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Summary

The increasing application of ELISA in monitoring and surveillance of infectious diseases of animals as well
as the validation of diagnostic test kits as the prerequisite of their high performance have been stressed. On the
basis of the examples of PRRS Aujeszky's disease, classical swine fever and foot-and-mouth-disease of catt|e as
well as the role of ELISA in diagnosing and establishing the disease-free status of the country were presented.
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Artykuł ptzeglądowy

Porównanie EIISA z innymi metodami
diagnostyki labolatoryinei

Metody, czyli testy serologiczne, znajdują na tlc innyclr
laboratoryjnych rnetod diagnostycznych szczcgólnie sze-
rokie i ciąle wzrastające zastosowanie w rozpoznawanitl
t zwa7czaniu chorób zakażnych zwrcrzal ( l6, l 7). Wynil<a
to z ich technicznie łatwiejszego wykonania od metod
bezpośredniej identyfikacji chorobotwórczego drobno-
ustroju. Umożliwiają one badanie duzej Iiczby zwierza!
w stosunkowo krótkim czasie iprzy mniejszym nakładzie
kosztów. Dodać na|eży, że przy spełnicniu wyrnaganych
warunków (l6, l7), o ktorych będzie mowa. nlimo pew-
nych ograni cze6w stosunku do rnetod bezpośredniej iden-
tyfikacji patogenu (chodzi bowiem o wykazanie uzakażo-
nego zwierzęcia wytwarzanych przez nie swoistych prze-
ciwciał, a nie samego patogenu), uzyskuje się wiarygodne
i wartosc iowe informacje.

Spośród 1iczrrych metod serologicznych (np, aglutyna-
cj a, precypi t acja, odczyn wi a4ania dopełniacza) najbardziej
przydatna w wynienionych badaniach okazuje się rnetoda
immunoenzymatyczna, ELISA (3, l6, 17). ELISA odzna-
cza si ę wysoką czr,rło śc ią. S twarza zatem m ożIiwo ść stwier-
dzeniaw surowicy badanej nawet niskich stęzeń przeciw-
ciał, niewykrywalnych innynri metodami serologicznymi
(3). Cechuje się równiez duzego stopnia specyficznością,
W rezultacie uzyskuje się rnałą liczbę odczynów fałszy-
wie dodatnich i fałszywie ujemnych (3, 16, ] 7).

Pomiaru stęzenia przeciwciał (odpowiednika miana su-
rowicy przy zastosowaniu irrnych metod serologicznych,
np. aglutynacji) dokonuje się przez porównanie gęstości
optycznej, czyli OD (optical density) surowicy badanej
z OD dodatniej surowicy standardowej, występującej w zc-
stawie diagnostycznym ELISA (3, 16, l7).Wyrażato sto-
sunel< wartości OD probki surowicy badarrej, czyli S
(- sample), do surowicy dodatrriej, czyll P (: positive),
określanyjako S/P.
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Review

W celu zapewnienia testowi ELISA wysokiej ef-ektyrł -

ności i warlości (perfonnance), na ktorą składa się anali-
tyczna i diagnostyczna czułośc i specyficznośc, precyzja
i dokładnośc, powtarzalnośc i odtwarzalnośc, nrusi on byc
(podobniejak innc testy diagnostyczne) poddany proceso-
wi walidacj i, czyli ocenie gwarantującej wyrnaganą wal-
tośc wymiellionych parametrów (l6, l7), Pozytywnie za-
konczona walidacja potwierdza, że dany test diagnostycz-
ny spełnia wymagania, zapewniające uzyskanie wiarygod-
nego wyniku, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Wazną rolę w procesie walidacji odgrywają standardy
międzylarodowe: surowica wysoce dodatnia w odniesie-
niu do czyrnika etiologicznego danej choroby zakażne1,
surowica nisko dodatnia (np, o S/P : 0,4) reprezentująca
miano progowe lub zblizone do progowego - oraz sttrorr i-
ca ujetnna, w której stosowaną metodą badarł,czą nie-

stwierdza się swoistych przeciwciał.
Standardy te opracowywalle i wytwarzane są w labora-

tori ach uznanych przez autorytatywne organ i zacj e, j ak np.
Swiatową Organizację Zdrowia (WHO) lub Swiatorł,ą
Organizację Zdrowia Zwierzal (OIE), jako r-efelerrcyjne
w skali międzynarodowej ( l6, 1 7). Są nimi wybrane labo-
ratoria państwowe. Standardy rnogąbyć rowniez opraco-
wywane i wytwarzane przez laboratoria prywatne. zlraj-
dujące się w ramach przemysłu bioweterynaryjnego. Pro-
dukowane przez flrmy prywatne dla celów konrercyjnych
standardy i zestawy do diagnostyki serologicznej, w tyrn
zestawy ELISA, musząjednakze przechodzic proces wa-
l i dacj i, kontrolowan y przez lniarodaj ne c zyrirriki pań stwo-
we. W przypadku zestawow ELISA zwalidowane standar-
dy surowic są do nich włapzane (l6, |7).

W odniesieniu do szeregu innych niż ELlSA metod ba-
dawczych (np. odczynu aglutynacji Iub wiązania dopeŁ
ni acza), m i ędzyn aro dowe stand ardy suro wi c są przekazy -

wane do krajowych laboratoriow referency_jnych w Pol-
sce do Pańs§vowego lnsĘttttu Weterynaryjnego Państwo-
rł,ego Instyttttu Badawczego w Puławach, gdzie na ich



podstawie spoTządzanę są standardy krajowe. Te zaś do-
starczane są do laboratoriow regionalnych, czyli Zal<ładów
Higieny Weterynaryj nej poszczególnych woj ewództw
w celu zapewnienia wiarygodności wynikow. Tym sposo-
bem uzyskuj e się hamon izacj ęposzczególnych metod, słu-
żapy ch r o zpo znaw aniu chorób zal<ażny ch zw i erz ąt w skal i
światowej. Dodać na\eży, że zestawy diagnostyczne ELl-
SA stwarzają możliwość automatyzacji badań oraz elek-
tronicznej rejestracji i analizowania wyników przy użyciu
komputera, co w odniesieniu do szeregu innych metod nie
jest mozliwe (3).

Wykorrystanie ELISA dla eelów weterynaryjnych

Odnosi się ono do: 1) wykrycia pier-wszych, względnie
nowych przypadkow określonej choroby zakażnej (incl-
dence); 2) ustalenia odsetka zakażonych zwietzal w sta-
dzie lub szerzej, w szeregu stad zlokalizowanych na tere-
nie kraju lubjego regionu - w określonym punl<cie czaso-
wym (prevalence); 3) monitorowania (monitoring), cry-
li badanie zwierzą| znajdujących się z reguły w duzej gru-
pie, zwłaszcza w celu potwierdzenia lub nie potwierdza-
nla,że wchodzapa w grę populacjajest wolna od choroby;
4 ) w sp oma g anl a zw al c zan i a cho ro by zakażnej pr zez okr e -

sowe sprawdzanie, czy w wyniku realizowanego postępo-
w ania lekarsko -weterynaryj ne go l i czb a zw i er ząt reaguj a.-

cych dodatnio zmniejsza się i w jakim stopniu lub tez nie
obserwuje się tego rodzaju efekfu (surveillance). Ostatecz-
nie chodzi o udokumentowanie zapomocąELISA, żekra-
j orł,i wz ględni e re gi onow i należy przy znać status ob s zaru
rvolnego od danej choroby, np. klasycznego pomoru świń
lub pryszczycy (disease free status).

ELISA stanowi polecaną przez OIE (16),metodę diag-
nostyczną (prescribed test) do badania zwieruątw zwię-
ku z imporlem lub eksporlem w następujących chorobach:
pls] SZCZy Ca, p ęcherzyl<orve zap aleni e j am y ustnej, ks i ęgo -
susz, choroba niebieskjego.języka, aĘkański pomór koni,
afrykański pomór świń, klasyczny pomór świń, choroba
Auj e s zky' e go, bruc el o za by dła, enzo oty Qzna b iałaczka
bydła, otręt bydła (IBR/IPV), zespół rozrodczo-oddecho-
wy świń (PRRS). Wyrnienioną metodę dla tych samych
celów lznaje OIE (16) jako altematlłvną(alternative test),
czy|i o nieco mniejszej wańości diagnostycznej,w kolej-
no wymienionych chorobach: zarazapŁtlcna bydła, gorącz-
ka Doliny Rift, choroba pęcherzykowa świń, pomór ma-
ły ch przentw aczy, par atuberkuloza, włośnica, babeszjoza,
zap al eni e naj alr zy tryków (wlrlv oła n e pr zez B r u c e l l a o v i s),
zapalenie stawów i mózga orazchoroba Maedi-Visna owiec
ikóz, zaraza stadnicza, niedokrwistośc zakażna koni, ko-
ronawitusowe zapalenl,eżołądka i jelit świń, choroba Gum-
boro, zakażne zapal en ie oskrzel i ptaków i zakaźne zapale-
nie krtani i tchawicy ptaków.

Skuteczność i waftość ELISA w określaniu sytuacji epi-
demiologicznej w grupie zwierza! zależy od właściwości
związanych z Ęm testem , ale też od dynamikirczprzestrze-
niania sięzarazl<a. W przypadku populacji wrazliwej i du-
żej zal<aźności czynnika etiologicznego, czego efektem jest
zakażeniewkrótkim czasie duzego odsetka zwierzaJw da-
nej grupie, szansa na wykrycie seroreagentów jest duza.
Natomiast przy infekcji utrzymującej się przez czas dŁttż-
szy (powyżej kilku miesięcy) i jej przewlekłym przebiegu
w stadzie poziom swoistych przeciwciał rł, surowicy krwi
z czasem się obniża. Wtedy, mimo duzego odsetka zaka-

Tab. 1. Liczba próbek pobieranych do badań testem ELISA,
potrzebnych do wykrycia co najmniej jednego zakażonego
osobnika w różnych liczbowo populacjach, w zależności od
stopnia zakażenia (6)
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9

9

9

9
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Obiaśnienia: * procent pewrrości wyklycia zakażęnia w danej
populacji, * * lięzba pobranych próbek

zonych w stadzie zwierząt, szanse ich wykrycia nawet tak
czułą meto da. j aką j est ELI SA, są znacznie mniej s ze. W ta-
kiej sytuacjiliczba pobranych próbek musi byc większa
niż w przypadku infekcji cechującej się duzą dynamiką
szerzenla się w stadzie (2).

lstotne jest zatem określenie, od jakiego odsetka oce-
nianego stada zwierząt ma być pobrana krew, by uzyskany
w odniesieniu do całej grupy zwierząt wynik obrazował
stopień zakazenia. Dodatkowo, dla określenia dyrramiki sy-
tuacji epidemiologicznej w stadzie niezbędne jest powto-
rzenię badań tych samych zwterząt co najmniej jeden raz
araczej kilkakrotnie, w odstępach kilku do kilkunastu ty-
godni. Zbadanie wszystkich zwterzaJ, co najmniej dwu-
krotnie, daje najbardziej wiarygodne informacje o zakre-
sie i dynamice szerzenia się infekcji. Jednakze zewzglę-
dów ekonomicznych i/lub technicznych moze to byc nie-
mozliwe. W związku z tym podjęto badania, w których
wyniku g|<azało się, ze w celu uzyskania znacznego stop-
nia pewności o występowaniu określonej infekcji w sta-
dzie nie jest konieczne zbadanie wszystkich zwierzą|
a określonego ich odsetka (6). Bltższe dane na ten temat
przedstawia tab. 1.

Prykład PRR§

ELISA zall,czanajest do tzw. testów szybkich (quick
tests) w przeciwieństwie do tzw. testów wolnych (slow
tests), do l<tórych należy test seroneutralizacji- SN (5, 12).
Określenie ,,szybki" łapzy się z mozliwością wykrycia
w przypadku zespołu rozrodczo-oddechowego świń
(PRRS) przeciwciał swoistych już7 dnipo zakażeniu(20).
Dodatkowo, testem tym po 1 0 dniach od zakażenia można
wykazać miana S/P > 2,00. Stosując w analogicznej sytu-
acji test SN, stwierdza się dopiero po 3-4 tygodniach od
infekcji przeciwciała pTzy rozcienczeniu surowicy l : 4,
co odpowiada S/P 0,4, czy7i wynikowi dodatniemu w teś-
cie ELISA. Po takim czasie ELISA wykazuje w tej samej
surowicy S/P w granicach 2,00 (5,I2,19,20). Mozliwie
najwcześniejsze wykrycie zw,lerzęcia zakażonego i jego
natychmiastowe wyeliminowanie ze stada ma istotne zna-
czenie w przeciwdziałanlu szęrzenia się infekcji. Wiado-
mo natomiast, ze siewstwo w przypadku PRRS zanikaza-
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zwyczaj po 2-4 tygodniach licza.c od infekcji, czyli wtedy,
kiedy przy użyciu SN osobnik zakażony może być dopiero
jako taki określony (2). Dodatkowo, test SN, niezaleznie
od mniejszej czułości niż ELISA, jest technicznie trud-
niejszy do wykonania (niezbędnośc zakładania hodowli
komorkowej) i drozszy.

Przeciwciała anty-PRRS określane testem ELISA utzy-
mują się przez 7 rniesięcy. Natomiast wykry.wane testem
SN wykrywalne sąprzez ponad rok (19, 20), co wskazuje,
ze w celu określenia długo utrzyrnujących się zakazeń jest
on bardziej przydatny niż ELISA.

W zwia.zku ze stosunkowo najwczcśniejszą mozliwoś-
cią stwierdzania przeciwciał swoistych dla wirusa PRRS
przy zastosowaniu ELISA stanowi on jcdnak najczęściej
uzywaną metodę badania populacji świń, w celu potwier-
dzenia, że badana grupa zwierzal jest wolna od infekcji
albo z nielicznymi osobnikami zakażonymi. ZĘch samych
względow używa się ELISA u świri ptzed przerzutem
i/lub wprowadzeniem do populacji wolnej od infekcji. Ma
to równiez miejsce dla potwierdzenia, ze w popul acjiuzna-
nej na podstawie poprzedniego badania zaniezainfekowa-
nąnie pojawiły się osobniki zakażone.

Dodaó należy, ze uzyskanie wyniku fałszy.wie rrjemne-
goprzy zastosowaniu każdego testu serologicznego, w tym
równiez ELlSA, moze mieć wysoce szkodliwe skutki, je-
żeli na tej podstawie nastąpi wprowadzenie do populacji
dotychczas wolnej odzakażenla jednego lub kilku zwie-
r zaj zakażonych wirusem PR R S. Ana l o giczn e zagr ożenie
doty czy innych c h orób zakażny ch. Z drugiej stro n y. wyni-
ki fałszywie dodatnie mogą dać podstawę do nieuzasad-
nionego eliminowanta zę stada zwrcrza! nlezakażonych.
Oba rodzaje błędu są przy czy nąstrat gospodarczych. Ich
zminimalizowanie zaleĘ od diagnosty cznej czułości i spe-
cyfi czności stoso\Ą,anego w przegla.dach serologicznych
testu.

Wpły* na diagnozę ma w przedstawionym kontekście
próg między wynikiem dodatnim i ujemnym (cut-off), usta-
lany w pewnym stopniu arbitralnie. Istnieje bowiem za-
leżność: im mniejsza czułośó tym większa specyficznośc
i odwrotnie ( 1 7). Prakty cznie, jeżeli prog plzesuwa się na
rzeczczńości, to wtedy zwiększa siępewność, ze wykryje
się zakazone osobniki, ale przy narastaja.cym niebezpie-
czeństwie wyników fałszywie dodatnich, Konsekwencją
jest eliminowanie ze stada zws,erząt zdrowych. Moze to
byc, do pewnych granic, opłacalne wobec ryzykawprowa-
dzenia zw ier ząt zakażony ch d o s tada zw i er zal z d rowyc h .

Niebezpieczeństwo takie powstĄe, jeżeli próg przesunie
sięnatzecz specyficzności kosztem czułości w stopniu nad-
miemym ( 17). Dla stosowanego do badań terenowych tes-
tu konieczne jest zatem optyrnalizowanie stosunku specy-
ficzności (Se) do czułości (Sp)przez takie ustawienie pro-
gu granicznego, które zapewnia najwyższą liczbę wyni-
ków prawdziwie dodatnich, trafnie wskazuja.cych na osob-
niki zakażone (5).

Ważnym czynnikiem w określaniu sytuacji epidemiolo-
gicznej w stadzie lub stadach danego regionu, uwazanych
za ujemne, jest częstość pobierania próbek krwi do badan
diagnostycznych (l 1).

łrykład choloby Aujeszky'ego
Spośród metod serologicznych,które stosorł,ano w diag-

nostyce laboratoryjnej choroby Aujeszky'ego (chA) naj-
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większe znaczente posiadają, podobnie jal< w przypadku
PRRS, testy SN i ELISA (6,16,18). Równieżw tymprzy-
padku ten ostatni lżywany jest jednak znacznię częściej.
ze względu na prostszą technikę i inne, wcześniej podane
zalety. Wykazuje w przypadku chA wyzszączułość niż SN
przy porównywalnej z nim specyficzności (6, 17, 18).

Dodatkowo, wprowadzenie do stosowania szczepionek
delecyjnych (znakowanych) stało się mozliwe dopiero po
opracowaniu zestawów ELISA umozliwiających serolo-
giczne odróznianie zw lerzal uodpornianych szczepionka-
nri delecyjnyrni od zakażonych wirusem tercnowym. Ze-
stawy te róznią się tym od testow ELISA opartych na
kompletnym an§geni e winrs owynr, że do opłaszczania mi-
kropłytek wchodzących w skład zestawu wykorzystuje się
w yłaq,znl e g l i k opro te i n ę E, którą u s uni eJo z anty geil] szcze -

pionkowego (l6, l8). Uzyskana tym sposobem informa-
cja jest niezbędna, 1eżeli w programie zwalczania chA
uwzględnia się szczepienia jako jeden z elernentów jej li-
kwidacji, co miało miejsce, między innymi, w Belgii, Ho-
landii, Niemczech i we Francji ( l8).

Test ELISA jest zatem podstawą weryfikowania efek-
tów zwalczania chA oraz ol<reślania, czy w danej clrlewni
względnie ferrnie lnilno, ze świnie są szczepione - \\,y-
stępują osobniki zakażone wirusem chA. Unozliwia on
ponadto uzyskanie danych na temat sytuacji epizootiolo-
gicznej w gminie, powiecie, regionie l,naobszarze całego
kraju. Umozl i wi a więc r eaIizacjęcelu głównego, j akin j est
uzyskanie statusu kraju wolnego od chA. To zaś, obok
ewidentnych korzyści stanowi spełnienie warunku UE
i OIE, unozliwiającego eksport świń. Po uznaniu krĄuza
wolny od chA wymierriony test ELISA wykorzystywany
jest w badaniach monitoringowych w celu dokumentowa-
nia, że taki stan się utrzymuje lub ze pojawiają się nowe
zakażenia, które nalezy likwidowac.

Plrykład pomoru klasycznego świń
Kolejną chorobą w której zwa|czantu istotną rolę od-

grywają badania serologiczne oparte na wykorzystaniu
ELISA, jest pomor klasyczny świń (classical swine fever
- CSF),

Test ten znajduje powszechne zastosowanie w przeglą-
dach serologicznych świń nieszczepionych przeciw CSF
(7, 10). Ich celemjest wykrywanie osobników zakażonych
lub potwierdzenie, ze w badanej populacji świń nie wystę-
pująnosiciele i siewcy wirusa CSF. Dodatkowo w krajach,
w których stosowane sąszczepienia przeciw CSF, zwłasz-
cza szczepionką zawierającą glikoproteinę E2 (7), będącą
immunogennym elementern pełne go antygenu wirusa, test
ELISA wykorzystywany jest do odróżniania świń szcze-
pionych od świń zakażonych,w tym równiez szczepionych
przeciw CSF. W badaniach tych użyrvane są 2 zestawy
ELISA (10). Zestaw zawierającyjako antygen glikoprote-
inęEż identyfikuje świnie szczepione szczepionką pod-
jednostkowąoraz świnie zakażone wirusem CSF. Nato-
miast zestaw ELISA z antygenem ERNS, będącym tez ele-
mentem pełnego antygenu wirusa CSF, wykrywawyłagz-
nie świnie zakażonę,Zawafty w nim antygen nie wykrywa
natomiast świń szczepionych, poniewaz w zestawie tym
nie występuje glikoproteina E2 (7, l0). Potrzeba odróż-
niania śwtń zakażonych od świń szczepionych zaistniała,
kiedy Komisja Weterynaryjna UE zrewidowała doĘchcza-
sowe stanowi sko zabraniajape stosow ania szczepień prze-
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ciw CSF (7, l0). Zmiana ta polega na wyrazeniu zgody na
ograniczone i kontrolowane szczepi elli a wyłącznie wynl ie-
ni oną szczepi onl<ą w przypadku epizootii o znaczny m za-
sięgu, co ulnoz|iwia przynajrnniej częściową rezygnację
z tnetody totalncgo wybijania nie tylko świń zakazonych,
c o j e st oczywi ste, ale też podej rzanych o zakażente.

Przykład pryszczycy bydła

Test ELISA znalazł równiez praktyczne zastosowanie
rt tr-ionitoringu, mającytn na celu potwierdzenie, ze dana

1lclpulacja bydła jest wolna odpryszczycy oraz w wykry-
u atr itt osobni ków, które j ą przech orowaĘ czy li tzw . ozdro-
rr icticów ( 13). Są one potencjalnymi siewcami winrsa i ja-
ko jego ewentualni rozlrosiciele podlegają likwidacji.
W krajaclr, w któryclr stosuje się szczepienia profilaktycz-
lre bydła przeciw pryszczycy (np. w Arnetyce Łacińskiej)
istotna w jej zwalczaniu stała się ir-rformacja^ czy ma się
do czynienia ze zw ierzętami wyłapznie szczepi o n ylni prze -
ciw pryszczycy, czy tez dodatkowo zakazonylni wirusenl
pryszczycy. Wtedy bowiem jako potencjalni siewcy i roz-
nosiciele choroby powinni być zc stad bydła niezwłocznie
eliminowani.

W świetle przedstawiorrej potrzeby podjęto prace zlnie-
rzalące do opracowania testów laboratoryjnych, które
ulnozliwią odróznienie zw ierząt zakażony ch wirusem
plry szczy cy o d zw ierzal szczep i o n yclr przec i w pl,y szczy cy .

Podobnie jak w poprzednio omawianych chorobach zasto-
sowany został w tym celu test ELlSA. W jego opracowa-
llill wykorzystano występowanle w wll-Llsle pryszczycy
i nltll unogennych b iałek struktural ny ch or az i tn mltn o gelr-
llych bi ałel< niestrukturalnych,- 

Ży*y wirus pryszc zycy w odróznieniu od inaktyłvowa-
lrego. znajdującego się w szczeplonce przeclwpryszczy-
cowej, posiada właściwość wyzwalania u zwierzęcia nie
tylko przeciwciał swoistych dla strukturalnych białek l<ap-

sydowych (VPl-VP4), ale także dla szeregu białel< nie-
strukturalnych, o symbolach: 2C, 3A, 3AB oraz 3 ABC (4,
9, I4,15). Zwłaszcza kornpleks białek niestrukturalnych
3ABC ulega inaktywacjiw trakcie produl<c.|i szczepionki
pry szczy c owej . W zwi a.zk u z ty m, u zwi erząt s zc zepi onyc h
nie występują swoiste dla niego przcciwciała. Właściwośc
ta pozwoliła na opracowanie zestawu diagnostycznego
ELISA, w l<tóryn do opłaszczania nlikropłytek wykorzy-
stywane jest białl<o 3ABC, W przypadku zal<azenia wiru-
sem pryszczycy wykaztrje się po zastosowaniu tal<iego ze-
stawu u badanej krowy obecność swoistych dla 3ABC ptze-
ciwciał (9).,Natomiast jezell zwierzębadane było szcze-
pione przeciw pryszczycy,lecz nie przebyło zakażeniawi-
ruselT patogennym, nte stwlerdza się w jego surowicy pt,ze-
ciwciał arrty-3ABC, co - jak wspomniano - wiaze się
z LlIratąprzez 3ABC w tral<cie produl<cji szczepionki zdol-
ności do pobudzania organizmu krowy do wytwarzania
swoistych dla tego białka przeciwciał.

Przedstawiony przykład stanowi kolejny dowód na war-
tośc ELISA nie tylko w monitorowaniu syluacji epidenrio-
logicznej w populacji zwierza!,lccz rówrriez w odróznie-
niu zwierząt szczepiortych od zakażonych, co ma pod-
stawowe znaczenie w zwalczaniu choroby i ostatecznic
w uzyskaniu statustt kraju wolncgo od pryszczycy.

Badania znlerzające do odroznianta zwierza!, l<tóre
przechorow ały pryszczycę od zwierz a! szczepiony ch prze-
clw pryszczycy stosowanc są jak wspomniano, w krajach

::::: ,],] ,. ..:,,]],. .,l]:.l,] 13l,

Ameryki Łacińskiej (1, 13, 16). Mogą jednak stać się
w przyszłości aktualne w Europie. Nie rnozna bowienr wy-
kluczyc, że zewzględów ekonornicznych i humanitarnych
odstapi się od obecnie stosowanego, jako wyła3.zncj lneto-
dy, totalrrego wybijania zwterzaJzakażonych oraz podej-
rzanych o zakażenle iw zwalczaniupryszczycy porrownie
będa. obok wybijania zuierząI. Stosowane szczepicnia.

podsumowanie

W podsulnowaniu przedstawionych danych nalezy pod-
kreślic, ze ELISA odgrywa ważną rolę w ograniczaniu
występowania i eradykacji chorób zakażnych zwierza!.
War-unkiem powodzenia jest dysponowanie zwalidowany-
mi w oparciu o standardy nriędzynarodowe zestawalni diag-
nostycznymi, Niezbędne jest rowniez uwzględnienie spe-
cyfiki choroby, r.v celu unikania sytuacji, w których lneto-
da ta rrie gwatantuje oczekiwanych efektów.
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