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Zespół rczrodczo-oddechowy u świń (porcine repro-

ductive respiratory syndrome PRRS), jest stosunko-
wo nową wirusową chorobą świń, rozpoznafrąpo raz
pierwszywEuropiew awStanachZjed-
noczonych Ameryki w

Obrazkliniczny chor e 10lat uległ istot-

grup wiekowych tego gatunku zwietząt, aprzede wszyst-
kim warchlaków i tuczników, z objawami ze strony

jednak takżeprac lmmuno-
supresyjnych wła sne wyru-
ki badań laborat terenowe

możliwości uwolnienia od tej choroby poszczególnych



Ważne dla immunoptofilaktyki właściwości
biologiczne PRRSV

Wirus PRRS należy do rodziny Arteriviridae. Ro-
dzina ta wsp óInie,zrodzinąCoronaviridae tworzy rząd
Nidovirale,s (6). Srednica wirionu PRRSV jest stosun-
kowo niewielka i wynosi 45-55 nm. Jego kapsyd okryty
otoczką zawiera poj edynczą pozytywnie spolaryzo-
waną poliadenylowanąnic RNA o długości około 15,1
tysiąca nukleotydów. Około 80oń genomu obejmuje
dwie duze otwafte ramki odczytu(open reading frame

ORF), RNA-zależnej polimerazy RNA (replikazy),
ORFla i ORFlb. Pozostała część genomu obejmuje 6
małych ramek odczytu, ORF2 - 7, kodujących białka
wchodzące w skład struktury wirionu. Ichsyntezaza-
chodzi w wyniku translacji z szęściu subgenomowych
łańcuchów mRNA. Translacja białek z subgenomo-
wych łańcuchów mRNA stanowi cechę szczegolną
wirusów z rodzajow Coronaviru,ts, Toravirus i Arteri-
virus nalężących do wspomnianego rzędll Nidovira-
/es. Subgenomowe łańcuchy mRNA mają wspólny
koniec 3' orazidentycznąsekwencję na końcu 5' ,tzw,
s ekwencj i wprowadzaj ącej (leader sequence), pocho-
dzącej zkońca 5' genomu wirusa, Jej przemieszcze-
nie zachodzi dzięki mechanizmowi nieciągłej trans-
k ypcji (3, 14).

W odróżnieniu od glikoprotein GP2, GP3, GP4 i
GP 5 (kodowanych odpowiedn io pr zez ORF2 - 5 ), biał-
ko nukleokapsydu N (kodowanę przęz ORF7) oraz
białko otoczki, M (kodowaneprzęz ORF6), sąniegli-
kozylowane (33).

Białko N jest małązasadowąproteinąo masie oko-
ło 15 kDa. Jest ono syntetyzowane w duzych ilościach
w zakażonych komórkach. W cząsteczkach wirusa
występuje jako homodimer. W surowicy świń zatnfę-
kowanych PRRSV stwierdza się wysoki poziomprze-
ciwciał dla białka N. Białko to stanowi dobry antygen
w przyp adku te stów ELI S A z uży ciem rekomb inowa-
nych białek. W każdym innym teście, czy to ELISA
czy IPMA jest jednym z wielu białek antygenu.

Uzyskano przeciwciała monoklonalne swoiste dla
epitopów znajdujących się na tym białku ( 18). Stwier-
dzono istnienie epitopów specyficznych dla szczepow
należących do genotypu amerykańskiego, genotypu
europejskiego oTaz wspólnych dla obydwu typów wi-
rusa. Drew i wsp. ( 1 8) wykaz ali, żę cztery opracowa-
nę przez nich przeciwciała monoklonalne skierowane
przeciw epitopom na białku N europejskich szczepów
PRRSV nie r ozp oznaj ą natomiast szczepów amerykań-
skich tego wirusa.

Odnośnie do białka M większa jego część jest
umieszczona we wnętrzu otoczki w związkl z czym
uważa się, ze białko to ma słabe właściwości immu-
nogenne. Przypuszcza się, ze odgrywa ono ważnąrolę
w tworzeniu cząstek wirusa. W przebiegu zakażęnia
wirusem pRRsv dochodzi do formowania heterodi-
merów białka M z GP5 w części szorstkiej siateczki
śródplazmaĘcznej (14). Dokładne położenie w obrę-

bie otoczki wirusa glikoproteiny GP5 nie jest znanę.
Niemniej przeciwciała skierowane przeciw epitopom
zlokalizowanym na tym białku majązdolność neutra-
lizacji PRRSV. Białko GP5 indukuje apoptozę komó-
rek in vivo i in vitro. Co interesujące, wpływ ten wy-
kazywany przęz wspomniane białko szczepów ame-
rykańskich jest silniejszy niż analogiczny wpływ tego
białka w przypadku szczepów europejskich. Rola opi-
sanego zjawiska w patogenezie PRRS nie jest osta-
tęcznię ustalona (31).

P oza wymi enionymi b i ałkami, któr e łączni e stano -
wią ponad 90%o masy białek strukturalnych cząstki
PRRSV jego strukturę tworzą równiez glikoproteiny
GPz,3 i 4. Ich rola nie jest ostatecznie wyjaśniona.
Przeciwciała monoklonalne swoiste dla GP4 mają
zdolność neutraltzacji wirusa (34). Fragment ORF4
kodujący epitopy swoiste dla tych przeciwciał charak-
teryzlje się wysokim poziomem zmienności genetycz-
nej co wskazuje na istnienie silnej presji immunolo-
gicznej na to białko.

Porównanie sekwencj i koduj ących białka arteriwi-
rusów wykazało, że glikoproteiny wyka zują wy ższą
zmienność niż pozostałe białka strukturalne. Dowie-
dziono rownież, że PRRSV jest genetycznte bliże1
spokrewniony z wirusem podnoszącym poziom dehy-
drogenazy mleczanowej (LDV) i wirusem gorączki
krwotocznej małp (SHFV) niż z wirusem zakaźnego
zapalenia tętnic koni (EAV).

Porównawc zę badanta europej skich i amerykańskich
szczepów PRRSV uwidoczniły, ze ORF5 jest najbar-
dziej zmiennym z b iałek strukturalnych wirus a. P o do -
bieństwo mtędzy sekwencjami ORF5 europejskich i
amerykańskich szczepów PRRSV wynosi tylko 52-
-55oń,podczas gdy ich podobieństwo do LDV wynosi
47oń.Wskazuje to na bliskie pokrewieństwo tych wi-
rusów. Na podstawie tych danych wysunięto hipotezę
(66), żebyc może PRRSV powstał poprzez adaptację
do komórek świńjednego zwartantow LDV oraz gwał-
townąewolucję w nowym dla siebie środowisku.

Znacznę różnice pomtędzy szczepami amerykański-
mi a europejskimi obserwowane na poziomie gene-

Ęcznymwskazują ze mimo iżwywodząsię one praw-
dopodobnie ze wspólnego pnia to do ich zrożnicowa-
nia doszło na długo przedpojawieniem się klinicznej
postaci choroby, a ewolucja wirusów PRRS przebie-
gała na obu wymi eni ony ch ko ntynenta ch niezalężnie
(34).

Dowodem na przedstaw ioną dużązmiennośó gene-
tycznąwśród wirusów należących do genotypu ame-
rykańskiego (13) sąmiędzy innymi wyniki badań mo-
lekulamych 400 szczepów północno amerykańskich.
Po pierwsze uwidoczniły one, że ntę było wśród nich
szczepów o europej skim profi lu genety cznym (I 5, 23,
40). Po drugie analiza sekwencji nukleotydów ORF 5
i 6, tych szczepów wykazała, ze w obrębie tej grupy
obserwuje się wyrazne mutacje i rekombinacje geno-
mu PRRSV (38). Wiele szczepow izolowanych w USA
na początku lat dziewięćdziesiątych, jest różnych w



omawianym zakresie od drobnoustroj ów wykrywanych
obecnie co wskazuje na istnienie wyraźnego dryftu
genetycznego w obrębie amerykańskich szczępow
PnnSV (23). Wyraźnie mniejsze ztóżnicowanie ge-

netyczne stwierdzono wśród europejskich szczepów
PRI{SV moze to jednak wynikać z istotnie mniejszej
intensywności badań prowadzonych w tym zakresie
w Europie.

Ostatnia fala PRRS w USA, w trakcie ktorej stwier-
dzano niezwykle ostry przebieg tej choroby zwlązana
jest z pojawieniem się wysoce zjadliwych szczepow
omawlanego wlrusa, Niedawno przedstawione rezul-
taty badafi autorów chińskich (58) wykazały, że
PRRSV izolowany w tym kraju jest genetycznie spo-
krewniony z amerykańskim typem PRRSV.

lmmunomodulacyine właściwości PRRSV

Kon s ekwencj e infekcj i zw ter ząt PRRSV zw iązane
sąw dużym stopniu z immunomodulacyjnymi właści-
wościami wirusa. Namnaza się on przede wszystkim
w komórkach polimorfonuklearnych, głównie w ma-
krofagach znądujących się na błonie śluzowej dróg
oddeńowy ch orazw pfu cach (pig alveolar macropha-
ges - PAIVls), w śródnaczyniowych makrofagac!_phę
ńych (pulmonary intravascular macrophages PIMs),
atakżów makrofagach innych tkanek, przede wszyst-
kim migdałków, węzłów chłonnych oraz śledziony(8,
3 9, 4 4, 5 4, 64) . Wykazano, że mal<r ofagi stanowią 8 0 %

populacji wszystkich zakażonych przez PRRSV ko-
mórek (51). Wspomniane komórki sągłównym cel9m
wirusa i pierwotnym miejscem jego replikacji (44). Po
zakażenlu i namnozeniu się w makrofagach, znajdu-
jących się na błonie śluzowej dróg oddechowych i w
pęcherzykach płucnych, PRRSV przedostaje,się do
Óbwodowych węzłów chłonnych, gdzie również na-
mnażasię w makrofagach, Węzły chłonne lznaómoż-
na więc zawtórnę miejsce replikacji wirusa. Makro-
fagi są jedynymi komórkami, w których stałą obec-
,rość *i-.a rejestruje sięprzez co najmniej 35 dni po
zakażęntll. W}kazano o dmienną wrażliwoś ć pięciu
różnych subpopulacji PAMs na infekcję PRRSV (8).

Proporcj e p oszczegóInych subpopulacj i są zt óżntco -

wańe i zależąodwieku świń oraz ich statusu zdrowot-
nego. Rodzaj komórek PAM może decydowac o od-
setku zainfekowanych komórek. Dowiedziono, że w
grupach prosiąt do czwartego tygodnia życia odsetek
Płl,łs i PIMs wrażliwych na infekcję PRRSV jest
wyższy ntż l zwięrząt dorosłych. Najbardzie1 praw,
dóp o dobną htp oteząlzas adni aj ąc ą prz e dstawi one zj a -

wiŚko jest ta, która sugeruje, że odsetek makrofagów
posiadających receptor dla PRRSV obntża sięwtaz z
wiekiem zwterząt.

Makrofagi płuc uznaj,e się za endogenne zródło wi-
rusa, co przyczynlasię do stosunkowo długiego ltrzy-
mywania się infekcji i przedŁużającego się siewstwa
PRRSV mimo mającej już miejsce obecności przeciw-
ciał neutralizujących. Siewstwo PRRSV możę trwaó
co najmniej 2-3 miesiące (1, 9). Zjawisko koegzysten-

ciwciała monoklonalne, które blokuj ąreceptor PRRSV
na makrofagach (18). Przeciwciała te rozpoznająbiał-
ko o masie 210 kDa znajdujące się na powierzchni

runkowo pato gennymi. Konsekwencj ą te go są typowe
dla PRRŚkliniczne objawy i histopatologiczne zmla-
ny indukowane bakteryjnymi lub wirusowymi zaka-

dow wskazujących, że obecność
ie jest niejednokrotnte przyczy,



ną ujawniania się lub zaostrzania subklinicznych za-
każeń stada. Pi erws zym i, ktor zy zwr ó clli uw agę or az
v,ykazali immuno supre syj ne dzińanię P RRS V byli P o l
i wsp. (48). Później, w warunkach terenowych i do-
świadczalny ch wykazano to wielokrotnie. Między in-
nymi Groschup i wsp. (22), dowtedltzwiązkumiędzy
zakażeniem stada PRRSV a wzrostem liczby serore-
agentów dla wirusa grypy (SIV) i koronawirusa płuc-
nego (PRCV). Obserwacje terenowe potwierdzone
zostały ręzultatami badań doświadczalnych (61), w
toku których dokonując skojarzonych zakażęń świtt
PRRSV i SIV oraz PRRSV i koronawirusempfucnym
(PRCV) wykazano zaostrzęnte się zmian patologicz-
nych w płucach na tle infekcji SIV i PRCV w przy-
padkach zakażeń dwuważnych. Wzrost częstotliwo-
ści występowania grypy w stadach dotkniętych oma-
wianym zakażęniemv"rykazalitakżeKay i wsp. (24) I

Pijoan i wsp. (45). Istnieją również przekonywujące
wyniki badai doświadczalnych oraz obsetwacje tere-
nowe wskazujące na to, żę zakażenie stad PRRSV
potęguje problemy zdrowotne w zakresie choroby
Auj eszkyego, pleuropneumonii, salmoneloz y, zakaź-
nego zanikowego zapa|entanosa i zakażeń świń drob-
noustrojamt Haemophilus parasuis (I3, I7 , 19,44,45).
Powszechnię uważa się, ze w stadach dotkniętych
PRRS potęgują się problemy kliniczne związane z
wielowaznymi zakażeniami układu oddechowego.
Można stwierdzić, ze upowszechniana ostatnio nazwa
wielo czynnikowe go zap alenia płuc - ze sp oł o ddecho -
wy świń (Porcine respiratory disease complex - PRDC)
jest ściśle zwtązana z pojawieniem się wirusa PRRS
(46).

Interesuj ące j e st to, że na r azie nie ma przekonywu-
jących danych odnośnie wpĘwu PRRSV nazaostrza-
nie się przebiegu Mykoplazmowego zapaleniapłuc ( 1,

60).

0dpowiedź immunologiczna na PRRSV

Gorcyca i wsp. (20) jako pier-wsi wykazali,że lochy
po przechorowaniu zakażęnia PRRSV są odpome na
ponowną infekcję przez co najmniej 5-6 miesięcy.
Wskazuje to na mozliwość naturalnego indukowania
o dp o rno ś ci pr ze ciw zakaźnej . Ni emni ej i stotny j e st fakt
bardzo wolnego, liczonego w tygodniach lub miesią-
cach narastania odporności poinfekcyjnej. Badania nad
me chani zmami obrony pr ze ctw zakaźnej w przeb ie gu
PRRS oraz możltwościami uodporniania świń prze-
ciw tej chorobie podjęto już na początku lat dziewięć-
dziesiątych (28). V/ykazano, że decydującą rolę w
ochronie świń przed PRRSV odgrywa odporność ko-
mórkowa (cell- mediated immunity CMI). Szcze-
gólnąrolę w zakresie ochrony organizmu przedzaka-
zeniempełniącytotoksyczne limfocyty T (CD*). Już 7
dni po infekcji rejestruje się wzrost liczby tej subpo-
pulaoji komórek, atakże subpopulacji limfoclów CD,.
Wzrost ten osiąga swój szczyt między 28 a 35 dnień
po infekcji. Jednocześnie ma miejsce, utrzymujący się
co najmniej 14 dni, istotny spadek subpopulacji lim-

focytów T p omo cnic zy ch CD 
^ 

( 5 5 ). W zw iązku z tym,
żęwzrostlicz niż
spadekliczby rek
T u świń zaka ęk-
sza ntż u świń zdrowych, co przy ocenie wyłącznte
tego wskaźnika może prowadzić do błędnych wnio-
sków odnośnie sprawności układu odporno ściowe go.
Najważniejszą rolę w zakresie indukcji odporności
komórkowej w przebi egu zakażeń PRRSV przypisuje
się białku M tego wirusa.

Wykazano, ze infekcja PRRSV determinuje wytwa-
Tzanlę przeciwciał humoralnych dla wszystkich struk-
turalnych białek (3 3 ) ; 

j akłolwiek przeciwciała neutra-
lizlĄące były wykrywane powyżej 4 Ęgodni po infek-
cj i, Maksymalne miano ty ch przeciwciał stwierdzono
dopiero 12 tygodni po zakażeniu (1). Przeprowadzo-
ne ostatnio badania nad immunogennością poszcze-
gólnych białek PRRSV uwidoczniły, ze powstające
przeciwciała skierowane są głównie przeciwko białku
N oraz w mniejszym stopniu przeciw białku M, a tak-
że głównemu białku E otoczki. W pierwszej kolejno-
ści 7 dni po zakażęntu (dpi) wykrywana jest obec-
ność przeciwciał klasy IgM, które osiągająnajwyższy
poziom, w krwi obwodowej, około I4-2I dni i zani-
kająpowyżej 42 dni. Przeciwciała klasy IgG pojawia-
jąsię wyraźniepóźntej -|\ 28 dni po infekcjiiutrzy-
mują się pTzęz co najmniej 6-7 miesięcy. Jest bardzo
prawdopodobne, ze jedno zbiałęk PRRSV funkcjo-
nuje j ako superantygen (59).

Sugeruje się, ze zrożnicowana odpowiedz humoral-
na na poszczególne białka PRRSV wynika raczej z
o dmi ennej ilo ś c i p o s z c ze golny ch b iałek w cząsteczc e
wirusa, a nie ich rożnej immunogenności (51). Mimo
wyr aźnte zaznaczonej obecno ś ci swoistych przeciw -

ciał nie spełniają one roli ochronnej (2, 63). Mecha-
nizm immunoto lerancj i w przebi e ga, zakażeń PRRSV
nie został jak dotychczas wyjaśniony. Powszechnie
uważa się, ze PRRSV jest słabym induktorem odpor-
ności humoralnej (51).

Fakty przedstawione w pierwszej części opracowa-
nia wskazuj ą że na obecnym poziomie wtedzy nie j est
możliwe opracowanie szczepionki, jednakowo efek-
tywnej na kontynencie amerykańskim i europejskim,
czy też we wszystkich chlewniach tego samego kon-
tynentu, a nawet kraju. Dodatkowo, dane zaprezento-
wane uprzednio wskazują że możliwości skutecznej
immunoprofilaktyki PRRS, daje jak narazie, zastoso-
wanie wyłącznie szczepionek żywych.

Słuszno ś ć p ierw szej tezy lzasadni aj ą wyniki wi e lu
prac (5, 27, 32, 3 6, 37, 62) opublikowanych przez roż-
ne ośrodki badawczę. Między innymi, Labarqte (27)
wykazaŁ, że w przypadku zakażenia świń uodpornia-
nych szczepem homologicznym siewstwo wirusa zo-
stało ograniczonę o co najmniej 85% podczas gdy w
pr zy p adku infekcj i zw tet ząt szc zęp ęm h etero l o gi c z -
nym tylko o co najwyżej I8%.

Fakt negatyvvnego wpływu rożntc antygenowych
między szczepami amerykańskim a europejskimi na



36,37). Dowodząoni, ze w konsekwencji dopuszcze-
nia do stosowania w Danii biopreparatu zawierające-
go amerykański - egzatyczny dla Danii szczęp
FnnSV doszło do wybuchów ostrej postaci tej choro-
by w następstwie szczepienta świń w stadach jlż za-
każonych Óuropejskim typem tego wirusa. Dowiedli
oni do datko w o, że wirus szczepionk owy r ozpr ze strze -

ze stosowanie tej samej szczepionki w Niemczech nie

PRRS (53).
P o dkre ślaj ąc przydatno ś ć atenuowa ny ch szczepto -

Znanę
rodza-
y (41)

8 tygodni. Jak wskazują na to wyniki badań z PoŁa-
dniowej Dakoty, szczepienie knurów ogranicza jed-
nak w stopniu istotnym siewstwo wirusa terenowego.

rejestrowane w USA masowe przypadki występowa-
nia PRRS w fermach prowadzących intensywne
5 sąz cha-

1 Zmlenno-

ś zydatność

życy (57).- 
W badaniach in vitro wykazano możItwość gene-

mi PRRS (32).



Osorio (43), który wykazał niskąwartość uodpornia-
jącąszczepionek inakĘwowanych. Pogląd ten p odziela
zdecydowana większość oceniających tego typu bio-
preparaty.

Reasumując, można stwierdzić, że aktualny stan
wiedzy na temat właściwości biologicznych wirusa
PRRSV, w tym przede wszystkim jego stosunkowo
duża zmtenno ść, uzasadniają uwzględnienie, przy
opracowrvaniu pro gramów immunoprofi laktyc zny ch,
szeregu czynników decydujących o efektywności oraz
ni e s zko dliwo ś ci wprow adzany ch działań. B i orąc p o d
uwagę, koniecznośó preferow ania żywy ch szczepio -
nek przeciw PRRSV orazbrak możliwości odróżnie-
nta zwierząt szczepionych od zakażonych. immuno-
profi laktyka omawianej j ednostki chorobowej winna
być wprowadzana wyłącznie tam, gdzie laboratoryj-
nie potwierdzono obecność witusa PRRS lub swo-
istych dla niego przeciwciał.
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Kulawizna u kurcząt brojlerów, często określana teminem ,,osłabienie nóg"
jest poważnąprzypadłością której towarzyszy bolesność Etiologia chorobyjest
złożona. Uczestnicząw niej zarówno czynniki zakaźne odpowiedzialne za wy-

stępowanie ostrej kulawizny oraz zablrzenia w budowie kośćca powodujące
wystąpienie łagodniejszej formy choroby. W leczeniu zastosowano calprofen
(6-chloro-a-metylo-karbazolo-2-kwasu octowego), niesterydowy lek przeciw-
zapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym Preparat podawa-

no w iniekcji podskórnej w dawce 1,0 mg/kg masy ciała Po 30 min. ptaki prze-

noszono do testera, w którym była karma i woda, i mierzono czas po jakim ptaki

osiągały naczynia z karma i wodą Czas ten dla brojlerów otrzymujących carpro-

fen wynosił 1 8 sek., dla brojlerów z grupy kontrolnej 34 sek., co wskazywało na

wyraźne polepszenie stanu zdrowia leczonych brojIerów.
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R., ZHU J., LI Z.A., ZHANG K., ZHANG F., xIA
L., XIANG W.: Identyfikacja siedmiu serotypów
wirusa choroby niebieskiego języka z Chińskiej
Republiki Ludowej. (Identification of seven §ero-
types of bluetongue virus from the Poeple<<s Repu-
blic of China). Vet. Rec. I45,427-429, 1999 (15)

Z krwi owiec i krów na terenie Chin w okresie 1986-1996 wyosobniono 7

serotypów wirusa choroby niebieskiego języka. Izolaty wirusa zaliczono do se-

rotypów 1, 2, 3, 4, 12, l 5 i ] 6, Sześć serotypów pochodziło z prowincji Yunnan.
Owce, od których wyosobniono serotypy 1 i 16 wykazywĄ Ępowe kliniczne
objarvy choroby niebieskiego języka. Natomiast u bydła, od którego pochodziły
serotypy 2, 3, 4, 12 i 1 5 nie występowały żadne objawy chorobowe. Analiza
pokrewieństrł,a filogenetycznego wskazuje na duże podobieńslwo zarówno po-

rniędzy serotypami wyizoJowanymi na terenie Chinjak i serotypem 1 pochodzą-

cym z Australii Dalsze pokrelvieństwa występująz serotypami 2, 10 , 11, 13 i
17 pochodzącymi z USA.
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