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The lole of vaccinations using deleted vaccines in decteasing the.spręa ase ui 
,.

in pig farms covered within the ,,vaccination - emdicatio
Sum

Vaccinatiońs play an important role in the control
chain of piglet]morbidĘ and mortalĘ as well as dec
Conventional vaccine§, however, preclude serological

AG, Switżerland were per{ormed.In groups of so
1000^ before vaccination to 60Yo in farm R and 41

more rapid dóćrease of SH\i-l infection rates among
\yo after the 19 month of herd vaccinations in farm R
vaccination in farm B were observed.

Seroiogicat examinations of all sows and boars
SHV-I infection rates from,100"ńto34,90^ in farm

Kelłvords: Aujeszky's disease, pigs, deleted vaccin

Szczepienia odgrywaj ąlvażnąrolę w kontroli cho-

?::L:H,""#x
ale także epi-

z o oty c zną o gr antc zaj ąc r o zpr ze stt zen i ani e s i ę w i ru s a

chA QIerpesvirus słis typ 1 - SHV 1) w stadzie
zakażony m. N a terenach si lni e zap ow ietr zonych, przy
braku innych metod zwalczania, szczepienia sąw za-
sadzie jedyną skuteczną i szybką metodą likwidacji

klinicznej formy chA i ograntczania strat gospodar-
czych (10, 38). W zależności od sytuacji epizootycz-
nej, typu chowu i wielkości ferrny można zastosować
r ożnę wari anty szczepteń, umo zliwi aj ąc e optymalną
kontrolę ogniska zakażenla SHV-I, którę omowiono
w innej pracy (22).

W ostatnich kilkudziesięciu latach opracowano wie-
le różnych szczepionek przeciw chA - atenuowanych
i inaktywowanych (1, 1 1), podjednostkowych (9, 15),

a ostatnio również delecyjnych (markerowych) (5,I4,
16). Szczepionki delecyjne powstały zpotrzeby opra-*rPraca wykonana w rarnach grantu KBN Nr 5 53 l0 018 04



cowania metody serologicznego różnicowania świń
szczęplol7y ch i zakażonych S HV- 1, co było ni emożli-
we w przyp adku sto s ow ania szczepionek konwencj o -

nalnych. Badacze holenderscy Quint i wsp. (16), jako
pierwsi, stworzyli gI -ujemnego mutanta delecyjnego
ze zjadltwego szczepuNorthern Ireland Aujeszky - 3

O{IA-3) SHV-I, a Van Oirschot i wsp, opracowali, po-
czątkowo test immunoperoksydazowy (28), a następ-
nie test gI-ELISA (aktualnie gE-ELISA) z dalszymt

cj ę p rz e c iw ciał anty - gE Należy zaznaczy ć, ż e niektóre
konwencjonalne szczepy szczęprcnkowe są także gE-
-ujemne (28), jednak aktualnie preferowane sąmutanty
uzyskane drogą inżynierii genetycznej, jako bardztej
stabilne (5, 16). Stwierdzono bowiem, że większośó sto-
s owanych konwencj onalnych szczep ów szczepionko-
}\ych jest heterogenna, tzn. zawleta populacje blisko
spokrewnionych wariantów genety czny ch (a). Wyka-
zano również,że wszystkie dotychczas zbadanę szcze-

zmie świń od jednego roku do ponad 2lat(30,32).
W oparciu o szczepionki delecyjne oraz odpowiada-

jące im tesĘ serologiczne opracowano program ,,szcze-
pienie - eliminacja" (vaccination - eradication progTam-
me), stw arz aj ący nową p er sp ekĘw ę zw alczanta chA w
kraj ach prow adzących szczepienia świń (29, 32).

Badania prowadzone w wielu krajach dowiodły, ze
szczepienta nie zapobiegaj ą całkowicie powstawaniu
i reaktywacj i zakażęń latentnych, ltrzymywaniu się i
wymianie SH}/-1 między świniami szczepionymi i nie
s zczep lony mi or az j e go wnikaniu, o gt anlczon emu na -

mnażanill w organizmie świń szczeptonych, a także
wydalaniu przęz okres kilku - kilkunastu dnt (I2,13,
27, 37). Wykazano jednak, że szczeptenie zwiększa
dawkę SHV- 1 pohzebną do wywołan ia zakażenia (3 6)
orazzmntejsza ilość i czas wydalania wirusa po zaka-
żeniu (I4,26), co moze ograniczac jego l<rĘenie w
populacji świń w warunkach terenowych. Dlatego
pierwszym etapem r ealizacji programu,,szczepienie

eliminacja" jest systematyczne i intensywne, prowa-
dzone przez okres kilku lat, szczepienie wszystkich
świń szczepionką gE-uj emną w celu zmniej szenia krą-
żenia SHV-1 w stadachzakażonych.

Celem badań była ocena wpĘwu intensyvvnego pro-
gramu szczepień szczepionką delecyjną na ogranicza-
nle rozprzęstrzeniania zjadliwego SHV-1 w fermach
świń wybranych do reallzacjt programu ,,szczepiente
- eliminacja".

Matetiał imetody
Fermy świń. Dwie zapowietrzone chA fermy świń o cy-

klu zamkniętym połozone w woj. warmińsko-mazurskim:

ferma R. (112 świń reprodukcyjnych) i ferma B. (2250 świń
repro dukcyj nych). P r ze d r ozp oc zęci em r e alizacji pro$a-
mu ,,szczepienie eliminacja" jesienią 1993 r. określono
współc zynn ik zakażenia S HV- 1 obu stad p opr zęz b adania
s erolo giczne rcpr ezentatywnych parlii świń repro dukcyj -

nych i pozostaĘch grup wiekowych.
Szczepionka i program szczepień. Do szczepień świń

stosowano delecyjną gE- i TK-ujemną żywąatenuowaną
szczepionkę Nobi - Potvac Aujeszky Live Begonia (aktu-
alnie Porcilis Begonia) prod. Intervet Int. Holandia, opartą
na gE- i TK-ujemnym mutancie delecyjnym Begonia uzy-
skanym z zjadliwego szczepu Northern Ireland Auj eszky

3 SHV-I (34). Wszystkie świnie szczepiono zgodnie z
przyjęrymprogfamem - świnie reprodukcyjne w odstępach
4 mies., warchlaki 2-krotnie w l0-12 i 14-16 Ęg. życia.

Badania serologiczne
Próby krwi. W celu oceny dynamiki zml,an stopnia za-

każeniazjadliwym SHV-I pobierano losowo krew od świń
różnych grup wiekowych w obu stadach:

- świnie reprodukcyjnę - ż tyg. po czterech kolejnych
rewakcynacjach (ferma R. - 10 loch, fetma B. - 36 loch);

- tuczniki - po uboju w zakładach mięsnych (po 20 świń
z obu ferm) 5-krotnie co 6 miesięcy.

W trzecim roku, po wykonaniu badań serologicznych
cŃych stad podstawowych w obu fermach, wyliczono koń-
cowe na tym etapie realtzacliprogramu,,szczepienie - eli-
minacj a" współczynnlkt zakażeń SHV- l .

Test gE-ELISA. W pierwszej fazie ręalizacji programu
badania serologiczne wykonyr,vano testem gE-ELISA przy
użyciu zestawu CHEKIT-PRV-gI-EIA, dr Bommeli AG,
Szwajcaria.

Wykonanie testu. Do wszystkich dołków mikropłytki
wprowadzano bufor do rozcieńczeń (50 pl/dołek) oraz do
odpowiednich dołków surowice kontrolne i badane nie in-
ak§rvowane (50 plldołek), uzyskując końcowe rozcieńcze-
nie surowic 1:2. Po inkubacji w wilgotnej komorze w tem-
peratlrze pokojowej przez90 min. mikropĘtki płukano 3-
-krotnie pĘnem do phrkania (300 pl/dołek). Po osuszeniu
mikropĘtek do wszystkich dołków wprowadzano koniu-
gat (100 pl/dołek) i inkubowano w wilgotnej komorze w
temperutlrze pokojowej przez3\ min. MikropĘtki ponow-
nie 3-krotnie płukano, osuszano i do wszystkich dołków
wprowadzano ogrzany do temp. 25oC substrat (100 plldo-
łek). Po 10-30 min. inkubacji w temperaturze pokojowej
zatrzymywano reakcję barwną roztworem do hamowania
(50 plldołek) i wyniki odczyĄ,rvano przy uzyciu czytnika
ELISA - Multiskan MCC1 340 (Labsystems, Finlandia) przy
dfugości fali 405 nm.

Ocena i interpretacja wyników, Poniewaz kazdą surowi-
cę wprowadzano do dwóch dołków, nalężŃo obliczyć śred-
nią wartość gęstości optycznej (OD) z obll oznaczeń. Z
uwagi na fakt, żetest CHEKIT-PRV-gI-EIA oparĘ jest na
zasadzie blokowania, próbki ocenia się poprzez określenie
procentu hamowania reakcji (%HR) według następujące-
go Wzoru:

(OD sur. ujem. - OD próby)
x 100%%HR:

(OD sur. ujem. - OD sur. dodat.)

Przy ońHR> 50Yo wynik Llznawaflo za dodatni, przy
%IJR40%-50Dńzawątplivły iprzy % HR < 40o/" zaujem-



ny. Uzyskanie wyniku wątpliwego obliguje do ponownego
pobrania próby od danego zwierzęcia,

Wyniki iomówienie
Pierwszy rok realizacji programu ,,szczeptenie - eli-

minacja" w obu fermach poświęcono prowadzeniu
systematyc zny ch i intensywny ch szczepień wszystkich
świń, dokonując oceny nieszkodliwości i wartości
ochronnej szczepionki Porcilis Begonia. Zakładano,
że spowoduj ą one ograniczenie rozprzestrzenlania zla-
dliwego SHV-I i stopniowe zmniejszanie bardzo wy-
sokich początkowo, bo wyno sząc y ch I00% w grupach
świń reprodukcyjnych i tuczników w fermie R. oraz
I00% u świń reprodukcyjnych i 80% u tucznikóą
współczynnlków zakażenia obu stad" W drugim itrze-
cim roku badań, oprocz stałych kontroli klinicznych i
ep iz o otio l o giczny ch or az pr ow adzenia rewakcynacj i
świń stadpodstawowych i 2-krotnej immunizacji war-
chlakow, dokonywano okresowych badań serologicz-
nych testem gE-ELISA w celu oceny dynarniki zmian

stopnia zakażenia zjadliwym SHV-1 róznych grup
wiekowych świń w obu stadach.

Badania serologiczne losowo wybieranych grup li-
czącychpo 10 loch w fermie R. i 36 loch w fermie B.
po immunizacji podstawowej oraz po kolejnych re-
wakcynacjach, wykonywanych w odstępach 4 miesię-
cy (okres pierwszych 17 miesięcy realizacji progra-
mu) wykazały stopniowe, wolne zmntejszanie się w
obu stadach Iiczby loch gE-dodatnich, zwłaszcza po
il i IV rewakcynacji (tab. 1). Stopniowe obnizanie się
współczynników zakażenia SHV-I w tych grupach
świń ze I00% przed szczepieniem do odpowiednio
60%w fermie R. i 4l ,7ońw fermie B. po IV rewakcy-
nacji, było rezultatem naturalnej rotacji stad podsta-
wowych i wskazywało, że szyb sze uzy skanie lep s zych
wyników wymaga dodatkowej, celowej eliminacji loch
zakażony ch i zastępowania ich serologicznie uj emny-
mi, szczepionymi loszkami remontowymi.

W przeciwieństwie do grup loch o wiele lepsze
wyniki uzyskano w grupach tuczników (każdorazowo

po 20 sztuk) z obu ferm, badanych
po uboju w zaĘadach mięsnych. Ba-
dania wykonano S-krotnie w odstę-
pach 6 miesięcy, a więc oceniono
zarówno tuczniki nie szczepione od
loch nie szczepionych, jak i 2-krot-
nie szczepione jako warchlaki i po-
chodzące od loch po I, II, ilI lub IV
rewakcynacji stad podstawowych.
Wyniki tych badań przedstawiono w
Lab. 2. W fermie R. współczynnik
zakażęnia SHV- 1 obniżył się z 90oń
u tuczników nie szczepionych od

Tab. l. Odsetek loch gE-dodatnich w fermach R. i B. po kolejnych rewakcyna-
cjach szczepionką Porcilis-Begonia w odstępach 4-miesięcznych

Tab.2. Wyniki badań serologicznych tuczników z ferm R. i B., w trakcie realizacji programu ,,szczepienie - eliminacja"
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tuczniki nie szczepione od loch nie szczepionych

tuczniki 2-ktotnie szozepitlne, część od loch 1-krolnie
szcze p io nych

tuczniki 2-krotnie szczepiOne od loch po l rewakcynacji

tuczniki 2-krotnie szczepione od loch po ll rewakcynacji

luczniki 2"kroinie szczepione od loch po lll lub lV rewakcynacji

luczniki nie szczepione od loch nie szczepionych

tuczniki 2-krotnie szczepione od loch 2-krotnie szczepiOnych

tuczniki 2-krotnie szczepiOne od loch po l rewakcynacji

tuczniki 2-krotnie szczepiOne od loch po ll rewakcynacji

luczniki2-krotnie szczepiOne od loch po lll lub lV rewakcynacji

Objaśnienie: x krew pobierano 5-krotnie w odstępach 6-miesięcznych



Tab. 3. Wyniki badań serologicznych testem gE-ELISA świń w fermach R. i B.
przed i po 2,5 latach realizacji programu ,,szczepienie - eliminacja)' zwalczania
choroby Aujeszkyego

loch nie szczepionych (badanie I) do
I0oń po 13 mies. (badanie III) i na-
stępnie 0oń po 19 I25 mies. szcze-
pień stada (badanie IV i V). W dwóch
o statnich pr zypadkaah tuczniki byĘ
2-krotnie szczeptonej ako warchlaki
i pochodziły od loch po II, ilI lub IV
rewakcynacji. W fermie B. wyniki
były jeszcze lepsze, ponteważ zero-
wy wspołczynnik zakażenia uzyska-
no po razpięrwszy jużpo 7 mies, po
wdrożeniu programu szczepień sta-
da (tuczniki 2-krotnie szczepione
jako warchlaki od loch po immuni-
zacji podstawowej) i następnie po-
nownie po III i IV rewakcynacji,tzn.
po 19 i 25 mies. szczepień. Lepsze
wyniki badań w fermie B. mogły
miec związek ze stosowanym syste-
mem chowu ..całe pomieszczenie
pełne - całe pomieszczenie puste"
(,,a11 in - all out"), w odróznieniu od
,,systemu ciągłego" w fermie R. Podobne wyniki uzy-
skano w innym doświadczeniu badając dodatkowo
przy końcu okresu tuczuwarchlaki uzywane do oceny
poszczepiennej odporności humoralnej. Badania te
wykonano w trzech seriach, każdorazowo na 10 war-
chlakach zfermy R. i 20 warchlakach z ferrny B.,uzy-
skując u wszystkichzwierząt, z wyjątkiem jednego z
fermy R., wyniki ujemne.

Rezultaty badań pozwaląąwnioskować, iż mimo
wolno obnizającego się odsetka loch zakażonychprak-
Ęcznlenie dochodzido zakażeniaprosiąt od ich szczę-
pionych matek, co pTzy dodatkowym 2-krotnym ich
szczepieniu jako warchlaki w I0-Iż tyg. życia i po
dalszych 4 tyg. powoduje radykalne zmniejszenie krą-
żenta zjadliwego SHV-1 w sektorach tuczu.

Systematycznie prowa dzona immunizacj a całego
stada sprowadzazakażenie SHV-I generalnie do gru-
py świń reprodukcyjnych w drugim, a niekiedy jużprzy
końcu pierwszego roku realizacji programu szczepień.
Dlatego po stępowanie przec iw epizooty czne w reali -
zacji programll ),szczępienie - eliminacja" powinno
uwzględniac przede wszystkim tę grupę zwterzą| nie
zapominając j ednak o mozliwości utrzymywania się
SHV- 1 w grupach fuczników w niektórych stadach (21,
25). W fermie B. np. w trakcie badań serologicznych
wykonanych w 18 mies. po rozpoczęciu szczepień
stwierdzono w niektorych sektorach tuczu pewnąlicz-
bę seroreagentów (9 spośród 26 badanych w dwóch
budynkach tuczu). Szczegółowe dochodzenie epizo-
otiologiczne wykazało, że z powodu opóźnienia w
dostawie szczepionki z Holandii szczepienie tych świń
uległo opóźnieniu o 4 tygodnie i w tym okresie praw-
dopodobnie doszło do ich zakażęniautrzymującym się
ciągle w fetmie, chociażna znacznię niższym pozio-
mie, zjadliwym SHV- l . Obserwacj atamabardzo duże
znaczęnte praktyczne, poniewaz wskazuje na bęz-

wz ględną konieczno ść rygorystycznego przestr ze ga-
nia ustalonych terminow szczepień świń.

Po okresie 28 mies. realtzacjt programu w fermie
R. i 26 mies. w fermie B. wykonano badania serolo-
giczne stad podstawowych w obu fermach. Wyniki
przedstawiono w tab. 3. Analizując uzyskane wyniki
należy stwierdzić, żerealizowany przez około 2,5 roku
program szczepień wszystkich świń delecyj ną szcze-
pionką Porcilis Begonia spowodował w obu fermach
znac znę obnizeni e wsp ółc zyn ntka zakażeni a S HV- 1

stad podstawowych ze I00oń do 34,90ń w fermie R.
oraz do 28,20ń w fermie B. Główną glupę świń, która
mlała decydujący wpływ na wielkość tego współczyn-
nika stanowiły starsze l ochy, w śró d który ch zakażęnię
utr zymało się na poziomie 6 I,8oń w fermie R. i 45, 5 %
w fermie B. Brak celowych eliminacji loch zakażo-
nych w tym okresie, poza naturalną rotacją stad pod-
stawowych, sp owo dow ał zahamowani e dalsze go spad-
ku tego wskaźnika, chociaż większa rotacja stada w
fermi e B . była prawdop o dobni e pr zy c zyną uzyskania
lepszych wyników, mimo olbrzymiej rożnicy wielko-
ści stad podstawowych w obu fetmach. Większa de-
terminacj a, o graniczona j ednak względami fi nansowy-
mi, mogłaby w badanym okresie znacznie poprawić
uzyskany r ezultat końc owy. P o dobne stanowi sko pre -
zentląąStegeman i wsp. (20) twierdząc, że starsze 1o-
chy stanowią większe ryzyko zakażenia SHV-1 niż
młodsze, poniewaz przebywająw fermie przez dłuż-
szy czas, dlatego bardziej intensywna wymiana stada
szybci ej zmntejsza współczynnik zakażenta pr ow adząc
w końcu do eliminacji SHV-1.

Należy podkreślić, że świnie raz zakażone zjadli-
wym SHV-1 pozostają takimi praktycznie do końca
życia, co potwierdzono w kolejnych badaniach tych
samych osobników, a obserwacje te są zgodne zlzy-
skanymi przez innych badaczy (24, 38). Generalnie
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świnie takie nie stanowią większego zagrożenia dla

rów tuczu w zdecydowanej większości przypadków
nie ulegają nowym zakażęniom (w fermie B. na 962
loszki Żakażęntu uległo jedynie 5, co stanowi 0,5%).

Ioch zakażonych i możliwość ich gospodarczęgo wy-
k zna|azło zastosowa-
n eliminacja". Nie za-

6 ie utrzymywania się

tozpoczęcia rea|izacjtprogramu, zwłaszcza w grupach
tucŻników dowodząc, żę może on byó przydatny w
zmnlej s zaniu ro zprz e s tr zentanta S HV - 1 w dużyc h s ta-

dach świń. Ewald i wsp. (3), po wprowadzeniu w

ku do 20,3oń (I,60ń-29,I%) po 2Iatach intensylvnych

czaflIa chA w Holandii.

ki te sąbezpteczniejsze, poniewaz gE odgrywa główną

no konsekwentnie w II etapie realtzacji programu.
Koniecznośó 3-krotny ch szczepteń loszek remonto-
wych przedkryciem wy

Reasumując pierwszy c)

ze właściwie dobrany I Y,
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Znane są przypadki zajęcia migdałków z następowym rozwojetn Ępowych
zmtan grużliczych w zakażeniach górnych dróg oddechowych bydła przez My-
cobacterium óovls To spostlzeżenie potwicrdzają badania histopatologiczne i
mikrobiologiczrre górnego odcinka dróg oddechowych, migdałków podniebicn-
nych i gardzielowych i regionalnych węzłóu, chłonnych 32 krów reagujących
dodatnio na fuberkulinę bydlęcą. Typowe histopatologicznie zmiany gntżIicze
występowały w lnigdałkach podniebiennych 5 krów oraz w mlgdałkach podnie-
biennyclr i migdałkach gardzielowych 6 krów. CzystąhodowJę M tubelr:ulosis
uzyskano z migdałków 4 krów, u których występowały zmiany gruźlicze oraz z
migdałków podliebiennych i gardzielowych 8 krórv, u których nie wystąpiły
zniany grlżIicze Ponadto M. hłbeculosis wyosobniono z gómego odcinka dróg
oddechor.vych l0 krów.
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