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Summary
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS), now recognized as a significant disease affecting

swine worldwide, is caused by the PRRS virus. One of the most important ways of controlling the disease ii
through the use of modified live vaccines based on European (PRRSV-EU) or American 1rnnSV-US) geno-
ĘPes.There is increasingdata suggesting the |imited efficacy and safety of some of these bio-products. Tne
viral strain present in the vaccine may be transmitted from vaccinated tó healthy animals. Proionged in-vivo
Passaging can cause the virus to revert to a less attenuated form which can spread both within a particular
swine herd as well as being transmitted between herds. The article reports the first evidence of PRńsv-US in
Poland and suggests that this viral strain originated from a modified live vaccine. It has been demonstrated
that two PRRSV genotypes can circulate within a single swine herd indicating limited cross-protection be-
tween these two types. A new single tube reverse transcription multiptex nested PCR (RT-M-nPCR) method
was aPPlied for genotype discrimination which allowed sensitive detóction and genotyping.
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ZespoŁ r ozrodczo-oddechowy świń (PRRS) zalicza-
ny jest do chorób wirusowychprzynoszących najwięk-
sze stratywprodukcji trzody chlewnej (2). Chorobętę
wywołuje wirus zrcdziny Arteriviridae (PRRSV), któ-
rcgo szczepy należądo dwóch genotypów. Genotyp
amerykański (PRRSV-US) po raz pietwszy wyizolo-

wczesne porody, ronienia i rodzenie się słabych pro-
siąt ( 1 4, 1 5). Jakkolwiek w przebiegu PRRS obserwu-
je się często objawy ze strony układu oddechowego,
to sam wirus rzadko jest ich ptzyczyną. Zakażęnię
PRRSV usposabia jednak do wtórnych zakażeńbak-
teryjnych lub zaostrzenia się objawów infekcji drob-
noustrojami ubikwitarnymi (3, 5, 6).

Zwalczanie PRRS możę byó prowadzonęptzy W-
korzy staniu zabie gów ot ganizacy jnyc h o gran iczaj ą-

, ].]l,:]].,'].',') : :....!::|))|::): -
,.,. , .:.,..,,,,|.:," 

" 

,'::|:,, ,:.:,,l ]:,. ..]l,..l,.,,:,.., ,,.:

cychkĘenie wirusa w stadzie orazfla drodze proflr-
laktyki swoistej przy lżyciu szczepionek atenuowa-
nych oraz inaktywowanych (8, 15). Chociaż wiele
do świadc zeń wskazuj e na dużąprzydatno ś ć immuno -
profilakĘki swoistej, prezentowane są również donie-
sienia na temat niezadowalającej skutecznoś ci i bez-
pieczeństwa takich preparatów. Pierwsze dane na ten
temat pojawiĘ się po wprowadzeniu w Danii, gdzte
występował PRRSV-EU, szczepionki zawierającej
amerykański genotyp wirusa (4), W krótkim czasie
stwierdzono nie tylko ograniczoną skuteczność tego
biopreparatu, ale dowiedziono również, że szczóp
PRRSV w nim zawaĘ tozprzesttzenił się na obszary,
gdzie szczeptehnie prówadzono. W Polscó stwierdzÓ-
no dotychc zas wyłącznie europej ski genotyp PRRSY
lecz mimo to w wielu fermach stosowano szczepion-
kę zawierającą wirus atenuowany należący do geno-
typu amerykańskiego.

Celem badań było wykazanie metodą ELISA, testem
RT-multiplex nested PCR (RT-M-nPCR) oraz przęz
sekwencj onowanie DNA mozliwości jednoczesnego
krążenia w populacji świń terenowego szczep:u
PRRSV-EU oraz szczepu PRRSV-US pochodzącego
ze szczeptotlki."r Badania wykonane w ramach projekfu badawczego KBN 6 PO6K029 21



Materiał imetody

Ferma świń. Ferma U jest gospodarstwem o zamknię-
tym cyklu produkcji, w którym stado podstawowe liczy
około 670 loch i 4 knury. Grupy technologiczne złożone
z około 30 prośnych samic tworzone sąw odstępach 7-dnio-
ł\rych. Prosięta odsadza sięw 2I.-ż2. dniu życia i przenosi
do sektora odchowu, gdzie przebywają do około 65. dnia
życia (ok. 25 kg m.c.). Następnie warchlaki przem\eszcza

się do sektora tuczu wstępnego. Po 7 tygodniach świnie
trafiają do tuczu końcowego gdzie przebywają do chwili
sprzedaży, co ma miejsce około 180, dnia życia, Zasada

,,całe pomie szczenię pełne-całe pomieszczenie puste" (cpp-

-cpp) jest zachowana tylko w sektorze odchowu.
W 2000 r. w fermie U doszło do zakażenla PRRS, co

potwierdzono badaniem serologicznym przeprowadzonym
w PIWet w Puławach. Umiarkowane objawy kliniczne do-

tyczyŁyjedynie zablrzehw rozrodzie. W grudniu 2000 r.

t ozpoczęto program szczepiei szczepionką Ingelvac PRRS
MLV (Boehringer Ingelheim Vetmedica, USA). W dniach
18 grudnia 2000 r. i 8 kwietnia 200I r. zaszczepiono wszyst-
kie lochy niezalężnie odfazy ciązy. Następnie między lip-
cemipażdziernikiem 2001 r. lochy immunizowano w 30.

dniu ciąży i 6. lub 7. dniu laktacji. Po zaszczepieniu w ten

sposób około 1/3 stada podstawowego program przerwa-
no. Szczepienia prosiąt w 24. dniu zycia prowadzono od
18 grudnia 2000 r. do 30 czerwca\\\I r. po czym od zabie-
gu tego odstąpiono.

Badania serologiczne przeprowadzone w sĘcznfu2Olż r-
wykazały, ze świnie urodzone juz po zakof.częnil stoso-
wania szczepionki posiadały wysokie miana przectwciał
dla antygenu PRRSV-US.

Próbki surowic. W sierpniu 200ż r. wybrano losowo
i oznakowano po dwa prosięta z 5 miotów. Krew do badań
pobierano w: 14., 2ż.,36., 50., 64.,7B.,92., Iż0. i I34.

dnil życia (tryc. 2).
Wykrywanie przeciwciał dla PRRSV. Próbki surowi-

cy badano na obecnoś ć przectwciaŁ dla PRRSV testem

ELISA HerdChek PRRS (IDEXX, USA). Surowice reagu-
jące dodatnio badano następnie testem ELISA z rekombi-
nowanym białkiem kapsydu (N) PRRSV-EU i PRRSV-US
jako antygenem w celu określenia genotypu wirusa indu-
kującego serokonwersję (Stadejek, w przygotowaniu).
W skrócie, do par dołków mikropĘtek opłaszczonych biał-
kiem N odpowiednio PRRSV-EU i PRRSV-US wprowa-
dzanopo 50 pl surowicy świń rozcieńczonej 1 : 100 i inku-
bowano 30 min. w temperaturze pokojowej. Następnie do

wypłukanych dołków wprowadzano po 50 pl przeciwciał
kł ólic zy ch znakow anych p eroksyda zą chr zanową skiero -

wanych przeciw immunoglobulinom świni (Dako, Dania)
w rozcieiczeniu 1 : 5000 i inkubowano 30 min. w tempera-
turze pokojowej. Po kolejnym cyklu płukania do dołków
mikropĄrtki wprowadzano po 50 pl substratu TMB (KPL,
Wielka Brytania) i inkubowano 20 min. bez dostępu świat-

ła, po czym reakcj ę barwną hamowan o przez dodanie 5 0 pl
2 M kwasu siarkowego. Gęstośó optyczną(OD) odczyty-
wano przy długości fali 450 nm.

Wynik badania serologicznego oceniano na podstawie
stosunku OD po reakcji surowicy z antygenem PRRSV-
-EU do OD po reakcji z antygenem PRRSV-US. Wstępne

wyniki badań wykazały, że u świń mających kontakt
z PRRSV-EU stosunek ten wynosi { 0,5, a u świń mają-

cych kontakt z PRRSV-US jest > 2,6.IJ zwierzą| u któ-

rych doszło do kontaktu z obydwoma genotypami wirusa,
stosunek ten zawarty był w przedziale 0,6-I,6. Powyzsze
zabesy wartości zastosowano w prezentowanych bada-
niach.

Ekstrakcja RNA, RT-multiplex nested PCRi ana|iza
sekwencji produktów PCR. Całkowite RNA ekstrahowa-
no z250 pl surowicy przy llżycill zestawu Total RNA Prep

Plus (A&A Biotechnology, Gdynia) zgodnie z instrukcją
producenta. Uzyskany roztwór eluowanego RNA podda-

wano reakcji RT-multiplex nested PCR (RT-M-nPCR) lub
przechowywano w 80"C do dalszych badań.

W badaniach wykorzystano dwa zestawy stańerów za-
projektowane do amplifikacji fragmentu ORF5 (18).

Wszystkie etapy reakcji RT-M-nPCR wykonano w jednej

probówce. W pierwszym etapie do wieczek cienkościen-
nych probówek o pojemności 0,2 ml wprowadzano 8,25 pI

r oztw oru zawi eraj ąc e g o 5 pI ż2% tr ehalo zy ( S i gma, U SA),
po 20 pmoli czteręchstarterów wewnętrznych (dla PRRSV-
-US iPRRSV-EU) do drugiego etapuPCR(M-nPCR), 1 pl
mieszaniny dNTP (10 mM, Sigma) i0,25 pl polimerazy
Taq(I,25 U, Fermentas, Litwa). Probówki pozostawiano
w temperafurze pokojowej do czasu wyschnięcia miesza-
niny wprowadzonej do wieczek, a następnie przechowy-
wano je w temperaturze pokojowej.

Do probowek przygotowanych w wyżej opisany sposób
wprowadzano 5 pl RNA, 5 prl 10 x buforu dla polimerazy
Taq,Z pl mieszaniny 10 mM nukleotydów, 5 pmoli każde-
go z czterech starterów zewnętrznych (dla PRRSV-US
iPnnSV-BU) do pierwszego etapu PCR (M-PCR), 5 pl
25 mM roztworu MgCl, I p,l I0% wodnego roztworu Tri-
ton X- 1 00 (Sigma), 2, 5 U polime razy Taq (F ermentas), 1 0 U
RNAsinu (Promega, USA), 100 U odwrotnej transkrypta-
zy wirusa białaczkl, myszy (MuLV) (Life Technologies,
USł;, 1 pl 2 mM roztworu szczawianll czterometyloami-
ny (tetramethylamonium oxalate - TMAO) jako adjuwan-
tu reakcji PCR (7) oruz ż8,75 pl wody. Mieszaninę przy-
krywano warstwąoleju mineralnego i poddawano amplifi-
kacji, używając termocyklera PTC200 DNA Engine (MJ
Research, USA). Szczegóły czasu trwania i temperatury
poszczególnych cykli byĘ identyczne zwczęśniej opubli-
kowanymi (18). Szczepy PRRSV: holenderski Lelystad
i amerykański Hesse, namnażanę i mianowane w hodowli
linii komórkowej MARC-I45 zgodnie z ogólnie przyjęty-
mi zasadami (9) służyĘ jako kontrola,

Produkty PCR analizowano po przeprowadzeniu rozdzia-
łu elektrofor etycznego 1 0 pl mieszaniny poreakcyj nej w 2oń

żelll agarozov\rym z dodatkiem bromku etydyny o koncen-
tracji 1 pglml. Elektroforezę prowadzono przez 30 min.

w buforze TBE (90 mM Tris, 90 mM kwas borny, 2 mM
EDTA), przy staĘm natęzeniu prądu elektrycznego, rów-
nym 150 mA. Prążek o wielkości 606 par zasad (pz) lzna-
walo za dowód obecności w badanlłn materiale PRRSV-
-EU, a prĘek o wielkości 818 pz świadczył o obecności
PRRSV-US.

Produkty PCR sekwencjonowano jak opisano wcześniej,
a sekwencj e analizowano i porównyw ano przy ńyciu prog-

ramu Lasergene (DNAStar) (1B, 19).



Wyniki iomówienie

Szczegółowe wyniki przedstawiono na ryc. 1-3,
Badania wykazaĘ, ze niektóre prosięta posiadaĘ w su-
rowicy przeciwciała siarowe dla PRRSV-EU do 36.
dnia Ęcia. W czasie kolejnych 5 tygodni ich miano
obntżało się stopniowo i w wieku 50 dni spadło do
poziomu niewykrywalnego w teście ELISA. W 64.
dniu zycia 13 z9 pozostałychprzy życiuświń stwier-
dzono we krwi obecnośó przeciwctał dla PRRSV-US.
Fakt ten wskazywał nazakażęnte mvterząt §m geno-
typem wirusa, Interesujące jest, że przeciwciała rejes-
trowano uzwterząt,które jlżw 14. dniu życianie po-
siada§ przeciwciał siarowych. W 78. dniu zycia wy-
kryto przeciwciała dla PRRSV-US u pozostĄch świń.
Ich obecność utrzymywała się we krwi wszystkich
zw terząt do końca prowadzonych ob s erwacj i, czyli do
134. dnia życia. W 120. dniu zycia u7 z9, aw I34.
dniu u pozostaĘch dwóch świń wykryto serokonwer-
sję dla PRRSV-EU, co wskazy"waŁo na zakażenie Ęm

teriału genetycznego PRRSV-US u dwóch z trzęch
świń, którę jako pierwsze ulegĘ serokonwersji w 64.
dntu ży cia, or az materi ału genety c znę go P RR S V -EU

B1 B pz+
606 pz+

Ryc. 1. Elektroforeza produktów RT-M-nPCR do różnico-
wania typów PRRSV. Scieżki M zawierają wzorzec wielkości
fragmentów GenRuler 100 bp (Fermentas). Strzałki wskazu-
ją wielkości swoistych produktów PCR: 606 par zasad (pz) -
amplifikacja PRRSV-EU, 818 pz - amplifikacja PRRSV-US

Ryc. 2. Wyniki badania surowic świń na obecność przeciwciał dla PRRSV testem ELISA oraz
materiału genetycznego tego wirusa testem RT-M-nPCR. Czerwone i zielone komórki ozna-
czają obecność w surowicy przeciwciał odpowiednio dla PRRSV-EU i PRRSV-US; (+) oznacza
dodatni wynik reakcji RT-M-nPCR

Ryc. 3. Drzewo filogenetyczne skonstruowane z fragmentu sekwencji nukleoĘdowej ORFS
o długości 432 nt przy użyciu programu Megalign z pakietu Lasergene (DNAstar). Sek-
wencje nuk|eotydowe U-US (AY641474) i U-EU (AY64l473) oznaczono w prezentowanych
badaniach; pozostałe pochodzą z GenBanku: VR-2332: U87392; Ingelvac PRRS MLV:
AF066183; 5556: U66392; Kitasato 93-1: A8023782; EDRD-I: D45852; 32983-LG: U66384;
IAF-BAJ: U64929; Bie94: AF378805; Bie01: AF378818; Lelystad: M96262; Nie: AF378812;
Rak: AF378811

genoĘpemwirusa(ryc. 2),
Mimo ze wszystkie 1o-

chy, od których pochodzi-
ły badane prosięta były
w przeszłości szczepione
szczeplonką Ingelvac
PRRS MLV u ich potom-
stwa nie vłykazano obec-
ności przeciwciaŁ dla
PRRSV-US, Może\\yni-
kaó to zfaktu słabszej im-
munogenności szcze-
pionki atenuowanej w po-
równaniu zę szczępem
zjadliwym, a przez to
kró cej ltr zymlĄących się
przeciwcińswoisĘchwe
krwi. Niepublikowane
obserwacje własne wska-
zują że wielokrotna im-
mllnizacja swoista prze-
ciw PRRSV nie powodu-
je wzrostu miana prze-
ciwciał, ktorych poziom
obniża się do niewykry-
walnego po 6-12 miesią-
cach od pierwszego kon-
taktu z dan;rm szczepem
wirusa, czrymmozna wy-
tŁumaczy c op i syłvane ob -
serwacj e dotyczące swo-
istości przectw ciał siaro-
wychu 14-dniowychpro-
siąt.

Wsrystkiepróbki suro-
wicy poddano równiez
badaniom testem RT-M-
-nPCR. Pozwoliło to na
wykazante ob ecno ś ci ma-

VR-2332
lngelvac PRRS MLV
U-US Polska

5556 USA
Kitasato 93-1 Japonia

32983-LG USA
lAF-BAJ Kanada
Bie94 Polska

Bie01 Polska
U-EU Polska

Lelystad
Nie Polska

Rak Polska
25.5
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u osobnika nr 9 w 120. dniu Ęcia; u świni tej wykryto
serokonwersj ę w kolej nym b adaniu dwa Ę go dnie póź-
niej (ryc, I i2).

ProdukĘ PCR poddano sekwencjonowaniu DNA,
a uzyskane sekwencje PRRSV-EU (o długości 553
p.z.) i PRRSV-US (o dfugo ści 7 7 8 p.z.) zdeponowano
w GenBanku pod numerami dostępu, odpowiednio
AY64I473 i AY64I474. Porównanie kolejności nu-
kleoĘdów w produktach PCR swoistych dla genoty-
pu amerykańskiego PRRSV od świń nr 4 t 5 z innymi
sekwencj amt wykazało 98,5Yo podobieństw a ze szcze-
pem PRRSV-US za-waĘm w szczepionce Ingelvac
PRRS MLV. Analiza sekwencj i nukleoĘdowej produk-
tu PCR swoistego dla genotypu europejskiego PRRSV
uzyskanego od świni nr 9 potwierdziłaprzynależnośó
szczępll wirusa, którego fragment amplifikowano
w P CR, do PRRSV -EU or az wrykazaŁa 8 6,3 -9 4,9%o p o -
dobieństwa do innych szczepów stwierdzonych wcześ-
niej w naszym kraju (ryc. 3).

Uzyskane wyniki badań są pierwszym dowodern
występowania PRRSV-US w Polsce w stadzie świń,
w ktorym aktualnie nie stosuje się szczepięń szczę-
pionkąopartąo ten genoĘp wirusa. Poniewaz biopre-
parat Ingelvac PRRS MLV był jedynym udokumento-
wanym źródłęm tego typu wirusa w stadzie i jedno-
cześnie wykazano bardzo wysokie podobieństwo ge-
nety c zne kt Ęąc e go w stadz i e szc zepu PRR S V -U S do
szczepu zawartego w tej szczepionce, można wysu-
nąć wniosek o jego pochodzenil,ztego źrodŁa. Możli-
wość cyrkulacji szczepów o takim pochodzeniu w sta-
dach świń, w których stosowano ten biopreparatwy-
kazano jlż wcześniej (4, II, 13, 22).

Serologicznie fakt zakażenia śwlń szczepem
PRRSV-US stwierdzono w 64. dntużycta. Biorąc pod
uwagę fakt, żę przeciw cińa poj awiaj ą się po około 1 4
dniach po infekcji (23), możnaprzyjąć, żę do zakażę-
nia doszło około 50. dnia życia. Okres ten zbiegał się
zzanlkięm odporności biernej u prosiąt. Mimo żę in-
fekcja mińa miejsce u wszystkich zwierząt w obser-
wowanej grupie, co wykazano serologicznle, nie za-
p ob i e gł o to zakażeniu terenowym szazep em PRRS V-
-EUprzed 120. dniem życia. Jestto jednoznaczny do-
wód na ograniczone pokrewieństwo antygenowe,
aprzęzto na odpornośćWzyżowąmtędzy dwoma ge-
notypami PRRSV (20).

Aktywną infekcj ę PRRSV-US rej estrowano j edynie
w sektorze odchowu, gdzie ry gorysĘcznie przestrze-
gano zasady cpp-cpp. Tamtęż od grudnia 2000 dopń-
dziernika 2001 stosowano szczeptenie prosiąt. Fakt
bytowania wirusa w środowisku odchowalnt można
tŁumaczy ć niezachowaniem zasad bioasekuracj i lub
niedokładną dezynfek cją przed wprowadzaniem ko-
lejnych grup odsadzonych prosiąt. Innym wythlmacze-
niem moze być zakażenie środmacicznę niektórych
prosiąt przezlochy,u których w następstwie szczepie-
nia doszło do przetrwałego ,,zakażenta" wirusem
szczepionkowym (16). Długotrwałe siewstwo wirusa
takzainfękowanych prosiąt może prowadzió do zaka-

żeniairrrych osobników po zaniku ich odporności bier-
nej (16).

Aktywne krĘente wirusa PRRSV-EU wykryto
u tuczników w sektorze tuczuwstępnego. Biorąc pod
uwagę fakt, że tr afiają_tam zw ier zęta w wieku 8 3 dni,
a po razpierwszy serokonwersj ę wykryto w 1 20. dniu
Ęcia, do infekcji musiało d_ojść,nie póżniejniż.23 dni
po przemieszczenil świń. W sektorze tym nie jest za-
chowana zasadacpp-cpp i nowo wprowadzane świnie
maj ąb e zp ośre dni kontakt z zakażony mi P RR S V - EU.

Nie mozna z całąpewnością stwierdzió, w jakim
wi eku p o s z cze gólne zw ter zęta l le gĘ infekcj i PRRSV.
Na podstawie wieku, w jakim zaobserwowano sero-
konwersję, można sądzió, ze u pierwszych trzech świń
do zakażenia PRRSV-US doszło w 50.-52. dniu zycia
irozszerzyło się ono na cńągrupędo 64.-62. dnta.
Wiadomo też, że od zakażenia do uzyskania odpor-
ności musi upĘnąć co najmniej 30 dni (2, I2). Tak
więc mozn a przy j ąc, ze świnie uzyskaĘ naturalną o d-
porność na infekcjęPRRSV-US w 80,-92. dniużycia.
Niestety, okazała się ona niewystarczająca do zabez-
pieczenta przed zakażęntęm PRRSV-EU. Innym wy-
jaśnieniem możebyó znacznte dłuższy ntż zakŁadanę
30 dni czas niezbędny do wytworzenia się nafuralnej
odpomo ś c i pr zeciw zakażnej .

Innym wlmikiem badań, który zasługuje na podkreś-
lenie jest fakt utrzymyłvania się wirusa szczepionko-
wego w środowisku fermy przęz co najmniej rok po
zaprzestaniu szczepień. Wskazuje to na możliwość
częściowej rewersj i zj adliwości wirusa szczepionko-
wego, co zostało opisane wcześniej (13). Szczepy
PRRSV mogą ulec atenuacj i po kilkuset pasażach w li-
nii komórkowej nerki małpy Marc-145 (10). Dzięki
temu osłabiona zostaje zdolność replikacji tego wiru-
sa w makrofagach płucnych świni w warunka ch in viv o,
wiremia w następstwię zaszczepienia jest stosunko-
wo krótkotrwała, a mozliwości przeniesienia wirusa
ze zw terząt szczęplonych na ni e s z c z ep ione o gr anlczo -
ne ( 1 0). Producenci szczepionek atenuowany ch prze-
ciw PRRS podkreślają możliwość transmisji wirusa
szczep ionkowe go i zalec aj ą o dizolowan ie zw terząt
uodpornianych od nieszczepionych. Pasaże in vivo
mo gą b owiem, w spr zy jaj ących okoliczno ś ciach przy-
wrócić wirusowi zdolnośó do intensywnej replikacji
w makrofagach płuc i wzrost jego inwazyjności (13),
Wesley i wsp. (22) wykazali, że u terenowych szczę-
pów PRRSV pochodzących od wirusa zawartego
w szczepionce Ingelvac PRRS MLV ma miejsce mu-
tacja punktowa, prowadząca do zastąpienia glicyny
w pozycji 151 sekwencji aminokwasowej białka GP5
arg ininą. Identy cznąmutacj ę zaob s erwo wano u anali - .

zowanego szczępul U-US. Nalezy jednak podkreślić,
ze w fermie U nie zaobserwowano żadnych proble-
mów zdrowotnych związanych z PRRS, w związku
z czym można lznać, że krĘące tam dwa genotypy
wirusa char aktery n Ąe niska zj adliwośc.

Wykrycie i charakterystyka geno§pu PRRSV w ma-
teriale diagnostyc znym stanowi dowod przydatności



nowo opracowanej metody RT-M-nPCR w badaniach

PRRSV w czasie jednej reakcji PCR. Czułość meto-
dy RT-M-nPCR była nię ntższa niż testu wcześniej
opisanego i wynosiła 1 do 20 TCID501250 pl surowicy
poddanej ekstrakcji (1 8).

Prze dstawi one wyniki b adan w skazuj ą na pr zy dat-
ność metod diagnostyc znychopaĄch na wykrywaniu
przeciwciał dla PRRSV i materiału genetycznego wi-
rusa w ocenie WĘenia tego drobnoustroju w stadzie
świń. Mogąbyć one przydatne w ocenie wpływu in-

e stada świń oraz
zania omawianej
konieczrrość sto-

s owania meto d umozliwiaj ących ró żnic owan tę zaka-
zeń PRRSV-EU i PRRSV-US w Polsce.
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STAN Z.AKAŹNYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w grudniu 2004 r,-)

,l. Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 3 województwach: opolskim (1-1), warmińsko-
-mazurskim (1-1) iwielkopolskim (5-5). Zanotowano ją u 6lisow i 1 jenota.

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w województwach: podlaskim (1-1) i warmińSko-
-mazurskim (1-1).Zanotowano ją u 1 kota i 1 sztuki bydła.

3. Zgnilec amerykański - wystąpił w województwie śląskim (1-1).

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


