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Skutecznośó profilaktyki swoistej w ograniczaniu
strat spowodowanyoh infekcią parwowirusem świń
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*Lecznica dla Zwierząl, ul. Piastowska 44, 47-200 Kędzierzyn Koźle

Efficacy of specific immunothempy in reducing the losses caused by parvovitus inlection in pigs

Summary

The aim of the survey was to estimate the efficacy of vaccination against infections caused by parvovirus in
pigsn using the vaccines Porcilis EryłParvo and Porcili§ Parvo, manufactured by Intervet. The survey was
carried out in the years 1995:2000 in 2 farms on 445 young sows and 323 multiparous sows. During the survey
the fo|lowing parameters have been observed in all groups of animals (tested and control): the efficacy of
covering, the size of littćr (including dead and living piglets), the proportions of litters lvith small numbers,of
piglets (5 or less), the percentage of steri]e females.- ttre suryey proved that the utilised vaccines resulted in an increase of the efficacy of the covering, the
number of piglóts born and a considerable decrease of the proportion of |itters with small numbers of piglets,
as well as tńe"percentage of barrenness. The calculated ecońomic effects of this prophylaxis on the basis of the
number of living piglets have brought an extra profit: in the group of primiparas 33-43 PLl{ / litter and in the
group cf multiparas 28 PLN 1litter.

keywords: pig, prophylaxis, economic effects

Efektywna produkcja świń zależy między innymi
od właściwęgo rozpoznawania i kontrolowania cho-
rób powodujących zaburzeniaw rozrodzie. Do najważ-
niejszych znjchzalicza się infekcje na tle wirusowym:
zakażęnte parwowirusowe (PPV), zespół r ozr o dczo -
oddechowy (PRRS), chorobę Aujeszky'ego (chA),
zespół SMEDI, pomór świń (CSF), influenzę, atakże
brucelozę i leptospirozę (6, I0,16, 19).

W Polsce, według Pejsaka (11) najczęstsząprzyczy-
nąwystępowania problemów w rozrodzie świń o cha-
r akter zę zakaźny m, j e st zakażeni e p arw o w iru s o w e
świń. Infekcja parwowirusem świń jest ściśle związa-
na z układem rozrodczym samic. W wyniku zakaże-
nia obserwuje się najczęściej: zmniejszonąliczbę pro-
siąt w miocie, embriolizę zarodków lub mumifikację
płodów, występowanie nieregularnych cykli oraz ob-
niżoną skuteczność krycia ( 1 , 1 0- 1 2). Czynnikiem etio-
logicznym jest parwowirus świń (porcine parvovitus
- PPD należący do rodziny Parvoviridae. Wirus ten
należy do zarazkow ubikwitarnych i stwierdzany jest
u większości świń we wszystkich rozwiniętych rolni-
czo krajach. W Polsce , po raz pierwszy tzolacji par-
wowitusa dokonano w zakŁadzie chorób swiń pań-

stwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach w
1983 r. (21). Zródłem zatazka w wantnkach natural-
nych s ą zw ier zęta zakażone, wydal aj ąc e wirus w okre -

sle wlrem11 wraz z wydzielinami i wydalinami (11).

Sk-utki infekcji zależąodokresu ciązy,w którym do-
szło do zakażenta samicy (I2). Jeżeli zakażenie miało
miejsce przed implantacją zarodka, występuje powtor-
na cykliczna ruja. Zakażenie wszystkich płodów w okre-
s j e 1 4- 1 5 dnta cięy, jest przy czyną ich śmierci i wystą-
pienia rui opóźnionej. Infekcja płodow pomiędzy 35 a
70 dniem prośności, daje najbardziej charakterysĘcz-
ny dla PPV objaw kliniczny, tj. mumifikację płodów.
Pło dy zakażone powyżej 7 0 dnia ich ży cia ̂

 
wytwarzaj ą

swoiste przeciwciała chroniące je przed skutkami in-
fekcji ( 1 2). W przypadku, gdy przy życiu pozostały co
najmniej 4 rozwllalące się płody, możliwe jest utrzy-
manie ciĘy (I1), a jedynym zauważalnym skutkiem
będzie małaljczba prosiąt w miocie (8).

Celem przeprowadzonych badań była ocena efek-
tywno ści sto s owania szczepionek przeciwko zakażę -
niom par-wowirusem świń na wybrane parametty roz-
rodu.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1995-2000 w dwóch

f-ermach hodorł,lanych świń, połozonych na tercnic woje-
wództrł,a opolskiego,

Gospodarstrva. Gospodarst\\/o A jest obiektem wielko-
towarowyln o zarrrkniętym cyklu produkcyjnyll. Stado
podstawolł,e składało się z 193 llacior, rasy duńsl<iej lan-
dracc (80 '%) oraz, nrieszańców duliskiej landrace z r.vielką



białą polską i polską białą zrvisłouchą (20 oń) oraz 9 knu-
rów: 2 rasy duroc, 2 landrace oraz 5 mieszańców duroc x
pietrain. Sredni wiek odsadzanych od macior prosiąt wy-
nosił 35 dni. Zwierzęta żywione sąpasząpełnoporcjową.
W porodówkach nie przestrzega się zasady ,,całe pomiesz-
czenie pełne, całe pomieszczęnię puste". Remont stada
odbywa się w oparciu o loszki z własnego chowu, które
zywione są zgodnie z zasadalnl wychowu materiału repro-
dukcyjnego.

Gospodarstwo B jest nowo powstałym obiektem, do któ-
rego zakupiono 157 loszek, mieszańców ras białych, w
wieku około 7 miesięcy o masie ciała w przedziale 1l0 do
l20 kg. Loszki sąutrzymywane w kojcach grupowanych
po l 0 do 72 zwierząti żywione pasząpełnoporcjową. Sredni
wiek odsadzanych od macior prosiąt wahał się od 35 do 42
dni. Krycie loszek jest naturalne, knurami ras mieszanych,
tj. duroc x pierain oraz rasy polska biała zwisłoucha. Po-
dobnie jak w poprzednim gospodarstwie, woda dostarcza-
na jest z poideł. W gospodarstwie nie przestrzegana jest
zasada,,całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie pu-
Ste".

Szczepionki. Profilaktykę przeciwko infekcji PPV u 1o-

szek i macior prowadzono przy uzyciu następujących pre-
paratów: Porcilis Ery + Parvo (Intervet) jest szczepionką
złożonąinaktywowaną z adiuwantem w postaci alfa-toko-
ferolu. Loszki i maciory immunizowano jednokrotnie na
około 2 tygodnie przedkażdym kryciem w darvce 2 ml na
zwterzę, podając preparat domięśniowo w okolicy za uchen,
Porcilis Parvo (Intervet) j est szczepionką pojedyncza" inak-
fiowanąz adiuwantem olejowym. Preparat stosowano jed-
nokrotnie, w iniekcji domięśniowej za uchem, w dawce 2 ml
nazwierzę,2-5 tygodni przed druginr kryciem.

Zwierzęta. Badania przeprowadzono ogółem na 445
loszkach oraz 323 maciorach,

W gospodarstwie A badania wykonano na 388 loszkach
i 323 maciorach, które losowo podzielono na grupy: loszki
i maciory. W grupie pierwszej loszek Iiczącej 100 samic,
nie stosowano profilaktyki i stanowiły kontrole; w grupie
drugiej zastosowano Porcilis Ery + Parvo u 190 loszek,
natomiast loszkom grupy trzeciej w liczbie 98 samic, po-
dano Porcilis Parvo, W grupie pierwszej macior 62 sami-
ce, u których nie stosowano szczepień stanowiły kontrolę;
w grupie drugiej - 96 macior immunizowanych zostałoprzy
użycitlPorcilis Ery -]- Parvo. Ocenie poddano 247 cykliroz-
rodczych. Grupa trzecia - 165 macior, którym zastosowa-
no Porcilis Parvo, a ocenie poddano 459 cykli rozrodczych.

W gospodarstwie B badaniem objęto l57 loszek, które
podzielono na 3 grupy. W grupie pierwszej liczącej 54 loszki
nie stosowano profilaktyki i stanowiła ona kontrolę; w gru-
pie drugiej zastosowano Porcilis Ery + Parvo, natomiast
zwierzętom grupy trzeciej, w liczbie 60 loszek, aplikowa-
no porcilis parvo.

Krycie 1oszek w obydwu fermach miało miejsce z regu-
ły w drugiej rui w okresie tolerancji płciowej. Po pokryciu
zwierzęta były utrzymywane w kojcach pojedynczych do
około 35 dnia.

Natom iast w ferrnie A, w tym czasie samice były badane
na ciąźę metodąultradźwiękową. Po tym czasie w obydwu
fermach loszki i maciory łączono w grupy po 6 do 8 zwie-
rzat.

Wet. 2llĘ, 58 (9}

W trakcie prowadzonych badań, we wszystkich grupach
zw ier zaJ, rej e strowano następuj ąc e p arametry : skute czno ś ć
krycia, wielkość miotów z uwzględnienietn Iiczby żywych
i martwych prosiąt, odsetek miotów o małej liczbie 5 lub
mniej urodzonych prosiąt, odsetek brakowań samic z po-
wodu niepłodności.

Uzyskane wyniki oplacowano statystycznie testem ana-
lizy wariancji w układach jedno- i dwuczynnikowych nie-
zr andomtzowanych. I sto tno ś ć r o żnic mi ędzy war1o ś c i ami
średnimi określono pzy pomocy wlelokrotnego testu roz-
stępu Duncana (7, 14).

Wyniki iomówienie
Wyniki b adań klinicznych nad skuteczno ścią pro fi -

laktyki swoistej przeciwko zakażeniompatwowirusem
świń, przedstawiono na ryc. 1-6. Aplikacja zastoso-
wanych szczepionek w obydwu fermach spowodowa-
ła wzrost skuteczności krycia, llczby urodzonych pro-
siąt w miocie orazznaczne obniżenie odsetka miotólv
o liczbie prosiąt 5 lub mniej w miocie, atakże odsetka
samic brakowanych z powodu niepłodności.

D|a przykładu, w fermie A szczegoInie korzystne
rezllltaty uzyskano w grupie pierwiastek po zastoso-
waniu Porcilis Parvo. DoĘczyło to takichparametrów,
jak: skutecznośc krycia, Itczba prosiąt urodzonych
maltwo, odsetek miotów małych oraz odsetka brako-
wańzpowodu niepłodności. Nieco słabsze efekty do-
tyczące tych parametrów odnotowano w grupie samic
szczępionych Porcilis Ery + Parvo. Pomimo, ze w gnr-
pie tej uzyskano najwięcej prosiąt w miocie (ryc.2),
to jednak odsetek prosiąt żywo urodzonych byłniższy
w polównaniu do grupy otrzymującej Porcilis Parvo
oraz kontrolnej.

Zdecy dow anie bardziej wyr aźnę r ożnice (i stotnie
Wższep < 0,01) zaobserwowano w fermie A, w przy-
padku macior wieloródek, Z analizy danych wynika
(ryc. 1-3), ze skuteczność krycia i odsetek prosiąt żywo
urodzonych, były wyższe w grupie otrzymującej Por-
cilis Parvo. Korzystny był również w tej grupie niższy
odsetek prosiąt martwych, miotów małych orazbra-
kowań samic z powodu niepłodności (ryc. 4-6) w po-
równaniu z grupąszczepionąPorcilis Ery + Parvo,

W fermie A, tak w przypadku pierwiastek, jak i wie-
loródek, po zastosowaniu Porcilis Ery | Parvo, liczba
prosiąt urodzonych w miocie była istotnie wyższa w
porównaniu do g-py samic, którym aplikowano Porci-
lis Parvo. Jednakże w grupie wieloródek, odsetek pro-
siąt urodzonych martrvo był najwyższy i wyniósł 1 1,6.
Dlaporównania, samice szczepione Porcilis Parvo uro-
dzlły 8,I Yo, a samice kontrolne 3,7 oń prosiąt mar-
twych. Wynika ztego, że wieloródki poddane szczę-
p i eni om p ro fi l akty c zny m pT zy uży c iu s zc zep iotlki zło -
żonej, tj. Porcilis Ery + Parvo, dając więcej prosiąt w
miocie, w konsekwencji urodziły więcej prosiąt mar-
twych.

P ozytywne r ezultaty immunopro fi l aktyki pt zy wy -
korzystaniu szczepionek, odnotowano równie ż w fęr -
mie B. Były one zbliżone do wyników uzyskanych w
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Ryc. 1. Skuteczność krycia

Ferma A pierwiastki wieloródki
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I

Ryc.4. Liczba prosiąt martwych
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Ryc. 2. Liczba prosiąt urodzonych
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Ryc. 3. Liczba prosiąt żywych

fermie A. Korzystniejsze efekty dotyczące skuteczno-
ści krycia i odsetka prosiąt urodzonych żywo, zareje-
strowano po zastosowaniu Porcilis Parvo, natomiast u
samic szczepionych Porcilis Ery + Parvo, wyższabyła
Itczba prosiąt urodzonych w miocie i ntższy odsetek
miotów małych.

Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oce-
ny efektów ekonomicznych, w poszczególnych fer-
mach w PLN w oparciu o publikacje Okularczyk (9).
Przyjęto, że wartość prosięcia 1-dniowego wynosi
43,50 zł. Zryczałtowany koszt jednokrotnego szczę-
pienia przeciw parwowirozie określono na kwotę 10
zł. Wartość prosięcia 1 -dniowego została pomnozona
pr zez r óżnic ę liczby pro s iąt żyw o ur o dzonych w mio -
tach samic szczepionych, w stosunku do kontrolnych,
a następnie pomniejszona o koszty szczepteń. Otrzy-
mana w ten sposób rożnica stanowi dodatkowy zysk
wyliczony w PLN/miot. Z wyliczeń wynika, że naj-
wyższy zysk uzyskano stosując szczepionkę Porcilis
Ery + Parvo: w femie A w grupie pierwiastek zysk ten
wynosił 42,63 zł,natomiast w grupie wieloródek 27 ,85

Ryc. 5. Odsetek miotów małych
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Ryc. 6. Odsetek brakowanych samic

zŁlmtot, a w fermie B zysk ten wynosił34,80 złlmtot,
Przy zastosowaniu szczepionki Porcilis Parvo zysk
wyniósł: w fermie A w grupie pierwiastek 26,75 zł, a
w grupie wieloródek 20,23 zł, aw fermie B wielkość
ta wyniosła 33,]I zł.

Przeprowa dzone b adania wykazały, że zasto s owa-
nie profilaktyki swoistej przeciwko zakażeniom par-
wowirusem świń, przyniosło zdecydowaną poprawę
efektów produkcyjnych,Z publikacji (15, 18, 20) ury-
n7ka, że czynna immunizacja loszek i macior przed
kryciem, prowadzi do wytworzenia odporności swo-
istej, która chroni rozwijające się zarodki i płody. Spo-
tyka się także prace wskazujące (5), że nię zawszę
odnotowane zostaĘ istotne rożntce w liczbie powtó-
rek rui w grupach immunizowanych przeciw PPY w
stosunku do kontrolnych. Nasze badania nie potwier-
dzajątej opinii.

Uzyskane wyniki kore sp onduj ą z efektami uzyska-
nyml przęz innych autorów (4, 6, 12, 1 3). Mengeling
(8) podaje, ze stosowanie szczepionek inakĘwowa-
nych w formie preparatów złożonych, daje niejedno-
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krotnie lepsze efekty niżpreparaty pojedyncze. Wyni-
ki własnych badań, uzyskanych przy niektórych oce-
nianych parametrach, tj. skuteczności krycia i wielko-
ści miotów potwierdzajątę opinię,

Zbadań Cutlera i wsp. (2) wynika, że jeżeli w sta-
dzie macior rodzi się więcej niż l0 oń miotów mało
liczny ch, wskazuj e to, że pr zy czyną ni skiej p lenno ś c i
świń jest czynnik infekcyjny. W badaniach własnych
odsetek miotów małych wahał się 9,16 do 14,28 oń

(ryc. 5), Wyliczone efekty ekonomiczne stosowania
szczeplonek, na podstawte różnicy liczby prosi ąt żywo
urodzonych, są również porównywalne z odnośnymi
ocenami przedstawionymiprzez innych autorów (3, 6),

Reasumując, można stwierdzić, ze wprowadzęnie
szczepiei przeciw zakażęntom parwowirus em świń,
w istotny sposób poprawia wskaźniki rozrodu iprzy-
nosi wymierne korzyści finansowe.
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oraz Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego

Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego Oddział Bydgoszcz
organlzują 2 dniową konferencję naukową nt.

która odbędzie się w dniach 13-14 września 2OO2 r. w Ośrodku ,,Reko" w Wenecji klZnina.
W programie Sesji są liczne referaty krajowych i zagranicznych prelegentów.
Zg|oszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać na adres: Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Cruczołu
Mlekowego PlWet, ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz, a opłatę zjazdową w wysokości
1OO zł prosimy przekazać na konto Państwowe8o lnstytutu Weterynaryjnego Oddział w Bydgoszczy:
Ban k Cospodarki Zywnościowej S.A. By dgoszcz n r 2 03 01 1 27 -627 5 -27 O0-1 1 OO.

W przypadku czynnego udziału prosimy o podanie tytułu doniesienia. Przewiduje się druk
materiałów konfere ncyj nych.
Sekretarz konferencji mgr Henryka Lassa tel. (O52) 349-31-32, fax (052) 322-13-61, e-mail:


