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Cirkowirus świń (porcine circovirus PCV) został
odkrył w 1982 r., jednak przez wiele lat znaczente
zakażeń trzody chlewnej §m drobnoustrojem pozo-
stawało kwestią sporną (40). W ostatnich |atach zgro-
madzono szęre1nowych danych świadczących o istot-
nej roli tego wirusa w patogenezie chorób świń.

Cirkowirus świń należy do rodziny Circoviridae,
grupującej drobnoustroje roślinne i rwierzęce posia-
dające genom zbudowany z pojedynczej ntci DNA o
symetri i ko li stej (26, 3 6) . P i erws zy z p o znany ch szcze -
pów PCV odkry§ przęz Tischera i wsp,, nie był pato-
genny dla świń (40). Badania serologiczne dowiodĘ
żę zakażęnia trzody chlewnej tym wirusem są na świe-
cie szeroko rozpowszechnione (6, 11, 12, ),6,18, 41),
Przeciwciała dla PCV stwierdzono w wielu krajach
świata u 53 do 92oń świń (6, 12, 16, 4l).Przęciwciała
reagujące z antygenami PCV wykazano również rł,

surowicy lldzi, myszy i bydła (39). Stwierdzono tak-
że zwtązekPCY z występowaniem drżączki u nowo
narodzonych prosiąt (15). Nieco póżniej okazało się,
że cirkowirusy mozna izolować od świń z objawami
poodsadzeniowe go, wielonarządowe go zespołu wy-
niszczającego (postweaning multisystemic wasting
syndrome - PMWS) (23,24).

Choroba występowała w Kanadzie, USA, Francji,
Hiszpanii, Niemczech, Danii, Japonii, a taWe w Pol-
sce (5, 14,I'7,23,24,27,29). Wirus izolowany zpr7ry-
padków PMWS różni się w znacznym stopniu od nie-
patogennego PCV (760ń podobieństwa sekwencji nu-

kleotydowej), w związku z czymprzyjęto nazwę PCV-
I dla szczepów niezjadliwych dla świń, a PCV-2 dla
szczep ów i zo 1 owanyc h z pr zyp adków P MW S . Intere -

sujący jest fakt wykrycia PCV-2 również u świń nie
wykazuj ących objawów PMWS (28). Wskazuj e to jed-
noznacznie na możliwo ść występ owania b ezobj awo-
\\ych zakażęń Ęm wirusem.

Poodsadzeniowy, wielonanądowy
zespół WyniszczaiąGy

PMWS doĘczy prosiąt w wieku 5-12 tygodni i nie-
kiedy osesków. Obserwuje się utratę masy ciała, dusz-
ność, kaszel, bladość skóry lub żohaczkę, a niekiedy
biegunkę i zaburzenia ze strony centralnego układu
nerwowego. Odsetek chorych rwierząt i śmiertelność
są zmienne s, zależą od stadium choroby w fermie.
W ostrych przypadkach śmiertelność w stadzie możę
sięgnąć I0oń, podczas gdy w fermach, gdzle zakażę-
nia cirkowitusowe występują enzooĘcznie straty są
znacznte mniejsze. Złę warunki zoohigieniczne mogą
wpĘwać niekorzystnie na wzrost strat (1).

Anatomo- i histopatol ogtczne zmtany występuj ące
w przebiegu PMWS opisali Clark, Daft i wsp. oraz
Ro sell i wsp. (8, 9, 32). Najbardziej charakterysĘ czne
z ntch doĘcząwęzłów chłonnych; są one silnie po-
większone, jednolicie białe na przekroju (ryc. 1). Kon-
systencja płuc może być tęga lub gumowata. Grupy
zrazlkow mogą mieć barwę ciemnoczetwoną na sku-
tek nagromadzenia się wybroczyn w pęcherzykach



płucnych. Szaro-czerwone niedodmowe obszary zwy-
kle lokalizują się w szcz7Ąowych i sercowych płatach
płuc. Często spotyka się uszkodzenie wątroby rożne-
go stopnia (31). Mogą to być zmiany zapalne o róż-
nym nasileniu, atrofia lub nvłóknienie tego narządl.
Sledziona jest często powiększona o konsystencji mię-
sistej. Nerki mogą byó blade, znacznie powiększone,
o powierzchni usianej biaĘmi ogniskami widoczny-
mi pod torebką, Na błonie śluzowej jelita ślepego i
okrężnicy obserwuje się niekiedy przekrwienie oraz
wybroczyny. W śluzówce okolicy wpustowej żołądka
mogą występować owrzodzenia. Występuj ąca na sku-
tek tego anemia jest pierwotnąprzyczynąbladości skó-
ry obserwowanej w przebiegu PMWS (34).

S erologiczn ie zakażęnta P CY -ż można wykrywac
przy uĘ ctll odczynu immunofluorescencj i, immuno-
peroksydazowego i ELISA. Znaczentę wyników takich
badań jest ograniczone ze względll na powszechne
występowanie tego drobnoustroju (25). Wykrycie za-
każęnia P CY -2 może by c również po stawione na po d-
stawie przeprowadzęnia izolacji wirusa lub idenĘfi-
kacji jego białek czy też kwasu nukleinowego. Z me-
tod tych najszerzej stosowaną jest reakcja polimery-
zacjtłańcuchowej (polymerase chain reaction - PCR)
(2I,22,28). NiesteĘ, podobnie jak w przypadku me-
tod serologicznych sam fakt wykrycia DNA tego wi-
rusa w organizmie świni nie świadczy o roli PCV-2 w
wywoływaniu procesu chorobowego. Pewne nadzieje
wiĘe się z metodami opaĘmi na PCR, porwalający-
mi nie Ęlko na idenĘfikację wirusa lecz równieżokłe-
ślenie jego ilości w zakażonych tkankach (20). Obec-
nie największe znaczenie w diagnosĘce PMWS po-
siadaj ą metody umożliwiaj ące idenĘfrkacj ę PCV-2 w
obręb ie §p owych zmian hi stopatolo giczny ch w tkan-
kach pobranych od padĘch lub diagnostycznie ubi-
Ęch zlvierząt. Nalezy tu wymienić przede wszystkim
hybrydyzację in situ(in situhybridization- ISH) (32).
W metodzietej zabarwieniu ulega DNA wirusa dzięki
swoistemu wiązaniu się komplementamej z nim son-
dy DNA znakowanej immunoenzymaĘcznte (ryc. 2).

Obecnie uw ńa się,że badanie w ęńów chłonnych jest
naj lep sz ą meto dą p o nv alającą na o dr óżnienie PMW S
od innych zespołów chorobowych przebiegających z
podobqrmi obj awami klinicmymi. W przebiegu PMWS
najbardziejcharakterysĘcznezmianyhistopatologicz-
ne doĘczą bowiem tkanki limfaĘcznej. W węzłach
chłonnych stwierdza się zaburzenie ich struktury znaQz-
ne obniżenie liczby limfocytów, nacieki histiocy.tarne
oraz rozslane, wielojądrzaste komórki olbrzymie
(ryc, 3). Autorzy hiszpańscy (30) wskazująjednak, ze
w przebiegu PMWS charakterysĘczne zmiany ulegają
zanikowi i często w zaawansowanej fazie choroby mi-
kroskopowy obrazwęzłów chłonnych wraca do normy;
nie udaje się równiez v,rykazać obecności DNA wirusa
w tkance limfaĘcznej przy zastosowaniu metody ISH.
W związku zĘmzalęca się pobierać do badania mate-
riał od prosiąt w początkowej fazie choroby. Nieprzy-
datlre jest badanie poubojowe.

Ryc. 1. Węzeł chłonny pachwinowy świni, powiększony
w przebiegu PMWS

Ryc. 2. Hybrydyzacj a in situ, Ciemne zabarwienie cytoplaz-
my histiocytów zawierających DNA PCV-2. Powiększenie 200
razy

Nalezy pamiętać, ze zastosowanie badania histopa-
tologicznego i ISH w diagnostyce PMWS jest możli-
we jedynie w przypadku dostarczenia do badaniawła-
ściwie przygotowanego materiału. Wycinki węzłów
chłonnych (ok. 1 cm3) powinny być utrwalone w zbu-
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forowanej formalinie w jak najkrótszym czasie po
śmierci zwrcrzęcla.

Dotychczas nie wyjaśniono w pełni patogenezy
PMW S . Zakażante pro s i ąt gno tob i oĘ c zny ch wiru s em
PCY -2 nie wyłvołuj e żadnychobjawów chorobowych.
Fakt ten, oraz szerokie rozpowszechnienie PCV-Z i
tiezbyt częste występowanie PMWS sugeruje, ze w
wywoływaniu tej choroby uczęstntczą dodatkowe

dynie immunos§mulowane nie wykazywŃy żadnych
objawów chorobowych (19). Wobec tych wyników
interesujący wydaje się fakt wystąpienia pierwszych
przypadków PMWS w stadach kanadyjskich o wyso-
kim statusie zdrowotnym (1), W stadach §ch reduk-

wiek celow a Iub przypadkowa immunostymulacja w

obecnośc PRRSV i ADV co sugeruje współudział Ęch
czynników w wywołaniu choroby (30).

Znaczenie PGV.2 w plzebiegu innych chotób świń

W badaniach narządów wew. 42 świń, przeprowa-

zespołem zapalenia skóry i nefropatii świń (porcine
dermatitis and nephropathy syndrome - PDNS),
dr żączkąhlb kas zlem (2I) . OkazŃo s i ę, że udzi ał P CV -

2 w wywoĘrvaniu pewny ch zmianmikroskopowych i
anatomopatologicznych obserwowanych w przebiegu
PRRS j e st możliwy, B adania retro spektyw ne vnrykaza,

Ę, że w ponad płuc uzyskanych z przry-

padków tnv. p i PRRS był obecny rów-
niężPCY-ż or a tego wirusa zmiany hi-
stopatologiczne (4),

Jednostką chorobową która ostatnio spotyka się z

58 (7}

Ryc. 4. Skóra świni z pokrvtą czerwonymi plamami charak-
terystycznymi dla PDNS

a '1

Ryc. 5. Blade, powiększone
docznymi na powierzchni

",ądł _ś .a*

nerki świni z wybroczynami wi-

Rv*c. 6, Wycinek nerki świni zabarwiony hematoksyliną i eozy-
ną. Zniekształcone kłębuszki i kanaliki nerkowe wypełnione
eozynochłonną substancją szklistą. Powiększenie 100 razy

PDNS). Porazpierwszy PDNS stwierdzono w 1991 r,

w Szkocji (35). Obecnie choroba ta zostałarozpozna-
na w wiĘkszości krajów Europy, Ameryce, Aushalii
oraz AĘce Poh"rdniowej (33). W Polsce schorzenie
to opisali Pejsak i wsp. (29).

PDNS jest chorobąz nadwrażliwości Ępu III, ma-
nife stuj ąc ą s i ę uo gó lni onym zap aleniem naczyń wło -



dnak w obrębie uszkodzonych
nie udało się wyr,vołać PDNS
czalnych, tak więc obecność

PCY-} i PRRSV w tkankach chorych zvvierzątmożna

Leczenie i zwal czani e zakażeń PGV,2

ponownej poprawy,

podsumowanie

znanymi za
w wywoĘ-
w pełni po-
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Badania w kierunku zakażnego zapalenia rnacicy (CEM) wl.wołanego przez
Taylorella equigenita}is przeprowadzono na 1 20 k]aczach w wieku 6-12 lat l 22

ogierach w wieku 6-16 lat 104 klacze i wszystkie ogierypochodziĘ ze stadniny
w Izmirze Wymazy do badań bakteriologicznych pobierano z fossa c]jtoridis i

macicy od klaczy z zapaleniem macicy i od klaczy, u których wyst@iły trudno-
ści zajścia w ciążę Od ogierów pobierano do badań próbki nasienia. Do izotacji
T. equigenitalis stosowano agar czekoladowy z dodatkiem streptomycyny Po-
siewy inkubowano w atmosferze 10% dwutlenku węgla w 37''C przez 5 dni.
Uzyskane dwa izolaĘ od klaczy wytwarzĄ oksydazę i katalazę, były wrażliwe
na ampicylinę, amikacynę, penicylinę G, imipenem, oksytetracyklinę, strepto-

myclłrę i neomyc)łlę Klacze, od których wyosobniono I equigenitalis wy)e-

czono siarczaniem amikacyny w infuzji domacicznej oraz ampicyliną podawa-
ną parenteralnie przez okres 9 dni

G.


