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Wirus biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-
-MD) należy do rodziny Flaviviridae, rodzajl Pestivirus
i jest spoklewniony antygenowo z wirusami pomoru kla-
sycznego świń oraz choroby granicznej owiec (5, 13). Pato-
gen ten jest przyczynąznacznych strat ekonomicznych
w hodowli irozrodziębydłana caĘm świecie. Pomimo ze
wirusowąbiegunkę bydła usunięto z listy B wykazl chorób
Międzlmarodowego Urzędu ds. Epizootii (OIE), chorobata
w dalszyrn ciąu stanowi powazny problem zdrowotny w ho-
dowli bydła.

Oddziaływanie wirusa BVD-MD na układ rozrodczy jest
wielorakie. Opis ano pr zypadki obnizenia wskaznika zacie-
leń (wynikające z konieczności wielokrotnej inseminacji lub
krycia nafuralnego), zablrzenia w przebiegl ciązy (poro-
nienia, mumif,rkacja płodów, potworkowatość) oraz rodze-
nie się słabych cieląt, podatnych na infekcje wtórne (1,,3 , 6,
I0, 12). Zakńęnie płodu drogą łozyskową m oże prowadzić
do rodzenia się zwierząt trwale zakażonychwirusem BVD-
-MD. Zwterzęta takie stanowią główne żródło zakażęnia
w stadzie, gdyż wydalająwirus we wszystkich wydalinach
i wydzielinach (także z nasieniem) przez cŃe życie (8, 11,

15). Sta! też istnieje konieczność nadzoru nad zdrowiem
buhajów produkujących nasienie otaz nad obróbką i dys-
trybucją nasienia, które moze stanowić źródło zakńenia
wirusem BVD-MD.

Aktualnie obowiązuj ącym aktem prawnym dotyczącym
obrotu nasieniem w ramach krajów Unii Europejskiej jest
rozpo.rządzenie rady nr 2003l43lEC z26 maja2003l. Qo-
prawiona wersja rozporządzenia nr 88/407 1EEC z 22llpca
1988). W rozdziale I aneksu B tego rozporządzenia opisano
wyma g ani a weterynaryj n e przy wprow adzaniu zw ier za! do
centrum pozyskiwania nasienia (stacji unasienniania) w od-
niesieniu m.in. do wirusa BVD-MD. W okresie 28 dni przed

kwarantann ą należy wykonać zar ówno badanie wirusolo-
giczne (test izolacji wirusa lub badanie na obecność antyge-
nu wirusa ELISA antygenowa lub RT-PCR), jak i badanie
serologiczne (brak lub obecnośó przeciwciał). Badanie wi-
rusologiczne musi dać wyniknegaĘwny, natomiast zarów-
no wynik dodatni, jak i wynik ujemny w badaniu serolo-
gicznym p ozwala na wprowadzeni e buhaj a do p omi e s zc zeń
kwarantanny. Następnie, w okresie 28-dniowej kwarantan-
ny, po upĘwie przynajmniej 2I dni od momentu wplowa-
dzenia zw ier za! należy p ow tór zy ć b adani e wirus o 1o gi c zne
oraz serologiczne buhajów. Badanie wirusologiczne musi
dać wynik ujemny. Według rozporządzenia, w badaniu se-
rologicznym zarówno zwierzętadodatnie, jak i ujemne (se-

roujemne lub serododatnie) moznawprowadzać do centrum
pozyskiwania nasienia pod warunkiem, że nie stwierdzono
serokonwersjtl zwierząt które w badaniu serologicznym,
poprzedzającym wprowadzenie do pomieszczeń kwarantan-
ny nie posiadały przeciwciał. W praktyce oznacza to, że
zwierzęta serododatnie mozna wprow adzaó do centrum po-
zyskiwania nasienia jedynie wtedy, gdy poprzednie badanie
serologiczne także dało wynik dodatni.

Analizując te zapisy można stwierdzić, ze buhaje sero-
ujemne, u ktorych wystąpiła serokonwersj a sąlważane za
zwierzęta indykatorowe obecności wirusa BVD-MD w ba-
danej grupie zwierząt. Kontakt takich zwierza! z wirusem
(odzwterzątzakażonychtrwale lub będących w ostrej fazie
zakńenia) pr ow adzi do o dp owi e dzi immuno l o gi c znej Ępu
humoralne go z następową pro dukcj ą przeciw clŃ (s erokon-
wersj a). W przypadku wystąpienia serokonwersj l przynaj-
mniej u jednego osobnika,rozporządzenie wskazuje na ko-
ni e c zno ś ć dłuz s ze g o pr zetr zy mania p ozo staĘ ch zw ier ząt
serouj emnych w pomieszczeniach kwarantanny (3 tygodnie).
Po tym okresie zwierzęta serododatnie możnawprowadzać
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do centrum pozyskiwania nasienia. Postępowanie takie ma
zapobiegac pobieraniu nasienia od zwierząt będących
w ostrej fazie zakńenia wirusem BVD -MD, okresowo wy-
dalających wirus do środowiska (7). Obecność przeciwciał
zabezpiecza zw ierzęta przed zachor owaniem i możliwością
siewstwa wirusa z nasieniem. Dlatego też zwierzęta sero-
dodatnie s ą teoretycz nie b ezpieczne pod względem ry zyka
transmisji zakażenia na osobniki zdrowe. Jednakże duża
zmienność antygenowa szczepów wirusa BVD-MD spra-
wta, że moze dochodzić do zakażania szczepami heterolo-
gicznymi z okresowym siewstwem wirusa (do momenfu
wytworzeni a przeciwciał neutralizujących) (4). Zgodnie
z rozporządzeniem nr 2003l43lEC, nasienie od każdego bu-
haja serododatniego, wprowadzanego do centrum pozyski-
wania nasienia, na\eży zbadac wirusologicznie (test izolacji
wirusa lub ELISA anĘgenowa) w kierunku zakńęniawi-
rusem BVD-MD. W przypadku uzyskania dodatniego wy-
niku badania, zwierzęnależy usunąć z centrum pozyskiwa-
nia nasienia, a całośc pobranego od niego nasienia znisz-
czyć. W przypadkl zwierząt znajóljących się w centrum
pozyskiwania nasienia należy przynajmniej raz w roku
wykonać badanie serologiczne, ale tylko wśród buhajów
seroujemnych (wprowadzonych do centrum z ujemnym
wynikiem w badaniu serologicznym). W przypadku uzys-
kania wyniku dodatniego (serokonwersja), każdy ejakulat
należy albo usuwać, albo badać wirusologicznię z możli-
wością zwolnienia do obrotu jedpie po uzyskaniu nega-
Ęwnego wlnikubadania. NiesteĘ rozporzaśzenie nie okreś-
la długości czasu takiego badania. Jest tojednoznaczne zko-
nieczno ścią wykonl.wania b adań wirus olo gic zny ch pr zez
cĄ okres uzytkowania buhaja, co znacznie podnosi koszĘ
pozyskiwania nasienia. Jak widać, optymalnym rozwiąza-
niem jest wprowadzanie do centrum wyłącznie zwierząt se-
rododatnich. W przypadku zwierza! seroujemnych istnieje
bardzo wysokie prawdopodobieństwo serokonwersji w wy-
niku kontaktu z wirusem, co przekłada się na konieczność
badania każdego ejakulatu od takiego zwierzęcia w całym
okresie jego uzytkowania w centrum.

Porównując rozporządzenie 2003 l 43 lEC z dotychczas
ob owiązuj ącymi przepisami dotyczącymi badania buhaj ów
w Polsce można stwierdzić, ze badanie serologiczne stało
się równie wńne jakbadanie wirusologiczne. Dotychczas
w Polsce istniał obowiązek wykonyr,vania jedynie badań
wirusologicznych i w przypadku uzyskania wyniku dodat-
niego nalezało badanie to powtórzyć po 3 Ęgodniach w celu
wykluczenia zakażenia trwałego (l4). Ujemny wynik dru-
gie go badania (wskazuj ąc y na przejściową wiremię w fazie
ostrej zakażenia) pozwalał doplszczac zwieruęta do rozro-
du. W analizie ry zyka transmi sj i zakażenta wirus em B VD -
-MD nie brano pod uwagęzwierząt będących w ostrej fazie
zakażenia, u których dochodziło do kilku- lub kilkunasto-
dniowego okresu siewstwa wirusa. Wydawało się, ze tak
krótka wirem ia nie ma znaczęnia epizooty cznego w szerze-
niu się zakażęnia w stadzie. Jednakżę okres przejściowej
wiremii według najnows zy chbadah doświadczalnych moze
trwać nawet do 5 miesięcy (7). Takie wyniki doprowadziły
do wprowadzenia obowiązku badah serologicznych, aby
istniała mozliwość wykry cia zakażęnia ostrego (serokonwer-
sja). Także wymóg badania nasienia, a nie krwi u buhajów
hodowlanych w celu wykrycia siewstwa wirusa wiąże się
z wynikami uzyskanymi w Nowej Zelandli. W badaniach
Ęch zidentyfikowano buhaja, u którego zakażenie trwałe
ogranlczało się wyłapznie do układu rozrodczego fiądra),

a obecność wirusa wykrywano jedynie w nasieniu. Wielo-
krotne badanie wirusologiczne próbek krwi od tego zwie-
rzęciazawsze dawało wyniki ujemne. Dlatego teżw przy-
padku wystąpienia serokonwersji wprowadzono obowiazek
badania nasienia, a nie surowicy krwi, poniewaz to drugie
badanie moze dawać wyniki fałszywie ujemne.

Podsumowuj ąc,można stwierdzić, ze nowe rozpolządze-
nie nie koncentruje sięjuż wyłącznie na wykrywaniuzaka-
żeniatrwaŁego wśrod badanych osobników, ale na wylay-
ciu osobników wydalających wirus do środowiska (zarów-
no zakńonych tr.wale, jak i w ostrej fazie zakażenia). Na-
wet pojedynczy dodatni wynik badania wirusologicznego
stanowi podstawę do usunięcia buhaja zrozrodllinle za],ę-

ca się nawet powtarzaniabadania, w celu wykhlczenia za-
każenia trwałego. Wystapienie serokonwersji świadczy
o ostrej fazie za.każęnia, a to oznacza mozliwość siewstwa
wirusa z nasientem nawet do 5 miesięcy od momentlzaka-
żenia. Stąd t eż wpr ow adzono obowiązek badania serolo gicz-
ne g o łapzni e z b adaniem wirus o l o gic zny m zar ów no pr ze d,
jak i w trakcie kwarantanny, Wprowadzanie zwierza! sero-
ujemnych do centrum pozyskiwania nasienia jest krokiem
ryzykownym , ponieważ ze względu na powszechne wystę-
powanie wirusa BVD-MD w środowisku, wcześniej czy
póżniej moze u nich dojśó do zakażenia i serokonwersji.
Z kolei wykrycie o dpowi edzi immunolo gicznej u badane go
buhaja stanowi podstawę do usunięcia nasienia z obrotu lub
oznaQza konieczno ść b adania wirus olo gic zne go każde go
ejakulafu w kierunku BVD-MD. Niestety, rozporządzenie
2003143lEC nie określa przedziaŁl czasu wykonylvania ta-
kiego badania, co oznaczakoniecznośó badania przez cały
okres uzytkowania.
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