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Choroba niebieskiego języka (bluetongue) jest nieza-
rażliwą chorobą zakażną, przenoszoną przez komary.
Chociaż występuje ona u domowych i wolno żyjapych
przeżuwaczy, to jedynie u owiec infekcjaprzebiega wśród
wyraznych objawów klinicznych, Choroba ta znajduje
się na liście A OIE, co świadczy o jej duzym znaczeniu
gospodarczym. Pierws ze przypadki choroby zarej estro-
wano i opisano w Afryce Południowej. Pierwotnie są-
dzono, ze występowanie choroby ograniczone jest tylko
do obszaru Afryki. Pojawienie się zachorowań na innych
kontynentach spowodow ało duże zainteresowanie tą j ed-
nostką chorobową. Rozległe badania doprowadziły do
znacznęgo poszerzenia wiedzy na temat choroby niebies-
kiego języka.

Ghalakterystyka wilusa
Wirus bluetongue należy do rodziny Reoviridae, ro-

dzajll O r b ivi rus. Wiri on p o s iada kształt dwu dzie sto ś c i a-
nu, średnicę wynoszącą 70 nm i otoczony jest podwójną
warstwą kapsydu, Genom wirusa składa się z dziesięciu
segmentów dwuniciowego RNA, kodujapego 7 białek
strukturalnych t 4 białka niestrukturalne. Dwa z nich,
tworz ąc e zew nętr znąwarstwę kap sydu, o dp owi e dzi aln e

są za reakcje immunologiczne w organizmie zainfeko-
wanego zwierzęcta. Białko VP7 daje reakcje krzyżowe
dla całej grupy serolo gicznej orbivirusow, natomiast\rP ż,
hemaglutynina, j est najb ardziej zrlżnicow anym białkiem,
klóre posiada epitopy, określające serotyp wirusa. Do chwili
obecnej na świecie znane są 24 serotypy (3, 6,7 , 14).

Wirus choroby niebieskiego języka jest oporny na
warunki środowiskowe. zwłaszcza w obecnoścj białka.
Wykazuje duzą stabilność w 20'C i 4"C, a zliofllizowa-
ny moze być przechowyłvany praktyczniebez ograniczeń
czasowych. Inaktywacja w temperaturze 5OoC zachodzi
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po 3 godzinach, a w temperaturze 60"C po 15 minutach.
Wirus zachowuje swoje właściwościzakażne w zakresie
pH pomiędzy 6 a 8. Oporny jest na rozpuszczalniki lipi-
dowe, takie jak eter i chlorofotm, a dzięki dwuniciowej
strukturze RNA oporny jest na ultrafiolet i promienio-
wanie galTlma. Do najskuteczniejszych środków inakty-
wujących wirus bluetongue na7eżą preparaty jodoforo-
we (2, 5).

Charakterystyczną cechą orbivirusów jest to, że ich
replikacja zachodzi w róznych temperaturach, w zależ-
ności od organizmu, w ktorym przebywa (u owadow
w zakresie 22-2'7"C, a u ssaków w 37"C) (11).

Epidemiologia

Pier"wsze wzmianki i opisy choroby niebieskiego języ-
ka pochodząz Afryki Południowej .Przez długi czas był
to jedyny obszar, gdzie notowano przypadki choroby.
Obecnie wirus bluetongue występuje niemal na całym
świecie, obejmując swoim zasięgiem Australię i Oceanię,
Amerykę Północną i Południową Azję. Na obszarze tym
zyje ponad 70% światowej populacji owiec. W,Europie
pierwsze wybuchy choroby pojawiły się w l943 r. na
Cyprze i w 1956 r. na Połwyspie Iberyjskim. Na prze-
strzeni ostatnich lat wirus rozptzestrzenił się na wiele
krajów basenu Morza Sródziemnego. Zachorowania
stwierdzono w Grecji, Jugosławii, Chorwacji, Macedo-
nii, Bułgarii, na południu Włoch i kilku wyspach: Korsy-
ce, Sardynii, Cyprze, Majorce, Sycylii (ż,4, 5).

Wirus choroby niebieskiego języka izolowany jest od
owiec, bydła, kóz, wolno żyjących przeżuwaczy i od
większości afrykańskich antylop. Funkcj ę biologiczne-
go wektora w przenoszeniu wirusa pełnią komary z ro-
dzajl Culicoides. Wiele gatunków wchodzących w skład
tego rodzaju spotkać można w kazdym rejonie świata,
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gdzie notuje się występowanie choroby niebieskiego ję-
zyka. Zakażenie komarów następuje podczas pobrania
krwi od zakażonych zwierząt, Replikacja wirusa zacho-
dzi w śliniankach komarów, gdzie osiąga on najwyższą
koncentracjępo 7 dniach od momentu zakażenia. Koma-
ry pozostają nosicielami przez całe życie (ż,3, 10, 11).

Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany, od zejść
śmiertelnych do przypadków przebiegających bez wy-
rażnych objawów chorobowych. Te ostatnie przeważają
u większości gatunków. Transmisja wirusa odbywa się
tylko drogą pozaj e litow ą. Zwierzęta są odporne na zaka-
żenie per os. Wydaliny i wydzieliny zainfekowanych
zwierzątzawierająminimalne ilości wirusa i uwazane są
zabezpieczne. Jedynie nasienie buhajow w czasie wire-
mii moze za-wierać wirusy zdolne do zakażenia insemi-
nowanych krów (2, B).

Przypuszcza się, ze wirus choroby niebieskiego języ-
ka pierwotnie WĘył pomiędzy afiykańskimi antylopami
za pośrednictwem komarów. Choroba rozszetzyła swój
zasięg po wprowadzeniu w AĘce Pofudniowej hodow-
li owiec rasy merynos, które okazaĘ się bardzo wrażIi-
we na infekcję. Obrot zwierzętami i przemieszczanie się
wektorów doprowadziły do rozprzestrzenienia się cho-
roby poza obszar Afryki, a rolę rezerwuaru przejęło byd-
ło. Zachorowania owiec pojawiają się sezonowo, poż-
nym latem i jesienią. Panują wówczas najbardziej ko-
rzystne warunki atmosferyczne, sprzyj aj ące rozwoj owi
komarów (B. l l. l5).

Patogeneza

Po wniknięciu do organizmu wirus choroby niebieskie-
go jęyka replikuje w regionalnych węzłach chłonnych,
następnie w całej tkance limfatycznej oTazw śródbłonku
naczyń kap i l arnych i małych naczy h krwiono śnych, Pro -

wadzi to do przerostu i rozrostu środbłonka, czego na-
stępstwem jest zamknięcie światła naczyn, zastój krwi
i w konsekwencji wysięk. Niedokrwienie przylegĘch tka-
nek prowadzi do powstania uszkodzeń w nabłonku. Wi-
rus pojawia się w krwiobiegl zataz po Tozpoczęciu re-
plikacji w komórkach docelowych i roznoszony jest po
całym ciele. Stwierdzenie obecności wirusa we krwi
mozliwe jest 3.-6, dnia po zakażeniu, co uzależnione jest
od ilości zdeponowanego witusa i miejsca podania. Wi-
remia osiąga szczyt 7.-8. dnia, po czym ulega szybko
zmniejszeniu. U owiec nie mozna stwierdzić wirusa we
krwi juz po l 4 dniach od zakażenia, podczas gdy u bydła
wiremia utrzymuje się znacznie dŁużej. Wirus blueton-
gl;.ezwiązany jestz erytrocytami i leukocytami, arzadko
występuje wolny we krwi (3,4,I2),

0biawy kliniczne
Wrazliwość na zakażenie wykazują wszystkie owce,

chociaż objawy kliniczne mogą znacznię różnić się mię-
dzy rasami, a nawet między poszczególnymi stadami.
Owce pochodzące z AĘki są odporne, a jedynym obja-
wem jest lekka gorączka,podczas gdy u merynosów czy
ras europejskich objawy sąduzo bardziej nasilone i częs-
to prowadzą do padnięó zwierząt (2, 4, 5, l2).

Okres inkubacji u owiec wynosi 5-15 dni. Pier-wszym
obj awem choroby j est zaw sze podwyzszenie temperatu-

ry ciała, osiągającej szczyt 7.-8. dnia. Temperatura częs-
to przekracza 41,oC, a w niektórych przypadkach nawet
42"C (2,4).

Drugiego dnia trwania gorączki pojawiają się inne
obj awy kliniczne. Skóra pyska staj e się przekrwiona, roz-
wija się obrzęk warg, powiek, uszu i często zuaczfly
obrzeJ<, przestrzeni międzyzuchwowej. Widoczne są puŃ-
cikowe wybroczyny na pysku i śluzówce jamy ustnej.
Poza tym w nozdrzach i jamie gębowej, zwłaszcza na
policzkach i języku w poblizu siekaczy tworząsię p§t
kie nadżerki, Wyczuwalny jest nieprzyjemny zapachz ja-

my ustnej. Widocznym objawem jest ból, co manifestuje
się częstymi ruchami języka i warg oraz mlaskaniem.
Owce zanlrzająpysk w wodzie przez dłlższy czas, aw
czasię b adani a ob s erwuj e się znacznąbo le sno ść dotyko -

wą. Na koniuszku języka widoczne są punkcikowe wy-
broczyny i przekrwienie, w pózniejszym okresie powstaje
obrzęk i znaczna opuchlizna, co powoduje, ze język staje

się siny i wystaje z jamy ustnej. Wyciek z nosa zasycha
i tworzy skorupę, utrudniającąoddychanie. Zwiększa się
ll,czba oddechow i pojawia się duszność. W konsekwen-
cji dochodzi do obrzęku pęcherzyków płucnych (2,4).

Przekrwienie moze przenieść się na resztę ciała,
zwłaszcza na okolicę pachwin ikrocza, doprowadzajap
do zmian skóry i nieprawidłowego wzrostu wełny (2,4).

Wraz z ustępowaniem gorączki pojawiają się zmiany
na kończynach. Początkowo obser-wuje się przekrwienie
na koronce racic, następnie punkcikowe i pasmowate
wybroczyny. Częściej zajęte są racice kończyn tylnych,
zwłaszcza ich powierzchnie boczne. Z powodu zuaczue-
go bolu zwieruęta niechętnie się poruszają i przyjmują
postawę ulgową z łukowato wygiętym grzbietem. Po 1 -2
tygodniach puszka rogowa racic zaczyna się oddzielać,
jej całkowite zzllcl,ę następuje po 3-4 miesiącach (2,4).

U chorych owiec pojawia się znaczne wychudzenie
i osłabienie. Częściowo jest to spowodowane utrudnio-
nym pobieraniem pokarmu i odwodnieniem, a także
znaczną de generacj ą mi ęśni. W niektórych przyp adkac h
powstaje kręcz szyi, uniemozliwiając zwierzętom zacho-
wanie równowagi (2,4).

Powrót do zdrowia przebiega różnle, w zalezności od
nasilenia choroby. Zmiany w 1amie gębowej goją się szyb-
ko, na pysku i na nozdrzach znikają po 5 dniach. Nad-
zerki mogąpozostawić drobne blizny. Zwierzęta ze zn,ia-
nami w mięśniach są bardzo słabe i zdrowieją wolno
(ż,4).

W przypadku formy nadostrej, około 7.-9. dniapo za-
kazeniu, notuje się padnięcia zwierzaJ. Wskaźnik śmier-
telności wynosi zwykle ż -3 0o^, ale może ulec wzro stowi
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zim-
nie, wilgoci, co ma zwykle miejsce jesienią (2, 4).

Na zakazenie wirusem choroby niebieskiego języka
wrazliwe są płody owiec i bydła, zwłaszcza w okresie
rozwoju centralnego układu nerwowego. Zwykle rozwi-
ja sięwodogłowie i wrodzone deformacje. Ubydła, mimo
że ilość zakażonych zwierząt jest wyższa niz u owiec,
objawy kliniczne sąrzadkie i zwykle związane zreakcją
nadwrazliwości (2, 4, 8).



Zmiany anatomopatol ogiczne
Ś luzówka j amy ustnej j e st przekrwio na, obrzękła. Cza-

sami widoczna jest sinica i wybroczyny punkcikowe. Na
powierzchni języka i wewnętrznej stronie warg i po7icz-
ków obserwuje się nadzerki. Przekrwiona jest również
śluzówka przedżołądków, zwłaszcza ksiąg, gdzie zmia-
ny są bardzo wyrażnie widoczne.

Jama opłucnowa wyp ełniona j e st zI|acznąilo ś ci ą pły-
nu. Obrzęk pęcherzyków płucnych jest duzy, a całe drze-
wo oskrzelowe wypełnione jest pianą. Pod ophrcną wi-
dać wybroczyny punkcikowe i rozległe przekrwienie.

Charaktery s ty czną zmianą s ą wyraźnie wido czne wy-
broczyny na nasierdzil,tttż przy podstawie tętnicy płuc-
nej. Ich średnica dochodzi do 15 milimetrów, a wybrzu-
szenie ponad powierzchnię pozwala łatwo je dostrzec.
Worek osierdziowy może być wypełniony płynem. Pod
wsierdziem i osierdziem, zwłaszcza lewej komory, wi-
doczne sąwybroczyny.

Sledziona moze być lekko powiększona, zwybroczy-
nami. WęzĘ chłonne są blade, obrzękłe i powiększone.
W mięśniach szkieletowych stwierdza się duzego stop-
nia zmiany zwyrodnieniowe i marlwicze, włókna mięś-
niowe tracą pigmentacj ę. Skóra j est wyraznie przekrwiona,
zwłaszcza w miejscach nie porośniętych wełną (2,4).

Diagnostyka
Obecnie w diagnostyce choroby niebieskiego języka

stosuje się wiele metod. Można je podzielić natrzy gru-
py: izo|acja wirusa, wykrywanie wirusowego kwasu nu-
kleinowego, wykrywanie wirusa lub przeciwciał.

Do izolacji wirusa można zastosować dwie metody,
podskómą inokulację owiec i zakażanie zarodkow ku-
r zy ch, Izolacj ę przeprowad za się r ów nież w hodowlach
komórkowych BHK-21, Vero i AA, jednakprzy niskim
mianie wirusa w badanym materiale nie uzyskuje się za-
dowalających wyników, Identyfikację przeprowadza się
za pomocą immunofluorescencji.

Duzy postęp w diagnostyce bluetongue stanowi zasto-
sowanie PCR. Dzięki amplifikacji RNA możnanie tylko
wykazac obecność wirusa, ale równiez zróżnicować se-
rotypy, a co za tym idzie, ustalić jego geograficzne po-
chodzenie. Czułość testu pozwala na wykrycie materiału
genetycznego nawet po 90 dniach od momentu, kiedy
wirus mógł być izolowany.

Do wykrywania przeciwciał najczęściej uzywany jest
test immunodyfuzji w zelu agarowym i test ELISA. Test
immunodyfuzji jest prosty w wykonaniu, tani i wiary-
godny. Wadą tego testu jest mała specyficznośc otrzy-
mywanych wyników, poniewaz wykrywa przeciwciaŁa
skierowane przeciwko innym orbiwirusom. Mimo braku
specyficzności, test immunodyfuzji jest szeroko lżywa-
ny do badań screeningowych. Wykrycie przeciwciał spe-
cyficznych jedynie dla wirusa choroby niebieskiego ję-
zyka lmoż|iwia test ELISA.

Materiałem do badań jest krew pobierana na antyko-
agulant odzwieruątw czasie trwania gorączki. W przy-
padku zwłok do badań przesyła się śledzionę, wątrobę,
szpik kostny lub węzĘ chłonne. Wszystkie próbki po-
winny byc przechowywane w temperaturzę 4"C (I,ż).

Profilaktyka
Zwalczante i profilaktyka choroby niebieskiego języ-

ka stanowi duzy problem w krajach, w których występu-
j e, Istni ej ą d w ie pr zy czyny tej sytuacj i. Pierwszą j e st fakt,
że rezerwlarem wirusa j est duza liczba zwierza! dzikich
i domowych, u których występuje zakażęnię bezobjawo-
we, co nie pozwala wyeliminować żrodła infekcji. Po
drugie, niemozliwa jest eliminacja, a nawet redukcja licz-
by komarów, biorących ldziałw transmisji zarazka.Roz-
powszechnione w środowisku, sąw stanie przemieszczać
się z wiatrem naznaczne odległości, powodując przy tym
rozprzestrzenianie się choroby na duzym obszarzę. Je-
dyną metodą stosowaną w zapobieganiu szerzenia się
choroby jest immunizacja owiec (1, 9).

Obecnie w AĘce Południowej, USA i kilku innych
krajach stosowana jest szczepionka atenuowana, Stymu-
luje ona silną i długotrwałą odporność. Są to szczepion-
ki, w których skład wchodzą najczęściej występujące na
danym terenie serotypy. Immunizacj a zwierząt innymi
serotypami niżte, które powodują zachorowania, nie za-
p ewni a do s tat e cznej o c hrony. P o za za|etami zw iązany mi
ze stosowaniem szczepionki atenuowanej, istnieje jed-
nak ryzyko rewersji wirusa szczepionkowego do formy
zj adliwej lub powstania rekombinantów szczepow szcze-
pionkowych ze szczepami terenowymi. Szczepionka
moze powodować równiez poronienia i wady rozwojo-
we u płodów przeżlwaczy, zwłaszczaw okresie kształ-
towania centralnego układu nefwowego. Obecnie pro-
wadzone sąbadania nad opracowaniem nowych, skutecz-
niejszych i bardziej bezpiecznych szczepionek, które
mogąbyć stosowane w walce z chorobąniebieskiego ję-
zyka(I,5,9, 13).

Laboratorium referencyjnym w Polsce zajmującym się
chorobą niebieskiego j ęzyka 1est Zakład Wirusologii Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
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