
Praca oryginalna

Choroba Aujeszkyego (chA) wywoływana przęz
Herpesvirtts szls Ęp 1 (SHV- 1) stanowi aktualnie ogó1-
noświatowy, powazny problem epizootiolo gtczny i
gospodarczy (3, 6, 30). Sytuacja epizootyczna chA
zaczęŁa się pogarszać w latach 50-60-tych obecnego
stulecia w krajach Europy wschodniej oraz środkowo-
-zachodnich stanach USĄ, a następnie w latach 70-
-tych w krajach Europy Srodkowej i Zachodniej oraz
Płd.-Wschodniej Azji. Dlaprzykładu w Belgii i Fran-
cji|iczba ognisk chA do 1971 r. nie przekraczała20
rocznie, po czym zaczęła wzrastać do szczytu 46I
ognisk w Belgii (18) i 344 we Francji (25), w której
ponadto rozprzestrzeniła się z 5 okręgów w 7972r. do
53 w 1983 r. W Niemczech do 1976 r.liczba ognisk
rocznię wahała się w granicach 72-24 i wzrosła dra-
matycznie do wielkości szczytowej 1968 ognisk w
1987 r., a więc ponad 10O-krotnie (29). W USA odse-
tek tuczników, u których wykryto swoiste przeciwcia-
ła anty SHV- 1 wzrósł radykalnie z 0,560ń w 1 974 r. do
8,]8Yo w 1984 r., czyli ponad 15-krotnie (24).

W P o ls c e za równo r ze czy w lsta sytuacj a epi zo oty c z-
na, jak i straty powodowane przez chA w skali klaju
nie zostały dokładnie poznane. Sporaclyczne przeglą-
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Summary

The objective of this research was to analyse and estimate the epizoofic situation of Aujeszky's disease (AD)
in OlszĘn province of Poland between 1992-1997 . A total nurnber of 3365 pig sera from 63 large-scale farms
and 1944 pig sera from74 private farms łvas examined using various ELISA kits. Serological monitoring
studies revealed the presence of AD virus (Herpesvirus suis 1 - SHV-1) antibodies in 4ż4 (12.6%) pig serum
samples from 19 (30.1Yn) large-scale farms and in l35 (6.9%) from 7 (9.5%) private farms. The highest infec-
tion level in sows in both farm types, 33.2o/o and 31 .2o/o respectively was found. A great increase of seroreagent
percentage in private pig farms compared with the late 80-ies, 6.90ń and 0.09o/o respectively, was also noticed.
A positive phenomena observed in the fol|owing years of the study was the regular increase of serum samples
examined as a result of the necessiĘ to document the carrying out of relevant examinations before pig breeding
sales.
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dy serologiczne prowadzone przęz róznych autorów
od lat 60-tych wykazywały występowanie zakażęń
bezobjawowych SHV-1 u świń w róznym odsetku
(0,37o/o I8,9oń) i w różnych regionach kraju (2, 4, 5,
7,13,19,23,26). Szersze badania Lipowskiego i wsp,
(10), wykonane w latach 1990-1 991,adotyczące okre-
ślenia stopnia rozprzestrzenienia zakażeń SHV-1 w
populacji świń z krajowych gospodarstw indywidual-
nych wykazały obecność sęroręagentów ażw 36 na
42 zbadane województwa. Dane te świadczą o skali
problemu w naszym kraju, należy jednak podkreślić,
że chAwystępuje głównie w chowie wielkostadnym i
dopiero szersze badania monitoringo.*e * tym sekto-
rze u.lawnią rzeczywiste jego rozmiary, aczkolwiek
granica między sektorami: państwowym i prywatrrym
ulegla już pewnemu zatarciu.

Potrzebę wdrozenia kompleksowego plogIamu
zwa\czania chA w Polsce, wzolem państw zachodnich,
podkreślano juz we wcześniejszych publikacjach (9,
14,2I).

Etapem bezpo średni o p oprzed zającym w drozeni e
programu uwalniania kraju od chA, po uznaniu jej za
zw al c zaną z ur zędl i p o dle gaj ąc ą ob owi ązk ow l zgła-



Tab. 1. Wyniki serologicznych badań monitoringowych w kierunku zakażeń SIrV-1 świń z ferm wielkotowarowych w woj.
olszĘńskim w latach 1992-1997

Objaśnienie: * Faktycznie zbadana liczba ferm, ponieważ w kolejnych latach niektóre z nich badano kilkakrotnie,

szanla, powinno byĆ dokładne rozpoznanie aktualnej
sytuacji epizootyaznej, tzn. uzyskanie informacji o

rozprzęstrzenieniu SHV-1 w krajowym pogłowiu Świń
w wyniku p r zepr ow adzeni a mas o wych s ero 1o g iczny ch
b adań prze glądowych (monitoringowych). Takie kom -
pleksowe badania sąjuż aktualnie realizowane w PI-
Wet. w Puławach, stanowiąc początek kompleksowej
akcji uwalniania kraju od chA, a pierwsze wyniki z
1996 r, przedstawiono w placy Pejsaka i wsp. (15).

Podobne badania monitoringowe o wymiarze lokal-
nym, zwłaszcza pTowadzone systematycznie w dŁaż-
szym pT zę dzia\e czasowym maj ą równiez i stotne zna-
częntę dla oceny rozwoju sytuacji ępizootycznej chA,
zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym,
W woj. olsztyńskim badania takie sąprowadzone już
od wielu lat w KatedrzeEptzoottologii Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej ART orazw Zakładzię Higie-
ny Weterynaryjnej w Olsztynie. Wyniki tych badań
wraz z ana|izą sytuacji epizootycznej chA w latach
19] 6-199I przedstawiono w innych pracach (20 , 22).

Celem niniejszego opracowaniabyła analtza i oce-
na sytuacji epizootycznej chA w latach 1992-1997,
głównie w oparciu o serologicznebadanta monitorin-

gowe, b ędące kontynuacj ą badań wcześniej s zy ch w
kontekście zmieniających się warunków chowu i ho-
dowli świń w kraju.

Matetiał imetody

Surowice. Ogółem do badań serologicznych użyto 3365
surowic od świń r óżny ch grup wi ekowych pochodz ący ch z
ferm wielkotowarowych oraz 1944 surowice od świń z go-
spodarstw drobnotowarowych.

Badania serologiczne. Badania te wykonyłvano w ko-
lejnych latachprzy użyciurożnych zestawów ELISA, zgod-
nl,e z zaleceniami producentów:

Souprava k diagnostice Aujeszkeho choroby, prod.
BIOVETA Ivanovice, CSRF.

- CHEKIT-PRV-gI-EIA, prod. Dr. Bommeli AG, Szwaj-
carla.

Pseudorabies Virus gpl Antibody test Kit, prod. IDEXX
Laboratories Inc., USA.

Serelisa PRV gI Ab, prod. Rhone Merieux, Francja.
Badania wirusologiczne. W przypadkach dostarczania

prosiąt padłych zpodejrzeniem chA wykonywano rutyno-
we badania w kierunku izolacji SHV-1 na liniach ciągłych
MDBK i SK-6 (odczyn seroneutralizacji) lub obecności
antygenu wirusowego (odczyn immunofl uorescencj i).



Tab.2. Wyniki serologicznych badań monitoringowych w kierunku zakażeń SHV-I świń z gospodarstw drobnotowarowych
w woj. olszĘńskim w latach 1992-1997

Objaśnienie:jak w tab. l.

Wynikii omówienie

Wyniki serologicznych badań przeglądowych w kie-
runku zakażeń SHV- 1 świń z ferm wielkotowarowych
oraz gospodarstw drobnotowarowych w woj. olsztyń-
skim w Iatach 1992-1997 przedstawiono w tab. 1 i2.

Ogółem w okresie minionych sześciu lat zbadano
3365 surowic od świń pochodzących z 63 ferm wiel-
kotowarowych oraz 1944 surowice od świń z 74 go-
spodarstw drobnotowarowych. W tym miejscu należy
wyjaśnió, że podane w tabelach w pozycji RAZEM
rożnice w liczbach górnych i dolnych będących sumą
ferm i gospodarstw badanych wyntkająz faktu, żę nie-
które fermy i gospodarstwa byĘ badane kilkakrotnie
w kolejnych latach, natomiast stada, w których stwier-
dzono obecność seroreagentów uznaw ano za zakażo -
ne tylko w pierwszym roku badania.

Analizując rosnącą od1992r. do I99] r.Iiczbęba-
dań w kierunku chA należy pTzypomnleó,że do 1990 r.
Zarządzenie Nr 125 Ministra Rolnictwa z dnia 20
czerwca I974 r. (Nr WETo-003-I174) w sprawie fi-
nansowania zadań zwtązanych z zapobieganiem nie-
którym chorobom zwierzęcym oraz ich zwalczanięm
(32),pozwalaŁo na przeprowadzanie u świń w przed-

siębiorstwa ch i zakładach j ednostek gospodarki uspo-
łecznionej prowadzących hodowlę trzody chlewnej
nadzorowaną przęz woj ewódzkie stacj e oceny zwie-
r ząt, w przemy słowych fermach tr zo dy chlewnej oraz
w przedsiębiorstwach i zakładach do starczaj ących
maciorki i knurki do tych ferm, badań w kierunku chA,
których koszty mogły być pokrywanę ze środków bu-
dżetowych. Niestety w Zarządzeniu Departamentu
Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki
Zywnościowej z dnia 15 listopada 1990 r. (Nr WETz.
gsp. 4600loz-5l90) w sprawie zaŁożei do programu
zwalczania chorób zwierzęcych i nadzoru weteryna-
ryjnego w 1991 r. zudziałem środków budżetu cęn-
tralnego (33) chA nie została wymieniona, Spowodo-
wało to bardzo drastyczne ograniczenie liczby badań
sprowadzanych j edynie do sporady czny ch kontroli w
obrocie. Podkreślenia wymaga fakt, żę mimo wielo-
krotnych apeli w tej sprawie do 24 kwietnia 1997 r.tj.
do momentu uchwalenia Ustawy o zwalczaniu chorób
zakażnychzwierząt,badaniazwierzątrzeźnychimię-
sa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (31),
chA nie była chorobązwalczanąz lrzędu i badania
nię zawsze byĘ prowadzone, nawet w obrocie trzodą
chlewną.



W związku z dowolnością interpretacji przepisów
o ob owi ązkowych b adani ach świń Woj ew o dzki L ekar z
Weterynarii w Olsztynie, mając na uwadze ujednoli-
cenie postępowania, wprowadził obowiązek laborato-
ryjnego badania w kierunku chA świń stad podstawo-
wych orazprzeznaczonych do obrotu (34). Podobne
próby regulacji zasad postępowania w woj. olsztyń-
skim miaĘ miejsce w 1987 r., o czympisano w innej
pracy (22).

Kształtowanie się zasad hodowli świń w nowych
realiach go spodarczych kraj u początkowo nie skłani ało
do monitorowania stad w kierunku najczęstszych cho-
rób wirusowych, w tym chA. Ostatnio coraz większa
Iiczba hodowców świń dostrzega koniecznośc takie-
go postępowania, a 1997 r. możnalznać zaprzełomo-
wy. Hodowcy pTzy zakupach materiału hodowlanego
coraz częściej wymagają świadectw badań laborato-
ryjnych, co wymusza na producentach kontrolę swo-
ich stad i jest dobrym prognostykiem naprzyszŁośc.

Serologiczne badania monitoringowe prowa dzone
w woj. olsztyńskim w latach 1991-1997 w populacji
świń z ferm wielkotowarowych wykazały obecność
przeciwciaL anty SHV-I w 424 (12,6%) surowicach
od świń z 19 (30,I%o) ferm. Od prosiąt padłych z 7
ferm wyizolowano SHV-I, niezalężnię od dodatnich
wyników badań serologicznych, w pozostaŁych fer-
mach stwierdzano tylko obecność seroreagentów, co
wskazywało na formę subklinicznąchA. Poza1995 r,,
w którym odsetek seroreagentów był niski (3,5%), w
pozostaĘch latach utrzymywał się on w granicach 15-
-22%. Analizując rezultaty uzyskane w różnych gru-
p ach wiekowych nie w ykazano ob e cno ś c i s erore agen-
tów w grupie knurów w wieku ponizej 1 roku oraz
loszek w tym wieku (poza 1997 t., w którym stwier-
dzono I0,9oń reagujących dodatnio). Zupełnie inną
sytuacj ę epizooĘ czną zaobserwowano w grupach knu-
rów i loch starszych, w wieku powyzej 1 roku, u któ-
rych w każdym roku badań stwierdzano obecność re-
agujących dodatnio. U knurów średni odsetek serore-
agentów wyniósł co prawda 6,90ń, ale poza 1996 r.
(18,0%) w pozostałych latach był on niski, w grani-
cachI,2oń-5,)Yo, U loch natomiast średni współczyn-
nik zakażęnia był wielokrotnie wyższy i wyniósł
33,2oń, Poza 1992 r., który w tej analizie jest mało
miarodajny i 1995 r. (8,2oń), w pozostałych latach od-
s etek 1o ch zakażony ch był wys oki (2],60/0 - 69,2%) . W
grupie warchlaków i tuczników średni odsetek serore-
agentów określono na27 ,0oń, zę znacznąrozpiętością
w poszczególnych latach. Mimo niezbyt dużejliczby
surowic dostępnych do badań należy stwierdzió, że w
niektórych fermach Iiczba świń zakażonych w tych
grupach wiekowych jest wysoka i one równięż mogą
stanowić istotne zagrożenie dla innych świń i ferm,
większe w systemie ciągłym, mniejsze przy szybszej
rotacji w systemie ,,all in all out". Należy podkre-
ślic, że duży wpływ na trwanie zakażeń SHV- 1 w fer-
mach ma praktykowana powszechnie metoda remon-
tu stad podstawowych w oparciu o loszki wybierane z
tlczLl, wśród których częśc może by ó zakażona (8, 1 7),

Analogiczne badania w populacji świń z tzw. go-
spodarstw drobnotowarowych (nie zawszę ta nazwa
aktualnie odzwierciedla stan fakty czny) wykazały
obecność przeciwciał anty SHV-1 w 135 (6,9%) suro-
wicach od świń z 7 (9,5oń) gospodarstw. Wirus chA
wyizolowano od prosiąt padłych z 2 gospodarstw
stwierdzając w pozostałych jedynie obecność serore-
agentów. W przeciwieństwie do ferm wielkotowaro-
wych, w gospodarstwach drobnotowarowych odsetek
seroleagentów był bardzo niski (0,17oń-I,1oń), zwy-
jątkiem 1994 r. (56,90ń), w którym dużaliczba wyni-
ków dodatnich była renlltatęmwybuchu chA w 4 go-
spodarstwach. W grupach knurów młodych i star-
szych, loszek ponizej 1 roku oraz warchlaków i tucz-
ników stwierdzano jedynie pojedyncze przypadki za-
każeń. Jednak , epizoótycri"go punktu widŻenia na-
wet te sporadycznę zakażęnia mogąmieć istotne zna-
czenie, ponieważ wiele ztych gospodarstw produkuje
materiał hodowlany. Dlatego badania loszek i knurów
przęznaczonych do sprzedaży i dalszej hodowli po-
winny być ob owi ązkowe i b ezw zględnte pr zestr ze ga-
ne. W grupie loch w wieku powyżej 1 roku średni
współczynnik zakażęnia wyniósł co prawda 3I,2%o,
j ednak zaw ażył tutaj feralny rok 1 995, w którym stwier-
dzono aż 80,4%o seroreagentów. W pozostałych latach
wyników dodatnich nie stwierdzono, bądź wynosiły
one w granicach 50ń, co moze stwarzaó pozory sytu-
acji mało grożnej, z drugiej strony natomiast wskazu-
je na występowanie zakażęn w tym sektorze chowu
świń, co musi być uwzględnioneprzy planowanej kom-
pleksowej akcji zwalczania chA.

Analiza wyników badań z lat 1992-1997 dow odzi,
że sytuacja epizootyczna chA w woj. olsztyńskim, w
porównani u z p opr zednimi latami, nie uległa zasadni-
czej zmianie. Zjadltwy SHV-1 nadal utrzymuje się w
populacji świń w tym regionie w formie zakażęńIa-
tentnych i b ezobj awowych p owcl duj ąc występowanie
kolejnych ognisk bądź nawrotów choroby. Dodatko-
wym, nowym elementem j est postępuj ące rozprzestrze-
nienie wirusa w sektorze gospodarstw drobnotowaro-
wych, choctaż skala tego zjawiska jest nieporównanie
mniejsza niżw fermach wielkotowarowych, na co ma
wpływ specyficzna sytuacja chowu w tym sektorze -
gorszę warunki utrzymania, duże zagęszczęnie, inten-
sywny obrot (27 ,28). Brak ujednoliconych przepisów
w omawianym okresi zyjałrozprze-
strzenianiu SHV-1 w lowanego ob-
rotu trzodą chlewną co aktualnie po wplowadzeniu
stosownych regulacji prawnych ulegnie prawdopodob-
nie radykalnej zmianie. Wyniki uzyskane w fermach
wielkotowarowych w woj. olsztyńskim nie odbiegają
znacznte od średniej krajowej, porównując je z tymi
prezentowanymiprzez Pejsaka i wsp. (15), sąjednak
wyraźnie niższe od uzyskanych w podobnych bada-
niach własnych pod koniec lat 80łych (23), na co z
p ewno ś ci ą wpłynęła likwi dacj a p ewnej liczby duży ch
ferm w latach 90-tych, Niepokojącym zjawiskiem
wydaje się być natomiast bardzo duZy wzróst stopnia



zapowrctrzenia gospodarstw drobnotowarowych (śred-
nio 6,9oń seroreagentów w latach 90łych w stosunku
do 0,090ń w latach 80łych), dwukrotnie wyższy od
średniej krajowej.

Analiza uzy skanych wynikow wy r ażnie wskazuj e,
ze głównym rezerwuarem i źrodŁęm zakazęnla SHV-I
sązakażone lochy, ponieważ przebywĄąw fetmie sto-
sunkowo długo i właśnie ta grupa wiekowo-produk-
cyjna w największym stopniu decyduje o współczyn-
nlkll zakażenia stada, co potwierdzająrówniez inni
badacze (7,6,12,16, 30). Badania Medveczky i wsp.
(11) wykazaĘ istnienie ścisłej, wprost proporcjonal-
nej korelacji między wiekiem loch a współczynnikiem
zakażenia, co znalazło potwierdzenie w wynikach na-
szych obserwacji, zarówno w fermach wielkotowaro-
wych, jak i gospodarstwach drobnotowarowych (tab.
1 i2). Dlatego w przypadku prowadzenia badań sero-
logicznych w kierunku chA surowicenależy pobierac
w odpowiedniej liczbie głównie od loch i tej grupie
zw,l,erzątpoświęcac najwięcej uwagi przy realizacji ja-
kie gokolwiek program u zw a\czania chA.
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