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Epizootyczne aspekty zak ażenia bu hai ów
hodowlanych wirusem BUD-MD
JoANNA oTAcHEL-HAWRANEK, JAcEr xnouŃsrl

Zakład Higieny Weterynaryjnej, ul, Pułaskiego 52, 50-900 Wrocław

Epizootic aspects of BVD-Mlt infection in breeding bulls

Summary

The aim of the study was to examine the occurrence of anti-BVDV antibodies in breeding bulls. The article
presents the results of 2 years of BVD-MD serological examinations of a group of bulls.,Antibodieslto BVD-
-MD were measured using the virus neutralization test (SN). It also presents the results of the BHV-1 SN test
and BVD-MD ELISA P80 Antigen Screening in some of the bulls. The control group of 70 bulls came from
different breeding farms. Antibodies to BVD-MD were found in 12 of the bulls. The range of the antibody was
l:2-1:32. None of the 4 bu|ls displayed the BVD-MD antigen as was found using the ELISA technique but they
developed antibody levels ranging from 1:2-1:32. The presence of anti-BVD-MD antibodies in the bull's sera
may have been due to their transient infection as wel| as to the presence of an unrecognized source of BVD-
-MD infection in the herds. The presence of both anti-BVD-MD and anti-BHV-l antibodies in the sera of two
of the bulls may haye been the result of defects in the bull's immune systems caused by BVD-MD infections.
The results of the study underline the necessity of conducting serological and virological laboratory examina.
tions for BVD-MD eradication programs in breeding bulls.
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Wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych byd-
ła nie podlega obowiązkowi urzędowego zgłaszania
j zwalczania, a jedynie rejestracji. Nie ma więc w,v-
mogu prowadzenia prewencyjnych badań w tym kie-
runku u ho dowlany ch zw ier ząt. Wykonywane s ą j edy-
nie badania serologiczne młodych buhajów kwalifi-
kowanych do stacji produkcji nasienia. Jak wynika
z dostępnego piśmiennictwa, zakażenia wirusem
BVD-MD u buhajow mogąpowodować powazne stra-
ty w rozrodziebydła (3,7 , II-I4, 16).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagad-
nienie występowania przeciwciał dla witusa BVD -MD
u buhajow hodowlanych na podstawie wyników dwu-
letnich b adan laboratoryj nych.

Matetiał imetody
Analizie poddano wyniki badań 1aboratoryjnych uzyska-

nych od 70 buhajów pochodzących z różnych obiektow
hodowlanycb. Stada, w których przebywały zwierzęta, 1i-
czyły od kilkudziesięciu do ok. 250 sztuk i złożonebyły
albo wyłącznie z buhajow, albo zwierzęta te wchodziły
w skład stad krow nrlecznyclr,

Obecnośc przeciwciał dla wirusa biegunki i choroby błon
śluzowych (BVD-MD) w surowicy krwi obwodowej ba-
danych buhajow wyl<rywano testem serone utralizacji (SN).
Dodatkowo uwzględnio,1g $,yniki testu SN lł. kierunku
wirusa otrętu oraz zapalenia jamy nosowej i tchai,vicy
(BHV-1) u buhajow posiadajapych przeciwciała dla wir-Lr-

sa BVD-MD. Przeciwciała dla wirusa BVD-MD lub
BHV- l oznaczano przy użyciu linii komórek nabłonka tcha-
wicy bydlęcej (TR) oraz laboratoryjnego szczępu Oregon
C24Y wirusa BVD-MD lub wirusa BHV- 1. Do badań włą-
czono ró,uvniez wyniki izolacji wirusa BVD-MD wykona-
ne przy uzyciu niedawno wprowadzonego do diagnostyki
rutylowej testu ELISA BVD/MD P80 Antigen Screening
fimy Institut Pourquier (Version: PO0620/09). Materia-
łem do wykrywania antygenu BVD-MD były leul<ocyty
krwi obwodowej badanychzwierzaJ. Test ELISA wykona-
no według zaleceń producenta.

Wyniki iomówienie
Wyniki badah serologicznych w kierunku BVD-MD

i BHV-1 przedstawiąątab.I iż.
Na 70 badanych buhajow pochodzących z II roż-

nychzakŁadów hodowlanych dodatni wynik testu SN
o mianie I :2 do I :32w kierunkuBVD-MD wykaza-
no u 12 buhajow (17,1%). Wśrod 12 serododatnich
zwierzątich liczba w poszczególnych oborach wahała
się od l do 5 (tab. 1). Pozatym wśrod 12 buhajoą
u ktorych wykryto przectw ciała dla wirusa BVD-MD,
u 2 stwierdzono równiez przeciwciała dla wirusa BHV- 1

wmianie 1 : 8 i 1 : 16 (16,60ń) (tab. 2). Natomiastu 58
buhajow, u ktorych nie stwierdzono obecności prze-
ciwciał dla wirusa BVD-MD, nie wykryto ich takze
dla wirusa BHV-1.



Liczba badanych
buhajów/iczba

obór

Liczba sero-
reagentów
w oborze

Liczba buhajów z mianem przeciwciał

,l:2 | ,,n ] 1,o 1:,16 ,l:32

70l11

2

1

5

1

3

1

1

2

1

2

1

1 1

1 1

Tab.2. Wynik badania testem
SN u, kierunku BHV-1 dvvu-
nastu buhajórv posiadającl,ch
przecirvciala dla rvirusa BVD-
-MD

Wśrod 4 buhajow ba-
danych testem ELISA
u zadnego nie stwierdzo-
no w leukocytach obec-
ności wirusa BVD-MD.
Natomiast testem SN u 3
znichwykryto obecność
przeciwcial dla tego wi-
rusa o mianie l :2,I :4
iI:32 (tab. 1 i2).lJ żad-
nego z tych buhajow nie
wykazano obecności
przeciwciał dla wirusa
BHV-l.

Niecytopatogenny
biotyp BVD-MD prze-
niesiony między 100.
al25. dniem ciĄl zmat-
ki na płód powoduje jego
trwałe zakażęnie. po uro-
dzeniu trwale zakażone
cielęta nie wykazują
obecności przeciwciał
dlawirusa BVD-MD, ale
stają się jego siewcami
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Tab. l. Wynik dwuletnich badań testem SN występolvania przeciwciał anty-
-BVD-MD u buhajów hodowlanvch
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wykryto obecność przeciwciał nie tylko
dla wirusa BVD-MD, alę także dla wiru-
sa BHV-l (tab.2) nie byĘ wcześniej ba-
dane w tych kierunkach. Nie można więc
stwierdzió, które zakażenie było pierwot-
ne, a które wtórne. Immunosupresyjne od-
działywanie BVD-MD nie jest całkowi-
cie wyjaśnione. Stan przejściowej immu-
nosupresji może wystąpić u bydła zprzej-
ściowym i trwałym zakażenięm BVD-
-MD (2l). Wjego przebiegu obserwowa-
no m. in. zmniej szen ie b ezw zględnej licz-

by limfocytow T CD  oraz CD8, limfocytow B i neu-
trofili (6), atakże hamujący wpływ wirusa BVD-MD
na produkcj ęIL-Z przęz limfocyty (2).

Eradykacj ę witusa BVD-MD u z,łvierząt zarodowych
utrudnia fakt, że zakażone nim buhaje najczęściej nie
wykazują zadnych klinicznych objawow choroby (5,
8, 9, 1 1, l 9). Symptomem toczącego się u nich zaka-
żen ia mogą by ć zaburzenia w rozro dzie (3, 7, 1 6), które
są następstwem m.in. wydzielania do nasienia wirusa
w koncentracji wielokrotnie wyższej od jego stęzenia
w krwi u tych zwierząt (5, 8, 9, l1, 19). Obecny w na-
sieniu wirus BVD-MD może oddziaĘwac hamująco
na proces zapłodnienia. Dowodem tego są badania
w skazuj ąc e na znaczne zmniej szeni e o ds etka zapło d-
nionych komórek jajowych u krów, ktorym w czasie
sztucznej inseminacji podano domacicznie wirus
BVD-MD (7) oraz niski odsetek zapłodnień u krow
nie tylko wrazliwych,lecz także posiadających swo-
iste przeciwciała w czasie ich inseminacji nasieniem
trwale zakażone go buhaj a (3, l 6). Zmniejszenie wspoŁ
czynnika zapłodnień u krow nasieniem trwale lub
przejściowo zakażonych buhajow może być równiez
re zultate m morfo l o gi c zny ch zmian stwi erdz anych
w nasieniu u niektórych z nich (11, 16, 17 ,I9). Wyni-
ki te są sprzęczne z danymi innych autorów, którzy
nie potwi erdzili występowania zmian morfologicznych
w nasieniu buhajów zakażonych wirusem BVD-MD
(3, 8, 9) or az zmniejszęnia współczynnika zapłodnień
u krów inseminowanych zakażonym nasieniem (14).

Kons ekwencj ą inseminacj i wrazliwych krów nasi e-
ntemzakażonym wirusem BVD-MD jest występowa-
nie u nich przejściowej wiremii, po której następuje
odpowiedź immunologiczna (8, ],2-I4,16). Poza nie-
licznymi przypadkami, zakażenie płodu nie jest częs-
tym następstwem użycia do inseminacji krow nasie-
nta zakażonego wirusem BVD-MD (8, 1 1, 13, I 4, I 6).
Zakażenię in utero wykazano u 1 na I2 cieląt (I4) i u 2
na 6l cieląt (8) urodzonychprzezmatki inseminowa-
ne nasienie m zakażonym BVD-MD.

Stąd tez przy opracowywaniu prewencyjnego prog-
ramu badań w kierunku BVD-MD u buhajów hodow-
lanych należy mieć na uwadze, że szerzęnie BVD-
-MD wśród wrazliwych l<row przez trwale zakażone-
go buhaja możę następować drogąkontaktu (1) oraz
poprzez nasienie (3,1 , 14, 16). Chociaz obecność wi-
rusa BVD-MD w nasieniu nie jest stałą cechą przejś-

Objaśnicnic: - ujernrry wynik tes-
tu SN

w stadzie. Natomiast zakażenie niecytopatogennym
biotypem BVD-MD zwterząt dorosłych wywołuje
u nichprzejściowąwiremię, po ktorej dochodzi do wy-
twarzanta przeciwciaŁ (1,22). Sądzić wl,ęc można, że
wykazanie przeciwciał dla BVD-MD u l2 badanych
buhajow świadczy o przejściowej infekcji tym wiru-
sem, a takżę o obecności żrodła zakażenia w środo-
wisku przebywania tych zwlerząt. Jednak na podsta-
wie dodatnich wyników badań serologicznych nie
mo żna wykluc zyc trwałe go ich zakażęni a innym s ero -
typem wirusa BVD-MD (20). Wśród 12 serododatnich
buhajów l2 zntch wykazano reakcję w wyjściowym
rozciehczeniu surowicy (l :2), która moze byó efek-
tem nieswoistego wiązanlaużytego do testu SN wiru-
sa (Oregon C24Y) przez skoncentrowaną surowicę
(tab. 1).

Z danych piśmiennictwa wynika, że zakażenie wi-
rusem BVD-MD predysponuje do wtórnych zakażeń
bakteryjnych i wirusowych, poniewaz wirus ten od-
działuje supresyjnie na układ immunologiczny zaka-
zonego nim zwierzęcia (ż, 6,21). Buhaje, u których
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ciowo zakażonych buhajów, to jednak ich nasienie
moze powodować podobne problemy lv rozrodzie, jak
u trwale zakażonego rozpłodnika, mimo że w prze-
biegu przejściowej infekcji BVD-MD poziom konta-
minacji nasienia tym wirusem jest niższy niz u trwale
zakażonego buhaja, a czas wydzielania wirusa do na-
sienia tylko przejściowy (9,17). Laboratoryjne bada-
nia skryningowe buhajów powinny obejmować zarów-
no kontrolę wirusolo gi cznau jak i serolo giczną. B ada-
nia te sąniezbędne dla odróznieniazwierząt trwale od
przejściowo zakażonych wirusem BVD-MD (15). Ba-
daniami tymi należy objąć stada rodzicielskie i buhaje
hodowlane. W przypadku, gdy buhaje przebywają
w jednym budynku gospodarskim z innym bydłem,
program uwalniania od BVD-MD lub cykliczne bada-
nia profilaktyczne powinny obejmować wszystkie
zwierzęta w tej oborze,

Wysokie koszty związane z uwalnianiem stad byd-
ła od zakazeń wirusem BVD-MD spowodowaĘ, że
w niektorych krajach nałozono na stacje unasiennia-
nia obowiązek cyklicznego badania buhajow w tym
kierunku (8, 10), W kraju, pozabrakiem odpowied-
niego rozporządzenia regulującego zwalczanie i kon-
trolęzakażeń wirusem BVD-MD u buhajow hodow-
lanych, przeszkodą w prowadzeniu cyklic zny chbadań
w tym kierunku sąduze koszĘ związane z diagnosty-
ką tej choroby na hodowlach komórkowych. Jednak
obecnie dostępne na rynku testy enzymatyczne shńą-
ce do wykrywaniaprzeciwciał oraz wirusa dająmoż-
liwość łatwej w wykonaniu, szybkiej i swoistej diag-
nostyki, i jako metoda diagnostyczna powinny zostac
włączone do programów kontrolowania zakażeń wi-
rusem BVD-MD w stadach hodowlanych buhajow (4,
15, l8).
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W okresie bezrLLjotvynl ocelliono u pł.vrv na czynnośc jajnikórł, stosou,ania

octanlt nledtoksy-p1,o_qesleronu (MAP) i benzoesaurtL cstladio]lr lub końskiej grl-

nadotropin_v koslnórvkorłcj (eCG) Badania wl,konano na 45 kro,"yach cieIęlilch

rasv hcrctbrd tr 3 grLrpach W gnrpie I zastosou allo MAP u, gąbcc jako noślriku

przez7 tlllllącznie z illiekcją 2 l,t-t_g bcl]zoesanu estradiolu w dtrill zainstalou,ania

gąbki i l llg bctrzoesanu estraditrIu tł,dniu 1-lsLlnięcia gąbki z organizlnu
W grupic IT zastosorvano gąbkę z MAP i 7 dnia ztł,ierzęta otrzyrnaĘ 400 jln
cCG. Grupa III stanori iła kontrolę W okresie od l]-loll]el]tu rozpoczęcia ekspery-

rnentu (cZaS 0) do J J dnia badano leakcje ja.jnikórv stoslrjap transrcktalną ultra-

sonogratię i oceniano ruję lv czasic 24l)6 godl,, po usrmięciu gąbki Z dalszych

analiz rvykIuczono zrvierzęta, u kttiryclr rvystępowało ciałko żółte przed usunię-

ciern gzlbki U 19 z 2l krórr z grup t i II rvystąpił noli,y cykl pęcherzykou,y.

średnio ptl 3.9 (0.3) dniaclr a po zajnstaIo\\aniu gąbki, lv grupic kontrolnej po

3.4 (0.ó) clniacl-r U 9 z l1 zrvicrząt z grupy l i 2 z grlrpy TI wystąp.iła rLlja,

li orvulac.jł u,ystąpiła u 4 sztuk z grupy I t2 z grtlpy 
'' ,r.


