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WystęBowanie i zwalczanie gruźlicy bydła
w niektórych państwach Unii Europeiskiei i w Polsoe
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lncidence and eradication of bouine tubelcuIosis in some Eu counties and in poland

Sumtnary

Tuberculosis is one of the most widespread infectious diseases in the world. It is caused by M. bovis,
a microorganism which may be found in both wild as well as farm animals. Animal tuberculosis is under
control in industrialized countries and e|imination programs continue to be carried out in them. Despite this,
the disease still poses a problem in some EU countries, for instance France, Greece, Ireland, Italy, Portuga|
and Spain.

Po|and was declared bovine tuberculosis free on 31 December, 1975. Between 1958-1975 during the na-
tional disease control campaign, 83 million cattle were examined for tubercu|osis and 3,614,376 (4,35o/o) cattle
with positive reactions rvere slaughtered, Each year between 1980-1996, from 3,985,7ż6 (l98l) to 2,171,654
(1996) cattle were tested for tuberculosis - about 3Ioń of the total cattle in Poland. The number of cattle
identified as being ill or suspected to be ill was from 6,954 (0,I7oń) in 1980 to 493 (0,020ń) in 1996. Each year
between 1997-2001from 2,009,184 (1997) to 1,488,621 (2001) animals were tested for the disease. The number
suspected of having tubercu|osis was 399 (0,0lo/o) to l56 (0,0l%) in 2001. Tubercu|osis outbreaks may still
occasionally occur and monitoring based on tuberculin testing and on veterinary post-slaughter inspection of
carcasses and abattoirs is being continued.
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Grużlica bydła jest ciągle jedną z najbardziej roz- trolą kolejnal13 żyje na obszarach, gdzie choroba jest
przestrzenlonych chorób zakaźnych. Nieznany jest rozprzestrzeniona, ale jej zasięg jest nieznany, pozo-
w wielu krajach odsetek przypadkow, gruźIicy u ludzi staŁaI13 znajduje sięw regionach, gdzie nasilenie gruź-
powodowanychprzez Mycobacteriaml bovis. Wynika licy jest wysokie (14), Praktycznie nie istnieje zagro-
to między innymi z fakU nie rozpoznanego w pełni żente grużlicą bydła w Australii, Kanadzie i Japonii
nasilenia grużlicy u zwierząt hodowlanych, a także (6), Natomiast w takich krajach, jak: Argentyna, Bra-
zwterząt wolno żyjących (7). W krajach uprzemysło- zylia, USA czy Rosja kazdego roku likwidacji podle-
wionych programy zwalczanta grużlicy, eliminacja ga od kilkunastu do kilkuset tysięcy sztuk bydła (2-6).
zwierząt chorych bądź podej rzanych o chorobę, pas- Badania przeprowadzone w latach dziewięćdziesią-
teryzacjamleka ograniczyĘ w sposób zasadniczy wy- tych ubiegłego wieku wskazująna grużItcębydła jako
stępowanie choroby powodowanej przez M. bovis za- najwazniejszą chorobę o etiologii bakteryjnej w uję-
równo u bydła, jak i u ludzi (10). Niewiele informacji ciu globalnym dla zwierząt wolno żyjących, zarówno
otrzymujemy zkajów rozwijających się, gdzie gruż- pozostających na wolności, jak też utrzymywanych
lica u zwierzątiludzi występuje powszechnie. Dzieje w specjalnych zagrodach bądź przebywających
się tak dlatego, że zwierzęta hodowlane i wolno zyją- w ogrodach zoologicznych (7, 10).
ce korzystająztych samych pastwisk. Udokumento- W Europie niektóre kraje należące do Unii Euro-
wano przykŁady rczprzestrzeniania się gruźlicy wśród pejskiej uporały się z problemem gruźlicy bydła wiele
borsukow w Wielkiej Brytanii czy oposów (szczurów lat temu, wystarczy przypomnieć Austrię, Danię, Fin-
workowatych) w Nowej Zelandii (7), landię, Luksemburg, Niemcy, Holandię czy Szwecję

Populacja bydła na świecie przeWacza 1 mld tych (2-4). Natomiast w Belgii, gdzie w latach 1991-1999
zwl,erząt. Jeżelt przyjmie się, ze Liczba zakażonych rejestrowano po kilka ognisk, w ktorych poddawano
grużlicąwśród bydła stanowi tylko 5,0% światowej ubojowi od 150-500 zwierząą w latach 2000-200I
populacji, oznacza to, że ponad 50 mln sztuk bydła stwierdzano 20 do 30 ognisk, a do uboju kierowano
jestdotkniętychtąchorobą(la). Jedna trzeciapopula- 1330 do 1665 sztuk bydła (5, 6). Podobne zjawisko
cjibydła żyjew krajach, gdztegrużlicajestpodkon- obsetwowano w Wielkiej Brytanii, gdzie do l999 r.
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nie notowano praktycznle grużItcy bydła,
a w 2001 r. stwierdzono 405 ognisk i ubito
6120 sztuk bydła (5, 6). W Polsce, która
od 1975 r. pozostaje urzędowo wolna od
grużllcy bydła, w latach pięćdziesiątych
i następnych ubiegłego stulecia badano
rocznle od 1,8 mln do 6,8 mlnbydła, stwier-
dzając gruzlicę kazdego roku u 600 do 200
Ęs. zwierząt( 1 1 ), natomiast w latach 1 980-
-1996, tj. od czasu kiedy w I97 5 r. uznano
naszL<raj zaurzędowo wolny od gruzlicy
bydła (zgodnie zkytertami OIE), badano
rocznie od 3,9 mln do 2,1 mln zwierząt
stwierdzając gruźlicę u 0,I7oń do 0,02oń
pogłowia (12).

Celem niniejszego opracowanta była
ocena wynikow badania bydła na grużlicę
w niektórych państwach UE oraz w Polsce
w latach 1997 -200l,

Matetiał imetody
Dane dotyczące wyrrikow badarria bydła po-

clrodziły z ofi cj alnych informacj i przesyłanych
przezposzczegolne kraje kazdego roku do OlE
l,u,Paryzu, a dane dotyczące Polski pochodziły
ocl rvojewódzkich lekarzy weterynarii, były
przesyłane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
.iti Wsi do Głównego Inspektoratu Wetelynalii
lr latach 1991-200I.

Wyniki iomówienie
W latach 1997-2001w państwach nale-

żących do Unii Europejskiej - we Francji,
Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Porrugalii i we
Włoszech pTzęprowadzono badania i eli-
minacj e bydła podej rzane go bądż chorego
na gruzlicę w liczbie od ponad 40 tys. do
10i tys. rocznie. SzczegoĘ -tab. 1. Obej-
mowało to od kilku do kilkuset zwlerząt
(w Grecji), a nawet do kilkudziesięciu ty-
sięcy (w Hiszpanii, Irlandii). Liczbaognisk
choroby wahała się od 70 do ponad 10 ty-
sięcy (w Irlandii - 1999), aliczba reagen-
tów w badanych stadach poszczególnych
państw od pojedynczych sztuk - równiez
do 9 tys. Dokumentacjaprzesyłana do OIE
z niektórych państw jest wycinkowabądż
niekompletna. Najej podstawie trudno oce-
niać faktyczny zasięg występowania cho-
roby oraz szybkość i efektywność podej-
mowanych działań dla j ej likwidacj i (2-6).

W Polsce w wymienionym okresie kaz-
dego roku poddawano badaniu w kierunku
grużltcy odponad 2mlndo prawie 1,5 mln
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Tab. l. Liczba ognisk
gruźlicy w niektóry,ch

gruźlicy oraz bydła poddanego ubojowi z powodu
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bydła (8). Badaniami obejmowano od 27 ,5Yo do 3I,]oń
pogłowia. W poszczegolnych wojewodztwach odse-
tek zwierząt badanych wahał się od 17,0oń (w woj.
wielkopolskim) do ponad 34,00ń (w woj. pomorskim

Objaśnierlia: a liczba ognisk choloby, b liczba zwicrzal reagujących dodat-
nio, c liczba zrł,ielzal pocldanych ubojowi

Tab. 2. Badanie bl,dła lv kierunku gruźlicy - tuberkulinizacja w latach
1997-200l (danc Gł. lnsp. Wet.)

i warmińsko-mazurskim). Szczegoł w tabelach 2 i 3.
Liczba zwierząt reagujących dodatnio na tuberkulinę
wahała się od 7I do 399 sztuk w poszczegolnych la-
tach i stanowiła od 0,0040ń do 0,01% badanego po-



głowia. Łącznie w latach
1997 -200I poddano badaniom
ponad 8,5 mln bydła w Polsce,
obejmując każdego roku od
2],0o/o do prawie 32,0%o po-
głowia. Sztuki reagujące do-
datnio na fuberkulinę kierowa-
no do uboju. Po uboju przesy-
łano do badania laboratoryjne-
go probki dla potwierdzenia
rozpoznania. Srednio j edynie
w I13 próbek stwierdzono
prątki grużlicy, a w 2001 r. na
25 6 badanych próbek j edynie
w 33 wykryto M. bovis (8).

Mając na uwadze ponowne
zagr ożenie grużlicą OIE przy -
pomina błędy odnoszące się
do jej oceny, rozpoznawania
i zwalczania, popełnione tak
w przeszłości, jak i obecnie
pTzez hodowców, a czasęm
lekar zy weterynarii. P owodem
tego był i pozostaje długi okres
inkubacji choroby oraz jej cha-
rakter zakażny nie zawsze
widoczne i trwałe objawy
u pojedynczych sztuk w du-
zych stadach zwterząt. Zmia-
ny grużlicze przyprsywano
często chorobom pasozytniczym bądż nowotworo-
wym. Zwierzęta chore nagrużIicęnie ulegały nagĘm
zejściom śmiertelnym, nie zaltważano zwtązku mię-
dzy grlżItcąu ludzi i bydła. Jakbardzo trudna jest sy-
tuacja epizootiolo giczna niektórych krajów, niech
świadczy rozw ażanie ponownego wprow adzęnia
szczepteń BCG na ich terenie (10).

Konieczna jest stała czujność i wymiana inforrnacji
dotycząca chorób zakaźnych, w tym grużlicy,kontro-
la handlu i obrotu zwierzętami oraz produktami zwie-
tzęcęgo pochodzenia. Na początku XXI w. podczas
badania poubojowego 300 sztuk bydław rzeźni w Bag-
dadzię (Irak) stwierdzono zmiany gnlżItcze, a następ-
nie prątki M. bovis u I,25oń badanych zwlerząt (I).
W Iranie prowadzona jest stała ocena zwalczaniagntż-
licy bydła w porównaniu z występowaniem tej choro-
by u ludzi. Stwierdzono, że grużlicanarządowa(poza
grużIicąpŁuc) u ludzi miaław większości przypadków
związek z grużlicązwierząt (13). W Tunezji, w ra-
mach badań nad przedostawaniem się prątkow grużIi-
cy do mleka u krów reagujących dodatnio na tuberku-
linę, w I27 probkach od 15 krówwyizolowano 5 szczę-
pow M. tuberculosis (9),

Reasumuj ąc, należy podkreślić, ze kontrolne bada-
nie bydła w kierunku grużIicy jest wciąz aktualne,
a mozliwości pojawienia się jej l zwierząt wolno zy-
jących, ptzemieszczających się na znacznych obsza-
rach, również prawdopodobne.

Tab.3. Liczba bydła reagującego dodatnio podczas tuberkulizacji w 200r r. na terenie
poszczególnl,ch wojervództw (dane Gł. Insp. Wet.)
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