
Národní ozdravovací program  IBR
(dokončení)

Možnosti eliminace BVD-MD

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

v.v.i.
kovarcik@vri.cz



NNÁÁRODNRODNÍÍ OZDRAVOVACOZDRAVOVACÍÍ
PROGRAM PROGRAM IBRIBR

 rok 2006 rok 2006 –– 2012 (7 let)2012 (7 let)

 rok 2006 rok 2006 –– vstupnvstupníí vyvyššetetřřeneníí a na za na záákladkladěě

výsledkvýsledkůů zvolena zvolena metoda ozdravovmetoda ozdravováánníí



Metody ozdravování od IBR

 Radikální

(145 hospod145 hospodáářřstvstvíí, p, přředpoklad daledpoklad dalšíších 37ch 37))

 Eliminační (5-10% pozitivních zvířat)

 Vakcinační - markerovou vakcínou

(1685 hospod(1685 hospodáářřstvstvíí –– 9 %!)9 %!)



22. Jednor. Jednoráázovzováá eliminace pozitivneliminace pozitivníích zvch zvíířřat (5at (5--10%)10%)

Vyřazení pozitivních zvířat



2. Jednor2. Jednoráázovzováá eliminace pozitivneliminace pozitivníích zvch zvíířřatat

2.3. Opakované sérologické vyšetření zvířat 6 měsíců
v intervalu 4 týdnů a vyřazení pozitivních



Vakcinační schéma:

 vakcinace (od stáří 6 měsíců)

 revakcinace za 3-5 týdnů (pouze inaktivované)

 cyklické revakcinace v 6 měsíčních intervalech



Doba potřebná k ozdravení

procento pozitivních zvířat__ 
brakace (%) – reinfekce (%)

Příklad: ____80 (%)____
17 (%) – 3 (%)

Výsledek :            80 : 14 = 5,7 roků



4. Plo4. Ploššnnáá vakcinace vakcinace markerovoumarkerovou vakcvakcíínounou

4.1. Sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců
4.2. Plošná vakcinace všech zvířat starších 6 měsíců

VAKCINACE
Marker vakcínou



4.3. Vyřazení všech před vakcinací pozitivních zvířat 

4. Plo4. Ploššnnáá vakcinace vakcinace markerovoumarkerovou vakcvakcíínounou



4.3. Vyřazení všech před vakcinací pozitivních zvířat 

4. Plo4. Ploššnnáá vakcinace vakcinace markerovoumarkerovou vakcvakcíínounou



 po vyřazení všech před vakcinací pozitivních zvířat 

se provede sérologické vyšetření rozlišující

vakcinovaná zvířata od infikovaných (nejdříve za 4 

týdny po vyřazení pozitivních)

 vyřadí se infikovaná zvířata

 v intervalu 4 týdnů se opakují sérologická vyšetření

 je-li výsledek vyšetření negativní, zahájí se 

pozorovací doba (6 měsíců)

 provede se závěrečné vyšetření

Závěr ozdravování – certifikace chovů



Úkony prováděné v průběhu 
ozdravování

 cyklické vakcinace 2x ročně

 namátková vyšetření 2x ročně (kód IBR 103 MKZ) 

dle metodiky NOP IBR čl. 8
- 14-16m. jalovice 
- prvotelky 1 měsíc po porodu a starší (5-10 ks)



Závěry ozdravování - doporučení

Vakcinační metoda je cesta k metodě

eliminační a následně k ozdravení

- ekonomika

- rizika reinfekce (0-5%)



Závěry ozdravování - doporučení

V rámci státní zakázky jsou placeny (100%) poslední

dvě negativní vyšetření!

- odběr zvířat od nejstarších k mladším

- riziková zvířata narozená před první

revakcinací

- výsledky namátkových vyšetření



Závěry ozdravování - doporučení
Státní zakázky končí rokem 2012

- vakcinační dávky pro vakcinaci všeho skotu staršího 6 měs. 2x 
ročně,  cena 1 dávky 100 Kč.

- provedení prvního závěrečného vyšetření gE ELISA testem všeho 
skotu staršího 6 měsíců, cena jednoho vyšetření 90 Kč.

- provedení druhého závěrečného vyšetření gE ELISA testem všeho 
skotu staršího 6 měsíců, cena jednoho vyšetření 90 Kč.

- odběry krve na vyšetření (pro závěrečná i namátková vyšetření) –
dotace státu 

 13 Kč.



Průběh NOP IBR

Stav k datu
% prostých a 
ozdravených 
hospodářství

nárůst v % od 
předchozího období

31. 12. 2005 19,02 -

31. 12. 2006 29,82 10,80

31. 12. 2007 47,99 18,17

31. 12. 2008 57,32 9,33

31.12. 2009 59,90 2,58

30. 6. 2010 61,04 1,14



Národní program ozdravování od 
IBR

2006-2012

www.svscr.cz



BVD - Bovine Viral Diarrhoea
MD - Mucosal Disease

BVD BVD -- BovineBovine ViralViral DiarrhoeaDiarrhoea
MD MD -- MucosalMucosal DiseaseDisease

MoMožžnosti eliminacenosti eliminace



BiologickBiologickéé vlastnosti viru BVDvlastnosti viru BVD

 BIOTYP VIRU BVDBIOTYP VIRU BVD
 CYTOPATOGENNCYTOPATOGENNÍÍ (CP) (CP) -- 10%10%
 NECYTOPATOGENNNECYTOPATOGENNÍÍ (NCP) (NCP) –– 90%90%

 SILNSILNÁÁ AFINITA VIRU K LYMFORETIKULAFINITA VIRU K LYMFORETIKULÁÁRNRNÍÍ TKTKÁÁNINI
 potlapotlaččeneníí funkcfunkcíí imunitnimunitníího systho systéému mu ––imunosupreseimunosuprese
(leukopenie, (leukopenie, neutropneutropéénienie, , znzníížženeníí aktivity alveolaktivity alveoláárnrníích ch makrofmakrofáággůů))



Význam BVD/MD pro chovy skotuVýznam BVD/MD pro chovy skotuVýznam BVD/MD pro chovy skotu

 PodPodííllíí se na ekonomických ztrse na ekonomických ztrááttáách v chovech dojnicch v chovech dojnic
a v produkci hova v produkci hověězzíího masaho masa
 suboptimsuboptimáálnlníí uužžitkovost dojnicitkovost dojnic
 ninižžšíší popoččty telatty telat
 ninižžšíší trtržžnost mlnost mléékaka
 zvýzvýššenenéé nnááklady na lklady na lééččbubu

 NegativnNegativníí vliv viru BVD na imunitnvliv viru BVD na imunitníí systsystéém zhorm zhorššuje uje 
prprůůbběěh infekch infekcíí zpzpůůsobených jinými mikroorganismysobených jinými mikroorganismy



Význam BVD/MD pro chovy skotuVýznam BVD/MD pro chovy skotuVýznam BVD/MD pro chovy skotu

 Infekce postihuje sliznice trInfekce postihuje sliznice tráávicvicíího i respiraho i respiraččnníího ho 
traktu s doprovodnými ptraktu s doprovodnými přřííznaky:znaky:
 prprůůjmjmůů
 zzáánněěttůů plicplic

 Virus prostupuje placentou infikovaných bVirus prostupuje placentou infikovaných břřezezíích plemenic a v ch plemenic a v 
zzáávislosti na stadiu gravidity:vislosti na stadiu gravidity:
 popošškozuje vyvkozuje vyvííjejjejííccíí se plodse plod
 vyvolvyvoláávváá poruchy reprodukce poruchy reprodukce 

 ččasnasnáá ffááze ze -- resorpce embryresorpce embryíí
 pozdnpozdníí ffááze ze -- zmetzmetáánníí

 navodnavodíí imunotoleranciimunotoleranci plodu a perzistentnplodu a perzistentníí formu infekceformu infekce



Vlivy Vlivy cpcp a a ncpncp kmenkmenůů BVD na BVD na 
prenatprenatáálnlníí vývoj ploduvývoj plodu

Infekce BVDInfekce BVD

0 50 100 150 200 250

Imunotolerance a perzistentní infekce
normálníNecytopatogeNecytopatogenní

Aborty, resorpce, mumifikace

CytopatogennCytopatogenníí
Malformace

normální



Vlivy cp a ncp kmenů BVD v postnatálním 
období

Vlivy Vlivy cpcp a a ncpncp kmenkmenůů BVD v postnatBVD v postnatáálnlníím m 
obdobobdobíí

necytopatogenní
BVD

Imunotolerantní
perzistentně infikované tele

cytopatogenní
BVD

Slizniční choroba
Mucosal disease

vrozené abnormality

normalní tele
BVD

Imunosuprese(ncp)
Virová diarrhea (cp)

Cytopatogenní
BVD



Spektrum nemocí spojených s infekcemi skotu 
virem BVD

Spektrum nemocSpektrum nemocíí spojených s infekcemi skotu spojených s infekcemi skotu 
virem BVDvirem BVD

 BOVINNBOVINNÍÍ VIROVVIROVÁÁ DIARRHOEA (BVD)DIARRHOEA (BVD)
 AKUTNAKUTNÍÍ A CHRONICKA CHRONICKÁÁ SLIZNISLIZNIČČNNÍÍ CHOROBA CHOROBA 

(MD)(MD)
 SUBKLINICKSUBKLINICKÉÉ AKUTNAKUTNÍÍ INFEKCEINFEKCE
 IMUNOSUPRESEIMUNOSUPRESE
 OPAKOVANOPAKOVANÉÉ PORUCHY REPRODUKCEPORUCHY REPRODUKCE
 ABORTY A MUMIFIKACE PLODUABORTY A MUMIFIKACE PLODU
 KONGENITKONGENITÁÁLNLNÍÍ ZMZMĔĔNYNY
 IMUNOTOLERANCEIMUNOTOLERANCE
 PERZISTENTNPERZISTENTNÍÍ INFEKCEINFEKCE























Ekonomické ztráty spojené s 
infekcemi virem  BVDV

EkonomickEkonomickéé ztrztrááty spojenty spojenéé s s 
infekcemi virem  BVDVinfekcemi virem  BVDV

Formy onemocnění
Infekce v době 

březosti 
(měsíce) 

Podíl 
BVDV 
infekcí 

Ztráta

Chřipka a průjmy - 25% 25.- € 

Poruchy reprodukce I 80% 20.- € 

PI nosiči – MD úhyn I-III (IV) 100% 300.- € 

Potrat (ztráta mléka) IV-VII 50% 600.- € 

Malformace telat IV-VII 25% 200.- € 

Málo životné tele VIII-IX 25% 150.- € 
 

 



Principy Principy řřeeššěěnníí BVDBVD--MDMD

KlKlííččovým bodem kontroly a ozdravovovým bodem kontroly a ozdravováánníí

od BVDod BVD--MD jsouMD jsou

perzistentnperzistentněě infikovaninfikovanáá (PI)(PI) zvzvíířřata:ata:



PerzistentnPerzistentníí nosinosičči BVDV (PI zvi BVDV (PI zvíířřata)ata)
 infikovaná v 1/3 březosti ncp virem BVD
 nníízkzkáá porodnporodníí vvááhaha

 nnááchylnost k infekcchylnost k infekcíím jinými mikroorganismym jinými mikroorganismy

 v riziku vzniku slizniv riziku vzniku slizniččnníí formy onemocnformy onemocněěnníí (MD)(MD)

 celoceložživotnivotníí vyluvyluččovováánníí viruviru

 jsou imunotolerantní  sérologicky negativní

VYJÍMKA: 

telata s pasivně přijatými protilátkami v kolostru do stáří 6 měsíců

zvířata ve vakcinovaných chovech

 jejich podíl ve stádě je 1-2 %



Vakcinace BVDVakcinace BVD--MDMD
 TlumenTlumeníí akutnakutníích klinických pch klinických přřííznakznakůů onemocnonemocněěnníí

(polyvalentn(polyvalentníí vakcvakcííny), avny), avššak problematickak problematickéé a nea neřřeešíší
ppřřííččinuinu

 Prevence Prevence intrauterinnintrauterinnííchch infekcinfekcíí (vakcina(vakcinaččnníí schschéémata, mata, 
monovalentnmonovalentníí vakcvakcíína) v pna) v přříípadpaděě, , žže se jedne se jednáá o o 
systematickou a dlouhodobou vakcinaci systematickou a dlouhodobou vakcinaci 

UkonUkonččeneníím systematickm systematickéé vakcinace pvakcinace přřed vyed vyřřazenazeníím m 
poslednposledníího PI zvho PI zvíířřete se vracete se vracííme z hlediska BVDme z hlediska BVD--MD MD 
tam, kde jsme zatam, kde jsme začčali!!ali!!



Nevýhody vakcinace (prevence intrauterinních
infekcí)

 kvůli 1% PI zvířat řeší ochranu 99% zbývajících 
zvířat – ekonomika!

 v krátkodobém horizontu neřeší PI zvířata (zdroje 
viru), v dlouhodobém horizontu problematicky

 vakcinace není nikdy 100% účinná, čímž vzniká
prostor pro cirkulaci viru ve vakcinovaném stádu

 do současné doby neexistuje jediný případ 
eliminace viru ze stáda bez prvotní eliminace PI 
zvířat 



PPřřííklad ozdravovklad ozdravováánníí
 StStáádo 1120 ks nad 6 mdo 1120 ks nad 6 měěssííccůů ststáářříí
 odbodběěr 3 indikr 3 indikáátorových skupin zvtorových skupin zvíířřat at 

(100% pozitivn(100% pozitivníí AbAb))
 BazenovýBazenový vzorek mlvzorek mlééka (RTka (RT--PCR) PCR) 

pozitivnpozitivníí

 StStáádo s aktivndo s aktivníí infekcinfekcíí



Detekce PI zvDetekce PI zvíířřatat

kategoriekategorie datumdatum popoččet zvet zvíířřatat % pozitivn% pozitivnííchch PI zvPI zvíířřataata

krkráávyvy 12/200312/2003 594594 9898 11

jalovicejalovice 1/20041/2004 425425 9393 44

telatatelata 2/20042/2004 9999 7373 00



Kontrola odchovKontrola odchováávaných jalovicvaných jalovic

DatumDatum popoččet zvet zvíířřatat % % AbAb pozitivnpozitivnííchch PI zvPI zvíířřataata
4/20044/2004 3939 88 00
6/20046/2004 5050 6464 11
9/20049/2004 7474 2323 00
1/20051/2005 5656 8686 11
3/20053/2005 6060 8282 11
6/20056/2005 4040 5555 00
9/20059/2005 8181 1010 00
12/200512/2005 6868 00 00



Závěr
 vyřazení 8 perzistentně infikovaných (0,7% z celkového 

počtu) zvířat vedlo k eliminaci viru BVD z chovu

 eliminaci viru BVD ze stáda je možné dosáhnout bez
aplikace vakcíny v časovém horizontu 15 měsíců

 Z 8 perzistentně infikovaných zvířat bylo 7 perzistentně
infikovaných zvířat v kategorii jalovice a telata (tzn. do 
cca 24 m. stáří) 



Metodický posunMetodický posun
-- minimalizace odbminimalizace odběěru vzorkru vzorkůů

(nen(neníí--li potomek li potomek vironosivironosičč, matka v , matka v žžáádndnéém m 
ppřříípadpaděě nemnemůžůže být e být vironosivironosičč))

-- metoda vymetoda vyššetetřřovováánníí uuššnníích ch ššttěěppůů jijižž od od 
novorozených telat  (zkrnovorozených telat  (zkráácenceníí ozdravovozdravováánníí z 15 z 15 
mměěssííccůů na 9 mna 9 měěssííccůů) ) 

-- metody vymetody vyššetetřřovováánníí smsměěsných vzorksných vzorkůů (a(ažž 50) RT50) RT--
PCR (nPCR (nááklady dle poklady dle poččtu PI zvtu PI zvíířřat at --
nepnepřředvedvíídatelndatelnéé) ) 



Kontakt

 MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Brno, v.v.i.
 Hudcova 70
 621 00 Brno
 kovarcik@vri.cz
 tel. 533 331 114


