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Summary
The aim of this study was to evalute the efficacy of partial depopulation (PD) and test and removal (T&R)

methods in the eradication of PRRSV from a reproductive farm. The experiment was carried out in a repro-
ductive farm with the breeding herd consisting of 300 sows and 2 boars. The production system was based on
forming successive groups of 15 sows every 7 days. Piglets were weaned at day 21 of life and stayed in a weaner
house till the age of 63 days. Then gilts selected as reproductive material were moved to the fattening house
and sold at a weight of 40 to 100 kg. The rule all-in/al1-out was retained in every stage of production. Specific
prophvlaxis against colibacteriosis, porcine parvovirosis (PPV), erysipelas and Aujeszky disease (AD) was
applied on the farm. In June 2000 PRRSV infection was diagnosed with serological tests. Laboratory diagno-
sis łvas undertaken due to the sudden increase of misscarriages and significant decrease of insemination rate.

PD and T&R methods were applied in order to eliminate pigs sensitive for PRRSV infections. Eradication
procedures began in November 2000 by c|osure of the herd, de-population and disinfection of the fattening
house. Cessation of insemination of the sows for 2 weeks enabled disinfection of the farrowing house. Weaned
piglets were moved out of the farm from February 2001 in order to facilitate disinfection of the weaning
house. After serologic stabilization within the herd the house }yas repopulated. Over the next 24 months ran-
domly selected groups of 10 piglets were serogically tested for PRRSV every 2 months. To indicate eventual
shedding of the virus among animals on the farm the first group of sentinels gilts sensitive to PRRSV were
introduced into the herd in Aug 2001. A second group of sentinels joined in Aug 2002. The elimination of
potentially infected animals with T&R method began in July 2003. All animals were tested for the presence of
antibodies and virus with ELISA and PCR respectively. Animals positive in any of the tests were eliminated.
The basic herd was constantly monitored for the presence of PRRSV and the production parameters (piglets
born alive, mortaliĘ rate and insemination rate) were analyzed from the beginning of the infection to the end
of eradication procedure.

Results indicated that2 months of herd closure and PD led to herd stabilization and enabled re-population
of the fattening house. Specific parameters of production returned to similar levels as prior to the infection at
different time§, e.g. the rate of stil|-born pig|ets as early as 1 month, whereas the insemination rate 6 months
|ater. One of the serologicall} tested piglets appeared seropositive 8 months after herd stabilization. This
indicates that persistent infections of PRRS may still exi§t even after such a long period. Seroconversion of the
first group of sentinels afte.r 2 months confirmed the above conc|usion. In the second group included into the
herd 12 months later seroconvertion was not noted over the 10 month observation period, which enabled the
entry of replacement gilts. There were no PCR positive results on app_lication of the T&R method. 0,87o of
serogicallY tested animals reacted positively in ELISA tests and were therfore eliminated from the herd
according to T&R protocol. Re§:ults of this study indicate that PD and T&R are ve methods in
e|iminating PRRSY fro ally infected pig populations, and may reduce loss nfected farms.
ffug,,period,of elińinati S from the herd in this studi lasted 38 months.

Praca oryginalna
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Zesp ół r ozro dczo - o dde chowy świń (Porc ine Repro-
ductive and Respiratory Syndrome - PRRS), choroba
char aktery zuj ąc a się zablrzeni ami w r ozr o dzie świń
oraz zaburzeniami oddechowymi głównie u prosiąt,

zostaŁa po r az pierw szy opisana w USA w 1 9 8 7 r. ( 1 1 ).
Od tego czaslnotuje się ogromne straty ekonomiczne
spowodowane obecnością wirusa zespoh.r t ozr odczo -
-oddechowego (PRRSV) w wielu krajach na caĘm



świecie. Pomimo znacznęgo nakładu środków finan-
sowych nabadania nad PRRSV naszawiedza o nim
wciĘ nie jest vłystarczająca do wyeliminowanta za-
grożenia, jakie stwarza w sektorze produkcjt trzody
chlewnej (7).

Materiałem geneĘ c znym wirus a z e sp oŁa r ozr o dczo -
-oddechowego świń (PRRSV) jest jednoniciowa, po-
zyĘvnie spolaryzowana cząsteczka RNA. Ten nie-
wielki, otoczkowy wirus został zaklasyf,rkowany do
rodziny Arteriviridąe (5). W obrębie gatunkuPRRSV
zaob s erwo w ano b ar dzo d.użą zmienno ś ć gen et y czną
i antygenową co w połączeniu zę zdolnością do wy-
wo Ęwani a infekcj i pr zetrw aĘ ch w znac znym stopniu
utrudnia eliminację patogenu z zakńonych chlewni
( 1, 1 4). Zwalczantę PRRS obejmuj e dwa podstawowe
e 1 emen§ : zmianę or ganizacjt pro dukcj i (zar ządzante
przepływ em świń) (6, 8) or az pro gramy szczepieh (2) .

Mimo że immunoprofrlakĘka swoista jest pomocna
w o gr antc zaniu strat sp owo dow any ch pr zez PRRS, ni e
zab ezpie cza ona w p ełn t pr ze d zakażeniem teren9wym
szazępęm wirusa (13, 16). Uwolnienie stada od
PRRSV można uzyskać, między innymi, poprzez de-
populacj ę or az zastosowanie metody badanie-elimina-
cja (9). Depopulacja polega na opróżnteniu wszyst-
kich sektorów chlewni, dezynfekcji i ponownym jej
zasiedleniu nowym, wolnym od wirusa materiałem ho-
dowlanym. Z koleimetoda badanie-eliminacja opiera
się na serologicznych i wirusologicznych badaniach
zwierząt stada podstawowego otaz eltmtnacji świń
reagujących dodatnio (8). Inną często wykorzystywa-
ną strate gi ą zw alczania PRRS j e st c zęś ciowa dep opu-
lacja, polegającana regulacji przepływu świń w celu
pr zerw ania p o zi omej transmi sj i zakażenta, zmier za-
jącej do ograniczenia cyrkulacji wirusa lub wręcz jego
eliminacji z chlewni (10, 12).

Celem badah była ocena efektywności częściowej
depopulacji oraz metody badanie-eliminacja w uwal-
nianiu fermy zarodowej świń od PRRSV.

Mateilał imetody
Gospodarstwo. Badania przeprowadzono w fermie, któ-

ra w momencie podjęcia obserwacji ltczyła 300 loch oraz
2 knury. Chlewnię zasiedlano od listopada 1999 do marca
2000 roku. G-py technologiczneliczące po około 15 loch
prośnych tworzono w odstępach 7-dniowych. Prosięta od-
sadzano w 21. dniu życia i na 6 tygodni przenoszono do
sektora odchowu. Wybrane spośród prosiąt loszki prze-
mieszczano następnie do sektora odchowu zwierza! repro-
dukcyjnych. W kolejnym etapie odchowane loszki spełnia-
jące kryteria materiału zarodowego przemteszczano do
budynków tllcztli utrzymywano tam do chwili sprzedaży
po osiągnięciu masy ciała (m.c.) 40-100 kg.

Zwierzęta przebywały w bardzo dobrych warunkach
zo ohi g i eni c zny ch. Żyw ione były p asząpełnop o rcj o w ą z a -
dawaną automatycznie. Zasada całe pomieszczenie pełne

- całe pomieszczenie puste (cpp-cpp) przestrzegana była
na wszystkich etapach produkcji. Wyniki produkcyjne (sku-
teczność krycia, liczba wyproszeń, ronień, padnięć iĘ.) bvĘ

zbierane i analizowane przy lżyciu programu komputero-
wego Pigtales (Pig Improvement Company, Wielka Bryta-
nia). Ponadto dokonywano zapisów liczby i rodzaju inter-
wencji lekarskich.

Personel fermy stanowiĘ trzy osoby. Przed rozpoczę-
ciem pracy w obiekcie brĄ one prysznic izmientĘ odzież
i obuwie. Przedwjazdem na teren fermy oraz wejściem do
jej zabudowaiptowadzono dezynfekcję obuwia i kół po-
jazdów. Teren fermy był ogrodzony. Gospodarstwo poło-
zone było w odległości około 100 m od drogi wojewódz-
kiej o duzym natęeiillruchu. Wewnątrz obiektu odbywał
się ruch środkow transportu spoza fermy. W miejscowoś-
ci, w której znajdowała się chlewnia były zlokallzowane
dlżę zal<łady mięsne oraz ubojnia zwierząt. W promieniu
2 km nie było innych gospodarstw trzody chlewnej.

Sytuację zdrowotno-produkcyjną fermy analizowano
w okresie od kwietnia 2000 do paździemlka2)l3 r. W gos-
podarstwie prowadzono profilaktykę swoistą w kierunku
kolibakteriozy (Porcilis coli, Interuet), parwowirozy i ró-
zycy (Porcilis Ery+Parvo, Intervet) oraz choroby Aujesz-
ky'ego (Porcilis Begonia, Intervet). Sposób dawkowania
wymienionych preparatów był zgodny z zaleceniami pro-
ducenta. Co 3 miesiące wykonywano serologiczne badania
przeglądowe stada w kierunku obecności przectwciał dla
PRRSY wirusa choroby Aujeszky'ego i drobnoustrojów
Mycoplasma hyopneumoniae, a co 6 miesięcy w kierunku
L ep t o s p ir a sp., dermonekrotoksyczny ch szczep ów P a s t eu-
rella multocida oraz Brucella suis.

W surowicy krwi uzyskiwanej od świń z gospodarstwa
do połowy maja 2000 roku nie wykazano obecności prze-
ciwciał dla wymienionych drobnoustrojów. W końcu sierp-
nia 2000 r. po raz pietwszy testem ELISA wykazano obec-
ność seroreagentów dla wirusa PRRS w surowicy loch.
Analiza wskaźnikow produkcyj nych wykazała występowa-
nie znacznych strat wynikających z zabllrzęhw rozrodzie
w okresie bezpośrednio p oprzedzającym wykrycie serokon-
wersji. Doszło, między innymi, do spadku skuteczności kry-
cia z'76,5%o do 60,5oń (ryc, 1) i wzrostu średniej ticzby
ronień z I,I 50ń do 6,0 5oń (ry c. ż) oraz odsetka prosiąt mar-
two urodzonych z 4,60ń do 7,53oń (ryc. 3). Odsetek pad-
nięc prosiąt przed odsadzeniem wzrósł średnio z 6,10ń do
żI,ż]oń (ryc. a). Liczba odsadzonych prosiąt spadła z I0,7
do B,3B (ryc. 5).

Postępowanie. Celem przyjętego postępowania było
uwolnienie stada od PRRSV umozliwiające produkcję pro-
siąt wolnych od tego wirusa i przeciwciŃ dla jego antyge-
nów. Program przewidyrvał zamknięcie stada podstawowe-
go i depopulację sektorów odchowu itucztl orazw końco-
wej fazie eliminację loch reagujących dodatnio w testach
diagno stycznych. Ni e za|<ładano lży cia szczepionki prze -

ciw PRRS.
Realizację programu uwalniania od choroby rozpoczęto

w listopadzie 2000 r. Zarrknięcie stada miało na celu do-
prowadzenie do uodpornienia się wszystkich loch w wyni-
ku naturalne go zakażeniakrążącym w populacji świń szcze-
pem PRRSV.

W tym samym miesiącu wykonano całkowitą depopula-
cję sektora tuczlpołączoną z jego deratyzacjąi deąmfek-
cją a następnie tuczarnię objęto dwutygodniową izolacją
od pozostĄch sektorów ferniy.



Na przełomie grudnia 2000 r. i stycznia
200I r. na okres dwóch tygodni wstrzy-
mano krycie loch, co doprowadziło do
przerwy w porodach i umożliwiło dezyn-
fekcję sektora porodowego, Od końca lu-
tego 2001 r. w celu depopulacji i dezyn-
fekcji odchowalni wszystkie odsadzane
prosięta przenoszone byĘ do obiektu znaj-
dującego się poza obrębem fermy, co
umozliwiło deratyzaclę i dezynfekcję
opróznionych sektorow. Odsadzanie pro-
siąt do obiektu zewnętrznego prowadzo-
no do czasu stabilizacji stada podstawo-
wego, co ustalono na podstawie wyników
badań serologicznych. Całe stado podsta-
wowe dwukrotnie badano serologicznie
w kierunku PRRS dla potwierdzenia kon-
taktu wszystkich loch z wirusem. Badania
przeglądowe przeprow adzano równiez
u 1 0- l 4-tygodniowych warchlaków.

Dodatkowym elementem postępowania
zmierzającym do wykrycia krążenia
PRRSV w stadzie było wprowadzenie do
chlewni wrazliwych loszek wolnych od
przeciwciał dla tego wirusa (sentinels), po-
chodzących ze stada wolnego od tego
drobnoustroju. Początkowo 1oszki umiesz-
czono wśród prosial i warchlaków w wie-
ku około 3-12 tygodni życia, gdzie pozo-
stawĄ przez około 5 tygodni. Następnie
na kolejne 4 tygodnie zwierzęta zostały
umieszczone w sektorze loszek wybranych
do remontu stada, po azym na początku
listopada przemieszczono je do oddziału
rozrodu, gdzie przebywĄ wśród loch. We
wszystkich sektorach loszki,,kontaktowe"
miały bezpośrednią styczność ze zwierzę-
tami kontrolowanymi. Przedkażdym prze-
niesieniem do kolejnego oddziału loszki
badano na obecność przeciwciał dla
PRRSV.

Przyjęto, ze spadek odsetka loch reagu-
jących dodatnio w teście ELISA na obec-
ność przeciwciał dla PRRSV do około 2%o

oraz brak serokonwersji wśród loszek
,,kontaktowych" umożliwi otwarcie stada
i stworzy szansę uzupełnienia chlewni
o loszki i knurki remontowe. Końcowym
elementem p o stępowan ia zmier zając e go
do uwolnienia stada od PRRSV miałabyć
eliminacja zwierząt zakażonych tym wi-
rusem lub posiadaj ącychprzeciwciała dla
jego antygenów, W tym celu wszystkie
lochy zostały zbadane na obecność prze-
ciwciał i RNA wirusowego testem ELI-
SA i PCR. Osobniki, które zareagowały
dodatnio przynajmniej w jednym z testów
eliminowano. Następnie stado monitoro-
wano serologicznie w dwumiesięcznych
odstępach czasu w kierunku obecności
PRRSV.
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Data badania

Ryc. 1. Skuteczność krycia w fermie od marca 2000 r. do października 2003 r.
Objaśnienie: Na poszczególnych rycinach czerwona strzałkaoznacza miesiąc, w któ-
rym stado uległo zakażeniu PRRSV, zielona strzałka ozl7aczarozpoczęcie programu
zwalczania PRRS
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Ryc. 2. Odsetek samic,
ka 2003 r.

które poroniły w okresie od marca 2000 r. do październi-

8

%6

4

2

t

l

0

Data badania

Ryc. 3. Odsetek prosiąt martwo urodzonych od marca
2003 r.

2000 r. do października



}i

\F

\,

Data badania

zĄ obecność przeciwc tał dla PRRSV
w sierpniu 2000 r., na podstawie oce-
ny wyników produkcyjnych można
stwierdzió, że dozakńenia doszło naj-
później w czerwcu 2000 r.

Rezultaty wprowadzo ny ch dziaŁah
or ganizacyjnych uwido cznlĘ się, w za-
lezności od ocenianego parametru,
w roznym okresie po ich podjęciu, Bar-
dzo. szybko doprowadzono do ograni-
czenia poronień, obniżenia odsetka
prosiąt martwo urodzonych otaz
wzrostu średniej |iczby prosiąt odsa-
dzonych. Natomiast powrót do normy
skuteczności krycia nastąpił dopiero po
5-6 miesiącach (ryc. 1). Dzięki pod-

Ryc. 4. odsetek padnięć prosiąt przed odsadzeniem od marca 2000 r. do paź, ]!'I* l'iałaniom organizacYjnYm

dziernika 2003 r. 
El PrUDr{l PrZ§u Uu!4uz'lll!|rr 

w.okresie między czerwcem 2000 r,,

a listopadem tego samego roku prawie
trzykrotnie obniżono odsetek padnięó
prosiąt, ktory w okresie poprzedzają-
cym podjęcie postępowania wynosił
2I,27 Yo,natomiast po wdrożeniu prog-
ramuuwalniania stada spadł do pozio-
mu Średnio 7,28%o; ponad dwrrkrotnie
zredukowano odsetek prosiąt martwo
urodzonych, który odpowiednio ksźaŁ
tował się na poziomie 7,53 i 3,I8Yo,

" natomiast Iiczb a pro siąt ż;yw o urodzo -

nych w miocie zwiększyła się o 0,15
prosięcia (tab. 1). Skuteczność krycia
w omawianym okresie wzrosła do nie
notowanego na fermie poziomu iprze-
Y,toczyła średnio 80%.

Nalezy zauważyó, ze dyrramika po-
wrotu poszczególnych wyników pro-

Ryc.5.Średnialiczbaprosiątodsadzanychwmiociewokresieodkwietnia2000r.
do października 2003 r. 

lt'clc W Ul..t-ts§t€ U(l ltwl-rrua luvv r' dukcyjnych do poziomu notowanego
przed zakażęnięm stada była stopnio-

Dla oceny efektyłrmości przyjętego postępowania pod- wa, co uwidoczniono nawYkresachPrezentującYchre-
dano analizie następując. *.mŹniń: st<uteÓ)noSc kr}cia, zultaty osiąganewfermie,wkolejnYchmiesiącachod
odsetekporonień, oarótit p.o.iątżywourodzonych, odse- wprowadzeniaprogramu naąrawczego (ryc, 1-5). WY-
tek proslal marlwo urodzónych, odsetek padnięć prosiąt rażnte zróżnicowane było rownieŻ tempo poprawy
przed odsad zenięm oraz średnią liczbę prosiąt ods adzonych. w poszczególnych działachprodukcj i. Okres powrofu

Wymienione wskaźniki zostaĘ poddane analizie staty- do sytuacji sprzed zakażęnia stada PRRSV był naj-
stycznej testem t-Studenta otazy2 z wykorzystaniem pro- dŁuższy w przypadku skuteczności krycia i trwał oko-
gramu komputerowego Microsoft Excel. We wszystkich ło 6 miesięcy (ryc. 1), Najszybciej powrócił do normy

odsetek prosiąt martwo urodzonych. W łm zakresie
powrót do sytuacji wyjściowej zaobserwowano już po
miesiącu (ryc. 3).

Nalezy podkreślić, że profi produkcyjny fermy

testach przyjęto poziom istotności p ś 0,05.

Wyniki iomówienie
Lokaltzacjagospodarstwa w poblizu zakładów mięs-

nych oraz orginiŹacja ruchu pqazdów wewnątrz go- (chlewnia zarodowa) lzasadniŃpodjęcie działahzmie-
spodarstwapózwalawysunąóhĘotezę,żemechanicz- rzających do całkowitego jej uwolnienia od PRRSV.
n^e wektory inretcli mogły odegrać zasadntcząrolęwe PIan zakŁadał zastosowanle wyŁącznte zabiegów or-
wniknięciu PRRŚV dó stadi. Prawdopodobnie ze gantzacyjnych i zoohigienicznych przy intensywnym
względu na wysoki status zdrowotny gospodarstwa programie diagnostycznymzwykorzystaniemtestów
orńbardzo dobre warunki środowiskowe w chlewni ELISA i PCR, których rezlltaĘ pozwalaĘby na wy-

:_ obserwowano wyłącznie postać rozrodcząchoroby. krycie i eliminację osobników zakażonych. Realiza-
Mimo żębadaniiserologiózneporazpierwszywyka- cję programu zwalczania rozpoczęto w okresie naj-
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Tab. 1. Średnie wskaźniki produkcyjne w sektorze rozrodu i odchowu prosiąt w fermie G
przed i po wprowadzeniu programu uwalniania od PRRSV

cia (lipiec 2001). Stanowiło
to dowód, że odporne lochy
rc dzą zdr owe, w olbrzymiej
większości wolne od wirusa
prosięta. Jednak wykrycie
obecności przeciwciał u jed-
nego warchlaka mogło
wskazywać pośrednio na
mozliwość utrzymywania
się zakażefi ptzetrw ały ch
w stadzie (15).

poniewaz siewstwo wiru-
sa przez nosicieli można
wykryc, umozliwiając im
kontakt z wrażIiwymi świ-
niami (3), w końcu sierpnia
200 I r. r ozp o częto wprowa-

dzanię do stada w pełni wrazliwych loszek o m.c. około
30 kg.

B adania 1o sz ek,,kontaktowy ch" wykazały, że do ich
zakażęnta doszło w listopadzie 2001 roku w sektorze
rozrodu, gdzie przebryŃ lochy po odsadzeniu pro-
siąt i lochy do 50. dnta ciĘy. Stanowiło to dowód, że
mimo zamknięcia stada podstawowego i upĘwu 20
miesięcy odzakażęnia fermy PRRSV zdolny do zaka-
żaniawrńliwych mvterzątbył stale obecny w organi-
zmie niektórych loch. Natychmiast po wykonaniu ba-
dań serologicznych cała grupa loszek kontaktowych
zostŃa usunięta zę stada.

Badania Bierka i wsp. (3) vłykazały, żę zakńentę
PRRSV możętrwać u loch do 3 miesięcy i w Ęmcza-
sie wirus bywa okresowo siany. Wyniki prezentowa-
nych badań pośrednio wskazują na mozliwośc prze-
wlekłego zakażęnta samic trwającego nawet ponad
8 miesięcy. Ęle czasu upĘnęło bowiem od badania
serologicznego, które potwierdziło fakt serokonwer-
sj i, a wi ęc zakńenta wirus em ws zystki ch mv terząt sta-
da podstawowego. IJwńa się, ze siewstwo PRRSV
przez lochy trwale zainfekowane tym drobnoustroj em
najczęściej ma miejsce po odsadzeniu prosiąt, kiedy
samice są gromadzone we wspólnych kojcach, gdzie
często dochodzi do agresywnych zachowań i zwląlza-
nego ztym stresu (3). W tym właśnie okresie wykryto
siewstwo wirusa u świń w fermie.

We wrześniu2002 r. wprowadzono do stada drugą
grupę wrazliwych loszek,,kontaktowych", które byĘ
przemieszczanę w obrębie fermy w identyczny spo-
sob jak grupa pierwsza, i badane na obecność prze-
ciwciał dlaPRRSV do czerwca 2003 r. Do końcatego
okresu u loszek nie wykazano ob ecno ś ci swoistych dla
tego wirusa przeciwciał.Uznano to za dowód zaniku
siewstwa PRRSV w stadzie, co umożliwiło otwarcie
stada podstawowego i ponowne wprowadzeńewrń-
liwych świhzzewnątrz.

Ze względl na prawdopodobieństwo niewykrycia
siewstwa w końcu Iipca 2003 r. podjęto decyzję
o wdrożeniu metody badanie-eliminacja dla ostatecz-
nego uwolnienia fermy od świń charalderynljących się
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Ryc. 6. Wybrane wskaźniki dotyczące efektywności rozrodu
i odchowu prosiąt przedzakażeniem stada, po jego infekcji
wirusem PRRS oraz po wprowadzeniu programu uwalnia-
nia od wirusa. Współczynnik skuteczności krycia pomniej-
szono 1O-krotnie

wi ększe go nas ileni a zabllr zefi w r ozr o dzie, to znaczy
od sierpnia 2000 roku.

B adania serologiczne wszystki ch zwierząt stada
podstawowego, których celem była weryfikacja sku-
tec zno ś c i pr zy j ęte go p o stęp owa nia or ganizacyj ne g o,
przeprowadzone w mafcu i kwietniu 200I r. (badano
odpowiednio 360 i 320 świń) wykazaĘ, ze wszystkie
lochy ulegĘ zakażęniuPRRSV i posiadĄ w surowi-
cy swoiste dla PRRSV przeciwciała, co uznano za
dowod stabilizacji. Biorąc pod uwagę okres 10 mie-
sięcy, jaki upłynął od pierwotnego zakażęnta stada
PRRSY przy jęto, ze s erolo gicznie dodatnie lochy byĘ
odporne na infekcję PRRSV (12). Prosięta urodzone
ptzez lochy serologicznie dodatnie powinny być wol-
ne od wirusa i posiadać bierną odporność we wczes-
nym okresie Ęcia(4).

Po potwierdzeniu stabilizacji stada podstawowego
podj ęto decy zj ęo p onownym zasiedleniu o dchowalni
w końcu maja200l r.

B adania s erolo giczne warchlaków przepro w adzanę
w dwumiesięcznych odstępach czasu w okresie od lip-
ca 2001r. do czerwca 2003 r. na grupie 10 losowo
wybranych zw terząt vłykazĘ obe cno ś ć pr zeciw ciał
tylko u j ednej świni pomiędzy 70. a I 4. tygodniem zy- -

6,10

21,21

przed zakażeniem §tada
Kwiecień-mai 2000 l.

Po wptowadzeniu PBRSV; pned
wdtożeniem programu uwalniania
od PBRSU
Czeruiec-lislopad 2000 r.

Po wprowadzeniu plogramu

uwalniania
Grudzień 2000 r.-paździetnik 2003 l.

Objaśnienie: *róznice statystycznie istotne przy p < 0,05



obecnością przeciwciał dla PRRS lub wirusa PRRS.
W tym celu pobrano krew od wszystkich loch oraz
jednego knura i poddano badaniu testem ELISA na
obecność przeciwciń dla PRRSV oraz testem PCR na
obecność materiafu genetycznego wirusa. Obecność
przeciwciałwykazano jedynie u 3 loch, natomiast obec-
ności wirusowego RNA nie wykryto lżadnej zbada-
nych świń. Trzy dodatnio reagujące samice usunięto,
a fermę uznalto za wolną od wirusa i swoistych dla
niego przeciwciń. Badanie serologiczne stada, które
było kontynuowane do końca pażdziemlka 2003 roku
nte wykazało obecności przeciwciał dla PRRSY co
potwierdziło tezęo całkowitym uwolnieniu fermy od
PRRSV.

Dee i wsp. (6) analizując wyniki zastosowania me-
tody badanie-eliminacja w 30 fermach zarodowych
świń stwierdzlli obecność przeciwciał dla PRRSV
u 20ń do Iż%o Io ch. W omawianej fermie odsetek zwie-
rząt, uktórych stwierdzono obecność przeciwciał wy-
nosił 0,8% zwterząt. Swiadczy to o wysokiej skutecz-
no ś ci działań p o dj ęĘch dla o s i ągni ę cta stabtltzacj i sta-
da. Nie ma pewności co do tego, czy wyeliminowane
lochy byĘ nosicielami wirusa. Niemniej warto zda-
wać sobie sprawęz tego,żokńdy seroreagent jestpo-
tencj alnie o s obnikiem trwale zakńonym ( 1 5 ). Do stęp-
ne dane doświadczalne wskazuj ą że zantkwykrywal-
nych przeciwciał dla PRRSV jest najczęściej równo-
znaczny z c ałkowitym wyeliminowaniem zakażęnta
(8)

PrnljęĘ program postępowania umożliwił całkowite
uwolnienie fermy zarodowej od PRRSV w ciągu 38
miesięcy od wybuchu choroby. Oceniając vryłącznie
wyniki produkcyjne fermy powrót do stanu sprzed
epizootii i ustąpienie wszelkich zaburzehw rozrodztę
uzyskano po 12 miesiącach od ujawnienia się klinicz-
nych skutków choroby i 8 miesiącach od wdrożenia
po stępowania. Parametrem, który przez naj dŁaższy
czas utrzymywał się na ni skim poziomie, była skutecz-
ność krycia (ryc. 1).

Oceniaj ąc pozylywnie efekty wprowadzonych, wie-
lokierunkolvych działah or ganizacy jnych, naleĘ za-
lw aży ć, że tch r ezultaty mo gą być w p ewnym s topniu
wyp adkową samoi stnej stabilizacj i immunolo gic znej
stada, ktorą osiąga siępoptzez spełnienie podstawo-
!\ych zasad organizacji produkcji oraz bioasekuracji
(7,II).

Uzyskane wyniki potwierdzaj ą mozliwo ś ó uwolnie-
nia chlewni od pRRsv bez konieczności stosowania
szczepionki.
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Badano próbki krwi pochodzące od 500 niedźwiedzi polarnych (Ul,sus mari-
timus) odłowlonych na Morzu Beaufofia i Czukockim w 1982-1992 w kierunku
występowania przeciwciał d\a Brucella sp., Toxoplasma gondii iTrichinella sp.

Zwierzęta zakwalifikowano do jednej z 4 grup na podstawie wieku: szczenięta,

roczniaki, młodzież i zwiętzęta dorosłe. Przeciwciała dla Brucella i Tbxoplasma

wykrywano odczynem aglutynacji, a w przypadku wyniku dodatniego potwier-

dzano serologicznymi testami handlowymi. Przeciwciała dla Trichinella wyklry-

wano przy użyciu zmodyltkowanego testu ELISA, stosując antygen wydalniczo-
-wydzle|niczy (E.S.) Trichinella spiralis. Przeciwciała dla Brucella sp. wystę-

powaĘ w 57o surowic. IJ młodzieży i dorosłych osobników przeciwciała dla

blucelli występowaĘ 62razy częściej aniżeli u roczniaków i szczeniąt. Przeciw-

clała dla Toxopla^sna występowały w surowicy 6% , a dla Trichinella w surowicy
55,6%o zwierząt. Częstotliwość występowania przeciwciał dla Trichinella wzras-

taławraz z wiekiem zwierząt. 
G.


