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Obecność brodawczaków w okolicy gardła, 
podniebienia miękkiego i nasady języka 

Są to niewielkie, grzybowate twory, średnicy ok. 2-3 mm.

fot. W. Bielecki fot. W. Bielecki



11/09/2019

2

Papillomatosis

 Po raz pierwszy zmiany te stwierdzono podczas badania
pośmiertnego żubrów w Puszczy Boreckiej, a następnie również u
wolno żyjących żubrów z Puszczy Białowieskiej i u żubrów
utrzymywanych w zamkniętym ośrodku hodowli w Smardzewicach
(Kampinoski Park Narodowy), wyeliminowanych ze względu na
gruźlicę.

 Próbki pobrane od żubrów zbadano na obecność
papillomawirusów (wirusów brodawczaków)

W badaniach wirusologicznych zmian brodawek obserwowanych u 
żubrów w Polsce dotąd nie udało się wyizolować, ani wykryć przy 
pomocy metod biologii molekularnej obecności żadnego z 
papillomawirusów, ani innego wirusa.

Materiał genetyczny 
wirusa

reakcja łańcuchowa polimerazy– PCR
(Borzacchiello i wsp., 2003; Teifke i wsp., 1994; Nasir i wsp., 
1997; Forslund i wsp., 1999)

metagenomika – sekwencjonowanie 
nowej generacji (NGS)

Żywy wirus

test izolacji w hodowli komórkowej
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Występowanie 
brodawczaków u żubrów      
i ich znaczenie

• Jedyny opisany dotąd przypadek brodawczycy u żubra dotyczył okolicy 
skóry w kąciku oka u 12-letniej krowy żubra z stada wolnego w Bukovské
Vrchy w Słowacji. Jako przyczynę zidentyfikowano bydlęcego 
papillomawirusa typu 2 (BAPV-2).

• Etiologia i znaczenie brodawczaków gardła u żubrów w Polsce nie została 
wyjaśniona i wymaga dalszych badań.

fot. z publikacji Literak i wsp., 2006

 U bydła takie zmiany nowotworowe płaskonabłonkowe dotyczące
górnych odcinków przewodu pokarmowego są bardzo rzadkie
i spotykane najczęściej w określonych regionach świata, tj.
Brazylia, Kenia, Szkocja czy Włochy.

 Są one związane przede wszystkim ze spożyciem paproci orlicy
(Pteridium aquilinum).

 Brodawki są wywoływane przez bydlęcy wirus brodawczaka typu
4 (BPV-4), jednak sam wirus nie zawsze może być wykryty.

fot. z publikacji Faccin i wsp., 2018



11/09/2019

4

Hypoteza do weryfikacji: 
brodawczaki gardła u żubrów są 
wywoływane przez paproć orlicę.

 Jedną z naszych ciekawszych obserwacji było występowanie
takich zmian u żubrów żyjących na wolności w Puszczy
Białowieskiej, gdzie mają dostęp do paproci orlicy, która stanowi
około 2% ich diety (Hofman-Kamińska). Ponadto takich zmian nie
obserwowaliśmy u żubrów w rezerwacie pokazowym BPN, gdzie
paproć ta nie występuje i żubry nie są nią karmione.

 Brodawczyca przewodu pokarmowego u bydła często prowadzi
do upośledzenia odżywiania. Problem tego schorzenia u żubrów
będzie nadal zgłębiany w celu ustalenia możliwego wpływu na
zdrowie żubrów.

www.atrakcjedzieciece.pl

Dziękuję za uwagę!

Badania realizowane w ramach
projektu SGGW „Wszechstronny
monitoring populacji i siedliska
żubra” finansowanego ze środków
Funduszu Leśnego zgodnie z
umową nr OR.271.3.10.2017 w
ramach „Kompleksowego projektu
ochrony żubra przez Lasy
Państwowe”.


