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Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus (PRRS) is one of several infectious dise ases causing
major economical problems in the swine industrv around the lr,orld. The disease is characterized by symp-
toms of respiratorv and reproductive disorders. The disease was first recognized in the USA (l987), then in
Asia (1989) and in Europe (1990). The first reports in Poland date back to 1992. Tlre etiological agent of PRRS
- PRRS virus was first isolated in porcine alveolar macrophages. lt's virion consists of enveloped capsid
containing a single, positive RNA strand of about 15,000 nucleotides coding for 9 open reading liames. Based
on genome organization and replication strategr,, PRRSV has been included into thc order of Nidovirales, the
Arteriviridac family and the Arterivirus genus together rlith Lactate Deh_vdrogenase Elevating virus (LDV)
of mice, Equine Arteritis Virus (EAV) and Simian Hemorrhagic Disease Virus (SHDV). Strains of PRRSV
exhibit a high variation in molecular and biological properties and are segregated into two types: American
(PRRSV-US) and European (PRRSV-EU). American PRRSV-US predominates in America and Asia and
PRRSV-EU in Europe.

Kevrvords: PRRS, pigs

Po raz pierwszy nową gwałtownie szerzącą się cho-
robę świń. ktorą charakteryzowało występowanie zabu-
rzehze strony układu oddechowego i rozrodczego.roz-
poznano w USA w 1987 r., a następnie w Azjiw l989 r.

i Europie w l990 r. (33). W Polsce po raz pier-wszy po-
dobne objawy zaobserwowano w 199ż r. (27). Obecnie
choroba ta występuje w nietnal wszystkich krajaclr produ-
kujapych trzodę chlewna., a w wielu ma postac enzootii.

Ze względu na objawy kliniczne i nierozpoznatry
czynnik etiologiczny tej choroby początkorvo nazywa-
no ją między innymi, tajenrnicząchorobąświń (mystc-
ry swine disease), chorobą niebieskiego ucha (blue ear
disease), zespołem niepłodności i zaburzęń oddecho-
wych świń (swine infertility and respiratory syndlonle

SIRS), chorobą Heko-Heko (apońskie wyrazenie na
określenie kaszlu).

W 199l r. Kornisja Europejska zaproponowała na-
zwęprzyjętą obecnie na całym świecie: zespoł rozrod-
czo-oddechowy świń (porcine reproductive and respi-
ratory syndrome - PRRS).

0dkrycie wirusa PRRS

O wywoływanie choroby podejrzewano między in-
nymi wirus grypy świń (swine influenza vjrus SIV),
wirus zapalenia mozgu i mięśnia sercowego (encepha-
lomyocarditis virus EMCV), wirus choroby Aujesz-
ky'ego (Aujeszky's disease virus ADV), pat.wowirus
świń (porcine parvovirus - PPV), enterowirusy świń,
cytomegalowirus świń (porcine cytomegalovirus -

PCMV), atakże chlamydie i leptospiry (l4). W 1991 r.

w Institute for Animal Science and Healt|r (ID-DLO)
w Lelystad w Ho]andii dokonano lzolacji i identyfika-
cji wirusa wywołującego PRRS (PRRSV) (39). Nieco
pózniej rowniez badacze arnerykańscy dokonali izola-
cji pierwszego amerykaliskiego szczepu PRRSV VR-
-233ż (5). Kolejne badania wykazały, ze izolowanc
w Europie i USA szczepy LV i VR-2332 rozr-rią się
znacznle na poziomie genetycznym i antygenowym (38).
Następnie dowiedziono, że szczepy podobrre genetycz-
nie i anĘgerrowo do VR-2332 występują w Ameryce Poł-
nocnej i Srodkowej oraz Azji, a szczepy podobne do LV

w Europie. Przyjęto więc nazywać szczepy PRRSV
genetycznie podobne do VR-2332 jakoPRRSV-US, a po-
dobne do LV jako PRRSV-EU (ryc. l). W ostatnich la-
tach szczepy PRRSV-EU pojawiĘ się w Ameryce Poł-
nocnej, zaś szczepy PRRSV-US w Europie (9, 18).

Wirrrs PRRS należy do rodzity Arteriviridtle i rodza-
jl Arterivitzs. Rodzina Arterivil,idae wspólnie zrodzi-
ląCorolruviridae zostały sklasyfikowane jako rząd Xli-
clovirales. Do rodzaju Arterivirus poza PRRSY należą
równiez: wirus zapalenia tętrric koni (equine arteritis
virus EAV), wirus gorączki wybroczynowej małp (si-
mian hemorrhagic fever virus - SHFV) oraz wirus pod-
noszący poziom dehydrogenazy mleczanowej myszy
(lactate dehydrogenase elevating virus LDV) (a). Oby-
dwa typy PRRSV wyewoluowały najprawdopodob-
niej niezależnie na dwoch kontynentach - od wspólne-
go, podobnego do LDV przodka (24).
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Rl.c. 2. Schemat genomu i replikacji PRRSV
Wirus PRRS po nika stąd, żeprzy ekspresji biaŁ

raz pierwszy był ka kodowanego pTzęz ORFlb q

izolowany w ho- dochodzi do przesunięcia ramki
dowli makrofagów odczytu (ribosomal frameshift).
płuc (porcine alve- W wyniku translacji genu replika-
olar macrophages zy powstają dwie duze poliproteiny:
- PAM), a następ- ORFla i ORFlab. Poliproteina
nie wykazano, że ORFlab jest trawiona przez proteazy
moze nalTlnażać się kodowane przez ORF 1a, w wyniku czę-
wmonocytachoraz go powstaje 9 białek niestrukturalnych,
wpewnychklonach w tym helikaza i replikaza (tab. 1) (1),

PRRSV_US
Ameryka Północna
AĄa
EU ropa

ją utratę właściwości infekcyjnych (3).

Genom wirusa PRRS

claŁącząca (junction site - JS). Wszystkie subgenotl-lo-
we mRNA PRRSV zawierają kompletny fragnent 5'
NTR (31),

NA1

a mRNA7
7

linii komórek ner- Produkcja łańcuchow subgenomowego
R.v-c. 1. Drzewo filogenetyczne zbudo- ki małpy MA- 1 04 mRNA (mRNA2-mRNA7) przez replikazę wirusa, które
wanc z fragmentu sekwencji nukleot1,- (CL-2621 i MARC- następnie ulegajątranslacji do białek strukturalnych, sta-
dorr,l,ch otrvartej ramki odczl,tu 5 _l45)(3). nolvi podstawę klasyfikacji arteriwirusów,i koronawi_
(oRFs) wl'branYch szczePóll'PRRSV Dojrz,ałe wirio- rusów w rza! Ńiclovii.ates (4).Łańcuclry rnRNA PRRSV

ny PRRSV o śred- posiadają wspolny koniec 3' oraz wspólną sekwerrcję
nicy 45-65 nm posiadają lipidową otoczkę osłaniajapą wiodącą (leader sequence) na końcu 5' (ryc. 2). Pocho-
kapsyd o symetrii dwudziestościennej, o średnicy 20- dzi ona zkońca 5' genomu wirusa i jest przyłączanado
-35 nnr, W kapsydzie zlokalizowana jest pojedyncza nic subgenomowych mRNA za pośrednictwem mechaniz-
dodatnio spolaryzowanego RNA stanowiapego materiał mu transkrypcji nieciągłej (tzn. subgetlomowe tlRNA
genetyczny wirusa (3). Wilus PRRS może byc przez tworzone są z dwóch fragmentów, nie sąsiadujapych ze
kilka lat przechowywany w -20'C lub 70'C. W tem- sobą w genornie wirusa). Poła_czenie pomiędzy końcetn
peraturze 4oC stopniowo traci zakażnośc (36). Rowniez 3' sekwencji wiodapej a koticem 5' pozostałego fra_tłtlentu
zmiany pH powyzej i poniżej zakresu 6,0-7 ,5 powodu- subgenomowego mRNA tworzy konsetwatywna sekr,r,en-

Genom PRRSV ma długość około l5 tysięcy nukleo- Subgenolnowe mRNA rnają rózną dfugość i obejlrru-
tydow(kb)izawiera9otwartychrarnekodczytu(ryc.2) ją ramki odczytu od ORF2-7 (nRNA2) do ORF7
(open reading frame ORF; ORFla, ORFlb. ORF2a. imRNA7) (ryc".2). Translacyjnie aktywne są jedynie
ORF2b-ORF7) (6). Ramki odczytu ORFla i ORFlb oRF z końca 5, subgenomowych 6RNA. pozostałe
obejmująokoło 80,0% genomu i kodująbiałka niestruk- oRF nie ulegajątranslacji, tak więc w wyniku translacji
turalne. Siedem pozostałych ORF (ORF2a, ORF2b- z rnRNA3 - białko Gp3. z mRNA4 - białko Gp4 itd.
-ORF7) zlokalizowanych na kolicu 3' genomu koduje (ryc. 2) W przypadku rnRNA2 powstają dwa białka:
białka strukturalne budujapekaplyd (ORF7 ) i 

wch9dzą- nieglikozylŃuir. białko żb oraz glikopioteina Gp2.
ce w skład otoczki wirusa (ORF2a, ORF2b-6) (tab, 1.1. Koice seftwencji sąsiaduj ących ze 

-sobą ORF częścio-
Niekodujące końce (non-translating region - NTR) 5' wo siępokrywają.
i 3' genomu posiadają odpowiednio strukturę cap i ko-
niec"wieloadóninowy ipoiy A-tail) (6) 

"-'a ---r - --' 
Białka sttukturalne PRRsv

Reprodukcja genomowego RNA wirusa PRRS jest Jak wspomniano, ORF2a-7 kodują białka struktural-
połączonym procesem replikacji genomu i transkrypcji ne wirusa PRRS. Głowne białka strukturalne to rriegli-
rnRNA. Termin ,,replikacja" odnosi się w tym przypad- kozylowane białka: kapsydu N i macierzy M, białko
ku do procesu syntezy genomu wirusa (mRNA1), pod- 2b oraz glikoproteina otoczkowa GP5 (tab,2).
czas gdy termin ,,transkrypcj a" doĘczy procesu syntezy Kapsyd PRRSV jest zbudowany zbiałka N kodowa-
subgenomowychłańcuchównrRNA(mRl,{A2-7)(ryc.2). nego przęz ORF7 (21), Jest to małe, silnie zasadowe
Replikacja rozpoczyna się ekspresją genów replikazy białko w duzych ilościach produkowane w zakażonych
(ORFla i ORFlb) bezpośrednio z RNA cząstki wit-usa, komorkach. Stanowi ono ż0-400ń masy białek wirionu,
którazakaziła komórkę. Koniec 5' ORFlb pokrywa się występujap w postaci homodimerów powiązanych wią-
z końcem 3' ORFla na długości l6 nukleotydow. Wy- zanlami dwusiarczkowymi (20). Jednostki te tworzą
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Tab. 1. Białka kodowane rv genomie PRRSV ich funkcja biologiczna i podobieństwo międz.v
typem amerykańskim a europejskim wirusa
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konserwatywny (23).
Pierwsze 25 lub 32 anli-
nokwasy w GP5 szcze-
pów, odpowiednio ame-
rykańskich ieuropej-
sl<ich, stanowią wysoce
zmienną sekwencję syg-
nałową białka. Ektodo-
mena ta jest prawdopo-
dobnie glikozylowana
w dwóch lub trzech nliej-
scach (2I,29).

Przeciwciała monoklo-
nalne skierowanc przeciw
determinantom antygeno-
wym GP5 rnają właści-
wości neutralizujące wi-
rus (28,37). Niektóre
z detenninant neutraliza-
cyjnych mają strukturę li-
niową iI rne konformacyj-
ną. Glikozylacja białka
nie odgrywa roli w for-
mowaniu epitopow neu-
tra l izacyj nych. pon iewaz
przeciwciała monoklo-
nalne powstałe w odpo-
wiedzi na imlllunizację
rekombinowanym biał-

kiern GP5 neutralizująwit-us niezaleznie od tego, czy są
glikozylowanc, czy rrie (wyprodukowane odpowiednio
w systetllie eukariotycznyrn lub prokariotycznyrn). Kon-
forrlacyjny charakter niektorych epitopów ncutraliza-
cyjnych sugeruje doświadczcnie, w któryn stwierdzo-
no powstanie przeciwciał neutralizujapych po immuni-
zacji świni plazmidem zawierającym ORF5 wirusa
PRRS (pod kontroląpronlotora cytomegalowirusa czło-
wie l<a), podczas gdy immunizacla białkiem wyprodu-
kowanyln w systemie prokariotycznym nie wywołała ta-
kiej reakcji (28).

Winrs PRRS wywołujc apoptozę w komórkach nerki
MA-104 oraz lnakrofagach w hodowli in vitltl. Dowie-
dziono, ze efekt ten wywołuje białko GP5, a precyzyj-
nie - pierwszych 1l8 aminokwasów tego białka. Bada-
nia ilt yil,cl wykazały. że apoptozar.vywołana zakażentem

Tab. 2. Charakterystl,ka białek strukturalnych PRRSV
(8, 32, 40)
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wiązanie kompleksów replikacyjnych
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?
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?
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wchodzi w skład otoczki

wchodzi w skład otoczki

wchodzi w skład oloczki PBRSV-EU

wchodzi w skład otoczki, indukcja
przeciwciał neutralizu jących

heterodimery z białkiem M wchodzą
w skład oioczki, indukcja przeciwciał
neutralizu jących, indukc|a apOptozy

heterodimery z białkiem GP5
wchodzą w skład otoczki

białko kapsydu

53* -

32
59

62

55

75
66

75
42

63*

74+**

60

70

55

79

64

Ob.jaśnierria: 'dotyczy białek strukturalnvch (23), --dotyczy bialek rriestrukluralrrych ( l). """podobien-

stu,o rr.iędzy LV a SDSU-239|J3 (40)

dwudziestościcnny rdzeń wirusa. Duza proporcjonalnie
rnasa podjedrrostek tego białka syntetyzowana rł, trak-
cie replikacji PRRSV powoduje, ze przeciwciała powsta-
ja.ce w czasic zakażenia skierowane są w większości
przeciw temu białku i wykrywane są w tcstach serolo-
gicznych (30). Kilka gnrp badawczych wyprodtrkowało
przcciwc iała nronokl on aln e r ozp oznaj ące epi topy s wo -
iste dla szczepów europejskich, amerykariskich oraz
wspolne dla obydwu typow wirusa ('7 ,22). Dzięki temu
v\rykyo pięć domen antygenowych w szczepie VR-2332
orazcztery w szczepie LV (30). W szczepie europejskim
(LV) tzy z nich (A, B iC) są liniowe, a epitop D nra
charaktcr konformacyjny (żż), Dorneny A i C są kon-
serwatywne u wszystkich zbadanyclr szczepów europej-
skich. Nie są one konsetwatywnc u szczepów amery-
kariskiclr. Domena B jest konserwatywna dla szczcpów
należących do obydwu typow wirusa. Donrena D za-
wiera epitopy zalowno konserwatywne, jak i niekon-
serwatywne dla obydwu typow wirr,rsa (22).

Pozostałe białka strukturalne tworzą otoczkę lub
wclrodzą w jej skład. Otwarla ramka od odczytu ORF6
koduje drugie nieglikozylowane białko strukturalne
PRRSV - białko M. Białl<o M gromadzi się w siateczce
śródplazmaĘcznej, gdzie fbrrnuje heterodimery z ilrnytn
białkiem otoczki, glikoproteiną GP5 (20). Przyp|lszcza
się, ze białko M odgrywa waznąrolę w ,,montazu" cza5-
tel< wirusa i ich ,,papzkowaniu".

Glikoproteina GP5 kodowana przez ORF5 jest naj-
bardziej zmiennyln białkiem strukturalnym PRRSV.
Mimo to ogólriy profil hyclrofobowości tego białka jest
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PRRSV ma miejsce w phJcach i tkance limfatycznej,
atakże w komórkach jąder, gdzie wirus replikuje w ma-
krofagach oraz komórkach rozrodczych, powodując
zmiejszenie ich liczby (35). We wszystkich tkankach apop-
tozie ulega większa liczba komórek niżte, które uległy
zakażenil, co jednoznacznie wskazuje na pośredni me-
chanizm indukcji tego procesu.

Białko GP5 posiada cechy sugerujape jego istotnąrolę
w procesie zakażenia PRRSV. Nadal jednak nie wykaza-
no istnienia receptorów zlokalizowanych na §m białku,
umożliwiających łączenie się PRRSV z komórkami świni
lub penetrację do cytoplazmy komorek zainfekowanych.

Ostatnim z głównych białek strukturalnych jest białko
kodowane przez ()RF2b. Jest ono zasadniczym produk-
tem ORF2. Nieznana jest jego funkcja w wirionie, wia-
domo tylko, że jest nieglikozylowane i konser-watywne.

Pozostałe białka struktura|ne to glikoproteinv otocz-
kowe GP2, GP3 i GP4, kodowane odpowiednio przez
ORF2a, ORF3 i ORF4. ktorych zawartośc rł, cząstce
PRRSV jest mniejsza ntż wyżej scharakteryzowanych
głownych białek strukturalnych. Glikoproteina otocz-
kowa GP2 obydu,u typow PRRSV posiada dwa charak-
terystyczne fragmenty hydrofobowe oraz drva miejsca
glikozylacji (21). Nie wiadomo dotychczas, czy białko
to jest niezbędne do replikacji rł,irusa.

Glikoproteina GP3 pod względem zmienności jest
drugim po GP5 białkiem struktura|nyn", a*R5lr (23).
Dwunastoaminokwasowa delecja na końcu kańoksy-
lowvm tego białka u szczepów amerykańskich sprawia,
że ma ono charakter arnfipatyczn1.. wobec silnie hydro-
filowego u szczepów europejskich. Wykazano, ze GP3
szczepu L\r wchodzi w skład wirionu (21). Badania nad
kanadyjskim szczepem IAF-Klop doprowadziły do od-
krycia, ze białko to u szczepóu, amerykańskich jest roz-
puszczalne i ma luźny zwięekz otoczkąwirusa. Mimo
ze w komórkach zakażonych tym szczepeln zawartość
GP3 jest porównyłvalna zza-wartościąbiałek l.\, M i GP5.
nie wykr5ło go w oczyszczonych wirionach ( l 9). Surowi-
ce świ ń zakażony ch PRRS V zaw ier a1 ąprzec i wc i ała dla
GP3 (19). Poniewaz u szczepu IAF-Klop białko to nie
wchodzi w skład wirionu, prawdopodobnie nie jest ono
koniecme w procesie zakazenia komórek wirusem PRRSV.

Glikoproteina GP4 posiada silnie hydrofobowe koń-
ce: aminowy i karboksylowy oraz cztęry miejsca gliko-
zylacji. W obrębie tego białka znajdują się epitopy neu-
tralizacy jne niekonserwatywne l szczępow europej skich
i amerykańskich, ktorych właściwości neutralizujące
wirusa są słabsze ntż w przypadku GP5 (37). Wykaza-
no, że około 65,00ń surowic świń z Ameryki Północnej
zawierujących przeciwciała dla PRRSV reagowałó
w immunoblottingu z rekombinowanym białkiem GP4
amerykańskich szczepów referencyjnych wyprodukowa-
nymw E. coli (13).

Ewolucja i zmiennośó PRRSV

Wiele doniesień świadczy o wysokim poziomie
zmienności wśród szczepów PRRSV-US (2, 12, 1 6, 3 3).
Podczas gdy wczesne prace na temat zmienności
PRRSV-EU świadczyĘ o stosunkowo niskim poziomie

znienności tego genotypu (10, I'7, 34), niektore klaje
jakDania czy Włochy rłrydają się posiadać na swym te-
renie szczepy o znacznym zróżnicowaniu (I1,25,26).
Ostatnio wykazano, że również szczepy z Czech bardzo
różniąsię od prototypowego szczepu europejskiego LV
(l5). Informacje te staĘ się przyczyttkiem do podjęcia
własnych badań nad zmiennością PRRSV w Europie
(32). Ptzeprowadzone badania wykazaŁy, że rownięż
Polska jest krajern, w którym występują róznorodne
szczepy PRRSV. Badania doprowadzlĘ także do v.ry-
krycia nieznanego dotychczas podtypu wirusa na Litwie
(,yc 1).

Badania fraEnentu ORF5 wykazaĘ. że niektore szcze-
py nalezape do genotypu europejskiego miały jedynie
70.4oń podobieństwa, Szczepy na7eżące do dwoch ge-
notypów posiadały w analogicznym fragmencie między
53,2oń a 63,0oń podobieństwa. Najprawdopodobniej
ścisła, bardzo blisko spokrewniona grupa szczepów, za-
chodnioeuropejskich zlat 1991-1992 ma swoje żródło
w bliskich kontaktach w zakresie obrotu trzodąch|ew-
ną między Holandia, Niemcami, Belgia_, Francją i Wie|-
ką Brytanią na przełomie lat 80. i 90.

Badania własne opierały się jedynie na analizie gene-
tycznej szczepow, niemniej na podstawie badania teo-
retvcznych profili antygenowych mozna stwierdzic, ze
przynajmniej niektóre szczepy polskie oraz wszystkie
litewskie użvte w badaniach roznią się od szczepów
PRRSV zawartych w szczepionkach produkowanych
ił,Europie (32). Pozostaje do ustalenia, czy podobień-
stwo istniejące nliędzy wirusatrri szczepionkora,ymi a te-
renowymi z obszaru Polski i Litwy jest wystarczające
do sl<utecz1,1ego zabezpieczenia przed PRRS w efekcie
szczepteń biopreparatami zawi eraj ącymi szczepy euro -

pejskie.
Badaczę anlerykańscy sugerują, ze d\ł,a genotyp}"

PRRSV powstały rł, wyniku niezależnej ewolucji na
dwóch kontynentach (24). Na podstarł,ie blizszego po-
krewieństwa PRRSV do LDV niz do jakiegokolwiek
innego afteriwirusa mozna stwierdzić, że PRRSV jak
i arleriwirus mysi rniaĘ wspólnego przodka (24). Obec-
nie, z powodu niewielkiego podobieństwa obydr.vu tv-
por,v PRRSV do LDV (51,1-54,90ń w ORF7) ibraku
znanych form pośrednich wśrod arleriwirusów, prześle-
dzenie tego procesu jest niezwykle trudne. Podobnie,
brak jest fornr pośrednich między dwotna typarni
PRRSV. Nowo odkryta podgrupa szczepów pochodzą-
cych z Litwy najprawdopodobniej powstała w wyniku
ewolucji jednej z takich fotm, o genotypie pośrednim
rniędzy PRRSV-EU i PRRSV-US (32). Szczegolnie
mocnym argumentem za ty m przern awi aj apym j est bi ał-
ko nukleokapsydu u szczepów tej podgrupy łączące
w sobie cechy zaró,uvno PRRSV-EU, jak i PRRSV-US
(32). Sekwencje białka N szczepów litewskich posiadają
charakterystyczne cechy PRRSV-EU, jak i PRRSV-
-US (insercję asparaginy, koniec karboksylowy krotszy
o 4 aminokwasy). Dfugość sekwencji aminokwasowej
białka N szczepów litewskich (l24) jest pośrednia mię-
dzy długością typową dla PRRSV-EU (128) a PRRSV-
-US (123) (tab. ż).
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Mechanizm leżagy u podłoża jednoczesnego pojawie-
nia się drł,och odrębnych genotypow lub gatunków
PRRSV na dwóch rożnych kontynentach i wywołują-
cych tę samą chorobę u świń jest nieznany.Ptzypllszcza
się, ze jedną z przycz.yn mogły być globalne zmiany
w sposobie hodowli świn (24). Nie mniej trudne wyda-
je się wyjaśnienie źródła występowania przynajmniej
dwóch odmiennych podtypów wirusa w Europie, przy
czym najbardzie1 różne ze znanych szczepow pochodzą
z Polski i Litwy. Nalezy rnieć nadzieję, ze wkrótc9 po-
znane zostaną sekwencje z innych krajow Europy Srod-
kowej i Wschodniej, co niewaJpliwie ił,zbogaci wiedzę
o ewolucji PRRSV na świecie,
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