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Eradicating PRRS - the latest practical investigations
Summary

PRRSV infections have proved to be one of the greatest problems in swine production systems over the last
fifteen vears. The data presented in this review concentrate on the practica| aspects of the epidemiology and
immunology of PRRSV infections. According to the literature on the subject it is impossible to find two PRRSV
isolates with an identical genomic sequence. PRRSV is a highll.infectious yet not always contagious virus.
Interestingly enough the virus is not always easily transmitted under field conditions hetween sows in a suseptible
herd. The ieason Tor this apparent disCrepenry in transmitting PRRSV is unknown. The virus is relaiively
unstable in the environment and is quickly inactivated by drying _vet can remain infectious for an extendecl
period of time under specific conditions of temperature, moisture, and pll.Infected animals shed the virus in
saliva, nasal secretions, urine, semen, mammary secretions and perhaps faeces. Shedding may occur simulta-
neous|y or intermittently. The infection is chronic and persistent and the virus replicates in susceptible cells of
infected individuals for several months. The ease with rvhich the virus may be detected in chronically infected
anima|s depends on their age and the transmission route.The |atest data suggest that the maximum aerosol
transmission of PRRSV equals hundreds metres. Critical analysis of the data has identified many variables
that may have influenced their results, including environmental conditions such as weather as well as physical
variables. Humoral antibodies appear between the 7il' and 10t|'day follorving vaccination. The highest level of
antibodies occur§ between the Sth and 6'l'week following infection. There is no booster ell'ect after challenging
the homologous pRRs t,irus. serological examination is only usefu| for estimating the immunological profile
of the herd. Protective anti-PRRSV immunity depends mainly on cellular immunity. So far little is known
about the efficacy of inactivated vaccines against PRRSV.
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Zespoł rozrodczo-oddechowy świri (porcine reproduc-
tive-respiratory syndronr PRRS) jest bez wątpienia
najwazniejszym, w okresie ostatnich l5 lat, problemem
w clrowie i hodowli świń, Mirno, ze choroba ta nie jest
zaliczanado tak zwanych chorób zwalczanyc|r z urzędu,
jej szybkie rozprzestrzenienie się oraz ogronne znacze-
nie ekonomlczne zadecydowały o tytn, żenadtozwięa-
niem zagadnieniazwalczania tej choroby practrle w ostat-
nich latach najlicznielsza na tym obszarze grupa naukow-
cow. Presja hodowcow i producentow trzody chlewnej
na rozwtęanie zagadnienla widoczna jest szczególnie
w USA oraz w krajach Unii Europejskiej. Wyniki badań
publikowanych z tego zakresu w okresie ostatnich lat są
potwierdzeniem w głównej mierze przyczyny złożonoś-
ci tego zagadnienia, w mniejszym zaś możliwości jego
rozwiązania. In więcej wiadomo na temat właściwości
mo lekularnych w irusa PRRS (P RRSV) or az pato gcnezy
i epidemiologii tej choroby. tym bardzie.j wzrasta świa-
domośc z ograniczeń w zakresie jej zwalczania. Wbrew
temu coraz częściej sĘchać głosy wskazujące na potrzebę
uwolnienia poszczegolnych regionow czy nawet całych
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kraiów od choroby; dla większości naukowców i prak-
tykow, w aktualnej sytuacji i na obecnym poziomie wie-
dzy oraz rrrozliwości wydaje się to zagadnieniem nie-
lnozliwylll do realizacji.

Główną przyczyną trudności zwia.zanych ze zwa7cza-
njem otnawianej choroby są nie do kolica poznane właś-
ciwości biologiczne wirusa wywołujapego PRRS, w tym
przede wszystkinr jego duza zmienność genetyczna. Zda-
niem Mengelinga ( 16), zmienność genetyczna obserwo-
wana zarówno wśrod amerykańskiego, jak i europejskie-
go typu PRRSV nie jest zaprogramowana. Według wym.
autora wydaje się, ze jest to zjawisko wynikające zprzy-
padkowości i selekcji w kierunl<u niezwykle dynamicz-
nej adaptacji tego drobnoustroju do szybko zmieniają-
cych się warunków środowiskowych. Jest bardzo praw-
dopodobne, ze nie ma dwóch szczepów PRRS! które
mają idcntyczną sekwencję genomową. Na podkreśle-
nie zasłrrguje fakt lat wyrażnych różnic antygenowych
PRRSV nie tylko między szczepaml amerykańskimi(4,
7), ale takze wykazanej stosunkowo niedawno zmien-
ności wśród szczepów europejskiego typu PRRSV. Au-
torzy włoscy dowiedli, ze w jednym obiekcie mogą row-
nocześnie krążyć różne szczepy wirusa PRRS w tym



przypadku 3 różnę warianty europejskiego szczepu
PRRSV (14). Moze to byc przyczynąwystępowania
w fermie częstych nawrotów choroby, ktorakażdorazo-
wo wywoływana j e st pr zez inny, r ó żniapy s i ę anty geno -
wo, szczęp wirusa. Możliwość l<rĘeniaw chlewni dwóch
odmiennych typow wirusa - amerykańskiego i europej-
skiego wykaza7i autorzy polscy, ktlrzy stwierdzili po-
nadto fakt rekombinacji szczepl amerykańskiego z eu-
ropejskim (l9).

Zdanięm Lagera ( l 2), główn ąprzy czynąobserwowa-
nego zjawiska są nie tylko odmienne od powszechnie
znanych i zbadanych właściwości wirusa PRRS, ale takze
zr óżnicow any. zależny od wi e |u n i e do końca pozn anych
czynników, przebieg zakażeń. Wiadome jest, ze epide-
miologia PRRS rożni się od epidemiologii szeregu in-
nych infekcji wirusowych. Jużw pierwszej fazię szerze-
nia się zakażęńPRRSV która w USA miała miejsce pod
koniec lat osiemdziesiątych, a w Europie na początku
lat 90. ubiegłego stulecia stwierdzono, że jednąz waż-
nych dróg szerzenia się infekcj i j est nasienie pochodzą-
ce od klinicznie zdrowych, zainfekowanych PRRSV
knurow. Taka sytuacjamiaŁa miejsce w historii hyopa-
tologii po raz pierwszy.

Odmiennie niz w szeregu innych infekcjiwitusowych,
w ktorych ma to miejsce rzadko, w przebiegu PRRS
obser-wowano często przypadkl wprowadzania wirusa
PRRS do chlewni pTzez zwlęrzęta zarażone, niemniej
klinicznie zdrowe, pochodzape z obiektow endemicznie
zakażonych tym drobnoustrojem. W fermach, z których
pochodziĘ tego typu świnie, nie obserwowano praktycz-
nie żadnych odchyleń od normy. W nowo zakażonych
stadach, w których żródłem wirusa były zainfekowane
chronicznie świnie, stwi erdzano niej ednokrotnie klasycz-
ny (1 7) przebtegchoroby.

W okresie ostatnich 10 lat w Europie, w tym w Pol-
sce, w większości przypadków nie obserwowano w spo-
sób wyrazny, znanej z opisów podręcznikowych, sekwen-
cjl zdarzei zwia7,anych z zawleczeniem wirusa do sta-
da. Stąd tez wielu hodowcow rozprowadzało zarażone -
klinicznie zdrowe prosięta orazloszki i knurki nl,e zda-
jąc sobie sprawy z faktll, że zwierzęta te są nosicielami
i siewcami wirusa PRRS. Mozna pokusić się o stwier-
dzenie, ze aktualnie duzo łatwiej jest postawić podej-
rzęnie występowania PRRSV w stadzie w wyniku anali-
zy dokumentacji produkcji, w tym przede wszystkim do-
kładnej oceny pracy sektora rozrodu niż na podstawie
kliniczn ych prze glądów stanu zdrowotne go stada czy b a-
dań klin iczny ch poszczegolnych zwier ząt.

Rozbiezne są dane na temat możliwości szerzenia się
zakażeh. Te oretyczni ę można stwierdzic, ze PRR S V j e st
wirusem wysoce zakażnym, natomiast choroby nie moz-
na zaliczyc do wysoce zarażliwych. Pod pojęciem ..wy-
socę zakażny" (highly infectious) rozumie się sytuację,
w przebiegu której ekspozycja zwierzęcia na niewielką
liczbę cząsteczek wirusa skutkuje jego infekcją. Dowied-
li tego w przypadku PRRSV Yoon i wsp. (23), którzy
wykazali, ze donosowa lub domięśniowa ekspozycja
świń na działanie 10 lub mniej cza.stek tego wirusa wy-
starcza do wywołania zakażenia. ,,Wysoce zarażliwy"
(highly contagious) oznaczaz kolei, żę szerzenie się cho-

roby ma miejsce poprzez kontakt zwierzęcia wrazliwe-
go z osobnikami zainfekowanymi lub przedmiotami za-
nieczyszczonymi PRRSV, W przypadku choroby wyso-
cę zaraźliwej w takiej sytuacji dochodzi do szybkiego
szęrzęnia sięzakażenia. W opinii wielu badaczy zajml-
jących się PRRS sytuacja taka nie zawsze nra tniejsce
w przebiegu PRRS (12). Dowodem na to stwierdzenie
sa_, między innymi, obsetwowane wielokrotnie trudnoś-
ci w procesie przystosowania (aklimatyzacji) wprowa-
dzanych do stada świń. Niejednokrotnie stwierdzano, ze
mimo długotrwałego utrzymywania w jednej grupie
zwierząt zainfekowanych PRRSV i wrazliwych nie
wszystkie osobniki wrazliwe uległy infekcji. Podobnie,
niejednokrotnie stwierdzano, że pewien odsetek tlczni-
ków opuszczających chlewnię PRRS-dodatnią, mimo
wielomiesięcznego ich przebywania wśrod zwierząt za-
infekowanych, nie uległ serokonwersji. Jako dowód na
przytoczotly pogla.d cytuje się w piśrniennictwie pracę
Pottera i wsp. ( l8), ktorzy badali 9 stad świń, do których
wprowadzono zwierzęta z chlewni PRRS-dodatniej.
Wspomniani autorzy wykazali, że żadne ze stad, które
przyjęły zwierzęta z chlewni zainfekowanej, nie uległo
serokonwersji.

Przedstawione dane publikacyjne nie koręspondują
z wynikami obserwacji i badań własnych, które wska-
nlją że niejednokrotnie wprowadzenie nawet jednego
osobnika zakażonego do stada wolnego od PRRSV pro-
wadzi do rozprzestrzenienia się infekcji w stadzie (17).
Dowodem na dużą zaraż7iwośc PRRS może być rów-
niez szybkie rozprzestrzenienie się tej choroby przede
wszystkim w Europie i Ameryce Północnej.

Faktem jest natomiast, że PRRSV cechuje się wyjaJ-
kowo duzą wrazliwościąna czynniki zewnętrznę oraz
stosunkowo krótko jest siany przez zainfekowane świ-
nie, co determinuje podkreślanąprzez badaczy niską
zaraż7iwośc tego wirusa. Zdecydowana większośc auto-
rów wskazuj e, ze s iewstw o przez wi ększość zakażony ch
osobników trwa przez okres 9-28 dni po infekcji (24).
Tylko w nielicznych publikacjach prezentowane są dane
wskazujące na mozliwośc długotrwałego siewstwa wi-
rusaprzez pojedyncze osobniki. Najdłuzszy czas siew-
stwa wykazał Albina (2). Stwierdzlł on obecność swo-
istych d| a PRRSV przeciwciał do 2ż ty godni dni po uj aw-
nieniu serokonwersji. Badając maksymalny czas siew-
stwa PRRSV w r az ze śl i ną wykaz ano, że nie pr zekr acza
on 28 dni po zakażeniu. Najdłuższy czas siania wirusa
wraz z mlekięrn loch określono na Iż dni po infekcji
(21). Istotne z epidemiologicznego punktu widzenia
siewstwo PRRSV wTazz nasieniem moze trwać maksy-
malnie do 92 dni p.i. (6), a najdłuższy zarejestrowany
czas siewstwa wym. wirusa wraz z kałem okreś|ono na
35 dni. Nalezy podkreślić, że przytoczone skrajne dane
dotycząpojedynczych osobników i, co wazne, siewstwo
u tych zwierząt stwjerdzano okresowo. Podkreślany jest
fakt korelacji między wiekiem zakażonych zwierzaJ
a czasem siewstwa. Swinie rnłode w związku z faktęm
dłuższego utrzymywania się wiremii sieją wirus dłlżej
niz starsze. Szczegółowe dane na temat wpływu wieku
na czas ltrzymywania się PRRSV w organizmie przed-
s taw ił Z i mm erm an (2 4) . Z zapr e zentow any ch pr zez te go



autora zbiorczych danych z wielu publikacji wynika, ze
u 89oń zakażonych prosial wiremia utrzymywała się do
końca 2. tygodnia po zakażeniu u 68% do 3. tygodnia
p,i., a lż60ń do 4. tygodnia. W piaJym tygodniu po in-
fekcji nie udało się wyizolować wirusa od zadnej z mło-
dych świń. U dojrzałych knurów dane odnośnie odsetka
z,wl,erząt, od których udało się wyizolowac PRRSV
kształtowały się w analogicznych jak wyżej terminach
następuj ąco : 807o, 50o^, I 40ń, 20o/o, 0oń.

F akt o graniczone go t r aczej krótkotrwałe go s ie w stwa
wirusa przez lochy potwierdzają obserwacje tetenowe
wskazujące, ze seropozytywne stada podstawowe w na-
stępstwie ich zamknięcia oraz częściowego wyprowa-
dzęnta odsadzonych prosial i tuczników poza ferrnęmogą
,z czasęm samoistnie przekształcić się w stada seronega-
tywne.

Mozna wyrazić pogląd, ze obsetwowany w warunkach
terenowych fakt szybkięgo szerzęnia się PRRS, n7eza-
leznie od duzej wrazliwości tego drobnoustroju na wa-
runki zewnętrzne i stosunkowo krótkiego siewstwa tego
wirusa, związany jest przede wszystkirn z zasadniczyml
zmianami w zakresie chowu świn. Zaliczyć do nich na-
leży przede wszystkirn tworzenie duzych stad zwierząt
or az cl,ągłą wymi anę zw ier za! s tada p o dstawowe go.

Rózne sąpoglądy niektórych praktykow i naukowcow
na mozliwości szerzeni a się zakażeń PRRSV drogą aero-
genną. W poczaJkowym okresie pandemii omawianej
ch oroby s u gerowano, że dro ga powietrzna j est głownym
sposobem przemieszczania się wirusa na duze, sięgają-
ce 20 kilometrów, odległości (l). Pózniejsze badania
eksperymentalne przeprowadzone w solidnie kontrolo-
wanych warunkach wskazywały, ze wirus ten moze prze-
mieszczać się wspomnianą drogą na odległość nie więk-
sząniż 10 metrów (9), Ostanie wyniki prac tych samych
autorów wskazują ze maksymalna odległość, na którą
przernieśció się moze ten drobnoustrój drogą aerozolo-
wą sięga l50 metrów (8). Praktycy, obserwując wielo-
krotnie trudne do wyjaśnienia szybkie szeTzen7e się cho-
roby między po szczególnymi chlewni ami, wyrazaj ą wąt-
pliwość co do stwierdzanego w warunkach eksperymen-
talnych ograniczonego wpływu drogi powieftznej w za-
l<resie rozprzestrzeniania się PRRS.

Odrnienne w wielu przypadkach są poglądy na temat
nieszkodliwości zywych szczepionek przeciw PRRS.
W zasadzie nie ma prac wskazujących na mozliwość nie-
korzystnego oddziaływania atenuowanych szczepów
PRRSV na rozwijajape się płody, w przypadkl gdy szcze-
pionki stosowane są u loch zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów. Natomiast obserwacje terenowe wskazują na
prawdopodobieństwo powikłań po zastosowaniu u loch
prośnych biopreparatow z żywymi szczepami PRRSV.
Byc moze rozstrzygające znaczęnie w tym względzie
mająrezultaty prac zespofu badawczego z Minnesoty (8),
który wykazał, że krytycznym momentem w zakresie
przenoszenia wirusa z7ochy na lochę możebyć niepra-
widłowo przeprowadzona akcja szczepień loch prośnych.
Wspomniany zespółbadawczy wykazał, że nie zmienia-
nie igieł w strzykawkach, szczególnie jezeli ma to miej-
sce w odniesieniu do loch powyzej 60. dnia ciĘy, może
być powodem transmisji wirusa zjadliwego od świń za-

kazonych będących w fazie wiremii na zwlerzęta wtaż-
liwe. Stwierdzono, żę nie zmienianie igły może dopro-
wadzić do zakażenia 2-3 kolejnych immunizowanych
osobników za pomocą tej samej igły. War1o równiez pa-
miętać, ze PRRSV potrzebuje około kilku, kilkunastu
dni do dotarcia do płodu (5).

Dyskusyjny jest wśród naukowców i praktyków ter-
min szczepień. Aktualnie zdecydowanie dominuje po-
gla.d odnośnie duzej efektywności tak zwanych szcze-
pień dywanowych (mass vaccination). Celem takiego
postępowania jest uzyskanie jednorodności immunolo-
gicznej stada świń na drodze eliminacji (poprzez szcze-
pienie) wrazliwych na infekcję subpopulacji zwierząL
Szczepienia tego typu polegają na uodpomianiu w jed-
nej akcji (ednego dnia) wszystkich znajdujących się
w obiekcie tuczników i powtórzeniu szczepienia po 30
dniach oraz zamknięciu stada na okres 60 dni po pierw-
s zej imm un tzacji. Alior zy amerykań s cy ( 1 0 ) z p ozytyw -

nym efektem doprowadzili tym sposobem do uwolnie-
nia od PRRSV szeregu tuczatnt.

Aktualnie szereg grup naukowców i praktykow, szcze-
gólnie amerykańskich, pracuje nad sprawdzeniem efek-
tywności takiego postępowania w odniesieniu do ferm
o pełnym cyklu produkcji (2a),

Jakkolwiek uznaje się powszechnie, że szczeptenle
wprowadzanych do zainfekowanego stad świń wrazli-
wych oraz tak zwane szczeptenia dywanowe stada pod-
stawowego są metodą bezpieczną(.l5) oraz ogranicza-
jącąmożliwości namnazania się iktĘeniawirusa, a tym
samym zwiększającą szanse stabilizacji immunologicz-
nej całego stada, to jednak wielu praktyków ma ograni-
czone zaufanie zarówno co do efektywności, jak i nie-
szkodliwości szczepień. Wskazują oni, ze w następstwie
szczepień loch obserwuje się przejściowy spadek sku-
teczności krycia oraz zwiększony odsetek prosial mar-
two urodzonyclr. Faktem jest, żębrakjest na to stwier-
dzenie stosownej dokumentacj i naukowej. Jedynie w Da-
nii wykazano, ze wprowadzenie szczepieh świń biopre-
paratem zawierającym atenuowany amerykański typ
PRRSV doprowadziło do zwiększonych zachorowań
i strat w chlewniach, w których wdrozono programy pro-
filaktyczne. Odnosząc się do publikacji autorów duńskich
należy dodać, ze wprowadzenie szeroko zakrojonego
programu szczepień w tym kraju, w latach dziewięćdzie-
siątych, związanebyło z popełnieniem szeregu błędów,
w tym zwprowadzeniem szczepionki do obiektów wol-
nych od omawianego wirusa.

Zas adni czym prob 1 emem w z akre s i e rw al czanta P RRS
jest zdolność PRRSV do wywoływania tak zwanychza-
każeń przetrwałych (persistant), które prościej nalęża-
łoby n azwa ó zakażeniami przewlekłymi. D o świadc zal-
nie wykazano, że winrs moze przetrwać w organizmie
ptzez co najmniej 150 dni przy wykrywaniu go metodą
izolacji i do 251 dni w przypadku poszukiwania go
poprzez zastosowanie metody PCR (3, ż2).Należy do-
dac, że zawsze wtedy, gdy wykryłvano długotrwałą obec-
ność wirusa lub jego materiału genetycznego, równo-
cześnie stwierdzano obecność swoistych przeciwciał
(11). Warto pamiętać, że z zakażeniami przetrwałymi
ma się zazwyczaj do czynienialzwierząt, które zostały



zakażone śródmacicznie lub w rnłodym wieku (w okre-
sie ssania).

Mimo duzych luk w wiedzy na temat immunologii
zakażei PRRS, w tym niejasności co do zróżnicowanej
efektywnoś ci szczepleń, wyj aśniono szereg w ażny ch
z prakty cznego punktu widzeni a waJków dotyczących
odpowiedzi humoralnej związanej ze szczepieniem świń
wirusem atenuowanym PRRS. Przeciwciała humoralne
pojawiają się między 7 . a I0. dniem po szczepieniu. Naj-
wyższy poziom przeciwciał wykazuje się dopiero mię-
dzy 5. a 6. tygodniem po zakażenlu. W kolejnych ty-
godniach poziom swoistych przeciwciał humoralnych
zaczyna się obniżać. Niezwykle interesującym zjawis-
kiem jest brak reakcji anamnestycznej (booster effect)
na kolejne zakażenia świni homologicznyrn szczepem
wirusa PRRS. Dotyczy to homologicznych szczepów
terenowych, jak też szczepionkowych. Przeciwnie niz
w przypadku powtórnych zakażeń osobnika tymi samy-
mi szczepami innych niż PRRSV wirusów, obserwuje
się dynamiczny wzrost poziomu przeciwciał. W odnie-
sieniu do PRRSV nie wykazano mozliwości namnaza-
nia się wirusa w organizmie w następstwie ponownych
zakażęń świń homologicznym szczepem PRRSV. Wy-
jaśnia to w pewnym stopniu brak wzrostu poziomu swo-
istych przeciwciał. Zupełnie inaczej przedstawia się sy-
tuacja, gdy zwterzę zostanie zakażone powtómie hete-
rologicznym (innym) szczepem wirusa PRRS. W takiej
sytuacji rejestruje się wzrost poziomu przeciwciał. Co
więcej, wydaje się, ze im bardziej pierwszy szczep różnl
się od drugiego, tym wyraźniejsza jest odpowiedź hu-
moralna.

Poglądy na temat znaczenia przectwciał dla PRRSV
w zakresie ochrony prz ed zak:ażeniem są rozbie żne , Zde-
cydowana większość autorów wyraża pogląd, że prze-
ciwciała neutralizujące nie odgrywają roli w zakresie
ochrony przed PRRSV (13). Dlatego tez w przypadku
PRRS, inaczejntżprzy innych infekcjach, wyniki badań
serologicznych nie mogą stanowić podstawy do oceny
poziomu odporno ści przeciw zakaźnej danego osobnika
czy też stada zwierząt. Decydującą rolę w tym zakresie
odgryłva odporność komorkowa, której mechanizmy nie
zostały do końca poznane. () znaczentu odporności ko-
mórkowej w obronie przeciw zakażne1 należy pamiętać,
oceniaj ąc wyni ki 1 aboratoryj nych badań serolo gicznych
oTazw trakcie rozważań co do wyboru typu szczepionki
ęyy a czy inaktywowana). Zapr ezentowane na o s tatnim,
mającym miejsce w Rzymie w 2003 r. sympozjum
,,Emerging and re-emerging diseases of swine" dane
dowodzą również ograniczonej krzyżow ej odporności na
p o wtórne zakażeni e h etero 1 o gi c zny m s zc zep em P RR S V
( 12). Konsekwencjąjest ujawnienie się objawów choro-
bowych i wykrycie obecności namnazającego się w or-
ganizmie wirusa, mimo obecności przeciwciał dla ho-
mologiczne go szczeplPRRSV. Przykładem potwierdza-
japym niską odporność krzyżową w obrębie szczepów
wirusa PRRS jest według Storgaarda i wsp. (20) obser-
wowana w USA w 2000 r. fala PRRS wywołana poja-
wieniem się nowego szczepLl tego wirusa. Dotychczas
nie spotykany w tym kraju, wysoce zjadliwy szczep wi-
rusa PRRS bezprzeszkódprzełamywał odporność w sta-

dach szczepionych z tlży ciem,,stare go " atenuowan e go
szczepl szczepionkowe go.

Szczegolnie w Polsce wielu praktyków sceptycznie
odnosi się do skutecznoścl szczepiei przeciw PRRS.
Rozbiezność poglądów między teorią a praktyką wyni-
ka prawdop o dobni e z nlezr o zumi enia c e lu prowadzeni a
szczepień, którym w zadnym przypadku nie moze być
eliminacja choroby na drodze immunoprofilaktyki.
Szczepienia z pewnością wpływają korzystnie na ogra-
niczenie występowania objawów klinicznych PRRS oraz
zmniejszenie siewstwa i szerzenta się PRRS. Sugeruje
się, ze wprowadzenie szczepień w chlewniach dotknię-
tych PRRS ogranicza równiez występowanie powikłań
związanych z zakażeriem stad świń takimi drobno-
ustrojami, jak Streptococcus sttis typ 2, cirkowirus świń
typ 2 czy Mycoplasma hyopneumoniae.

Nalezy wyrażnie podkreślić, ze wprowadzenie szcze-
pień daje pozytywne efekty tylko wtedy, gdlz wykonane
j est w sposób z godny z w tedzą doty czącąepidemiolo gii
PRRS i właściwości biologicznych wirusa PRRS. Nale-
ży zdawac sobie sprawę z faktu, że zaszczepienie stada
zakażonego heterologicznym szczepem PRRS nie do-
prowadzi do szybkiego ,,wyparcia" zjadliwego szczepu
ze stada ze względu na wolniej narastajapą odporność
poszczegolnych immunizowanych osobnikow, jak i po-
pulacji świn. Niemniej, utrzymywanie wysokiego pozio-
mu odpomości (szczepienie stada co 4 miesiape) oraz
immunizacj a wszystki ch zw ierza! umozliwia stopni owe
ograniczenie ilości krązącego w stadzie wirusa. (9).
W praktyce całkowite wyparcie PRRSV poprzez szcze-
pienia nie jest mozliwe w związku z obecnością w du-
zych stadach subpopulacji świń. które mogą róznić się
wytaźnie w zakresie statusu immunologicznego oraz
wrazliwosci na infel<cję,

W zw iązku z poj awieni em s ię na rynku świ atowym i kra-
jowym inaktywowanych szczepionek przeciw PRRS,
rozważane są argumenty przemawi ajage za stosowaniem
zywych lub tez inaktywowanych biopreparatów przeciw
omawianej chorob i e. J ak na ruzię brak j est znaczapej licz-
by prac doty czący ch e fektywno ś c i s zczep i e i z udziałem
drugiej grupy preparatów. Dlatego teżwyrażenie jedno-
znacznego poglądu na temat wartości ochronnej jest nie-
mozliwe, niemniej ptzy rozpatrywaniu tego zagadnie-
nia pamiętać należy o wspomnianej wcześniej decydu-
japej w ochronie przedzakażeniem PRRSV odporności
komorkowej. Determinuje to zasadność stosowania bio-
preparatow zawleralapych zywe, atenuowane szczepy
PRRSV. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że
szczepionki inaktywowane są bezpleczniejsze od ży-
wych. Atenuowane szczepy PRRSV zawarte w biopre-
paratach żywych mogą być bowiem stane przez zwie-
rzęta do około 4 tygodni w przypadku immunizacji pro-
siąt i do 2 §godni po uodpomianilzwierzątdorosĘch (12).

P orównuj ap dynamikę narastania przeciwciał humo-
ralnychpo szczepieniu świńbiopreparatami żywymi i in-
aktywowanymi wykazano, że okres pojawiania się prze-
ciwciał po szczepieniu świn biopreparatem zywym jest
wyrażnie wcześniejszy niż ma to miejsce w przypadku
zastosowania szczepionki inaktywowanej. W przypad-
ku szczepi onki inaktywowanej zgodnie z danymi przed-



stawionyni przezLagera(Iż) miano s/p (miano próbki
badanej samples w stosunku do miana próbki clodat-
niej - positive) - przeciwciał ELISA dla wirusa szcze-
pionkowego wynosiło 21. dnia po szczepieniu 0,033,
w 28. dniu - 0,384, w 35. dniu - 0,4]4 iw 42. dnil
1,358. W odniesieniu do szczepu zawartego w szcze-
pionce żywej wskaźnik ten kształtował się w analogicz-
nych terminaclr odpowiednio na poziomie: 1,507, 1,884,
2,023 i 2,ż08. Prezentując powyzsze dane zwraca się
ponownie uwagę na fakt małego zr.aczenla poziomu
odporności humoralnej w zakresie ochrony ptzeclwza-
każnej. Mając na wzg7ędzie stwierdzaną powszechnie
znrienność antygenową PRRSV i oceniajap w tym kon-
tekście szanse indukcji krzyżowej odporności poszcze-
piennej nozna z pewnością stwierdzić, że tm dłlższy
jest czas od szczepienia do zakażenia, tym wyższy jest
poziom odporności krzy żow ej.

Ważne róznice w zakręsie poglądów stwierdza się
w zakresie podejścia do sposobów aklimatyzacji wpro-
wadzanychdo chlewni świń. Powszechnie uważa się, ze
do kon taktu z wpr ow adzanymi zw ierzętami należy uży -
wać loch. Pogląd ten jest z gruntu błędny, co związane
jestz faktem wyrażnie dłuzszego siewstwaPRRSY przez
prosięta i warchlaki niż przez zwieruęta dorosłe. Dlate-
go też świnie młode (6- 1 0-tygodniowe), a nie lochy czy
tez knury, nadają się najbardziej do tego, by wykorzys-
tywać je w procesie naturalnego, kontrolowanego zaka-
żenla adaptacji nowo wprowadzanych zwierzaJ. Natu-
ra7ne zakażerrie świń w okresie aklimatyzacji jest moz-
liwe, jednak wymaga spełnienia dwóch ważnych czyn-
ników. Po pierwsze, wprowadzenia do kojcóą w kto-
rych przebywaj ą,,nowe" zw ierzęta niezbędnej liczby po -

tencjalnych siewców wirusa PRRS; zakłada się, ze pro-
porcja między liczbą siewców i zwierząt zakażanych
winna kształtować się na poziornie 1 : 5. Po drugie, bio-
rap pod uwagę, ze wirus siany jest przez zwleTzęta okre-
sowo, konieczne jest zapewnienie odpowiednio długie-
go okresu ekspozycji co najmniej 2-3 miesiape. Więk-
szośó autorów uwaza, ze najlepiej jest, gdy do chlewni
nabywane są zwterzęta zarodowe w wieku około 2-3
miesięcy. Dopiero tak dfugi bezpośredni kontakt świń
zakażonych i wrażliwych daje szansę infekcji zakupio-
nych świń zjadliwym, bytującym w populacji świń szcze-
pem PRRSV. Ważne jest, by mimo wszystko fakt ten
został potwierdzony na drodze badan serologicznych.

W świetle nowych danych dotyczapych obserwowa-
nej powszechnie antygenowej zmienności w populacji
europejskiego typu PRRS błędne jest zalecane jeszcze
kilka lat temu uzupełnianie stada zainfekowanego zwie-
rzętami pochodzapymi z innego gospodarstwa PRRS-
-dodatniego. Postępowanie takie stwarza mozliwości in-
fekcji ,,stada przyjmującego" innym szczępem PRRSV
co prowadzic może do wybuchu kolejnej fali PRRS lub
tez mutacji obu wirusow. W przypadku ,,remontu" stada
z tlżyciem loszek i knurków z innego stada PRRS-do-
datniego okres kwarantanny i adaptacji winien ulec
znacznemu wydłużeniu. Chodzi bowiem o to, by w tym
czasie zakupione świnie po pierwsze przestały być siew-
carni PRRSV, i z drugiej strony zetkne]y się ze szQzę-
pem PRRSV występującym w chlewni.

Zaprezentowane, ważne z praktycznego punktu wi-
dzenia, dane na temat PRRS wskazują na dynamicznie
zmieniające się poglądy odnośnie właściwości czynnlka
etiologicznego tej choroby orazimmunologii, epidemio-
logii i sposobów jej zwa7czania.
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