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Summary
A total of 495 samples from adult (' o, : 2-year-old) dairy cattle in north-east Poland were tested for the

presence of antibodies to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis using a commercial IDEXX,
enzYme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit. The sampled animals came from 20 pre-selected herds.
The seroprevalence was 25Yo at the herd level and 1.0|oń in the individual animal level. The changes in sero-
Positive numbers were also traced in the infected herd for over a one year period from the time oT detecting
serodoubtful or seronegative samples On account of the potentia| danger that infected animals pose, a pro-
gram must be developed for combating paratubercuIosis in Poland.
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Przeprowa dzanie ukierunkowanych b adah serolo-
gi cznyc h w c e lu wykry cia zakażeń pr ątkiem My c o b a c -
terium avium subsp. paratuberculosis (M"p) zwterząt
daje podstawy do oceny istniejącego zagrożenia epi-
zo oty czne go. Uzy skan e wyniki maj ą szc ze góIne zna -
czenlę w przypadku chorób o długim okresie wylęga-
nia, takich jak choroba Johnego u bydła. Zwierzętanie
wykazujące objawów klinicznych choroby stanowią
żrodŁo zakażęnia i powodują duże straĘ ekonomicz-
ne, a surowce pozyskiwane odtych zwierzątmogąsta-
nowić zagrożenie zdrowotne dla ludzi (4). Międzyna-
rodowy Urząd Epizootii (OIE) umieścił parafuberku-
lozęna liście chorób objętych obowiązkiem zgŁasza-
nia. Zar ej e strowane pr zez OIE pr zy p adki do wo dz ą że
choroba ta występuje na wszystkich kontynentach
w ponad siedemdziesięciu kraj ach. Rozprzestr zenię-
nie s ię p aratuberkulozy, 

1 ak sugeruj ą ba dacze (3 ), j est
prawdopodobnie wyższe niż podają to w raportach
oficjalne władzę, Powodów rozbiężności jest kilka -
infekcja może być obecna w stadzie przęz wiele lat
i nie jest właściwie rozpoznana. kliniczne zmiany mogą
być powikłaneprzez inne choroby, co utrudnia właś-
ciwą diagnozę, u bydła mlecznego dotychczas szczę-
go lną uwagę p o święc ano takim zo onozom, j ak grużli-
ca i bruceloza, ntę we wszystkich krajach jest to jed-
nostka chorobowa objęta obowiązkiem zgłaszanta,
implikacje powstałe na skutek zgłoszenia choroby
mogą zniechęcać właścicieli stad do jej zgłaszanta,

Ocena rzęczryistej sytuacji epizootycznej nastrę-
cza zatęm duże trudności, a fakt, żę opublikowane
wyniki b adań p o cho dzą z r ożny ch okre s ów i wykona-
ne były zlżyciemróżnychtechnik trudności te potę-
guje. W Polsce przypadek paratuberkulozy ubydła,
w okolicy Krakowa zostńopisany w 19] 0 r. (I7). Zna-
ne sątakże wyniki badan serologicznych przeprowa-
dzonych u k óz (9) w latach dziewięcdziesiątych XX w.
WykazaĘ one obecnośĆ przeciwc iał l 2,5Yo zwterząt
w I5,8Yo stad. Aktualnie brakjest danych na temat wy-
stępowania trozprzesttzenienia choroby u bydła, W sy-
tuacji zagrożeniadla ludzi, jakie moze sĘllarzaó obec-
ność prątka w mleku (II) oraz braku informacji na
temat rozprzestrzenienia zakażęnia w stadach bydła
mleczne go i stotne j e st przeprowa dzęnie b adafi w tym
kierunku.

Celem badah własnych było określenie częstości
występowania, przeciwciał swoistych dla Map w sta-
dach bydła mlecznego z północno-wschodnich tere-
nów Polskl oraz prześIedzenię zmian w liczbie sero-
reagentów w stadach, w okresie roku od wykrycia od-
czynów seropozytywnych lub serowąĘliwych.

Mateilał i metody
Przedprzystąpieniem do badań serologiczny ch, analtzie

poddano wyniki trzyletnich badań rutynowych w kierunku
grużlicy bydła z terenu województwa warmińsko-mazur-
skiego. W jej wyniku wytypowano stada bydła do badań
serologicznych, Krew w wytypowanych stadach pobiera-
no od zwierząt,którelkończyĘ drugi rok życia. Obecność*) Praca wykonana w ramach projel<tu badawczego KBN nr 6PO6K 035 20



przeciw ciał swoistych dla Map wyl<tywano w surowicy przy
ttżycitt testu ELISA firrny IDEXX. Wykonanie tesfu oraz
warunki inkubacji były zgodne z procedurą podanąprzez
producenta. Dla każdej serii surowic wykonywano równo-
legle badanie z kontrolnymi surowicami (Positive Control
S erum, Negative Control S erum). Pierwszą serię badań wy-
konano w 2001 r. w 16 stadach bydła(329 próbek) i konty-
nuowano w następnym roku w 4 stadach (166 próbek).
Ogółem przebadano 495 próbek surowicy krów mlecznych
zż0 wybranych stad. Drugie badanie wykonano po 6 mie-
siącach i przeprowadzono je tylko w pięciu stadach, w któ-

rych wcześniej stwierdzono odczyny seropozytywne i se-

rowątpliwe. Trzecie badanie, po upĘwie następnych 6 mie-
sięcy, wykonane zostało w 3 stadach, w których zarówno
w pierwszym, jak i drugim badaniu stwierdzono obecność
przeclwciał swoistych dla Map.

Wyniki i omówienie

Analiza wynikow trzyletnich badań rutynowych
by dła w kierunku grużIicy, pr zępr ow adzany ch przęz
shrzby weterynaryjne w latach 1997-2000, pozwoliła
nawytypowanie stad do badań serologicznych. Wyni-
ki testu fuberkulinowego z lżyciem tuberkuliny pta-
siej mogą pełnić pomocniczą rolę w diagnosty ce para-
tuberklozy ze względu naznacznę podobieństwo an-

Ęgenowe Mycobacterium avium subsp. avium i My-
c o b a c t erium av ium s ub s p. p ar atub erc ul o s i s . Łącznte
prze analizowano wlmiki próby śródskómej p orównaw-
czejbydła z 17 powiatów województwa warmińsko-
mazurskiego (tab. 1). Odsetek zwierząt reagujących
dodatnio na tuberkulinęptasiąwynosił w 1998 r. 0,028,
w r. 1999 0,047, a w 2000 r, 0,044. Występowanie
odczynów skórnych dodatnich w stadzie było podsta-
wą zakwalifi kowania go do badań s erolo giczny ch. Za-
stosowany test ELISA firmy IDEXX dzięki wprowa-
dzeniu fazy absorpcji próbki z Mycobacterium phlei
zmniej sza mo zliwo ś ć wy stąp i enia re akcj i kr zy żowy ch
z inrymi prątkami. W badaniach uzy,wano testów o roż-
nej dacie produkcji z czym, według instrukcji produ-
centa, zwtązanabyła ocena, Wyniki badania surowicy
I<rwi zwierząt testem ELISA zamieszczono w tab.2.
Badanąpróbkę surowicy uznawano za dodatnią jeśli
stosunek S/P (sample-to-positive), gęstości optycznej,
w serii I abył > 0,15, a ujemnąjeśli stosunek S/P był
< 0, 1 5. W pozostĄch seriach stosunek S/P pomiędzy
0,15 a 0,30 uznawano za wątpliwy, zaś > 0,30 za do-
datni. Stado bydła uznawano za seronega§wne, jeśli
wszystkie próbki surowicy uzyskały wynik ujemny
w teście ELISA, Obecność przeciwciał swoistych dla
Map stwierdzono o gółem u I,0 I0oń by dła, w 25oń stad
poddanych badaniu serologicznemu po raz pierwszy.
Drugie badanie wykazaŁo 0,854oń seroregantów do-
datnich i 4,2]30ń wykazljących odczyny wątpliwe
spośród 234 przebadanych. W trzecim badaniu stwier-
dzono I,990oń wyników dodatnich 273% I2,487o/o
wątpliwych na ogólną liczbę20 1 badanych.

O ficj alny raport OIE z I 9 9 7 r. odnotował wystąpie-
nie więcej niż jednego przypadku paratuberkulozy

Tab. 1. Wyniki tuberkulinizacji bydła w woj. warmińsko-
-mazurskim w latach 1998-2000

Tab.2. Wyniki badań serologicznych surowicy bydła testem
ELISA w kierunku Map

w ciągu pięciu latpoprzedzających ogłoszenie rapor-
tu w 25 spośrod 40 krajów europejskich (12). Doko-
nując porównania raportów OIE z 1990 i 1998 r. wy-
rńniewidać wzrost liczbykrajów europejskich, w któ-

rych chorobę rejestrowano z dzięwięciu w 1990 r. do
dwudziestu cztęrech w 1998 r. (10). Badania serolo-
giczne w kierunku obecności przeciwciał specyficz-
nych dla Map przeprowadzano i nadal ptzeprowadza
się w wielu krajach. Część z nich wykonywana jest
w ramach opracowanych, kraj owych program ów rwal-
c zania p aratub erku |o zy zw ier ząt. P orównani e j e dnak
uzyskanych rezultatów z danymi literaturowymi na-
stręcza pewne trudności, które są wynikiem rożntc
w czułości i specyficzności testów stosowanychw roż-
nych krajachotaz okresu, w którym byĘ wykonywa-
ne, Ostatnio opublikowane wyniki badań 2997 pró-
bek surowicy pobranej od krów mlecznych z wstępnie
wy§powanych stad regionu Meklemburgli-Zachod-
niej P omer anii, z ttży ci em testu Svanovir-Ell SA, wy-
kazaĘ obecnośó przeciwciał przynajmniej w jednej
próbce z 84,70ń przebadanych stad (7). Podobne ba-
daniaw losowo wybranych stadachbydła (556) wwie-
ku powyżej 24 miesięcy (13 3I7) przeprowadzone
w B elgii w latach 19 91 l I 99 8, wykazaĘ obecność prze-
ciwciał u2,9oń sztuk w 18% stad (7). Znacznle wyż-
szą obecnośó - 48,1o^ odnotowano na południu Bel-
gii (8). W Austrii badania bydła dorosłego wykazaĘ
przeciwciaław ]Yo stad (6), a w Anglii i Walii w I7Yo
(2). Ocena wstępna, będąca wynikiem badań 506 su-
rowic krów w Grecji potwierdziła obecność przeciw-

,l16 963

99 769

46 793

263 525



ciał w 42 próbkach, tj. 8,3Yo (18), W 1998 r, procent
uzyskanych wyników dodatnich po przeprowadzeniu
badah metodami serologicznymi w stadach bydła
w Holandii wynosił 55 (13), a w Norwegii 39,9 (5),
Szczegółowe badania z lĘ ciem r óżny ch metod, nie
tylko serologicznych nad występowaniem oraz dyna-
mIką r ozprzestrzeniania się p arafuberkulory l zw ie -
rząt ptow adzono w Republice Czeskiej ( 1 5, 1 6), Z plb-
likowanych informacji wyrrika, że w Wajach errropej-
skich pro c ent stad bydł a zakażony ch M ap w ahał s ię o d
7 do 55. Dane DepartamentuRolnictwaUSA z 1996 r.
wskazujążestadabydłamlecznegobyĘzarńoneMap
w 22oń. Infekcja dotyczyła w podobnym stopniu
wszystkich stanów. Ponadto występowanie odczynów
dodatnich związane było z wielkością stada i w sta-
dachltczących ponad 300 sztuk byŁo wyższe i wlmo-
siło 40%,W Australii, w odróznieniu od USA procent
pozytywnych odczynów serolog tczny ch j est rózny
w róznych stanach. W południowo-wschodniej części,
w stanie Victoria, Itczba odczynów dodatnich wynosi-
ła22oń a w Nowej Południowej Walii 9% (I8).

W Polsce od lat oficjalnie nie zarejestrowano kli-
ntcznej postaci choroby Johnego u bydła. Zwierzęta
importowane poddawane byĘ w czasie kwarantanny,
w ramach obowiązujących procedur, badaniu serolo-
gicznemu w kierunku parafuberkulozy ttyko te wyka-
zuj ąc e br ak pr ze ciwc i ał w surowi cy mo gły zasllaó r o -
dzimę stada. Stwierdzona, w badaniach własnych,
obecność przeciwciał swoisĘch dla Map w stadach
bydła mlecznego z terenu północno-wschodniej Pol-
ski, wskazuje na istniejące zagrożenie paratuberkulo-
zą. Bydło mleczne, w którego surowicy stwierdzono
prze c iwc i ała mo żę by ć fu ó dłem zakażenia p aratub er-
kuloząinnychzwierząt, a mleko, w którym mogąbyć
obecne prątki może stanowić źródło zakażenta czło-
wieka.

Wnioski

1 . Badania serologiczne potwierdzaj ą występowa-
nie paratuberkulozy w stadach bydłamlecznego w pół-
nocno-wschodniej Polsce.

2. Przy czyną szerzenia się paratuberkulozy w sta-
dach bydła jest brak właściwego rozpoznania choroby.

3. Celowe wydaje się opracowanie programu zwal-
czania parafuberkulozy w Polsce.
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Badając krowy pierwiastki i wieloródki rasy holsztynsko-fryzyjskiej okreś-
lono zależność pomiędzy podobnyrn do insuliny czynnikiem wzrostu 1 (lGF-l)
a płodnością i wydajnością mleczną. Poziom IGF-l określono w odstąrach tygo-
dniowych natydzieńprzed wycieleniem i 12 tyg po wycieleniu w plazmie I7'7

krów wieloródek i czterokrotnie w tym czasie w plazmie 142 pierwiastek. Ozna-
czono tęż poziom IGF-1 w mleku 50 wieloródek. Poziom IGF-1 u pierwiastek
był wyższy aniże]i u wieloródek. Niskie stężenie IGF-I w plazmie wieloródek
przed i po wycieleniu było zwięane z niemożnością zajścia w ciążę pomimo
powtarzania inseminacji. Wieloródki o poziomie IGF-l w pJazmie na tydzień po
porodzie wynoszącym powyżej 25 ng/ml 1 1 razy częściej zachodzlły w ciążę po
pietwszej inseminacji aniżeli krowy o niższ}łn stężeniu IGF-1, W plazmie krów
z wyższym szczytem wydajności mlecznej stężenie IGF- 1 było niższe. Poziom
IGF-I w mleku nie zależ.ał odpoziomu IGF-1 w plazmie i od płodności. 
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