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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Ηνγελήο Γηάξξνηα ησλ Βννεηδψλ (Η.Γ.Β) απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ηνγελή λνζήκαηα ησλ βννεηδψλ θαη παξνπζηάδεη παγθφζκηα εμάπισζε. Πξνθαιείηαη 

απφ ηνλ Ηφ ηεο Ηνγελνχο Γηάξξνηαο ησλ Βννεηδψλ (Bovine Viral Diarrhea Virus, 

BVDV), πνπ ηαμηλνκείηαη ζην γέλνο pestivirus, ζηελ νηθνγέλεηα Flaviviridae. Ζ Η.Γ.Β 

εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα απφ ην πεπηηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, ην αλνζνπνηεηηθφ θαη 

ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ επαίζζεησλ δψσλ. Ζ νμεία Η.Γ.Β ζπρλά πξνθαιεί ήπηα 

λφζν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παξνδηθφ ππξεηφ θαη ιεπθνπελία, θαζψο θαη ζπκπηψκαηα 

απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη / ή δηάξξνηα. Ζ νμεία κφιπλζε ησλ εγθχσλ δψσλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνβνιή, ζπγγελείο αλσκαιίεο, γέλλεζε ζλεζηγελψλ δψσλ ή ηε 

γέλλεζε επίκνλα κνιπζκέλσλ (persistently infected, PI) κφζρσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλνζναλνρή θαη δηαζπείξνπλ ηνλ ηφ ηζνβίσο. Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα είλαη 

κνιπζκέλα κε κε-θπηηαξνπαζνγφλν (non-cytopathogenic, ncp) ζηέιερνο  BVDV θαη αλ 

γίλεη ππεξκφιπλζε απφ θπηηαξνπαζνγφλν (cytopathogenic, cp) ζηέιερνο BVDV, 

αληηγνληθά φκνην πξνο ην κε-θπηηαξνπαζνγφλν ζηέιερνο, εθδειψλεηαη ε λφζνο ησλ 

βιελλνγφλσλ (Mucosal Disease, MD).   

Απφ πξνεγνχκελε επηδσνηηνινγηθή κειέηε γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγφλνπ BVDV, 

έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία ηνπ ηνχ θαη ζηελ Διιάδα. Έθδειε είλαη ε παξνπζία ηνπ ηνχ 

θαη ζε γεηηνληθέο ηεο Διιάδαο ρψξεο πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο.  

θνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ήηαλ ε αλίρλεπζε εηδηθψλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ 

BVDV ζε αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ε εθηίκεζε ηνπ ηζρχνληα επηπνιαζκνχ ηνπ 

λνζήκαηνο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ αλίρλεπζε ησλ εηδηθψλ αληηζσκάησλ θαηέζηε 

δπλαηή κε ηε ρξήζε ηεο αλνζνελδπκηθήο κεζφδνπ ELISA. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ δείγκαηα απφ εθηξνθέο αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ζηε 

Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηε Θεζζαιία, ηελ Ήπεηξν, ηα Δπηάλεζα θαη ηελ Αηηηθή. 

πιιέρζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ 460 δείγκαηα αίκαηνο απφ ηα νπνία ηα 264 

βξέζεθαλ ζεηηθά (χπαξμε αληηζσκάησλ θαηά ηεο κε εηδηθήο πξσηεΐλεο NS3 ηνπ 

BVDV), πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 57,4%. Θεηηθά δείγκαηα εληνπίζηεθαλ ζε 15 απφ ηηο 

19 ζπλνιηθά ππφ εμέηαζε εθηξνθέο (78,95%), απφ φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο ρψξαο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δψσλ ηα 317 δελ ήηαλ εκβνιηαζκέλα θαηά ηνπ BVDV θαη 

απφ απηά ηα 190 ήηαλ ζεηηθά, πνζνζηφ ίζν κε 59,94%. Απφ ηα 89 δψα πνπ ήηαλ 
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εκβνιηαζκέλα θαηά ηνπ BVDV ηα 73 ήηαλ ζεηηθά, πνζνζηφ ίζν κε 82,02%. Σν πςειφ 

πνζνζηφ απνδίδεηαη, είηε ζηνλ εκβνιηαζκφ, είηε ζε θπζηθή κφιπλζε θαη δελ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί απφ ηε ρξεζηκνπνηεζείζα κέζνδν. 

Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πνζνζηφ νξνζεηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δψσλ πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη απηψλ πνπ 

γνληκνπνηήζεθαλ κε θπζηθή νρεία, κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξνζεηηθψλ δψσλ ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε ρξήζε κε ειεγκέλνπ 

ζπέξκαηνο γηα ηνλ BVDV.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο 

Κχξησλ πληζησζψλ (Principal Component Analysis, PCA). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή δηάθξηζε ζηε 

κνιπζκαηηθφηεηα ηεο αζζέλεηαο. Παξαηεξνχληαη φκσο νκαδνπνηήζεηο κε βάζε 

πνζνηηθέο παξακέηξνπο.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη εκθαλέο φηη ε κφιπλζε απφ ηνλ BVDV είλαη 

δηαδεδνκέλε ζηηο εθηξνθέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, θαζψο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο εληνπίζηεθαλ ζεηηθά δψα. Έσο ζήκεξα, δελ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφ 

πξφγξακκα ειέγρνπ θαη εμάιεηςεο ηεο λφζνπ ζηελ Διιάδα.  

Λέμεηο θιεηδηά: BVDV, αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο, επηδσνηηνινγία, Διιάδα 
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SEROLOGICAL INVESTIGATION TO DETERMINE THE 

PREVALENCE OF BOVINE VIRAL DIARRHEA (BVD) or 

MUCOSAL DISEASE (MD) IN DAIRY COWS IN GREECE 

 

Department of Animal Science and Aquaculture, Laboratory of Anatomy 

and Physiology of Farm Animals, Iera Odos 75, 118 55, email: efxil@aua.gr 

 

ABSTRACT  

 

Bovine Viral Disease is one of the most important viral diseases of cattle and has 

a world-wide distribution. It’s caused by the Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) and 

is classified to the genus pestivirus within the family Flaviviridae. BVD is emerged with 

symptoms from the digestive, respiratory, immune and reproductive system of the 

susceptible animals. Acute BVDV infections frequently cause mild disease 

characterized by transient fever and leukopenia, with respiratory symptoms and / or 

diarrhea. Acute infection of pregnant animals can result in abortion, congenital 

malformations, stillbirth, or generation of immunotolerant persistently infected (PI) 

calves, which shed the virus throughout their lives. PI animals are infected by a non-

cytopathogenic (ncp) virus; when they are superinfected with a cytopathogenic (cp) 

BVDV antigenically related to the ncp strain, they develop the Mucosal Disease (MD).  

From former epizootiological survey based on the detection of antigen against 

BVDV, it has been proven that BVDV is present in Greece. The presence of the virus is 

also manifested in neighbouring countries, causing significant economic losses.  

The purpose of this research was to detect the presence of specific antibodies 

against BVDV in dairy cows in Greece and the estimation of the current prevalence of 

the disease in the country. The detection of the specific antibodies against BVDV was 

conducted with the use of ELISA assay. For the purposes of this research, blood 

samples were collected from dairy herds in Macedonia, Thrace, Thessaly, Epirus, the 

Ionian Islands and Attiki.  

Totally, 460 sera were sampled and tested from which 264 were positive 

(detection of antibodies against non structural protein NS3 BVDV), which equals to 

57,4%. Seropositive sera were detected in 15 out of the total 19 dairy farms (78,95%), 

in all regions of Greece. 

317 cows were not vaccinated against BVDV and were found to be 59,94% 

seropositive. 89 cows were vaccinated against BVDV and were found to be 82,02% 

seropositive. This high percentage is attributed, either to vaccination, or to natural 

infection and cannot be estimated in this research.  
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A statistically significant difference– regarding seropositivity- was observed 

between cows that were artificially inseminated and those that were naturally served, 

which is probably due to the fact that semen is not tested for BVDV contamination. 

For the evaluation of the obtained results, Principal Component Analysis (PCA) 

was applied. It was proven that there is no particular regional distinction in the 

infectivity of the disease. However, groupings are observed based on quantitative 

parameters.  

Consequently, the results of this study clearly demonstrate that BVDV infection is 

present in a great extent in Greek herds and BVDV circulates in all regions of Greece, 

as antibodies against it were detected in all sampling areas. Up to date, no systemic 

control and eradication program against BVDV is applied in Greece. 

 

Key Words: BVDV, dairy cows, epizootiology, Greece       
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ΗΟΓΔΝΖ ΓΗΑΡΡΟΗΑ ΣΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ (ΗΓΒ) – ΝΟΟ ΣΧΝ 

ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΧΝ (ΝΒ) 

BOVINE VIRAL DIARRHEA (BVD) – MUCOSAL DISEASE (MD) 

 

 

2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ Ηνγελήο Γηάξξνηα ησλ Βννεηδψλ (ΗΓΒ) είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηνγελήο λφζνο 

ησλ βννεηδψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ζην αλαπαξαγσγηθφ θαη ζην 

πεπηηθφ ζχζηεκα ησλ βννεηδψλ, κε κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηηο εθηξνθέο 

(Παπαδφπνπινο Ο., 1998). Πξνθαιείηαη απφ ηνλ Ηφ ηεο Ηνγελνχο Γηάξξνηαο ησλ 

Βννεηδψλ (Bovine Viral Diarrhea Virus, BVDV) θαη εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα απφ 

ην γαζηξεληεξηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, ην αλνζνπνηεηηθφ θαη ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα 

ησλ επαίζζεησλ δψσλ. Ζ κφιπλζε ησλ αγειάδσλ απφ ηνλ ηφ θαηά ην πξψην ηξίκελν 

ηεο θπνθνξίαο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε γέλλεζε επίκνλα κνιπζκέλσλ κφζρσλ 

(pestistently infected, PI). Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα παξακέλνπλ θνξείο ηνπ ηνχ γηα 

φιε ηε δσή ηνπο, παξνπζηάδνπλ αλνζναλνρή ζηνλ ηφ θαη απνηεινχλ εζηία κφιπλζεο γηα 

ηα πγηή δψα πνπ βξίζθνληαη καδί ηνπο. Δπηπιένλ, ζε κφζρνπο ειηθίαο 6-24 κελψλ πνπ 

γελλήζεθαλ κε επίκνλε κφιπλζε, είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί ζπνξαδηθά ε 

ζαλαηεθφξνο λφζνο ησλ βιελλνγφλσλ (ΝΒ). 

Ο BVDV είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά παζνγφλα αίηηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζνβαξνχ αλαπλεπζηηθνχ ζπλδξφκνπ ησλ βννεηδψλ γλσζηφ σο «ππξεηφο 

ηεο κεηαθνξάο». Αλήθεη ζηε ιίζηα Β ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ OIE πνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζεκαζία, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ην δηεζλέο εκπφξην δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη δσηθψλ πξντφλησλ (Turin et al, 1999). 

Ο BVDV παξνπζηάδεη παγθφζκηα εμάπισζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ζεκαληηθέο 

απψιεηεο πνπ νθείινληαη ζην ίδην ην λφζεκα (πξνβιήκαηα ζηελ αλαπαξαγσγή, νμείεο 

θαη επίκνλεο κνιχλζεηο, αλνζνθαηαζηνιή θαη δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο) αιιά θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην ησλ βννεηδψλ πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ ηνχ λα κελ πξνθαιεί θπηηαξνπαζνγφλν 

απνηέιεζκα, ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηε δηαζπνξά ηνπ δηακέζνπ ηνπ νξνχ εκβξχσλ 

κφζρσλ (fetal calf serum, FCS), θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ θπηηάξσλ in 

vitro.  

Σν θξίζηκν ζεκείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο Η.Γ.Β. είλαη ε πξφιεςε ησλ εκβξπτθψλ 

κνιχλζεσλ ζηελ αξρή ηεο θπνθνξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο: νη κέζνδνη αλνζνπνίεζεο θαη ηα κέηξα βηναζθάιεηαο, πνπ 

ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη βειηηψλνληαη.  
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 Ζ θαηαλφεζε, φρη κφλν ηεο βηνινγίαο ηνπ ηνχ, αιιά θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, 

φπσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθηξνθέσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ε ζπλερήο 

εγξήγνξζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ ηεο λφζνπ (Α. Lindberg and H. Houe, 2005).  

 

2.1  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Ζ Ηνγελήο Γηάξξνηα ησλ Βννεηδψλ (ΗΓΒ) πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Olafson et al (1946) ζηηο Ζ.Π.Α. Οη αξρηθέο θιηληθέο πεξηγξαθέο ηεο ΗΓΒ ήηαλ κηαο 

ζνβαξήο λφζνπ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ ππξεηφ, δηάξξνηα, αιινηψζεηο ζηνπο 

βιελλνγφλνπο θαη ιεπθνπελία. ε φιε φκσο ηελ πεξίνδν απφ ην 1950 κέρξη ην 1976 ε 

λφζνο δηέθεπγε ηεο πξνζνρήο ζηηο ΖΠΑ επεηδή ζηηο νξνινγηθέο κειέηεο απνδεηθλπφηαλ 

φηη νη ελήιηθεο αγειάδεο παξνπζίαδαλ ζηνλ νξφ ηίηινπο εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ 

θαηά ηνπ ηνχ ηεο ΗΓΒ. Σα απνηειέζκαηα απηά εξκελεχνληαλ φηη ε ΗΓΒ πξνζέβαιιε 

ζπρλά ηα βννεηδή κε ππνθιηληθή ή ήπηα κνξθή θαη ήηαλ κηθξήο θιηληθήο ζεκαζίαο. Χο 

απνηέιεζκα ηεο ζεψξεζεο απηήο, ήηαλ ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα εκβνιηαζκνχο ησλ 

γαιαθηνπαξαγσγψλ βννεηδψλ θαηά ηνπ ηνχ ηεο ΗΓΒ.  

Καηά ηε πεξίνδν απηή, ε ρξεζηκνπνίεζε δσληαλψλ ηξνπνπνηεκέλσλ εκβνιίσλ 

(εκβφιηα ΔΛΓ) θαηά ηνπ BVDV θαηέιεγε ζπρλά ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ΗΓΒ ζε 

νκάδεο κνζρίδσλ, ειηθίαο 1 έσο 4 εβδνκάδσλ. Παξφιν πνπ απηφ απνζάξξπλε ηελ 

πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εκβνιίσλ, απνδφζεθε ζε αηπρή ζπγθπξία θαη ζην φηη νη κνζρίδεο 

ήδε επψαδαλ ηνλ ηφ. Απηέο νη ππνμείεο ή ρξφληεο πεξηπηψζεηο, ζπλήζσο ζε κνζρίδεο, 

ζπρλά απνθαινχληαλ Νφζνο ησλ Βιελλνγφλσλ (ΝΒ), ιφγσ ησλ εχθνια 

παξαηεξνχκελσλ αιινηψζεσλ ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ησλ γαζηξεληεξηθψλ 

αιινηψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαλ ζηε λεθξνςία, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θιηληθψλ ζπκπησκάησλ φπσο ηνπ ππξεηνχ, ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη ηεο δηάξξνηαο 

(Ramsey and Chivers, 1953). Δξγαζηεξηαθνί πεξηνξηζκνί θαηά ηε ρξνληθή απηή 

πεξίνδν, ελέηεηλαλ ηε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηε λφζν πνπ απνθαινχληαλ ΗΓΒ ή ΝΒ. Ζ 

δηάγλσζε βαζηδφηαλ θπξίσο ζηηο νξνινγηθέο δνθηκέο εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηνχ θαη ζε 

ηερληθέο αλνζνθζνξηζκνχ ζε ηζηνχο, παξά ζηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ.  

Σελ παξαπάλσ πεξίνδν (1950 – 1975), δελ ήηαλ δπλαηή ε επηβεβαίσζε ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ ηνχ ζην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ην έκβξπν. Πέξαζαλ δχν 

δεθαεηίεο κέρξη λα αλαθαιπθζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλνζναλνρήο, ηεο επίκνλεο 

κφιπλζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο ησλ 2 βηφηππσλ ηνπ ηνχ (McClurkin et al., 1984, 

Brownlie et al., 1984). Άιια παζνθπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ BVDV, φπσο ε 

αλνζνθαηαζηνιή, ε ελδνκήηξηα κφιπλζε κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαη ε εκθάληζε ηεο 

αηκνξξαγηθήο λφζνπ, αλαθαιχθζεθαλ επίζεο ζηαδηαθά (Done et al., 1980, Rebhun et 

al., 1989).  Σν 1967 ζπκθσλήζεθε φηη θαη ηα δχν λνζήκαηα πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην 

αηηηνινγηθφ παξάγνληα θαη πηνζεηήζεθε ε νλνκαζία ΗΓΒ - ΝΒ.  

Απφ ην 1990, ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα εθξίδσζεο 

ηεο λφζνπ ρσξίο ηε δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ, κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  
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Δηθφλα 2.1.1. Καηάζηαζε ηεο ΗΓΒ / ΝΒ παγθφζκηα (ΟΗΔ, 2010). 

 

2.2  ΔΤΠΑΘΔΗΑ 

 

ηνπο μεληζηέο ηνπ BVDV πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζειαζηηθά δψα ηεο ηάμεο 

Αξηηνδάθηπια, ε νπνία απνηειείηαη απφ 10 νηθνγέλεηεο θαη 240 είδε (Grubb, 2005). 

Δλδείμεηο κφιπλζεο έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ 50 είδε (Nettleton, 1990, 

Van Campen et al., 2001, Grondahl et al., 2003). 

Ζ πηζαλή κφιπλζε θαη άιισλ δσηθψλ εηδψλ απφ ηνλ BVDV πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ θαηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο ΗΓΒ.  
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2.3  ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  

 

Ο Ηφο ηεο Ηνγελνχο Γηάξξνηαο ησλ Βννεηδψλ (Bovine Viral Diarhhea Virus, 

BVDV), θαηαηάζζεηαη ζην γέλνο pestivirus ηεο νηθνγέλεηαο Flaviviridae. χκθσλα κε 

ηε δηεζλή επηηξνπή ηαμηλφκεζεο ησλ ηψλ (International Commettee on Taxonomy of 

Viruses, ICTV), έσο ζήκεξα είλαη απνδεθηά 4 είδε ηψλ ηνπ γέλνπο pestivirus, ν Ηφο ηεο 

Ηνγελνχο Γηάξξνηαο ησλ Βννεηδψλ γελφηππνο 1 (BVDV-1) θαη 2 (BVDV-2),  ν Ηφο ηεο 

Κιαζζηθήο Παλψιεο ηνπ Υνίξνπ (Classical Swine Fever Virus, CSFV) θαη ν Ηφο ηεο 

λφζνπ Border ηνπ Πξνβάηνπ (Border Disease Virus, BDV), θαζψο θαη έλα άηππν είδνο 

πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην ζηέιερνο Ζ138 πνπ απνκνλψζεθε απφ θακεινπάξδαιε 

ζηε Κέλπα (Plowright, 1969).  

Σν θξππηφγξακκα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη: R/SS :4/L
+
: Se/S:I, V/Vc (C) /Ac, Di 

(Σζφηζνο Α., 1992).  

Αξρηθά ηα είδε ησλ ηψλ ηνπ γέλνπο pestivirus ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ην μεληζηή 

ζηνλ νπνίν εληνπίζηεθαλ, φκσο ε ηαμηλφκεζε απηή απνδείρηεθε πξνβιεκαηηθή, θαζψο 

κε εμαίξεζε ηνλ CSFV πνπ θαίλεηαη λα πξνζβάιιεη απνθιεηζηηθά ηνπο ρνίξνπο, νη 

ππφινηπνη ηνί ηνπ γέλνπο μεπεξλνχλ ην θξαγκφ ηνπ είδνπο. ήκεξα, ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ είδνπο γίλεηαη κε ηε θπινγελεηηθή αλάιπζε ησλ αιιεινπρηψλ ησλ λνπθιενηηδίσλ 

ηνπ γνληδηψκαηνο (Hofmann et al., 1994, Horasawa R., 1996, Becher et al., 1997, 

Ridpath and Bolin, 1997, Sullivan et al., 1997, Vilcek et al., 2001a, Lihong Liu et al., 

2009). Απφ ηε γελεηηθή αλάιπζε ησλ ηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο BVDV, πξνέθπςε 

φηη ππάξρνπλ 2 γελφηππνη ηνπ ηνχ, ν BVDV-1 θαη ν BVDV-2 (γελφηππν ελφο ηνχ, 

απνηειεί ην ζηέιερνο πνπ παξνπζηάδεη λνπθιενηηδηθή εηεξνγέλεηα >10%). Ο BVDV-2 

πξνθαιεί παξφκνηα θιηληθά ζπκπηψκαηα κε ηνλ BVDV-1. Δπηπιένλ, ζηειέρε BVDV-2 

κεγάιεο ινηκνγφλνπ δχλακεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζνβαξήο, 

νμείαο ΗΓΒ (severe acute, SA BVD), ε νπνία κπνξεί λα εθδεισζεί θαη κε αηκνξξαγηθφ 

ζχλδξνκν, πξνθαιψληαο κεγάιε ζλεζηκφηεηα ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ βννεηδψλ 

(Pellerin et al., 1994, Ridpath et al., 1994b). 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζηειερψλ, έρνπλ απνκνλσζεί αξθεηά αθφκε άηππα ζηειέρε 

ηνπ γέλνπο pestivirus (‘HoBi like viruses’ θ.α.) γηα ηα νπνία δελ έρεη αθφκε θαζνξηζζεί 

ε ηαμηλφκεζή ηνπο. Δηδηθά γηα ηνλ BVDV, έρεη επίζεο πξνηαζεί ε πεξαηηέξσ 

ηαμηλφκεζε ηνπ ζε ππν-γελφηππνπο (ππφηππνπο), ηνπιάρηζηνλ 12 γηα ηνλ BVDV-1 θαη 

ηνπιάρηζηνλ 3 γηα ηνλ BVDV-2 (Vilcek et al., 2001a, Jackova et al., 2008, Nagai et al., 

2008).  Σα ζηειέρε πνπ απνκνλψλνληαη γηα θάζε δνζέληα ππφηππν ζρεηίδνληαη ζηελά 

ζηελ αιιεινπρία ησλ λνπθιενηηδίσλ, κε >90% νκνινγία ζηελ αιιεινπρία, ελψ κεηαμχ 

ησλ γελφηππσλ ε νκνινγία κεηψλεηαη ζην 75%. 

 Δπηδσνηηνινγηθέο κειέηεο ππνδειψλνπλ φηη ηα ζηειέρε ηνπ ππφηππνπ BVDV-1b 

κπνξνχλ λα επηθξαηνχλ ζηα αλαπλεπζηηθά πεξηζηαηηθά (Fulton et al., 2002), ελψ ηα 

BVDV-1a ζηειέρε κπνξνχλ λα επηθξαηνχλ ζηηο εκβξπτθέο κνιχλζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζην ηέινο ηεο θπνθνξίαο (Evermann and Ridpath, 2002). 
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 Ο BVDV-1 παξνπζηάδεη παγθφζκηα εμάπισζε. Ζ κεγαιχηεξε πνιπκνξθία έρεη 

πεξηγξαθεί ζηελ Δπξψπε, φπνπ έρνπλ αληρλεπηεί νη ππφηππνη 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 

1h, 1j θαη 1k. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο επηθξαηνχλ απφ 3 έσο 6 ππφηππνη (Vilcek et al., 

2004). ε άιιεο, επηθξαηεί έλαο κφλν ππφηππνο, φπσο π.ρ. ζηελ Ηξιαλδία (Graham et 

al., 2001), ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Vilcek et al., 1999), ζηε Ννξβεγία (φπνπ έρεη 

εμαιεηθζεί) θαη ζηελ Απζηξαιία (Mahony et al., 2005). Σα ζηειέρε ηνπ γελφηππνπ 

BVDV-2 παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε γεσγξαθηθή εμάπισζε, θπξίσο ζηε βφξεηα (Pellerin 

et al., 1994, Ridpath et al., 1994) θαη λφηηα Ακεξηθή (Flores et al., 2002), ελψ έρεη 

αλαθεξζεί ε απνκφλσζε ηνπο θαη ζηελ Γεξκαλία (Tajima et al., 2000), ην Βέιγην 

(Couvreur et al., 2002), ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηαπσλία (Nagai et al., 2001). Θεσξείηαη φηη ν 

γελφηππνο BVDV-2 εμαπιψλεηαη ζηελ Δπξψπε (Vilcek et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2.3.1. Φπινγελεηηθή αλάιπζε ησλ θχξησλ εηδψλ ηνπ γέλνπο pestivirus, βαζηζκέλε ζηελ 

αλάιπζε 2037 ραξαθηήξσλ απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ γνληδηψκαηνο 5’ UTR, N
pro

 θαη E2. Οη αξηζκνί ζε θάζε 

θιάδν αληηπξνζσπεχνπλ ηε ρξνλνινγία εκθάληζεο ηνπ είδνπο, κε ην 95% ησλ απνθιίζεσλ ζηηο 

παξελζέζεηο (Lihong Liu et al., 2009). 
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2.3.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

 

Σα ητθά ζσκαηίδηα είλαη ζθαηξηθά, θέξνπλ ιηπηδηθφ πεξίβιεκα θαη έρνπλ δηάκεηξν 

40-60nm. Απνηεινχληαη απφ έλα θεληξηθφ θαςίδην εηθνζαεδξηθήο ζπκκεηξίαο ην νπνίν 

πεξηθιείεη ην ητθφ RNA. Σν θαςίδην εκθαλίδεη έλαλ ελεξγεηαθά ππθλφ εζσηεξηθφ 

ππξήλα θαη έρεη δηάκεηξν πεξίπνπ 30 nm. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ζπκκεηξία ηνπ ππξήλα 

δελ έρνπλ κειεηεζεί. Σν πεξίβιεκα ηνπ ητθνχ ζσκαηηδίνπ παξνπζηάδεη πιεηνκνξθηζκφ. 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ητθνχ πεξηβιήκαηνο εκθαλίδνληαη ζηξνγγπιφκνξθεο ππνκνλάδεο 

κεγέζνπο 10-12 nm (Heinz et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2.3.1.1. Σν ζσκαηίδην ηνπ BVDV  

 

 

2.3.2 ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΗΟΤ 

 

 Ο BVDV είλαη ζρεηηθά αζηαζήο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαζπάηαη 

εχθνια απφ νξγαληθνχο δηαιχηεο, φπσο ν αηζέξαο θαη ην ρισξνθφξκην. Ζ ππθλφηεηά 

ηνπ ζε ζνπθξφδε είλαη 1.10-1.15g/cm
3
. Ο ηφο παξακέλεη ζηαζεξφο ζε ηηκέο pH κεηαμχ 

5.7 θαη 9.3, έμσ φκσο απφ ηα φξηα απηά αδξαλνπνηείηαη γξήγνξα (Hafez and Liess, 

1972b). Σα θπζηθά θαη ρεκηθά κέζα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηνπ CSFV, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαηά ηνπ BVDV. Ζ ηθαλφηεηα κφιπλζεο ηνπ ηνχ δελ 

επεξεάδεηαη θαηά ηελ θαηάςπμε αιιά αδξαλνπνηείηαη γξήγνξα ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ 

απφ 40
0
C (Heinz et al., 2000).   
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Άιιεο κέζνδνη απεπαηζζεηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηνχ κε 

Θξπςίλε (0,5 mg / ml, 37
0
C, 60 min), κε Δζπιεληκίλε – αδηξηδίλε (ethynelimine-azirid, 

κείσζε 5log10 κνλάδσλ κε ηε ρνξήγεζε 10mM ζηνπο 37
ν
C γηα 2ψξεο) (Preuss et al., 

1997), ηελ αθηηλνβφιεζε κε ειεθηξφληα πςειήο ελέξγεηαο (4.9 κε 2.5 KGy 

απαηηνχληαη γηα ηε κείσζε ηεο ινηκηθφηεηαο ηνπ ηνχ θαηά 1log10, ζε θαηεςπγκέλα θαη 

πγξά δείγκαηα, αληίζηνηρα, Preuss et al., 1997) θαη ηελ αθηηλνβφιεζε κε αθηηλνβνιία γ 

(20-30 KGy) (Miekka et al., 1998).  

 

2.3.3 ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ BVDV είλαη ε εηεξνγέλεηα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηφ 

λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα δηαθεχγεη ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ηνπ μεληζηή. Ζ 

πξνέιεπζε ηεο πνιπκνξθίαο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο κεηάιιαμεο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο RNA ηνχο.  

 Ο BVDV, αλάινγα κε ηελ εθδήισζε ή κε, θπηηαξνπαζνγφλνπ δξάζεο ζηηο 

θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, δηαθξίλεηαη ζε 2 βηφηππνπο, ηνλ θπηηαξνπαζνγφλν (cytopathic, 

cpBVDV) θαη ηνλ κε-θπηηαξνπαζνγφλν (noncytopathic, ncpBVDV), αληίζηνηρα 

(Baker, 1995). Ζ θπηηαξνπαζνγφλνο δξάζε ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ινηκηθφηεηα in vivo, θαζψο φια ηα πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο ζηειέρε πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί έσο ζήκεξα αλήθνπλ ζηνλ κε-θπηηαξνπαζνγφλν βηφηππν (Liebler-Tenorio et 

al., 2002). Ο κε-θπηηαξνπαζνγφλνο βηφηππνο θπξηαξρεί ζηε θχζε. Μφλν ηα κε 

θπηηαξνπαζνγφλα ζηειέρε έρεη παξαηεξεζεί φηη πξνθαινχλ επίκνλε κφιπλζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνζναλνρή, είλαη εηδηθή γηα ην ζηέιερνο θαη δηαξθεί ηζφβηα.  

Ζ θπηηαξνπαζνγφλνο δξάζε ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο NS3 

πξσηεΐλεο (Donis and Dubovi, 1987). Ζ πξσηεΐλε απηή παξάγεηαη κε αξθεηέο 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ην εκπιεθφκελν ητθφ ζηέιερνο. πλεζέζηεξα 

ζρεηίδεηαη κε ελζσκαηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ BVDV πνπ 

θσδηθνπνηεί ηελ NS2-3 πξσηεΐλε. Ζ ελζσκάησζε εηζάγεη κηα ζέζε δηαρσξηζκνχ πνπ 

πξνθαιεί ηελ παξαγσγή ηεο NS3 απφ ηελ NS2-3. Δπεηδή ηα cpBVDV ζηειέρε δελ 

πξνθαινχλ επίκνλε κφιπλζε in vivo, είλαη ν βηφηππνο εθινγήο γηα ηε παξαγσγή 

εκβνιίσλ ΔΛΓ. Ζ ππεξκφιπλζε ελφο δψνπ, επίκνλα κνιπζκέλνπ απφ ncpBVDV, κε 

cpBVDV ζηέιερνο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηεο ΝΒ (Brownlie et al., 1984, 

Bolin et al., 1985).  

 

2.3.4 ΑΝΣΗΓΟΝΗΚΖ ΤΓΓΔΝΔΗΑ 

 

Όια ηα ζηειέρε ησλ ηψλ ηνπ γέλνπο pestivirus είλαη αληηγνληθά δηαζηαπξνχκελα. 

Γειαδή, θάζε δψν πνπ κνιχλεηαη απφ θάπνην ζηέιερνο ηνπ ηνχ ζα δεκηνπξγήζεη 

αληηζψκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ φια ηα είδε ηνπ γέλνπο. Ζ αληηγνληθή δηαθνξνπνίεζε 

είλαη πνιχπινθε επεηδή νη ηνί ηνπ γέλνπο pestivirus είλαη αληηγνληθά δηαζηαπξνχκελνη 
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θαη ηαπηφρξνλα αληηγνληθά πνιχκνξθνη, αθφκε θαη κεηαμχ ζηειερψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

ρεηίδνληαη φκσο ζηελά γελεηηθά θαη αληηγνληθά κεηαμχ ηνπο, ψζηε είλαη δπλαηή ε 

παξνπζία δηαζηαπξνχκελσλ αληηδξάζεσλ ζηηο ζπλήζεηο δηαγλσζηηθέο δνθηκέο.  

Ο βαζκφο ηεο αλαγλψξηζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξνχ λα 

ζπλδέεηαη κε ηφ, πνηθίιεη. Οη ηίηινη εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ πνπ αλεπξίζθνληαη 

ζηνλ νξφ είλαη, ηππηθά, 5 κε 10 θνξέο κεγαιχηεξνη θαηά ηψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, ζε ζρέζε 

κε άιια είδε. Παξ’ φιεο ηηο αληηγνληθέο δηαθνξέο, απηέο δελ είλαη ηφζν  εθηεηακέλεο 

ψζηε ηα δηάθνξα ζηειέρε ησλ ηψλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο νξφηππνη. Δπίζεο, νη 

δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εηδψλ θαη ε παξαιιαθηηθφηεηά ηνπο, 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε παξαγσγή κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ πνπ ζα δηαθνξνπνηνχλ 

ηα είδε κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα αλαγλσξίδνπλ φινπο ηνπο ηνχο ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ γελεηηθψλ ηνπο 

αιιεινπρηψλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζηειερψλ κε βάζε ηηο νξνινγηθέο κεζφδνπο, 

ζπκθσλεί κε ηε ζχγθξηζε ησλ γνληδησκάησλ.  

Ζ γλψζε ησλ αληηγνληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ BVDV είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο ησλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε παζνγέλεηα ησλ θιηληθψλ 

ζπλδξφκσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ηφ, γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο επηδσνηηνινγίαο 

ησλ δηαθφξσλ ζηειερψλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ βέιηηζησλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ 

θαη εκβνιίσλ.  

 

2.4  ΓΟΝΗΓΗΧΜΑ ΚΑΗ ΠΡΧΣΔΨΝΔ ΣΟΤ BVDV 

 

Σν γνληδίσκα ηνπ BVDV απνηειείηαη απφ κνλφθισλν RNA ζεηηθήο πνιηθφηεηαο, 

κεγέζνπο πεξίπνπ 12,3Kb, πνπ θσδηθνπνηεί έλα καθξχ (πεξίπνπ 4000 βάζεηο) αλνηθηφ 

αλαγλσζηηθφ πιαίζην (open reading frame, ORF). ηα 5’ θαη 3’ άθξα ηεο θσδηθήο 

πεξηνρήο ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζπληεξεκέλεο θαη κε έληνλε δεπηεξνηαγή δνκή κε 

κεηαθξαδφκελεο πεξηνρέο (untranslated regions, UTR). Σν 5’ άθξν δελ έρεη θαιχπηξα 

θαη δελ ππάξρεη poly(A) νπξά ζην 3’ άθξν. Σν γνληδίσκα ζε φινπο ηνπο ηνχο ηνπ γέλνπο 

pestivirus ηεξκαηίδεηαη ζην 3’ άθξν κε κηθξή poly(C) νπξά.  

Σν καθξχ Αλνηθηφ Αλαγλσζηηθφ Πιαίζην (ΑΑΠ) ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ BVDV 

θσδηθνπνηεί κηα πνιππξσηεΐλε. Σν πδξφθνβν πξνθίι ηεο πνιππξσηεΐλεο δηαηεξείηαη 

ζην γέλνο pestivirus. ηε ζπλέρεηα ε πνιππξσηεΐλε πξσηενιχεηαη, είηε θαηά ηε 

κεηάθξαζε είηε κεηα-κεηαθξαζηηθά, κε ηε βνήζεηα θπηηαξηθψλ θαη ητθψλ πξσηεαζψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ, ζηηο δνκηθέο θαη ηηο κε δνκηθέο 

πξσηεΐλεο. Ζ δηάηαμε ησλ πξσηετλψλ ζηελ πνιππξσηεΐλε είλαη σο εμήο: NH2-Ν
pro

-C-

E
rns

-E1-E2-P7-NS2/3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-COOH. Οη Ν
pro

, C, E1 θαη Δ2 

απνηεινχλ ηηο δνκηθέο πξσηεΐλεο θαη νη ππφινηπεο ηηο κε δνκηθέο πξσηεΐλεο. 
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Δηθφλα 2.4.1. Γνληδίσκα BVDV θαη πξντφληα κεηάθξαζεο 

(Α) κνλφθισλν γνληδίσκα ζεηηθήο πνιηθφηεηαο κε ηηο 5’ θαη 3’ UTR 

(B) Πνιππξσηεΐλε κε ηε παιηά νλνκαηνινγία ησλ επηκέξνπο πξσηετλψλ 

(C) Πξσηεΐλεο ηνπ BVDV κε ηε ζεκεξηλή, απνδεθηή νλνκαηνινγία. Οη αξηζκνί ζην αξηζηεξφ 

άθξν ησλ πξσηετλψλ είλαη ηα Ν-ηειηθά ακηλνμέα γηα ηε πξσηεΐλε, βάζε ηεο αιιεινχρεζεο ηνπ 

SD-1 ζηειέρνπο. Οη ιεπθέο πεξηνρέο ζηα (Β) θαη (C) αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δνκηθέο θαη νη καχξεο 

ηηο κε δνκηθέο  πξσηεΐλεο. 

 

2.4.1 ΓΟΜΗΚΔ ΠΡΧΣΔΨΝΔ 

Οη πξσηεΐλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην κεηξηθφ ητθφ ζσκαηίδην είλαη νη C, E
rns

, Δ1 θαη 

Δ2. Ζ θπηηαξηθή πξσηεάζε (πξσηεάζε ζηληάινπ) ε νπνία ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηνλ 

απιφ ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ, θαίλεηαη λα επζχλεηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

δνκηθψλ θαη ηεο P7 πξσηετλψλ (Heinz et al., 2000). Ζ C είλαη ε πξσηεΐλε ηνπ 

λνπθιενθαςηδίνπ ηνπ ητθνχ ζσκαηηδίνπ, είλαη βαζηθή θαη πνιχ ζπληεξεκέλε θαη 

εληνπίδεηαη ζε κεκβξάλεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ, φπνπ ζπγθξαηείηαη κέζσ 

ηνπ πδξφθνβνπ θαξβνμπηειηθνχ ηεο άθξνπ. Ζ E
rns

 πξσηεΐλε είλαη γιπθνδπιησκέλε θαη 

ζρεκαηίδεη νκνδηκεξή κε κεηαμχ ηνπο δεζκνχο δηζνπιθηδίσλ. ε θαιιηεξγεηηθά 

ζπζηήκαηα ηζηψλ, ε E
rns

 κπνξεί λα βξεζεί ηφζν ζηα ητθά ζσκαηίδηα, φζν θαη ειεχζεξε 

ζην θαιιηεξγεηηθφ πγξφ. Ζ πξσηεΐλε απηή παξνπζηάδεη αζπλήζηζηε δξάζε 

ξηβνλνπθιεάζεο. Παξφιν πνπ ε δξάζε ηεο ξηβνλνπθιεάζεο απηήο ζηνλ ητθφ θχθιν δελ 

είλαη γλσζηή, ηα αληηζψκαηα πνπ αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ηεο, εμνπδεηεξψλνπλ θαη ηνλ 

CSFV (Windisch et al., 1996).  

Οη Δ1 θαη Δ2 πξσηεΐλεο είλαη νη πξσηεΐλεο ηνπ θαθέινπ ηνπ ηνχ. Θεσξνχληαη 

αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ησλ κεκβξαλψλ θαη αιιειεπηδξνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

εηεξνδηκεξή (Weiland et al., 1990). Οη δχν πξσηεΐλεο αιιειεπηδξνχλ, είηε νκνηνπνιηθά, 

είηε κε-νκνηνπνιηθά ζηα εηεξνδηκεξή πνπ ζρεκαηίδνληαη. Σα κε-νκνηνπνιηθά 
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εηεξνδηκεξή θαίλεηαη λα είλαη εθείλα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ητθφ θάθειν. Σν ακηλνηειηθφ 

άθξν ησλ πξσηετλψλ απηψλ ζεσξείηαη φηη πξνεμέρεη απφ ην θάθειν πξνο ην εμσηεξηθφ 

ηνπ ητθνχ ζσκαηηδίνπ (Bartosch and Cosset, 2006). 

Ζ χπαξμε ηεο Δ2 είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αλαδίπισζε ηεο Δ1. Ζ Δ2 

δηαζέηεη αληηαπνπησηηθή δξάζε. Δπηπιένλ, ζην ακηλνηειηθφ ηκήκα ηεο εληνπίδεηαη κηα 

πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία πνπ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαθπγή ηνπ ηνχ απφ ηελ αλνζναπφθξηζε ησλ αζζελψλ δψσλ. 

 

2.4.2 ΜΖ ΓΟΜΗΚΔ ΠΡΧΣΔΨΝΔ  

Ζ πξψηε ητθή πξσηεΐλε πνπ θσδηθνπνηείηαη απφ ην ΑΑΠ ηνπ BVDV είλαη ε κε 

δνκηθή πξσηεΐλε, N
pro

. Ζ πξσηεΐλε απηή, πνπ είλαη κνλαδηθή ζην γέλνο pestivirus, είλαη 

κηα απηνπξσηεάζε ηεο νπνίαο ε κνλαδηθή γλσζηή ιεηηνπξγία είλαη λα απνκαθξχλεη ηνλ 

εαπηφ ηεο απφ ηε πνιππξσηεΐλε. Ζ επφκελε κε δνκηθή πξσηεΐλε είλαη ε P7 θαη 

αθνινπζεί ηελ Δ2 ζηε πνιππξσηεΐλε (Elbers et al., 1996). Απνηειείηαη απφ κηα 

θεληξηθά θνξηηζκέλε πεξηνρή πνπ πιαηζηψλεηαη απφ έλα πδξφθνβν άθξν. Ο ξφινο ηεο 

πξσηεΐλεο απηήο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί. Έρεη πξνηαζεί φηη ε P7 απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ινηκνγφλνπ ηνχ, αιιά φρη γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ RNA (Harada et al., 2000). 

Ο απνθιεηζκφο ηνπ θαλαιηνχ ησλ ηφλησλ πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηε P7 πξσηεΐλε 

θαηαζηέιιεη ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνχ. Γελ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνχ. 

Μεηά ηελ P7, ε επφκελε κε δνκηθή πξσηεΐλε είλαη ε πξσηεάζε ζεξίλεο NS2-3. 

ε BVDV ζηειέρε ηνπ θπηηαξνπαζνγφλνπ βηφηππνπ, ε NS2-3 δηαρσξίδεηαη ζε NS2 θαη 

NS3. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο πξσηεάζεο ζεξίλεο NS2-3 βξίζθεηαη ζην NS3 ηκήκα ηεο 

πξσηεΐλεο. 

Σφζν ε κε δηαζπαζκέλε NS2-3, φζν θαη ε NS3 πξσηεΐλεο, ελεξγνχλ σο 

πξσηεάζεο ζεξίλεο (Tautz et al., 1997) πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο ππφινηπεο κε δνκηθέο 

πξσηεΐλεο απφ ηε πνιππξσηεΐλε. Ζ θεθαζαξκέλε BVDV NS3 πξσηεΐλε θαηέρεη δξάζε 

RNA ειηθάζεο θαη RNA-εμαξηψκελεο NTPάζεο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ηνχ (Grassmann et al., 1999, Gu et al., 2000). Σα 

αληηζψκαηα θαηά ησλ NS2-3 θαη NS3 δελ εμνπδεηεξψλνπλ ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπ 

ηνχ. Όκσο, ε NS2-3 θαη ε NS3 αλαγλσξίδνληαη ηζρπξά απφ πνιπθισληθά αληηζψκαηα. 

Εψα εκβνιηαζκέλα κε εκβφιηα ΔΛΓ πξνθαινχλ ηζρπξή αληίδξαζε ζηελ NS2-3 θαη / ή 

ηελ NS3 πξσηεΐλε.  

Οη NS4A θαη NS4B πξσηεΐλεο είλαη φκνηεο ζε κέγεζνο, ζχζηαζε θαη 

πδξνθνβηθφηεηα κε άιιεο παξφκνηεο πξσηεΐλεο ηεο νηθνγέλεηαο Flavivirus (Lindenbach 

and Rice, 2001). Ζ NS5A κε πνηθίινπο ηξφπνπο αιιειεπηδξά κε πνιιέο δηφδνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ επηβίσζε ηνπ θπηηάξνπ θαηά ηελ ητθή κφιπλζε θαη 

απνηειεί ηελ θιαζζηθή αληηαπνπησηηθή πξσηεΐλε ηνπ ηνχ. 

 Γηα ηελ NS5B πξσηεΐλε έρεη απνδεηρηεί δξάζε RNA πνιπκεξάζεο (Lai et al., 

1999). ηελ αιιεινπρία ηεο ππάξρεη ην κνηίβν Gly-Asp-Asp πνπ ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο 

RNA-εμαξηψκελεο RNA-πνιπκεξάζεο (Lohmann et al., 1997). Ζ NS5B απνηειεί ηελ 
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πνιπκεξάζε ηνπ ηνχ θαη αληηγξάθεη ηφζν ην ητθφ RNA φζν θαη ην αξλεηηθήο 

πνιηθφηεηαο ελδηάκεζν κφξην. Ζ NS5B δελ δηαζέηεη ελεξγφηεηα 3’-5’ εμσλνπθιεάζεο 

θαη ζπλεπψο ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ BVDV δελ δηνξζψλνληαη, 

θαηαιήγνληαο ζηε δεκηνπξγία quasi species (‘ζρεδφλ είδε’).  Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε 

εηεξνγελή νκάδα ζηειερψλ ηνπ ηνχ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην αζζελή in vivo θαη 

νθείινληαη ζε γξήγνξεο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδηψκαηνο.  

 

2.5  ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ Δ   

ΓΔΝΟΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΣΤΠΟΤ 

 

Ζ πξαθηηθή ζεκαζία ησλ γελφηππσλ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ζεκαληηθέο 

βηνινγηθέο δηαθνξέο. Ζ πην ζεκαληηθή βηνινγηθή δηαθνξά είλαη φηη νη 2 γελφηππνη είλαη 

αληηγνληθά δηαθξηηνί. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ κε πνιπθισληθφ 

νξφ ή κνλνθισληθά αληηζψκαηα δηαρσξίδνληαη ζαθψο νη γελφηππνη. Πεξαηηέξσ, δψα 

πνπ εκβνιηάδνληαη κε εκβφιηα θαηά ηνπ ελφο ππφηππνπ ηνπ BVDV ζα παξνπζηάζνπλ 

πςειφηεξν ηίηιν εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ θαηά απηνχ ηνπ ππφηππνπ, έλαληη 

άιισλ ππφηππσλ.  

 

Δηθφλα 2.5.1. Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ BVDV-1 θαη BVDV-2 
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Ο γελφηππνο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ βηφηππν. ηειέρε θαη απφ ηνπο 2 

γελφηππνπο κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 2 βηφηππνπο, θπηηαξνπαζνγφλν ή 

κε. Ο βηφηππνο αληηπξνζσπεχεη κηα θαηλνηππηθή δηαθνξά. Δλψ ν γελφηππνο αληαλαθιά 

ηηο δηαθνξέο ζην γνληδίσκα, ν θαηλφηππνο βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο ησλ παξαγφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Οη γελφηππνη θαη νη βηφηππνη ηνπ BVDV πξνέξρνληαη απφ γελεηηθέο κεηαιιάμεηο. 

Όκσο, ην είδνο ησλ κεηαιιάμεσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή ηνπο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά. Οη ιαλζαζκέλεο ελζσκαηψζεηο ζην γνληδίσκα πνπ πξνθαινχλ γελεηηθή 

παξέθθιηζε, επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ γελφηππσλ θαη ησλ 

ππφηππσλ. Αληίζεηα, ε παξαγσγή ησλ βηφηππσλ είλαη απνηέιεζκα γελεηηθψλ 

κεηαιιάμεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ αλαζπλδπαζκφ. Θεσξείηαη φηη ν 

θπηηαξνπαζνγφλνο βηφηππνο ηνπ BVDV πξνέξρεηαη απφ γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ κε-

θπηηαξνπαζνγφλσλ ζηειερψλ. 
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2.6 ΔΠΗΕΧΟΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 

Ο BVDV ελδεκεί ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ βννεηδψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηεο γεο. Ο πςειφο επηπνιαζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

αλαπαξαγσγή θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο, έρεη σο 

ζπλέπεηα κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηε βννηξνθία ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

(Houe, 2003). Απφ κειέηεο έρεη εθηηκεζεί φηη ν επηπνιαζκφο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

ησλ επίκνλσλ κνιχλζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-2%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ βννεηδψλ πνπ 

αληρλεχνληαη αληηζψκαηα θαηά ηνπ BVDV αλέξρεηαη ζε 60-85% (Houe, 1999).  

Γχν βαζηθά επηδσνηηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ BVDV είλαη ν δείθηεο 

αλαπαξαγσγήο ηεο κφιπλζεο, αηνκηθά θαη κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ.  

 

2.6.1 Μεηάδνζε αηνκηθά ζε κηα εθηξνθή. 

ε κηα κνιπζκέλε εθηξνθή ππάξρνπλ δχν θχξηεο απνζήθεο ηνπ ηνχ: ηα επίκνλα 

κνιπζκέλα δψα θαη ηα δψα κε παξνδηθή, νμεία κφιπλζε. Σελ θχξηα απνζήθε ηνπ 

BVDV ζηε θχζε απνηεινχλ ηα επίκνλα κνιπζκέλα βννεηδή. Σα παξνδηθά κνιπζκέλα 

δψα εκθαλίδνπλ κηα κηθξή πεξίνδν ηαηκίαο θαη απεθθξίλνπλ ηνλ ηφ απφ ηε 4
ε
 έσο ηε 15

ε
 

εκέξα κεηά ηε κφιπλζε (Brownlie et al., 1987). Αληίζεηα, ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα 

ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ πςειή θαη επίκνλε ηαηκία θαη ν BVDV απεθθξίλεηαη ηζνβίσο 

κε φιεο ηηο εθθξίζεηο θαη απεθθξίζεηο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ (Brock et al., 1998). Ζ 

νξηδφληηα κεηάδνζε ηνπ BVDV ζε νξναξλεηηθά βννεηδή έρεη απνδεηρζεί φηη ζπκβαίλεη 

κφιηο 1 ψξα κεηά ηελ άκεζε επαθή κε επίκνλα κνιπζκέλα βννεηδή (Traven et al., 

1991).    

2.6.1.1 Μεηάδνζε απφ επίκνλα κνιπζκέλα δψα 

ηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο ε άκεζε θαη έκκεζε δηαζπνξά απφ ηα επίκνλα 

κνιπζκέλα δψα απνηειεί ηελ θχξηα νδφ κεηάδνζεο ηνπ BVDV (Wentink et al., 1991, 

Niskanen and Lindberg, 2003). Ζ πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο απφ επίκνλα 

κνιπζκέλεο αγειάδεο πξαθηηθά ηζνχηαη κε 1. Θεσξείηαη φηη δίλνπλ πάληα επίκνλα 

κνιπζκέλνπο απνγφλνπο (Moennig and Liess, 1995). 

2.6.1.2 Μεηάδνζε απφ παξνδηθά κνιπζκέλα δψα 

Με βάζε πνιπάξηζκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ζεσξείηαη φηη ε πξσηνγελήο 

κφιπλζε ζπάληα κφλν εμαπιψλεηαη θαη ηα δψα κε νμεία κφιπλζε απνηεινχλ αδηέμνδν 

γηα ηνλ BVDV, εθηφο θαη αλ ηα δψα είλαη ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο (Niskanen et al., 

2000, Niskanen et al., 2002). Ζ πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο κεηά απφ νμεία 

κφιπλζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα ηεο νξηδφληηαο κεηάδνζεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο λέεο επίκνλεο κνιχλζεηο πνπ αληρλεχνληαη ζε κηα κνιπζκέλε εθηξνθή 

είλαη ην απνηέιεζκα παξνδηθψλ κνιχλζεσλ αγειάδσλ κε θπζηνινγηθφ αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα.  

2.6.1.3 Άιινη ηξφπνη κεηάδνζεο κέζα ζε κηα εθηξνθή 
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Ζ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ BVDV κε άιιν ηξφπν εθηφο ηεο άκεζεο επαθήο, 

εμαξηάηαη απφ ηε δφζε θαη ην κέζν επαθήο. Ζ δφζε κε ηε ζεηξά ηεο, εμαξηάηαη απφ ηε 

δηάξθεηα ηεο κφιπλζεο. ε θπζηθέο ζπλζήθεο, ζεσξείηαη φηη ε δηαζπνξά ηνπ BVDV κε 

ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ή ε κεηάδνζε ηνπ κε άιινπο ηξφπνπο είλαη κηθξήο ζεκαζίαο 

(Lindberg and Houe, 2005).  

 

2.6.2 Μεηάδνζε κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ BVDV πεξηιακβάλνληαη: 

 Μέγεζνο ηεο εθηξνθήο 

 Μέζε απφζηαζε απφ γεηηνληθέο εθηξνθέο 

 Αξηζκφο κνιπζκέλσλ γεηηνληθψλ εθηξνθψλ 

 Κνηλνί βνζθφηνπνη 

 Δπαθέο ‘πάλσ απφ ην θξάθηε’ (over the fence) κεηαμχ ησλ δψσλ 

 Αγνξά δψσλ ρσξίο πηζηνπνηεηηθά 

 Πεξηνρέο κε πςειφ επηπνιαζκφ 

 Απνπζία πξνγξακκάησλ ειέγρνπ 

θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο χπαξμε κηθηψλ εθηξνθψλ κε κηθξά 

κεξπθαζηηθά ή άγξηα δψα πνπ κνηξάδνληαη ηε βνζθή, επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

βεινλψλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά απφ ηνπο θηεληάηξνπο, ρξήζε κνιπζκέλνπ ζπέξκαηνο ή κε 

αληηθείκελα θαηά ηελ εκβξπνκεηαθνξά θ.α. (Houe, 2005). 

Οη κνιπζκέλεο εθηξνθέο κπνξνχλ λα κνιχλνπλ άιιεο κέζσ αληαιιαγψλ / 

κεηαθηλήζεσλ κνιπζκέλσλ δψσλ, παξνδηθά θαη επίκνλα κνιπζκέλσλ (Moennig et al., 

1990). Θεσξείηαη φηη κε ηελ αζθαιή κεηαθνξά δψσλ, απαιιαγκέλσλ απφ ηνλ BVDV, 

κπνξεί λα κεησζεί ε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ζε άλνζεο, κε κνιπζκέλεο εθηξνθέο έσο 95% 

(EU thematic network, 2005). Απφ κηα κνιπζκέλε εθηξνθή κπνξεί επίζεο λα 

κεηαδίδεηαη ν BVDV κέζσ δηαθφξσλ άιισλ νδψλ, φπσο ην ζπέξκα ή ηα έκβξπα (Fray 

et al., 2000). Δπηπιένλ, ε παξνπζία ηνπ BVDV ζε βηνινγηθά πξντφληα, φπσο ηνλ νξφ 

εκβξχνπ κφζρνπ (Fetal Calf Serum, FCS) θαη ε ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ γηα ηε 

παξαζθεπή εκβνιίσλ θαζψο θαη ζηηο ηερληθέο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο (in vivo θαη in 

vitro παξαγσγή εκβξχσλ), απνηεινχλ επηπξφζζεηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηνπ BVDV, 

φηαλ ν ηφο είλαη αθφκε ινηκνγφλνο ζην ηειηθφ πξντφλ. 

Αληίζεηα απφ ηελ ελδσνηηθή κφιπλζε θαη κεηάδνζε ησλ ηνπηθψλ ζηειερψλ 

BVDV κεηαμχ ησλ βννεηδψλ κηαο εθηξνθήο, ε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ θαη ε δηάξθεηα 

ηεο απέθθξηζεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή, κεηά ηελ είζνδν λένπ δψνπ ζε κηα εθηξνθή. Ζ 

ηθαλφηεηα απέθθξηζεο θαη κεηάδνζεο ηνπ BVDV απφ δψα κε νμεία κφιπλζε πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά, αλάινγα ηε δηαζηαπξνχκελε αλνζία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ πξνεγνχκελεο 

κνιχλζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκβνιίσλ (Bolin et al., 1991a) θαη ηεο 

ινηκνγφλνπ δχλακεο ηνπ ηνχ. 
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ηα πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ BVDV πάληα πεξηιακβάλνληαη θαη 

κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηνπ ηνχ (Lindberg and 

Alenius, 1999). 

 

Δηθφλα 2.6.2.1. Ο ξφινο ησλ δψσλ κε νμεία κφιπλζε ζε ζρέζε κε ηα επίκνλα κνιπζκέλα, σο 

πεγέο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ BVDV (Lindberg and Houe, 2005). 

 

2.6.2.1 Ρφινο ηεο έκκεζεο κεηάδνζεο 

Γεληθά, φζν κεηψλεηαη ν επηπνιαζκφο ηνπ BVDV, ηφζν κεηψλεηαη θαη ν θίλδπλνο 

έκκεζεο κεηάδνζεο. Δλέζηκα  πιηθά, κνιπζκέλα κε κηθξέο πνζφηεηεο ξηληθψλ 

εθθξίζεσλ απφ επίκνλα κνιπζκέλα δψα, είλαη κνιπζκαηηθά θαη απηφ απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή νδφ κε ηελ νπνία ν ηφο κπνξεί έκκεζα λα κεηαδνζεί κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ 

(Niskanen and Lindberg, 2003). Δπηπιένλ, αλ ν ηφο δηαηεξείηαη ζην έθδνρν, π.ρ., ζην 

ζπέξκα απφ ηαχξνπο κε επίκνλε ή νμεία κφιπλζε ή ζε κνιπζκέλα έκβξπα, ν θίλδπλνο 

κεηάδνζεο απμάλεηαη (Lindberg et al., 2000, Grooms, 2004). ε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

έρεη απνδεηρζεί φηη απφ δηάθνξα αληηθείκελα (π.ρ. ξηλνζθηθηήξα) κπνξεί λα κεηαδνζεί ε 

κφιπλζε (Gunn, 1993, Lang-Ree et al., 1994).  

2.6.2.2  Ρφινο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

Ο θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνπ BVDV απφ κνιπζκέλα βηνινγηθά πιηθά (εκβφιηα, 

έκβξπα, ζπέξκα) είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη παγθφζκηνο. Ζ αδξαλνπνίεζε ηνπ νξνχ κε 

ζέξκαλζε, ζηνπο 56
ν
C γηα 30min, δελ απνηειεί αμηφπηζηε κέζνδν εμνπδεηέξσζεο ηνπ 

BVDV ζηνλ νξφ (Rossi et al., 1980). Ο ηφο επίζεο αληρλεχηεθε ζην 20.6% ησλ εκβξχσλ 

ζηα ζθαγεία, πνπ απνηεινχλ ηε θχξηα πεγή FCS (Bolin et al., 1991b).  Λφγσ ηεο 

ρακειφηεξεο απφ 100% απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ αδξαλνπνίεζεο ηνπ BVDV 

ζην FCS, ε ρξήζε ηνπ ζηε παξαγσγή εκβνιίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηα βννεηδή (EDQM, 2001).  

Ζ αληηγξαθή θαη ε επηκνλή ηνπ BVDV ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο εκβξχσλ 

θαίλεηαη λα είλαη εηδηθή ηνπ ζηειέρνπο (Givens et al., 2000). Μεγάιεο πνζφηεηεο ηνχ 

έρνπλ αληρλεπηεί ζηνλ νξφ (10
6
 TCID50/ml), ζην βιελλνγφλν ηεο κήηξαο (10

6
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TCID50/ml), ζηα νχξα (10
4
 TCID50/ml), ζηα πγξά πιχζεο ηεο κήηξαο (10

2
 TCID50/ml) 

θαη ζηα θφπξαλα (10
4
 TCID50/ml), ζε επίκνλα κνιπζκέλεο κνζρίδεο δφηξηεο (Brock et 

al., 1991).  

2.6.2.3  Ρφινο ησλ μεληζηψλ, φρη βννεηδψλ 

εκαληηθή εκπινθή παξαηεξείηαη ζε θνπάδηα πξνβάησλ θαη γηδηψλ πνπ είλαη ζε 

ζηελή επαθή κε βννεηδή, ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο δηαρείξηζεο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη 

κηα επαξθψο ζηελή επηδσνηηνινγηθή επαθή κεηαμχ ηνπ BVDV θαη ηνπ BDV, πνπ 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηε κεηαμχ ησλ εηδψλ κεηάδνζε ηνπ 

ηνχ. Θα πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κηθξά κεξπθαζηηθά ζηα νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηεο ΗΓΒ / ΝΒ.  

ηα άγξηα είδε, νη νξνινγηθέο δνθηκέο απέδεημαλ ηε κφιπλζε απφ BVDV ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 50 είδε ηεο ηάμεο ησλ αξηηνδάθηπισλ. Δίλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ 

νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ πξνζβεβιεκέλσλ εηδψλ, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα 

απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ απφ νξνινγηθέο κειέηεο. Γηα λα είλαη ηθαλά ηα άγξηα δψα λα 

απνηεινχλ απνζήθεο ηνπ ηνχ, απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ηνχ λα κνιχλεη ηα βννεηδή θαη 

λα πξνθαιεί επίκνλεο κνιχλζεηο ζε άγξηνπο πιεζπζκνχο δψσλ, ρσξίο λα 

επαλεηζάγεηαη.  

 

Δηθφλα 2.6.2.3.1. πνπδαηφηεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ BVDV ζε 

κε κνιπζκέλεο εθηξνθέο Δπξσπατθψλ ρσξψλ, ζε ελδεκηθέο ζπλζήθεο (EU, Thematic network, 2001). 
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Ο BVDV ελδσνηεί ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ. ε ηέηνηεο ζπλζήθεο, πεξίπνπ ην 50% φισλ ησλ 

εθηξνθψλ έρνπλ επίκνλα κνιπζκέλα δψα θαη ην 90% ησλ δψσλ έρνπλ εθηεζεί ζηνλ ηφ 

ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.   
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2.7 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ BVDV ΚΑΗ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ 

 

2.7.1 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ BVDV 

 

Οη RNA ηνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ BVDV, αληηγξάθνληαη θαη επηβηψλνπλ 

κέζσ δηάθνξσλ γελεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη θχθισλ δσήο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηε 

βηνινγία θαη ηε βηνρεκεία ησλ μεληζηψλ ηνπο. Όπσο θαη άιινη ηνί, ε κφιπλζε ησλ 

θπηηάξσλ ησλ μεληζηψλ απφ ηνλ BVDV απνιήγεη ζηε ηξνπνπνίεζε ηεο έθθξαζεο ησλ 

γνληδίσλ, πνπ δξνπλ πιένλ επεξγεηηθά γηα ηελ αληηγξαθή θαη ηελ επηβίσζε ηνπ ηνχ. Ζ 

ξχζκηζε ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο πξσηεΐλεο, ππεχζπλεο γηα ηε κεηάθξαζε 

ηνπ ηνχ, θαζψο θαη ησλ πξσηετλψλ, ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηε 

δφκεζε ηνπ ητθνχ ζσκαηηδίνπ, έρεη απνδεηρζεί ζε θχηηαξα πξνζβεβιεκέλα απφ ηνλ 

BVDV (Neill and Ridpath, 2003a, 2003b).   

Ο θχθινο δσήο ηνπ BVDV πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

1. αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ητθφ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ μεληζηή 

2. ελδνθπηηάξσζε ηνπ ητθνχ ζσκαηηδίνπ 

3. ζχληεμε ηεο ητθήο κεκβξάλεο 

4. απειεπζέξσζε ηνπ ητθνχ RNA 

5. κεηάθξαζε ηνπ ητθνχ RNA κέζσ ηεο εζσηεξηθήο ζέζεο ζχλδεζεο ησλ 

ξηβνζσκαηίσλ (Internal Ribosome Entry Site, IRES) θαη επεμεξγαζία ηεο 

πνιππξσηεΐλεο 

6. αλαπαξαγσγή ηνπ ητθνχ RNA κέζσ ηεο ζχλζεζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ 

θιψλνπ αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο 

7. ζπγθξφηεζε λνπθιενθαςηδίσλ θαη απφθηεζε θαθέινπ κε κεηάβαζε ζε 

κεκβξαληθά θπζηίδηα 

8. σξίκαλζε θαη κεηαθνξά ησλ ητθψλ ζσκαηηδίσλ ζηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα 

9. απειεπζέξσζε ηνπ ηνχ κε εμσθπηηάξσζε 

Ζ ζχλδεζε θαη ε είζνδνο ηνπ ηνχ κέζα ζην θχηηαξν είλαη κία ζχλζεηε θαη  

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εμαξηψκελε απφ ηνπο ππνδνρείο 

ελδνθπηηάξσζε, κνξίσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ θπηηάξνπ θαη ησλ ητθψλ πξσηετλψλ E
rns

 θαη 

Δ2 (Schelp et al., 1995, Xue et al., 1997, Iqbal et al., 2000, Schelp et al., 2000). Οη 

γιπθνπξσηεΐλεο ηνπ πεξηβιήκαηνο πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηηο θσδηθέο πεξηνρέο γηα 

ηελ Δ2 θαη ηελ E
rns

, έρεη απνδεηρηεί φηη ζπλδένληαη αλεμάξηεηα κε ηηο θπηηαξηθέο 

επηθάλεηεο (Hulst and Moorman, 1997, Iqbal et al., 2000). Ζ Δ2 πξσηεΐλε ζπλδέεηαη 

αζζελέζηεξα κε ηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα θαη ν ελαξθηήξηνο κεραληζκφο ζχλδεζεο ηνπ 

ηνχ κε ην θχηηαξν πξνθαιείηαη απφ ηε ζχλδεζε E
nrs 

– γιπθνδακηλνγιπθαλψλ ηεο 

θπηηαξηθήο επηθάλεηαο.  
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Σν ζηάδην απηφ ζπκβαίλεη ζε επαίζζεηα θαη κε θχηηαξα, γηαηί νη ππνδνρείο απηνί 

είλαη παξφληεο ζηα πεξηζζφηεξα θχηηαξα. Φαίλεηαη φηη κφλν ε ζχλδεζε κε ηνπο 

ππνδνρείο, δελ επαξθεί γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ ηνχ (Flores et al., 1996). Ζ είζνδνο ζην 

θχηηαξν επηηπγράλεηαη κε ηε ζχλδεζε ηεο Δ2 πξσηεΐλεο ηνπ θαθέινπ ζηνπο 

ιηπνπξσηετληθνχο ππνδνρείο ρακειήο ππθλφηεηαο (low density lipoproteinic receptors, 

LDLR) ηνπ θπηηάξνπ θαη εζσηεξίθεπζε κέζσ ελδνθπηηάξσζεο. Απηή απνηειεί πηζαλά 

ηελ ελαιιαθηηθή νδφ, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο απνπζίαο ησλ LDLR ππνδνρέσλ, ζηα 

πεξηζζφηεξα θχηηαξα (Agnello et al., 1999). Χο ηψξα, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε 

χπαξμε άιισλ κνξίσλ θπηηαξηθψλ ππνδνρέσλ. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ BVDV λα πξνζβάιιεη έλα  ζρεηηθά πνηθίιν εχξνο μεληζηψλ, 

θαζψο θαη ν ηξνπηζκφο ησλ εηδψλ ησλ δψσλ θαη ησλ ηζηψλ πνπ κνιχλνληαη απφ ηνλ 

BVDV, έρεη ζρεηηζηεί κε ηε γιπθνπξσηεΐλε ηνπ ειχηξνπ Δ2 (Liang et al., 2003). Ζ Δ2 

πξσηεΐλε, πνπ κεηαθξάδεηαη απφ κηα αξθεηά κεηαβιεηή πεξηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο, 

κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ BVDV λα απνθεχγεη ηελ 

αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ μεληζηή (Ridpath, 2003). 

Ο κεραληζκφο ειεπζέξσζεο ηνπ γνληδησκαηηθνχ RNA κέζα ζην θπηηαξφπιαζκα 

δελ είλαη πιήξσο γλσζηφο, αιιά πηζαλφηαηα πεξηιακβάλεη νμείδσζε ησλ 

ελδνθπηηαξηθψλ θπζηηδίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ ητθνχ RNA (Flores et 

al., 1996). 

 

2.7.1.1 Μεηάθξαζε θαη κεηαγξαθή 

Σν επφκελν θξίζηκν ζηάδην, κεηά ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ειεπζέξσζε ηνπ ητθνχ 

γνληδηψκαηνο, είλαη ε παξαγσγή ησλ ητθψλ πξσηετλψλ, ηφζν ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

αληηγξαθή, φζν θαη απηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα κφξηα ηνπ μεληζηή. Σν γνληδίσκα 

ηνπ ηνχ δελ ελζσκαηψλεηαη ζην γνληδίσκα ηνπ κνιπζκέλνπ θπηηάξνπ, θαζψο ε 

αληηγξαθή ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο ζπκβαίλεη εμνινθιήξνπ ζην θπηηαξφπιαζκα ηνπ 

κνιπζκέλνπ θπηηάξνπ. Σν γνληδησκαηηθφ RNA ηνπ BVDV ιεηηνπξγεί σο mRNA, γηα 

ηελ άκεζε παξαγσγή κηαο κεγάιεο ητθήο πνιππξσηεΐλεο, πνπ θσδηθνπνηείηαη απφ ην 

κνλαδηθφ Αλνηθηφ Αλαγλσζηηθφ Πιαίζην (Open Reading Frame, ORF) ηνπ ηνχ. ηε 

ζπλέρεηα, ε πνιππξσηεΐλε πξσηενιχεηαη κε ηε βνήζεηα ητθψλ θαη θπηηαξηθψλ 

πξσηεαζψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ, ζε δνκηθέο θαη κε 

πξσηεΐλεο. Οη γιπθνπξσηεΐλεο ηνπ θαθέινπ, E
rns

, Δ1 θαη Δ2, κεηαθέξνληαη ζηνλ απιφ 

ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ. Οη Δ1 θαη Δ2 πξσηεΐλεο εηζέξρνληαη ζηηο κεκβξάλεο 

ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ θαηά ηελ κεηάβαζε, ελψ ε E
rns

 πξσηεΐλε παξακέλεη 

δηαιπηή.  

Οη 5’ θαη 3’ κε κεηαθξαδφκελεο πεξηνρέο ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο παξνπζηάδνπλ 

εθηεηακέλε δεπηεξνηαγή δνκή θαη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηάθξαζε θαζψο θαη 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ητθνχ RNA. Ζ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ηεο πνιππξσηεΐλεο 

γίλεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εζσηεξηθήο πξφζδεζεο ησλ ξηβνζσκάησλ (internal 

ribosome entry site, IRES), ζην 5’ κε κεηαθξαδφκελν άθξν ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο. Ζ 

5’ κε κεηαθξαδφκελε πεξηνρή θαζνξίδεη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχθινπ ηνπ ηνχ. 
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Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο. ηελ 5’ κε 

κεηαθξαδφκελε πεξηνρή εληνπίδνληαη επίζεο ξπζκηζηηθά ζηνηρεία ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ητθνχ γνληδηψκαηνο, κηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αιιεινπρία απνηειεί ηελ πεξηνρή 

έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο γηα ηε παξαγσγή ητθνχ RNA, απφ ην αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο 

ελδηάκεζν κφξην. Σν 3’ κε κεηαθξαδφκελν άθξν είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ έλαξμε ηεο 

αληηγξαθήο ηνπ ητθνχ RNA θαη ηε κνιπζκαηηθφηεηα ηνπ ηνχ.  

 Ζ έλαξμε ηεο αληηγξαθήο ζεκαηνδνηείηαη απφ ην IRES. Έρεη απνδεηρηεί γηα ηνπο 

ηνχο ηνπ γέλνπο pestivirus, φηη ην IRES ζπλδέεηαη εθιεθηηθά κε ηε 40S ξηβνζσκηθή 

ππνκνλάδα, φηαλ δελ ππάξρνπλ επηπξφζζεηνη παξάγνληεο έλαξμεο ηεο κεηαγξαθήο. Με 

ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θπηηάξνπ, νη κε δνκηθέο πξσηεΐλεο ηνπ ηνχ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχκπινθν πνπ θαηαιχεη ηε κεηαγξαθή ηνπ ζεηηθνχ RNA 

ζηελ πιήξσο εθπηπγκέλε ζπκπιεξσκαηηθή αξλεηηθή αιπζίδα RNA. Ζ αξλεηηθή RNA 

αιπζίδα ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ην αληηγξαθηθφ ζχκπινθν θαη ηε ζχλζεζε ζεηηθψλ 

RNA κνξίσλ, κε έλα εκηζπληεξεηηθφ αζχκκεηξν πξφηππν αληηγξαθήο (Warrilow et al., 

2000). Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηξία εηδηθά ηνπ ηνχ RNAs: έλα δίθισλν πξφηππν  

αληηγξαθήο (RF), έλα κεξηθψο κνλφθισλν θαη κεξηθψο δίθισλν ελδηάκεζν αληίγξαθν 

(RI) θαη έλα κνλφθισλν ητθφ RNA. Ζ αληηγξαθή ηνπ ηνχ μεθηλά απφ έλα ζεηηθφ 

ζχκπινθν ξεπιηθάζεο πνπ απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά ηνπ ηνχ θαη ησλ θπηηάξσλ, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζην 3΄ άθξν ηνπ γνληδηψκαηνο. Ζ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ 

έλαξμε έσο ηελ επηκήθπλζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζχλζεζε εθθνιαπηφκελσλ 

RNAs, κήθνπο 8-10 λνπθιενηηδίσλ (Sun and Kao, 1997). Ζ επηκήθπλζε απνζπά ην 

ζεηηθφ ζθέινο απφ ην RI πξφηππν, επηηξέπνληαο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

πξνηχπνπ ελψ ζπλερίδεηαη ε επηκήθπλζε ησλ παξαγφκελσλ ζεηηθψλ ζθειψλ. Αλά 

πξφηππν ζρεκαηίδνληαη πεξίπνπ 6 εθθνιαπηφκελα ζθέιε (Gong et al., 1998). Σν 

δίθισλν αληίγξαθν απνηειεί παξάγσγν ηνπ ητθνχ RNA θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν 

γηα ηε ζχλζεζε κνλφθισλσλ αιπζίδσλ.  

 

2.7.1.2 Ρχζκηζε ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο αληηγξαθήο 

Ο αθξηβήο έιεγρνο ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο αληηγξαθήο είλαη απαξαίηεηνο ζην 

θχθιν ηνπ BVDV, θαζψο ην ίδην ζεηηθήο θαηεχζπλζεο RNA ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξφηππν θαη γηα ηηο δχν δηαδηθαζίεο. Γνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο ηνπ 5΄ ηειηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ BVDV, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο IRES ζέζεο, 

απέδεημαλ δεπηεξνηαγή δνκή πνπ επηηξέπεη ζην ητθφ RNA λα κεηαπεδήζεη απφ θχθιν 

κεηάθξαζεο ζε θχθιν αληηγξαθήο (Yu et al., 2000). Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ητθψλ 

πξσηετλψλ, φπσο ηεο NS5A θαη ηεο NS5B, πνπ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηελ 

εμαξηψκελε απφ ηελ IRES κεηαγξαθή, κπνξνχλ επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ ξπζκηζηηθά 

ζηελ αιιαγή απφ ηε κεηαγξαθή ζηελ αληηγξαθή. Κηλεηηθή αλάιπζε ηεο κεηαγξαθήο 

θαη ηεο αληηγξαθήο, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ξχζκηζε ηεο αιιαγήο απφ κεηαγξαθή ζε 

αληηγξαθή δελ είλαη εηδηθή γηα ην BVDV IRES, αιιά κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ητθφ γνληδίσκα εθηφο ηνπ IRES, ή απφ 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεηαθξαζηηθψλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ, ηνπ ηνχ θαη ηνπ 

μεληζηή (Li and McNally, 2001). 
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2.7.1.3 ρεκαηηζκφο ηνπ ηνχ θαη εμσθπηηάξσζε 

Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ηνπ βηξίνπ απφ ηα κνιπζκέλα θχηηαξα ηνπ μεληζηή. Σα βίξηα ηνπ BVDV θαίλεηαη λα 

σξηκάδνπλ ζε ελδνθπηηαξηθά θπζηίδηα ζηε ζπζθεπή ηνπ Golgi ή ζην ελδνπιαζκαηηθφ 

δηθηπσηφ, φπνπ ν ιηπηδηθφο θάθεινο πξνζαξκφδεηαη κεηά ηελ αλάπηπμή ηνπ κέζα ζηνλ 

απιφ ηνπ θπζηηδίνπ. Ζ σξίκαλζε ηνπ ηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κνξθνινγηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ, θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζηε θπηηαξηθή επηθάλεηα, δηεπθνιχλεηαη απφ 

έλδπκα θαη δηαδηθαζίεο ζηα θχηηαξα ηνπ μεληζηή (Zitzmann et al., 1999, Durantel et al., 

2001). Ζ δίνδνο ησλ αλψξηκσλ κνξίσλ κέζα απφ ην ελδνπιαζκαηηθφ δηθηπσηφ θαη ηε 

ζπζθεπή ηνπ Golgi θαηαιήγεη ζηελ σξίκαλζε ησλ κνξίσλ απηψλ, κε ηελ επεμεξγαζία 

θαη γιπθνδπιίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θαθέινπ. Σα θπζηίδηα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηφ 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ πιάζκαηνο ζηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα, φπνπ ηα θπζηίδηα 

ζπγρσλεχνληαη κε ηε κεκβξάλε θαη ην ητθφ ζσκαηίδην ειεπζεξψλεηαη ζην εμσθπηηάξην 

πεξηβάιινλ (Grummer et al., 2001, Bielefeldt – Ohmann and Block, 1982, Gray and 

Nettleton, 1987) θαη ε αλίρλεπζή ηνπο είλαη δπλαηή 8 ψξεο κεηά ηε κφιπλζε (Nuttall, 

1980). 

 

2.7.1.4 εκεία αληηγξαθήο 

Ο BVDV αληηγξάθεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα, παξφκνηα κε άιινπο  RNA ηνχο. Ζ 

αληηγξαθή γίλεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεπξά ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηπσηνχ 

(Zhang et al., 2003). Ο BVDV παξνπζηάδεη ηξνπηζκφ θαη σο πξνο ην είδνο θαη σο πξνο 

ηα θχηηαξα. Παξφιν πνπ ν BVDV κπνξεί λα πξνζβάιιεη κεγάιε πνηθηιία θπηηαξηθψλ 

ηχπσλ, ηφζν in vivo φζν θαη in vitro, παξνπζηάδεη εκθαλή επηινγή γηα θχηηαξα ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Σ, ησλ Β, ησλ κνλνθπηηάξσλ, 

ησλ καθξνθάγσλ θαη ησλ δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ (Sopp et al., 1994). Οη βηφηππνη ηνπ 

BVDV ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά, κε ηα κε θπηηηαξνπαζνγφλα ζηειέρε λα 

παξνπζηάδνπλ ηξνπηζκφ γηα ηα ιεπθνθχηηαξα, ην ιεκθνεηδή ηζηφ, ηνπο παξσηηδηθνχο 

αδέλεο, ην εγγχο θφινλ θαη ηνλ αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα. Σα θπηηαξνπαζνγφλα ζηειέρε 

ζρεηίδνληαη, γεληθά, κε ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ( Greiser – Wilke et al., 1993, Liebler 

et al., 1991) θαη αληηγξάθνληαη ζηηο σνζήθεο (Grooms et al., 1998). 

 

2.7.2 ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ 

 

Γηα ηε πεξηγξαθή ηεο παζνγέλεηαο ηνπ λνζήκαηνο, έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ηα 

παξαθάησ ζχλδξνκα: νμεία BVD ινίκσμε, δηαπιαθνχληηα / ελδνκήηξηα ινίκσμε, 

επίκνλε κφιπλζε θαη λφζνο ησλ βιελλνγφλσλ. Δπαίζζεηα δψα φισλ ησλ ειηθηψλ, 

κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα πξσηνγελή, παξνδηθή κφιπλζε απφ ηνλ BVDV, πνπ 

θαιείηαη νμεία BVDV ινίκσμε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε ηεο (ππνθιηληθή, ζνβαξή 

νμεία ή παξαηεηακέλε). Ζ παξνδηθή, νμεία κφιπλζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπινθέο, 

αλ ην πξνζβεβιεκέλν δψν είλαη έγθπν. O BVDV πεξλάεη ηνλ πιαθνχληα θαη πξνθαιεί 
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δηαπιαθνχληηα / ελδνκήηξηα ινίκσμε. Ζ κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα έρεη δηάθνξε 

εμέιημε. Ζ πην ζεκαληηθή είλαη ε γέλλεζε επίκνλα κνιπζκέλσλ κνζραξηψλ, πνπ είλαη 

ην πξναπαηηνχκελν γηα ηε λφζεζε, αξγφηεξα, απφ ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ. Σα 

επίκνλα κνιπζκέλα δψα θαη ηα δψα κε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ, είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

εκθάληζε επηδσνηηψλ θαη νμεηψλ ινηκψμεσλ BVDV. 

 

2.7.2.1 Ομεία ινίκσμε 

Ομεία ινίκσμε απφ ηνλ BVDV πξνθαιείηαη φηαλ επαίζζεηα (νξναξλεηηθά) 

αλνζντθαλά βννεηδή, κνιπλζνχλ απφ ηνλ ηφ. Σα νξνζεηηθά βννεηδή ζπλήζσο δελ είλαη 

επαίζζεηα. Ο πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ πξφγλσζε ηεο νμείαο ινίκσμεο απφ 

ηνλ BVDV, είλαη ε ινηκνγφλνο δχλακε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ηνχ πνπ κνιχλεη. Ζ 

ινηκνγφλνο δχλακε δελ ζρεηίδεηαη κε ην βηφηππν, θαζψο ηφζν νη θπηηαξνπαζνγφλνη φζν 

θαη νη κε θπηηαξνπαζνγφλνη βηφηππνη, αληηπξνζσπεχνληαη ζηνπο γελφηππνπο 1 θαη 2 

ηνπ BVDV θαη παξνπζηάδνπλ επξχ θάζκα ινηκνγφλνπ δξάζεο.  

Μεηά απφ ηνλ ελδνξξηληθφ ελνθζαικηζκφ βννεηδψλ, κε ζηειέρε ρακειήο 

ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ γελφηππσλ BVDV 1 θαη BVDV 2, ηα δψα δελ παξνπζηάδνπλ 

εκθαλή θιηληθά ζπκπηψκαηα (Wilhelmsen et al., 1990, Traven et al., 1991, Bolin and 

Ridpath, 1992, Marshall et al., 1996, Bruschke et al., 1998a, Liebler – Tenorio et al., 

2003a). Παξαηεξείηαη κφλν κηα ειαθξά αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα 1-2 εκέξεο 

(Liebler – Tenorio et al., 2003a).  

 Απφ δνθηκέο απνκφλσζεο θαη ηηηινπνίεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ν BVDV 1 

αληηγξάθεηαη αξρηθά ζηηο ακπγδαιέο θαη ζην ξηληθφ βιελλνγφλν (Bruschke et al., 

1998a). Ητθφ αληηγφλν αλαθαιχθζεθε αξρηθά ζηηο ακπγδαιέο, ζηα ιεκθνγάγγιηα θαη 

ζηηο πιάθεο ηνπ Peyer θαη θαηφπηλ ζην ζπιήλα θαη ζην ζχκν αδέλα (Liebler – Tenorio 

et al., 2003a). Σν ητθφ αληηγφλν θπξηαξρνχζε ζηα ιεκθνεηδή ζπιάθηα θαη ζην θινηφ ηνπ 

ζχκνπ θαη ε κφιπλζε ησλ ηζηψλ επεξέαδε φια ηα παξφληα θχηηαξα. Δθηφο ησλ 

ιεκθνεηδψλ ηζηψλ, ε πνιπεζηηαθή κφιπλζε ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, ήηαλ ην κφλν 

ζεκείν πνπ κπνξνχζε λα αλεβξεζεί ητθφ αληηγφλν, ελψ δελ ήηαλ αληρλεχζηκν ζην κπειφ 

ησλ νζηψλ, ζε θακία πεξίνδν. Ζ παξνπζία ηνπ ητθνχ αληηγφλνπ δελ ζρεηίζηεθε κε 

αιινηψζεηο ζηνπο ηζηνχο. Ζ κεγαιχηεξε εμάπισζε θαη πνζφηεηα ητθνχ αληηγφλνπ 

βξέζεθε ηελ 6
ε
 εκέξα κεηά ηε κφιπλζε, πνπ αθνινπζήζεθε απφ γξήγνξε απνκάθξπλζε 

ηνπ ηνχ θαη εμαθάληζή ηνπ απφ ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία.  

Σα ζπκπηψκαηα κεηά απφ πξνζβνιή απφ ζηειέρε πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο 

είλαη ζπλήζσο ζνβαξά αιιά κε εηδηθά θαη πεξηιακβάλνπλ πςειφ ππξεηφ, αλνξεμία, 

θαηάπησζε θαη ζπρλά δηάξξνηα (Corapi et al., 1990, Bolin and Ridpath, 1992, Ellis et 

al., 1998, Odeon et al., 1999). ε νξηζκέλεο ινηκψμεηο απφ πνιχ ινηκνγφλα ζηειέρε ηνπ 

BVDV, κπνξεί απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ινίκσμεο λα παξαηεξείηαη ζλεζηκφηεηα. ε 

νξηζκέλα δψα αλαπηχζζνληαη ζνβαξέο αηκνξξαγίεο (Corapi et al., 1990), θαη αλ θαη δελ 

απνηεινχλ ζηαζεξφ εχξεκα, φηαλ εκθαλίδνληαη απνηεινχλ ην αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν. 

ε πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο, ν πςειφο ππξεηφο απνηειεί ζηαζεξφ ζχκπησκα (Ridpath et 

al., 2000). Άιια ζηαζεξά θιηληθά επξήκαηα είλαη ε ζνβαξή, πξννδεπηηθή ιεκθνπελία 
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θαη ε ήπηα έσο ζνβαξή ζξνκβνθπηηαξνπελία (Marshall et al., 1996, Stoffregen et al., 

2000, Liebler – Tenorio et al., 2002).  

Αηκνξξαγία (αηκνξξαγηθή δηάζεζε) πξνθαιείηαη κφλν φηαλ ηα ζξνκβνθχηηαξα 

βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξνχο αξηζκνχο. Καζψο ν κπειφο ησλ νζηψλ πξνζβάιιεηαη 

αξγφηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο ιεκθναηκαηνπνηεηηθνχο ηζηνχο θαη ε 

ζξνκβνθπηηαξνπελία αλαπηχζζεηαη κεηά ηελ πξνζβνιή ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, ν 

ζάλαηνο ηνπ δψνπ κπνξεί λα ζπκβεί πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ εμεγνχληαη νη δηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αηκνξξαγηψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηα θιηληθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο, ζε 

ζνβαξή νμεία ΗΓΒ.   

Ζ εκθάληζε ζξνκβνθπηηαξνπελίαο ζρεηίδεηαη επζέσο κε ηελ πξνζβνιή ηνπ 

κπεινχ ησλ νζηψλ απφ ηνλ BVDV. ην κπειφ ησλ νζηψλ, ν ηφο αληρλεχεηαη ζε φια ηα 

θπηηαξηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγαθαξπνθπηηάξσλ (Spagnuolo et al., 

1997, Walz et al., 1999). Απφ ηα κεγαθαξπνθχηηαξα πξνθχπηνπλ ηα ζξνκβνθχηηαξα 

θαη έηζη ε πξνζβνιή ηνπο, ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζξνκβνθπηηαξνπελίαο. Ο ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο πξφθιεζεο ηεο 

ζξνκβνθπηηαξνπελίαο δελ έρεη πιήξσο θαηαλνεζεί. Ζ λέθξσζε ησλ 

κεγαθαξπνθπηηάξσλ, ε κεησκέλε παξαγσγή ζξνκβνθπηηάξσλ απφ ηα 

κεγαθαξπνθχηηαξα, ε απμεκέλε θαηαλάισζε ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ ζηελ πεξηθέξεηα 

θαη ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα ησλ ζξνκβνθπηηάξσλ, έρνπλ ελνρνπνηεζεί σο αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο (Rebhun et al., 1989, Corapi et al., 1990, Walz et al., 1999, 2001).  

 Ζ αξρηθή κεηάδνζε γίλεηαη απφ ην αλαπλεπζηηθφ. Αξρηθά πξνζβάιινληαη νη 

ακπγδαιέο θαη ν ιεκθηθφο ηζηφο. Ζ παξνπζία ζηειερψλ πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο, 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα ζπιάθηα ηνπ ιεκθνεηδνχο ηζηνχ αιιά επεθηείλεηαη ζηηο 

εμαξηψκελεο απφ ηα Σ-θχηηαξα πεξηνρέο. Σα ζηειέρε πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο 

επεθηείλνληαη θαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηα κπεινεηδή θχηηαξα θαη 

ηα κεγαθαξπνθχηηαξα, ζρεηίδεηαη κε ηε ζξνκβνθπηηαξνπελία. 

 Αληίζεηα απφ ηα ζηειέρε ρακειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο πνπ απνκαθξχλνληαη 

απφ ηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ηζηνχο, ηα πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο ζηειέρε 

ζπλερίδνπλ λα εμαπιψλνληαη θαη λα θαηαλέκνληαη ζηνπο ηζηνχο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί 

ζηε ζνβαξή νμεία κνξθή (Marshall et al., 1996, Ellis et al., 1998, Odeon et al., 1999, 

Stoffregen et al., 2000). Αληηγφλα ηνπ BVDV, πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο 

αλεπξίζθνληαη ζην ιεκθνεηδή ηζηφ, ζην βιελλνγφλν ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ 

πεπηηθνχ θαη αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα θαη ζηνπο ελδνθξηλείο αδέλεο. Σειηθά, δελ 

ππάξρεη θαλέλαο ηζηφο πνπ λα κελ πεξηέρεη ητθφ αληηγφλν, ηνπιάρηζηνλ ζηε δηάκεζε 

νπζία. Ο ηφο εμαπιψλεηαη αηκαηνγελψο. Παξά ηελ επξεία εμάπισζε ηνπ ηνχ, νη 

αιινηψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο.  Ζ δηαθνξά απηή παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζηηο αξρηθέο 

θάζεηο ηεο κφιπλζεο. Αξρηθά, κεγάινο αξηζκφο πξνζβεβιεκέλσλ θπηηάξσλ βξίζθνληαη 

ζηνπο ιεκθνεηδείο ηζηνχο, ρσξίο αληίζηνηρεο κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο. Οη αιινηψζεηο 

ζην ιεκθνεηδή ηζηφ είλαη θαζπζηεξεκέλεο. ην ζχκν αδέλα, ητθφ αληηγφλν είλαη 

ζπγθεληξσκέλν ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα ιφβηα, αιιά νη αιινηψζεηο είλαη 

πνιπεζηηαθέο. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν, φπνπ ην 
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ητθφ αληηγφλν παξνπζηάδεηαη δηάρπην, αιιά νη αξρηθέο αιινηψζεηο είλαη πνιπεζηηαθέο. 

ηνπο πλεχκνλεο, παξαηεξνχληαη ζπρλά εζηίεο νμείαο, ππψδνπο βξνγρνπλεπκνλίαο, πνπ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζηε θαηαλνκή ηνπ ηνχ ζην πλεχκνλα.   

 

Δηθφλα 2.7.2.1.1. Μηθξνθσηνγξαθία  πλεχκνλα κνζραξηνχ. Σν αληηγφλν ηνπ BVDV 

εληνπίδεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ θπςειηδηθψλ καθξνθάγσλ θαη ησλ ιείσλ κπτθψλ 

ηλψλ ηνπ κπτθνχ ρηηψλα ησλ θπςειίδσλ. Υξψζε κε ABC Αλνζνυπεξνμεηδάζε γηα ηνλ 

BVDV. Μπάξα, πιάηνο 50κm (Ellis et al., 1998). 
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Πεηξακαηηθή κφιπλζε κε ζηειέρε δηαθνξεηηθήο ινηκνγφλνπ δχλακεο απέδεημαλ 

φηη, είλαη παξφκνηα ε αξρηθή κφιπλζε θαη εμάπισζε, αιιά δηαθέξνπλ ζηηο πνζφηεηεο 

ηνπ ηνχ πνπ αλεπξίζθνληαη ζηνπο ηζηνχο θαη ζηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο (Lieber – 

Tenorio et al., 2003b). Ζ θαηάιεμε είλαη ηειηθά, ε επξεία θαηαλνκή ησλ ινηκνγφλσλ 

ζηειερψλ ζηνπο ηζηνχο ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο ινίκσμεο, αληίζεηα απφ ηε 

γξήγνξε απνκάθξπλζε ησλ ζηειερψλ ρακειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο απφ ηνπο ηζηνχο. 

Σα ζηειέρε πνπ πξνθαινχλ ηε ζνβαξφηεξε ηαηκία, πξνθαινχλ επίζεο ηα ζνβαξφηεξα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα (Walz et al., 2001). Γειαδή, νη δηαθνξέο ζηελ αληηγξαθή ηνπ ηνχ 

θαη φρη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ BVDV θαη ησλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή, έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε ινηκνγφλν δχλακε ησλ δηαθφξσλ ζηειερψλ ηνπ BVDV.   

 

2.7.2.2 Γηαπιαθνχληηα / ελδνκήηξηα κφιπλζε 

 Ζ θχξηα νηθνλνκηθή επίδξαζε ηνπ BVDV πξνθαιείηαη απφ ηελ ελδνκήηξηα 

ινίκσμε πνπ πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ross et al., 1986, 

Kirkbride, 1992, Dubovi, 1994, Moenning and Liess, 1995, Rufenacht et al., 2001). Ζ 

επίδξαζε απηή νθείιεηαη ζην φηη ν BVDV κπνξεί λα κνιχλεη ην γελλεηηθφ ζχζηεκα 

ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ δψσλ, λα πεξάζεη ηνλ πιαθνχληα θαη λα πξνζβάιιεη ην 

έκβξπν. Ζ δηαπιαθνχληηα κφιπλζε κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ πνξεία νμέσλ ινηκψμεσλ 

ιίγν πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, κε αθξνδίζηα κεηάδνζε απφ κνιπζκέλν 

ζπέξκα θαη κε επίκνλε κφιπλζε. Αθφκε θαη ππνθιηληθέο νμείεο ινηκψμεηο κπνξνχλ λα 

πξνζβάιινπλ ην γελλεηηθφ ζσιήλα θαη λα πξνθαιέζνπλ δηαπιαθνχληηα κεηάδνζε 

(McGowan et al., 1993). πλεπψο, θάζε κφιπλζε πξηλ, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο, κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

 Σν απνηέιεζκα ηεο ελδνκήηξηαο κφιπλζεο εμαξηάηαη θχξηα, απφ ην ρξφλν ηεο 

κφιπλζεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ζπλεπψο απφ ηελ ειηθία ηνπ εκβξχνπ. Μνιχλζεηο 

αθξηβψο πξηλ, ή θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο εγθπκνζχλεο δηαηαξάζζνπλ ηελ 

νξκνληθή ηζνξξνπία, πξνθαινχλ κείσζε ηνπ ξπζκνχ ζχιιεςεο θαη έρνπλ απεπζείαο 

επίδξαζε ζην έκβξπν. ε φςηκα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο, ην απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ – ζηφρσλ, ηε θάζε ηεο νξγαλνγέλεζεο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξπτθνχ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Duffel and Harkness, 

1985). 

 Σν απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο θαζνξίδεηαη επίζεο θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηνχ, 

εηδηθφηεξα ην βηφηππν ηνπ BVDV. Καη νη 2 βηφηππνη κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ ην 

έκβξπν, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο δηαθέξεη. Μφιπλζε κε ηνλ cp βηφηππν 

θαίλεηαη φηη πξνθαιεί κεγαιχηεξεο βιάβεο ζην λεαξφ έκβξπν απφ ηνλ ncp βηφηππν 

(Vanroose et al., 1998). Μφλν ν ncp βηφηππνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επίκνλε ηαηκία 

(Brownlie et al., 1989). Έρεη πξνηαζεί φηη, ε ηθαλφηεηα ηνπ BVDV λα αλαζηέιιεη ηε 

παξαγσγή ηεο IFN-1, επηηξέπεη ζηνλ ncp βηφηππν λα πξνθαιεί επίκνλε κφιπλζε 

(Charleston et al., 2001). 
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 Ζ δηαπιαθνχληηα κφιπλζε έρεη αλαθεξζεί θαη γηα ηνπο 2 γελφηππνπο, BVDV 1 

θαη 2 (Wittum et al., 2001). Έρεη επίζεο αλαθεξζεί δηπιή κφιπλζε απφ BVDV 1 θαη 2 

(Brock and Chase, 2000).  

 Ομεία κφιπλζε ησλ αγειάδσλ θαηά ηελ πξνσνζπιαθηνξξεθηηθή πεξίνδν, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηαηκία θαηά ηνλ νίζηξν θαη κεησκέλν ξπζκφ ζχιιεςεο. Αλ ε 

ζχιιεςε επηηεπρζεί, ζηνλ ηνθεηφ ηα κνζράξηα είλαη πγηή, νξναξλεηηθά θαη δελ 

απεθθξίλνπλ ηνλ ηφ (McGowan et al., 1993). ε πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο θαη νη 2 

βηφηππνη ηνπ ηνχ, πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηηο σνζήθεο (Grooms et al., 1998b, 1998c). 

Με αλνζντζηνρεκηθέο κεζφδνπο, ν ηφο κπνξεί λα αλεβξεζεί ζηα θνθθηνθχηηαξα θαη ζην 

ζπλδεηηθφ ηζηφ ησλ σνζεθψλ, 8 κε 30 εκέξεο κεηά ηε κφιπλζε.  Καηά ηελ ηζηνινγηθή 

εμέηαζε παξαηεξείηαη δηάρπηε, κε ππψδεο, δηάκεζε θιεγκνλή, λέθξσζε ησλ 

θνθθηνθπηηάξσλ θαη λέθξσζε ησλ σνζπιαθίσλ (Grooms et al., 1998c, Fray et al., 

2000a, McGowan et al., 2003). Οη αιινηψζεηο ησλ σνζεθψλ εκθαλίδνληαη 2-6 εκέξεο 

κεηά ηνλ νίζηξν θαη κπνξνχλ λα παξακείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (60 

εκέξεο), κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπο (Grooms et al., 1998c, McGowan et al., 2003).  

 Οη σνζεθηθέο αιινηψζεηο πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ησλ σνζεθψλ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε έθθξηζε γνλαδνηξνπηλψλ θαη ζηεξνεηδψλ, ηδηαίηεξα 

πξνγεζηεξφλεο θαη απνπζία ή κεησκέλε θαζηθή έθθξηζε LH (Fray et al., 2000a, 2002, 

McGowan et al., 2003). Ζ νξκνληθή αληζνξξνπία νδεγεί ζε κεησκέλε αλάπηπμε ησλ 

σνζπιαθίσλ, κεησκέλν ξπζκφ ζχιιεςεο, κεησκέλν αξηζκφ σρξψλ ζσκαηίσλ θαη 

απμεκέλν αξηζκφ αγνληκνπνίεησλ σαξίσλ (McGowan et al., 2003). Οη αιιαγέο απηέο 

δηαηεξνχληαη γηα φζν θαηξφ ππάξρνπλ αιινηψζεηο, γηα ηνπιάρηζηνλ 2 νηζηξηθνχο 

θχθινπο κεηά ηε κφιπλζε. Έηζη εμεγείηαη θαη ν κεησκέλνο ξπζκφο ζχιιεςεο (Grooms 

et al., 1998a). 

 Ζ δπζιεηηνπξγία ησλ σνζεθψλ είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε κφιπλζε απφ 

ηνλ BVDV κεηψλεη ην ξπζκφ ζχιιεςεο. Ζ κφιπλζε ησλ σαξίσλ, θαηά ηε κφιπλζε ησλ 

σνζεθψλ, ζα επεξεάζεη επίζεο ηε γνληκφηεηα (Bielanski et al., 1998). Ζ κφιπλζε ησλ 

σνζεθψλ είλαη πνιπεζηηαθή θαη δελ επεξεάδεη φια ηα σάξηα. πλεπψο, αγειάδεο πνπ 

γνληκνπνηνχληαη παξά ηε κφιπλζε, ζα δψζνπλ θπζηνινγηθνχο, νξναξλεηηθνχο θαη κε 

ηαηκηθνχο απνγφλνπο (McGowan et al., 1993). Πνζνζηφ έσο 58% ησλ εκβξχσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα in vitro γνληκνπνίεζε απφ παξνδηθά κνιπζκέλεο αγειάδεο, ήηαλ 

κνιπζκέλεο απφ ηνλ BVDV (Bielanski et al., 1998). Ζ κφιπλζε ησλ εκβξχσλ κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε ειαθξά κεησκέλα πνζνζηά επηβίσζεο θαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ 

εκβξχσλ (Bielanski and Hare, 1988, Kafi et al., 2002). Ο BVDV κπνξεί λα απνκνλσζεί 

απφ έκβξπα κε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε (Kirkland et al., 1993).   

 

2.7.2.2.1 Έθζεζε ηεο κήηξαο ζην BVDV θαηά ηε ζπεξκαηέγρπζε 

 Ζ έθζεζε ηεο κήηξαο ζηνλ BVDV θαηά ηε ζπεξκαηέγρπζε πξνθαιεί κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ ζχιιεςεο ζηηο άλνζεο αγειάδεο, ελψ νη νξνζεηηθέο αγειάδεο παξνπζηάδνπλ 

θπζηνινγηθφ ξπζκφ ζχιιεςεο (McGowan et al., 1993, Kirkland et al., 1994). 
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Πεηξακαηηθά, ε λφζνο έρεη αλαπαξαρζεί, κε απεπζείαο έγρπζε BVDV ελδνκεηξηθά 

(Grahn et al., 1984).  

 Σν ζπέξκα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ επίκνλα κνιπζκέλνπο ηαχξνπο (Meyling 

and Jensen, 1988). Απφ ηελ άιιε, ην ζπέξκα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηαχξνπο 

παξνδηθά κνιπζκέλνπο (Voges et al., 1998, Givens et al., 2003). Αθφκε θαη κεηά απφ 

παξνδηθή κφιπλζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ηνχ απφ φινπο ηνπο ηζηνχο θαη ην αίκα, ν 

BVDV κπνξεί λα αληρλεχεηαη ζην ζπέξκα γηα πνιινχο κήλεο (Givens et al., 2003).  

Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο αληηγξαθήο ηνπ ηνχ ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αξζεληθνχ είλαη ζηα ζπεξκαηηθά θπζηίδηα θαη ζηνλ πξνζηάηε θαη ν ηφο απεθθξίλεηαη 

ζην ζπεξκαηηθφ πγξφ (Kirkland et al., 1991). πεξκαηέγρπζε κε κνιπζκέλν ζπέξκα ζε 

άλνζεο αγειάδεο, ζα πξνθαιέζεη παξνδηθή ινίκσμε (Kirkland et al., 1994). 

Μειεηήζεθε επίζεο ε επίδξαζε ηνπ BVDV ζηνπο γακέηεο θαη ην λεαξφ έκβξπν. 

In vitro κειέηεο, δελ απέδεημαλ άκεζε επίδξαζε ησλ ncp θαη cpBVDV ζηελ σξίκαλζε 

ησλ σνθπηηάξσλ ζε βιαζηνθχζηεηο, παξφιν πνπ ν BVDV αληηγξαθφηαλ ζηα θχηηαξα 

γχξσ απφ ην έκβξπν (Kafi et al., 2002). In vitro γνληκνπνίεζε ησλ σνθπηηάξσλ, 

παξνπζία ηνπ BVDV, θαηέιεμε ζε κεησκέλνπο ξπζκνχο ζχιιεςεο (Kafi et al., 2002). 

Γελ παξαηεξήζεθε πξφζιεςε ηνπ BVDV απφ ηα έκβξπα κεηά απφ in vitro έθζεζε ηνπο 

ζηνλ ηφ (Potter et al., 1984). Με ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμή ηνπο, ηα έκβξπα 

θαζίζηαληαη επαίζζεηα ζηε κφιπλζε (Vanroose et al., 1998). 

 

2.7.2.3 Μφιπλζε ηνπ εκβξχνπ 

 Πεξίπνπ 30 εκέξεο απφ ηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο, ην έκβξπν είλαη επαίζζεην 

ζηε δηαπιαθνχληηα κφιπλζε. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηνχ, απφ ηε ζχιιεςε σο ηελ 30
ε
 εκέξα ηεο εγθπκνζχλεο (Kirkland et al., 1993). Απηφ 

ζπκθσλεί κε ηελ παξαηήξεζε φηη απμάλνληαη πξννδεπηηθά νη εκβξπτθέο απψιεηεο, απφ 

ηελ 20
ε
 έσο ηελ 77

ε
 εκέξα κεηά ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

πιαθνχληα θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ πιαθνπληίσλ, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηξνθνβιάζηεο θαη 

ε αλάπηπμε ησλ εκβξπτθψλ ηζηψλ, θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηεο ινίκσμεο (Kirkland et 

al., 1993).  

 Ζ πεηξακαηηθή κφιπλζε κε εκβφιηα ΔΛΓ, έδεημε φηη ε ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνβνιή, επίκνλε κφιπλζε, γέλλεζε ζλεζηγελψλ εκβξχσλ, 

ηεξαηνγφλν δξάζε θαη γέλλεζε θπζηνινγηθψλ κνζραξηψλ κε αληηζψκαηα θαηά ηνπ 

BVDV. Παξφιν πνπ θαη νη 2 βηφηππνη κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ ην έκβξπν, κφλν ν 

ncpBVDV κπνξεί λα πξνθαιέζεη επίκνλε κφιπλζε (Brownlie et al., 1989). Ζ 

πξνζβνιή απφ cpBVDV θαηαιήγεη ζε απνβνιή ή γέλλεζε θπζηνινγηθψλ, νξνζεηηθψλ 

κφζρσλ (Brownlie et al., 1989). Σν έκβξπν πξηλ γίλεη πιήξσο αλνζντθαλφ, επεξεάδεηαη 

ζνβαξά απφ ηελ ελδνκήηξηα κφιπλζε απφ ηνλ ηφ. Ζ ελδνκήηξηα κφιπλζε ελφο 

αλνζντθαλνχ εκβξχνπ θαηαιήγεη ζε παξνδηθή κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ, παξφκνηα κε ηελ 

νμεία ΗΓΒ. Σν έκβξπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αλνζνινγηθή απάληεζε θαη ν ηφο 

απνκαθξχλεηαη. Σα κνζράξηα είλαη θιηληθά πγηή θαη κε ηαηκηθά. Ζ παξνπζία 

αληηζσκάησλ ζε δείγκαηα νξνχ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε 
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πξσηνγάιαθηνο, ππνδειψλνπλ ηελ ελδνκήηξηα έθζεζε ζηνλ BVDV. Σα 

εμνπδεηεξσηηθά αληηζψκαηα ζε λενγέλλεηνπο κφζρνπο, αληρλεχνληαη κεηά απφ 

κνιχλζεηο, απφ ηελ 90
ε
 εκέξα έσο ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο (Liess et al., 1987). 

 Ο BVDV κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνβνιέο. πρλφηεξα παξαηεξνχληαη ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο (ιηγφηεξν απφ ηελ 125
ε
 εκέξα), παξφιν πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί θαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο εγθπκνζχλεο (Duffel et al., 1984, Roeder et al., 

1986). Ζ απνβνιή κπνξεί λα ζπκβεί φρη άκεζα κεηά ηε κφιπλζε, αιιά εβδνκάδεο έσο 

κήλεο αξγφηεξα (Duffel et al., 1984). Απηφ εμεγεί επίζεο θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

κνπκηνπνηεκέλσλ εκβξχσλ. 

 Ζ παζνγέλεηα ησλ απνβνιψλ δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. ηηο πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο έρνπλ θαηαγξαθεί κηθξέο, κε εηδηθέο αιινηψζεηο ζηνλ πιαθνχληα θαη ηα 

πιαθνχληηα (Murray, 1991). Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί ε παξνπζία λεθξσηηθήο 

πιαθνπληίηηδαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ητθνχ αληηγφλνπ (Baszler et al., 1995). 

Φαίλεηαη φηη νη ήπηεο αιινηψζεηο ηνπ πιαθνχληα κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε 

επθαηξηαθέο κνιχλζεηο λα ηνλ πεξάζνπλ. Αληηγφλν ηνπ BVDV έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε 

πνιινχο ηζηνχο ησλ απνβιεζέλησλ εκβξχσλ, θαζψο θαη ζε αζξνίζκαηα κνλνθπηηάξσλ 

ζε αξθεηνχο ηζηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηνπ κπνθαξδίνπ (Done 

et al., 1980, Murray, 1991, Baszler et al., 1995). πλεπψο, νη αιινηψζεηο ζην έκβξπν 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε πξφθιεζε ηεο απνβνιήο.   

 Ηζηνί εγθχσλ αγειάδσλ, κνιπζκέλσλ κε ncpBVDV ηελ 85-86
ε
 εκέξα ηεο 

εγθπκνζχλεο, εμεηάζηεθαλ αλνζντζηνρεκηθά γηα ηελ αλίρλεπζε ητθνχ αληηγφλνπ 

(Fredriksen et al., 1999a). Ο BVDV αλεβξέζεθε ζηνλ πλεχκνλα θαη ζην ήπαξ ηνπ 

εκβξχνπ απφ ηελ 14
ε
 εκέξα κεηά ηε κφιπλζε θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ηζηνχο πνπ 

εμεηάζηεθαλ (πλεχκνλα, ήπαξ, ζπιήλα, έληεξν θαη εγθέθαιν) απφ ηελ 18-22
ε
 εκέξα. Ο 

ηφο αληρλεχηεθε ζηνπο εκβξπτθνχο πκέλεο θαη ηα πιαθνχληηα απφ ηελ 18-22
ε
 εκέξα.  Ο 

ηφο δελ αληρλεχηεθε ζηνπο κεηξηθνχο ηζηνχο ή ζηνλ πιαθνχληα, απφ ηελ 7
ε
 έσο ηελ 22

ε
 

εκέξα, κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί ρσξίο λα ππάξρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ηνχ ζηε κήηξα ή ηνλ πιαθνχληα 

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αγειάδσλ θαη απηφ απνηειεί ηελ πηζαλφηεξε αηηία πξφθιεζεο 

απνβνιήο, παξά ε αληηγξαθή ηνπ ηνχ ζηνλ πιαθνχληα. 

 Ζ απνβνιή δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή θαηάιεμε ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ BVDV, 

ην πξψην ηξίκελν ηεο θπνθνξίαο. Ζ κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ απφ ncpBVDV κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηε γέλλεζε κνζραξηψλ, επίκνλα κνιπζκέλσλ. Ζ γέλλεζε PI κφζρσλ 

κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ε κφιπλζε ζπκβεί κεηαμχ ηεο 30
εο

 θαη 90
εο 

εκέξαο ηεο θπνθνξίαο, 

ελψ κεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο, φζν πιεζηάδεη ε 125
ε
 εκέξα ηεο 

εγθπκνζχλεο (Roeder et al., 1986, Radostits and Littlejohns, 1988, Moenning and Liess, 

1995). Δπίκνλε κφιπλζε έρεη πξνθιεζεί θαη κε ηνπο 2 γελφηππνπο ηνπ ηνχ (1 θαη 2). 

ηα PI έκβξπα, ππάξρεη κεγάιε εμάπισζε ηνπ ηνχ ζηνπο ηζηνχο. Οη βιάβεο ζην έκβξπν 

είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη έηζη ε θπνθνξία δηαηεξείηαη. Σν έκβξπν δελ είλαη αλνζντθαλφ 

θαηά ην ρξφλν ηεο κφιπλζεο θαη δελ παξάγεη αληίδξαζε ζην ζηέιερνο ηνπ BVDV πνπ 

πξνθαιεί ηε κφιπλζε. Ζ ζπλερήο παξνπζία κεγάισλ πνζνηήησλ ηνπ ηνχ ζηνπο 

εκβξπτθνχο ηζηνχο πξνθαιεί ηελ αλνζναλνρή, φηαλ πιένλ νινθιεξψλεηαη ε δεκηνπξγία 
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ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. Έηζη, ην ζηέιερνο ηνπ ηνχ πνπ κνιχλεη δελ αλαγλσξίδεηαη σο μέλν 

θαη δελ παξάγεηαη αλνζνινγηθή απάληεζε ζ’ απηφ.  

 Ζ επίδξαζε ηνπ ηνχ ζην έκβξπν θαη ην λενγέλλεην πνηθίιιεη. Ζ επίκνλε 

κφιπλζε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε γέλλεζε θπζηνινγηθψλ κνζραξηψλ, θαηλνκεληθά 

πγηψλ κνζραξηψλ κε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ειαηηψκαηα θαη ηε γέλλεζε κνζραξηψλ κε 

εκθαλή ειαηηψκαηα. Σα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξίδνληαη σο ‘poor-doers’. Δίλαη πηζαλή ε 

γέλλεζε ζλεζηγελψλ κνζραξηψλ ή ν ζάλαηνο ηνπο ηηο πξψηεο ψξεο ή εκέξεο. Όζα 

επηδνχλ, ζπρλά παξνπζηάδνπλ λαληζκφ θαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε. Αθφκε θαη 

θαηλνκεληθά πγηή δψα, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα απφ πγηή κνζράξηα, 

επεηδή παξνπζηάδνπλ πξνδηάζεζε ζε δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο, κε εληνλφηεξα 

ζπκπηψκαηα (Munoz-Zanzi et al., 2003). Απηφ, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή 

δηαηαξαρή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη ηελ επαθφινπζε αλνζνθαηαζηνιή 

(Roth et al., 1981, 1986). Ζ επίκνλε κφιπλζε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη 

ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο θαη ζην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα. ε επίκνλα κνιπζκέλα δψα έρεη 

επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί αθραξψδεο Γηαβήηεο (Taniyama et al., 1995, Buckner, 

1997, Murondoti et al., 1999). Έρεη πξνηαζεί φηη, ηα δηαθνξεηηθά θιηληθά ζπκπηψκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίκνλε κφιπλζε επεξεάδνληαη θχξηα απφ ην ρξφλν κφιπλζεο 

ηνπ εκβξχνπ, κε ηελ πξφσξε κφιπλζε λα θαηαιήγεη ζπρλφηεξα ζηε γέλλεζε 

θπζηνινγηθψλ κνζραξηψλ, θνξέσλ ηνπ ηνχ (Moenning and Liess, 1995). 

 πγγελείο αλσκαιίεο έρνπλ πεξηγξαθεί κεηά ηε κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ, απφ ηελ 

80
ε
 έσο ηελ 150

ε
 εκέξα ηεο θπνθνξίαο. Σν έκβξπν θαίλεηαη λα είλαη πνιχ επαίζζεην 

ζηελ ηεξαηνγφλν δξάζε ηνπ BVDV, θαηά ην ρξφλν πνπ αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ην 

αλνζνπνηεηηθφ, ε ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζε θιεγκνλή θαη ε νξγαλνγέλεζε ( Duffel and 

Harkness, 1985).  

 Δλδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη κεησκέλε σξίκαλζε παξαηεξείηαη 

ζε πνιινχο ηζηνχο ηνπ εκβξχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εγθεθάινπ, ηνπ ζχκνπ, 

ησλ κπψλ, ησλ νζηψλ θαη ησλ πλεπκφλσλ (Done et al., 1980). Οη αιινηψζεηο ζηνλ 

εγθέθαιν θαη ηνπο νθζαικνχο είλαη νη ζπρλφηεξεο, επεηδή βξίζθνληαη ζηε ηειεπηαία 

θάζε ηεο νξγαλνγέλεζεο ηελ 80
ε
 κε 150

ε
 εκέξα ηεο θπνθνξίαο (Duffel and Harkness, 

1985). Μεηαβνιέο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηα δχν ζπζηήκαηα, αλαθέξνληαη σο ην 

νθζαικνπαξεγθεθαιηδηθφ ζχλδξνκν (Bielefeldt Ohmann, 1984). Οη παξαθάησ 

αλσκαιίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ πεξηγξαθεί: κηθξεγθεθαιία, 

ππνπιαζία ή απιαζία ηεο παξεγθεθαιίδαο, πνξεγθεθαιία, πδξαλεγθεθαιία, 

εζσηεξηθφο πδξνθέθαινο θαη δπζκπειηλνγέλεζε (Brown et al., 1973). Νεπξνινγηθά 

ζπκπηψκαηα, φπσο κπτθφο ηξφκνο, αηαμία, ξαηβφθξαλν θαη νπηζζφηνλνο, κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ ζε λενγέλλεηα κνζράξηα. Οη νθζαικηθέο αιινηψζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αηξνθία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, νπηηθή λεπξίηηδα, θαηαξξάθηε, κηθξνζθαικία θαη 

δπζπιαζία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή (Brown et al., 1975). Έλα άιιν φξγαλν πνπ ζπρλά 

επεξεάδεηαη είλαη ν ζχκνο αδέλαο, πνπ παξνπζηάδεη κεησκέλν κέγεζνο θαηά ηνλ ηνθεηφ 

(Done et al., 1980). Άιιεο ζπγγελείο αλσκαιίεο είλαη ε αξζξνγξχπσζε θαη ε αισπεθία 

/ ππνηξίρσζε (Bielefeldt – Ohmann, 1984). πρλά ν BVDV δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί ή 

λα απνκνλσζεί απφ κε PI δψα, κε αλσκαιίεο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ BVDV. ηηο ιίγεο 
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πεξηπηψζεηο πνπ ν BVDV αληρλεχεηαη, ν ηφο αλεπξίζθεηαη ηνπηθά ζηνλ εγθέθαιν θαη ην 

εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (Liess et al., 1987). 

 

2.7.2.4 Δπίκνλε κφιπλζε 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ηνχ λα εγθαζηζηά παξαηεηακέλε αληηγξαθή ηνπ ηνχ in vivo, 

είλαη ζεκαληηθή, ηφζν γηα ηελ επηδσνηηνινγία φζν θαη γηα ηελ παζνγέλεηα ησλ 

ινηκψμεσλ απφ BVDV. Τπάξρνπλ 2 κνξθέο παξαηεηακέλεο αληηγξαθήο ηνπ ηνχ. Ζ 

πξψηε ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλε ηαηκία κεηά απφ ελδνκήηξηα κφιπλζε, πνπ 

θαηαιήγεη ζε εθφξνπ δσήο απέθθξηζε ηνπ ηνχ. Ζ δεχηεξε ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλα, αιιά 

φρη ζε φια ηα δψα, κεηά απφ νμεία ινίκσμε. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα πξνζβεβιεκέλα 

δψα απεθθξίλνπλ ηνλ ηφ γηα κήλεο, κεηά ηε κφιπλζε. Όκσο, ηα δψα απηά 

αληαπνθξίλνληαη αλνζνινγηθά θαη απνκαθξχλνπλ ηνλ ηφ απφ ηνλ νξγαληζκφ, κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

 Ζ πην ζνβαξή κνξθή παξαηεηακέλεο αληηγξαθήο ηνπ ηνχ, πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ελδνκήηξηα κφιπλζε, κε – αλνζντθαλψλ εκβξχσλ επεηδή, 

 Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα είλαη ε θχξηα δεμακελή ηνπ ηνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε νμέσλ ινηκψμεσλ. 

 Οη επίκνλα κνιπζκέλεο κεηέξεο, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

επίκνλα κνιπζκέλσλ νηθνγελεηψλ, κε ηε ζπλερή θάζεηε κεηάδνζε. 

 Ζ επίκνλε κφιπλζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο λφζνπ 

ησλ βιελλνγφλσλ.  

Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα ραξαθηεξίδνληαη απφ επξεία θαηαλνκή ηνπ ηνχ ζηνπο 

ηζηνχο, κε – ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ηφ κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο θαη κε αλνζνινγηθή 

αληαπφθξηζε ζην ζηέιερνο ηνπ ηνχ. Ζ αλνζνινγηθή αλνρή πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην 

ζηέιερνο ηνπ ηνχ πνπ πξνθάιεζε ηελ ελδνκήηξηα κφιπλζε. Μνιχλζεηο κε εηεξφινγα 

ζηειέρε ηνπ ηνχ πξνθαινχλ αλνζνινγηθή απάληεζε (Fulton et al., 2003). Αθφκε θαη 

κία αιιαγή ζηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ηνπ DNA ηνπ ηνχ, κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ αλνζνινγηθή αληαπφθξηζε ηνπ δψνπ ζε εηεξφινγν ζηέιερνο ηνπ ηνχ 

(Collen et al., 2000). Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα έρνπλ θπζηνινγηθή ρπκηθή θαη 

θπηηαξηθή αλνζία ζε άιια αληηγφλα (Houe and Heron, 1993). Οη πξφζθαηεο κειέηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο αλνζναλνρήο. Έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε αλνζνινγηθή αλνρή πξνθαιείηαη απφ ηα κε 

αληηδξψληα CD4+ T-ιεκθνθχηηαξα, ελψ ηα Β-ιεκθνθχηηαξα θαη ηα θχηηαξα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα αληηγφλα ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά (Fray et al., 2000b, Glew and 

Howard, 2001). 

 Οξηζκέλα PI κνζράξηα, γελλψληαη ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα 

ηεο λφζνπ, θαζψο επίζεο θαη ρσξίο λα εκθαλίδνπλ καθξνζθνπηθέο ή κηθξνζθνπηθέο 

αιινηψζεηο (Done et al., 1980, Roeder et al., 1986). Σα δψα απηά απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θάζεηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ. Απνδείρζεθε 

πεηξακαηηθά φηη, ε κεηάδνζε ηνπ BVDV ζε άλνζα δψα ήηαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθή 
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φηαλ πξνεξρφηαλ απφ δψα επίκνλα κνιπζκέλα (Traven et al., 1991, Niskanen et al., 

2000). ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα, ν BVDV αλεπξίζθεηαη ζε φια ηα φξγαλα θαη ηνπο 

ηζηνχο θαη ζπλεπψο κεγάιεο θιίκαθαο απέθθξηζε ηνπ ηνχ πξνέξρεηαη απφ πνιιά 

ζεκεία ησλ δψσλ απηψλ (Bielfeldt Ohmann, 1988). Ο ηφο αλεπξίζθεηαη ζηα 

απνιεπηζκέλα δεξκαηηθά θχηηαξα, ηηο ξηληθέο θαη ζηνκαηηθέο εθθξίζεηο, ηα θφπξαλα, ην 

νχξν, ην ζπέξκα θαη ην πξσηφγαια / γάια ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Σν ητθν 

αληηγφλν βξίζθεηαη κνλίκσο ζην αίκα, παξφιν πνπ ηα επίπεδα ηεο ηαηκίαο κπνξεί λα 

κεηαβάιινληαη (Brock et al., 1998). Έηζη, ε ηαηξνγελήο κεηάδνζε απφ κνιπζκέλεο 

βειφλεο ή ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, είλαη πηζαλή.  

 Οη επίκνλα κνιπζκέλεο αγειάδεο κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα γελλήζνπλ 

κνζράξηα. Παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ζεκαληηθέο κνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηηο σνζήθεο, πνπ νδεγνχλ ζε κεησκέλε σξίκαλζε 

ησλ σνζπιαθίσλ (Grooms et al., 1996). Σα κνζράξηα πνπ γελλψληαη απφ επίκνλα 

κνιπζκέλεο αγειάδεο, είλαη πάληα επίκνλα ηαηκηθά, κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ ζηηο επφκελεο 

γεληέο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ νηθνγέλεηεο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ.  

 Παξαηεηακέλε απέθθξηζε ηνπ ηνχ κπνξεί πξνθιεζεί κεηά απφ νμεία ινίκσμε, 

αλνζντθαλψλ δψσλ. Ζ ηαηξνγελήο αλνζνθαηαζηνιή ή ην ζηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ινίκσμεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απέθθξηζε ηνπ ηνχ, αθφκε θαη 80 εκέξεο κεηά ηνλ 

ελνθζαικηζκφ (Sandvik et al., 2000). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ηφο ‘θξχβεηαη’ ζε 

αλνζνινγηθά πξνλνκηαθά ζεκεία, αθφκε θαη αλ έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηνπο άιινπο 

ηζηνχο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε παξαηεηακέλε αληηγξαθή έρεη πεξηγξαθεί γηα ην γελλεηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αξζεληθνχ, φπνπ ζπέξκα κνιπζκέλν κε BVDV αληρλεχηεθε αθφκε θαη 7 

κήλεο κεηά ηελ νμεία ινίκσμε (Kirkland et al., 1991, Voges et al., 1998, Niskanen et 

al., 2002a, Givens et al., 2003). 

 

2.7.2.5 Νφζνο ησλ βιελλνγφλσλ 

 Ζ λφζνο ησλ βιελλνγφλσλ απνηειεί ηελ πην δξακαηηθή εθδήισζε ηεο ινίκσμεο 

απφ BVDV θαη πξνθαιεί ραξαθηεξηζηηθέο αιινηψζεηο. Ζ λφζνο ζηα βννεηδή πξνθαιεί 

έληνλεο δηαβξψζεηο, εμειθψζεηο θαη αηκνξξαγίεο ζηηο επηθάλεηεο ησλ βιελλνγφλσλ ηνπ 

ξχγρνπο, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηνπ νηζνθάγνπ, ησλ πξνζηνκάρσλ, ηνπ ελχζηξνπ 

θαη ηνπ ιεπηνχ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. Πεξαηηέξσ, παξαηεξνχληαη έληνλεο αιινηψζεηο 

ζην ζπιήλα, ζηα ιεκθνγάγγιηα θαη ζην ζχκν αδέλα. Ζ λφζνο είλαη ζαλαηεθφξνο θαη ηα 

πξνζβεβιεκέλα δψα ζπλήζσο πεζαίλνπλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

ζπκπησκάησλ. 

 O Gillespie et al. (1960) απέδεημε φηη ν ηφο πνπ πξνθαιεί ηε λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ είλαη παξφκνηνο κε ηνλ ηφ πνπ πξνθαιεί ηελ ΗΓΒ. Ο ελνθζαικηζκφο 

αλνζντθαλψλ βννεηδψλ κε ηνλ BVDV πξνθάιεζε νμεία ινίκσμε, αιιά φρη λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ. Παξφιν πνπ νη νμείεο BVDV ινηκψμεηο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε ζνβαξή 

λφζν κε αιινηψζεηο ζηνπο βιελλνγφλνπο, ηείλνπλ λα είλαη πην πεξηνξηζκέλεο θαη 

ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ. Ζ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ ησλ 

βιελλνγφλσλ παξέκεηλε αδηεπθξίληζηε γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Μφλν φηαλ 
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αλαθαιχθζεθε φηη ε αλνρή ζηνλ ηφ κεηά απφ ελδνκήηξηα κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ κε ncp 

BVDV ζηέιερνο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηε εκθάληζε ηεο λφζνπ ησλ 

βιελλνγφλσλ (Coria and McClurkin, 1978, McClurkin et al., 1984), νη εξεπλεηέο 

θαηφξζσζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηε λφζν. Οη δχν πξψηεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ 

πξνθάιεζαλ λφζν ησλ βιελλνγφλσλ πεηξακαηηθά, ρξεζηκνπνίεζαλ ειαθξά 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο: 

 Ζ κία νκάδα ελνθζάικηζε έγθπεο, άλνζεο αγειάδεο ην πξψην ηξίκελν 

ηεο θπνθνξίαο κε ην ncpBVDV, πνπ πξνεξρφηαλ απφ έλα ncp / cpBVDV 

δεπγάξη ζηειερψλ, πνπ είρε απνκνλσζεί απφ αζζελή κε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ. 

Απηφ θαηέιεμε ζηε γέλλεζε PI κφζρσλ (McClurkin et al., 1984). Όηαλ νη 

κφζρνη απηνί ελνθζαικίζηεθαλ κε ην cp ζηέιερνο ηνπ BVDV δεπγαξηνχ, 

πέζαλαλ απφ ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ (Bolin et al., 1985b). 

 Ζ άιιε εξεπλεηηθή νκάδα αλαγλψξηζε έλα θνπάδη ζην νπνίν ππήξραλ 

επίκνλα κνιπζκέλα δψα. Έλα απφ απηά αλέπηπμε ηπραία λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ. Έλα cpBVDV ζηέιερνο απνκνλψζεθε απφ ην δψν κε ηε λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ. Όηαλ ηα ππφινηπα επίκνλα κνιπζκέλα δψα ελνθζαικίζηεθαλ κε 

ην cpBVDV ζηέιερνο απφ ην αζζελέο δψν, παξνπζίαζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ θαη πέζαλαλ ζε 2-3 εβδνκάδεο 

(Brownlie et al., 1984).   

Απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο είρε αλαθαιπθζεί φηη δελ πξνθαινχλ φιεο νη 

πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο κε cpBVDV ζηέιερνο ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ (Harkness et 

al., 1984). Ζ ζχγθξηζε ησλ cp / ncpBVDV δεπγψλ απφ αζζελή δψα κε λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ, έδεημε φηη ππάξρεη ζηελή αληηγνληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ cp θαη ncp 

ζηειερψλ ζηα πεξηζζφηεξα δεχγε ηψλ (Howard et al., 1987). πλεπψο, ππνηέζεθε φηη 

κφλν cpBVDV κε ζηελή αληηγνληθή νκνηφηεηα (νκφινγα ζηειέρε), κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ (Brownlie and Clarke, 1993).  

Δθηφο ηεο νκνινγίαο κεηαμχ ησλ cp θαη ncpBVDV ζηειερψλ θαη άιινη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο. ε θπζηθέο ζπλζήθεο, ε 

νξηδφληηα κεηάδνζε ηεο λφζνπ είλαη δπλαηή, εηδηθά απφ δψα ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ, ηα νπνία εθθξίλνπλ θαη ηνπο 2 βηφηππνπο ηνπ ηνχ. Ζ 

ελδνγελήο αλάπηπμε ηνπ cpBVDV ζε PI δψα έρεη πεξηγξαθεί σο έλαο ελαιιαθηηθφο 

ηξφπνο κφιπλζεο (Brownlie and Clarke, 1993, Fricke et al., 2001). Όηαλ αλαπηπρζεί 

νκφινγν cp ζηέιερνο ζε PI δψν, ζα πξνθιεζεί λφζνο ησλ βιελλνγφλσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ λνζήκαηνο, εθθξίλεηαη cpBVDV θαη κνιχλνληαη θαη άιια κέιε ηνπ 

θνπαδηνχ. Σα νξνζεηηθά δψα έρνπλ αλνζία, ηα νξναξλεηηθά ζα αλαπηχμνπλ νμχ BVD 

θαη φζα κέιε ηνπ θνπαδηνχ είλαη επίκνλα κνιπζκέλα, ζα αλαπηχμνπλ λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ. ε έλα επίκνλα κνιπζκέλν βννεηδέο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κφιπλζε απφ 

cpBVDV κε γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνχ, κε κεηαθνξά γελεηηθνχ πιηθνχ 

απφ εηεξφινγν ζηέιερνο, ή κε έθζεζε ζε εληειψο λέν cp ή ncp ζηέιερνο. 
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Δηθφλα 2.7.2.5.1. Παζνγελεηηθφο κεραληζκφο πξφθιεζεο ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ 
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 ηηο αξρηθέο κειέηεο, ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ 

αλαπηχρζεθαλ 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ κε ην cpBVDV. Όκσο, ζε 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο, πεξηγξάθεθε ε αλάπηπμε MD αξθεηνχο κήλεο, έσο ρξφληα 

κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ κε cpBVDV (Brownlie and Clarke, 1993). Θεσξήζεθε φηη ε 

πνξεία ηνπ λνζήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ηεο νκνινγίαο αλάκεζα ζηνλ επίκνλν 

ncpBVDV θαη ηνλ cpBVDV (Brownlie and Clarke, 1993). Απφ πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο 

αλαθαιχθζεθε φηη ε πνξεία ηνπ λνζήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί (Loehr et al., 

1998). Σν αθφινπζν πξφηππν παξαηεξήζεθε ζε δψα πνπ αλέπηπμαλ ΝΒ κήλεο κεηά ηνλ 

ελνθζαικηζκφ ηνπ cpBVDV. Αξρηθά, ηα δψα εκθάληζαλ παξνδηθή, νμεία ινίκσμε απφ 

BVDV, απφ ην cp κνιχλνλ ζηέιερνο θαη θαηφπηλ αθνινχζεζε κηα καθξά πεξίνδνο 

ρσξίο θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη παξνπζία εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ γηα ηνλ 

cpBVDV. Ζ ηειηθή θάζε ηνπ λνζήκαηνο εθδειψζεθε κε ηελ μαθληθή εθδήισζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ΝΒ (Loehr et al., 1998). 

 Ο Moennig et al. (1993), ζπλέθξηλε ην αξρηθφ cpBVDV ζηέιερνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ελνθζαικηζκφ θαη ην cpBVDV ζηέιερνο πνπ 

επαλαπνκνλψζεθε απφ ην κνιπζκέλν δψν, απφ δψα πνπ είραλ ππνθχςεη ζηε λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ, κήλεο έσο έηε κεηά ηελ πεηξακαηηθή κφιπλζε. Αλαθαιχθζεθε φηη ην 

επαλαπνκνλσζέλ cpBVDV ζηέιερνο ήηαλ πξντφλ αλαζπλδπαζκνχ ηνπ αξρηθνχ 

cpBVDV ζηειέρνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ελνθζαικηζκφ, κε ην επίκνλν 

ncpBVDV ζηέιερνο. Ο αλαζπλδπαζκφο επηβεβαηψζεθε εξγαζηεξηαθά κε ηελ εχξεζε 

ηεο αιιεινπρίαο (sequencing) ησλ Δ2 θαη NS2/3 πξσηετλψλ, ησλ εκπιεθφκελσλ ηψλ 

(Fritzemeier θ.α.,1995, 1998). Σν ίδην θαηλφκελν πεξηγξάθεθε φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δσληαλά ηξνπνηεκέλα εκβφιηα (MLVs) κε ην cpBVDV (Ridpath and Bolin, 1995). 

Σέηνηα θαηλφκελα αλαζπλδπαζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ αθφκε θαη κεηαμχ ησλ BVDV 

1 θαη BVDV 2 γελφηππσλ (Ridpath and Bolin, 1995). 

 Βάζε απηψλ ησλ επξεκάησλ, ε πξψηκε θαη ε θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ηεο MD 

κπνξεί λα δηαθξηζεί σο εμήο: 

 Ζ πξψηκε εκθάληζε παξαηεξείηαη 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή έθζεζε ζε 

cpBVDV ζηέιερνο θαη ην επαλαπνκνλσζέλ cp ζηέιερνο είλαη παλνκνηφηππν κε ην 

ζηέιερνο πνπ πξνθάιεζε ηε κφιπλζε. Ζ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε παξαηεξείηαη κήλεο 

έσο έηε κεηά ηελ έθζεζε θαη ην επαλαπνκνλσζέλ ζηέιερνο είλαη πξντφλ 

αλαζπλδπαζκνχ αλάκεζα ζην επίκνλν ncp θαη ην αξρηθφ cp ζηέιερνο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη δπλαηή κφλν θάησ απφ πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, γηαηί ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ε ηαπηφηεηα ηνπ αξρηθνχ cpBVDV ζηειέρνπο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, νχηε θαη ν ρξφλνο ηεο αξρηθήο κφιπλζεο. Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα, 

αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ηεο MD είλαη παλνκνηφηππα θαη παξαηεξνχληαη 

κφλν ιεπηέο δηαθνξέο ζηηο ηζηηθέο αιινηψζεηο, ζηα δψα πνπ ππνθχπηνπλ ζηε λφζν 

(Moennig et al., 1993, Liebler-Tenorio et al., 2000). 

ηα θιηληθά πεξηζηαηηθά ηεο ΝΒ, ην αληηγφλν ηνπ BVDV κπνξεί λα αληρλεπηεί 

αλνζντζηνρεκηθά, απφ πνιιά φξγαλα θαη ηζηνχο. Ζ εμέηαζε δψσλ κε λφζν ησλ 

βιελλνγφλσλ, απνθάιπςε φηη ν cpBVDV αληρλεχεηαη θπξίσο ζε ζεκεία πνπ 
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παξαηεξείηαη εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ (Liebler et al., 1991). Σα ζεκεία απηά 

πεξηιακβάλνπλ, 

 πξνζβεβιεκέλα ιεκθνδίδηα ησλ ακπγδαιψλ, ιεκθνγάγγιηα, ην ζπιήλα, 

ην ιεκθνεηδή ηζηφ ηνπ πεπηηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

 ην θινηφ ηνπ ζχκνπ 

 ην βιελλνγφλν ηνπ αλψηεξνπ πεπηηθνχ θαη ηηο επηζειηαθέο θξχπηεο ηνπ 

ιεπηνχ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ        

Οη παξαηεξήζεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ φηη ν cpBVDV δελ είλαη κφλν ζεκαληηθφο 

γηα ηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ, αιιά θαη γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 

λνζήκαηνο ζηνπο βιελλνγφλνπο θαη ην ιεκθηθφ ηζηφ. Φαίλεηαη φηη ε αληηγξαθή ηνπ 

cpBVDV ζρεηίδεηαη κε ηηο αιινηψζεηο.  

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ΝΒ, ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ 

(απφπησζε) θαη νη αιιαγέο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αιινηψζεσλ ζηνπο ηζηνχο θαη ην επηζήιην. Ζ απφπησζε θαίλεηαη 

φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ. Οη κεηαβνιέο 

ζην ιεκθηθφ ηζηφ ηνπ εληέξνπ δελ πξνθαινχλ κφλν ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ ηνπηθά, 

αιιά επεξεάδνπλ νιφθιεξν ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν.   

Έλα θνηλφ εχξεκα ζε εηνηκνζάλαηα δψα, ζηελ ηειηθή θάζε ηεο ΝΒ, είλαη ε 

πνιπεζηηαθή έσο δηάρπηε πξνζβνιή ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ απφ cpBVDV. ην 

βιελλνγφλν ησλ δψσλ απηψλ, παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο εληεξηθψλ θξππηψλ ρσξίο 

επηζειηαθά θχηηαξα. Καζψο ε ζπλερήο απψιεηα ησλ γεξαζκέλσλ θπηηάξσλ απφ ηηο 

ιάρλεο δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ησλ θξππηψλ, 

αλαπηχζζεηαη αηξνθία θαη εμέιθσζε ηνπ βιελλνγφλνπ. ην ζηάδην απηφ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο δηάξξνηαο είλαη εκθαλή. Ζ πξννδεπηηθή δεκηνπξγία ησλ αιινηψζεσλ 

εμεγεί ηελ αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο, ζηα εκθαλψο αζζελή δψα.  
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2.8  ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ BVDV  

 

Σν θιηληθφ απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ BVDV εμαξηάηαη απφ ηελ 

αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ θαη ην ρξφλν ηεο κφιπλζεο. Ο ηφο ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ απνδηάηαμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, επεηδή επεξεάδεη ηα 

αλνζνπνηεηηθά θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπηηάξσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ αληηγφλα, ηα καθξνθάγα θαη ηα Β- θαη Σ-θχηηαξα. Ο ηφο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνθεχγεη ηελ αλαγλψξηζε θαη εμνπδεηέξσζε ηνπ απφ ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα, πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφδειν θαηά ηε κφιπλζε ησλ εκβξχσλ, φπνπ πξνθαιεί 

αλνζναλνρή θαη επίκνλε κφιπλζε. Αθφκε, ν ηφο κπνξεί λα παξακέλεη ζε απνκνλσκέλα 

ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ζηνπο φξρεηο θαη ζηηο σνζήθεο. Ο ηφο παξνπζηάδεη 

αμηνζεκείσηε γελεηηθή θαη αληηγνληθή δηαθνξνπνίεζε ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πιαζηηθφηεηαο ηνπ θαη ε πνηθηινκνξθία απηή επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηνχ απφ ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

 

2.8.1 Πξσηνγελήο αλνζνινγηθή αληίδξαζε   

 

Ζ πξσηνγελήο / θπζηθή (φρη εηδηθή ηνπ αληηγφλνπ) αλνζνινγηθή αληίδξαζε 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ BVDV. Ο ηφο πξνζβάιιεη 

ηα θχηηαξα ηνπ πξσηνγελνχο (innate) αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (νπδεηεξφθηια, 

κνλνθχηηαξα, καθξνθάγα, δελδξηηηθά θχηηαξα) θαη επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

(Potgieter, 1995, Peterhans et al., 2002, Glew et al., 2003). Ζ πξνζβνιή απφ BVDV 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμαζζέληζε ηεο θπηηαξνηνμηθήο, ρεκεηνηαθηηθήο θαη ηεο 

εμαξηψκελεο απφ ηα αληηζψκαηα, θπηηαξνηνμηθφηεηαο ησλ νπδεηεξφθηισλ (Potgieter, 

1995). ηα κνλνθχηηαξα, ε κφιπλζε απφ ηνλ cpBVDV κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απφπησζή ηνπο (Glew et al., 2003). Μεηά απφ κφιπλζε απφ BVDV ηζρπξήο 

ινηκνγφλνπ δχλακεο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί κείσζε 30-70% ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κνλνθπηηάξσλ (Archambault et al., 2000). In vitro ή in vivo  πξνζβνιή ησλ 

θπςειηδηθψλ καθξνθάγσλ κε ηνλ BVDV, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο 

θαγνθπηηάξσζεο, ηεο έθθξαζεο ηνπ Fc (FcR) ηκήκαηνο θαη ησλ ππνδνρέσλ ηνπ 

ζπκπιεξψκαηνο (C3R), ηεο κηθξνβηνθηφλνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ παξαγφλησλ 

ρεκεηνηαμίαο (Liu et al., 1999, Peterhans et al., 2002).  

πγθεθξηκέλνη δηαιπηνί παξάγνληεο πνπ ειεπζεξψλνληαη απφ ηα   

πξνζβεβιεκέλα κνλνθχηηαξα θαη καθξνθάγα, πξνθαινχλ ηελ απφπησζε ησλ θπηηάξσλ 

φηαλ εηζάγνληαη ζε θπζηνινγηθά θχηηαξα (Adler et al., 1997). Ζ θπηηαξηθή     

απφπησζε ζεσξείηαη φηη είλαη ν ππεχζπλνο κεραληζκφο πξφθιεζεο βιαβψλ ζην 

ιεκθηθφ ηζηφ, πνπ παξαηεξείηαη ζηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ θαη ηελ νμεία κφιπλζε απφ 

ζηειέρε BVDV κεγάιεο ινηκνγφλνπ δχλακεο (Liebler-Tenorio et al., 2003, Liebler-

Tenorio et al., 2002, Stroffregen et al., 2000).  
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Ζ Ηληεξθεξφλε (IFN) απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελδνγελείο,  

ακπληηθέο, αληητθέο θπηηαξνθίλεο. Ζ Ηληεξθεξφλε ηχπνπ Η, απνηειείηαη απφ δχν 

νξνινγηθά δηαθξηηέο πξσηεΐλεο, ηελ IFN-α πνπ παξάγεηαη απφ ηα θαγνθχηηαξα θαη   

ηελ IFN-β πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο ηλνβιάζηεο. Ζ κφιπλζε απφ ηφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ BVDV, ελεξγνπνηεί ηζρπξά ηε παξαγσγή IFN ηχπνπ Η, 

πνπ απμάλεη ηελ θπηηαξνηνμηθφηεηα ησλ θπζηθψλ θνληθψλ θπηηάξσλ (NK cells). Ζ 

ρνξήγεζε πςειψλ (10
4
 κνλάδεο / ml) δφζεσλ αλζξψπηλεο IFN-α, απέηξεςε ηελ 

αληηγξαθή, ηφζν ηνπ ncp, φζν θαη ηνπ cpBVDV in vitro, ελψ ε ρνξήγεζε αλζξψπηλεο 

IFN-β, TNF-α θαη TNF-β, δελ είρε θακία επίδξαζε (Sentsui et al., 1998). Ζ κφιπλζε 

ηνπ εκβξχνπ κε cpBVDV πξνθαιεί ηελ παξαγσγή IFN, πνπ απνηξέπεη πηζαλψο ηελ 

εγθαηάζηαζε επίκνλεο κφιπλζεο. Ζ κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ κε ncpBVDV δελ   

πξνθαιεί αχμεζε ηεο παξαγσγήο IFN-α, παξφιν πνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη 

ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ IFN (α, β θαη γ), ζε αμεληθνχο κφζρνπο (Charleston et al., 

2002).  

Σα θχηηαξα παξνπζίαζεο αληηγφλσλ (δελδξηηηθά θχηηαξα, καθξνθάγα θαη 

κνλνθχηηαξα), αθνκνηψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ην αληηγφλν ζηα Σ-βνεζεηηθά θχηηαξα, 

κε ηε βνήζεηα ηεο IFN-γ θαη ηεο IL-12. Ζ κφιπλζε ησλ παξαπάλσ θπηηάξσλ κε ηνλ 

BVDV πξνθαιεί κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ Fc θαη C3, πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε θαγνθπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα (Adler et al., 1996).           

Μεηψλεηαη επίζεο ε ηθαλφηεηα ησλ κνλνθπηηάξσλ, λα παξνπζηάδνπλ ηα αληηγφλα ζηα 

Σ-βνεζεηηθά θχηηαξα (Glew et al., 2003).  

 

2.8.2 Υπκηθή αλνζία 

 

 Παξφιν πνπ ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή αλνζία δξνπλ πξνζηαηεπηηθά, 

δηαθέξνπλ ζηε δηάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ελεξγνπνηνχλ ηελ αλνζνινγηθή 

αληίδξαζε κεηά απφ αλνζνινγηθφ εξέζηζκα. Αληηζψκαηα θαηά ηνπ BVDV 

αληρλεχνληαη 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηε κφιπλζε θαη αγγίδνπλ ην κέγηζην, 10 κε 12 

εβδνκάδεο κεηά ηε κφιπλζε (Howard et al., 1992). Ζ ρπκηθή αλνζία, φπσο   

αληρλεχεηαη απφ ηελ παξνπζία αληηζσκάησλ ζηνλ νξφ θαηά ηνπ BVDV, κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ έθζεζε ζην ητθφ αληηγφλν (ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε), ή απφ ην 

πξσηφγαια (παζεηηθή αλνζνπνίεζε). Σξεηο γιπθνπξσηεΐλεο ηνπ BVDV (νη: gp53/E2, 

gp48/E0 θαη gp25/E1), πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ, κε 

ηελ Δ2 πξσηεΐλε λα παίδεη θπξίαξρν ξφιν (Bolin and Ridpath, 1990). Αληηζψκαηα 

έλαληη πνιιψλ άιισλ ητθψλ αληηγφλσλ (115, 90, 48 θαη 25kDa) έρνπλ επίζεο  

αληρλεπζεί ζε νξηζκέλα βννεηδή (Bolin and Ridpath, 1990, Boulanger et al., 1991). 

 

2.8.3 Μεηξηθή αλνζία 
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 Σα αληηζψκαηα, ζηα βννεηδή, δελ πεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα. Έηζη, ηα κνζράξηα 

αλνζνπνηνχληαη παζεηηθά, κε ηελ απνξξφθεζε, κέζσ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αλνζνζθαηξηλψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξσηφγαια. Όκσο, ηα κνζράξηα κπνξνχλ λα 

πξνζιάβνπλ αληηζψκαηα κφλν ηηο πξψηεο 24-48 ψξεο ηεο δσήο ηνπο. Οη πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV ζην πξσηφγαια, αληρλεχνληαη κφλν ηηο 

πξψηεο εκέξεο ηεο γαινπρίαο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη θαηφπηλ ε ζπγθέληξσζε ηνπο 

κεηψλεηαη δξακαηηθά. Ζ παζεηηθή αλνζνπνίεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ  

πξνζηαζία απφ ηνλ BVDV ζηα λενγέλλεηα κνζράξηα. Όκσο ε παξνπζία πςειψλ 

ζπγθεληξψζεσλ κεηξηθψλ αληηζσκάησλ κπνξεί λα κπινθάξεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ  

Β-ιεκθνθπηηάξσλ, κεηά απφ εκβνιηαζκφ. πλεπψο, ν εκβνιηαζκφο πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη φηαλ κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηξηθψλ αληηζσκάησλ. 

 Ζ παζεηηθή αλνζνπνίεζε δελ είλαη πάληνηε αζθαιήο. Παξάγνληεο φπσο: ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ηνχ, ε θησρή δηαηξνθή, ε έθζεζε ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν 

θαθφο αεξηζκφο, ην ζηξεο ηεο κεηαθνξάο θαη ε αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ, παξά ηε ρνξήγεζε 

πξσηνγάιαθηνο. Δπηπιένλ, ε αληηγνληθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αλεπαξθή πξνζηαζία θαη ην πξσηφγαια κπνξεί λα δηαθέξεη, 

ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ αληηγφλσλ. Ζ δηαηξνθή θαη ην 

εκβνιηαθφ status ηεο κεηέξαο, επεξεάδνπλ ηελ αλνζνινγηθή πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πξσηνγάιαθηνο. Γηα παξάδεηγκα, εκβνιηαζκφο κε αδξαλνπνηεκέλν 

εκβφιην ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο θπνθνξίαο, ζα βειηηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ αληηζσκάησλ ηνπ πξσηνγάιαθηνο. Δκβνιηαζκφο κε δσληαλά, 

ηξνπνπνηεκέλα εκβφιηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο, ζα απμήζεη επίζεο ηελ 

πνζφηεηα ησλ αληηζσκάησλ ζην πξσηφγαια, αιιά ε κέζνδνο απηή εκβνιηαζκνχ 

ζπληζηάηαη κφλν φηαλ πξνυπάξρνπλ εμνπδεηεξσηηθά αληηζψκαηα ζηε κεηέξα. 

Δπηπιένλ, εθηφο ησλ αληηζσκάησλ, επεξγεηηθά δξνπλ θαη ηα καθξνθάγα θαη ηα 

ιεκθνθχηηαξα πνπ πεξηέρνληαη ζην πξσηφγαια. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπληζηάηαη ε 

ρνξήγεζε λσπνχ θαη φρη θαηεςπγκέλνπ πξσηνγάιαθηνο. 

 

2.8.4 Κπηηαξηθή αλνζία 

 

 Ζ κφιπλζε απφ BVDV θαηαιήγεη ζε ήπηα (10-20% κείσζε), ή ζνβαξή 

ιεκθνπελία (50-60% κείσζε), αλάινγα κε ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπ ζηειέρνπο ηνπ ηνχ 

πνπ πξνθαιεί ηε κφιπλζε (Brodersen and Kelling, 1999, Archambault et al., 2000). Σα 

θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα (CD8+) επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα Σ-

βνεζεηηθά θχηηαξα (CD4+), ελψ δελ επεξεάδνληαη, ή επεξεάδνληαη ιίγν, ηα 

θπθινθνξνχληα γ / δ Σ-θχηηαξα (Brodersen and Kelling, 1999, Ellis et al., 1988). Ζ 

ειάηησζε ησλ CD4+ απμάλεη ηελ πεξίνδν απέθθξηζεο ηνπ ηνχ, ελψ αληίζεηα δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηα CD8+ θαη γ / δ θχηηαξα, ππνδειψλνληαο φηη ηα CD4+ βνεζεηηθά 

θχηηαξα παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην ζπληνληζκφ ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο, ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηεο πξνζβνιήο. Σα CD4+ θχηηαξα δξνπλ θπξίσο θαηά ησλ NS3 θαη Δ2 
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πξσηετλψλ (Lambot et al., 1997, Collen and Morrison, 2000, Collen et al., 2000, Collen 

et al., 2002), θαζψο επίζεο θαη θαηά ηεο πξσηεΐλεο ηνπ θαςηδίνπ (C), ηεο 

γιπθνπξσηεΐλεο Δ
rns

, ηεο ακηλν-ηεξκαηηθήο πξσηετλάζεο (Ν
pro

) θαη ηεο κε δνκηθήο 

πξσηεΐλεο NS2-3 (Collen et al., 2002). Σα πνιιαπιαζηαδφκελα CD8+ θπηηαξνηνμηθά 

Σ-ιεκθνθχηηαξα (CTL), παξάγνπλ IL-2 θαη IFN-γ, ππνδειψλνληαο κηα ηχπνπ 1 

απάληεζε κλήκεο ζηα BVDV-νξνζεηηθά βννεηδή (Howard et al., 1992, Rhodes et al., 

1999). 

 Ζ κείσζε ηεο IFN-γ πνπ πξνθαιείηαη ζηελ νμεία ινίκσμε απφ ηνλ ncpBVDV 

αλαζηέιιεη ηελ θπηηαξηθή απάληεζε ζην Mycobacterium bovis, πνπ κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζηελ αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο θπκαηίσζεο (Charleston et al., 2001). Ζ 

θαζπζηεξεκέλνπ ηχπνπ αληίδξαζε επαηζζεζίαο, απνηειεί κηα θπηηαξηθή αλνζνινγηθή 

αληίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη πεξίπνπ 18 ψξεο κεηά ηελ έθζεζε ζε αληηγφλν θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Ζ αληίδξαζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθιήξπλζε θαη νίδεκα ζην ζεκείν έγρπζεο ηνπ αληηγφλνπ, φπσο 

ηνπ αληηγφλνπ ηνπ Mycobacterium. Μεηά ηελ έθζεζε ζηνλ BVDV, ε θαζπζηεξεκέλνπ 

αληίδξαζε επαηζζεζίαο ζην Mycobacterium αλαζηέιιεηαη. πλεπψο,                              

ν BVDV, πξνθαιεί γεληθή θαη κε εηδηθή αλαζηνιή ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο ζηα  

βννεηδή (Thoen and Waite, 1990) θαη κπνξεί λα επηπιέμεη ηε δηάγλσζε ηεο                            

θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ (Charleston et al., 2001b). 

 

2.8.5 Αλνζνινγηθή αληαπφθξηζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ 

 

 Σα επίκνλα κνιπζκέλα βννεηδή παξνπζηάδνπλ αλνζναλνρή ζην ζηέιερνο ηνπ 

BVDV πνπ πξνθαιεί ηε κφιπλζε, αιιά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλνζνινγηθή 

απάληεζε ζε εηεξφινγν BVDV. Έρεη απνδεηρζεί φηη κνζρίδεο, πνπ θπνθνξνχλ επίκνλα 

κνιπζκέλα έκβξπα, αλαπηχζζνπλ ηίηινπο BVDV αληηζσκάησλ, 5-10 θνξέο 

πςειφηεξεο απφ ηηο κνζρίδεο κε θπζηνινγηθά έκβξπα (Brownlie et al., 1998). Έρνπλ 

δηεμαρζεί πνιιέο κειέηεο γηα λα θαηαλνεζνχλ ηα αλνζνινγηθά ειαηηψκαηα ζηα  

επίκνλα κνιπζκέλα δψα (Chase, 2004). Ζ αληθαλφηεηα ησλ ncpBVDV λα  

πξνθαιέζνπλ ηελ παξαγσγή IFN-α ζην έκβξπν, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο ππεθθπγήο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ  

BVDV λα εγθαηαζηήζεη αλνρή (Charleston et al., 2002).     

 

2.8.6 Αλνζνθαηαζηνιή θαη δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο 

 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο ινηκψμεηο ζε αλνζντθαλά βννεηδή είλαη παξνδηθέο 

θαη απην-πεξηνξηδφκελεο, είλαη απνδεθηφ φηη φηαλ πξνθιεζεί ινίκσμε απφ άιινπο 

κηθξννξγαληζκνχο, ν BVDV κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ (Baker, 

1995). Οη πεξηζζφηεξεο πεηξακαηηθέο θαη θπζηθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ BVDV θαη άιινπο ινηκνγφλνπο παξάγνληεο, ππνδειψλνληαο φηη ν 
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BVDV κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλνζνθαηαζηνιή ζε αλνζντθαλά δψα. Ζ εμαζζέληζε θαη 

ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπδεηεξφθηισλ θαη ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζηελ      

θπθινθνξία θαη ηνπο ιεκθηθνχο ηζηνχο, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθνί ή / θαη     

ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφθιεζε ηεο         

αλνζνθαηαζηνιήο (Potgieter, 1995). 

Ζ απμεκέλε επαηζζεζία ζε δεπηεξνγελείο κνιχλζεηο είλαη επαθφινπζν ηεο 

πξνθαινχκελεο απφ ηνλ BVDV αλνζνθαηαζηνιήο. Ο BVDV απμάλεη ηελ εππάζεηα ζηηο 

δεπηεξνγελείο κνιχλζεηο, επεηδή ηα ιεκθνθχηηαξα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ απφ ηνλ        

ηφ δψσλ, έρνπλ κεησκέλε ιεηηνπξγία κλήκεο γηα άιια αληηγφλα θαη ηνλ BVDV 

(Lamontagne et al., 1989). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε κφιπλζε απφ BVDV παίδεη  

ζεκαληηθφ ξφιν ζε λνζήκαηα πνιιαπιήο αηηηνινγίαο. Σν Αλαπλεπζηηθφ χλδξνκν   

ησλ Βννεηδψλ (Bovine Respiratory Disease Complex, BRDC) είλαη έλα παξάδεηγκα. 

 Γελ είλαη μεθάζαξν αλ ε πξνθαινχκελε απφ ηνλ BVDV αλνζνθαηαζηνιή ή ε 

πξσηνγελήο κφιπλζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, επζχλεηαη γηα ηελ πξφθιεζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο λφζνπ ησλ βννεηδψλ. Ο BVDV, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο κειέηεο, παίδεη 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ πξφθιεζε ηνπ ζπλδξφκνπ (Potgieter, 1997). Ο BVDV 

απνκνλψλεηαη ζπρλά απφ ηνπο πλεχκνλεο ησλ κνιπζκέλσλ βννεηδψλ (Greig et al., 

1981). Ο BVDV, απνκνλψλεηαη ζπρλφηεξα απφ άιινπο ηνχο, ζε εμάξζεηο 

αλαπλεπζηηθψλ λνζεκάησλ, πνιιαπιήο αηηηνινγίαο (Richer et al., 1988). Δπίζεο, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πνιιά ζηειέρε ηνπ ηνχ, φηη είλαη πλεπκνλνηξφπα.  

 Ο BVDV απνκνλψλεηαη ζπρλά θαη απφ ζχκκεηθηεο κνιχλζεηο, φπσο κε BHV-   

1 (Greig et al., 1981), PI-3 (Fulton et al., 2000), BCV (bovine respiratory corona   

virus), BRSV (Brodersen and Kelling, 1998, 1999), Mannheimia haemolytica (Fulton  

et al., 2002), Pasteurella multocida (Fulton et al., 2002), Mycoplasma bovis (Haines     

et al., 2001) θαη Haemophilus somnus.  

 Δπηπιένλ ηεο πξφθιεζεο αλνζνθαηαζηνιήο, ν BVDV κπνξεί λα 

αιιειεπηδξάζεη κε άιια παζνγφλα θαη λα απμήζεη ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπο. 

πλδπαζκέλε κφιπλζε ησλ θπςειηδηθψλ καθξνθάγσλ κε BVDV θαη BRSV,    

πξνθαιεί ζπλεξγηθή βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ησλ καθξνθάγσλ (Liu et al., 1999). Ζ 

ηαπηφρξνλε κφιπλζε απφ BVDV θαη BRSV πξνθαιεί ζηα βννεηδή ζνβαξφηεξε 

εληεξηθή θαη αλαπλεπζηηθή λφζν θαη ηα δψα απηά απεθθξίλνπλ κεγαιχηεξεο   

πνζφηεηεο ηνπ BVDV κε ηηο ξηληθέο εθθξίζεηο (Brodersen and Kelling, 1998). Έρεη 

επίζεο απνδεηρζεί θαη ζπλεξγηθή δξάζε κε ηνλ BHV-1 (Greig et al., 1981). Γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ζπλεξγηθήο δξάζεο πξνθιήζεθε πεηξακαηηθή κφιπλζε. Μνζράξηα 

ελνθζαικίζηεθαλ κε BVDV 7 εκέξεο πξηλ ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπ ζηειέρνπο Cooper 

ηνπ BHV-1 θαη πξνθιήζεθε ζνβαξή λφζνο, κε αλίρλεπζε ηνπ ηνχ θαη ζε άιινπο   

ηζηνχο εθηφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο ζην πεπηηθφ θαη ζηνπο νθζαικνχο, ζπγθξηηηθά 

κε κφζρνπο πνπ ελνθζαικίζηεθε κφλν ν BHV-1 (Greig et al., 1981). Απφ ηηο  

παξαπάλσ παξαηεξήζεηο πξνθχπηεη φηη ε αξρηθή BVDV κφιπλζε εμαζζέληζε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ κνζραξηψλ λα απνκαθξχλνπλ ηνλ BHV-1 απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη λα  

ηνλ ζπγθξαηήζνπλ ηνπηθά, ζην ζεκείν έγρπζεο.  
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Ζ ηθαλφηεηα ηνπ BVDV λα ελεξγεί ζπλεξγηθά κε άιινπο ηνχο δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, θαζψο έρεη αλαθεξζεί ζπλεξγηθή δξάζε ηνπ BVDV 

θαη κε εληεξηθά παζνγφλα (Kelling et al., 2002a, Woods et al., 1999). Απφ  

πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο ζε κνζράξηα, απνδείρζεθε φηη ν BVDV θαη νη rotavirus 

κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζπλεξγηθά θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφηεξε θιηληθή λφζν 

(Kelling et al., 2002a). πλεξγηθή δξάζε έρεη επίζεο απνδεηρζεί θαη κεηαμχ ηνπ    

BVDV θαη ηνπ ηνχ ηεο κεηαδνηηθήο γαζηξεληεξίηηδαο (TGV), πνπ πξνθάιεζε 

γεληθεπκέλε ιεκθνθπηηαξηθή βιάβε ζην ιεκθηθφ ζχζηεκα θαη αηξνθία ησλ ιαρλψλ,  

ζε πεηξακαηηθά κνιπζκέλνπο ρνίξνπο (Woods et al., 1999). 
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2.9   ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ κφιπλζε ησλ βννεηδψλ κε ηνλ BVDV κπνξεί λα εθδεισζεί κε έλα κεγάιν 

εχξνο θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, απφ αθαλείο ππνθιηληθέο ινηκψμεηο κέρξη ζαλαηεθφξα 

θξνχζκαηα (Baker, 1995). Ζ θιηληθή απάληεζε ζηε ινίκσμε είλαη ζχλζεηε θαη 

επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ηνλ μεληζηή θαη ηνλ ηφ. πλήζσο ην 

85% ησλ δψσλ πνπ πξνζβάιινληαη, παξνπζηάδνπλ παξνδηθή ηαηκία θαη απνθηνχλ 

αλνζία έσο ηελ ειηθία αλαπαξαγσγήο. Tν ππφινηπν 15% φκσο, βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, 

θαηά ην ρξφλν ηεο έλαξμεο ηεο αλαπαξαγσγήο. Έρεη εθηηκεζεί, φηη ην 6 κε 10% ησλ 

απνβνιψλ, πξνθαινχληαη απφ ηνλ BVDV (Dubovi, 1994). Ζ θπξίαξρε κνξθή ηεο 

κφιπλζεο απφ ηνλ BVDV είλαη ε ζπγγελήο (Munoz-Zanzi et al., 2003). Σν έκβξπν είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην κεηαμχ ησλ εκεξψλ 45 έσο 125 ηεο εγθπκνζχλεο (Dubovi, 1994). 

Δίλαη αλακθηζβήηεην, φηη ζε θάζε εθηξνθή πνπ κνιχλεηαη απφ ηνλ ηφ ηεο ΗΓΒ, ηα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα είλαη επαλαιακβαλφκελα. Δίλαη αζχλεζεο λα παξνπζηάδνληαη 

πνιιαπιά θιηληθά ζπκπηψκαηα ζε εθηξνθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ΗΓΒ. Σα ζπκπηψκαηα 

φκσο απηά κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ αξθεηά κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ. Νέα ζπκπηψκαηα ηεο 

ΗΓΒ ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη ζα ζπλερίδνπλ φζν πεξηζζφηεξα λέα ζηειέρε 

εκπιέθνληαη.  

Σν λφζεκα κεηαδίδεηαη κε αεξνιχκαηα (aerosols) πνπ πξνζβάιινπλ ην ξηληθφ 

βιελλνγφλν. Σα αεξνιχκαηα κπνξνχλ λα παγηδεπηνχλ ζηνλ πεξηβαιινληηθφ αέξα θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπο γηα απνζηάζεηο απφ 1.5 έσο 10 κέηξα 

(Niskanen and Lindberg, 2003). Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ BVDV 

είλαη κε ηελ απεπζείαο επαθή. Ο ηφο πνιιαπιαζηάδεηαη ζηα επηρψξηα ιεκθνγάγγιηα θαη 

απφ εθεί κεηαθέξεηαη ζην αίκα. Ζ ηαηκία κπνξεί λα αληρλεπζεί 24 ψξεο κεηά ηελ 

πξνζβνιή (Mills and Luginbuhl, 1968), θαζψο θαη ε παξνπζία ηνπ ηνχ ζηα νχξα, 48 

ψξεο αξγφηεξα. Ζ ηαηκία θαη ε παξνπζία ηνπ ηνχ ζηα νχξα εμαξηψληαη απφ ηελ 

παξνπζία ή κε, κεηξηθψλ αληηζσκάησλ. Σα κεηξηθά αληηζψκαηα, ηνπ πξσηνγάιαθηνο, 

ζεσξείηαη φηη δηαηεξνχληαη έσο ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ θαη γη’ απηφ ηα πεξηζζφηεξα 

θξνχζκαηα εθδειψλνληαη κεηά ηελ ειηθία απηή (Baker, 1995, Bolin, 1995). 

   

2.9.1  Ομεία ΗΓΒ 

Έρεη εθηηκεζεί φηη ην 70 κε 90% ησλ πξνζβνιψλ απφ BVDV, ζε αλνζντθαλά, 

νξναξλεηηθά βννεηδή, ζπκβαίλνπλ ρσξίο ηελ εκθάληζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ (Ames, 

1986). Σα ηππηθά ζπκπηψκαηα, ζε ζηελή παξαθνινχζεζε, πεξηιακβάλνπλ ήπην ππξεηφ, 

ιεπθνπελία θαη ηελ παξαγσγή εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ. ηηο γαιαθηνπαξαγσγέο 

αγειάδεο ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο (Moerman et al., 1994). Ζ 

αληηγξαθή ηνπ ηνχ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηνλ αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα θαη ζηα 

επηρψξηα ιεκθνγάγγιηα (Meehan et al., 1998).  

Ζ νμεία ινίκσμε απφ BVDV είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ην θιηληθφ λφζεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε αλνζντθαλά, κε επίκνλα κνιπζκέλα δψα.  
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Σππηθά, παξαηεξείηαη ζε νξναξλεηηθά βννεηδή, ειηθίαο απφ 6 -24 κελψλ. Σν 

λφζεκα κπνξεί λα εθδεισζεί θαη ζε νξνζεηηθά δψα, φηαλ απηά κνιπλζνχλ κε 

εηεξφινγν ζηέιερνο σο πξνο απηφ πνπ πξνθάιεζε ηελ νξνκεηαηξνπή. Ζ λνζεξφηεηα 

θαη ε ζλεζηκφηεηα πνηθίινπλ ζηελ νμεία ΗΓΒ, αιιά ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ 10 έσο 

30%. πνξαδηθέο επηδσνηίεο, κε αξθεηά πςειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, μεζπνχλ ζε 

άλνζεο ή έληνλα ζηξεζζαξηζκέλεο νκάδεο βννεηδψλ.  Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ 

ππξεηφ, αλνξεμία, ιήζαξγν, ιεπθνπελία, ξηληθφ θαη νθζαικηθφ έθθξηκα, δηαβξψζεηο θαη 

έιθε ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, δηάξξνηα θαη κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή ζηηο 

αγειάδεο. Γηαβξψζεηο ηνπ επηζειίνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζην κεζνδαθηχιην 

δηάζηεκα, ηε ζηεθάλε, ηηο ζειέο θαη ην αηδνίν. Ζ παξαηεξνχκελε ηαρχπλνηα ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ππξεηφ ή άιινπο ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθφ.   

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαηαγξάθεθε κηα άηππε θαη πνιχ ζνβαξή 

κνξθή ηεο BVDV, ζηηο Ζ.Π.Α θαη ηνλ Καλαδά (Corapi et al.,1990, Pellerin et al., 1994, 

Carman et al., 1998). Πεξηγξάθεθε κηα πνιχ ζνβαξή, ππεξνμείαο κνξθήο εθδήισζε 

ηεο λφζνπ, κε πςειή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Δπίζεο ζπρλέο 

ήηαλ θαη νη απνβνιέο. Οη καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο νκνίαδαλ κε απηέο ηηο λφζνπ ησλ 

βιελλνγφλσλ. Οη ηνί πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ηα θξνχζκαηα απηά νξίζηεθαλ σο BVDV 

ηχπνπ 2 (Ridpath et al., 1994). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φινη νη BVDV ηχπνπ 2, δελ 

επζχλνληαη γηα ηελ εθδήισζε ζνβαξήο λφζνπ. Αληίζεηα, ηχπνπ 1 ηνί κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξή λφζν. 

 Σν αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν απνηειεί κηα κνξθή ηνπ ζνβαξνχ, νμένο BVDV θαη 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ncp, ηχπνπ 2 ζηέιερνο BVDV. Σα πξνζβεβιεκέλα βννεηδή 

παξνπζηάδνπλ πςειή ζξνκβνθπηηαξνπελία, πεηέρεηεο θαη εθρπκψζεηο ζηνπο 

βιελλνγφλνπο, επίζηαμε, αηκαηεξή δηάξξνηα, αηκνξξαγίεο απφ ζεκεία εγρχζεσλ ή 

ηξαπκαηηζκνχο, ππξεηφ, ιεπθνπελία θαη ζάλαην (Copari et al., 1990). Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη, ελψ φια ηα δψα κε αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν παξνπζηάδνπλ ζνβαξή νμεία 

λφζν, φια ηα δψα κε ζνβαξή νμεία λφζν δελ εμειίζζνληαη ζε αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν. 

Ζ νμεία ινίκσμε ησλ λενγλψλ απφ ηνλ BVDV κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζπκπηψκαηα εληεξίηηδαο ή πλεπκνλίαο. Οη εθδειψζεηο απηέο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε έιιεηςε κεηξηθψλ αληηζσκάησλ, θαζψο ε παζεηηθή αλνζία ζεσξείηαη 

πξνζηαηεπηηθή. Ζ αλεπαξθήο παζεηηθή αλνζνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλνζνθαηαζηαιηηθή δξάζε ηνπ BVDV, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

δεπηεξνγελψλ ινηκψμεσλ. Οη νμείεο ινηκψμεηο απφ BVDV θαηαιήγνπλ ζε βιάβε ηνπ 

πεπηηθνχ, ηνπ αλαπλεπζηηθνχ επηζειίνπ θαη ηνπ δέξκαηνο (Blowey and Weaver, 2003).  

Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε, ζηα ελήιηθα βννεηδή, πεξηιακβάλεη ηε αικνλέιισζε, ηε 

Γπζεληεξία ηνπ ρεηκψλα, ηελ Παξαθπκαηίσζε, ηα παξάζηηα, ηνλ Καθνήζε Καηαξξντθφ 

Ππξεηφ (Malignant Catarrhal Fever, MCF), ηε δειεηεξίαζε απφ Αξζεληθφ, ηηο 

Μπθνηνμηλψζεηο θαη ηελ έιιεηςε ραιθνχ (Blowey and Weaver, 2003, Kahrs, 2001). Ζ 

δηαθνξηθή δηάγλσζε γηα ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ Καθνήζε Καηαξξντθφ Ππξεηφ, ηε λφζν Blue tongue, ηε 

θπζαιηδψδε ζηνκαηίηηδα, ηε βιαηηδψδε ζηνκαηίηηδα, ηνλ αθζψδε ππξεηφ θαη ηελ 

Παλψιε ησλ Βννεηδψλ. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε γηα ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 
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δηάξξνηα ζηα λενγέλλεηα πεξηιακβάλεη ινηκψμεηο απφ rota- θαη coronavirus, 

Κξππηνζπνξηδίσζε, E. coli, αικνλέιισζε θαη Κνθθηδίσζε. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε 

γηα ηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα πεξηιακβάλεη ηνλ Αλαπλεπζηηθφ πγθπηηαθφ Ηφ ησλ 

Βννεηδψλ (Bovine Respiratory Syncytial Virus, BRSV), Pasteurella sp., Mannheimia 

sp., Hemophilus sp., Salmonella sp. θαη Mycoplasma sp. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2.9.1.1. Μνζράξη πξνζβεβιεκέλν απφ BVDV κε ραξαθηεξηζηηθφ νθζαικηθφ θαη ξηληθφ 

έθθξηκα (Al-Afaleq A et al., 2006). 
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2.9.2  Νφζνο ησλ βιελλνγφλσλ 

Σππηθά, ζηηο αλεπηπγκέλεο θηελνηξνθηθά ρψξεο, ε λφζνο ησλ βιελλνγφλσλ 

εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά θαη επεξεάδεη ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ εθηξνθψλ (Houe, 2005). 

ε μεζπάζκαηα ηεο λφζνπ, πξνζβάιινληαη πνιιά δψα παξφκνησλ ειηθηψλ. ε ηέηνηεο 

επηδσνηίεο κπνξεί λα κνιπλζεί ην 25% ηνπ θνπαδηνχ.  

 Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ππξεηφ, αλνξεμία, ηαρπθαξδία, 

πνιχπλνηα, κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή θαη άθζνλε πδαξή δηάξξνηα. Ζ δηάξξνηα 

ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία βιέλλεο, ηλψλ, αίκαηνο θαη δπζάξεζηε νζκή. 

Παξφκνηα κε ηελ νμεία κνξθή ζπκπηψκαηα κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη είλαη πην 

εκθαλή. Μπνξεί λα παξαηεξεζνχλ δηαβξψζεηο θαη έιθε ζηε γιψζζα, ηελ ππεξψα θαη 

ηα νχια. Οη ζειέο ηεο γιψζζαο κπνξεί λα είλαη αηκνξξαγηθέο. Δκθαλείο επηζειηαθέο 

δηαβξψζεηο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζηα κεζνδαθηχιηα δηαζηήκαηα, ηε ζηεθάλε, ηηο 

ζειέο, ην αηδνίν θαη ηελ αθξνπνζζία. Δπηπιένλ θιηληθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ 

ξηληθφ θαη νθζαικηθφ έθθξηκα, νίδεκα ηνπ θεξαηνεηδνχο, ζηειφξξνηα, κεησκέλν  ξπζκφ 

ζπζπάζεσλ ηεο κεγάιεο θνηιίαο θαη ηπκπαληζκφ. Κιηληθά, ζπρλά παξαηεξείηαη 

ιεπθνπελία θαη ζξνκβνθπηηαξνπελία. Γεπηεξνγελείο βαθηεξηαθέο επηπινθέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πλεπκνλία, καζηίηηδα θαη κεηξίηηδα. Ζ ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα αγγίμεη 

ην 100%. Οξηζκέλα φκσο δψα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηε ρξφληα 

κνξθή ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ.  

Νεθξνηνκηθά, παξαηεξνχληαη πνιιαπιέο πεξηνρέο κε έιθε θαη δηαβξψζεηο ζε φιν 

ην πεπηηθφ (νηζνθάγν, κεγάιε θνηιία, ήλπζηξν, ιεπηφ έληεξν, ηπθιφ θαη ην θφινλ). 

Γηαβξψζεηο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζηνπο ξψζσλεο θαη ην αλψηεξν 

αλαπλεπζηηθφ. Οη πιάθεο ηνπ Peyer ζην ιεπηφ έληεξν είλαη ζπρλά λεθξσηηθέο θαη 

αηκνξξαγηθέο. Σν πεξηερφκελν ηνπ εληέξνπ είλαη πδαξέο θαη δχζνζκν. Ζ δηαθνξηθή 

δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηα ίδηα λνζήκαηα κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ νμεία 

κνξθή ηνπ λνζήκαηνο. Παξφιν πνπ ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ αηκνξξαγηθνχ 

ζπλδξφκνπ θαη ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ κπνξεί λα είλαη παξφκνηα, ε ππνζηεξηθηηθή 

αγσγή κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θιηληθή εηθφλα δψσλ κε αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν, ελψ 

αληίζεηα ηα δψα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ. 

 Έλα κηθξφο αξηζκφο δψσλ πνπ επηβηψλνπλ ηεο νμείαο κνξθήο ηεο λφζνπ ησλ 

βιελλνγφλσλ, παξνπζηάδνπλ ηε ρξφληα κνξθή. Σππηθά, παξαηεξείηαη δηαιείπνπζα 

δηάξξνηα. Αθφκε, παξαηεξνχληαη, θαθή φςε ηνπ ηξηρψκαηνο, ήπηα αλνξεμία, ρξφληνο 

ηπκπαληζκφο, δηαβξψζεηο ηνπ κεζνδαθηχιηνπ δηαζηήκαηνο θαη κε ηάζηκεο δηαβξψζεηο 

ηνπ δέξκαηνο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ξηληθφ θαη νθζαικηθφ έθθξηκα. 

Μπνξεί λα αλαπηπρζνχλ αισπεθία θαη εζηίεο ππεξθεξάησζεο, εηδηθά ζηνλ απρέλα θαη 

ην θεθάιη. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ρσιφηεηα. Σα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαηκία, νπδεηεξνπελία θαη ζξνκβνθπηηαξνπελία. 

 

2.9.3  πκπηψκαηα απφ ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα 

Ο BVDV εκπιέθεηαη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ αλαπαξαγσγή, φπσο ζηε 

κεησκέλε γνληκφηεηα θαη ζηνλ πξψηκν εκβξπτθφ ζάλαην. Όια ηα φξγαλα ηνπ 
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αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζειπθνχ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηνλ BVDV 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ ηνχ είλαη ίδηα, κεηαμχ ηεο νμείαο κνξθήο θαη ηεο λφζνπ ησλ 

βιελλνγφλσλ (Fray et al., 2000). 

Ζ κφιπλζε κηαο αλνζντθαλήο εγθχνπ αγειάδαο κπνξεί λα εθδεισζεί κε ηα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ππνθιηληθή έσο ζνβαξή 

νμεία λφζν ή αηκνξξαγηθφ ζχλδξνκν. Σα πξφζζεηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηε 

δηαπιαθνχληηα κεηάδνζε ηνπ ηνχ. Ο BVDV πεξλά ηνλ πιαθνχληα κε 100 % 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ε κφιπλζε ηνπ 

εκβξχνπ (Duffel and Harkness, 1985). Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην 

απνηέιεζκα ηεο κφιπλζεο ηνπ εκβξχνπ, είλαη ε ειηθία ηνπ θαηά ηε κφιπλζε.  

 Ζ κφιπλζε ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

αλαγλψξηζε ηεο εγθπκνζχλεο (<40
ε
 εκέξα), απμάλεη ηελ εκβξπτθή ζλεζηκφηεηα, ελψ ε 

κφιπλζε κεηαμχ ηεο 40
εο

 έσο 125
εο

 εκέξαο ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εκβξπτθφ ζάλαην, απνβνιή, κνπκηνπνίεζε, γέλλεζε επίκνλα κνιπζκέλσλ κνζραξηψλ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηεξαηνγελέζεηο. Μφιπλζε ηνπ εκβξχνπ ζην κέζν ηεο 

εγθπκνζχλεο (125
ε
 κε 180

ε
), θαηαιήγεη ζε αχμεζε ηεο εκθάληζεο ζπγγελψλ 

αλσκαιηψλ (Baker, 1995). Ζ εκθάληζε απνβνιψλ είλαη ρακειή ζηα αλνζνπνηεκέλα 

θνπάδηα θαη απμάλεη ζηα άλνζα (Sanderson and Gnad, 2002). Δπηπξφζζεηα, εμάξζεηο 

νμείαο λφζνπ πνπ νθείινληαη ζην γελφηππν 2, ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ απνβνιψλ (Grooms et al., 2002). 

 Οη ζπγγελείο αλσκαιίεο πξνθαινχληαη απφ ηε δηαπιαθνχληηα κεηάδνζε ηνπ ηνχ. 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ν ΒVDV κπνξεί λα έρεη ηεξαηνγφλν δξάζε (Mickelsen and 

Evermann, 1994). Ζ δηαπιαθνχληηα κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ απφ ηνλ BVDV, αλάκεζα 

ζηελ 100
ε
 κε 180

ε
 εκέξα ηεο εγθπκνζχλεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπγγελείο 

αλσκαιίεο. Μεξηθέο απφ απηέο πεξηιακβάλνπλ αλσκαιίεο ηνπ ΚΝ (ππνπιαζία ηεο 

παξεγθεθαιίδαο, πδξνθέθαιν, ππνκπειηλνγέλεζε), νθζαικηθέο αλσκαιίεο (αηξνθία 

θαη δπζπιαζία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, θαηαξξάθηε, κηθξνθζαικία), ππνπιαζία ηνπ 

ζχκνπ, θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε, ππνπιαζία ησλ πλεπκφλσλ, αισπεθία, ππνηξίρσζε, 

βξαρπγλαζηζκφ, αξζξνγξχπσζε θαη άιιεο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο (Baker, 1995).  

Ο Kafi et al., (2002), απέδεημε φηη ν BVDV έρεη θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

in vitro γνληκνπνίεζε θαη ζηελ πξψηκε εκβξπτθή αλάπηπμε.  

 

2.9.4  Γηάξθεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

 Ζ πεξίνδνο επψαζεο δηαξθεί 5-7 εκέξεο (Grooms et al., 2002). Καηφπηλ 

αθνινπζνχλ ππξεηφο, ιήζαξγνο, αλνξεμία, νθζαικηθέο αιινηψζεηο, νθζαικνξηληθφ 

έθθξηκα, δηάξξνηα θαη κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή ζηηο γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο. 

Ζ ηαηκία κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο 15 εκέξεο. Ζ δηάξθεηα ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ 

ζπλεπψο δηαθέξεη, θαη εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο, ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπ 

ηνχ, ηελ παξνπζία δεπηεξνγελψλ ινηκψμεσλ θαη ηε θπζηνινγηθή, αλαγελλεηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηζηψλ. Γεληθά, ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ησλ 

επηζειίσλ απαηηεί 1-2 εβδνκάδεο, ελψ ε απνθαηάζηαζε ησλ αιινηψζεσλ ζην 
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βιελλνγφλν ηνπ πεπηηθνχ ζπληειείηαη ζε πεξίπνπ 3-5 εκέξεο. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ 

ηζηψλ παξαηείλεηαη φζν απμάλεη ε ινηκνγφλνο δχλακε ηνπ ηνχ (Liebler – Tenorio et al., 

2003b).  

 Οη επηκνιχλζεηο επεξεάδνπλ ηε δηάξθεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ. Σν 

γεγνλφο φηη ν BVDV πξνθαιεί αλνζνθαηαζηνιή, επλνεί ηηο επηκνιχλζεηο. Γηαηξνθηθέο 

αλεπάξθεηεο, φπσο ζηελ έιιεηςε ειελίνπ, πξνδηαζέηνπλ ζε πην έληνλεο κνιχλζεηο απφ 

BVDV θαζψο θαη ζηελ ηαπηφρξνλε κφιπλζε απφ ηνλ Haemophilus somnus.   

Βννεηδή πνπ λνζνχλ απφ νμχ BVDV θαη δελ παξνπζηάδνπλ δεπηεξνγελείο 

κνιχλζεηο, ζπλήζσο αλαξξψλνπλ. Ο ρξφλνο αλάξξσζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαηκίαο θαζψο θαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ. Αλ ππάξρνπλ δεπηεξνγελείο 

κνιχλζεηο, ν ρξφλνο αλάξξσζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηά ηνπο. Βννεηδή πνπ 

εκθαλίδνπλ λφζν ησλ βιελλνγφλσλ ζπλήζσο θαηαιήγνπλ ζε 3-10 εκέξεο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηβηψζνπλ εκθαλίδνπλ ηε ρξφληα κνξθή ηεο λφζνπ ησλ βιελλνγφλσλ, 

ζηελ νπνία ε επηβίσζε δελ μεπεξλά ηνπο 18 κήλεο (Bolin, 1995) 

 

2.10 ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

Έρνπλ δεκνζηεπηεί κειέηεο γηα κφιπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ BVDV 

(Giangaspero et al., 1993). Ο επηπνιαζκφο ησλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV ζε 

αλζξψπνπο, ζε κειέηε πνπ έγηλε ζηε Εάκπηα, θπκαηλφηαλ απφ 14,75% ζε πγηείο κε 

κνιπζκέλνπο απφ ηνλ HIV αλζξψπνπο, έσο 19,2% ζε ζεηηθνχο ζηνλ HIV πνπ 

παξνπζίαδαλ ρξφληα δηάξξνηα. Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή νξνκεηαηξνπή πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνπο αζζελείο απηνχο πξνέηξεςε ηνπο ζπγγξαθείο λα ππνζέζνπλ φηη 

ππάξρεη θάπνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ HIV θαη BVDV. Όκσο, έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο παξαγφλησλ θαζηζηά κε πηζαλή ηε κεηάδνζε ηνπ BVDV ζηνλ άλζξσπν: 

 Γελ έρεη δεκνζηεπηεί άιιε κειέηε νξνκεηαηξνπήο γηα BVDV ζε 

αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ εξγαζηεξηαθά ηνλ ηφ, ή πνπ εξγάδνληαη θνληά ζε δψα 

κνιπζκέλα απφ ηνλ ηφ 

Ο BVDV δελ έρεη αλαπηπρζεί επηηπρψο ζε θχηηαξα πξσηεπφλησλ, γελλψληαο 

ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα κφιπλζεο ή νξνκεηαηξνπήο ζε πξσηεχνληεο 

νξγαληζκνχο. 
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2.11   ΓΗΑΓΝΧΖ 

 

 Ζ δηάγλσζε ηνπ BVDV κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα γίλεη απφ ην 

ηζηνξηθφ, ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη ηε λεθξνηνκηθή εμέηαζε. Όκσο, ηα θιηληθά 

ζπκπηψκαηα πνηθίιινπλ ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην ζηέιερνο ηνπ ηνχ, ηελ ειηθία θαη 

ηελ αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ην αλαπαξαγσγηθφ 

ζηάδην θαη ηελ παξνπζία θαη άιισλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Με βάζε φιε ηελ 

παξαπάλσ ζπκπησκαηνινγία δελ κπνξεί λα ηεζεί δηάγλσζε απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηα 

θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη ε αθξηβήο θαη νξηζηηθή δηάγλσζε ηνπ BVDV εμαξηάηαη απφ 

ηελ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε. Γηα ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε, είλαη απαξαίηεηεο νη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Οη ηερληθέο αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά. 

Αξθεηέο κέζνδνη είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ, ησλ αληηζσκάησλ ή ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ ηνχ (αληηγφλν θαη λνπθιετθφ νμχ). Αξθεηά παξαγσγηθέο κέζνδνη 

δηαηίζεληαη γηα ηνλ έιεγρν εθηξνθψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ PI δψσλ.    

 Ζ δηαζεζηκφηεηα γξήγνξσλ θαη αμηφπηζησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ δελ είλαη 

απαξαίηεηε κφλν γηα ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ, αιιά θαη γηα ηελ πξφγλσζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηδσνηηνινγία ησλ BVDV ινηκψμεσλ. Μία άιιε ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη αθξηβήο δηάγλσζε, είλαη ε παξνπζία ηνπ ηνχ ή 

ησλ αληηζσκάησλ ηνπ ζε βηνινγηθά πιηθά βφεηαο πξνέιεπζεο, φπσο ζην νξφ εκβξχνπ 

κφζρνπ ή ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. Ο νξφο εκβξχνπ κφζρνπ (FCS) θαη ν βφεηνο νξφο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο σο κε εηδηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη είλαη 

ζπρλά κνιπζκέλα απφ ηνλ BVDV (Bolin et al., 1991, Potts et al., 1989). Ζ ρξήζε 

κνιπζκέλνπ βφεηνπ νξνχ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κφιπλζε ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ, 

πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα, φπσο π.ρ., ηελ παξαγσγή κνιπζκέλσλ εκβνιίσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ νξνκεηαηξνπή ή ηε λφζεζε εκβνιηαζκέλσλ δψσλ (Levings and 

Wessman, 1991, Wessman and Levings, 1999). Τπεξινηκνγφλεο ινηκψμεηο ζηελ 

Οιιαλδία θαη ηελ Ηηαιία, απνδφζεθαλ ζηε κφιπλζε απφ ηνλ BVDV, ησλ BHV-1 

ζεκαζκέλσλ εκβνιίσλ (Falcone et al., 1999). Ζ ρξήζε κνιπζκέλνπ νξνχ ή 

θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ κπνξεί αθφκε λα παξεκπνδίζεη ηε δηάγλσζε άιισλ ηνγελψλ 

λνζεκάησλ. 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο in vitro παξαγσγήο εκβξχσλ, ζπιιέγνληαη απφ ηα 

ζθαγεία, ηκήκαηα ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζειπθψλ δψσλ. πγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο ησλ ζπιιερζέλησλ απηψλ ηζηψλ είλαη δπλαηφ λα είλαη κνιπζκέλνη απφ BVDV 

θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιιεη ζηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ. πλεπψο, φια ηα 

πιηθά δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε, πξέπεη λα 

ειέγρνληαη γηα BVDV (Givens et al., 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ειέγρνληαη ζπλερψο νη 

FCS, νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θαη ηα δσληαλά εκβφιηα γηα ηνλ BVDV. Οη αθηηλνβνιίεο 

γ, ε έθζεζε ζε ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη ε αδξαλνπνίεζε κε β-πξνπηνιαθηφλε, 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ BVDV απφ ην FCS(Zabal et al., 2000). 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηγφλσλ, ησλ αληηζσκάησλ θαη ησλ ητθψλ 

ζπζηαηηθψλ (αληηγφλν θαη λνπθιετθφ νμχ) ηνπ BVDV, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 
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δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο. Κάζε κέζνδνο έρεη πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θαη 

εθαξκνζηκφηεηα. Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο κεζφδνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηγνληθή ή / θαη ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ηνπ ηνχ, 

δηαθπκάλζεηο ζηελ πνζφηεηα ηνπ ηνχ θαη δηαγλσζηηθή ζχγρπζε κε αληηζψκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πξσηφγαια. Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνλνθισληθά 

αληηζψκαηα (Mabs), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαρσξηζηνχλ ηνί ηνπ γέλνπο 

pestiviruses (BVDV, ε λφζνο Border ησλ πξνβάησλ θαη ε θιαζζηθή παλψιε ηνπ 

ρνίξνπ). Τπάξρνπλ αθφκε κέζνδνη γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ ηνχ ζηνπο ππφηππνπο 1a, 1b 

θαη 2.  

 

2.11.1 ΑΜΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΓΟΝΧΝ 

 

 Οη κέζνδνη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηγφλσλ ζε δείγκαηα, είλαη γξήγνξεο θαη 

ίδηαο επαηζζεζίαο κε ηηο άιιεο κεζφδνπο. Όκσο, ε παξνπζία ησλ ητθψλ αληηγφλσλ ζηνπο 

ηζηνχο, ζπρλά δελ ζρεηίδεηαη κε αιινηψζεηο, εηδηθά ζηηο ππνθιηληθέο θαη ηηο επίκνλεο 

ινηκψμεηο. ηηο επίκνλεο κνιχλζεηο θαη ηε λφζν ησλ βιελλνγφλσλ, ν ηφο κπνξεί λα 

απνκνλσζεί απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο ηζηνχο. Οκνίσο, κφιπλζε απφ ηνλ πςειήο 

ινηκνγφλνπ δχλακεο γελφηππν 2, θαηαιήγεη ζηελ εμάπισζε ηνπ ηνχ ζε φινπο ηνπο 

ηζηνχο. Οη δνθηκαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ άκεζε αλίρλεπζε ηνπ 

αληηγφλνπ, ζε λσπνχο, θαηεςπγκέλνπο ή ζηαζεξνχο ηζηνχο, πεξηιακβάλνπλ ηε 

δνθηκαζία ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), ηελ 

αλνζντζηνρεκεία (Immunohistochemistry, IHC) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ρξψζεο κε 

αλνζνυπεξνμεηδάζε ησλ πεξηθεξηθψλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη ησλ βηνςηψλ ηνπ δέξκαηνο) 

θαη ηνλ αλνζνθζνξηζκφ. 

 

2.11.1.1 Αλνζνθζνξηζκφο 

 ε κία κειέηε, ε κέζνδνο δελ ήηαλ ηφζν επηηπρήο (Werdin et al., 1989a). 

 

2.11.1.2 Αλνζντζηνρεκεία ησλ πεξηθεξηθψλ ιεπθνθπηηάξσλ 

 Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλίρλεπζε BVDV ζε επηρξίζκαηα 

θπηηάξσλ απφ ην buffy coat (Saino et al., 1994). 

 

2.11.1.3 Αλνζντζηνρεκεία ησλ βηνςηψλ ηνπ δέξκαηνο 

 Ζ δηαγλσζηηθή, αλνζντζηνινγηθή εμέηαζε βηνςηψλ ηνπ δέξκαηνο (δείγκα απφ 

εληνκέο ζην δέξκα ηνπ σηφο), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επίκνλα 

κνιπζκέλσλ δψσλ. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ηζηνχο λεθξψλ 

δψσλ, ηνπ ζπξενεηδή, ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ, ηνπ νηζνθάγνπ θαη 

ηνπ ελχζηξνπ, σο δείγκαηα γηα αλνζντζηνρεκηθή εμέηαζε (Thur et al., 1996). Ζ 
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αλνζντζηνρεκηθή εμέηαζε, απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

BVDV θαη ζεσξείηαη θαιχηεξε απφ ηελ ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ 

(Haines and Ellis, 1994, Hewicker-Trautwein et al., 1995). Ο Bolin et al., (1994), ζε κηα 

κειέηε γηα ηνλ έιεγρν 41 θπηηαξηθψλ ζεηξψλ γηα ηελ παξνπζία αληηγφλνπ ή RNA ηνπ 

BVDV, βξήθε εμαηξεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ IHC θαη ηελ RT-PCR. Ζ παξνπζία 

ησλ ιεθζέλησλ κε ην πξσηφγαια κεηξηθψλ αληηζσκάησλ, δελ αιιειεπηδξά κε ηελ IHC 

ησλ βηνςηψλ ηνπ δέξκαηνο (Grooms and Keilen, 2002). 

 Σν κνλνθισληθφ αληίζσκα (Mab) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ IHC πξέπεη λα 

επηιέγεηαη πνιχ πξνζεθηηθά, επεηδή κφλν 1 απφ ηα 32 Mabs θαηά ησλ πξσηετλψλ θαη 

γιπθνπξσηετλψλ ηνπ BVDV, κπφξεζε λα αληρλεχζεη ηνλ BVDV κε IHC (Haines et al., 

1992). Απηφ ην Mab (νξηδφκελν σο 15C5), ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ ητθψλ αληηγφλσλ ζηελ IHC (Baszler et al., 1995, Ellis et al., 1995). 

 

2.11.1.4 ΑΝΟΟΔΝΕΤΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ (ELISA) 

 

 Πνιιέο ηερληθέο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ ELISA (AC-ELISA) έρνπλ αλαπηπρζεί 

γηα ηελ άκεζε αλίρλεπζε ησλ BVDV αληηγφλσλ ζε θχηηαξα ηνπ buffy coat, ηνλ νξφ θαη 

απφ ην απηί (ear notch samples). Μία κέζνδνο πνπ ζα αλίρλεπε φια ηα έσο ηψξα 

θπθινθνξνχληα ζηειέρε ηνπ BVDV, είλαη ε επηζπκεηή. Ο νξφο απνηειεί θαιφ δείγκα 

γηα ηελ αλίρλεπζε επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ κε ηελ AC-ELISA. Σα δψα κε ηελ νμεία 

κνξθή ηνπ λνζήκαηνο ζπάληα αληρλεχνληαη, γηαηί ν ηφο βξίζθεηαη ζην αίκα γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Μνλνθισληθά αληηζψκαηα θαηά ηεο κε δνκηθήο πξσηεΐλεο ησλ 

pestiviruses (NS2/3), ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ AC-ELISA. Με ηε ηερληθή απηή, έρεη 

πξνζδηνξηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε ηερληθή ηεο απνκφλσζεο ηνπ ηνχ 

(virus isolation) (Sandvik and Krogsrud, 1995, Greiser-Wilke et al., 1992). 

 

2.11.2 ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΣΟΤ ΗΟΤ 

 

Ζ πην αμηφπηζηε κέζνδνο αλίρλεπζεο ηεο κφιπλζεο απφ BVDV είλαη ε 

απνκφλσζε ηνπ ηνχ ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θαη θαηφπηλ ε ηαπηνπνίεζε ηνπ κε 

αλνζνθζνξηζκφ ή αλνζνυπεξνμεηδάζε (IPMA, Werdin et al., 1989a) ή κε RT-PCR 

(Ridpath et al., 2002). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο, ν ηφο κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ην 

ξηληθφ έθθξηκα, ηα θχηηαξα ηνπ buffy coat (PBLs), ηνπο πλεχκνλεο θαη ηα θφπξαλα. Ζ 

παξνπζία αληη-BVDV αληηζσκάησλ κπνξεί λα επηπιέμεη ηα απνηειέζκαηα, ζε δείγκαηα 

νξνχ θαη θπηηάξσλ απφ ην buffy coat. 

 Πνιιά δηαθνξεηηθά θχηηαξα βφεηαο πξνέιεπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ BVDV, αιιά ηα βφεηα θχηηαξα ησλ ξηληθψλ θνγρψλ είλαη ηα πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ, επεηδή είλαη ηα πην επαίζζεηα 

ζηελ θπηηαξνπαζνγφλν δξάζε ηνπ ηνχ, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηα θπηηαξνπαζνγφλα θαη κε θπηηαξνπαζνγφλα ζηειέρε ηνπ BVDV.  
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 Ο ηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί κε άκεζν αλνζνθζνξηζκφ 

(DFA), δνθηκή ηεο αλνζνυπεξνμεηδάζεο, AC-ELISA θαη RT-PCR.  

Πίλαθαο 2.11.2.1. Γηαζέζηκα δηαγλσζηηθά ηεζη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ BVDV ή ηνπ 

ητθνχ αληηγφλνπ  

 

Σεζη Αηνκηθά ή 

νκαδηθά 

Αλάγθεο Αλίρλεπζε Δξκελεία 

Υξψζε κε 

αλνζνυπεξνμεηδάζε 
Αηνκηθά 

Αίκα ή 

δείγκα ηζηψλ 
Ητθφ αληηγφλν 

Γίλεη ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα 

Ac-ELISA Αηνκηθά Αίκα Ητθφ αληηγφλν 

Γίλεη ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα 

Απνκφλσζε ηνπ ηνχ Αηνκηθά Αίκα Εσληαλφο ηφο 

Γίλεη ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα 

PCR ζηε δεμακελή 

ηνπ γάιαθηνο 

Αλάκεημε 

δεηγκάησλ 

έσο 100 

δψσλ 

300ml 

θξέζθνπ 

γάιαθηνο 

Ητθφ RNA 

Σν ζεηηθφ 

απνηέιεζκα 

ππνδειψλεη 

ηελ παξνπζία 

ελφο 

ηνπιάρηζηνλ PI 

δψνπ, απφ ηελ 

νκάδα ησλ 

αξκεγφκελσλ 

δψσλ, θαηά ην 

ρξφλν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο 

 

2.11.3 ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ 

 

 Μηα έκκεζε κέζνδνο αλίρλεπζεο ηεο κφιπλζεο απφ ηφ, είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

εηδηθψλ θαηά ηνπ ηνχ αληηζσκάησλ, ζηνλ νξφ. Όκσο, ζπρλά είλαη δχζθνιν λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ηα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη σο απάληεζε ζε νμεία ινίκσμε, 

εκβνιηαζκφ ή  ηα πξνεξρφκελα απφ ην πξσηφγαια. ηα βννεηδή, ηα κνζράξηα 

γελλψληαη ζπλήζσο ρσξίο αληηζψκαηα, ηα νπνία παξέρνληαη κε ην πξσηφγαια απφ ηε 

κεηέξα. Ζ παζεηηθή απηή αλνζνπνίεζε δηαξθεί γηα 3 κε 8 κήλεο. Έηζη, ε αλεχξεζε 

αληηζσκάησλ ζε κνζράξηα ζηα νπνία δελ ρνξεγήζεθε πξσηφγαια απνδίδεηαη, είηε ζε 

νμεία κφιπλζε (in uterus ή κεηεκβξπτθή), είηε ζε εκβνιηαζκφ. Ζ νξνκεηαηξνπή ζε δψα 

δείθηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απφδεημε γηα πηζαλή έθζεζε ηνπο ζε επίκνλα 

κνιπζκέλα δψα. Πνιιέο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ αληη-BVDV αληηζσκάησλ, φπσο ε δνθηκή εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηνχ (Virus 

Neutralisation, VN), ε κέζνδνο ηνπ έκκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ (Indirect 

Immunofluoresence, IIF) θαη νη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο ELISA (Sandvik, 1999). 
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2.11.3.1 Γνθηκή εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηνχ (VN) 

 Ζ δνθηκή εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηνχ (VN), γλσζηή επίζεο θαη σο  

νξνεμνπδεηέξσζε (Serum Neutralisation, SN), ζεσξείηαη φηη είλαη ε κέζνδνο αλαθνξάο 

γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληη-BVDV αληηζσκάησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη παγθφζκηα (Rossi 

and Kiesel, 1971). ηε κέζνδν απηή, δηπιά, αξαησκέλα δείγκαηα ηνπ νξνχ, 

ελνθζαικίδνληαη κε ζηαζεξή πνζφηεηα ηνπ ηνχ (200-500 TCID50) θαη επσάδνληαη γηα 1 

ψξα θαη αθνινπζεί ε πξνζζήθε θπηηάξσλ δεηθηψλ. Μεηά απφ επψαζε ζηνπο 37
ν
C γηα 

4-5 εκέξεο, γίλεηαη ε αλάγλσζε. Ζ πςειφηεξε αξαίσζε ηνπ νξνχ πνπ αλαζηέιιεη ηελ 

θπηηαξνπαζνγφλν δξάζε ηνπ ηνχ, ζην 50% ησλ ελνθζαικηζκέλσλ θπηηάξσλ, ζεσξείηαη 

ν ηίηινο αληηζσκάησλ ηνπ νξνχ. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλίρλεπζε θαη ησλ δχν γελφηππσλ ηνπ ηνχ, αλάινγα ην ητθφ ζηέιερνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη cp ζηειέρε ηνπ ηνχ. 

Μπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ncp ζηειέρε ηνπ ηνχ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ε αλαζηνιή ηεο ητθήο κνιπζκαηηθφηεηαο αληρλεχεηαη κε ηε ρξψζε κε 

αλνζνυπεξνμεηδάζε ησλ κνιπζκέλσλ θπηηάξσλ (Fulton et al., 1997). 

 Οη ηίηινη αληηζσκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νμεία ινίκσμε κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο εκβνιηαθνχο ηίηινπο, κε ηε ρξήζε δεπγψλ νξψλ. ηε 

πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη ηεηξαπιαζηαζκφο ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζσκάησλ. Σα 

εμνπδεηεξσηηθά αληηζψκαηα εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 3-4 εβδνκάδεο κεηά ηε κφιπλζε 

θαη αληρλεχνληαη γηα ρξφληα. Οη εκβνιηαθνί ηίηινη κπνξνχλ επίζεο λα αληρλεχνληαη γηα 

ρξφληα. Σα κεηξηθά αληηζψκαηα  κεηψλνληαη κεηά απφ 105 έσο 230 εκέξεο (αιιά 

κπνξνχλ λα παξακείλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο). 

 

2.11.3.2 ELISA 

 Πνιιέο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο ELISA έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ αληη-BVDV αληηζσκάησλ ζην νξφ. Σα αληηγφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δνθηκαζίεο ELISA πεξηιακβάλνπλ νιφθιεξα ητθά αληηγφλα, κε δνκηθέο πξσηεΐλεο, 

κνλνθισληθά αληηζψκαηα θαη πεπηίδηα. Πνιινί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ELISA, π.ρ., αληηγφλν, ζπλδεδεκέλν αληίζσκα, ην δείγκα 

θιπ (Schrijver and Kramps, 1998). Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή 

ηνπ νιφθιεξνπ αληηγφλνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εηδηθφηεηα θαη ηελ επαηζζεζία ηεο 

δνθηκήο ELISA.  

 Ζ εηδηθφηεηα ηεο νξνδηάγλσζεο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ ζηηο αληαγσληζηηθέο ELISA θαη κπνξεί λα βειηησζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηγφλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηερληθέο αλαζπλδπαζκνχ ηνπ DNA (Haines and Ellis, 1994).  

 

2.11.3.3 Αλνζνυπεξνμεηδάζε θαη αλνζνθζνξηζκφο 

 ήκεξα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο. 
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2.11.3.4 RT-PCR 

 Δμαηηίαο ηεο πςειήο ηεο επαηζζεζίαο, ε RT-PCR ζεσξείηαη θαιή ελαιιαθηηθή 

κέζνδνο αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ, εηδηθά ζε δείγκαηα δηαινγήο, φπσο ζηηο δεμακελέο 

γάιαθηνο. Λφγσ ηεο αληηγνληθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ BVDV, είλαη απαξαίηεην λα 

επηιέγνληαη ζσζηά θαη λα ειέγρνληαη νη εθθηλεηέο. Ζ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ κε ηελ RT-

PCR έρεη βξεζεί φηη είλαη πην γξήγνξε θαη πην επαίζζεηε απφ ηηο δνθηκέο αλίρλεπζεο 

ηνπ ηνχ. Δπηπιένλ, αληίζεηα απφ απηέο, ε RT-PCR δελ επεξεάδεηαη απφ ηε παξνπζία 

κεηξηθψλ αληηζσκάησλ.  

 Ζ ρξήζε ηεο RT-PCR δελ είλαη, φκσο, ρσξίο κεηνλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κέζνδνο δελ δηαθνξνπνηεί κεηαμχ ηνπ λνπθιετθνχ νμένο πνπ πξνέξρεηαη απφ δσληαλφ ή 

αδξαλνπνηεκέλν ηφ θαη κπνξεί λα πξνθχςνπλ ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έλα 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο RT-PCR είλαη ε απιή θαη απνηειεζκαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ.  

 

2.11.4 ΣΟ ΓΑΛΑ Χ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΓΔΗΓΜΑ 

 

Ο έιεγρνο δεηγκάησλ γάιαθηνο απφ ηε δεμακελή ηνπ γάιαθηνο γηα ηελ αλίρλεπζε 

αληηζσκάησλ ή αληηγφλνπ, είλαη έλα ππνζρφκελν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, γηα ηνλ 

εληνπηζκφ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Σν γάια θπγνθεληξείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ ιίπνπο θαη αλαξαίσην, απνβνπηπξσκέλν γάια, ειέγρεηαη ζπλήζσο κε ELISA. Λφγσ 

ηεο επθνιίαο ζηε δεηγκαηνιεςία, ε κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο 

επηδσνηηνινγηθέο κειέηεο θαη γηα ηνλ έιεγρν θνπαδηψλ. χκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ 

Alenius, ηα δείγκαηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηα 

επίπεδα ησλ αληηζσκάησλ. Γείγκαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηε θιίκαθα 0-1 είλαη ζπάληα 

ζεηηθά ζηνλ ηφ, ελψ δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο 2-3 είλαη πηζαλψο ζεηηθά (Meier et al., 

2003). Ζ παξαπάλσ είλαη κέζνδνο ξνπηίλαο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο.  

 Ζ RT-PCR έρεη απνδεηρζεί επαίζζεηε θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο γηα ηελ 

αλίρλεπζε BVDV ζε δεμακελέο γάιαθηνο, αθφκε θαη ελφο επίκνλα κνιπζκέλνπ δψνπ, 

ζε νιφθιεξν θνπάδη (Renshaw et al., 2000), επεηδή ζπλήζσο νη ηίηινη ηνπ ηνχ είλαη 

πςειφηεξνη ζην γάια απφ ηνλ νξφ. ε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε, ν BVDV επηηεχρζεθε λα 

αληρλεπηεί, ηφζν κε ηελ ηερληθή απνκφλσζεο ηνπ ηνχ, φζν θαη κε ηελ RT-PCR, φηαλ 

γάια απφ έλα επίκνλα κνιπζκέλν δψν αξαηψζεθε 1:600 θνξέο, κε γάια απφ 

νξναξλεηηθή εθηξνθή. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν ηερληθψλ ήηαλ 

95,9% (Renshaw et al., 2000). 

 

2.11.5 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΝΑ ΜΟΛΤΜΔΝΑ ΕΧΑ 

 

 Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα ζεσξνχληαη ‘εξγνζηάζηα ηνπ ηνχ’ γηα ηα ππφινηπα. 

Απεθθξίλνπλ ηζνβίσο κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ ηνχ θαη πξέπεη λα αληρλεχνληαη θαη λα 
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απνκαθξχλνληαη απφ ην θνπάδη άκεζα. Μεηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

PI δψσλ απφ κηα εθηξνθή, φζα δψα εηζάγνληαη ζα πξέπεη λα απνκνλψλνληαη κέρξη λα 

πηζηνπνηεζνχλ σο απαιιαγκέλα απφ BVDV (Duffel and Harkness, 1985). 

 Άιιε ζεκαληηθή πεγή ηνπ ηνχ, πνπ δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη, είλαη νη 

νμείεο ινηκψμεηο αλνζντθαλψλ δψσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο 

είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ PI δψσλ. Καζψο νη νμείεο ινηκψμεηο κπνξνχλ 

λα δψζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε δείγκαηα νξνχ, buffy coat, ζπέξκαηνο θαη απφ 

βηνςίεο ηνπ δέξκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο επίκνλεο κνιχλζεηο 

(Njaa et al., 2000, Ridpath et al., 2002). Ζ επηβεβαίσζε ησλ επίκνλσλ κνιχλζεσλ 

γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε δεηγκάησλ δεπγψλ νξψλ, κε δηαθνξά 3-4 εβδνκάδσλ αλάκεζα 

ζηηο δχν δεηγκαηνιεςίεο.  

 Ζ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε δεηγκάησλ απφ ην πηεξχγην ηνπ σηφο κνζραξηψλ, 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλίρλεπζε PI δψσλ. Ζ ιήςε ησλ δεηγκάησλ 

απηψλ είλαη εχθνιε θαη είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, θαη ε δνθηκή δελ επεξεάδεηαη απφ ηε 

παξνπζία κεηξηθψλ αληηζσκάησλ.  

 ε κία κειέηε νξφζεκν,  ρξεζηκνπνηήζεθε IHC ρξψζε, ζε δείγκαηα απφ 

βηνςίεο δέξκαηνο, ελζσκαησκέλα ζε παξαθίλε θαη κνληκνπνηεκέλα ζε θνξκαιίλε, γηα 

ηνλ εληνπηζκφ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Απφ ηα 42 δείγκαηα πνπ ήηαλ ζεηηθά, 

επίκνλα κνιπζκέλα, ζηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ, ηα 41 ήηαλ ζεηηθά θαη ζηελ IHC ρξψζε 

ησλ βηνςηψλ ηνπ δέξκαηνο. Βαζηζκέλνη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ ηεο 

αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο, νη ζπγγξαθείο θαηφξζσζαλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ νμεία απφ 

ηελ επίκνλε κφιπλζε. Ζ ρξψζε ζηα PI δψα ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηα θεξαηηλνθχηηαξα, 

ζην επηζήιην ηνπ ζπιάθνπ ησλ ηξηρψλ, ζηε κήηξα ησλ βνιβψλ ησλ ηξηρψλ θαη ζηηο 

δεξκαηηθέο ζειέο. ηηο νμείεο ινηκψμεηο, κηθξέο εζηίεο ρξψζεο παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

κε- ζπιαθηθή επηδεξκίδα θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ζπιάθσλ (Njaa et al., 2000).  

 Ο νξφο ζπρλά πξνηηκάηαη σο πιηθφ γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ, επεηδή ν ηφο 

επηβηψλεη πεξηζζφηεξν ζηνλ νξφ θαη κπνξεί λα ζπιιερζεί θαη λα απνζεθεπηεί 

επθνιφηεξα απφ ην buffy coat (Saliki et al., 2000). Όκσο, ε παξνπζία αληηζσκάησλ 

ζηνλ νξφ κπνξεί λα επηπιέμεη ηα απνηειέζκαηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 

δεηγκαηνιεςία δηαινγήο κπνξεί λα απνηειεί ηε κέζνδνο εθινγήο. Γεηγκαηνιεςία 

δηαινγήο ησλ νξψλ εθαξκφδεηαη ζην εζεινληηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ζην γεξκαληθφ 

θξαηίδην ηεο αμσλίαο (Gaede et al., 2003). Αξρηθά, ηα δείγκαηα εμεηάδνληαη κε RT-

PCR. Αηνκηθά, ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα, απφ ηνπο ζεηηθνχο νξνχο, ηαπηνπνηνχληαη 

κε E
rns

-antigen-ELISA. ε κία πεξίνδν 3 εηψλ, ε ζπρλφηεηα ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ 

δψσλ βξέζεθε 0,2%. 

 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα PI δψα, παξφιν πνπ έγηλε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ, κε ηε ιήςε δεηγκάησλ εκβξπτθψλ πγξψλ 

δηαδεξκηθά, ζε αγειάδεο ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο (Callan et al., 2002). Ζ 

κέζνδνο απνδείρηεθε πνιχ εληαηηθή θαη φρη πνιχ αζθαιήο.  

 Οξηζκέλνη θιηληθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεχγε νξψλ γηα ηνλ έιεγρν γηα PI δψα. Ζ 

κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε νξνδεηγκάησλ ζηελ εθηξνθή, ε ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ 
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ρσξίο ηίηιν εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ, ν επαλεκβνιηαζκφο θαη ε εθ λένπ 

δεηγκαηνιεςία. Σα δψα πνπ νξνκεηαηξέπνπλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ή εκθαλίδνπλ MD, 

ζεσξνχληαη PI δψα. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξαπάλσ κέζνδνο δελ είλαη αμηφπηζηε. 

Αλ ην εκβνιηαθφ ζηέιερνο είλαη ζεκαληηθά εηεξφινγν απφ ην επίκνλν ζηέιερνο, ην PI 

δψν κπνξεί λα εκθαλίζεη νξνκεηαηξνπή κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ θαη λα κελ αλαγλσξηζηεί 

σο PI (Werdin et al., 1989a). Καη άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ςεπδψο 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα, π.ρ., ε παζεηηθή αλνζνπνίεζε, ην κηθξφ ητθφ θνξηίν θαη ηα 

ιάζε ηερληθήο. 

Ζ ELISA ζε δείγκαηα γάιαθηνο ή νξνχ είλαη θαιή. Δθηξνθέο κε ιίγα ή θαζφινπ 

αληηζψκαηα ζην γάια θαη αξλεηηθνχο νξνχο ζε λεαξά δψα, ζεσξνχληαη απαιιαγκέλεο. 

Απφ ηελ άιιε, πςεινί ηίηινη ζην γάια θαη παξνπζία ή φρη ζεηηθψλ νξνινγηθά λεαξψλ 

δψσλ, ζεσξείηαη απφδεημε φηη ε εθηξνθή είλαη ζεηηθή θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. 

Ζ ρξήζε RT-PCR ζε δείγκαηα απφ ηνλ νξφ θαη νη IHC ή RT-PCR ζε βηνςίεο ηνπ 

δέξκαηνο, έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε δηάγλσζε ηνπ BVDV. Με ηηο παξαπάλσ 

κεζφδνπο, είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή εζληθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ.      
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2.12   ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ν ζπζηεκαηηθφο 

έιεγρνο ηνπ BVDV ήηαλ αδχλαηνο, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάπισζεο ηνπ ηνχ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ππήξραλ ζηε δηάγλσζε ηνπ. Δπηπιένλ, νη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαλ απφ 

ηνλ ηφ δελ γίλνληαλ αληηιεπηέο θαη δελ θξηλφηαλ ζθφπηκε ε εθαξκνγή ζπζηεκαηηθψλ 

ειέγρσλ. Με ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε ζηαδηαθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο 

ηνπ λνζήκαηνο, έγηλε αληηιεπηφ ην κεγάιν εχξνο ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ. Σελ 

ηειεπηαία εηθνζαεηία, νη πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ηνπ BVDV επηθεληξψζεθαλ, είηε ζηνπο 

εκβνιηαζκνχο, είηε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ 

δψσλ (Harkness, 1987). Παξάιιεια, ε αλάπηπμε θζελψλ θαη αμηφπηζησλ δηαγλσζηηθψλ 

δνθηκψλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ εκβνιίσλ θαη ησλ εκβνιηαθψλ πξσηνθφιισλ, 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηνπ BVDV, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη εκβνιηαζκνχο, σο ζπζηαηηθφ 

ηνπο.  

Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζε εθηξνθέο κνιπζκέλεο απφ ηνλ BVDV, ζρεηίδνληαη κε 

ηε κεησκέλε γαιαθηνπαξαγσγή, ηε κείσζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ δεηθηψλ, ηελ 

απμεκέλε επίπησζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη απνβνιέο, εκθάληζε 

ζπγγελψλ αλσκαιηψλ θαη θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο (Baker, 1995). Ο ππνινγηζκφο 

ησλ απσιεηψλ είλαη ζχλζεηνο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή αλνζνινγηθή θαηάζηαζε 

ησλ εθηξνθψλ, ηελ θαηάζηαζε αλαπαξαγσγήο ησλ δψσλ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο θαη 

ηε ινηκνγφλν δχλακε ηνπ ηνχ (Houe, 1999). Έρνπλ πιένλ αλαπηπρζεί νηθνλνκηθά 

κνληέια ππνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ BVDV θαη απφ κειέηεο 

αλάιπζεο θφζηνπο, έρεη απνδεηρζεί φηη νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ 

πιενλεθηνχλ (Moennig et al., 2005a). Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ιφγσ ηεο θιαζζηθήο 

εκθάληζεο ηεο λφζνπ, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά είλαη ππνθιηληθά θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απψιεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηηο επίκνλεο κνιχλζεηο, 

έρνπλ ππνινγηζζεί φηη θπκαίλνληαη απφ 21-135€/αγειάδα/εθηξνθή (Houe, 2003). 

Αληίζεηα, νη απψιεηεο ζε επηδσνηίεο, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο εκθάληζεο ηνπ BVDV κε 

άιιεο ινηκψμεηο, ή ηε κφιπλζε κε πνιχ ινηκνγφλα ζηειέρε, αλέξρνληαη ζε 

340€/αγειάδα/εθηξνθή (Houe, 2003).    

Σα πξψηα πξνγξάκκαηα εμάιεηςεο ηνπBVDV ρσξίο ηελ εθαξκνγή εκβνιηαζκψλ, 

εθαξκφζηεθαλ ην 1993-1994 ζηε Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία θαη νπεδία. Μεηά απφ 

10 ρξφληα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ζήκεξα βξίζθνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο θάζε 

θαη ε Ννξβεγία ζεσξείηαη ε πξψηε ρψξα πνπ ζα επηηεπρζεί ε εμάιεηςε ηνπ ηνχ (Rikula 

et al., 2005). ηελ Απζηξία αθνινχζεζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ θαη κεηά απφ 7 έηε εθαξκνγήο ηνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, απφ ην 

2004 επεθηάζεθε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. πζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηηο λήζνπο έηιαλη, φπνπ ν 

BVDV έρεη εμαιεηθζεί (Synge et al., 1999), θαζψο θαη ζηε Βξεηάλλε ηεο Γαιιίαο (Joly 
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 et al., 2005), ηελ Οιιαλδία (Moen et al., 2005), πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο (Ferrari et 

al., 1999, Luzzago et al., 2004) θαη ηεο Γεξκαλίαο (Moennig et al., 2005b). ηα 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα, πιελ ηεο Γεξκαλίαο, δελ πεξηιακβάλνληαη εκβνιηαζκνί, αλ 

θαη επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία εκβνιίσλ. Οη κφλεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

BVDV πνπ είλαη επηηπρείο, είλαη απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ιήςε κέηξσλ βηναζθάιεηαο, 

ηδηαίηεξα ζηηο επαθέο κεηαμχ ησλ δψσλ, κε ή ρσξίο ηε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε 

εκβνιηαζκψλ.   

Δίλαη ρξήζηκν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ κε ζπζηεκαηηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ / εμάιεηςεο ηνπ BVDV. Ο κε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη 

ζε θάζε κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη ζε επίπεδν εθηξνθήο, ελψ ηα πξνγξάκκαηα 

ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ, πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν έρνπλ σο ζηφρν 

ηε κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ BVDV (Lindberg and Houe, 2005, 

Moennig et al., 2005a). Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ (Houe et al., 2006).  

 

2.12.1 Με ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο – εκβνιηαζκνί 

 

ηηο κε ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ, ζπλήζσο δελ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ θαη απνκάθξπλζεο ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Αληίζεηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα δελ απνκαθξχλνληαη ζθφπηκα απφ ηηο 

εθηξνθέο, επεηδή ζεσξνχληαη θπζηθνί ‘εκβνιηαζηέο’. Ζ πξαθηηθή απηή, πέξα απφ ην φηη 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, εγείξεη θαη ζέκαηα επδσίαο. Σα επίκνλα κνιπζκέλα δψα 

ζεσξείηαη φηη αζθνχλ πνιχ ηζρπξή πίεζε ζηα ππφινηπα δψα κε ηε ζπλερή απέθθξηζε 

ηνπ ηνχ, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζπλερψο ν θχθινο ηεο κφιπλζεο. 

Γηα λα δηαηεξεζεί ν θχθινο ηεο κφιπλζεο ηνπ BVDV ζε κηα εθηξνθή, ζα πξέπεη 

θάζε επίκνλα κνιπζκέλν δψν λα δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ έλα δεπηεξνγελέο πεξηζηαηηθφ 

επίκνλεο κφιπλζεο. Όηαλ ππάξρεη έλα επίκνλα κνιπζκέλν δψν ζε κηα εθηξνθή, ν 

αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο θπνθνξίαο θαη είλαη επαίζζεηα ζηε 

κφιπλζε ζα ηείλεη λα κεηψλεηαη, ζπλεπψο θαη ν αξηζκφο λέσλ επίκνλσλ κνιχλζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ έλα επίκνλα κνιπζκέλν δψν ζα ηείλεη εμίζνπ λα κεησζεί. 

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζε κηθξέο κνλάδεο θαη εμεγεί γηαηί ν ηφο εμαιείθεηαη απφ 

πνιιέο κνλάδεο κηθξνχ κεγέζνπο ρσξίο λα ιακβάλνληαη κέηξα ειέγρνπ. Σν θαηλφκελν 

έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε αξθεηέο κνλάδεο κεγάινπ κεγέζνπο, ζηηο νπνίεο φκσο 

εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζηηο δηαθηλήζεηο ησλ δψσλ (Viltrop et al., 2002). ε 

ζπλζήθεο εθηξνθήο, ν απηνπεξηνξηζκφο ηνπ ηνχ επεξεάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ επηπνιαζκφ ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ, ηνλ 

επηπνιαζκφ ησλ επαίζζεησλ δψσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θπνθνξίαο θαη ην βαζκφ 

επαθήο κεηαμχ απηψλ ησλ νκάδσλ (Viet et al., 2005). 
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2.12.1.1 Δκβνιηαζκνί 

ε πεξηνρέο κε πςειή ππθλφηεηα θαη δηαθηλήζεηο δσηθνχ θεθαιαίνπ, ν 

επηπνιαζκφο ηνπ BVDV είλαη ζπλήζσο απμεκέλνο. Ζ έιιεηςε ππνρξεσηηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ BVDV, θαζηζηά ηηο απαιιαγκέλεο εθηξνθέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθά θαη κε ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ηνπ BVDV 

επαίζζεηεο ζην ζπλερή θίλδπλν επαλακφιπλζεο ηνπο απφ ηνλ ηφ. ε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο, κηα κέζνδνο ηφλσζεο ηεο αλνζίαο ησλ εθηξνθψλ είλαη δηακέζνπ ησλ 

εκβνιηαζκψλ. Ο εκβνιηαζκφο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ηεο ΗΓΒ, είλαη ζήκεξα 

πξαγκαηνπνηήζηκνο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφο (Brownlie et al., 2000). Γελ ππάξρνπλ 

πάλησο ελδείμεηο φηη κφλν κε ηνλ εκβνιηαζκφ κπνξεί λα κεησζεί ν επηπνιαζκφο ηνπ 

BVDV. Σα κε ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία 

ησλ δψσλ θαη λα πξνιάβνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο κφιπλζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

φκσο πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδν εθηξνθήο, ζπλήζσο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ BVDV. Ζ ζπζηεκαηηθή 

δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηηο ηειεπηαίεο 4 δεθαεηίεο, δελ έρεη 

πξνθαιέζεη ηε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ BVDV (O’ Rourke, 2002).  

Πνιιά εκβφιηα ή ζπλδπαζκνί εκβνιίσλ είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα. ηηο Ζ.Π.Α ηα 

εγθεθξηκέλα εκβφιηα πεξηέρνπλ ηνλ BVDV ζε ζπλδπαζκφ κε άιια παζνγφλα πνπ 

πξνζβάιινπλ ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ βννεηδψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 80% ησλ εθηξνθψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη αδξαλνπνηεκέλα ή 

ειαηησκέλεο ινηκνγφλνπ δχλακεο (ΔΛΓ) εκβφιηα πνπ πεξηέρνπλ θαη BVDV1 θαη 

BVDV2 ζηειέρε. Σα εκβφιηα ΔΛΓ πνπ πεξηέρνπλ ζηειέρε BVDV1, πξνιακβάλνπλ ηε 

ζνβαξή λφζν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ζηειέρε BVDV2 (Thibaunlt et al., 1993). 

Δμαηηίαο ηεο αληηγνληθήο πνιπκνξθίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ BVDV, ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εκβνιίνπ θαη ηνπ πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο ηνπ είλαη πνιχ θξίζηκε. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ησλ εκβνιηαζκψλ είλαη ε πξφιεςε ηεο εκβξπτθήο κφιπλζεο, αιιά ιίγα 

κφλν εκβφιηα έρνπλ απνδεηρζεί ηθαλά λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ απηφ (van Oirschot et al., 

1999). 

ηελ Διιάδα, ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα εκβφιηα είλαη ζπλήζσο πνιπδχλακα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ δψσλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ινηκνγφλνπο παξάγνληεο. Έηζη, ηα εκβφιηα γηα ηνλ BVDV πξνζηαηεχνπλ ηαπηφρξνλα 

θαη θαηά ηεο Λνηκψδνπο Ρηλνηξαρεηΐηηδαο ησλ Βννεηδψλ (Infectious Bovine 

Rhinotracheitis, IBR), ηεο PI-3 (Bovine Respiratory Parainfluenza-3, PI-3) θαη ηνπ 

Βφεηνπ Αλαπλεπζηηθνχ πγθπηηαθνχ Ηνχ (Bovine Respiratory Syncytial Virus, BRSV), 

πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πξφθιεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπλδξφκνπ ησλ κφζρσλ. Σα αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα δηαηίζεληαη ζε πγξή κνξθή, ελψ 

ηα δσληαλά ζε ιπφθηιε κνξθή θαη απαηηείηαη ε αλαζχζηαζε ηνπο κε ηνλ εηδηθφ 

δηαιχηε. Ζ θαιχηεξε ζεξκνθξαζία ρνξήγεζεο ηφζν ησλ αδξαλνπνηεκέλσλ φζν θαη ησλ 

δσληαλψλ εκβνιίσλ είλαη κεηαμχ +15 θαη +25
ν
C. Ζ νδφο ρνξήγεζεο ηνπο είλαη είηε 

ελδνκπτθά (ΗΜ) ζηνπο κπο ηνπ ηξαρήινπ, είηε ππνδφξηα (SC) ζηε ιακπξίδα θαη ε δφζε 

είλαη 3ml αλά δψν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο.  
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Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εθηξνθέσλ γηα ηελ ηήξεζε 

ζεκαληηθψλ θαλφλσλ βηναζθάιεηαο, φπσο ηε κεηαθίλεζε / είζνδν δψσλ, ηε ρξήζε ησλ 

βνζθφηνπσλ, ηελ πεξίθξαμε θ.ι.π. Έλαο ηεθκεξησκέλνο θίλδπλνο κε ηε ρξήζε 

εκβνιίσλ πξνθχπηεη απφ ηε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε ησλ εθηξνθέσλ φηη είλαη 

πξνζηαηεπκέλνη, απμάλνληαο έηζη ηε πηζαλφηεηα κφιπλζεο (Vannier et al., 1997).  

Δπαξθήο ιήςε πξσηνγάιαθηνο απφ νξνζεηηθέο κεηέξεο, παξέρεη πξνζηαζία απφ 

θιηληθή λφζν, ζε λεαξά κνζράξηα (Cortese et al., 1998b, Ridpath et al., 2003). Ο 

εκβνιηαζκφο ησλ λεαξψλ κνζραξηψλ έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ηελ θιηληθή 

λφζν θαη ηε ζλεζηκφηεηα, κεηά απφ πεηξακαηηθή κφιπλζε (Cortese et al., 1998b). Ζ 

κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί αλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ δψσλ 

κηαο εθηξνθήο είλαη ηφζν ηζρπξφ ψζηε λα εμνπδεηεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηφ πξηλ 

απηφο πεξάζεη ηνλ πιαθνχληα θαη κνιχλεη ην έκβξπν. Σα επξήκαηα απφ παιηφηεξεο θαη 

πην πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε κεηξηθή αλνζία παξέρεη θάπνηα πξνζηαζία 

ζην έκβξπν, παξφιν πνπ απηή δελ εθηείλεηαη ζην 100% ησλ εκβξχσλ (Kelling et al., 

2000). Όλησο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηξηθψλ εκβνιηαζκψλ θπκαίλεηαη απφ 25 – 

100%, φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα (Meyling et al., 1987, Harkness 

et al., 1987, Brownlie et al., 1995) θαη απφ 58 – 88%, γηα ηα ΔΛΓ εκβφιηα (Cortese et 

al., 1998a, Brock and Cortese, 2001). Ζ παξνπζία αληρλεχζηκσλ επηπέδσλ αληηζσκάησλ 

θαηά ηνπ BVDV κεηά απφ εκβνιηαζκφ, θαίλεηαη φηη πξνζηαηεχεη ην έκβξπν θαη είλαη 

ζεκαληηθή γηα έλα ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ BVDV. Πξέπεη φκσο λα 

ηνληζηεί, φηη κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα ηνπ ηνχ είλαη ηθαλή λα δηαθχγεη ηεο 

εμνπδεηεξσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θπθινθνξνχλησλ αληηζσκάησλ ζε νξηζκέλα δψα 

θαη λα πξνθαιέζνπλ δηαπιαθνχληηα κφιπλζε, απνβνιή θαη ηελ αλάπηπμε επίκνλεο 

κφιπλζεο. πλεπψο, ηα εκβνιηαθά πξνγξάκκαηα απφ κφλα ηνπο, είλαη αλεπαξθή γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ BVDV (Cortese et al., 1998a, Brock and Cortese, 2001, Brownlie et al., 

1995). 

Οη ινηκψμεηο απφ ηνλ BVDV πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο θαη 

καθξνρξφληαο αλνζίαο ζηα βννεηδή, πνπ βαζίδεηαη ζηε ρπκηθή θαη ηελ θπηηαξηθή 

αλνζία (Collen et al., 2002). Σν έκβξπν ζεσξείηαη φηη πξνζηαηεχεηαη επαξθψο. Οκνίσο, 

ηα πεξηζζφηεξα εκβφιηα ΔΛΓ πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο αλνζίαο (Cortese et 

al., 1998).  

Όηαλ φκσο δελ ηεξείηαη ην πξσηφθνιιν εθαξκνγήο ηνπο, κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 

ζηελ θπνθνξία θαη λα πξνθαιέζνπλ ηε δεκηνπξγία επίκνλα κνιπζκέλσλ κνζραξηψλ 

θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ζηελ αλαπαξαγσγή (Bolin, 1995). ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ απνδείρζεθε φηη, παξφιν πνπ ζηε πιεηνςεθία ησλ 

εθηξνθψλ εθαξκφδνληαλ εκβνιηαζκνί, ιηγφηεξν απφ ην 30% δηελεξγνχληαλ ζσζηά 

(Quaife, 1996). Σα εκβφιηα ΔΛΓ, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κνιπλζνχλ απφ άιινπο 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, ηδηαίηεξα ηνλ BVDV. Θεσξείηαη φηη ν εκβνιηαζκφο κε 

εκβφιην ΔΛΓ πξνθαιεί παξνδηθή αλνζνθαηαζηνιή, φκνηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη 

θαη θαηά ηηο θπζηθέο κνιχλζεηο (Roth and Kaeberle, 1983). Πνιιά εκβφιηα ΔΛΓ 

βαζίδνληαη ζε cpBVDV ζηειέρε, θαζψο ηα ζηειέρε απηά δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ην 

θξαγκφ ηνπ πιαθνχληα. Αλ φκσο ρνξεγεζνχλ ζε επίκνλα κνιπζκέλα δψα, ππάξρεη ν 
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θίλδπλνο λα αλαπηπρζεί νμεία ή θαζπζηεξεκέλε ΝΒ. Λφγσ ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ επδσία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εκβνιίσλ ΔΛΓ, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν εκβνιηαζκφο επίκνλα 

κνιπζκέλσλ δψσλ, κε εκβφιηα πνπ πεξηέρνπλ cpBVDV ζηειέρε. 

Σα αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα πξνθαινχλ θπξίσο ρπκηθή αλνζνινγηθή 

αληαπφθξηζε, πνπ είλαη θάπσο αζζελέζηεξε θαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηα 

εκβφιηα ΔΛΓ. Σα αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα είλαη αζθαιέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα εκβφιηα 

ΔΛΓ θαη ε ρνξήγεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θπνθνξίαο. 

Απαηηνχληαη φκσο ζπρλνί επαλαιεπηηθνί εκβνιηαζκνί θαη δελ είλαη μεθάζαξε ε έληαζε 

θαη ε δηάξθεηα ηεο δηαζηαπξνχκελεο πξνζηαζίαο ηνπ εκβξχνπ (Graham et al., 2004).  

ηελ Ακεξηθή θαη ηνλ Καλαδά, παξαηεξήζεθαλ επηδσνηίεο ζε βννεηδή φισλ ησλ 

ειηθηψλ, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ αζπλήζηζηα απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα (Pellerin et al., 1994). Οη επηδσνηίεο απηέο ζρεηίζηεθαλ κε πξνεγνχκελεο 

κνιχλζεηο απφ ζηειέρε BVDV2 (Pellerin et al., 1994). ηηο ρψξεο απηέο, ε ρξήζε 

εκβνιίσλ ΔΛΓ θαηά ηνπ BVDV είλαη εθηεηακέλε (Bolin, 1995). ε ρψξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξφκνηα εκβφιηα, φπσο ζην Βέιγην θαη ηε Γεξκαλία, έρεη επίζεο 

αλαθεξζεί ν εληνπηζκφο ζηειερψλ BVDV2. Αληίζεηα, ζε ρψξεο πνπ νη εκβνιηαζκνί 

απαγνξεχνληαη, φπσο ζηε νπεδία  θαη αιινχ, δελ έρνπλ εληνπηζηεί παξφκνηα ζηειέρε. 

πλεπψο, θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο εκβνιίσλ ΔΛΓ θαη ηε 

παξνπζία ζηειερψλ BVDV2, ζηνλ πιεζπζκφ ησλ βννεηδψλ (Ridpath, 2003).  

Καηά ηα ηειεπηαία 3 έηε, παξαηεξήζεθε ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο 

αηκνξξαγηθή δηάζεζε ζε κνζράξηα κηθξφηεξα ησλ 4 εβδνκάδσλ, δηαθφξσλ θπιψλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αηκνξξαγίεο ιφγσ ηεο ζνβαξήο 

πξνζβνιήο ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ηεο πξνθαινχκελεο παλθπηηαξνπελίαο. Έλα 

θξίζηκν επηδσνηηνινγηθφ εχξεκα πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ εκβνιηαζκψλ ησλ 

κεηέξσλ κε ζπγθεθξηκέλν εκβφιην θαηά ηεο ΗΓΒ, ζε 361 απφ ηα 365 επηβεβαησκέλα 

πεξηζηαηηθά (Friedrich et al., 2010). 
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2.12.2 πζηεκαηηθφο έιεγρνο 

 

Έλα γεληθφ κνληέιν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ BVDV παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

ΑΝΟΟΠΟΗΖΖ 

ε κε επίκνλα 

κνιπζκέλα δψα, ρσξίο 

θπζηθή αλνζία 

    ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηε γξήγνξε 

αλίρλεπζε ησλ δηαθνπψλ 

‘spot test’ ζε λεαξά δψα (6-12 

κελψλ)   

ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΝΧΖ 

Απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ 

Καζνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αληηζσκάησλ, 

αηνκηθά, γηα ηελ πξφγλσζε θαη ηηο κειινληηθέο 

παξεκβάζεηο ειέγρνπ 

ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξφιεςε εηζαγσγήο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ 

Πξφιεςε επαθήο εγθχσλ δψσλ ζηελ αξρή ηεο γαινπρίαο, 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ, πνπ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζηελ αλάπηπμε 

επίκνλεο κφιπλζεο 

Δηθφλα 2.12.2.1. Γεληθφ κνληέιν γηα ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηνπ BVDV. 

 

Σν ζρήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία: βηναζθάιεηα, εμάιεηςε ηνπ 

ηνχ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ηνχ.  

Σε βάζε ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε βηναζθάιεηα, πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα 

απαηηνχκελα κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο κεηαμχ ησλ εθηξνθψλ, κε 

ηζρπξή έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο / εηζαγσγήο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ, 

ή εγθχσλ δψσλ πνπ θπνθνξνχλ ηέηνηα δψα. 

Ζ δεχηεξε θάζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ηνχ απφ ηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο, 

κε ηε ζπζηεκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Δίλαη απαξαίηεην λα 
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είλαη δηαζέζηκε ε νξνινγηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο εθηξνθήο θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, 

ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε θαη λα δνζεί πξφγλσζε. 

Ζ Σξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πξνγξακκάησλ εμάιεηςεο ηνπ BVDV, θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ κνιχλζεσλ. Ζ 

παξαθνινχζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε, ζπλνιηθά, ηεο πξνφδνπ ελφο 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.  

Ζ ηειεπηαία αλαθεξφκελε θάζε ηνπ ζρήκαηνο είλαη πξναηξεηηθή θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκβνιηαζκψλ, ή κε ηελ 

ππνρξεσηηθή επαθή κε επίκνλα κνιπζκέλα δψα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κηα πεξηνρή ή κηα ρψξα ή θαη κεκνλσκέλεο εθηξνθέο, νξίδνληαη σο απαιιαγκέλεο απφ 

ηνλ BVDV θαη πνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ψζηε λα δηαηεξείηαη ην θαζεζηψο 

απηφ. Ζ ηαπηφρξνλε ιήςε κέηξσλ ζε κηα πεξηνρή έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηνλ 

επηπνιαζκφ θαη ηελ επίπησζε λέσλ κνιχλζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξρηθφ 

επηπνιαζκφ θαη ηε ππθλφηεηα ησλ εθηξνθψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Lindberg, 1996).  

Ζ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ησλ κε κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη 

απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ απφ ηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο, ηελ 

ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ βηναζθάιεηαο θαη ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

εθηξνθψλ.  

 

2.12.2.1 πζηεκαηηθφο έιεγρνο ρσξίο εκβνιηαζκνχο 

Έλα γεληθφ κνληέιν ειέγρνπ ηνπ BVDV πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο: 

1) δηαρσξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε κε κνιπζκέλεο θαη κνιπζκέλεο εθηξνθέο, 2) 

παξαθνινχζεζε / πηζηνπνίεζε ησλ κε κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ θαη 3) εμάιεηςε ηνπ ηνχ 

απφ ηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο (Lindberg and Alenius, 1999). 

Καηά ηελ έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, ζπζηήλεηαη ηζρπξά ε νξνινγηθή 

δηεξεχλεζε φισλ ησλ δψσλ ηεο εθηξνθήο. Δμαηξνχληαη ηα δψα κηθξφηεξα ησλ 10 

εβδνκάδσλ, ζηα νπνία θπθινθνξνχλ αθφκε ηα κεηξηθά αληηζψκαηα (Palfi et al., 1993). 

Οη παξαθάησ δηαγλσζηηθέο ηερληθέο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε επίπεδν εθηξνθήο: 

 Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ζηε δεμακελή ηνπ γάιαθηνο 

 Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ζε αηνκηθά ή νκαδηθά (pooled) δείγκαηα νξνχ 

απφ λεαξά δψα ή νκαδηθά δείγκαηα (γάιαθηνο ή νξνχ) απφ πξσηφηνθεο αγειάδεο 

 Αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ζηε δεμακελή ηνπ γάιαθηνο (ζπλήζσο κε PCR) 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ζρεκαηίδεηαη κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθηξνθήο θαη 

ελεκεξψλεηαη θαη ν παξαγσγφο γηα ηελ πξφγλσζε. ηελ αξρηθή απηή νξνινγηθή 
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δηεξεχλεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηεζη αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ζε φζα δψα δελ αληρλεχηεθαλ 

αληηζψκαηα θαη λα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηελ εθηξνθή αλ είλαη επίκνλα 

κνιπζκέλα.  

Ζ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ απνηειεί έλα έκκεζν ηξφπν εληνπηζκνχ επίκνλα 

κνιπζκέλσλ δψσλ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη 

κέζνδνη ELISAs, είηε ζε δείγκαηα απφ ηε δεμακελή ηνπ γάιαθηνο (Niskanen et al., 

1991), είηε ζε δείγκαηα νξνχ ή γάιαθηνο απφ κηα κηθξή νκάδα δψσλ, ζπγθεθξηκέλνπ 

ειηθηαθνχ εχξνπο (spot test, Lindberg, 1996). Ζ αλίρλεπζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε 

spot test πνπ πξνέξρεηαη απφ δείγκα απφ λεαξφ δψν, απνηειεί έλδεημε πξφζθαηεο ή 

ελεξγήο κφιπλζεο. Αληίζεηα, αλ δελ εληνπηζηνχλ αληηζψκαηα ζε spot test, ηφηε ε 

εθηξνθή δελ είλαη κνιπζκέλε. Έλα ήπην ή πςειφ επίπεδν αληηζσκάησλ ζηνλ έιεγρν γηα 

αληηζψκαηα ηεο δεμακελήο γάιαθηνο, ππνδειψλεη φηη ζηελ εθηξνθή, είηε ππήξμε 

πξφζθαηε κφιπλζε, είηε ππάξρεη ελεξγή κφιπλζε. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξαπάλσ 

έλδεημεο, γίλεηαη spot test ζε λεαξά δψα. Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα ζεκαίλεη φηη ε εθηξνθή 

είλαη κνιπζκέλε θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα εμάιεηςεο ηνπ BVDV. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο νξνινγηθήο εθηίκεζεο, νη εθηξνθέο 

ηαμηλνκνχληαη ζε ‘πηζαλά κε κνιπζκέλεο’ θαη ζε ‘ πηζαλά κνιπζκέλεο’. Oη πηζαλά κε 

κνιπζκέλεο ηίζεληαη ππφ παξαθνινχζεζε. Ζ επίπησζε ηνπ BVDV κπνξεί λα κεησζεί, 

κφλν αλ ιεθζνχλ κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ εηζαγσγήο ηνπ ηνχ ζε ‘κε κνιπζκέλεο 

εθηξνθέο’. ηηο πηζαλά κνιπζκέλεο εθηξνθέο γίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 

 

Δηθφλα 2.12.2.1.1. Γηάγξακκα ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρήκαηα ειέγρνπ ηνπ BVDV ρσξίο ηε ρξήζε 

εκβνιηαζκψλ, ζε εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη θξενπαξαγσγήο (φπσο εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Απζηξία) 

Γείγκαηα αίκαηνο ή 

γάιαθηνο απφ δείγκα 

λεαξψλ/πξσηφηνθσλ 

αγειάδσλ

ΘΔΣΗΚΟ

Δθηεηακέλνη έιεγρνη

Δπηβεβαίσζε ελεξγνχο 

ινίκσμεο

ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΗΟΤ

ΑΡΝΖΣΗΚΟ

Δάλ είλαη αξλεηηθφ θαη’ 

εμαθνινχζεζε ηφηε ε κνλάδα 

θαηαγξάθεηαη σο απαιιαγκέλε 

θαη παξαθνινπζείηαη 

Μνλάδα 

θξενπαξαγσγήο

Μνλάδα 

γαιαθηνπαξαγσγήο 

Σεζη ζηε 

δεμακελή 

γάιαθηνο

Χαμηλά επίπεδα 

Ab

Υψηλά επίπεδα

Ab
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2.12.2.2 πζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη εκβνιηαζκνί 

ε νξηζκέλεο ρψξεο, εθαξκφδεηαη ν πξναηξεηηθφο ζπζηεκαηηθφο εκβνιηαζκφο, 

κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. ηε Γεξκαλία, ε εζεινληηθή 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ‘test and cull’ ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ βννεηδψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζπζηεκαηηθφ, δηπιφ εκβνιηαζκφ θξίζεθε απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εθηξνθψλ, ζε πεξηνρέο κε απμεκέλν δσηθφ πιεζπζκφ θαη απμεκέλν 

επηπνιαζκφ ηνπ BVDV θαη απφ ην 2011 ζα εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθά ζε Οκνζπνλδηαθφ 

επίπεδν (Moennig and Grummer, 2010).  

 

 

Δηθφλα 2.12.2.2.1 . Γηάγξακκα ξνήο ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ ηνπ BVDV ζηε Γεξκαλία. Ο 

εληνπηζκφο ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηηο απαιιαγκέλεο εθηξνθέο απφ 

ηνλ BVDV ππάξρεη ε επηινγή, είηε εκβνιηαζκνχ (BVDV-κε χπνπηεο εθηξνθέο), είηε ηνπ κε 

εκβνιηαζκνχ (BVDV-απαιιαγκέλεο εθηξνθέο).  

 

Οξνινγηθά ζηε δεμακελή 

γάιαθηνο

Ab ζεηηθόΈιεγρνο γηα δώα PI

Ag αξλεηηθά Ag ζεηηθά

2. Κνπάδη ρσξίο ππνςία BVD:

Απνπζία δώσλ PI

Γπλαηόο ν ζπζηεκαηηθόο 

εκβνιηαζκόο

3. Κνπάδη κνιπζκέλν κε BVD:

Αλαγλώξηζε όισλ ησλ δώσλ PI

Πεξηνξηζκόο κεηαθηλήζεσλ

Ag ζεηηθά

Θαλάησζε

Δπαλέιεγρνο λενγέλλεησλ 

κνζραξηώλ κεηά 12 κήλεο

Γηαθνπή εκβνιηαζκνύ

Ab αξλεηηθά

1. Κνπάδη απαιιαγκέλν από 

BVD:

Καλνληθή νξνινγηθνί έιεγρνη Ag αξλεηηθά Ag ζεηηθά

Θαλάησζε
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Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βαζηθά ζηνηρεία: 

 Αξρηθφο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθηξνθήο, εληνπηζκφο θαη 

απνκάθξπλζε ησλ επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ.  

 Δπαλαιεπηηθά ηεζη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη απνκάθξπλζε ησλ 

επίκνλα κνιπζκέλσλ κφζρσλ, πνπ γελληνχληαη ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο απφ 

ηελ εμάιεηςε ηνπ ηνχ 

 πζηεκαηηθφο εκβνιηαζκφο κε εγθεθξηκέλν εκβφιην θαη ηήξεζε 

ηνπ εκβνιηαζηηθνχ πξσηνθφιινπ 

 πλερήο παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε 

 Γεληθά θαη εηδηθά κέηξα βηναζθάιεηαο 

ε εκβνιηαζκέλεο εθηξνθέο ιίγα δψα ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 6 κελψλ 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αλεκβνιίαζηα θαη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά νξνινγηθά. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ παξαθνινπζείηαη ε θαηάζηαζε ηεο εθηξνθήο (Moennig et al., 

2005a). ε κε εκβνιηαζκέλεο εθηξνθέο ιακβάλνληαη δείγκαηα απφ ηε δεμακελή 

ηνπ γάιαθηνο θαη ειέγρνληαη γηα αληηζψκαηα. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ δείγκαηνο, ε 

εθηξνθή ειέγρεηαη γηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα.  

πζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξσηφθνιιν δηπινχ εκβνιηαζκνχ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη δηαζέζηκν εκβφιην ΔΛΓ (Moennig et al., 2005b). Ο πξψηνο 

εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην θαη αθνινπζεί ν επαλαιεπηηθφο 

εκβνιηαζκφο ηέζζεξηο εβδνκάδεο αξγφηεξα, κε εκβφιην ΔΛΓ. Σν πξσηφθνιιν 

απηφ δηαζθαιίδεη καθξνρξφληα αλνζία θαη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ 

(Frey et al., 2002). Σα δψα εκβνιηάδνληαη ηηο ηειεπηαίεο νθηψ εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

πξψηε ηνπο εγθπκνζχλε.  

 

2.13 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ηε ρψξα καο ην ζχλνιν ησλ εθηξεθφκελσλ αγειάδσλ γηα γαιαθηνπαξαγσγή είλαη 

πεξίπνπ 220,000 ζε ζπζηεκαηηθέο εθηξνθέο (ζηνηρεία Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 2009). Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο εθηφο 

απφ ην γάια είλαη ε παξαγσγή κφζρσλ. Αλαθέξεηαη απφ πξφζθαηεο κειέηεο φηη ν 

αξηζκφο ησλ κφζρσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη απφ κηα αγειάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο ζηηο ειιεληθέο εθηξνθέο είλαη θαηά κέζν φξν 2,7, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο ν αξηζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο (Μπάηδηνπ, 2010). 

Απφ πιεπξάο πγείαο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, ηα ζεκαληηθφηεξα ινηκψδε αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ ππνγνληκφηεηα θαη κείσζε ησλ απνδφζεσλ είλαη ε Η.Γ.Β. θαη ε Λ.Ρ.Β. Σα 

λνζήκαηα απηά ππάξρνπλ θαη δελ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπο ζηε ρψξα καο (Ξπινχξε θαη ζπλ, 2000). 
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 Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκφζεη 

νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ BVDV θαη απφ ηηο νπνίεο ε Διιάδα 

πξνκεζεχεηαη κνζρίδεο, ε ρψξα καο δελ έρεη θάλεη θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ απαιιαγή 

απφ ην λφζεκα. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ζηε ρψξα καο ζα 

κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα ειεγρζεί.  

ηελ Διιάδα, δηεμήρζε κειέηε ζε 39 εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγψλ αγειάδσλ, κε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ 6333 δψσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε εζεινληηθφ πξφγξακκα εμάιεηςεο 

ηνπ BVDV (Billinis et al., 2005). Θεηηθά ζηνλ ηφ θαη επίκνλα κνιπζκέλα δψα (2 

δείγκαηα ζεηηθά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ κε κεζνδηάζηεκα 3 εβδνκάδσλ) εληνπίζηεθαλ 

ζε φιεο ηηο εθηξνθέο.  

Σα επίπεδα βηναζθάιεηαο ζηηο εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγήο είλαη πνιχ ρακειά 

θαη ν ηφο επαλαθπθινθνξεί ζηηο εθηξνθέο. Αθφκε, κεγάιν πξφβιεκα απνηεινχλ νη 

ζπλερείο εηζαγσγέο δψσλ ρσξίο ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

 

Πίλαθαο 2.13.1 Δπηδσνηηνινγηθέο κειέηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ζε δψα 

κε αληηζψκαηα θαηά ηνπ BVDV. 

Υψξα Υξνλνινγία Μέγεζνο δείγκαηνο Δπηπνιαζκφο Δκβνιηα

ζκνί 

Αλαθνξά 

  Δθηξνθέο 
Αξηζκφο 

δψσλ 

Δπίπεδν 

εθηξνθήο 

(%) 

Δπίπεδν 

δψσλ (%) 
  

Δπξψπε        

Διβεηία 1995 149 990 - 63  
Braun et 

al., 1998 

Γαλία 1988 19 2570 100 64 Όρη 

Houe and 

Meyling, 

1991 

θσηία 1992-1993 78 109 - 78  

McGowan 

and 

Murray, 

1999 

ινβελία 1996 274 6892 - 17  
Grom et 

al., 1999 

Ηζπαλία 1997 28 529 86 21 Όρη 

Mainer – 

Jaime et 

al., 2001 

νπεδία 1987 15 413 73 46 φρη 

Niskanen 

et al.,  

1991 

Ζ.Β. 1985-1986 - 18759 - 65  

Edwards 

et al., 

1987 

Ακεξηθή        

Καλαδάο 1990-1991 15 311 93 53 Όρη 
Ganaba et 

al., 1995 
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Υψξα Υξνλνινγία Μέγεζνο δείγκαηνο Δπηπνιαζκφο Δκβνιηα

ζκνί 
Αλαθνξά 

  Δθηξνθέο 
Αξηζκφο 

δψσλ 

Δπίπεδν 

εθηξνθήο 

(%) 

Δπίπεδν 

δψσλ (%) 
  

Ζ.Π.Α 1993 5 794 80 29 Όρη 
Houe et 

al., 1995b 

Βελεδνπέ

ια 
1997 123 615 - 36  

Obando et 

al., 1999 
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3. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  
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3.1 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

3.1.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ήηαλ ε αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ Ηνχ 

ηεο Ηνγελνχο Γηάξξνηαο ησλ Βννεηδψλ (BVDV) ζε αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο. 

Ο ηφο πξνθαιεί δηάθνξεο λφζνπο θαη πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

αλαπαξαγσγή. Με ηε κειέηε απηή, δηεξεπλήζεθε ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

δσηθνχ πιεζπζκνχ ησλ βννεηδψλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζηελ Διιάδα, ην επίπεδν 

κφιπλζεο ησλ εθηξνθψλ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηνλ BVDV θαη ε 

επηδσνηηνινγηθή έθηαζε ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ. Απφ παιαηφηεξε πξνθαηαξθηηθή 

δηεξεχλεζε είρε πξνθχςεη ην πξφβιεκα ηνπ BVDV θαη ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί 

ζην λα αλαδείμεη θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηελ Διιεληθή 

αγειαδνηξνθία (Billinis et al., 2005). 

Δθηφο απηψλ θαηαγξάθεθε θαη ε θαηάζηαζε πγηεηλήο ησλ ππφ κειέηε εθηξνθψλ 

αγειάδσλ θαη αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο γηα ην λφζεκα, κέζσ εθηελνχο εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

3.1.2 ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ έγηλε απφ εθηξνθέο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο, 

ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ Δπηαλήζσλ κε ζηφρν λα 

εμαρζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ χπαξμε αληηζσκάησλ έλαληη ηεο 

Η.Γ.Β ζηηο γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο ηεο Διιάδαο. ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, 

εληνπίδεηαη θαη ην 94% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γαιαθηνπαξαγσγψλ αγειάδσλ ζηελ 

Διιάδα (ηνηρεία Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 2009). 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε κειέηεο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νξνζεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ BVDV ζε γεηηνληθέο ρψξεο ηεο 

Διιάδαο (Tan et al., 2006, Dimitrova et al., 1999, Guercio et al., 2004, Petrovic et al., 

2004), νπφηε ιακβάλνληαο σο βάζε έλα ππνζεηηθφ-αλακελφκελν πνζνζηφ θαη ζηελ 

Διιάδα ππνινγίζηεθε κε κηθξφ πεξηζψξην ζθάικαηνο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Έηζη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statgraphics Plus 4.0 ιήθζεθε σο 

αξρηθή ππνζεηηθή νξνζεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 60%. Γηα 

λα είλαη αζθαιήο θαη αληηπξνζσπεπηηθφο ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, κε πεξηζψξην απφιπηνπ ζθάικαηνο ±5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζα 

έπξεπε λα εμεηαζηνχλ 368 δείγκαηα. Γηα λα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ην πεξηζψξην 

ζθάικαηνο, εμεηάζηεθαλ 460 δείγκαηα. Ο πιεζπζκφο ησλ δψσλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζεσξήζεθε εληαίνο αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαη απφ θάζε εθηξνθή εμεηάζηεθε 
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ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ δψσλ. Ζ επηινγή ησλ εθηξνθψλ θξίζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε ζπλαίλεζε ησλ παξαγσγψλ.   

 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, απνθαζίζηεθε ε ιήςε δεηγκάησλ ηφζν απφ κε εκβνιηαζκέλα φζν θαη απφ 

εκβνιηαζκέλα θαηά ηνπ BVDV δψα, κε ζηφρν πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.1.2.1 Γίθηπν δεηγκαηνιεςίαο 

 

3.1.3 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Ζ ζπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο έγηλε απφ εθηξνθέο αγειάδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο ην θαινθαίξη ηνπ 2009. πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 550 δείγκαηα 

αίκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 97 πξνέξρνληαη απφ εκβνιηαζκέλα έλαληη ηνπ BVDV δψα. 

Γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπδχλακα εκβφιηα.  

Ζ ιήςε αίκαηνο έγηλε απφ ηελ θνθθπγηθή θιέβα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θηαιίδηα ηχπνπ Vacutainer ρσξίο αληηπεθηηθφ θαη βειφλεο κηαο ρξήζεο δηακέηξνπ 

18G. Σα θηαιίδηα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θηβψηηα κε θαηεςπγκέλεο 

παγνθχζηεηο, ψζηε λα βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε απηέο θαη λα δηαηεξείηαη 
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ρακειή ε ζεξκνθξαζία ησλ αηκνδεηγκάησλ. ηε ζπλέρεηα ηα δείγκαηα παξέκεηλαλ 

κέζα ζε απηά ηα θηβψηηα, ην πνιχ 18 ψξεο, κέρξη λα πξνζθνκηζηνχλ ζην εξγαζηήξην. 

Αθνινπζνχζε θπγνθέληξεζε ζηηο 2000 ζηξνθέο / ιεπηφ (rpm) γηα 20 ιεπηά γηα ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ νξνχ (Fonss and Munksgaard, 2008). Ο νξφο θάζε αηκνδείγκαηνο 

κνηξάδνληαλ ζε 3 θηαιίδηα ηχπνπ Eppendorf θαη θαηαςχρνληαλ ζηνπο -20
ν
C κέρξη 

ηελ εμέηαζή ηνπ γηα πξνζδηνξηζκφ αληηζσκάησλ κε ELISA. 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ νξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλνζνελδπκηθή δνθηκαζία 

ELISA, ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο θαη Φπζηνινγίαο Αγξνηηθψλ 

Εψσλ, ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. ηε παξνχζα εξγαζία, ε ELISA εθαξκφζηεθε 

γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV, ζηνπο νξνχο αίκαηνο ησλ 

δψσλ πνπ εμεηάζηεθαλ.  

 

3.1.4 πιινγή επηδσνηηνινγηθψλ ζηνηρείσλ – δεδνκέλσλ πγηεηλήο εθηξνθήο   

Καηά ηελ επίζθεςε ζηελ εθηξνθή, ιακβαλφηαλ θαη θαηαγξαθφηαλ ιεπηνκεξψο 

ην ηζηνξηθφ ηεο θαη ζπιιέγνληαλ ζηνηρεία γηα ην θάζε δψν φπσο ν αξηζκφο ελσηίνπ, 

ην θχιν, ε ειηθία, θαζψο θαη ε εκθάληζε απνβνιψλ ή άιισλ πξνβιεκάησλ 

αλαπαξαγσγήο ησλ αγειάδσλ. Δπίζεο απφ θάπνηεο εθηξνθέο ιήθζεθαλ ζηνηρεία θαη 

γηα ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλνληαλ εηζαγσγέο. ε θάζε 

εθηξνθή, κεηά ην πέξαο ηεο ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ, ζπκπιεξσλφηαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη δηαρείξηζεο πγείαο ηεο 

εθηξνθήο, ζην λνζνινγηθφ ηζηνξηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ, αγειάδσλ θαη κφζρσλ, 

θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή εκβνιηαζκψλ γηα ηελ Η.Γ.Β αιιά θαη γηα άιια λνζήκαηα.  

 

3.2 ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ 

 

Ζ δηαγλσζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ELISA (εκπνξηθφ kit 

IDEXX: Herdchek Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Antibody ELISA Test kit). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ελδπκηθή κέζνδν γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηεο κε 

δνκηθήο πξσηεΐλεο NS3 ηνπ BVDV, ζηνλ νξφ ή ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ή ζε δείγκαηα 

γάιαθηνο. Ζ παξνπζία αληηζσκάησλ θαλεξψλεη θπζηθή κφιπλζε ή / θαη εκβνιηαζκφ.  

Ζ δηαγλσζηηθή απηή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη 

εθξίδσζεο ηνπ BVDV θαη ε εθηέιεζε ηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ επαηζζεζία (Se) θαη ε εηδηθφηεηα (Sp) ηεο δηαγλσζηηθήο 

δνθηκαζίαο είλαη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 96,3% θαη 99,5%, 

αληίζηνηρα (IDEXX Laboratories). 

 

 

3.2.1 Πεξηγξαθή ηεο δηαγλσζηηθήο ηερληθήο 
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Σν εκπνξηθφ kit πεξηιακβάλεη: 

 

 Μία πιάθα πνιπζηεξελίνπ κε 96 βνζξία, ηα νπνία είλαη επηζηξσκέλα 

κε αληηγφλν BVDV. 

 Δηδηθά κνλνθισληθά αληη-αληηζψκαηα θαηά ηνπ ηνχ ζε HRPO 

(Horseradish Peroxidase) ζχδεπγκα. Πξφθεηηαη γηα δηάιπκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ 

πδξνγφλνπ κέζα ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα κε ζηαζεξνπνηεηέο πξσηετλψλ.  

 Θεηηθφ κάξηπξα.  

 Αξλεηηθφ κάξηπξα. 

  Αξαησηηθφ δείγκαηνο (Sample diluent). Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα κε 

ζηαζεξνπνηεηέο πξσηετλψλ ζπληεξεκέλν κε γεληακπθίλε. 

 Γηάιπκα έθπιπζεο (Wash concentrate)(10Υ). Φσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα ζπληεξεκέλν κε γεληακπθίλε. 

 TMB Υξσκνγφλν ππφζηξσκα (Substrate solution). Σν ππφζηξσκα 

αληηδξά κε ην έλδπκν ηνπ ζπδεχγκαηνο γηα λα παξαρζεί ην έγρξσκν πξντφλ.  

 Γηάιπκα δηαθνπήο ηεο αληίδξαζεο κεηαμχ ηνπ TMB ππνζηξψκαηνο 

θαη ηνπ ζπκπιφθνπ αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο (stop solution). 

 

3.2.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ: 

Αξαίσζε 1/5 ησλ πξνο εμέηαζε νξψλ θαη ησλ νξψλ-καξηχξσλ κε ην εηδηθφ 

αξαησηηθφ δηάιπκα. 

 

1
ν
 ζηάδην: 

Σνπνζέηεζε ησλ νξψλ καξηχξσλ θαη ησλ εμεηαδφκελσλ νξψλ κεηά ηελ 

αξαίσζε ηνπο ζηελ εηδηθή πιάθα ELISA. 

Αθνινπζεί παξακνλή ησλ δεηγκάησλ ζηε πιάθα γηα 90 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ (18-25
ν
C) ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχδεπμε ησλ αληηζσκάησλ ησλ 

καξηχξσλ θαη ησλ εμεηαδφκελσλ δεηγκάησλ κε ην αληηγφλν ησλ βνζξίσλ ηεο πιάθαο.  

Καηά ηε θάζε ηεο πξψηεο επψαζεο ηα αληηζψκαηα θαηά ηνπ BVDV πνπ 

ππάξρνπλ ζηα εμεηαδφκελα δείγκαηα αληηδξνχλ κε ην αληηγφλν ηεο πιάθαο. 
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Μεηά ηελ αξρηθή επψαζε αθνινπζεί έθπιπζε ηεο πιάθαο κε ην εηδηθφ πγξφ 

έθπιπζεο έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα αληηζψκαηα ηα νπνία δελ αληέδξαζαλ κε 

ην αληηγφλν, θαζψο θαη ηα ινηπά ππνιείκκαηα ησλ δεηγκάησλ.  

2
ν
 ζηάδην: 

Αθνινπζεί ε πξνζζήθε ηνπ ζπδεχγκαηνο HRPO (Horseradish Peroxidase) πνπ 

απνηειείηαη απφ ην εηδηθφ αληη-BVDV αληίζσκα, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ζχκπινθν 

αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεχηεξεο επψαζεο. 

Μεηά ηελ πεξίνδν επψαζεο ηα ελζσκαησκέλα αληηζψκαηα πνπ δελ έρνπλ 

αληηδξάζεη απνκαθξχλνληαη κε έθπιπζε. 

3
ν
 ζηάδην: 

Πξνζηίζεηαη ζηα βνζξία ηεο πιάθαο έλα δηάιπκα ρξσκνγφλνπ ππνζηξψκαηνο. 

Απηφ ζπλδέεηαη κε ην έλδπκν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ηα αληηζψκαηα ηνπ ζπδεχγκαηνο 

θαη αλαπηχζζεηαη θπαλφο ρξσκαηηζκφο. πλεπψο ε έληαζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ είλαη 

αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εηδηθψλ αληη-αληηζσκάησλ ζην δείγκα νξνχ. Όζν πην 

πνιιά αληηζψκαηα πεξηέρνληαη ζην εμεηαδφκελν δείγκα ηφζν πην έληνλνο 

ρξσκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη ζηα αληίζηνηρα βνζξία ηεο πιάθαο.  

4
ν
 ζηάδην: 

Πξνζηίζεηαη εηδηθφ δηάιπκα, ην νπνίν ζηακαηά ηελ αληίδξαζε κεηαμχ ηνπ TMB 

ππνζηξψκαηνο θαη ηνπ ζπκπιφθνπ αληηγφλνπ – αληηζψκαηνο (stop solution). Με ηελ 

πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο παξάγεηαη θίηξηλνο ρξσκαηηζκφο.  

Δηθφλα 3.2.2.1. Μέζνδνο ELISA. Υαξαθηεξηζηηθφο θίηξηλνο ρξσκαηηζκφο κεηά 

ηε πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο δηαθνπήο (stop solution). 
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Σέινο, κε ηε ρξήζε θσηνκέηξνπ πξνζδηνξίδεηαη ε απνξξφθεζε αθηηλνβνιίαο 

ησλ καξηχξσλ θαη ησλ δεηγκάησλ ζηα 450nm, Α(450).  

Σα απνηειέζκαηα ππνινγίζηεθαλ απφ ην ιφγν, ηεο δηαθνξάο ηεο απνξξφθεζεο 

ηνπ δείγκαηνο S απφ ην κέζν φξν ηεο απνξξφθεζεο ηνπ αξλεηηθνχ κάξηπξα, πξνο ην 

κέζν φξν ηεο δηαθνξάο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ζεηηθνχ κάξηπξα (P) απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο απνξξφθεζεο ηνπ αξλεηηθνχ κάξηπξα(Ν), νπφηε πξνθχπηεη ε ηηκή S/P: 

 

S/P=S(A450)-NCx / PCx – NCx 

Όπνπ NCx = A1(450) + A2(450) / 2, ν κέζνο φξνο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ 

αξλεηηθνχ κάξηπξα θαη 

PCx = Α3(450) + Α4(450) / 2, ν κέζνο φξνο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ζεηηθνχ 

κάξηπξα. 

Έηζη, φηαλ S/P<0,2, ηφηε ην δείγκα ζεσξείηαη αξλεηηθφ γηα αληηζψκαηα θαηά 

ηνπ BVDV. 

Όηαλ  0,2≤S/P>0,3, ηφηε ην δείγκα ζεσξείηαη χπνπην θαη ζπζηήλεηαη ε 

επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο. 

Σέινο, φηαλ S/P≥0,3 ηφηε ην δείγκα ζεσξείηαη ζεηηθφ γηα ηε παξνπζία εηδηθψλ 

αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV. 

Ζ πνζφηεηα ησλ αληηζσκάησλ είλαη αλάινγε ηεο ηηκήο Α(450) θαη ζπλεπψο 

αλάινγε ηνπ ιφγνπ S/P. 

Ζ παξνπζία αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV θαλεξψλεη θπζηθή κφιπλζε ή 

εθαξκνγή εκβνιίσλ ΔΛΓ ή αδξαλνπνηεκέλσλ.  

 

3.2.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

παθέηνπ Statgraphics Plus 4.0. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη ζχγθξηζεο 

πνζνζηψλ θαη ην ηεζη Υ
2
 αλεμαξηεζίαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (p≤0.05). 

 Έγηλε επίζεο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Αλάιπζεο Κχξησλ πληζησζψλ (Principal 

Component Analysis, PCA), κε ηε ρξήζε ηνπ πξφζζεηνπ γηα ην Microsoft EXCEL
TM 

 

XLSTAT.Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε κέζνδν 

πνιπκεηαβιεηήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (Ludwig J.A. and Reynolds J.F., 1998, 

Καξιήο Γ., 2005).  
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3.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα 460 δείγκαηα νξνχ αίκαηνο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ 

αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV, ηα 264(57,40%) βξέζεθαλ ζεηηθά, ηα 189(41,09%) 

αξλεηηθά θαη ηα 7(1,51%) χπνπηα. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα:  

 

Γηάγξακκα 3.3.1. Πνζνζηφ ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη χπνπησλ απνηειεζκάησλ 

απφ ην ζχλνιν ησλ δψσλ πνπ εμεηάζηεθαλ (n=460). 

 

Ο πξαγκαηηθφο επηπνιαζκφο, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ Rogan and Gladen 

(1978), ζχκθσλα κε ηε ζρέζε:  

1

1

AP Sp
TP

Se Sp
 

φπνπ TP ν πξαγκαηηθφο επηπνιαζκφο, AP ν παξαηεξεζείο επηπνιαζκφο, Se 

(sensitivity) ε επαηζζεζία θαη Sp (specifity) ε εηδηθφηεηα, αληίζηνηρα, ηεο 

δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο (Rogan and Gladen, 1978). Με αληηθαηάζηαζε, γηα 

Se=96,3% θαη Sp=99,5%, πξνθχπηεη φηη ν πξαγκαηηθφο επηπνιαζκφο ησλ νξνζεηηθψλ 

δψσλ είλαη 59,40%. 

Θεηηθά δείγκαηα εληνπίζηεθαλ ζε 15 απφ ηηο 19 ζπλνιηθά ππφ εμέηαζε 

εθηξνθέο (78,95%) θαη ν επηπνιαζκφο ησλ νξνζεηηθψλ δψσλ ζε φζεο απφ ηηο 

εθηξνθέο εληνπίζηεθε έζησ θαη έλα ζεηηθφ δψν, θπκαίλνληαλ απφ 3,8% έσο 100%.  
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Με βάζε ην ηζηνξηθφ πνπ ιήθζεθε απφ ηηο ππφ εμέηαζε εθηξνθέο, ηα 

απνηειέζκαηα νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 3.1.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ζε ζρέζε 

κε ην πιεζπζκφ ησλ αγειάδσλ, ζηελ επηδεκηνινγηθή κειέηε (19 εθηξνθέο). 

 

Παξάγνληαο Καηεγνξία Αξηζκφο δψσλ 
Πνζνζηφ 

νξνζεηηθψλ *(%) 

Δληφπηζε 

Βφξεηα Διιάδα 218 77,98 

Κεληξηθή Διιάδα 194 40,21 

Γπηηθή Διιάδα 48 33,33 

Μέζνδνο γνληκνπνίεζεο 
Φπζηθή Ορεία 197  44,16

a
 

Σερλεηή πεξκ/ζε 120  85,83
b
 

Δκβνιηαζκφο 
ΝΑΗ 89  82,02

a
 

ΟΥΗ 317  59,94
b
 

Μέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ 

N<100 43  86,05
a
 

100≤N≤250 66  39,39
b
 

N>250 176  72,16
c
 

*Σα πνζνζηά κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζεκεηψλνληαη κε δηαθνξεηηθνχο 

εθζέηεο (P<0,05). 
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3.3.1 Παξνπζία αληηζσκάησλ ζηηο δχν θχξηεο θαηεγνξίεο δψσλ 

3.3.1.1 Με εκβνιηαζκέλα δψα 

Απφ ηα 317 δψα πνπ δελ είραλ εκβνιηαζηεί θαηά ηνπ BVDV ηα 190 (60%) ήηαλ 

ζεηηθά, ηα 125 (39,4%) ήηαλ αξλεηηθά θαη 2 (0,6%) χπνπηα (Γηάγξ. 3.3.1.1.1). Θεηηθά 

δείγκαηα βξέζεθαλ ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα απφ ηα νπνία έγηλε 

δεηγκαηνιεςία.  

Γηάγξακκα 3.3.1.1.1. Πνζνζηφ % ησλ ζεηηθψλ, ησλ αξλεηηθψλ θαη ησλ χπνπησλ 

ζηνλ BVDV κε εκβνιηαζκέλσλ δψσλ (n=317). 

 

Ο πξαγκαηηθφο επηπνιαζκφο ησλ νξνζεηηθψλ δψσλ, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ 

ηχπν ησλ Rogan and Gladen (1978) ζε 62,10%.  
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3.3.1.2 Δκβνιηαζκέλα δψα 

Απφ ηα 89 εκβνιηαζκέλα δψα ηα 73 (82%) ήηαλ ζεηηθά, ηα 11 (12%) αξλεηηθά 

θαη ηα 5 (6%) χπνπηα (Γηάγξ. 3.3.1.2.1).  

 

Γηάγξακκα 3.3.1.2.1. Πνζνζηά % ζεηηθψλ, αξλεηηθψλ θαη χπνπησλ ζηνλ 

BVDV δψσλ εκβνιηαζκέλσλ κε πνιπδχλακα εκβφιηα (n=89). 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 3.1.1 ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ δψσλ είλαη πην 

πςειφ ζηα εκβνιηαζκέλα δψα (82,02%) ζε ζχγθξηζε κε ηα κε εκβνιηαζκέλα 

(59,94%). Βξέζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

εκβνιηαζκέλσλ θαη κε δψσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαζψο θαη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ εκβνιηαζκφο ή κε ησλ δψσλ θαη παξνπζία ή φρη 

αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV.  

 

3.3.2 Μέζνδνο γνληκνπνίεζεο θαη BVDV 

ηνλ πίλαθα 3.1.1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ αγειάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αγειάδεο 

πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε θπζηθή νρεία θαη απηφο απφ αγειάδεο ζηηο νπνίεο 

εθαξκφζηεθε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 

Μειεηήζεθαλ κφλν κε εκβνιηαζκέλα δψα ελψ απφ 2 εθηξνθέο δελ ππήξραλ δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γνληκνπνίεζεο. 

Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ βξέζεθε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νξνζεηηθφηεηα γηα ηνλ BVDV κεηαμχ δψσλ πνπ 

γνληκνπνηήζεθαλ κε θπζηθή νρεία θαη εθείλσλ πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε ηερλεηή 

ζπεξκαηέγρπζε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Δπίζεο παξαηεξήζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ χπαξμεο ή φρη αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV θαη 

ηξφπνπ γνληκνπνίεζεο (P<0,001).  
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Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ βξέζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ νξνζεηηθψλ δψσλ 

(85,83%) ηα νπνία γνληκνπνηήζεθαλ κε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε είλαη κεγαιχηεξν 

απφ εθείλν κε θπζηθή νρεία (44,16%) θαη κάιηζηα ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

3.3.3 Μέγεζνο εθηξνθήο θαη BVDV 

ην πίλαθα 3.1.1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ αγειάδσλ ζηηο νπνίεο αληρλεχηεθαλ 

αληηζψκαηα θαηά ηνπ BVDV ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θάζε εθηξνθήο κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά απηψλ. Μειεηήζεθαλ 

κφλν κε εκβνιηαζκέλα δψα ελψ απφ δχν εθηξνθέο δελ ππήξραλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ. 

Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, βξέζεθε φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νξνζεηηθφηεηαο γηα ηνλ BVDV 

θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαζψο θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ 

χπαξμεο ή φρη αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV θαη κεγέζνπο ησλ εθηξνθψλ (P<0,001).  

 

3.3.4 Ύπαξμε ηνπ BVDV ζηηο εθηξνθέο θαη εκθάληζε απνβνιψλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δεηγκαηνιεςία κφλν 

ζηηο 4 αλαθέξεηαη ηζηνξηθφ απνβνιψλ. Χζηφζν ην γεγνλφο απηφ είλαη ππφ 

ακθηζβήηεζε θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ζρεηηθά δεδνκέλα λα κελ έγηλαλ γλσζηά 

θαηά ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, ελδερνκέλσο ιφγσ ελδνηαζκνχ ησλ παξαγσγψλ. 

Δμάιινπ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ παξαγσγψλ ή ησλ 

δσνθφκσλ θάπνηα πεξηζηαηηθά απνβνιψλ. Δπνκέλσο ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

παξαηίζεληαη ππφ ηε κνξθή παξαηήξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηηο 

απνβνιέο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 3.3.4.1. Πεξηζηαηηθά απνβνιψλ ζε εκβνιηαζκέλα θαη κε δψα 

Καηεγνξία Αξηζκφο δψσλ πνπ 

εθδήισζαλ 

απνβνιέο 

πλνιηθφο αξηζκφο 

δψσλ ζε εθηξνθέο φπνπ 

εθδειψζεθαλ απνβνιέο 

Πνζνζηφ δψσλ 

πνπ εθδήισζαλ 

απνβνιέο. 

Με 

εκβνιηαζκέλα 
60 300 20 

Δκβνιηαζκέλα 13 270 4,8 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην πνζνζηφ ησλ δψσλ πνπ εκθάληζαλ απνβνιέο ζηηο 

εθηξνθέο φπνπ εθαξκφδνληαη εκβνιηαζκνί είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ ζηα κε εκβνιηαζκέλα δψα.  
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3.3.5 Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ (Α.Κ.) 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ησλ 

ζρέζεσλ ζπκπάζεηαο θαη αληηπάζεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ / δεηγκάησλ θαη ν 

θαζνξηζκφο νκάδσλ (θαινχληαη θχξηνη πλζεηεηέο) ζχκθσλα κε απηέο ηηο ζρέζεηο.  

Απφ καζεκαηηθήο πιεπξάο, ε κέζνδνο Α.Κ. δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 

παξά ε εχξεζε ησλ ηδηνηηκψλ (eigenvalues) θαη ν ππνινγηζκφο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ 

(eigenvectors) ηνπ πίλαθα δηαθπκάλζεσλ / ζπλδηαθπκάλζεσλ (variance / covariance) 

ησλ δεδνκέλσλ. Οη ηδηνηηκέο θαη θπξίσο ηα ηδηνδηαλχζκαηα δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα 

ηεο δνκήο ηνπ πίλαθα ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, θάηη πνπ δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ ζηνλ πίλαθα ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. 

Μειεηήζεθαλ κφλν κε εκβνιηαζκέλα δψα ελψ απφ δχν εθηξνθέο δελ ππήξραλ 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ. 

ηνλ πίλαθα 3.3.5.1 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο ELISA 

φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ θαηαηάζζνληαη σο ζεηηθά, αξλεηηθά θαη 

χπνπηα ζηνλ BVDV.  
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Πίλαθαο 3.3.5.1. Απνηειέζκαηα δηαγλσζηηθήο δνθηκήο ELISA γηα ηελ αλίρλεπζε 

αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηε 

γεσγξαθηθή εληφπηζε ησλ ππφ εμέηαζε εθηξνθψλ, ηε δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ, ηε 

κέζνδν γνληκνπνίεζεο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηξνθψλ.  

ΜΟΝΑΓΑ               

 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ (ΑΡΗΘΜΟ 

ΕΧΧΝ)  ΠΟΟΣΟ       

Β. ΔΛΛΑΓΑ Κσδ 

ΑΡΝΖ

ΣΗΚΟ 

<0.2 

ΤΠΟΠ

ΣΟ 

0.2-0.3 

ΘΔΣΗΚΟ 

>0.3 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΑΡΝΖΣΗ

ΚΟ <0.2 

ΤΠΟΠΣΟ 

0.2-0.3 

ΘΔΣΗΚΟ 

>0.3 

ΔΜΒΟΛΗ

ΑΜΟ 

Φ.Ο / 

Σ. 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

   

KOMOTHNH A1 11 1 59 71 15,5 1,4 83,1 ΌΥΗ Σ. (n>250)    

ΖΜΑΘΗΑ A2 0 0 13 13 0,0 0,0 100,0 ΌΥΗ Σ. (n<100)    

ΖΜΑΘΗΑ A3 20 0 9 29 69,0 0,0 31,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n>250)    

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ A4 0 0 8 8 0,0 0,0 100,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n<100)    

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ A5 4 1 5 10 40,0 10,0 50,0 ΝΑΗ  (100≤n≤250)  

ΚΟΜΟΣΖΝΖ A6 0 1 25 26 0,0 3,8 96,2 ΝΑΗ   (100≤n≤250)  

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ A7 5 0 31 36 13,9 0,0 86,1 ΌΥΗ Σ. (n>250)    

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ A8 3 2 20 25 12,0 8,0 80,0 ΝΑΗ  (100≤n≤250)   

  43 5 170 218          

 
 0,20 0,02 0,78 

 

 
          

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ               

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B1 12 0 28 40 30,0 0,0 70,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n>250)    

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B2 24 0 1 25 96,0 0,0 4,0 ΌΥΗ Φ.Ο (100≤n≤250)    

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B3 15 0 0 15 100,0 0,0 0,0 ΌΥΗ Φ.Ο (100≤n≤250)    

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B4 4 0 0 4 100,0 0,0 0,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n<100)    

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B5 1 0 25 26 3,8 0,0 96,2 ΌΥΗ Φ.Ο (100≤n≤250)    

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ B6 2 0 0 2 100,0 0,0 0,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n<100)    

ΒΟΛΟ 
B7 26 0 1 27 96,3 0,0 3,7 

NO 

DATA      

ΔΛΑΟΝΑ B8 4 1 23 28 14,3 3,6 82,1 NAI  (n>250)  

ΚΑΡΓΗΣΑ 
B9 27 0 0 27 100,0 0,0 0,0 

NO 
DATA      

  115 1 78 194          

  0,59 0,01 0,40           
ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ               

ΛΔΤΚΑΓΑ C1 31 1 0 32 96,9 3,1 0,0 ΌΥΗ Φ.Ο     

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ C2 0 0 16 16 0,0 0,0 100,0 ΌΥΗ Φ.Ο (n<100)     

  31 1 16 48          

  0,65 0,02 0,33           

               

  189,00 7,00 264,00 460,00          

  0,41 0,02 0,57           
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Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.3.5.1 αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηνπ 

BVDV ζηηο ππφ δηεξεχλεζε εθηξνθέο κε παξάγνληεο ηελ νξνζεηηθφηεηα, ηνλ 

εκβνιηαζκφ ή κε, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ, ηελ αθνινπζνχκελε 

κέζνδν γνληκνπνίεζεο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηξνθψλ, αλαιχζεθαλ κε ηελ κέζνδν 

Α.Κ. (Ludwig J.A. and Reynolds J.F., 1998). Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ 

εηθφλα 3.3.5.1.  
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Δηθφλα 3.3.5.1. Αλάιπζε PCA ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο ηνπ BVDV ζηηο εθηξνθέο, 

κε παξάγνληεο ηα πνζνζηά εκθάληζεο (ζεηηθά, αξλεηηθά θαη χπνπηα δείγκαηα), ηνλ 

εκβνιηαζκφ ή κε, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ, ηελ αθνινπζνχκελε 

C2

C1

B9
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B5

B4
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B2

B1

A8

A7

A6
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A4
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A2

A1
ΜΕΓΕΘΟ

Φ.Ο.-Σ..

ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ
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κέζνδν γνληκνπνίεζεο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηξνθψλ. Οη θσδηθνί ησλ εθηξνθψλ είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.3.5.1.  

 Μνλάδεο Α, Βφξεηα Διιάδα, Μνλάδεο Β, Κεληξηθή Διιάδα, Μνλάδεο C, 

Γπηηθή Διιάδα (βι. θσδηθνχο ζην Πίλαθα 3.3.5.1). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3.3.5.1 ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, δείρλνπλ φηη 

αλεμάξηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ ή κε θαη ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ δεηγκάησλ, 

ην 57% ησλ δεηγκάησλ βξέζεθαλ ζεηηθά ζηνλ BVDV, ην 41% αξλεηηθφ θαη ην 2% 

χπνπην. Σν πνζνζηφ ησλ χπνπησλ δεηγκάησλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1% θαη 3% θαη είλαη 

ειάρηζην γηα λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πξνο ζπδήηεζε θαη επηβεβαηψλεη 

ηελ αμηνπηζηία ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ.  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε A.K., δελ πθίζηαηαη ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή δηάθξηζε 

ζηελ κνιπζκαηηθφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαζψο φιεο νη κνλάδεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο 

κε ηπραίν ηξφπν αλ δελ ιεθζνχλ ππφςε άιινη παξάγνληεο. Παξαηεξνχληαη φκσο 

νκαδνπνηήζεηο κε βάζε πνζνηηθέο παξακέηξνπο. Έηζη, ηα δεδνκέλα νκαδνπνηνχληαη 

σο πξνο ηνλ εκβνιηαζκφ θαη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ελψ δελ παξαηεξνχληαη 

νκαδνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηε θπζηθή νρεία θαη ην κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θέληξν ηεο εηθφλαο 3.3.5.1., ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ 

ηηο εθηξνθέο Α1, Α2 θαη Α7, απνηειείηαη απφ  ηηο εθηξνθέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη 

ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε άιινη παξάγνληεο. Οκνίσο, 

ζην θάησ δεμηφ ηεηαξηεκφξην ηεο εηθφλαο 3.3.5.1., νη εθηξνθέο Α5, Α6, Α8 θαη Β8, 

νξίδνπλ ηηο εθηξνθέο πνπ δηελεξγνχληαη εκβνιηαζκνί, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε 

άιινη παξάγνληεο. Σέινο, ε κεγάιε πεξηνρή ζην άλσ αξηζηεξφ κηζφ ηεο εηθφλαο 

3.3.5.1., απνηειείηαη απφ ηηο εθηξνθέο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη θπζηθέο νρείεο, ρσξίο 

λα ιακβάλνληαη ππφςε άιινη παξάγνληεο.   

 

3.4 ΤΕΖΣΖΖ 

 

O BVDV ελδεκεί ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ βννεηδψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηεο γεο. Ο πςειφο επηπνιαζκφο ηνπ ηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

πνπ έρεη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε πγείαο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ, 

έρεη σο ζπλέπεηεο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηε βηνκεραλία ησλ βννεηδψλ, 

ζε παγθφζκην επίπεδν (Houe et al., 1993). Ο BVDV ελδεκεί ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

δελ ιακβάλνληαη κέηξα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ. ε ηέηνηεο ζπλζήθεο, πεξίπνπ ζην 

50% ησλ εθηξνθψλ παξνπζηάδνληαη επίκνλα κνιπζκέλα δψα θαη ην 90% ησλ 

βννεηδψλ εθηίζεληαη ζηνλ ηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Houe, 2003).   

Δπεηδή ε ινηκνγφλνο δχλακε ησλ ζηειερψλ ηνπ BVDV πνηθίιιεη θαη ε 

κφιπλζε ησλ δψσλ ζπλνδεχεηαη απφ παξνδηθή αλνζνθαηαζηνιή, παξαηεξνχληαη 

δηάθνξα ζπκπηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ BVDV, απφ πξνβιήκαηα ζην πεπηηθφ θαη 
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ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, έσο ηε ζαλαηεθφξν αηκνξξαγηθή λφζν (Baker, 1995). Οη 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο εμαηηίαο ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ BVDV, πξνθαινχληαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ηνχ κε ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. νβαξέο επηπηψζεηο 

πξνθαινχληαη επίζεο απφ ηηο ζχκκεηθηεο κνιχλζεηο κε άιινπο παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα απνηεινχλ ηελ 

θχξηα νδφ κεηάδνζεο ηνπ BVDV ζε κηα εθηξνθή (Brock, 2004, Kelling, 2004). Έρεη 

αλαθεξζεί φηη εηδηθά γηα ηηο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθκεηαιιεχζεηο φπνπ ηα δψα 

βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή, έλα επίκνλα κνιπζκέλν λενγέλλεην κνζράξη, κπνξεί λα 

κεηαδψζεη ηνλ ηφ ζην 90% ησλ δψσλ ηεο εθηξνθήο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 3 

κελψλ (Houe, 1992). Έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ BVDV φηαλ 

ππάξρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα επίκνλα κνιπζκέλα δψα ζε κηα εθηξνθή αγγίδεη ην 

87%. Ο επηπνιαζκφο κεηψζεθε ζην 43%, ζε εθηξνθέο ρσξίο επίκνλα κνιπζκέλα δψα 

(Radostits et al., 2007). Ζ κεηάδνζε ηνπ BVDV κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κπνξεί λα 

ζπκβεί γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκε θαη ελ ηελ απνπζία επίκνλα 

κνιπζκέλσλ δψσλ (Moen et al., 2005).  

Ο BVDV κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Ο ππνινγηζκφο 

ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε λφζν είλαη πνιχπινθνο. Οη 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηε θαηάζηαζε αλνζίαο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ηηο πηζαλέο εγθπκνζχλεο θαζ’ φιε ηε κνιπζκαηηθή πεξίνδν θαη ην 

ζηέιερνο ηνπ ηνχ πνπ πξνθαιεί ηε κφιπλζε. ε επίπεδν εθηξνθήο, έρεη ππνινγηζηεί 

φηη νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ιφγσ ηεο ‘θιαζζηθήο εκθάληζεο’ ηεο Η.Γ.Β, φπνπ ην 

λφζεκα είλαη ππνθιηληθήο δηαδξνκήο θαη νη πεξηζζφηεξεο απψιεηεο ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα απφ ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εκθάληζε ησλ επίκνλα 

κνιπζκέλσλ δψσλ, έρνπλ εθηηκεζεί ζε 21€-135€ αλά αγειάδα, αλά εθηξνθή. 

Αληίζεηα, νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ επηδσνηίεο ηνπ BVDV πνπ ζπκβαίλνπλ 

ηαπηφρξνλα κε άιιεο κνιχλζεηο, ή ιφγσ κφιπλζεο απφ ζηειέρε πςειήο ινηκνγφλνπ 

δχλακεο θαη νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ πςειή ζλεζηκφηεηα, έρνπλ ππνινγηζηεί ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 340€ αλά αγειάδα, αλά εθηξνθή (Carman et al., 1998, Houe, 2003).    

Σν επίπεδν ησλ ειιεληθψλ εθηξνθψλ σο πξνο ηε θαηάζηαζε ηεο κφιπλζεο απφ 

ηνλ BVDV δελ έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απνδεηθλχεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγηθήο 

θαηεχζπλζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη κνιπζκέλα απφ ηνλ BVDV. Απνδεηθλχεηαη 

επίζεο φηη ν επηπνιαζκφο ησλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV, δελ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ, ζε  ρψξεο πνπ δελ εθαξκφδνληαη 

ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα εμάιεηςεο ηνπ BVDV (EU Thematic network, 2001). ε 

κε εκβνιηαζκέλεο εθηξνθέο, ν επηπνιαζκφο ηνπ BVDV πνηθίιιεη κεηαμχ πεξηνρψλ ή 

θξαηψλ, κεηαμχ 20% θαη 90% (Bolin et al., 1985, Niskanen et al., 1991, Houe, 1995,  

Saliki et al., 2004). Σν 1-2% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ βννεηδψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, 

είλαη επίκνλα κνιπζκέλα απφ ηνλ BVDV, ζε ρψξεο φπνπ δελ εθαξκφδνληαη 

ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα εμάιεηςεο ηνπ BVDV (Houe, 1995). Οη δηαθνξέο απηέο 

εξκελεχνληαη ελ κέξεη απφ παξάγνληεο φπσο, ε ππθλφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ην 
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κέγεζνο ησλ εθηξνθψλ, ηηο δηαθηλήζεηο ησλ δψσλ θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη (Houe et al., 1995). 

Σν ζρεηηθά πςειά πνζνζηφ επηπνιαζκνχ (59,40%) ηνπ BVDV ζηηο ειιεληθέο 

εθηξνθέο δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα δελ εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη εμάιεηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζήκαηνο. ηε πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηψζεσλ δελ γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο θαηά ηελ εηζαγσγή δψσλ αιιά θαη 

ζπέξκαηνο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα απφ ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ 

ιακβάλεηαη θαλέλα κέηξν θαηά ηνπ BVDV (Μπάηδηνπ, 2010). Δπηπιένλ, νη ειιηπείο 

γλψζεηο ησλ παξαγσγψλ θαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ, ζπζηεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ εμάιεηςεο ηνπ 

BVDV. Δθηφο απφ ηηο πξσηνγελείο απψιεηεο πνπ πξνθαιεί ν ηφο, νη παξαγσγνί δελ 

γλσξίδνπλ γηα ηελ αλνζνθαηαζηαιηηθή επίδξαζε ηνπ BVDV πνπ κπνξεί λα 

πξνδηαζέζεη ζε άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ πνζνηηθά (Billinis, 2005). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθηξνθψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα εηζαγφκελα δψα πξνέξρνληαη απφ 

ρψξεο ηεο ΔΔ, νη νπνίεο δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ ηνλ BVDV, φπσο ε Ηηαιία, ε 

Οπγγαξία θαη ε Γαιιία. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ 

απαηηείηαη απφ ηε ρψξα καο (σο κέινο ηεο ΔΔ) ή έζησ κεκνλσκέλα απφ ηνπο 

παξαγσγνχο, πηζηνπνίεζε φηη ηα εηζαγφκελα δψα είλαη απαιιαγκέλα απφ ηνλ BVDV, 

θαζψο θαη ηα ρακειά επίπεδα βηναζθάιεηαο πνπ ηεξνχληαη ζηηο εθηξνθέο, επλννχλ 

ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνχ ζηηο εθηξνθέο.  

Δπηπιένλ, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη αληρλεχηεθαλ αληηζψκαηα θαηά 

ηνπ BVDV ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο, ζηα νπνία έγηλε 

δεηγκαηνιεςία. Σα ζεηηθά δείγκαηα δελ εληνπίζηεθαλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θπζηθνχ ηνχ θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ 

ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ ην νπνίν έγηλε ε 

δεηγκαηνιεςία. Σν γεγνλφο απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ επηδσνηηνινγηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ BVDV, θαζψο ν ηφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο 

κε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ ή πγηψλ δψσλ πνπ 

θπνθνξνχλ επίκνλα κνιπζκέλα έκβξπα, κνιπζκέλνπ ζπέξκαηνο, αθφκε θαη θαηά ηελ 

εκβξπνκεηαθνξά απφ κνιπζκέλεο αγειάδεο δφηξηεο (Lindberg and Houe, 2005). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ γίλνληαη εηζαγσγέο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ κε BVDV ή 

αγειάδσλ πνπ θπνθνξνχλ επίκνλα κνιπζκέλα έκβξπα.  

Δπίζεο γηα πξψηε θνξά γίλεηαη έιεγρνο ηεο χπαξμεο αληηζσκάησλ ζε 

εκβνιηαζκέλα δψα κε ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, ην πνζνζηφ ησλ νξνζεηηθψλ 

δψσλ ζηηο εθηξνθέο πνπ δηελεξγνχληαη εκβνιηαζκνί θαηά ηνπ BVDV είλαη 82%. Σα 

αληηζψκαηα πνπ αληρλεχνληαη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη πηζαλφηαηα εκβνιηαθήο 

πξνέιεπζεο. Χζηφζν, απφ ην πνζνζηφ ησλ νξνζεηηθψλ δψσλ θαίλεηαη φηη ν 

εκβνιηαζκφο είλαη επηηπρήο ζε πεξίπνπ 8 απφ ηα 10 δψα, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

ακθηβνιίεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ εκβνιηαζκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ν εκβνιηαζκφο εθηειείηαη απφ ηνλ θηελνηξφθν ελψ 
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δελ αθνινπζείηαη πηζηά ην εκβνιηαθφ πξφγξακκα φπσο απηφ ζπζηήλεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία παξαγσγήο ηνπ εκβνιίνπ. Παξφκνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

απφ άιινπο εξεπλεηέο, πνπ αλαθέξνπλ πνζνζηφ απνηπρίαο έσο θαη 30% (Quaife, 

1996). Ζ ζσζηή ηήξεζε ησλ εκβνιηαζηηθψλ πξσηνθφιισλ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

γηα ηε πξνζηαζία απφ ηε κφιπλζε απφ ηνλ BVDV θαη ε κε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο 

ελέρεη ην θίλδπλν ελδνκήηξηαο κφιπλζεο θαη δεκηνπξγίαο επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ 

(Bolin, 1995).  

Έλα άιιν εχξεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νξνζεηηθφηεηα γηα ηνλ BVDV κεηαμχ ησλ δψσλ 

πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε θπζηθή νρεία θαη δψσλ πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε ηερλεηή 

ζπεξκαηέγρπζε. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξνζεηηθφηεηαο 

ζηα δψα πνπ γνληκνπνηήζεθαλ κε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

γνληκνπνηήζεθαλ κε θπζηθή νρεία θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(P=0). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη ην ζχλνιν ησλ εθηξνθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ηε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε γηα ηελ γνληκνπνίεζε ησλ δψσλ ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξνχζα έξεπλα, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπέξκα ειεγκέλν γηα 

ηνλ BVDV. Ο ηφο φπσο αλαθέξζεθε, κπνξεί θαη εηζάγεηαη ζηηο εθηξνθέο θαη 

κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ κνιπζκέλνπ ζπέξκαηνο (Lindberg and Houe, 2005).  

Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί είλαη φηη πξνζδηνξίζηεθε ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ BVDV, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ 

κνλάδσλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εθηξεθφκελσλ 

δψσλ. Οη ππφ κειέηε εθκεηαιιεχζεηο δηαρσξίζηεθαλ ζε εθηξνθέο κηθξνχ, κεζαίνπ 

θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπλάδεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ 

εξεπλεηψλ, φηη ζηηο κεγάιεο εθηξνθέο, ή ζε εθηξνθέο ή πεξηνρέο κε απμεκέλε 

ππθλφηεηα δψσλ, ν επηπνιαζκφο ηνπ BVDV είλαη πςειφηεξνο (Loken et al., 1991, 

Houe, 1995). Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, αλ θαη αληηπξνζσπεπηηθά, ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  

Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί είλαη φηη ηα δείγκαηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξνέξρνληαη απφ ελήιηθα δψα. Ο θίλδπλνο κφιπλζεο απφ ηνλ 

BVDV είλαη ζρεδφλ παξφκνηνο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο (Houe and Meyling, 

1991). Ο ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ βννεηδψλ κνιπζκέλσλ απφ ηνλ BVDV είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη πςειφο ζε ελήιηθα δψα ιφγσ παιαηφηεξσλ κνιχλζεσλ. Σα 

παξνδηθά κνιπζκέλα δψα απνθηνχλ ηζφβηα αλνζία (Houe et al., 1995). Γεληθφηεξα, ν 

ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ BVDV είλαη απμεκέλνο ζε φζεο εθκεηαιιεχζεηο 

έρνπλ κνιπλζεί πξφζθαηα ή ππάξρεη ελεξγή κφιπλζε ζηελ εθκεηάιιεπζε, ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο παξνδηθά ή επίκνλα κνιπζκέλσλ δψσλ. Αληίζεηα, εθκεηαιιεχζεηο ζηηο 

νπνίεο αληρλεχεηαη κηθξφ πνζνζηφ νξνζεηηθψλ δψσλ, πξέπεη λα ηίζεληαη ππφ 

παξαθνινχζεζε θαη νη παξαγσγνί λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

λνζήκαηνο θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα βηναζθάιεηαο.  

Απφ παιαηφηεξε κειέηε ζηηο ίδηεο εθκεηαιιεχζεηο απνθαιχθζεθε ε παξνπζία 

ηνπ ηνχ ηεο Λνηκψδνπο Ρηλνηξαρεηΐηηδαο ησλ Βννεηδψλ (Μπάηδηνπ, 2010). Ζ 

ηαπηφρξνλε κφιπλζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηνπο BVDV θαη BoHV-1, έρεη σο 
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ζπλέπεηα ηελ ζπρλφηεξε εκθάληζε πξνβιεκάησλ απφ ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ζ 

ηαπηφρξνλε κφιπλζε θαη απφ ηνπο δχν ηνχο κπνξεί λα απμήζεη ηελ έληαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (Biuk-Rudan et al., 1999).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε απνβνιψλ ζε δψα εκβνιηαζκέλα θαη κε, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 4,80% θαη 20%. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα δελ κπνξεί λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ BVDV ζηελ 

αλαπαξαγσγή, ζηηο ππφ εμέηαζε εθηξνθέο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ 

ηζηνξηθνχ απνβνιψλ. Ζ πηζαλφηεηα απηή πάλησο, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.  

Υσξίο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επηπνιαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ BVDV ζε κηα 

ρψξα, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη λα 

εθηηκεζνχλ νη θχξηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή. Ο ζθνπφο ηεο 

παξνχζεο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ αληηζσκάησλ θαηά ηνπ 

BVDV ζε εζληθφ επίπεδν. Απφ ηε κειέηε απηή πξνθχπηεη φηη ν BVDV είλαη 

εμαπισκέλνο ζηηο Διιεληθέο εθηξνθέο. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηνχ ζηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ εκβνιίσλ θαη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

βηναζθάιεηαο. Απφ πνιινχο εξεπλεηέο, έρεη ζπζηαζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

εζεινληηθψλ πξνγξακκάησλ εμάιεηςεο ηνπ BVDV, γηα λα κεησζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο θαη ε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ. Έλα επηηπρέο κνληέιν γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ BVDV πεξηιακβάλεη κέηξα βηναζθάιεηαο, εμάιεηςε ηνπ 

ηνχ, παξαθνινχζεζε θαη αλνζνπνίεζε (Lindberg et al., 2005).  

 

3.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

1. Ο ηφο BVDV ππάξρεη θαη θπθινθνξεί ζηηο αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο 

ζε φιε ζρεδφλ ηελ επηθξάηεηα, ηδηαίηεξα ησλ πεξηνρψλ κε αλεπηπγκέλε 

ηελ αγειαδνηξνθία (Μαθεδνλία, Θξάθε). 

2. Σν λφζεκα έρεη ιάβεη ελδσνηηθφ ραξαθηήξα ζηηο εθηξνθέο απ’ φπνπ 

ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα, ζπκπέξαζκα πνπ θαη΄ επέθηαζε πηζαλφ λα 

ηζρχεη θαη γηα ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο φπνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. 

ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ: 

 Ζ άγλνηα ησλ παξαγσγψλ γηα ην λφζεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. 

 Ζ κε ιήςε κέηξσλ εθ κέξνπο ησλ ελψζεσλ ησλ παξαγσγψλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ λνζήκαηνο.  

 Ζ κε ιήςε κέηξσλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα ην λφζεκα (εθξίδσζή 

ηνπ) 

 Ζ κε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ λνζήκαηνο εθ κέξνπο ησλ θηεληάηξσλ, 

πνπ είλαη ππεχζπλνη ζηηο εθηξνθέο ησλ αγειάδσλ.  
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Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα: 

 Σνπο ειιηπείο εκβνιηαζκνχο 

 Σν ζπέξκα γηα ηε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε πηζαλφλ λα κελ είλαη 

ειεγκέλν, λα κελ πξνέξρεηαη δειαδή απνθιεηζηηθά απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο νξναξλεηηθνχο ηαχξνπο, φπσο ηζρχεη ζε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 Να κελ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο εθηξνθέο νη θχξηεο απνζήθεο ηνπ ηνχ 

πνπ είλαη ηα επίκνλα κνιπζκέλα δψα. 

 

3.6 ΠΡΟΣΑΔΗ – ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ 

 

1. Να εθπαηδεπηνχλ (ή / θαη λα εθπαηδεχνληαη δηα βίνπ) νη παξαγσγνί ηεο 

ρψξαο γηα ην λφζεκα θαη γεληθφηεξα γηα ηα κέηξα πξφιεςεο θαη 

πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηηο εθηξνθέο ηνπο. 

2. Να ελεκεξσζνχλ νη ελψζεηο παξαγσγψλ βννεηδψλ γηα ην λφζεκα θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ζηε παξαγσγή αιιά θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ελ γέλεη. 

3. Να γίλεη ελεκέξσζε ησλ γαιαθηνβηνκεραληψλ γηα ην λφζεκα θαη ηελ 

επίπησζε ηνπ ζηελ γαιαθηνπαξαγσγή. 

4. Δπηβάιιεηαη ε ρψξα καο λα νξγαλψζεη θαη λα εθαξκφζεη άκεζα 

ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ BVDV θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκφζεη πξφγξακκα εθξίδσζεο ηνπ λνζήκαηνο.  

5. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη ηα κέηξα βηναζθάιεηαο ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εκβνιηαζκνί, είλαη ηα πξψηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα ζε επίπεδν εθηξνθήο, γηα ηελ εθξίδσζε 

ηνπ λνζήκαηνο.  

6. ε επίπεδν θξαηηθήο παξέκβαζεο, κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη κε ην κεληαίν νξνινγηθφ έιεγρν δεηγκάησλ απφ ηηο δεμακελέο 

γάιαθηνο ηεο θάζε εθηξνθήο θαζψο θαη κε εμακεληαίνπο νξνινγηθνχο 

ειέγρνπο ησλ δψσλ ζε αγειαδνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο αιιά θαη ζηηο 

κνλάδεο εληαηηθήο πάρπλζεο κφζρσλ.  

7. Να ζπζηαζεί ζηνπο παξαγσγνχο ε ρξήζε ζπέξκαηνο απφ πηζηνπνηεκέλα 

αξλεηηθνχο ηαχξνπο. 

8. Ζ ζπλερήο θαη θαη’ επαλάιεςε εγξήγνξζε ησλ θηεληάηξσλ ζηα 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηεληαηξεία γηα ζνβαξά ινηκψδε λνζήκαηα φπσο 

ε ΗΓΒ, κε δεκνζηεχζεηο θαη εηδηθά άξζξα, ζε εηδηθά ζπλέδξηα, έληππα, 

πεξηνδηθά θαη ηζηνζειίδεο, επαγγεικαηηθψλ επηζηεκνληθψλ ζσκαηείσλ.  
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