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Przebieg zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy
w fermie bydła mlecznego
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0utbleak of infectious bouine thinotlacheitis in a faln ol dairy cows

Summary

The aim of the study was to determine the etiological factor of an outbreak of cattle sickness with symptoms
from respiratory tract and abortions in pregnant cows on a dairy farm. The disease appeared after the arrival
on the farm of 5 imported heifers from Denmark, Germany and the Netherlands. The diagnosis was based on
the clinical examinations of the animals, sections, as well as histopathological, bacteriological, serological and
virological te§t§, The virological examination of nasal swabs and internal organs revealed a BHVl. Moreover,
a sero|ogical examination done by ELISA method of 25 sera revealed antibodies specific for this pathogen in
24 samples. Pasteurlle multocida was isolated in 6 out of 25 nasal swabs by bacteriological examinations. The
observed changes in the internal organs from sections and in histopathological preparations were characte-
ristic for secondary infections by this bacteria. Ana|l,sis of the results indicated that the etiological factor
of the outbreak was infection by BHVl with a secondary infection by Pasteurella multocida. The disease
probably resulted from the reactivation of a latent infection of BHVl in one of the imported heifers.
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Zakażne zapalenie nosa i tchawicy (infectious bo-
vine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis
IB R/I PV) bydła j e st chorob ą wirus ową pr zebte gaj ąc ą
z objawami zapalenta błon śluzowych nosa i tchawi-
cy, zapaleniem błony śluzowej sromu i pochwy oraz
poronieniami, a takżę z objawami pęcherzykowego
zapaleniabłony śluzowej prącia i napletka u buhajow.
Płciowa postać choroby określana jest mianem otrętu.
Czynnikiem etiologicznym jest wirus z rodziny Her-
p esvirid. ae, podrodziny Alp haherp esv irinae, rodzaju
Varicellovirłs. Występuje on w trzech podtypach:
BHV1, BHV2a i BHV2b, spośrod ktorych BHV1 cha-
r aktery z;.rj e s i ę naj wi ęk szą zjadltwo ś c i ą,

W Europie otręt opisano po raz pierwszy w 184l r,
(5). Stopnio,tł,o chorobarozprzestrzentała się na inne
kontynenty. W Ameryce pierwsze przypadki zanoto-
wano w Colorado w USA w 1950 r. (11). Aktualnie
zakażęnia BHVl notowane są w populacjtbydła na
całym świecie. W ciągu ostatnich trzydziestulatprzy-
padki otrętu opisano, między innymi, naWęrzech(2,
10, 16), w Holandii (12), w Szwajcarii (1), w Japonii
(7), atakże w Niemczech (6), w Bułgarii (8) w Aust-
ralii (3) otaz w Zambii (4), W Polsce dużą epizootię
zanotowano w województwie legnickim w 1994 roku

(9). Aktualnie do krajow o wysokim stopniu zakażeń
BHVl w Europie należy Belgia, Holandia i Niemcy
(13, 14). Odsetek bydła, u którego stwierdzono obec-
ność swo i s ty ch przeciwciał dla BHV l w kraj u wyno si
średnio 20^6% (13). Od 1988 roku buhaje w Stacjach
Ho dowl i i Unas i enn iania Zw ier ząt (SHIU Z) s ą wo lne
od zakażeh tym wirusem.

Wirus dostaje się do stada wraz z chorymi lub la-
tentnie zakażonymi zwierzętami, a następnie szerzy
się na drodzę kontaktu bezpośredniego (krycie, droga
aerogenna) lub pośrednio przez zaniecrylszczony sprzęt
czy paszę. Cechą wirusów należących do Alphaher-
p e s v ir i n a e j e st zdo ln o ś ć do wywoĘrvania zakażeń Ia-
tentnych, ktore umiejscawiają się w tkance limfoidal-
nej i nerwowej, a zwŁaszczaw zwojach komórkowych
nerwu trój dzielnego i zwoj a ch Wzyżowych. Okreso-
wo, pod wpływem zadziałania czynntka stresowego
może dochodzić do reaktywacji, replikacji i siewstwa
wirusa, częmu nte zaw szę towarzysząobj awy klinicz-
ne. Nosicielstwo BHVI utrzymuje sięprzez całe ży-
cie. Z uwagi na fakt, ze u pewnego odsetka zws,erząt
zakażony ch latentnie ni e wykrywa s ię swo isty ch pr ze -
ciwciał, wszystkie osobniki pochodzące ze stada, gdzie
BHV1 utrzymuje się endemicznie, należy traktować



jako potencj alne źródło zakażenia. Straty ekonomicz-
ne powodowane przęz zakażenia BHVl związane są
głównie z ronieniami i bezpłodnością u buhajów wy-
wołaną zapaleniem błony śluzowej prącia i napletka,
a także z obtiżeniem produkcji, śmiertelnością wy-
wołanązapaleniem górnych drog oddechowych i płuc.

C e lem b adań było r o zp oznani e pr zy czyny zachor o -
wań u bydła, przebiegających z objawami zapalenia
ze strony górnych dróg oddechowych i ronieniami
w fermie by dła mleczne go.

Materiały imetody
Obserwacje własne nad zakażnym zapaleniem nosa

i tchawicy bydła przeprowadzono w oborze bydła mlecz-
nego na terenie województwa lubelskiego. Obsadę obory
stanowiło bydło rasy nizinnej czarno-białej. W tym czasię
w oborze znajdowało się dwadzieścia jeden sztuk bydła
własnego chowu, w tym dwanaście krów, dwie jałówki
w wieku około dwóch lat, jeden buhaj w wieku około roku
oraz sześćjałówek w wieku dwunastu miesięcy. Według
relacji miejscowej służby weterynaryjnej, w ciągu ostat-
nich kilku lat nie notowano u krów w tym rejonie maso-
wych zachorowań z objawami ze strony gómych dróg od-
dechowych i ronień.

W marcu 2003 r. po wprowadzeniu do obory importo-
wanych jałowek wystąpiły zachorowania z objawami za-
palenia górnych dróg oddechowych, ronień oraz padnięc.
U zwierząt padĘch wykonano sekcję i pobrano materiał
do badań histopatologicznych, bakteriologicznych i wiru-
sologicznych.

Badanie histopatologiczne. Wycinki narządów we-
wnętrznych utrwalano przez24 godziny w 10%o obojętnej
formalinie, a następnie zatapiano w bloczkach parafinowych
w procesorze tkankowym. Wykonane preparaty mikrosko-
powe barwiono hematoksyliną i eozynąi oceniano w mi-
kroskopie świetlnym.

Sekcja. Badanie sekcyjne padłej krowy i poronionych
płodów zostało przeprow adzone według powszechnie przy-
jętego schematu. Do badań laboratoryjnych pobrano wy-
cinki pfuc, wątroby i nerki.

Badanie bakteriologiczne. Wymazy z nosa i próbki na-
rządów wewnętrznych posiewano na agar zkrwią podłoże
Wrzoska oraz selekĘwne podłoze MacConkeya i inkubo-
wano w 37"C przez 24-48 godzin. Wyizolowane szczepy
bakteryjne identyfikowano w oparciu o morfologiękoloni,
obraz mikroskopowy komórek bakteryjnych po bar-wieniu
metodą Grama oraz wynik badań biochemicznych przepro-
wadzonych za pomocą systemu Api test.

B adan ie wiru solo gic zne. Izolację wirusa z wymazów
z nosa i wycinków narządów wewn ętrznychprzeprowadzo-
no w hodowli komórek MDBK, w 96-dołkowych płytkach
plastikowych (Iwaki). Jako podłoża wzrostowego uzyto
płynu Eagle'a MEM (Sigma) z dodatkiem 10% płodowej
surowicy bydlęcej. Podłozem utrzymującym był płyn
Eagle'a z dodatkiem 3% płodowej surowicy bydlęcej. Do
płynów dodawano L-glutaminę wraz z penicyliną i strep-
tomycyną. Wymazy zalewano l50 pl pĘnu Eagle'a, wiro-
wano, a uzyskanym superrratantemzakażano hodowle, na-
nosząc 100 pl na studzienkę. Pojednej godzinie inkubacji

w temp. 37"C i w atmosferze 5%o CO, inokulum odciąga-
no, a hodowlę zalewano płynem utrzyńującym i ponownie
inkubowano w 37"C. Zakażoną hodowlę oglądano pod
mikroskopempTzez 5-7 dni do chwili pojawienia się efek-
tu cytopatycznego. Identyfikacji wirusa dokonano przy
pomocy testu PCR.

Detekcja kwasu nukleinowego wirusa BHVI. Ekstrak-
cję wirusowego DNA i badanie metodą PCR w kierunku
BHV 1 wykonano według techniki opisanej przez Rolę ( 1 5),
Amplifikowano fragment o długości 466 par zasad oraz
fragment o długości 325 par zasad w obrębie genu gliko-
proteiny gD wirusa BHV1. W pierwszymprzypadku w re-
akcji użyto zewnętrznych stańerów D i D", a do mieszani-
ny reakcyjnej dodawano 5 pl DNA wyókstrahowanego
z tkanek. W drugiej reakcji PCR użyto 1,5 pl produktu z re-
akcji pierwszej orazwykorzystano startery wewnętrzne D,
i D,,. Uzyskane produkty PCR były następnie analizowanó
metodą elektroforezy w loń żelu agarozowym w buforze
TBE przy l0 V/cm przez 50 minut. Wielkość produktów
amplifikacji określano w odniesieniu do wzorca masowe-
go DNA ladder 100 bp (Gibco BRL).

Badanie serologiczne. Próbki surowicy krwi poddano
badaniu w kierunku obecności swoistych przeciwciał dla
BHVl, brucelozy, chlamydiozy oraz BVD/MD odpowied-
nio przy pomocy komercyjnych zestawów ELISA IBRIPV
gB blocking, Brucella-Ab C-ELISA, ELISA VBO46 Chla-
rnydia psittaci oraz ELISA BVD/MD Ab Mono blocking,
według procedury podanej przez prodlcenta.

Wyniki i omówienie

Opis przebiegu choroby. Chorobarozpocząa się
w drugim dniupo wprowadzeniu do gospodarstwapię-
ciu importowanych j ałówek, z ktory ch tr zy p o cho dzi-
Ę z Holandii, jedna zDanlt i jedna z Niemiec, Impor-
towane jałówki byĘ zaopattzone w świadectwazdro-
wia i odnośnych pięć decyzji Powiatowego Lękarza
Weterynarii dopuszczających je do obrofu w kraju.
Z decyzji tych wynikało, że na podstawie przeprowa-
dzonych badań importowane jałówki uznano zawol-
ne od paratuberkulozy, gorączki Q, IBR/IPY brucelo-
zy, grużlicy i białaczki.

Jako pierwsza z objawami wysokiej gorączki

rynarii rozpoczęto leczenie przy pomocy antybioĘkow.
Kontynuowano je przezkolejnych sześc dni, w czasie
których nie zanotowano poprawy u chorego zwierzę-
cia. W dalszym ciągu utrzymywała się gorączka,któ-
rejtowarzyszył surowiczy wyciek z nosa, kaszel, dusz-
no ś c or az c iężki s tan o g ó lny zw ier zęcia. W dwudz i e s -
tym dniu leczęnja chora jałówka poroniła. Po odkleje-
niu łożyska, płukaniu macicy i aplikacji Gynobioticu
stan zw ięrzęcia zaczĄ s i ę poprawiać. Chorob a j ednak

. Podobne obja-
importowanych

dniu po stwi erdzeniu p i erws z er" r.r# ""OHTiliiT#



w gospodarstwie. Czwartego dnia choroby jałówka
urodziłasłabo żywotne cielę, nie wykazujące odruchu
ssania, które w następnych dniach stopniowo zacze]o
wracać do zdrowia.

W okresie od dwudziestego drugiego do dwudzie-
stego siódmego dnia od stwierdzenia chorobyupierw-
szej z importowanych jałówek w stadzie zachorowało
kolejnych jedenaście sztuk bydła, w tym jeden buhaj.
Objawy były podobne: gorączka, duszność, kaszel
t bardzo szybko postąluj ąc e Wnlszczenie organizmu.
Ponadto doszło do poronienia u jednej z krow, która
po dwoch dniach padła, oraz do porodu słabo zywot-
nego cielęcia, które padło w ciągu następnych 1 0 dni.
Na tym etapie choroby w leczeniu stosowano nastę-
pujące chemioterapeutyki: Pen Strep, BioĘl, Polisul-
famid, Oxywet, Baytril, Enroxil.

Choroba w stadzie utrzymywała się. W okresie od
trzydziestego drugiego do trzydziestego ósmego dnia
odjej wybuchu objawy duszności, podwyzszonej tem-
peratury i osłabienia stwierdzono u dziewięciu kolej-
nych krów, z których jedna w drugim dniu trwania
choroby urodzlła cielę, które przeżyło tylko jeden
dzień. W łm też okresie dwie krowy poroniĘ atrzy
padły. W tej fazię trwania choroby w leczeniu zwle-
rząt terenowy lekarz weterynarii stosował Oxywet
z Synuloxem lub Gentamycynę. Najlepsze efekty te-
rapeuĘczne osiągnięto po wprowadzeniu leczenia ste-
rowanego na podstawie antybioĘkogramu. Po zaapli-
kowaniu Debecyliny wTaz ze środkiem mukolitycznym
Eres sytuacja w stadzię zaczęła się stabilizować, nie
zanotowano dalszych padnięć, stan bydła w oborze
wyrosił: pięć sztuk z importu, jeden buhaj, osiem krów
rodzimych, dwie jałowki dwuletnie, sześć szfuk mło-
dzieży do jednego roku i jeden cielak.

W podsumowaniu strat bezpośrednich nalezy stwier-
dzić;żew wyniku choroby naprze,strzeni marca, kwiet-
nia i maja w opisywanym gospodarstwie padły cztery
krowy i dwa cielęta, zanotowano pięć poronień w tym:
jedno ujałówki z Holandii, zaśpozostałe cztery u krów
rodzimych. Na uwagę zasługuje fakt, że spośród im-
portowanych jałówek Ęlko dwie (z Holandii) zacho-
rowaĘ natomiast pozostałe trzy Qedna z Holandii,
jedna zDantti jedna zNiemiec) ptzęz caĘ okres trwa-
nia choroby żadnychobjawow niewykazaĘ. Co wię-
cej, importowana jałówka zDanlturodziła w trzydzies-
tym dziewiątym dniu trwania choroby zdrowe cielę.

Sekcja. Badaniem sekcyjnym stwierdzono u płodu
poronionego w 32. dniu trwania choroby w stadzie
oznakt autoltzy oraz krwisty płyn w jamach opłucnej
i otrzewnej. Sekcja dwudniowego cielęcia urodzone-
go w 33. dniu trwania choroby wykazałarówniężobec-
ność krwistego pĘnu w jamie klatki piersiowej i ja-
mie brzusznej, a ponadto w płucach ogniska zapalne,
ktore byĘ bezpowietrzne, ciemnoczerwonej barwy,
spoisto ści poduszkowatej, na osierdziu - punkcikowate
wybroczyny, a w błonie śluzowej żwacza obecność
poj edynczych, smugowaĘch wybr oczyn. U dwutygo-
dniowego cielęcia urodzonego w 24. dniu trwania cho-

Ryc. 1. Ropno-włóknikowe dyfteroidalne zapalenie błony ślu-
zowej krtani, tchawicy i oskrzeli

Ryc. 2. Ogniska pęcherzykowej i śródmiąższowej rozedmy
zastępczej w płucach

roby w stadzie stwierdzono zmlany zapalne w obu pła-
tach doczaszkowych płuc, z który ch lewy był tęg i i bez-
powietrzny, a prawy poduszkowaty i powietrzny.Pę-
chęrzmoczowy wypełniony z wybroczynami w bło-
nie śluzowej dna. Badanie histopatologiczne wycin-
ków płuc wykazało silne przekrwienie, obrzęk i ognis-
ka martwicze.

Sekcj a zwłok krowy padłej w tr4l dziesĘm siódmym
dniu trwani a c horo by wykazała ob e cn o ś ć nadżer ęk na
granicy skory i błony śluzowej nosa, podostre ropno-
-włóknikowe zapalenie błony śluzowej górnych dróg
oddechowy ch oraz ropno-włóknikowe dyfteroidalne
zapalenie błony śluzowej krtani, tchawicy i oskrzeli
(ryc. 1). W pfucach stwierdzono podostre odoskrzelo-
w e ropno - włóknikow e, zr azikow o - zlew aj ąc e zap ale -
nie, najsilniej wyrazone w płatach doczaszkowych
i przedniej części płatów przeponowych. Opisanym
zmianom zapalnym tow arzy szyĘ ogniska pęcherzy-
kowej i śródmiązszowej rozedmy zastępczej (ryc.2).
Ponadto stwierdzono włóknikowe zapalenie opłucnej,
zrosty opłucnej, obrzęk węzłów chłonnych podzuch-
wowych, zagardłowych i śródpiersiowych oraz owrzo-
dzęnie błony ś luzowej żołądka właś c iwe go, o dc iŃo -
we ostre nieżytowe zapaleniejelit cienkich, punkci-



Ryc.3. Nacieki makrofagóq |imfocytów oraz licznych granu-
locytów obojętnochłonnych w pęcherzykach płucnych krowy

kowate wybroczyny pod torebką śledziony, pod nasier-
dziem orazw krtani, ropne zapalenie nerek, zwyrod-
nienie mtęszowę nerek, wątroby i mięśnia sercowe-
go.W macicy stwierdzono ropne zapalenie błony ślu-
zow ęJ z częś ciowy m zatr zymaniem błon pło dowych.

Zę zmienionych chorob owo nar ządów pobrano wy-
cinki do badania histopatolo gicznego. Najbardziej za-
aw an s o wan e zmiany wykazano w prep ar at ach z pŁuc .
W pęcherzykach płucnych stwierdzono duże ilości
białkowego wysięku, w części pęcherzyków wysięk
charakteryzował się duzą zawartością włoknika.
W miejscach zalegania włoknika obserwowano po-
czątkowe stadium martwicy ściany pęcherzyków. Po-
nadto w zajętych pęcherzykach w wysięku występo-
waĘ Iiczne makrofagi płucne, limfocyty orazbardzo
li czne granulo cyty ob oj ętnochłonne, tw orząc e niekie -
dy ogniskowe nacieki o charakterze ropnym (ryc. 3).
Oskrzeliki i małe oskrzela wypełnione by§ surowi-
czo-śluzowym wysiękiem, w którym, podobnie jak
w pęcherzykach, znajdowaĘ się liczne leukocyty oraz
zŁlszczonę komorki nabłonkowe. Całośc zmian w płu-
cach wykazyłvała cechy odoskrzelowego włóknikowo-
-ropnego zapaleniapłuc z tendencjądo martwicy i two-
rzęnia ropni. W wycinkach wątroby obserwowano roz-
ległe ogniska martwicy skrzepowej zlokalizowane
wokół żył centralnych, skąd proces rozszerzaŁ się na
pozostałe strefy zrazlkow wątrobowych. W obszarach
marlwicy obsetwowano ponadto rozległe nacieki leu-
kocytarne. W miązszu nerek stwierdzono występowa-
nie ogniskowych i rozlanych nacieków leukocytamych,
którym towarzyszyła marlwica ścian kanalików ner-
kowych. Na podstawie stwierdzonych zmtan Śekcyj-
nychoraz danych z wywiadu możnabyło domniemy-
w ać, że przy czy ną zejścla śmiertelne go s ekcj onowa-
nej krowy była infekcja wirusowa o powinowactwie
do układu oddechowego, wikłana wtómą infekcją bak-
teryjną,

Badanie serologiczne. Przesłane probki krwi pod-
dano padaniu serologicznemu testem ELISA w kie-
runku BHV1. Spośród przebadanych dwudziestu pię-
ciu próbek krwi, dwadzie ś cia cztery re agowaĘ dodat-

Tab. 1. Antybiotykowrażliwość wyizolowanych szczepów bak-
terii

Objaśnienia: ł* pełna wrażliwość; -| średnia wrazliwość; - opor-
nośó; n.b. - nie badano

nio, jedna zaś, pochodząca od dwutygodniowego cie-
lęcia, dała wynik negatywny. Badanie serologiczne
w kierunku chlamydii wykazało w dziewiętnastuprób-
kach na dwadzieścia cztery niskie miana przectwciał
dla tego drobnoustroju. Wynik badania serologiczne-
go w kierunku brucelozy był ujemny, natomiast
w trzęch próbkach pochodzących od jałówek impor-
towanych z Niemiec i dwoch z Holandii stwierdzono
obecność przectwciał dla wirusa BVD-MD.

Badanie wirusologiczne. Wymazami z nosa, płuc,
śledziony i nerek dwuĘgodniowego cielęcia, atakże
z pŁuc padłej krowy zakażano hodowle komórek
MDBK. Efekt cytopatyczny w hodowlach pojawił się
po 5 dniach. Identyfikacji wirusa dokonano testem
PCR. W badanym materiale wykazano obecność
BHVl.

B adanie b akteriolo giczne. B adaniem bakteriolo-
gicznym dwudziestu pięciu wymazów z nosa wyka-
zano w sześciu przypadkach wzrost Pasteurella mul-
tocida, w dwoch Pasteurella haemolitica i w jednym
Staphylococcus aurelts,Ztchawicy i płuc padłego cie-
lęcia wyizolowano Pasteurella multocida oraz Kleb-
siella pneumoniae. W jednym wymazie stwierdzono
Colynebacterium pyogenes, aw pozostaĘch brak było
mikroflory chorobotwórczej. Z wycinków płuc od dwu
padłych krów wyizolowano bakterie Pasteurella mul-
tocida i C. pyogenes, zaś zreszty narządów (wątroba,
serce, śledziona) - rnikroflorę mieszaną. Nie wyizolo-
wano natomiast bakterit z rodzaju Brucella, Salmo-
nella, Listeria i clostridium. wrażliwość bakterii na
antybiotyki przedstawia tabela 1.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzo-
no, że czynnikiem etiologicznym choroby był wirus
BHVl i bakterie z rodzaju Pasteurella. Wskazuje na
to nie tylko izolacja herpeswirusa z wymazów z nosa
i wycinków narządow padłej krowy, ale również do-
datni wynik badań serologicznych na obecność swo-
istych przeciwciał dla BHV1. Probki surowicy krwi
pobrane od wszystktch zwierząt w stadzie testowane
w tym kierunku byĘ dodatnie. Przebieg kliniczny cho-
roby był także typowy dla tego zakażęnia. Pierwsze
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objawy ze strony gómych drog oddechowych wystą-
piły u importowanej jałowki i był charakterystyczne
dla zakażenia wywołanego BHVl. W ciągu 3 tygodni
podobne symptomy ze strony układu oddechowego
stwierdzono u następnych sztuk w stadzie, Ponadto
u pięciu cieiarnychkrów doszło do poronień, a kolej-
ne dwie wodzlĘ słabo żywotne cielęta, ktore padły
w ciągu pierwszych dwu Ęgodnl, ich życia. Klasycz-
ny, cięzki przebteg choroby z cztęremaprzypadkami
śmiertelnymi, ze szczytem zachorow ai przypadającym
na okres następnych 2-3 tygodni od pierwszęgo za-
chorowania był spowodowany prawdopodobnie wy-
soką zj adliw ością szczepu herpeswirusa i pełnąwraż-
liwością rodzimego bydła na ten wirus, z którym do
tej pory nie miało naturalnego kontaktu i nie było uod-
pomiane swoistym biopreparatem. Mozna domniemy-
waó, że czynnikiem v,lyrwalającym reaktywację latent-
nego zakażenia u importowanej jałówki był stres
spowodowany transportem. Za taką interpretacją
przemawiają negaĘwne wyniki badań serolo gicznych
przepfowadzonych w czasie kwarantanny. Prawdo-
podobnie jałówka ta pochodzlła zę stada endemicznie
zakażonego BHV1 . Zakażenię BHV1, upośledzając
funkcję makrofagow pęcherzykowych, umożliwiło
rozwinięcie się wtómej infekcji wywołanej pałeczka-
mt z rodzaju Pąsteurella i dodatkowo nasiliło objawy
chorobowe ze strony układu oddechowego. Wskazy-
w ała na to izolacj a p aŁe c zek P a s t e u r e l l a na p o dło zac h
b akteri o 1o g iczny ch oraz typow e zmiany s ekcyj ne w p o -
s tac i ropno - włóknikow y ch zmian zap alny ch ob ej mu -
jących górne drogi oddechowe, płuca i opłucną. Na
problem zakażeń bydła imp ortowane go j ako główne -
go żrodła wirusa BHV1 dla populacji bydła w Polsce
zwraca uwagę publikacja Roli i Zmudzińskiego (14).
Aliorzy ci stwierdzili na podstawie badań serologicz-
nych w latach 2000-2001 znaczny odsetek bydła
reaguj ącego dodatnio w teście ELI SA, OkazaŁo się, ze
spośród 42 partli zwterząt sprowadzanych z Holandii
aż w 78 (42,8%) stwierdzono pojedyncze zwierzęta

reagujące dodatnio. Podobnie byŁo zbydłem niemiec-
kim, na 22partie zwierzątw 8 (36,40ń) wykazano do-
datn i ch seroreagentów,
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W okresie od sĘcznia do kwietnia 2001 r przebadano .10 próbek kafu cieląt
w wieku poniżej 60 dni z biegunką ztrzech f-errn bydła mlecznego usytuowa-
nych w Tunezji w duzej odległości od siebie. Fermy wybrano do badań, ponie-
waż w 2000 r. występowała biegunka u cieląt Ciężame krowy nie byly szcze-
pione przeciwko rotar,r,irusom Noworodki były indywidualnie karmione siarą.
Z siary i krwi lvyizolowano wirusy RNA, które w teście RT-PCR z użyciem
primerów Beg9/End9 określono jako rotawirusy Zakaźenie występowało u 40%
chorych cieląt Testem ELlSA określono miano przeciwciał dla rotawirusów w stl-
rowicy ciela.t zdrowych, chorych i w siarze Sekwencjonowanie genu kodujące-
go białko VP7 kapsydLl 1 ] z l 6 izolatów wykazało 83-92% homo]ogii ze szcze-
parti prototypowymi rotawirusów bydła NcDY UK, RF Należały one do grupy
selologicznej A genotyp G6 

G.


