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case of pRR§ in pig holding - epidemiological and economical analisis

ummary ,. I

In June I998r 12 gilts were purchased at a neln small (annual production 250 piglets) tarm. The animals
were free from PRRSV antibodies. After one month of quarantine the gilts were placed in two separate pens

- A and B. The first female was bred in mid-August and the last one at the beginning of October. In order to
ensure the empĘ rooms at the nursery house were occupied, in mid-Novemtler the farmer purchased l20, 8-

-week o|d weanórs from an epidemilogicatly unrecognised herd. Unfortunately, the weaner§ were immedi'
ately introduced onto the farm. One-rveek later antibodies to PRRSV were accidentally detócted in this group
of pigs. Because the pig holding tvas under the control of the Institute, there was an opportunity to monitor the
eventual spreading of PRRSV from weaners to gilts.

In ordei to do tńis, blood samples rryere taken from al| gilts 2, 4,6 and 10 weeks after the weaners had been
introduced onto the farm. Four weeks after purchasing the weaners, antibodies were detected in 3 out of 6
gilts from pen A and 2 weeks later PRRSV antibodies rvere found in a further 2 females. The last gilt from this
p€n was §efo-converted 10 weeks after the weaners had been introduced. In pen B, PRRSV Sero-conversion
foas detected in the first 2 gitts 6 weeks after the lyeaners introduction, and 2 other gilts were sero-converted 4

weeks later. One gilt from this pen did not have antibodies at the end of the observation period.
The consequenies of PRRSV spreading among pregnant gilts were observed during the furrowing Period.

Ten out of twelve females deliveród dead or mummified piglets. Three litters were normal and in these cases

the gilts had been s of pregnancy. The economical consequences of introducing
*.uie6 infected, established herd were very serious: tŁe av€rage numher of
piglets born alive ńumbCr of piglets weaned rvas 6.2 and fatteners sold per §OW

were 5.7.
,]']
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Zesp oł r ozr o dczo -oddechowy świń (p orcine repro-
ductive and respiratory syndronre PRRS) jest sto-
sunkowo nową zdtagnozowaną po laz plelwszy w
USA chorobązakaźnąświń (2). Na naszym kontynen-
cie pietwsze przypadki PRRS zarejestrowano w 1990 r.

(9), a w Polsce w 1992 r, (6). Na podstawie fragmen-
tarycznych danych, które są wynikiem działalności
rozpoznawczej Zakładu Chorób Swiń PIWet, tttożna
sądzic, że w zależności od regionu odsetek gospo-
darstw zainfekowanych wirusem PRRS (PRRSV)
wynosi w Polsce od 10-50%. Skutki zakażęnia stad
PRRSV sąztożnicowane. W większości przypadkow
właściciele gospodarstw ich nie zauważają. Niestety, w
niektorych, nie do końca poznanych okolicznościach,
konsekwencje wprowadzęnla PRRSV do stada są

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie
przebiegu epizootii PRRS w chlewni, do której w ty-
powych dla naszego kraju okolicznościach wprowa-
dzono PRRSV.

0pis ptzypadku

Gospodarstwo. Chlewnia P jest nowym obiektem pro-

dukcyjnym składającym się z dwóch przylegających do sie-

bie budynków połączonych łącznikiem w postaci koryta-
rza, Pierwszy z budynków przeznaczony jest do utrzymy-
wania loch luznych i prośnych - zlokalizowanych jest w
nim 12 kojcow porodowych. W budynku drugim umiej-
scowiono 24 kojce pTzeznaczone do odchowu warchlaków
i tuczników.

Sekwencja zdarzeń prowadzących do wystąpienia
choroby. W połowie lipca 1998 r. zakupiono i wprowa-
dzono do chlewni 12 loszek oraz jednego knura rasy wiel-
ka biała polska (wbp), Zakupione zwierzęta w okresie kwa-
rantanny zbadano serologicznie w kierunku choroby Au-
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jeszkyego (chA), leptospirozy i PRRS,
Wyniki badań byĘ ujemne. Po jedno-
miesięcznej kwarantannie loszki ul oko-
wano w budynku dla loch luźnych, w
dwóch przeciwległych kojcach A i B i
zaczęto je kryć. Pierwszą samicę pokry-
to 1B.08.1998 r., a ostatnią 2.I0. tegoż
roku, Wpołowie listopada 1998 r,, chcąc
wykorzystać stanowiska dla odchowu
warchlaków i tuczników, właściciel go-

spodarstwa zakupi l z nierozpoznanego
pod względem zdrowotnym żródła I20
warchlaków i wprowadził je bezpośred-
nio do budynku tucztt. Przeprowadzone
po około tygodniu wyrywkowe badania
selologiczne w kierunku PRRS wyka-
zały, że około B0% badanych warchla-
ków posiada przeciwciała dla wirusa
PRRS, Uzyskane dane skłoniły właści-
ciela do wprowadzen i a dztałań zmięrza-
jących do ograniczenia mozliwości prze-
niesienia czynnlka zakaźnego od war-
chlaków do prośnych loszek, polegały
one na zamknięciu korytarza łączącego
dwa budynki oraz wprowadzeniu od-
dzielnej obsługi do poszczególnych grup

świń. Jednocześnie wprowadzono mo-
nitorowanie statusu zdrowotnego loszek,
pobietając od nich krew do badań sero-
logicznych 2, 4, 6 i 10 tygodni od wpro-
wadzenia warchlaków do chlewni, za-
lecono równocześnie codzienne przeglą-
dy kliniczne świń oraz dokładnąrejestra-
cję wyników produkcyjnych.

Wyniki iomówienie

Wyniki badań serologicznych.
Rezultaty badań serologicznych
przedstawiono w tab. 1. Wskazują
ol7e, że mimo podjętych dztałan za-
bezpieczalących, już 4 tygodnie po
wprowadzeniu warchlaków obec-
ność przeciwciał dla wirusa PRRS
stwierdzono u3 z 6 znajdujących się
w kojcu A loszek. W dwa tygodnie
później swoiste dla PRRSV przeciw-
ctała zarejestrowano u kolejnych
dwóch samic, a po następnych 4 ty-
godniach u ostatniej świni z tego koj-
ca.

W kojcu B u pierwszych 2 samic
obecność przeciwciał wykazano 6
tygodni po wplowadzeniu do chlew-
ni zainfekowanych warchlakow. Ko-
lejne badanie wykonane miesiąc poź-
niej uwidoczniło obecność przeciw-
ciał u wszystkich, poza jedną (nr
100), przebywającą w tym kojcu
1oszką.

Tab. l. Dynamika pojalł,iania się serokonlversji u loszek po wprowadzeniu do

chlewni warchlaków zakażonych wirusem PRRS
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Tab.2.Wyniki produkcl,jne lv grupie loszek zakażonych w ciąży wirusem PRRS

Nr loszłi

692

693

698

696

694

649

645

650

275

700

647

643*

Razem

x/samicę

12

8

8

5

4

8

6

6

7

8

10

82

6,8

3127,3

6/54,5

2116,7

1l11 ,1

1114,3

2l25

119,1

2l20

1 8/1 5,4

1,5

6/50

8/88,9

3l2l,3

171,14,5

1,4

121100

8/100

6/54,5

5l45,4

2116,7

8ń00

6/85,7

6ft5

5145,4

7ft0

9/90

74163,2

6,2

121100

8/100

6/54,5

5l45,4

2116,7

8/100

6/85,7

2l25

5l45,4

7ft0

7ftl
68/58,1

5,7

Objaśnienie: * loszka nie uległa zakażęnltt PRRSV



Przedstawione w tab.2 skutki zakażenia prośnych
loszek byĘ z ekonomicznego punktu widzenia bar-
dzo p ow ażne. Sre dnia li czb a pro si ąt żyw o urodzonych
przez loszki wynosiła 6,8. Prawie 15,4o^ prosiąt uro-
dziło się martwych, a I4,5%o było zmumifikowanych.
Srednia liczba prosiąt odsadzonych z miotu wynosiła
6,2. Znaczne były rowntężpadnięcia i wybrakowania
warchlaków i tuczników. W rezultacie z grupy I2Io-
szek odchowano jedynie 68 tuczników, czylt średnio
5,7 tuczntka od samicy.

Przedstawione wyniki wskazują że mimo ltrzymy-
wania zakażonych warchlaków w oddzielnym po-
mi e szc zeniu ni e udało s ię o chroni ć pr ze d zakażęnięm
wrażliwych samic, Biorąc pod uwagę znany, wyno-
szący około 10 dni, czas od zakażęnia do pojawienia
się przeciwciał dla PRRSV można stwierdzić, że do
zakażęnia doszło jlż w okresie pierwszych 2-3 tygo-
dni od wprowadzenia warchlaków (wirusa) do stada
(7). W pierwszej kolejności PRRSV zawleczono do
kojca A, i w okresie kolejnych tygodni do kojca B,
Maksymalny czas niezbędny do zakażenia prawie
ws zystki ch zw ier ząt wynió sł w omawianym ob i ekci e
6 Ęgodni. Mając nalwadzę fakt, że zwierzęta zaka-
żone PRRSV mogąsiać wirus przęz około 14 Ęgodni
orazto, że obecność przeciwciał nie wykluczamożli-
wości okresowego siewstwa wirusa można z dużym
prawdopodobieństwem przyjąc, że zakupione z nie-
znanego żródŁawarchlaki były źródłem wirusa dla se-
ronegatywnych loszek (i, 8). Brak bezpośredniego
kontaktu między z akupionym i zakażonymi warchl a-

kami a loszkami wskazuje, ze w omawianym przy-
padku wirus przeniesiony został z pomieszczenia dla
warchlaków do populacji loszek mechanicznie na
sprzętach |lbprzezżyjące w chlewni myszy. Typowa
była szybkość szęrzęnia się zakażęntaw kojcach lo-
szek (3). W okresie 6 tygodni, które upłynęły między
drugim t czwartym terminem pobrania klwi, infekcji
uległo II z 12loszek. Autorzy amerykańscy podają
ze w stadach wielkotowarowych około 75Yo zwierząt
stada podstawowego ulega serokonwersji w czasie 3

tygodni, a9Ooń w okresie 3 miesięcy (3).
Klasycznie przedstawiały się symptomy kliniczne

u. zakażonych loszek, były nimi objawy grypopodob-
ne. W ślad za tym ujawniły się mieszane zakażęnia
układu oddechowego, które określa się obecnie jako
zespół oddechowy świń (porcine respiratory diseases
complex - PRDC). Typowe byĘ również skutki zaka-
żenia PRRSV w rozrodzie, uwidaczniające się w po-
staci rodzenia się wysokiego odsetka prosiąt martwych
i zmumifikowanych (6).

Analtza konsekwencji związanych z infekcją pro-
śnych samic uwidacznia wyraźne ztóżntcowanie skut-
ków zakażęnia świń. W niektórych miotach nie odsa-
<lzono żadnego prosięcia (loszka nr 645),podczas gdy
w innych (loszki nr 649, 692 i 693) nie stwierdzono
ujemnych skutków infekcji. Trzy ostatnie wymienio-

':'

ne świnie zostały zakażoneprzed 8 i 9 tygodniem cią-
ży. Zjawisko większej oporności zarodków i płodów
na zakażenie PRRSV we wczesnym okresie ich roz-
woju zostało stwierdzone po raz pierwszy w 1994 r.

przez Lagera i Mengelinga (4). Możę ono wyjaśnió
występuj ącą w trakc ie ob s erwacj i własnych prawi dło -

wość mniejszych lub Zadnych skutków zakażęnta w
przypadkach, gdy ulegną mu samice w niskiej ciązy.
Na uwagę zasługuje fakt, żę z trudnych do wyjaśnie-
nlaprzyczyn, jedna loszka przebywająca w kojcu, w
którym sześó innych uległo zakażeniu i musiało siac
wirus nie uległa infekcji iurodztła zdrowy miot.

Omawiaj ąc przedstawiony uprzednio wpływ zaka-
żenia prośnych loszek wirusem PRRS na wyniki pro-
dukcyjne warto zwrócić uwagę, że skala strat w wy-
mienionym gospodarstwie średniotowarowym była
proporcjonalna do stwierdzonej w 1993 r. w fermie
wielkotowarowej (6).

Reasumując można przyjąc, że straty ponoszone
przezproducentów świń z powodu PRRS mogąw rów-
nym - proporcjonalnym - stopniu dotyczyc gospo-
darstw drobno- i wielkotowarowych. Analtza epizo-
oty czna opisanego przyp adku wskazuj e, że najczęst-
szym źrodłem zakażenia PRRSV są wprowadzone do
gospodarstwa warchlaki lub zwierzęta reprodukcyjne
będące nosicielami i siewcami wirusa PRRS.
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