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Zesp oł r ozr o dczo - oddechowy świń (P orcine Repro -

ductive and Respiratory Syndrom - PRRS) został po
razpierwszy rozpoznarly i opisany w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki pod koniec lat osiemdziesią§ch (5).

W ówczesnym czasie chorobę tę określono jako my-
stery swine disease (tajemnicza choroba świń) (7). W
krótkim czasie objęła ona swoim zasięgiem praktllcz-
nie wszystkie kraje, w których prowadzony jest chów
świń, w zwtązku z czym uznaje się ją za klasyczny
przykład pandemii trzody chlewnej (6). Ptzyczyna
P RR S pr zez ktlka lat p o z o staw ała ntę r o zp o znana. W
I99I r. naukowcy z Ins§rtutu Weterynarii w Lelystad
dowiedli, że czynntkiem etiologrcznym PRRS jest
wirus Porcine Reproductive and Respiraty Virus -
PRRS (I7). Szczegółowe dane na temat właściwości
biologicznych i molekularnych PRRSV przedstawio-
no w krajowym piśmiennictwie oddzielnie (11).

W Polsce PRRS stwierdzono i opisano porazpierw-
szy w 1994 r. (9). Na podstawie badań serologicznych
i wirusologicznych prowadzonych w Państwowym In-
s§tucie Weterynaryjnym (PIWet.) w Puławach moż-
na stwierdzic, że PRRSV dostał się do większości
wielko- i średniotowarowych ferm trzody chlewnej ( 1 0,

12). Główne objawy kliniczne choroby z\łvlązanę sąz
zabltzęntami ze strony układu rozrodczego (przed-
wczesne porody, poronienia, spadek skuteczności kry-
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cia) oraz ze strony układu oddechowęgo. Te ostatnie
związane są z osłabieniem sprawności układu immu-
nologicznego w obrębie płuc, następstwem czego są
wtórne infekcje bakteryjne lub/i wirusowe tego ukła-
du (15, 16). Skutki ekonomicznę z}Nlązane z zakażę-
niem stada świń PRRSV sąpowazne na tyle, że w USA
otaz w niektórych krajach Europy Zachodniej PRRS
uw aża s i ę za naj w a żntĄsząpr zy czynę strat ekonomi c z -

chę/rok (2). Jakkolwiek nigdzie nie uznano PRRS za
chorobę zwalczaną z lrzędu to jednak w wielu kra-
jach wprowadzono istotne ograniczenia w zakresie
obrotu materiałem geneĘcznym i nasieniem z ferm i
stacji unasieniania zainfekowanych PRRSV.

Aktualnie w wielu rozwiniętych rolniczo krajach
świata podej mowane sąproby uwolnienia gospodarstw
od PRRS. Metody polegające na całkowitej lub czę-
ściowej depopulacji stada podstawowego oraz z,asady
klasyfikacji stad w zalężności od sytuacji zdrołvotnej
i epizootiologicznej zostŃy 1uż w krajowl,m piśmien-
nictwie opisane (Iż), Z pewnością za opf.ymalną me-
todę uzdrawiania stada od PRRS uznać na\eĘ całko-
witą depopulację. Problem jednak w tym, że metoda
ta jest romvtązaniem nie m. Z tego
też powodu tylko małe i gospodar-
stwa mogą sobie pozwolić na jej wprowadzęnie. Z



pewnością sposób ten polecać można w odniesieniu
do fuczań. Dużo większe trudności istniejąz zastoso-
waniem tej metody w uzdrawianiu stad wielkotowa-
rowych i przede wszystkim zarodowych, w których
poza wszystkimi stałymi kosztami pod uwagę naleĘ
brać wartość geneĘczną stada podstawowego.

Częściowa depopulacja polegająca na stopniowej
wymianie pogłowia zu,ierząt jest z pewnościąrozwią-
zanlęm łatwiej akceptowanym przęz producentów
świń, Szczęgólnie w przypadkach gdy są oni hodow-
cami materiafu zarodowego, Metoda ta jest dużobar
dziej skomplikowana w realizacji. Wyrazrie większe
jest też ryzyko niepowodzenia. Podstawowymi przed-
sięwzięciami umożliwiaj ącymi uzyskanie pozytywne-
go efektu przy metodzie częściowej depopulacji są:

- plzerwanie łańcucha zakaźnego, poptzęz okreso-
we wstrzymanie produkcji prosiąt w uzdrawianej
chlewni. W tym celu konieczne jest zablokowanie na
kilka, najlepiej 4-6, tygodni produkcji prosiąt, Ważne
jest by wchodzące ponownie do porodówki samice,
miały status ,,stabilne nieaktywne", oznacza to, ze nie
są one siewcami wirusa, Powyższy fakt winien być
potwierdzony badaniami laboratoryj nymi. Spełnienie
przedstawionych warunków stw atzamożliwośc i prze-
rwania łańcucha zakaźnego,

- depopulacja sektora (sektorów) prodŃcji stano-
wiących główne źrodło wirusa. Są nimi najczęściej
warchlakarnia i pawilon, w któryrm prowadzi się tucz
wstępny. Mętoda ta daje batdzo dobre efekty w fer-
mach,,stabilnych nie aktywnych". Odsadzenie pro siąt
nie zainfekowanych i wprowadzenie ich do środowi-
skaprzezpewięn okres nie zasiedlonego, a talrźę uwol-
nionego od wirusa daje duże szanse powodzenia. Jest
ono jednak możliwe do osiągnięcia pod warunkiem,
że drogąmechaniczną lub wraz z ruchem powietrza
nie wprowadzi się wirusa, do tej populacji, z innych
pomieszczeń, w których mogą przebywać np. tuczni-
ki siejące PRRSV. Programy częściowej depopulacji
dają szansę uzdrowienia stada tylko tam gdzie bez-
wz glę dni e pr ze str ze gana j e st z a s ad a,,całe p omi e sz c z e -

nie pełne - całe pomieszczenie puste".
Wyniki najnowszych badń wskazująna możliwości

uwolnienia stad od PRRS zarówno jeżeli chodzi o po-
pulację tuczrików jak i nvierząt sta-
da podstawowęgo głównie za pomo-
cą działń or ganizacy jnych uwzględ-
niaj ących wykorzystanie szczepionki,
a\etŃże bez jej uĘcia. Prace z oma-
wianego zakresu prowadzone są
szezególnie intensyvrnie w USA,

Najwcześniej organizacyjnymi
sposobami uwalniania stad od PRRS
zajęli się naukowoy z Uniwersytetu
w Minnesocie (USA) (1), Porównali
oni, w waruŃach terenowych, dwa
ńimę sposoby uwolnienia stada od
wirusa PRRS opierające się na zasa-
dzie ,,Badanie i Eliminacja" (Test and

Remoral - T & R), Pierwszy polegał na jednorazo-
wym badaniu całego stada podstawowego i na§ch-
miastowej eliminacji samic reagujących dodatnio (T
& R). W celu oceny efektywności tego sposobu w pię-
ciu różnych stadach świń liczących od 318 do 1095
loch pobrano krew od wszystkichzwierząt stada pod-
stawowego (lochy i knury) i poddano ją badaniu w
kierunku obecności przeciwciał dla PRRSV - metodą
ELISA oraznaobecność wirusa PRRS -metodąPCR.
W każdym stadzie laew pobierano od wszystkich zwię-
rząt jednego dnia i w prąpadku uzyskania wyniku
dodatniego - rwterzętareagująco dodafirio naĘchmiast

-niezalężnie od ich stanu fizjologicznego eliminowa-
no zę stada. Cała procedura trwała, w zależności od
fermy, 7-10 dni. Kryteria decydujące o eliminacji loch
lub knurów ze stadaprzedstawiono w tab. 1.

Drugi sposób, tańszy i dlatego preferowany pTzęz
właścicieli ferm, polegał na badaniu kolejnych grup
loch w okresie gdy przebywaĘ one na porodówkach.
W q/m przypadku próbki krwi badano jedynie w kie-
runku obecności przeciwciał dla wirusa PRRS, a re-
agujące dodatnio samice eliminowano dopiero po od-
sadzeniu ich od prosiąt (odsadzenie i eliminacj a - Wean
& Removal - WR). Sposób ten wyraźnie wydłużał
procedurę uzdrawiania stada. Z drugiej strony chronił
on prośne i karmiące lochy przednaĘchmiastowąeli-
minacj ą. Opisaną metodę zastosowano również w pię-
ciu fęrmach liczących od 150 do 1295loch. Róznice
w zakresie postępowanla pTzy pierwszym i drugim
sposobie przedstawiono w tabeli.

P o e liminacj t zw ierząt re aguj ących do datnio, c o przy
przyjęciu tego sposobu trwało w sumie 7-8 miesięcy,
stan zdrowotny wszystkich stad podstawowych moni-

Tab. 1. Kryteria stanowiące podstawę eliminacji loch i knu-
rów ze stada

Tab.2. Porównanie metod uwolnienia stad od PRRS

§posób badania

Badanie odczynem EL!§A

Badanie techniką PCR

Czas eliminacji zwierząt
teaguiących dodatnio

Czas realizacii ptogramu

Wszystkie zwierzęta
jednoczoś nie

Tak

Tak

Natychmiast

7-10 dni

Koleine grupy technologiczne
samic w okresie przebywania

ich na porodówce

Talł

Nie

po odsadzeniu

7-8 miesięcy
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1ch
jednomiesięcznych. W sumie w okresie roku w fer-
mach objętych programem TR i WR przebadano po
3600 loch. Siedemdziesiąt cztery samice z ferm TR

datnio w teście ELISA, w
je po upływie miesiąca po-
ami ELISA i PCR. Dziewięć

z 74 osobników zareagowało ponownie dodatnio,
uboju
obec-
TRu

żadnego z wyeliminowanych z-łvierząt nie wykazano
obecnóści PRRSV co wskazuj e, że przyjęta metoda

od PRRS.
fermach uzdrawianych
ciu uzdrawianych stad u

wyeliminowanych serologicznie samic stwierdzono
obecność wirusa PRRS. Powyższe uwidacznia, że w
przypadku wprowadzania programu uzdrawiania od

zńa, że kosź badania jednego osobnika w systemie
TR był około dwrrkrotnie Wższy niż w systemie WR
i wahał się w granicach 8-10 dolarow amerykańskich.

Zdaniem autorów, pr zed p o dj ę c i em de cy zji o uwal-
nianiu gospodarstw od PRRS za pomocą wymienio-
nych metod naleĘ sprawdzió gzy ferma spełnia na-

wiania,
- w momencie wprowadzęnia programu, przeciw-

ciała dla PRRSV wykazano co najwyżej uż5%o świń,

- w fermie nie prowadzono szczepień przeciw
PRRS,

- w promieniu do 3,2krn nie ma innych zakażo-
nych PRRSV ferm.

Metodę uzdrawiania stada od PRRS opierającą się
na okresowym - co najmniej sześciomiesięcznym -
,,zamknięciu stada podstawow ego" przedstawili auto-
rzy amerykańscy (4). Celem ,,zamknięcia stada" jest

świń. Wspomniani altorzy swoją hipotezę sprawdzili
w fermie liczącej 1400 loch, w której odbywała się
produkcja prosiąt, które po odsadzeniu przernJcono
do innego obiektu. Proces uzdrawiania rozpoczęli oni

w momencie immunologicznej stabilizacji stada, to
gdy.., rdzono
ctwcrał nie ob-
adnych PRRS.

P ierw szą d ecy zj ąbyŁo wprowadze nie zakanl,,remon-
towania stada". Zakaz ten obowiąąnvałprzez 5 mie-

wieloródek. Loszki po odchowaniu, inseminowano
nasięniem wolnym od PRRS. Łączono je z serologicz-
nie dodatnimi wieloródkami dopiero w porodówce.
Można więc stwierdzió, że stado podstawowe pozo-
stawało zamknięte przęz okres prawie roku. Badania
serologiczre włączonych do stada loszek oraz ich po-
tomstwa dowiodĘ, że wszystkie badane zwierzęta
pozostĄ serologicznie ujemne, co wskazuje na eli-
minację wirusa ze stada (4).

Możliwości eliminacji PRRSV na drodze stablltza-

PRRSV chlewni liczącej około 300 loch, której wła-
ściciel postanowił produkowaó wolne od PRRSV świ-
nie. Odchów świń odbywał się w systemie zamknię-
tym. W porodówce przestrzegano zasady -całe p9_-

mieszczenie pełne, całe pomieszczenię puste". We
lniania zastosowano
grup świńw celuusta-
cznęgo 1 oglanlczenla

prosiąt badaniami serologiczqmi (ELISA). Po kilku
miesiącach okazało się, że mimo 3-letniego okresu
szczepień, u nie uodpornionych warchlaków i tuczni-
ków doszło do serokonwersji, co wskazywało na obec-
ność wirusa w tej grupie zvvterząt. Powyższe skłoniło
do opracowania nowego dwufazowego programu
uwalniania chlewni od PRRSY polegającego na rów-
noczesnychdziałaniachorgartizacy jnychidodatkowo



szazępięń wdrozono program b adania s erolo giczne go
i wirusologicznego loch i eliminacji z:łvletząt reagują-
cych dodatnio.

Realizacja fazy I polegała - w pierwszej kolejności
- na opróżnieniu na okres 60 dni pomtęszczenia dla
prosiąt odsadzonych. Uzyskano to pr zemieszczając
odsadzane w tym okresie prosięta pozafermę. Wszyst-
kie pozostałe na fermie warchlaki i tuczniki zaszczę-
piono przeciw PRRS dwu]<rotnie w odstępie 30 dni.
Wolne od odsadzonych prosiąt pomieszczenia podda-
no solirJnemu mechanicznemu sprzątaniu, myciu i de-
zynfekcj i. Równo cze śnie wdrożono zasady bio as eku-
racji uniemożliwiające przemieszczanię lldzi l zwlle-
rząt między hiperimmunizowanymi tucznikami a
wprowadzanymi po 60 dniach na warchlakartttę, wrń-
liwymi na infekcję nie szczeptonymi prosiętami. Sta-
tus zdrowotny nie szczeplonych prosiąt monitorowa-
no wykonując co miesiąc badania serologiczne świń
w kierunku obecności przeciwciał dla PRRS.

Pro gram działań w z akre si e fazy II skonc entrowany
był na stadzię podstawowym. Polegał na zaprzestanttl
szczepień rw ier ząt stada p o dstawowe go - uo dp omi o -
nych w okresie poprzednich 3 lat. W osiem miesięcy
później od wszystkich loch i knurów pobrano krew,
którązbadano w kierunku obecności przeciwciał (ELI-
SA) i wirusa (metodąPCR). Zwierzęta reagujące do-
datnio w teście PCR naĘchmiast eliminowano. Swi-
nie ujemne w odcz;mie ELISA pozostawiono.

Lochy serologicznie dodatnie klasyfikowano - w
zależności od wysokości miana przeciwciał - na sa-
mice wysokiego ryzyka (wysokie miano przeciwciał
- wskazującę na czynne zakażęnie uodpornianych
świń) i samice małego ryzyka (niskie miano przeciw-
ciał). Zwterzęta zallczone do pierwszej wymienionej
grupy natychmiast eliminowano,

Samice zakwalifikowane do drugiej grupy badano
ponownie po 3, 4 i 5 miesiącach. Wszystkie lochy, u
których w omawianym okresie nie zarejestrowano
spadku miana przeciwciał. wybrakowano, Pozostałe
serologicznie dodatnie świnie eliminowano stopnio-
wo (po odchowaniu przez nie prosiąt). W rezultacie,
po 8 miesiącach od rozpoczęciabadań serologicznych
wszystkie reagujące dodatnio nvierzęta stada podsta-
wowego zostaĘ usunięte. Loszki remontowe zaczęto
wprowadzać do stada po usrrnięciu z niego loch wiru-
sologicznie dodatnich i samic wysokiego ryzyka.

Analtza wyników uzyskanych w następstwie reali-
zacji fazy I wykazała ob ecno ś ć niskie go (p oniżej I%)
odsetka prosiąt serologicznie dodatnich. Ponieważ
miano przeciwciał było u 4-tygodniowych odsadzo-
nych prosiąt niskie i nie narastało uznano, że jest ono
zlviązane z obecnością przeciwciał biernych. Wyniki
uzyskane w efekcie realizacjt fary II uwidocznlĘ, że
wszystkie lochy są wirusologicznie (PCR) ujemne.
Piętnaście z 3I4loch zaliczono do świń ,,wysokiego
ryzyka", które natychmiast usunięto ze stada.Można
więc stwierdzić, że okresowe wstrąrmanie przepĘwu
prosiąt przez warchlak arntę oraz intensywne szczepie-

nie warchlaków i tuczników, i wprowadzenie zasad
bioasekuracji odsadzonych wrażliwych na zakażenie
prosiąt dało zaskakująco dobre renlltaty. Podobnie
korzystrre wyniki ottzymano w efekcie realtzacji fazy
II. Niemniej zdanięmautorów postępowanie w ramach
tej fary winno byc szybsze i bardziej zdecydowane,
co ograntczyłoby ryzyko niepowodzenia.

Kolejny sposób uwolnienia stada od PRRS przed-
stawili specjaliści z Minnesoty (1a), Swój model po-
stępowania zastosowali oni w fermie, ktora zostńa
zasiedlona 1250 loszkami wolnymi od PRRS i mińa
produkowac matęnał zarodowy. W kilka miesięcy po
zasiedleniu doszło do wybuchu klasycznej postaci
PRRS, zarówno wśród rwierząt nowo uksztahowane-
go stada podstawowego jak i w grupach rodzących się
prosiąt,

Mimo dramaĘcznej sytuacji właściciel fermy po-
stanowił uwolnić ją od PRRS i doprowadzić do sytu-
acji, która umożliwiłaby mu sprzedaż wolnych od
PRRS loszek. Dla osiągnięcia tego celu podjęto na-
stępujące kroki:

- dwukrohr ie zaszczepiono żyłvą szczepionką wszyst-
kie lochy,

- wyeliminowano z chlewni knury wprowadzając
jednocześnie inseminację wolnym od PRRSV nasie-
nlem,

- zakupiono 4-miesięczne wolne od PRRS loszki,
które dwukrotnie w odstępie 30 dni uodporniono i
odchowyłvano w oddzielnym pomieszczeniu bez kon-
taktuz lochami. Wieloródek i loszek postanowiono w
przyszłości już nie szczepió przeclw PRRS,

- kolejnym etapem dziaŁańbyła depopulacja fermy
z lrodzonych tam dotychczas prosiąt, które wlr,vie-
ziono do innego obiektu.

W rezultacie w fermie pozostĄ wyłącznte dwukrot-
nie szczepione lochy i młode loszki.

W cęlu weryfikacji podjętego dziŃantawykonywa-
no badania w kierunku PRRSV, DoĘczyĘ one dwóch
losowo wybranych prosiąt z każdego odsadzonego
miotu. Badania te powtarzano 3-krotnie w odstępie 2
tygodni. Niewykazanie w trzech kolejnych badaniach
obecności wirusa wskazywało na brak pionowego -
od loch do prosiąt - orazpoziomego -mtędzy prosię-
tami - szerzenia się zakażeń. Był to równocześnie
dowód, że stado podstawowe loch zostało uwolnione
od wirusa i można do niego włączyc zaszczepione
wolne od terenowego wirusa PRRS loszki. Po około 4
miesiącach stado podstawowe zaczęto remontowaó, nie
szczepionymi przeciw PRRS loszkami wolnymi od
tego wirusa, Sam zdrowotny loszek po połączeniu ich
z lochami monitorowano badając je testem ELISA.

Wykazano, że stado podstawowe zostało ustabili-
zowane)produkcjawróciła do nonny, a odsadzone pro-
sięta i produkowane loszki były wolne od PRRSV.
Loszki wprowadzone do stadaprzez okres obserwacji
(12 miesięcy) pozostawĄ wolne od przeciwciał. Od-
setek serododatnich samic, które przebywały w chlew-
ni, w momencie wybuchu PRRS stopniowo spadał.



Niemniej założono ich stopniową ale jednocześnie
szybką eliminacj ę. Ze w zględuna możliwo ść ich trwa-
łego zakażenia wirusem terenowym zwierzęta te sta-
now iązagrożenie dla wolnej o d PRRS populacj i i win-
ny być szybko wyeliminowane.

Przedstawione wyniki wskazują na szanse lzdro-
wienia populacji świń od PRRSV i możliwość produ-
kowania w tego typu obiekcie loszek zarodowych
wolnych od omawianego wirusa.

Przedstawi one przyldady uwidaczriaj ą szanse uwol-
nienia gospodarstw od PRRS. Należy jednak zdawać
sobie sprawę z faktu, że procedura eliminacji wirusa
PRRS ze stadajest długotrwała i wymaga działań or-
gantzacyjnych, intensywnych badań laboratoryjnych i
wprowadze nia zasad bio as ekuracj i. Wdrożenie odp o -

wiednie go pro gramu szczepień z pewno ś cią ułatwia i
zwiększa szanse podjętych działań. Doceniając w tym
względzieprzydatnoś ó szczepionek przeciw PRRS, nie
mozna ich jednak traktować jako jedynego - uniwer-
salnego narzędzia.
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szczepem (szczep Amica) S. equi. Żtebięta zakażatto do otworów nosowych 1

ml świeżej hodowli paciorkowca zawierającej około 109 jtk/m1 Zywa awiru-
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była bardzo bezpleczna ale nie dawała protekcji. Natomiast źywa atenuowana

szczepionka opańa o szczep delecyjny S. equiTW 928 zastosowana w iniekcji

domięśniowej w pełni chroniła przed zakńeliem eksperymentalnym. W miej-

scu iniekcji pojawiaĘ się efekty niepożądane Podanie tej szczepionki pod ślu-

zówkę wargi górnej w ilości 108 lub 10'jtk było bezpieczne i dawało pełną

protekcję nawet u źrebiąt szczepionych w wieku 4 miesięcy. Przejściowy obrzęk

pojawiający się w miejscu iniekcji szczepionki ustępował po 2 tygodniach
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Zapalenie gruczołu mJekowego wyst@iło u pierwiastek w stadzie liczącym

400 szruk owiec mlecznych utrzymywanych w chowie intensyłvnym. Po ostat-

nim udoju przed zasuszeniem do każdej ówiartki wymienia podano przez kanał

strzykowy penicylinę G i kloksacylinę U 22 (23%) owiec występowały klinicz-

ne objawy zapalenia wymienia po 2-3 dniach po wykocie W wydzielinie gnr-

czołu mlekowego o konsystencji wodnistej występowaĘ strzępki włóknika Po-

mjmo zastosowania iniekcji domięśniowych amoksycyliny-kolistyny przez 3

kolejne dni nie uzyskano poprawy. Ponadto u l8 owiec pojawiła się gorączka,

depresja i utrata łaknienia. Owce padĘ pomiędzy 15-20 dniem od wystąlienia

objawów klinicmych. Z mleka 8 chorych owiec wyizolowalo AspeĘllus lilnli-

gafus, od jednej owcy .4, telreus. Aspergil}us izolowano też z tkanki gruczoło-

wej wymienia oraz z nadwymieniowych węzłówchłonnych. W przegrodach mię-

dzyzrazlkowych występowaĘ ogniska zwłóknienia i wybroczyny, w miąższu

gruczołowym występowaĘ liczne ropnie i serowaciejące guzki martwicowe,
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