrus) u byd-
ła. Medycyna Wet. 1991, 11 ,345-34]

15.KlirLLevaLl K: Bovinc Leukaemja Virus: Course of infection and means of
detection Praca dokt, Swedish University of AgricultLlre, Uppsala, Sweden
l 995.

16 Kubiś P., Rułka J., Dereń l|,, Bttzała E: Diagnostyka molekrrlama enzo-
otycznej białaczki bydła w badaniach własnyclr Medycyna We1 l998, 54,
6 86-68 8,

l7.Kttzmak J., Grundboeck J., Kozacz_vlisku,B : Wykrywanie plorł irusou ego
DNA wirLrsa białaczkj bydła metodą polymerasc chain rcaction (PCR) Me-
dycyna Wet. 1993, 49, 3 l 2-3 l 5.

\8 KuźnlakJ: Wykorzystanie biotechnologii w diagnostyce i zrł,a]czaniu zaka-
żeń wiruscm białaczki bydła BiotechnoJogia 2003, 60. 74-83

19 Lagarias D M., Radke K.: Transcriptional activation of bovine leltketnia
virus in blood cells from experimelrtally infected asyrnptotlatic shccp rvith
]atent infectlons. J Virol 1989, 63, 2099-2101

20 LassatLzet M-L, Johnscn W O, Thurnlond M. C, Slevens F: Protection of
colostral antibodies agains bovine leukenlia virus inlection in calves on a Ca-
Iifomia Dairy Can. J. Vet. Res. ]989, 53,124-430

2,1 Łosieczka .K: Prenatalne zakażcnia cieląt wirusem BLV (bovine leukcmia
virus) Medycyna Wet. 1986, l0, 595-597

22 Łosieczka K., Klimentowski ,9: Epizootiologiczne aspekty odchowu cieJąt
i jałówekv,programie uwalniania gospodarstw wielkostadnyclr od enzoo[ycz-
nej białaczki bydła (EBB) Medycyna Wet 1988,44, 328-330.

23 Marso]ais G , Dubtrc R, Bergeron J., Morsey J., KelĄ, E , Jackson M.,. Illl-
portance olprimer selection in the application ofPCR technoJogy to the

diagnosis olbovine leukenria virus J Vet Diagn. Tnvest. 1994,6,297-301
21 Maaten M. .I. van der, Miller J., Schmerr J,: Effect of colostra1 antibody on

bovine ]eukemia virrrs int-ection of neonatal calves Anr J Vet Res. l98],
42. l498-]500

2s.Maaten M. J van der, Miller.l M.; Bovine leukosis virus, [w:] DlnterZ.,
Motein B (red ), Virus Tnfections of Ruminants. Elsevier Science B V, Am-
sterdall 1990. 419-429.

26 Mirskv M. L, OlmstedC A, DaY., LewinH. A:The prevalenceoiprovita1
bovine Leukellia virus in pcriphcrial blood mononuclcar cells at two subcli-
nical stages ofinlection J Virol ]996, 70,2l78-2]83.

27 Nagahata It., Kojima N , Higttshitlni I., Ogalra H., Noda H.,. Postnata| chan-
ges in lymphocyte function of dairy calvcs J. Vet Mcd B 199l, 38,49-54.

28 Naif H., Brtlnckln R , Daniel R , Layin M: Bovine leukaemia proviral DNA
detection in cattlc using the polyllrerase chain reaction Vet Microbiol l990,
25.111-129

29 Reichert M: Profilaktyka enzootycznej białaczki bydła w świetle ostatnjch
hrdań Med;elnl Wel, Iaq6. 52. 2]1-2]4

30 Reichett M.: Impońance of a single point mutation of thc bovine leukelnia
vlrus (BLV) enveJope glikoprotcin in thc serological detection of BLV infec-
tion Bull Vet lns| Pularvy 2002, 46,17-26.

3| Rovnak J., Casey J, Bo.vd A, Gontlu M., Cockerell G : ]solation of bovine
leukemia virus inlected endothclial ccll frorn cattle with persistent lympho-
cytosis. Lab. Tnvest. ] 991, 65, 192-202.

32 Rilka J., Kubiś P. Dereń W, Bttzała E.: Diagnostyka molekulama cnzoo-
tycznej białaczki bydła w badaniach własnych Medycyna Wet l998, 5zł,

686-689
33.Rulka J., Kubi.ś P., Dereń l|., Buzala E : Obecność wirusa BLV w pcłnej krwi

i mlcku zakażonych krów. Medycyna Wct 2001. 51,814-5]1.

Adres autora: dr hab. Ewa Kaczmarczyk prof. L]WM, ul. M. Oczaporr,-
skiego 5, 10-719 Olsztyn; e-mail: ewagen@uwm.edu,p|
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Nowotwór gruczołu sutkowego z przerzutem do
płuc u szczura(Rattus norvegicus). (Mammary neo-
plasia with lung metastasis in a rat (Rattus norvegi-
cus)). Vet. Rec. I53,783-784,2003 (25)

U samicy szczura nor-weskiego (Rallus norvegictts) pojawił się szybko ros-
na§y guz w gtuczole sutkowym w okolicy pachwinowej Po 1,5 miesiąca od
chwiIi zauwazenia guza zwlerzę traciło na lvadze, chód był utntdniony Szczura
zabito i sekcjonowano. Guz o wymialach l3x9r4 cm miał masę 247 g. Był
dobrze odgraniczony od zdrowych tkanek, nie posiadał otoczki, zawierał liczne
cysty, wylewy krwawe i ogniska mańwicy. W płucaclr występowały drobne roz-
siane ogniska zabarwione na biało. W oparciu o badanie histologiczne guz okreś-
lono jako gruczolakorak. Zarówno guz, jak i zmiany w płucach dawały dodatnią
reakcję na cytokefatynę, a stlol,na guza na a-aktynę i wimentynę G.


