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Wirus biegunki i choroby błon śluzowych bydła (bo-
vine vitus diarrhea - mucosal disease, BVD-MD) jest
j e dnym z czy nnlków eti o 1o gi c zn y ch zachor ow ań pr ze -
b i e gaj ących wśro d obj awow b ie gunki, zap al eni a błon
śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego (12,
21). Wirus tennależy do rodziny Fląviviridae, w któ-
rej skład wchodzą trzy rodzaje: Flavivirus, Pestivirus
oraz Hepacivirus. Choroba wywołana przęz ten wirus
należy do naj częś c iej występuj ących zakażeh witus o -
wych ubydła, powoduje duze straty z powodu obni-
żęnia mlęczności, ronień, rodzenia się martwych lub
słabych cieląt, ubojow zkonieczności. Na zŃńenięna-
turalne szczegolnl,e wrazliwe jest bydło młode w wie-
ku od 6 miesięcy do 2lat. Zakażenie wirusem BVD-
-MD u zwierzątwystępuje w dwóch formach: wiruso-
wej biegunki lub choroby błon śluzowych. ZewzgIę-
dów epidemiologicznych wazną cechąwirusa jest wy-
woływanie zakażeń trwałych (6,12,17). Zjawisko to
jest zwlązanę z zakażeniem krów seronegaĘwnych
szczęp em niecytopato gennym w okresie między 1 00,
a l 20 . dniem ciązy. Zakażęnie c i ęz arnej krowy p owo -

duje, że wirus napotyka na płód jeszcze niekompetent-
ny immunologicznie, co w konsekwencji prowadzi do
zakażęnia utrzymującego się pTzęz całe życie.

Pierwszej tzolacji wirusa BVD-MD w Polsce do-
konano od bizona z objawami biegunki (15). Wirus
izolowano równiez od cieląt orazbydładorosłego z ob-
jawami ze strony układu pokarmowego (10, 30,32).
Badania serologiczn e wykazaŁy występowanie prze-
ciwciał neutralizujących dla tego wirusa w badanej
populacji bydła. Odsetek zwierząt zakażonychw za-
leżności od prowadzonego systemu hodowli wahał się
od 7,Ioń do 92,00ń (1, 3).

Prowadzone przez Katedrę Epizootiologii Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ob-
s erwacj e ep idemi o l o giczne or az b adania lab oratoryj -
ne na teren i e woj ewó d ztw a w ar szawskie go w ykazały
utrzymujące sięzakażenia tym witusem ubydŁa (20,
21). Biorąc pod uwagę powyższąsytuację zdrowotną
podjęto prace mające na celu rozpoznanie sytuacji epi-
demiologicznej w zakresie zakażęń bydła wirusem
BVD-MD na terenie niektórych województw w kraju.



Mateliał imetody
Badania przeprowadzono w latach l995-2000 na 1572

zwierzętach w wieku od 1 roku do 10 lat życia, rasy ncb i hf,
z l l gospodarstw hodowli sektora publicznego i prywatne-
go na terenie wojewodztwa mazowieckiego, opolskiego i po-
nlorskiego. W pier-wszym etapie badań, bydło, w zalezności
od regionu kraju i typu hodowli, podzielono nacztery grupy.
Grupa pierwsza obejmowała 564 zwierzęta pochodzące
z 4 stad (gospodarstwa: T, B, Ki Z') natelenie województwa
nrazowieckiego. Grupa druga składała się z 600 zwierząt
z 3 stad (gospodarstwa: Ę G, Z) na terenie województwa opol-
skiego. Truectągrupę stanowiło 23B krów i buhajów z 4 stad
(gospodalstwa: D, F, J i R) na terenje województwa ponor-
skiego. Czwarla grr-rpa liczyła I70 zwierząt przebywających
w gospodarstv.ach indywidualnych na terenie województwa
pomorskicgo. We wszystkicli grupach zwierzal objętych ba-
daniarrri prowadzono obserwacje i badarria kliniczre. W gru-
pie pieru,szej, drugiej i trzeciej. po wykonaniu badari serolo-
gicznych, u zwierzal serologicznie ujelrrnych wykonano do-
datkowo badania rł,irusologiczne w celu wykrycia osobrri-
l<ów trwale zakażonyc!,1, W grupie pierwszej i drlrgiej pro-
wadzono równolegle badania serologiczlre tllleka u, kierun-
ku ił,ystępowania przeciwciał przeciwko wirusor.l i BVD-MD.

Zasto sor,vano n astęplu ące netody badawcze : obserr,vacj e

cpidenriologiczne. badania kliniczne. serologiczne i lł,irltso-
logiczrre. Materia] do badali stanowiły: pełna kr-ei,r,. sltroivi-
ca krll,i bydła oraz tnleko. próby izolacji rł,irusa dokotlallo
na 1rodorł,li komórkowej jądercielęcych (HKJC) lvedług ogó1-
llie przyjętej techniki wirusologicznej (2). Identyfikację rł,y-
izolowanych szczepórł, wirusa BVD-MD przeprolvadzollo za
pomocą odczynu immunofluorescencji bezpośrednięJ oraz
tęchniki RT-PCR. Technika ta była wykonywana rł, oparcitr
o amplifikację fragmentu genu 5'UTR BVD z wykorzysta-

niem dwóch par starterów (19). Obecność antygenu białka
pBO wirusa BVD-MD wykrywano przy pomocy zestawu diag-
nostycznego ELISA/BVD-MD p80 (Instytut Pourquier, Fran-
cja), zgodnie z instrukcją producenta. W testach serologicz-
nych obecność przeciwciał swoistych przeciwko wirusowi
BVD-MD wykrywano za pomocą odczynu seroneutralizacji
(SN) oraz testu ELISA BVD/MD Ab Mono blocking (Rho-
ne Merieltx, Francja). Natomiast do oznaczania przeciwciał
przeciwko BVD-MD w mleku uzyto specjalnego testu
ELlSA BVD-MD p80 milk verification (Tnstytr,Ń Pourquier,
Frarrcja),

Wyniki iomówienie
Wyniki badań zestawiono w tab. 1-4.
Przeprowadzona analiza zachorowań w stadacb po-

chodzących z gospodarstw objętych badanialni pozwo-
liła na wyróznienie dwóch postaci zal<ażenia postaci
ostrej przebiegajapej z biegunka., widocznymi strzępa-
rni włóknika lub krwi w kale, parciem i podwyzszoną
temperaturą ciała do 40-41'C, W postaci przewlekłej
obscrwowano objawy wychudzenia. okresową biegun-
kę, brak apetytu i zmniejszenie la|<tacji. Ustalono, ze
zaclrorowania rrriały zwiaąek z wprowadzeniem do stad
nowo zakupionych krow i buhajow. Na podkreślenie
zasłu_euje fakt, ze nowe zachorowania w stadach obser-
wowano najczęściej w okresie lata po wspolnych wy-
pasach na pobliskich pastwiskach bydła pochodzącego
z rożnych obor. W kilku oborach stwierdzono przeby-
wanie IazeITl bydła, owiec i świń. W innych zaobserw,o-
watlo, ze zachorowania krów z objawami klinicznymi
choroby były bagatelizowane lub nie zawsze zauważo-
ne. Zwierzal chorych nie leczono. Nie prowadzono rów-

niez kontrolnych
badan 1aboratoryj-
nych bydła pocho-
dzącego z zakupu
lub przerzutów
między gospodar-
stwami. Obserwa-
cje te potwierdzają
dane Barbera i wsp.
(5), ktorzy opisali
epizootię BVD-
-MD jako konsek-
wencję braku kon-
troli zakupu bydła.
Z kolei Baczyński
i wsp. (4) wykaza-
li, ze wirus ten był
przyczynązachoro-
wań nowo wpro-
wadzonych cieląt
do stada. Na mozli-
wośc zakażenia sa-
mic na drodze una-
sienniania zaka-
żonym nasieniem
wskazują badania
polaka izmudziń-

Tab. l, Wyniki badań klinicznych, wirusologicznych i serologicznych królv w poszczegó|nych stadach
rv kierunku zakaż,enia wirusem BVD-MD

T

B

K

z

z

G

P

D

F

J

R

G ospo da rctwa
pryWalne

129

101

155

179

164

22l

209

25

102

83

28

170

5

3

3

6

4

4

8

3

8

6

9

9

3,9

3,0

,l,9

3,4

2,4

1,8

3,8

12,0

7,8

7,2

32,1

5,3

0

0

0

0

2

3

4

0

2

0

0

n,b

0

0

0

0

1,2

1,3

1,9

0

2,0

0

0

11

20

24

39

91

176

,l66

18

75

39

13

65

8,5

19,8

15,5

21,8

55,5

77,5

7g,4

72,0

73,5

47,0

46,4

38,2

9

,l8

21

33

88

171

165

n. b.

n.b.

n.b.

n. b.

n. b.

7,0

17,8

1 3,5

1 8,4

53,7

i5,3

,:,n

Objaśrrienie: (+) - |lczbalprocent zwtęrząt wirusologicznie/serologiczrrie dodatrrich, n.b. - nie badano
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Tab.2.Zbiorcze wl.niki badań k|inicznych, serologicznl,ch i wirusologicznl-ch w kierunku zakażenia wirusem BVD-MD

Bada n ie

Liczba
badanych

klów

kliniczne

liczba J "t

z objawami
klinicznymi

Liczba
ba da nych

krów

liczba Yo

(*)

Liczba
ba da nych

krów

serologiczne krwi mleka

lic zb a

(*)

1572

Objaśnienie: (+) liczbal"ń zwicrzilt seroJogicztlie dodatnich

Tab.3. Wl,niki badań kliniczn.,ch i serologicznlch u bl,dła n zależności od rlieku

Objaśrrienie:jak rv tab. 2.

skiego (26). ALrtor-zy ci stwierdzili r-r 72% baclanych
buhajow obccność przeciwciał rreutral izrrjących prze-
cilvko witl-lsorvi BVD-MD. natotniast r,l,irLts tetr izolo-
wali od 7oń zwterząt, Mozliwośc rozpfzestrzeniallia się
wirusa tą drogą potwierclzili równiez inni autorzy (6,27).

Scrologiczrre badania własnc wykazały znaczny od-
setek kro.,ł,, LL których stlł,ierdzono przccirł,ciała plze-
ciwl<o wirusclwi BVD-MD zalowno w stadach zklinicz-
nynli objawalrri wirusowej biegLrrlki byclła. jal< i w tych,
u ktorych nic obserr,vowano klinicznej postaci choro-
by. Ogołem przebadarro 1573 surorvicc od bydła oraz
l l64 próbki rnleka od krów pochodzących z 7 stad
(tab. l i 2). Odsetek zrł,ierząt se1,opozytvr,rlnych lł,po-
szczegolnych stadach wahał się od 8,50ń do 19.1(%.Po-
dobne wahania oclsetl<a zwterząt seropclzytywnych za-
notowano niędzy poszczególlrymi _9rr,rparni bydła po-
clroc1 zącytl i z r ożny ch re gion ów kr-aj u. U zy skanc rł,yni-
ki korespondLrją z danymi z piślniennictwa (9, l1, l6,
22,23). Badarria serologiczne o charaktcrzc inwclltary-
zacy.jnym rł,ykazały rv fennach bydła na terenie Polski
od l 3,10ń do 40-98% przypadkow dodatrlich (1, 4, 25),
W niektórych gospodarstwach stwierdzotlo przcciwciała
przeciwko telnu wirusorvi u 85.7% krorv trratek i 25%
chorych cieląt z objawani bie_eunki (32). Na Ltwźlgę za-
sługująrownicz badania, ktore wykazały w grupie krów
roniących 19,6% seroreagentów (28, 29). We Włoszech
stw,icrdzono rł, 56.1% zakazotlvclr stad bvdła od 8% do

1164

9 60ll zu, terząt s erol o g i c z-
nie dodatlrich (l3), a w
Snvajcarii na terenie kzrn-
tontt St. Gallen 83.1%
seroreagentow (9). Z tabe-
li 2 wynika, zc wystąpiła
roztrica w odsetku zaka-
zotlyclr zrł ierząt v, za|eż-
ności od wiel<u. Najwięk-
szy odsetek l,akażeń ob-
śelu o\\ allo Ll króti tt lr ic-

ktr 2-3 lat (22,3ol,) i 3-4 lat (24.6%). Odsetcl< ten w gflt-
pie 4-5 lat ulegał obnizeniu do żI,5oń. Najnizszy zaś
odsetek zakażeń obserr.vorł,ano u królv w wicku 7 i wię-
cej lat 5,7%. Wyniki tc szlzgodne z danylli plzedsta-
wionylrri przezinrlych autorów ( l 8). Zaobserwowali oni
rrajwiększą 1iczbę zrvierząt zakazoliych rniędzy l. a 3,
rokiern życia. Wzrost 1iczby zr,r,ierząt zakazollych r,r,iru-
sern BV D-MD w tcj grupie lviekowej najczęściej zwią-
zany jest zklinicztlymi przypadkalni ostre.j llostaci zlt-
kazenia oraz \\,ystQpolł.atrieln rł, stadzie zrvierząt trrvale
zakazonych. Wzrost zakażcń u zr.vicrząt w te_j grrlpie lr ie-
l<owej tłtttlaczolly jest tal<ze nasilerriem ,,l<rązenia" wi-
rllsa \\I stadzie ( l 2. 3 1). Spori,oclorł,ane jest 16 11,pror\,1-

dzelriell do stada rlłodego bydła scrologiczllie ujellllle-
go, pochodzącego z włastlego wychowu lub zaktrptl.

Prorvadzone rorvnole_9le z badaniami surorł,ic krrr i
badania l164 próbek rnlcka testc]ll ELIS^ rł,ykazał1,
w 43,3ol, przypacll<ac6 y,yllil{ dodatni (tab. l). Stlł,icr-
dzono r(lznicę l ,c)(% lł, porów,naniLr z odsetkiem sero-
reagentćl,uv określonych tcstem ELISA do u,ykryu,arria
przeciwc iał lł, s urowicy l<rw i. W str-lołczynni l< zgodn ośc i

obu teslów wyniosł 100'%. Do badań przcglądowych
w stoso\Ą/anych programaclr zrvalczania zal<azeń u,irlt-
senr BVD-MD coraz częściej wprorł,adza się testy ullloz-
l i wi aj ącc badani c poj edyn czych lu b zbior cz.y ch probek
rlleka ( l3. 14, 24).W baclaniach r.vłasnych pfzepro\Ąi a-
dzorrych il, kilku stadach l<rórł, llllccznych uzyto testu

ELISA specjalnie
przeznaczonego do
badarlia po.jedyn-
czych probek nlle-
ka. Test ten odzna-
cza się zrviększoną
czLrłośclą i swois-
tością w porówna-
nl u z testamr stoso-
rł,anynli do badania

15730

wiek klów w lalach

1-2 2-3 3-4 4_5 5-6 6-7 >7

Liczba
i (%) krów
z objawami klinicznymi

Liczba
i (%)(+)

15
(24,4|

44
(6,3 )

23
(39,0 )

157
(22,3)

12
(20,3 )

173
(24,6)

6
(10,2)

151
(21,5)

3

(5,1)

85
(12,1)

0

(0)

53
(7,5)

0

(0)

40
(5,7)

Tab.4. Wyniki badań llirusologiczn.vch rv stadach krów mIecznych

Hodzai płóbki Meloda badania
Liczba
próbek

Liczba
wyników
dodatn ich

0dsetek
wyników
dodatnich

średnie miano
izolowa nych
szczepów

Leukocyly krwi

Leukocyty krwi

surowica krwi

izolacja wirusa w hodowli
komórkowe j

ELISA Ag

BT-PcR

93

637

50

2

9

0

2,2

1,4

10Ź,5 TclDil



przeciwciał przeciwko wirusowi BVD-MD w surowicy
klwi.

Wyniki badań wirusologicznych w celu wykrycia
w zapowietrzonych stadach osobników wirusologicznie
dodatnich, czyli potencjalnie trwale zakażonych wyka-
zały, że odsetek tych zwierząt był niski i wynosił śred-
nio 1,5oń (tab. 1 i 2). Badaniami wirusologicznymi
stwierdzono, ze odsetek dodatnich prób izolacji wirusa
BVD-MD w hodowlach komórkowych wynosił 2,2oń.
Natomiast testem ELISA Ag wykazano 1,4oń wynikow
dodatnich (tab. 3). W przypadku badania surowicy krwi
nie stwierdzono produktów amplifikacji reakcji RT-
-PCR. Badania w kierunku wykrycia zwierzaltrwale za-
kazonych wirusem BVD-MD w 4 stadach dały wynik
dodatni, aw 7negatyłvny. Odsetek tychzwierzątw po-
szczególnych stadach wahał się od I,żoń do 2,0oń, w sto-
sunku do całego stadaw danym gospodarsfił,ie. Srednia
wyników pozytywnych we wszystkich stadach wynosi-
ła I,5"ń. Jak wiadomo, wykrycie osobnikow trwale za-
każony ch stanowi naj wazni ej s zy i zar azem naj trudni ej -

szy problem w rozpoznawaniu zakażęńwirusem BVD-
-l/D. Z anallzy porównawczej wyników badań wiruso-
logicznych i serologicznych w 1l stadach wynika, ze
w stadach. w ktorych stwierdzono występowanie osob-
ników z rviremią, odsetek seroreagentow dodatnich
rv całej populacji przekraczał 50%. Bolin i wsp. (7, 8)
stwierdzili, że odsetek zwierząt permanentnych siew-
ców wirusa BVD-MD w stadzie wynosił od 0,5% do
2,8oń, z tym, ze w grupach zwlerząt młodych, odsetek
ten moze ulec nawet podwojeniu.

Podsumowując nalezy stwierdzić, ze wyniki badań
własrrych potwierdziły występow anię zakażeń wilusem
BVD-MD w badanej populacji bydła zarówno w posta-
ci klinicznej, jak i podklinicznej. W objętych obserwac-
jami stadach stwierdzono ostry i przewlekły przebieg
choroby i dlatego wskazana jest okresowa kontrola stad
krów m|ecznych w tyn kierunku. Stopień zakażęnla
wirusem BVD-MD stad krów byŁ zróżllcowany w ba-
danych regionach kraju. Osobniki trwale zakażone wi-
nrseln stwierdzono w stadach, w których odsetek sero-
reagentów przekraczał 50% populacji. Badania mleka
z wykorzystaniem testu ELISA wykazały jego przydat-
nośc jako metody pomocnej w wykrywaniu osobników
zakażonych wirusem BVD-MD w stadach krów mlecz-
nych.
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