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0cena stopnia zakażenia wi]usem BHUl bydła
importoułanego do Polski na podstawie badań
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Study of the pteualence of BHVl infection in cattle impoiled to Pnland based on serological examlnation

Sumnraty

Sera from cattle imported to Poland łvere tested for Bovine Herpes virus 1 antibodies. 1325 animals were
examined between 2000-2001 and specific antibodies łvere detected in 110 (8,3%) cases. 45 (6,6'/") out of the
677 heads of cattle imported from the Netherlands }vere serological|y positivc rvhile 65 (10,8%) animals out of
the ó03 imported from Germany showed positive results. 2473 sera were examined in 2002 and the presence of
antibodies against BHV1 rł,as lbund in 39 (1,60ń) animals. 12 (7,1oń) of the cattle imported from Germany and
27 (2,8o^) liom the Nether|ands reacted positively. Animals imported fiom Denmark, France and Srveden
rvere free from BIIVI.
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Herpeswirus bydlęcy §p 1 (BHV1) jest czynnikiem
etiologicznym zakażnego zapalenia nosa i tchawicy
oraz otrętu bydła. Wirus ten powoduje takze zapale-
nie mózgu i rdzenia kręgowego , zapalenie spojówek,
poronienia oraz zaburzęnia w rozrodzie (I,3, 5, ]).
Aktualnie BHV1 występuje powszechnie na całym
świ e c ie, a zakażęnia p owodowa ne pt zęz ten wirus cz ę-
s,to przebiegają w postaci subklinicznej (4,6,14-16).
Ztódłęm zakażenia są z reguły zwierzęta chore lub
bezobjawowi nosiciele, np. zwierzęta w stanie inku-
bacji choroby lub zwierzęta latentnie zakażone, Tę
o statni e są szcze gólni e niebezp teczne, gdy ż w wyniku
reaktywacji zakażęnia latentnego stają się siewcami
wirusa (9, 10). Różnorodność form klinicznych wy-
woływanych przezwirus BHV 1 jest przyczynąpow aż-
nych strat ekonomicznych w hodowli bydła na caĘm
świecie. Do strat bezpośrednich powodowanych przez
tę chorobę należy doltczyc straty wynikające z ograni-
częń w handlu bydłem, zarodkami, nasieniem buha-
j ów (2, 1 1 ). Import zw ier ząt hodowlanych zakażony ch
BHVl jest jedną z gŁównych dróg transmtsji zakaże-
nia. Dlatego przy obrocie bydła (eksport/import) wy-
magane jest poświadczenie w świadectwie zdrowia,
że zwierzęta są wolne od zakażenia BHVI. Jest to
szczególnie ważne dla naszego kraju, gdyż w Polsce
od 1988 r. buhaje w stacjach hodowli i unasienniania
zwierząt (SHiUZ) są wolne od zakażęnia wirusem
BHVl . Jakwykazałybadania, podobna sytuacja wy-
stępuje w znacznej części gospodarstw hodujących
bydło mlęczne 02, 13). Zabezpieczenie buhajow

w stacjach unasienniania oraz pogłowia żeńskiego
bydła z jaknalwiększej liczby gospodarstw przed za-
kazeniem B HV 1 p owi nno by c nadr zędnym zadaniem.

Celem badan była ocena stopnia zakażęniawirusem
BHV1 bydła impońowanego do Polski.

Mateilał i metody

Próbki do badań. Obecrrośc przeciwciał dla rł,irttsa
BHV l (IBR/IPV) określano w surowicach pochodza.cych
od jałowic cięzanrych illpotlowanych do Polski z Danii.
Francji, Holandii, Nielniec i Szwecji. Ła3,znie badanioll
poddano 3798 surowic. Surowice badano w pierwszej ko-
lejności testem ELISA IBR/IPV gB blocking. Probki rea-
gujące wątpliwie potwierdzano testetl ELISA IBR/IPV
serltlTl verification. Miano przeciwciał wybranych surowic
dodatnich określono testel-n seroneutralizacj i.

ELISA IBR/IPV gB blocking. Test ten umozliwia wy-
krywanie przeciwciał dla glikoproteiny gB wirusa BHV1
(lBVIPV) w surowicy badanych zwierza!. Baserriki nikro-
płytki opłaszczone są oczyszczonymlizatem wirusa BHV1 .

Surowice bada się w rozcień,czeniu 1 : 2. Test jest wazny,
jezeli surowica kontrolna ujemna posiada wartość OD.,o
równą lub wyzszą niż 0,800 oraz jeżeli procent blokowa-
nia surowicy kontrolnej dodatniej jest równy lub rnniejszy
niż 30,00ń. Próbka badana uznawana jest za pozytywną
jezeli procent blokowania jest równy lub rnniejszy niz
45,)Yo, azanegatywną- gdy procent blokowania jest row-
ny lub większy niż 50,0oń. Surowice, których procent blo-
kowania mieści się między 45,0% a 50,00ń są uwazane za
wątpliwe.
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ELISA IBR/IPV serum verification. Test ten słuzy do
potwierdzania wyników badań. Antygenem wirusowym
opłaszczone są jedynie paski o numerach parzystych, Su-
rowice bada się w rozcieńczeniu l :20.Każda surowica
nanoszona jest do dołka opłaszczonego i nieopłaszczone-
go antygenem. Test jest wazny, jezeli surowica kontrolna
dodatnia posiada wartość nie skorygowaną OD..ru równą
lub wyzszą niż 0,350 oraz stosunek skorygowanej war{oś-
ci OD..,, surowicy kontrolnej dodatniej do skorygowanej
warlości OD.,_o surowicy kontrolnej ujemnej jest równy lub
u,yższy tliż 3,5. Dla każdej próbki wyliczany jest stosunek
S/P wg wzoru:

wańosc OD,ru badanej probki

W tab. 2 zestawiono wyniki badań dla transportów
(patii) zwlerzątimportowanych do Polski. Bydło spro-
wadzano w grupach liczących od kilkunastu do kilku-
dziesięciu zwięrząt. Spośrod 42 parrii zwierząt spto-
wadzonych w latach 2000-200l z Holandii 22 (52,4%)
było wolnych od zakażenta BHVI, zaś w I8 (42,8%)
stwi erdzono p oj e dync ze zlv ier zęta re a guj ąc e d o datnio.
Podobną sytuacj ę odnotowan o u zwierząt sprowadzo-
nych z Niemiec. Na 22 partie zwterząt zakupionych
w tym \<ralu 12 (54,6%) było wolnych od zakażenia,
a w 8 (36,4%) wystąpiĘ pojedynczę przypadki zwie-
rząt dodatnio reagujących w stosunku do BHVl. Jed-
nakżebyĘ j takie grupy, gdzie odsetek zwierzątsero-

Tab.2. Wyniki badań serologicznych w kierunku IBR/IPV poszczegól-
nl,ch transportów bl,dła

100
waftośc OD._,, surowicy kontrolnej dodatniej

Surowice, ktorych wartość S/P jest rowna lub Tab. 1. Wyniki badań serologicznych w kierunku IBR/rPV bydła im-
niższa niż 45,0oń są uwazane za negatywne, zaś portolvanego do Polski
surowice o waltościach równych lub wyzszych niż
55,0oń są uznawal]e za pozytywne, tj, pochodzą
od zw ierzal zakażony ch BHV 1 . Surowice, których
waftośc SiP rnieści się rniędzy 45,0oń a 55,0% są
uwazatle za wątpliwe,

Test seroneutralizacji (SNT). Miano przeciw-
ciał wybranych surowic dodatnich określano tes-
teln SNT zużyciem stałej dawki l00 TCID.,, wi-
rusa standardowego IPV 468. Do odczynu uzy-
\\,ano stlrowic inaktywowanych w tenp. 56oC
przez 30 nin. Sporza"dzano dwukrotnie wzrasta-
jące rozcieńczenla badanych surowic, po czym
dodarł,ano równą objętośc zawiesiny wirusa. Mie-
szaninę wirus l- stlrowica tnieszano i inkubowano
21 godz. w ten]p. 37'C. Następnie do kazdego
dołka dodawano równąobjętość zawiesiny komó-
rek liniiciagłej MDBK o koncentracji około 1 x 105

komórek/ml. Płytki inkubowano w temp. 37'C
w 4,0o/o CO. przez okres 3-5 dni i dokonywano
odczytu.

Wyniki iomówienie
Badaniu poddano 3798 surowic (tab, 1).

Spośród 1325 surowic zbadanych w latach
2000-2001 obecność przeciwciał dla BHV1
stwierdzono w 110 (8,3%). Pozostałe próbki
w liczbie 1215 (9I,7%) reagowaĘ negaĘw-
nie. U bydła importowanego z Holandii spo-
śr ód 6] 7 zw terząt zbadany ch dodatnio zar ea-
gowało 45 (6,6%). Zkolęi wśród 603 probek
pochodzących od bydła z Niemiec reakcję
pozytywną stwierdzono w 65 (10,8%). W ro-
ku 2002 zbadano ż47 3 sur owice. Przeciwcia-
ła dla BHVl stwierdzono w 39 (1,6%) suro-
wicach. Spośrod 1132 sztuk bydła impor1o-
wanego z Niemiec przeciwciaŁa dla BHVl
wykryto u 12 (I,Io/o) zwterząt. U bydła po-
chodzącego z Holandii reakcję pozytywną
wykryto u27 (2,8Yo) zwierzątna966 zbada-
nych. U bydła importowanego zDanii, Fran-
cji i Szwecji nie stwierdzono obecności prze-
ciwciał dla BHV1.
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Tab.3. Rozkład mian SN w grupach, w których prze.,r,ażały zwierzęta seropozvtywne kierunku IBR/IPy

pozytywnych był wysoki lub bardzo wysoki (tab.2,
rubryka,,Wi ększo ść zw ierząt dodatnich"). Jedna z grup
by dła ltcząca 3 9 zw ierząt reagowała w 1 00, 0 % pozy -
tywnie, w innej na19 zwierząt78 (94,1%) było dodat-
nich. Nieco niższy odsetek zwierzątdodatnich stwier-
dzono w dwoch partiach sprowadzonych z Holandii.
W jednej znichwśród 8 zwierząt] (8],5%) reagowa-
ło pozytywnie, a w drugiej spośrod 36 pozytywnię za-
reagowało I0 (27,8%). W 2002 r. spośród 22 trans-
portów bydła sprowadzonego z Niemiec 16 (]2,7%)
było wolnych od zakażęnia BHVI, zaś w 6 (27,3%)
stwierdzono poj edyncz e zwierzętareaguj ące dodatnio.
P o dobne wyniki uzyskano u zw ter ząt sprowadzonych
z Holandii. Spośrod 19 parlii zwterząt zakupionych
w tym kraju 12 (63,2%) było wolnych od zakiżęnia,
a w 7 (36,8%) stwierdzono pojedyncze zwierzętarea-
gujące dodatnio w stosunku do BHV1.

Wtab. 3 przedstawiono miano SN wybranych suro-
wic dodatnich. Miano określono dla zwierząt z Erup,
w których większość reagowała pozy.tyłvnie w stosun-
ku do BHV1. W grupie, w ktorej stwierdzono 100,0%
seroreagentów miano 2 wystąpiło l I0 (25,60ń;),4 -
u II (28 ,3oń), 8 - u I0 (25 ,60ń) , 16 u, 5 (I2 ,8%o) , 32 -
u 2 (5,I%) i 64 u I (2,6) osobnikow. Taki rozkŁad
mian moze śwtadczyć o tym, że zwierzęta te nie pod-
legały wcześniejszej selekcji i pochodziły prawdópo-
dobnie ze stada, w którym występowało czynne zaka-
zenie BHV1.

Porownując wyniki badań z2002 r. z wynikami ba-
dah z okresu wcześniejszego, stwietdzono zdecydo-
wanie mni ej s zą ltczb ę zw ier ząt B HV 1 s erop ozytyw-
nych, mimo ze badaniupoddano znacznie większąlicz-
bęzwierząt Nie stwierdzono także transportów, w któ-
rych zwierzęta serolo gicznie dodatnie przew ażały,
Mozna wtęc przyjąć, że prowadzone w kraju badania
kontrolne spowodowały dokładniejsze sprawdzanie
bydła przez eksporlera. O tym, jak poważne konsek-
wencje niesie ze sobą wprowadzenie do stada wolne-
go o d zakażenia B HV 1 zw ierząt n:osicieli wirus a, może
świadczyć opisana w literaturze epizootia IBR w woj.
legnickim (8).U rodzimego bydła stwierdzono wow-
czas zachorowania z objawami ze strony układu od-
dechowe go, przedw czesne porody słabych ci el ąt, po-
ronienia. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych
badań można stwierdzić, iż pomimo deklaracji w świa-
dectwach zdrowia o negatywnych wynikach badań
s ero l o gi c znych prob lem zakażen bydła imp orlowane -

go istnieje i moze to być droga wprowadzenia BHV1
do pogłowia bydła w Polsce. Wprowadzenie takich
zwlsrząt do stad, w ktorych bydło reaguje negatywnie
w stosunku do BHV1, stanowi duże zagrozenie epi-
demiolo giczne. Istniej e zatem kon ieczność prowadze-
nia badań kontrolnych, bowiem wpływają one na po-
prawę stanu zdrowotnego bydła imporlowanego.
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