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Ru]es of etadication of BHUl infections in Europe

Summary

Bovine herpesvirus type 1 (BHVl), also called IBR/IPV virus, is an important pathogen causing seriou§
economic losses in cattle stock all over the rvorld. Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), infectious pustrrlar
vulvovaginitis (IP\) and infectious pustular balanoposthitis (IBP) are the clinical syndromes of BHVI infec1,
tion. The virus can also cause miscarriage and reproduction disorders. The latency develops as a result of the
primary infection. Infected animals become lifelong carriers and potential spreaders of the virus. Elińination
of all seropositive animals is the only effective method of eradication of B}TV1 infection. But this method is
expensive and only rich countńes with a low prevalence of BHVl can afford it. For economical reasons this
method is not used in countries with a high prevatence of BHVl infection. The aim of this paper is to present
eradication programmes of BI{VI in some European countries.
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Herpeswirus bydlęcy typ 1 (BHVI),zwany potocz-
nie wirusem IBR/IPY należy do rodziny Herpesviri-
d ae, podrodziny Alp hah erp esvirinae (4, I0). Wirus ten
j est c zynnikiem etiolo gicznym zakażne go zapalenia
nosa i tchawicy (IBR) oraz otrętu (IPV) bydła. Ponad-
to BHVl moze powodować zapalente mozgu t rdze-
nia kręgowego, zapalenie spojówek, zapalenie wymie-
n i a, p oroni e nia or az zakażenta nowo n aro dzonych c ie -

ląt o złośliwym przebiegu (5).
W rozprzestrzenianiu BHV1 istotną rolę odgrywa

zdolność wirusa do powodowania zakażęnia latentne-
go. Zakażenie to lokalizuje się głównie w zwojach
nerwowych . Zakażone osobniki stają się nosicielami
wirusa, a nosicielstwo utrzymuje się przez całe życte
zwterzęcia. Pod wpływem czynników stresowych do-
chodzi do reaktywacji zakażenia latentnego, a następ-
nie do siewstwawirusa. W efekcie reaktywowany wi-
rus zakaża nowe, wrażliwe na zakażenie zwierzęta.
Problem zakażeń latentnych j est szczegolnie ważny u
buhajów, gdyż zakażone buhaje wydalają wirus z na-
s i en i em. U źyci e na s i en i a zanie czy szczon ego wi ruseln
BHV1 do unasieniania prowadzi do przeniesienia za-
każenia do pogłowia krów i to z reguły na dużąskalę.
Chc ąc wye l iminować tę dro gę szęr zęrlia si ę zakażenia
do unasieniania powinno być uzywane wyłącznie na-
sienie wolne od wirusa BHVl. W Polsce, od 1988 r.,

buhaje w stacjach hodowli i unasienianta zwierząt są
wolne od zakażenia wirusem BHVI. Wymogi w za-

kresie zdrowotności buhajów w stacjach unaslenlanla
oraz obrofu nasieniem reguluje instrukcja Ministerstwa
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywnościowej Nr
żl87 z dnia 3 kwietnia 1981 r. Zgodnle z tą instrukcją
dozwolony j est obrót nasieniem pochodzącym wyłącz-
nie od buhajów wolnych odzakażenia wirusem BHV1.
W krajach Unii Europejskiej wymogi stawiane przy
obrocie nasieniem buhajow reguluje dyrektywa Rady
Nr 88/407. Zgodnte z tądyrektywądopuszczony jest
obrót nasieniem, które pochodzi nie tylko od buhajów
wolnych od zakażenia BHVl , aIę także od buhajów,
które w momencie wejścia do stacji były serologicz-
nie negatyrvne, a następnie poddane był szczepieniom
przeciwko BHVl . IJżycie nasienia buhajów serolo-
gicznie dodatnich, których status zdrowotny w momen-
cie wejścia do stacji był nieznany jest możliwe tylko
wtedy, gdy posiada ono negatywny wynik testu izola-
cji wirusa BHVl.

Wspomniana róznorodność form klinicznych zaka-
zenia winrsem BHV 1 jest przy czyną poważnych strat
ekonomicznych w hodowli bydła na cĄm świecie. W
Holandii roczne straty powodowane przez wirus BHVl
szacuje się na około 53 miliony guldenów. Do strat
bezpośrednich, powodowanych przez tę chorobę, na-
Ieży doliczyć straty powstałe wskutek ograniczeń w
handlu bydłem, zarodkami oraz nasieniem buhajów
Chcąc ograniczyc te straty, wiele krajów rozpoczęło
r e a7izacj ę pro gram ów zw alczania zakażęń witu s em



BHVl. W Szwajcarii i Danii programy te zakohczyĘ
się pełnym sukcesem i obecnie pogłowie bydław tych
kr.aj.ach wolne jest od BHV1 (I, 2).Państwa te, oba-
wlaJąc slę ponownego wprowadzenia wirusa BHV1
do pogłowiabydŁa, wywierająnacisk na kraje sąsied-
nie aby przystąpiĘ do zwalczania IBR u siebie. Presja
ze strony tych państw oraz powstanie jednego wspól-
nego rynku w obrębie Unii Europejskiej wymusiły ta-
kie działania (8, 9). Opierając się na dostępnych infor-
macjach należy sądzić, ze w niedalekiej przyszłości
status kraju wolnego od BHV1 będzie wymagany od
wszystkich członków Unii i dlatego pozostałe kraje
przystępują do realizacji własnych programów zwal-
czania. Od pewnego czasu Polska prowadzi rozmowy
o przystąpieniu do Unii Europejskiej i nie wykluczo-
ne, żew przyszłości, chcąc uczestniczyć w międzyna-
rodowym handlu bydłem, będzie musiała rozwiązac
ten problem u siebie. Dlatego celem tego artykułu jest
przedstawienie sposobów zwalc zania zakażeń wiru-
sem BHV1 w wybranych państwach europejskich.

Do grupy państw, które odniosły sukces w zwalcza-
niu zakażeń BHV1 należąoprócz Szwajcarii i Danii,
także Finlandia, Austria i Szwecja. Państwa tę zasto-
sowały radykalną metodę zwalczania. która polegała
na eliminacji wszystkich zwierząt serologicznie do-
datnich. Nalezy jednak zaznaczyć, że kraje te posia-
dały dobrąsyfuację wyjściową gdyżnigdy nie stoso-
wały szczepień przeciwko BHV1, a stopień rozprze-
strzenienia zakażęnia w momencie startu programu był
niski. Programy te oparte były na założeniu, żę zwie-
rzęta serologicznie dodatnie są nosicielami wirusa i
jego potencjalnymi siewcami. Chodziło więc o !\rykry-
cie z-łvieruąt które posiadaĘ przeciw ciała dla BHV 1, a
następnie o ich eliminacjęzdalszej hodowli. W Szwaj-
c arii pro gra m zw alczania zakażeń B HV 1 składał s ię z
4 etapow. W pierwszym etapie oceniono rozprzestrze-
nienie wirusa w populacji bydła w całym kraju. Aby .

zapobiec transmisj i zakażeniawprowadzono obostrze-
nia w handlu bydłem. Fermy, w których stwierdzono
IBR lub byĘ podejrzane o zakażenięmiaĘ zakazhan-
dlu bydłem. Zakaz tęn znoszono, gdy wyniki dwóch
kolejnych badań wykonanych w ciągu 6 miesięcy były
negatywne. W drugim etapie uwolniono od BHVl sta-
da zarodowe. Wszystkie zwierzęta, u których stwier-
dzono obecność przeciwciał dla BHVl kierowano do
ub oj u. Etap tr ze ci o b ej mo w ał zw alc z ani e zakażęnia w
fermach bydła opasowego. Jak wykazały badanta
szwajcarskie, zwierzęta w tych fermach stanowiły póź-
niej jedyny lezerwuar wirusa. W ostatnim etapie opra-
cowano program monitoringu oraz podjęto dziaŁanta
pfawne, które ograntczaŁyby możliwość ponownego
wprowadzenia wirusa IBR/IPV do Szwajcarii.

Powodzenie programów realizowa.ry.L w tych pań-
stwach zależało od posiadania testu serologicznego,
któryumożliwiałbyidentyfikacjęzakażonycimvieriąt,
gdyżprzyjmuje się, ze w warunkachzakażeń natural-

nych, wszystkie zwierzęta reagujące serologicznie
dodatnio są latentnie zakażone. Test ten powinien być
tani i powinien umożliwiac zbadanie dużejliczby pro-
bek w krótkim czasię. W Danii do badań serologicz-
nych opracowano test ELISA w odmianach blocking i
indirect. Każdapróbka krwi badanabyła oboma testa-
mi. Jak wykazały badania test blocking ELISA był
dwukrotnie czulszy od 24 godzinnego testu seroneu-
tralizacjt, a test indirect ELISA był nawet 4-8razy czul-
szy. Test ELISA stosowano równięż w Szwajcarii.

W Niemczech program kontroli IBR stanowił po-
czątkowo połączenie metody radykalnej i szczepień
szczepiottkami konwencj onalnymi (atenuowane, inak-
tywowane). Program ten zapoczątkowano w Bawarii
w 1986 r. i był to program dobrowolny. Farmerzy, któ-
rzy przystępowali do programu, określali najpierw sta-
fus zdrowotny stada w stosunku do BHV1. Status ten
ustalano badając testem ELISA indywidualne próbki
krwi lub zbiorcze próbki mleka. Stado uznawano za
wolne od IBR jezeli dwukrotne badanie w odstępie 3-
-4 miesięcy zbiorczych próbek mleka dało wynik ne-
gatywny. Stado takie było później regularnie kontro-
lowane co 5-J miesięcy. JężęIi wynik badania zbior-
czej próbki mleka byłpozytywny stado uznawano za
IBR dodatnie. Następnie wszystkie zwterzęta w sta-
dzte, starszę niż 9 miesięcy, badano serologicznie.
Dalsze postępowanię zalężaŁo od liczby zwierząt w
stadzie reagujących dodatnio i pieniędzy jakie mógł
wydać na ten cel hodowca. JężęIi liczba dodatnich
zw ter ząt była mała zw ier zęta te natychmi a s t ki e row a -
no do uboju. Pozostałe zwierzęta, po upływie co naj-
mniej 4 tyg., badano serologicznte i jeżeli były one
negatywne stado uznawal7o zawolne od IBR. Później
zw ier zęta kontro lowano co 5 - 7 mie si ęcy b adaj ąc prób -
ki mleka zbtorczego. W stadach o średnim i wysokim
odsetku zwterząt dodatnich stosowano szczepienie i
eliminacj ę zw ier ząt. Wszystki e zw terzęta dodatni e
szczepiono dwukrotnie szczepionką inaktyrvow an% a
następnie doszczepiano je co 6 miesięcy aż do mo-
mentu uboju. Zwierzętanegatywne nie były szczepio-
ne. Kontrolowano je serologicznie i jeżeli któreś zntch
uległo zakażęniubyło włączane do programu szcze-
pi'eń, Jednakże, głównym założeniim-była zasada
możliwie jak najwcześniejszej eliminacji ze stada
zwierząt serologicznie dodatnich. ZalężaŁo to jedynie
od możliwości finansowych i planów hodowlanych
farmera. Gdy wszystkie zwięrzęta dodatnie wyelimi-
nowano, pozostałe zwterzęta badano serologicznie i
jeżeli wynik badania był negatywny to stado uznawa-
no za wolne od IBR. Stado takie było później monito-
rowane serologicznie w kierunku zakażenia BHVI.
Realizacja tego programu nie spowodowała jednak
istotnego wzrostu liczby gospodarstw wolnych od IBR.

Główną pTzy czyną niskiej skuteczności programu
była zasada dobrowolności przystępowania do niego
orazbrak jednoznacznego poparcia programu ze stro-



fiy organizacji hodowców bydła. Obecnie rząd fede-
ralny Niemiec wprow adza zmodyfikowany program
b ę dący p ołąc zęnięm dziaŁań admini stracyj nych 1 szc ze -
pleń z użyciem szczepionek znakowanych. Program
ten określa szczegołowo kryteriajakim musi odpowia-
dać stado, aby zostało uznane za wolne od IBR. Po-
nadto proglam ustanawia zasady monitoringu stad
wolnych od IBR, uzyskiwania zezwoleń na obrót by-
dłęm or az lży cia szczep i onek. W stadach by dŁa zar o -
dowego mogąbyc uzywane jedynie szczepionki zna-
kowane, zaś w stadach bydła rzeźnego można stoso-
w aó szczepionki konwencj onalne (żywe atenuowane,
inaktywowane). Wszystkie przypadki IBR muszą byó
zgłaszane, a stada w ktorych wystąpił IBR podlegają
rygorom administracyjnym.

We Francji stada uczestniczące w programie zwal-
czafia IBR podzielone sąna dwie kategorie, tj. stada
wolne od IBR i stada,,pod kontrolą" (6). Podziału stad
dokonuje się na podstawie badań przeglądowych in-
dywidualnych próbek krwi lub zbiorczych próbek mle-
ka. Głównie ze względów finansowych preferowana
jest ta druga forma badań. Jakwykazały badania fran-
cuskie, wykrywalnośc zakażenia opafta na zbiorczej
próbce mleka była nlższa od wykrywalności uzyski-
wanej po badaniu indyłvidualnych próbek surowicy.
Jednak zwiększenie częstotliwości badania próbek
mleka pr ow adzlŁo do zwi ększ eni a wykryw alno ści za-
każęnia. Według autorów badań epidemiologiczne ry-
zyko uzyskiwania wyników fałszy.wie uj emnych było
małe. Stada krów mlecznych uznawano za wolne od
IBR jeżeli 4-krotne badanie zbiorczychpróbek mleka
w ciągu 6 miesięcy dało wynik negaĘwny. Z kolei stada
bydła mięsnego byĘ wolne od IBR, jeżeli wynik dwu-
krotnego badania zbiorczej próbki surowicy w okre-
sie 3-15 miesięcy był negatywny. Następnie wszyst-
kte zwierzęta z takich stad poddawane były kontroli
serologicznej raz w roku celem wykluczenia ewentu-
alnego zakażeniawirusem IBR/IPV. Stada te nie pod-
legają również szczepieniom przeciwko IBR. Bydło
zę stad wolnych od IBR, przed wprowadzeniem do
innego stada, wolnego od zakażenia tym wirusem,
podlega kwarantannie, w trakcie której jest badane
serologicznie. Dopiero negatywny wynik tego bada-
nia zezw ala n a wpro w a dzęni e nowych zw ier ząt do sta -
da.

Druga grupa gospodarstw biorąca udział w progra-
mię zwalczania określana jest jako grupa ,,pod kon-
trolą'. W grupie tej nadzór weterynaryj ny może być
prowadzony poprzęz regularne badania serologiczne
lub przez szczepienia zwierząt z ttżyciem szczepio-
nek znakowanych. Przy nadzorze serologicznym re-
gularnie badane są indywidualne próbki surowic
wszystkich zwierząt, a wynik negatywny gwarantuje,
że nię ma siewców wirusa w stadzie. Stada te nie pod-
Iegająrównież szczepieniom. Gdyby, pomimo opisa-
nego postępowania, pojawił się wynik dodatni, zwię-

rzęreagljące dodatnio możliwie szybko usuwane jest
ze stada, Drugi sposób postępowania zakŁada mozli-
wość stosowania w gospodarstwachz grupy,,pod kon-
trolą' szczepień szczepionkami znakowanymi. P o zw a-
Ia to rożnicować, a następnie eliminować zwierzęta
zakaż onę n aturaln i e o d zw ier ząt s z c z ep i ony ch.

Belgia i Holandia należą do państw o wysokim
współczynniku rozprzestrzęnięnla zakażeń wirusem
IB fu IPV. P ro gram zw alczania pr zy j ęty pr zez r ząd b e\ -
gtlski zakłada uwolnienie Belgii od IBR do 2011 r.

(6), Na podstawie badan serologicznych dokonuje się
podziaŁu stad bydła na grupy oznaczone symbolami
od 14 do I0. Symbole te oznaczają:

14 - stada, w których zwierzęta sąserologicznięnę-
gatywne w stosunku do wszystkich glikoprotein wiru-
sa BHV1,

13 stada, w których zwierzęta są gE-negatywne
alepozytywne dla innych glikoprotein wirusa BHV1,

12 - stada, w których maksymalnię 10oń zwierząt
jest gE-pozytywnych,

I1 stada, w których więcej niż I0oń zwierząt jest
gE-pozytywnych,

I0 - stada, które nie spełniająwyżej wymienionych
warunków.

W grupach I4,I3,I2 wszystkie zwierzęta sąbadane
serologicznie co 6 miesięcy. natomiast zwierzęta z W-
py I1 są szczepione szczepionkami znakowanymi. W
stadach bydłazarodowego i mlecznego cielęta w wie-
ku od 2Ęg. do 3 miesięcy sąszazępione żywąszcze-
pionką znakowaną. Pierwsza dawka szczepionki po-
dawana jest drogą donosową a dawka druga po 3-5
tyg. drogą domięśniową. Cielęta powyżej 3 miesięcy
szczepi się żyw ąszczepionkąznakowaną (obie dawki
domięśniowo w odstępie 3-5 tyg.), lub inaktylvowaną
szczepionką znakowaną (obie dawki podskórnie w
odstępie 3-5 tyg.). Następnie co 6 miesięcy podaje się
p o dskómie dawkę przyp omin aj ącą szczep ionki inak-
tyvowanej. Bydło mięsne szczepi się donosowo żWą
szczepionką znakowaną w momen cie przyby cia zwię-
rzątna fermę. Program belguski podzielony jest na 3

etapy. Etap pierwszy przewidziany do realizacji w la-
tach 1997 -1999 obejmuje stopniowy podział stad na
grupy, dobrowolne szczęplęnia zwierząt próbę tere-
nową i ocenę rozprzestrzenienia wirusa. Ostatecznie
długość tego okresu zależęć będzie od wyników pró-
by terenowej, której celem jest ocena bezpieczeństwa
i skuteczno ś ci pro gram ow szczepień z uży ciem szczę -
pionek znakowanych oraz terenowa ocena testów se-
rologicznych umożliwiaj ących róznicowanie zwierząt
s zc zep iony ch o d zakażonych n afu ralni e. W etap i e dru-
gim zaplano wano ob owi ązkow e s z c z ep i e nia, o znac ze -

nie stad serologicznie negatywnych jako 14, szczepte-
nia lub uboj zwterząt gB-pozytywnychoraz ścisłąkon-
trolę obrotu zwierząt. Zkolei etap ostatni ma obejmo-
w ac pr ze gląd i kl a syfi kacj ę stad p o zakońc zęni:u szc zę -
pień, obowiązkowy rejestr statusu zdrowotnego stada



w asp ekcie występ owa nia zakażeń wirus em IB R/IPY
nadzór weterynaryjny i higieniczny oraz ścisłą kon-
trolę nad przemieszczantem zwlerząt.

Pro gram holenderski opracowany został pr zez U nt-
wersytet w Wageningen, a poprzedzlŁv go badania i
próby terenowe. W trakcie badai stwierdzono, że w
stadzie nle szczęplonym współczynnik transmtsji za-
każenla R wyno sił 5,6 . O znacza to, że w stadzie takim
jeden zakażony osobnik zakażał średnio 5,6 sąsiadu-
j ących z nlm zw tet ząt. W s tada ch s zc zep tony ch szczę -
pionkami znakowanymi współczynnik ten wynosił 2,6
w przypadku szczepionek zabitych oraz I,5 w przy-
padku szczeplonekżywych. Ustalono równteż, żę za-
każenie r ozprzestrzeniało się głównie przez,.

- zakup zwterzątbędących w ostrej fazie choroby,

- zakup zwieruąt gE-pozytywnych, u których do-
szło do reaktywacj t zakażęnta latentnego w trakcie
transportu lub po przybyciu na fermę (stres),

- wprowadzenie wirusa do stada przez obsługę,
Sztuczne unas ieni an i e,

- reaktywację zakażenia latentnego u zwterząt gE-
-po zytywny ch przebywaj ących w stadzie.

Na podstawie wyników tych doświadczęń oplaco-
wano całościowy program zwalczania IBR w Holan-
dii. Program ten przewiduje obowiązkowe szczepie-
nia wszystki ch zw ierzątpowyżej 3 miesiąca Ą cia ffi ą
szc zepionk ąznakow aną domię śniowo 2 -krotnie w cią-
gu roku. Z programu szczepteń mogą być wyłączone
stada uznane oficjalnie za wolne od BHV1 otaz stada
bydła młodszego ntż2lata,jeżeli jest ono serologicz-
nie negatywne. Stada te podlegają ścisłemu nadzoro-
wi sanitarno-weterynaryjnemu, a nowe zwterzęta
wprowadzane do tych stad muszą pochodzić ze stad
wolnych od IBR. Różnicowanie zwierząt naturalnie
zakażony ch BHV 1 o d szczepionych szczepionkami
znakowanymi oparte jest na badaniu serologicznymz
użyciem odpowiedniego tesfu ELISA. Stado tlzr.awa-
ne jest za wolne od IBR jeżeli wszystkie zwierzętanle
posiadają przeciwctał dla glikoproteiny gE wirusa
BHVl. W momencie uzyskania takiego stanu szcze-
pienia zwier ząt mo gą być przerwane.

Analizując przedstawione dane należy stwierdzić,
że dotychczas jedyną skuteczną metodą zwalczanta
IBR była metoda radykalna. Metoda ta, ze względów
ekonomicznych, była stosowana jedynie w krajach
b o gatych o ni skim wsp ółczyn n|ku r ozpr ze strz enienia
zakażeń wirusem BHVl, Aktualnie, dlże nadzieje
wiĘe się z zastosowaniem szczepionek znakowanych,
które pozw alają na serologiczne róznicowanie zwie-
rząt szczepionych od zakażonych szczepami tereno-
wymi wirusa BHV1 (3,7, II, l2). W przypadku za-
stosowania takich szczepionek zwierzętagE-negatyw-
ne należy traktować jako BHVl-negatywne, co jed-
nak rodzi pewne niebezpteczeństwo. Do tego koniecz-
ne j est j edn akuży cte odpowiednich testów serologicz-
nych. Takie rczwtązanie z kolei jest trudne do zaak-

ceptowania przez państwa, które zwalczyły IBR lub
nie stosują szczeplen, Państwa te zregliy używająte-
stów, które nie pozwalają na różnicowanie zwierząt
na szczęp|onę tzakażone i dlatego wszystkie zwleTzę-
ta gE-negatywne traktują jako zakażone. Chcąc do-
prowadzić do pomyślnego rozwlązania tego proble-
mu konieczna jest wymiana informacji, współpraca
między laboratoriami róznych państw, opracowanie
standardów tak, aby zwl,erzętabyły klasyfikowane na
podstawie tych samych kryteriów
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ponów zawierających chloroheksydynę in vitro w
stosunku do Staphylococcus intermedius, Pseudo-
m o n a s aer u g ino s a i M al a s s e zi a p a c hy der matis. (Ac-
tivity of chlorhexidine shampoos in vitro again§t
Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aerugi-
no s a i M al as s e zia p a c hy der m utis). Vet. Rec. I 4 4, 53 6 -

-537, 1999 (I9)

Chloroheksydyna jest silnym środkiem odkażającym o szerokim zakresie

działania przeciwbakteryjnego. Z powodzeniem jest ona stosowana w odkaża-

niu ran i pola operacyjnego. Określono skuteczność szamponów zalecanych u

psów w stosunkl do Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa i
Malassezia pachydennatis. S. intermedius ginie w czasie poniżej 1 nrin. po eks-

pozycji na szampon zawierający 3 lub 4% chloroheksydyny (Chlorexi Derm

40ń;DYM Pharmaceutical Pyoderm) w rozcieńczeniu l1511125 oraz po ekspo-

zycji na szampon o zawartości 2% chloroheksydyny w rozcieńczeńll 1l5. P.

aeruginosa ginte po 4 min. ekspozycji na szampon 4Yo w rozcieńczeniu 1/5 oraz

po 8 min. ekspozycji na szampon o zawartości 3% chloroheksydyny w rozcień-

czeniu 1/5 i 1/25, po ] 6 min na szalnpon 40ń w rozcieńczeniu 1/25 oraz po 30

min po ekspozycji na działanie szamponu 2% w obydwu rozcieńczeniach M.

pachl,dermalis ginie po 8 min ekspozycji na szampon o zawartości 3% chloro-

heksydyny w rozcieńczeniu 1l5 i ll25, po 16 min. działania szamponu 47o w

rozcieńczeniu Il5. S. intermediłs jest najbardziej podatny zaś M. pachyderma-

tis najbardziej opomy na działalie chloroheksydyny.

G.


