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Efficacy of enzootic bovine leukosis eladication in lalge farm systems
Summaty

The aim of the study was to establish the most el'fective lvay of eradicating Enzootic Bovine Leukosis in
a large dairy farm system. It examined one larm having a population of 48ó corvs housed in three byres and
one heifer byre. The re su|ts of thc study indicated that there lvere four times fewer positive ELISA test results
between 1997-2002 compared to the period between 1992-1996. Consistently eliminating BLV positive
animals from the herd as well as retaining the serologica|ly negative calves on a milk-substitute feed proved to
be very usefu| methods. All the animals on the farm lvere serologicall__v examined in 2002 and gave negative
resu|ts in ELISA (gpsl) tests. After l0 __vears of regular serological testing and successively eliminating all
positive-reacting animals, the farm attained BLV-free status. The study demonstrated that creating BLV-free
herds out of those having a high rate of infection (above 30%) is a |ong and gradual process. BLV eradication
from infected farms requires rapid elimination of positive animals and good cooperation between farmers
and veterinary services.
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Enzo oty czna btałaczka (EB B ) j est zakażną nowo -

tworowąchorobąbydła dorosłego i nadal, mimo akcji
zw alczanią po zo staj e rozpowszechnioną j edno stką
chorobor,vą w Polsce. Rozrost nowotworowy jest na-
stępstwem właściwości onkogennych wirusa (10, 11)
or az c ęch genety czny ch zw ieruęci a ( 1 6). P ro by uzdr a-
wiania stad bydła podejmowane były w wielu krajach.
Stosowano różnę metody uwalniania bydła od szfuk
zakażony ch: wyb ij an i a zw ier ząt z do d atnim wyn iki em
serologicznym, izolację i odchów cieląt serologicznie
ujemnych. Wprowadzenie w latach 70. ub. wieku tes-
tów serologicznychdo diagnosĘki białaczki było moż-
liwe dzięki izolacjt i opracowaniu metody namnaża-
nia wirusa BLV (Bovine Leukemia Mrus) ił vitro przez
Miller i wsp. (l0). Jak wykazały badania wielu auto-
rów (6, 12, I5), choroba ta powoduje duze straty
gospodarcze w hodowli zwierząt wskutek obnizenia
produkcyjności mlecznej krow oraz konieczności eli-
minacji zwierząt uznanych za zakażone. Z tego też
względu enzooty cznąbiałaczkę zaliczono do chorob
zwalczanych z urzędu i podlegających obowiązkowi
zgłaszanta (lista B - OIE).

Celem badań była próba uwolnienia stad bydła me-
todą izolacji i eliminacji zwierząt zakażonych oruz
określenie efektywności akcj i urzędoweg o zw alcza-
nia enzootycznejbiaŁaczki w gospodarstwie K na te-
renie wojewodztwa opolskiego w latach l992-20a2.

Matetiał imetody
Zwierzęta. Badaniami objęto 46B krów ijałówek z go-

spodarstwa K na terenie województwa opolskiego, umiesz-
czonych w 3 oborach i 1jałowniku. Poprzeprowadzeniu
pierwszego badarria serologicznego, tzw. inwentaryzacj i,

podjęto próbę uwolnienia stada bydła od sztuk zakazonych
i uznania gospodarstwa za wolne od białaczki. Mimo ze
wyniki badari wstępnyclr (- lO"l" krów seropozytywnych)
wsl<azywały, ze proces doprowadzenia obór do stanu uzna-
rria gospodarstwa za wolne od EBB będzie trudny i długo-
trwały, rł,ła ś c i c i e l zw i er zal w y r aził wolę re al iza cjl zadania.
Rozpoczęto więc program, który zakładał systematyczną
kontrolę serologiczną krów co 4 rniesiape. Wszystkie sztu-
ki z dodatnirrr wynikiern lD eliminowano zę stada, przeno-
szono do izolatorów białaczkowych i systematycznie usu-
\\.ano z hodowli. Odchów ciela.l prowadzono najpierw przez
okres około 2 tygodni w miejscLr urodzenia. po czym ja-
łówki wysyłano do cielętnika, a buhajki kierowano do in-
nego gospodarstwa z przeznaczenieln na opas. Wszystkie
jałówki przebywaĘ wstępnie w wychowalni do 6 miesiąca
życia, a przed opuszczeniem gospodarstwa poddawano je
pietwszernu badanirr serologicznemu testem ID. W efekcie
wszystkie badane zwierzęta z dodatnim i ujemnym wyni-
kiem kontroli selologicznej kierowano do oddzielnych ja-
łowników.

Odczyn immunodyfuzji (ID). Kontrolę serologiczną
probek surowic badanych zwierzal przeprowadzono wg
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obowiązuj ącej in strukcj i
przy użyctu antygenu pro-
dukcji PIWet. Puławy
(3, 4).

Test ELISA. Do badań
surowic uzyto zestawu
BLV ELISA firmy Dr
Bomrneli AG-bifaze. Kon-
trolę surowic wykonylvano
ściśle wg załączonej instrukcji producenta.

Wyniki i omówienie

Uzy s kane r ezultaty b adań ilustruj ątab . I - 4 . J ak
wykazano, kontrola serologiczna pierwszego ba-
dania 468 zwięrząt w I99ż r. stanowiła podsta-
wę do lznania gospodarstwa za zapowietrzone
wirusem białaczki enzooĘcznej. Ogółem z ba-
danej grupy zwierząt335 (7I,6%0) sztuk $ryka-
zysv ało dodatni wynik testu ID (tab. I), przy czym
w oborze I spośrod 104 krów 74 (1I,1%) lvyka-
zylvało dodatni wynik immunodyfuzji, zaś w obo-
rzell- 83 (79,8%) krowy. W oborze III spośród
244l<rów dodatni wynik badania stwierdzono
u 1]5 (1I,7%) sztuk (tab. 2). NajmniejsząIiczbę
wyników dodatnich stwierdzon o u zw ier ząt naj -
młodszych w jałowniku.

Kolejne badanie serologiczne krów z ujemnym
wynikiem ID do 1996 r. wykonywano co 4 mię-
siące, O gółem spośród 29 6 5 |<r ów badany ch I24
(4,I8%) wykazywało dodatni wynik testu ID,
przy azymw oborze I wykazano 94 dodatnie wy-
niki, 16 w oborze II i 12 w III. Należy zaznaczyć,
że począwszy od |994 r. wszystkie wyniki wąt-
pliwe w ID weryfikowano testem ELISA, ?Eod-
nie z instrukcjąNr 1/93 Min. Rol. i Gosp. Zywn,
Dep. Wet. z dnia 3 listopada 1993 r., w sprawie
s ero l o gi c zn e go r o zp o zn awani a enzo oty c znej b i a-
Łaczkitestem ELISA iwytycznymi do instrukcji
Nr Wet. II-46IIdg-1l93. Uzyskane rezultaty
przedstawia tabela nr 3.

Z uwagt na zmniejszające się kwoty dotacji
pTzęznaczonychnazwa|czaniechoróbzakażnych
zwierząt i poprawę wyników badań w latach
I 997 -200 I (tab. 4), badanie serolo giczne testem
ID wykonywano dwukrotnie w ciągu roku. W za-
łożeniach programu uwalniania gospodarstw od
EBB przyjęto, ze końcowe badanie uwalnianych
stad bydła będzie wykonane przy użyciu testu
ELISA. W efekcie spośrod 3995 przeprowadzo-
nych badań dodatni wynik kontroli serologicz-
nej stwierdzono u 42 (1,05%) sztuk, przy czym
w oborze I i II dodatni wynik stwierdzono
u 1 krowy, zaś w oborze III - u 40 krów. Jak wy-
kazano, sy s tematy c zna akcj a e l iminacj i zw i er ząt
z dodatnim wynikiem testu ID i ELISA dała spo-
dziewane rezultaty. W okresie od 1997 r. do
200l r. uzyskano 4-krotnie mniej wyników do-
datnich niż w latach 1992-1996. Wprawdzie nie
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Tab. l. Szczegółowe wyniki kontroli serologicznej badania inwentaryzacyjnego bydlazakażo-
nego wirusem białaczki

Tab. 2. Wyniki kontroli serologicznej bydła zakażonego wirusem BLV
w latach 1992-1996

Bad.
W latach

1 992_1 996

Liczba
zwlelz.

ba d a nych

Wyniki w lD

-|
Liczba dodatnich wyników lD w oborach:

l ] ll l lll |lałownik

9212

93ń

9312

93/3

9411

9412

9413

95ń

s512

95/3

96ń

s612

96/3

0gółem

135

107

,l22

149

166

177

218

221

276

302

332

367

393

2965

44

19

19

13

8

3

3

1

1

2

,|

10

12Ą

91

88

,l03

136

158

174

215

220

275

300

332

366

383

2841

35

19

18

10

6

3

3

94

7

nie bad.

1

3

2

1

1

1

16

10

12

nie bad.

nie bad.

nie bad.

nie bad.

nie bad,

nie bad,

1

1

2

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

nie bad

Tab.3. Wyniki kontroli serologicznej bydła zakażonego wirusem BLV
w latach 1997-200l

Tab. 4. Wyniki kontroli serologicznej bydła testem ELISA w końco-
wej fazie akcji zwalczania białaczki enzootycznej w latach ż007-2002

Wyniki konltoli testem lD w obone:

JałownikI ll Illl
Liczba

zwierząt

104

+

74

/o

zakażenia

71,15

Liczba
zwienąt

104

+

83

zakażenia

79,80

Liczb a
zwierząl

2Ą4

+

,l75

o/
/o

za każen ia

71,72

Liczba
zwienąt

16

+

4

lo

zakażenia

25

Bad.
w lalach
lV 1997-
-lV 2001

Liczb a

zwlelz.
badanych

9711

g712

98ń

9812

99ń

9912

00ń

0012

0111

0gółem

397

427

417

440

47g

459

455

468

453

3995

6

8

10

8

2

5

2

1

Ą2

391

419

407

432

477

454

453

467

453

3953

,|

1

1

1

6

8

9

8

2

4

2

1

40

nie bad.

nie bad.

nie bad.

nie bad.

Bad.
W lalach

200,|-2002

L iczba
zWleIz.

badanych

Liczba dOdatnich wyników w oborach
||l I ll l lll Jałownik

0112

0211

0gółem

431

473

904 0

43,t

473

s04 0 0 0 0



wykonylvano w pierwszym oklesie badań kontroli se-
rologicznej w jałowniku, jednak uzyskane rezultaty
w latach 1997-200I wskazują ze eliminacj azwierząt
zakażonychorazodpajaniekarmąmlekozastępczącie-
ląt z ujemnym wynikiem serologicznym okazało się
metodąwysoce skuteczną, W efekcie stopniowe i kon-
sekwentne usuwanie zwierząt z dodatnim wynikiem
tesfu ID i ELISA pozwoliło na uwolnienie gospodar-
stwa wielooborowego od szfu k zakażony ch i uznanie
go za wolne od EBB. Kontrola testem ELISA krów
go spodarstwa K w 200 1 i 2002 r. (tab, 4) nie wykazała
dodatnich wyników ani u zwierząt dorosĘch, ani w ja-
łowniku. W rezultacie badania w 2002 r. całego po-
głowia bydła testem ELISA z wykorzystaniem prze-
ciwciał monoklonalnych anty-gp5 1 wszystkie uzyska-
ne wyniki serologiczne były ujemne. Na tej podstawie
go sp o darstwo K decy zj ą p owi atowe go lekarza wete -

rynarii zostało uznane za wolne od enzootycznejbta-
łaczki bydła.

Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają ręzdta-
tów Kity i wsp. (5) oraz Łosieczki i wsp. (9). Wymie-
nieni autorzy nie uzyskali tak pozytywnych wyników
uwalniania stad bydła od zakażęń wirusem BLV. Au-
torzy zvvracająwprawdzie uwagę na istotnąrolę współ-
pr acy pomiędzy gospodarstwem, lekarzem prowadzą-
cym akcję i laboratorium, jednak duzy wpływ na nie-
powodzenie akcji uwalniania stad zakażonych miaĘ
opożnienta przekazywania wyników z laboratorium do
Iekarza i gospodarstwa oraz zbyt pożna eliminacja
zwterząt po każdym badaniu serologicznym. Wymie-
nione elemenĘ walki z białaczkąbydła s ą i stotne, j e d-
nakże,jak wskazują badania własne, szczególną rolę
odgrywa użyty test serologtczny. Jego czułość i sto-
pień wykrywalności zwterząt zakażonych w decydu-
jący sposób wpĘwają na efektywność ostatecznęgo
zwalczeniachoroby, Użycie testu ELISA, opafiego na
bazie przeciwciał monoklonalnych, j e st j ednym z gw a-
rantów powodzenia właściwej selekcj i zvv ierząt i uwol-
nienia gospodarstwa od EBB (1, 7). Jeszcze lepsze
warunki sel ekcj i zw ier ząt stwarzaj ą tesĘ di agno stycz-
ne oparte na metodach biologii molekulamej PCR,
nested-PCR, PCR-ELISA (2, I4). Połączenie metod
kontroli serologicznej z wykrywaniem materiału ge-
neĘczn e g o wirus a b i ał aczkt p o zw ala na szyb sze uwal -
nianie stad zapowietrzonych od zw ierząt zakńony ch
BLV.

W oparciu o przeprowadzonę badania należy przy-
jąc, że metoda kontroli serologicznej przy użyciu tes-
tu ELISA, w przeciwieństwie do metody ID, warun-
kuje pewniejsze uwolnienie stad bydła od zakażęń
wirusem BLV ( 1 2, 1 5 ). Wpraw dzie koszty j edno stko-
we metody ID ponoszone na kontrolę serologiczną
by dł a zakażone go s ą ni ż s z e, j e dnakże vury ższa c zuło ś ć
testu ELISA pozwala na dokładniejsząselekcję zwię-
rząt t szybszę :uznanle stad za wolne od enzooĘcznej
białaczki.
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Wnioski

1. Tworzenie stad bezbiałaczkowych w przypadku
stad ze znacznym odsetkiem zakażeń (powyżej 30%)
j est procesem długotrw aĘm i kosztownym.

2. Szybkie usuwanie zwierząt zakażonych BLV do
izolatorów pozwala na skuteczną likwidację choroby
w gospodarstwie.

3. Uwalnianie gospodarstwa od EBB wymaga ścis-
łej współpracy właściciela z Inspekcją Weterynaryjną
or az 7ękar zem weterynari i op i ekuj ącym si ę stadem,

4, Uwalniania gospodarstw wielooborowych moz-
na dokonyrvać stopniowo poprzęz uznawanie zawol-
ne od EBB poszczególnych obór.

piśmiennictwo

] CołlalJ,,ltolllJ.,Dinlnot,kC,WhlkerP.,Rruyeres,Ą,IlZtnl Lll.:tnlectivi-
t1, o1'bor ine leukacnlia r inrs inl'ected cattlc: An ELlSA ior clctccting arrti-
gens expressccl irl in viLro cultered lymphocytes Vet Microb l992,30, t37-
, ] _5()

) Fec,httct,fl . Kurg,1 , Geue L, Blunkettslein P., ,||clves G, Ebner D,
Beit,t D : Er"alLlalion of polytnerasc chiritl reaction (PCR) appIication ill ciiag-
llclsis of bovine leukaellia lil,us (BLV) inlection in naturally inlecled cattle
.I Vct, Med B l99ó. .1_]. 621-6j0

3 GluttdlnetlcJtt,śllo.I., Gtuttdboeclt ,|[.,. Ilrstrukcja Nr 54 Min, Roln i cos-
pocl Z;,rvn Dep Wet z.dnla20 lutcgo l98_j

4.Gtulttlhoetk ,ll , Grulldhocck-Jułlo J.: Tnstrukcja Nr (l4 Min Ro]n i Gos-
pod Zyun z dnia 28 czcrri,ca l99I

5 Kitu.l., Kołul,ski B , Bielilov:ki ./: MożIiwość urva]niallia stada od enzoo-
tl,czncj bialaczki bl,dła llletodą izolacji prz1, zastosorvaniu tcstu i]n]nunod\ -

fuzji u,żclrr agŁrfo\\ly1-11 Medycyna W'et l987, 43, 93-96.
6 Klinlctlto:rski .S.: F,kononriczne as}rekty występorvania i zwalczania cl-rolrlb

zakazllycl,t zrviel,ząt gospodarskich ze szczcuóInym rtwzględnicniem enzoo-
tl,cznej białaczki bydła. Praca dyplolnou a. Wydział Gospodarki Narodowej
Akadc;nii Ekcrnomicznej. Wrocłari, l 983

7 Knapctt K., KulJtof,i P., Thiry E, ||4amnletit,kx M:Epiderliological cva]u-
ation ofa l-tronoclonal ELISA dctccting antibodies against bovine leukaelnia
virrts ill serutl pools Epideln Infecr l994, l l3.5ó3-569.

8 Kclłut:.I.: Realizacja progra]xll zrł,a]czania enzootycztlej białaczki bydła
ri Polsce Zycie \Ąlet. 1992. 61,97-99

9 Łosicc:la K., Klimentolski S: Epizootiologiczne aspekty zrvalczania en
zootycznej białaczki bydła (EBB) w hodorł,li wielkostadnej Medycyria Wet
1 992. 48. 205-207 .

l0 Millet J,, Millcr L, Olsott C, Gillette K.: Virus-likc particlcs in phyto-
haemaggutirrin - srimulated lyrnphocytes ctrlture with relercnce to bovine
lynl1llrosarcoma. .J Nat Canccr Inst. l969. 43, 1297-]305

ll Miller,I., L'atl tlcr trIaalen M: Evaluation olan inactir,ated bolitre leuketrria
virus prcpara|ion as an imrnunogenic in cattle. Ann Rech Vet l978, 9,

87 1 -877

I2 Reindąrclt G , Hochsein-Mintzel V, Reiclnulu l1. i wsp : Estudio serológico
de letlcosis enzoótica bovina en un predio cle le provincia de Valdivia y su
rc]aci(ln a palńlnctros productivos y rcproductivos Vet Med B l998.35.
l 78- l 85.

13 Roltt M., Kuźnlak J.: Tlre detection of bovirre leukemia virus proviral DNA
by PCR-ELISA J Viro]. Methods 2002, 99, 33-,{0.

14 Rulka J., Kubi,ś P, Dereń l|.: Wartość diagnostyczna tnetody PCR w zakaże-
niach bydła winrscm białaczki. Zycie Wet 2001,16,420-423.

I5 Rulku,I., DcLt,ko J., Koząc:4,ńska R, Reichert M., Klimentowskl ,S: Ocelra
produkcyjności mJecznej króu, zakażonyclr wiruscnl enzootycznej białaczki
bydła (BLV) w świetlc wyników testu ELlSA i ID Medycyna Wet. l993. 49.
408-.ł l t

16 Wittman lrl.: Untersuchungen zur Atiologie der Rjnderleukose Genetische
Studien Mh. Vct Med. l968, 23, 255-258.

Adres autora: lek. wct. Witold Dereń, ul. Kochanowskiego l7ll, 48-100
Glubczvce


