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Antihodies for bovine herpesvilus łpe 1 in dairy cows in Poland

Summary

The aim of the study was to evaluate the prevalence of infection with BHV1 virus in dairy herds. 5391 sera
from different parts of Poland were examined łry the serum neutralization',test: Antibodies to BHVl were
detected in2a.6oń of animals. The highest percentage of seropositive animals was found in the Northern and
Central parts of Po|and (37.9Yo) while the lowest (12.20ń) was found in the Southern and Western parts of
Poland. Antibody titres ranged from ż to 256.It was discovered that the cattle populations in more thałl40oh
of all tested farms in Opole and Koszalin voivodeships were negative for BHVl antiłrodies. In a further 25-
-21oń farms only single positive animals were present. A comparison of the data from the present study with
earlier serological suryey§ has not revealed any significant increase in the prevalence of BHVl infecfion in
Poland.
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Herpeswirus bydlęcy typ l (BHV1) jest czynnikiem
etiologicznym zakażnego zapalenia nosa i tchawicy
(IBR) oraz otrętu (IPV) bydła. Wirus ten powodrrje
także zapalenie mozgu i rdzenia kręgowego. poronie-
nia oraz zaburzenia w rozrodzie (6, 1 1 ). T ak dlża roż-
noro dno ś ć form klinic zny ch wywoĘwa ny ch pr zez ten
wirus j est pr zy czynąpoważnych strat ekonomi cznych
w hodowli bydła. Do strat bezpośrednich powodowa-
nychprzez tę chorobę należy doliczyc straty wynika-
jące z ograniczeń w handlu bydłem, zarodkami, nasie-
niem buhajów. By uniknąć Ęch strat wiele krajów przy-
stąpiło do zwalczanla zakażęń wirusem BHVl Wy-
bór odpowiedniego programu zwalczania zależy w
dużym stopniu od dokładnęgorozęznania sytuacji epi-
zootiologicznej w dańym kraju. Informacji odnośnie
rozprzestrzenienia wirusa BHV1 w populacji bydła
do starczaj ą badania serolo giczne obej muj ąc e reprezen-
tatywną liczbę gospodarstw lub zwlerząt.

Aktualnie w Europie kraiami wolnymi od BHV1 są
Dania i Szwajcaria. Kraje te uzyskały status wolnych
od BHV1 przez eliminację wszystkich zwierząt sero-
logicznie dodatnich. Należy podkreślić, że kraje te
miały dobrąsytuację wyjściową gdyż posiadały niski
stopień rozprzestrzenienia zakażenia oraz l71,e stoso-
wały szczepień przeciwko BHVl. Kraje o wysokim
stopniu rozprzestrzenienia BHV1 jak Belgia i Holan-
dia wprowa dzaj ąpr o gramy, któryc h r e altzac1 a m a do -
prowadzic najpierw do redukcji, a następnie do całko-
witej likwidacjt zakażeń BHVl.

W Polsce od 1988 r. buhaje w stacjach hodowli i
una s i eni an ia zw ier ząt s ą wo lne o d zakażęni a w ir us em
BHV1. Brak jest natomiast kompleksowych danych
odnośnie rozprzestrzenienia wirusa BHV1 w pogło-
wiu krów. Nieliczne dane dostępne w polskiej litera-
turze fachowej dotyczyły wybranych regionów kraju,
a badania dostarczające tych informacji wykonano dość
dawno temu. Dlatego celem badań była aktualizacja
danych odnośnie stopnia rozprzestrzenienia wirusa
BHVl w pogłowiu krów na terenie całego kraju. Wy-
niki badań mogąbyć wykorzystaneprzy wyborze kon-
cepcji uwalniania bydła w Polsce od zakażeń wiru-
sem BHV1.

Materiał imetody
Surowica krew do badań pochodziła od krow z 14

województw, które pogrupowano w 4 regiony. Do regionu
północno-wschodniego zaljczono woj. o1sztyńskie, suwal-
skie, elbląskie i łomżyńskie. Region północno-centralny
obejmował woj. koszalińskie, bydgoskie i włocławskie, re-
gion południowo-zachodni woj. poznańskie i opolskie, a

region południowo-wschodni woj. rzeszowskie, krakow-
skie, kieleckie, lubelskie i tarnobrzeskie.

Odczyn seroneutrali zacjl - zebrane surowice inaktywo-
wano przed badaniem w temp, 56"C przez 30 min. Obec-
ność przeciwciał określano metodą beta z użyciem dwu-
krotn i e wzrastaj ący ch r ozcień czeń b adanej suro wic y. ztni e-

szanej ze stałądawką szczepu IPV 468 wirusa BHVl w
96-dołkowych pĘtkach z płaskim dnem. Surowice rozcień-
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czano od I:2 do I:256.Po dodaniu do kazdego
dołka stałej dawki 100 TCID5, wirusa IPV 468
płytki inkubowano 1 godz. w temp, 37'C w
atmosferze powietrza z dodatkiem 4% CO..
Następnie do każdego zagłębienia dodawanb
równą objętość zawiesiny komórek linii cią-
głej MDBK o koncentracji 1x 105 komórek/ml.
Odczyt testu wykon}.wano po 3-4 dniach inku-
bacji w temp. 37'C w 4o/o CO. obserwując
zmiany w hodowli komórkowej pbd mikrosko-
pem. Miano SN ustalano na podstawie najwyż-
szego rozcieńczenia badanej surowicy dające-
go zahamowanie efektu cytopaĘcznego w 50%
hodowli komórkowych.

Wyniki iomówienie
Wyniki przeprowadzonych badań sero-

logicznych zestawiono w tab. 1. Ogółem
w odczynie seroneutr alizacji przebadano
5391 surowic. Przeciwctała dla wirusa
BHV 1 stwi erdzon o u 20,60ń zwierząt. Naj-
wyższy odsetek zwierząt serologicznie do-
datnich stwierdzono w regionie północno-
centralnym (3],9oń), a najniższy w regio-
nie południowo-zachodnim (I2)%). W
dwóch pozostałych regionach tj. północno-
wschodnim i południowo-wschodnirn od-
setek ten wynosił odpowiednio I],9oń i
19/%.

Miano SN określono d]a 851 surowic
dodatnich (tab. 2). Wahały się one od 2 do
256. Najwyzszy odsetek stanowiĘ surowi-
ce o mianie 2 (26,4%) i 16 (21%). Ponadto
stwierdzono 14,5oń surowic o mianie 4;
16,90ń o mianie 8: I0,9%o o mianie 32 oraz
6,9oń o mianie 64. Miana wysokie powy-
żej 64 stwierdzano stosunkowo rzadko.
Miano 128 stwierdzono w 2l (2,5oń) przy-
padkach, a miano 256 tylko w 8 (0,9%).

Szczegółowe wyniki badań serologicz-
nych dla woj. koszalińskiego i opolskiego
przedstawiono w tab. 3 i 4. Badantami ob-
jęto 15 gospodarstw z woj. koszalińskiego
i 16 gospodarstw z woj, opolskiego. Na
podstawie otr zymany ch wyników wyodręb -
niono 3 gnrpy gospodarstw. Pierwsz%naj-
większą grupę, stanowiły gospodarstwa, w
których nie stwierdzono obecności prze-
ciwciał dla wirusa BHV]. W woj. kosza-
lińskim gospodarstwa takie stanowiĘ 40%,
a w woj. opolskim 43,750ń. Drugą grupę
stanowiły gospodarstwa, w których obec-
nośó przeciwciał dla BHV1 stwierdzono u
pojedynczych zwierząt W obu województwach go-
spodarstw takich było po 4 i stanowiły one odpowied-
nio 26,]0ń i 25% gospodarstw badanych w danym
wojewodztwie. Do trzeclej grupy za|tczono gospodar-
stwa, w których odsetek zwierzątserologicznie dodat-

Tab. l. Wyniki badań serologicznych krów w kierunku BHVI

Tab.2. Rozkład miana surowic dodatnich dla wirusa BHVl

Tab. 3. Wyniki badań serologicznych z woj. koszalińskiego

nich był wysoki. W woj. koszalińskim odsetek zwie-
rząt seropozytywnych w tej grupie gospodarstw wa-
hał się od 20oń do 78oń, a gospodarstwa te stanowiły
33,30ń całości gospodarstw badanych w tym woje-
wodztwie. Zkolei w woj. opolskim gospodarstwa tej



Tab. 4. Wyniki badań serologicznych z woj. opolskiego
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grupy stanowiły 3I,25Yo gospodarstw badanych w wo-
jewództwie, a odsetek zwierząt seropozytywnych wa-
hał się od28,30ń do 5I,I%o.

Oddzielnego omówienia wymagają wyniki badań
uzyskane dla woj. włocławskiego. Z dwóch gospo-
darstw z terenu tego wojewodztwa dostarczono do
badań 351 surowic. Spośrod I55 zwlerząt pochodzą-
cych z gospodarstwa pierwszego dodatnich było 154
(99,4%). Zkolei w gospodarstwie drugim dodatnich
było 181 (92,3%) zwierząt na 196 zbadanych. Ujem-
nych w teście seroneutrallzacjibyło tylko 1 5 zwierząt.
W większości były to jałówki ciężarurc lub krowy po
pierwszym wycieleniu, które trafiy do gospodarstwa
najprawdopodobniej w wyniku remonfu stada. Tak wy-
soki odsetęk zwterząt serologicznie dodatnich, niespo-
tykany w pozostałych gospodarstwach, może sugero-
wać, że .zwterzęta te qyłJ s,z9zepione szczepionkami
zawterającymi wirus BHV i dlatego prawie u wszyst-
kich osobników z tych gospodarstw stwierdzono obec-
nośc swoisĘch przeciwc lał. Tezętąwydaj ą się potwier-
dzac wynik t p o źniej szych b adań z uży ciem te stu ELI -
SA uzyskane dla innych gospodarstw należących do
tego samego właściciela. W badaniach tych odsetek
zwierząt seropozytywnych był równie ż bar dzo wyso-
ki. Uwzględniając powyzsze dane mozna przypusz-
czac, że rzeczywtsty stopień rozprzestrzenięnia zaka-
żeń BHV1 w tym regionie jest niższy i nie różni się
istotnie od stopnia rozprzestrzenienia zakażenlaw po-
zostałych regionach Polski.
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Wiele wcześniej s zy ch prac potwierdza-
ło występowanie zakażeń witusem BHV1
u bydła w Polsce. Baczyński i wsp. (2,3)
wykazali, ze w warunkach hodowli wiel-
kostadnej przeciwciała dla witusa BHVl
posiadało od 7oń do 30,żoń zwierząt. Bu-
częki wsp. (4) stwierdzili wśród młodego
bydła od 2,5oń do 32,6oń zwierząt serolo-
glcznie dodatnich. W badaniach Klimen-
towskiego i wsp. (7), którymi objęto go-
spodarstwa wielkotowarowe z Polski po-
łudniowo-zachodniej odsetek zwierząt se-
ropozytyłvnych wahał się od 6,2oń do I0oń.
Wyższy odsetek zwierząt dodatnich auto-
rzy ci stwierdzili w gospodarstwach drob-
notowarowych. Z kolei Salwa i wsp. (9, 10)
stwierdzili obecnośc przeciwciał anty
BHV1 u 1],3oń zwierzS. z gospodarstw z
Polski północnej. Odsetek zwierząt dodat-
nich w poszczegolnych gospodarstwach
wahał się od 4,9%o do 34,0o^.

Na podstawie otrzymanych wyników
można stwierdzic, że stopień rozprzestrze-
nienia zakażeń wirusem BHVl w naszym
kraju nie uległ istotnym zmianom. W dal-
szym ciągu jest on dużoniższy niż w wielu
krajach europejskich (1, 5, 8, 12). Ponadto
w stosunkowo prosty sposób można zwięk-
szy c Iiczb ę go spodarstw wolnych o d zaka-
zenia wirusem BHV1. Po eliminacji osob-

ników reagujących serologicznie dodatnio z gospo-
darstw gdzi e stwi e r dzano p oj e dyncze pr zyp adkt zaka-
zeń BHV1 i po 2-3 krotnym serologicznym badaniu
kontrolnym wszystkich zwierząt gospodarstwa te mo-
głyby dołączyć do grupy gospodarstw wolnych odza-
każenia BHV1.
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