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Summary

The aim of the study was evaluating the effectiveness of vaccinating a PRRSV-infected herd with attenu-
ated live vaccine. The observations were carried out in a farm with breeding stock consisting of 400 sows.
Production was based on forming the following groups of 20 sows every week. Piglets were weaned at 24-days-
-of_life. The rule of all in/all out was not kept in the farm. Production parameters were recorded from Ju|y
200l to Oct 2003. The breeding herd was vaccinated against co|ibacillosis, erysipelas, PPV and atrophic
rhinitis. Piglets were vaccinated against Mhp. In December 200l an increased number of abortions, still-
births, losses of piglets before weaning and a decrease of the insemination rate were observed. Intensification
of respiratory lesions among weaners was noticed in the same period. Serological investigation in February
2002 indicated the presence of PRRSV specific antibodies. The breeding herd was immunized with Porciliso
PRRS vaccine (Intervet) containing an attenuated live European strain of the virus. The vaccination program
inc|uded simultaneous immunization of a|l sows and gilts before 90 days of gestation. The remainder of the
sows were vaccinated 7 days after farrowing. Sovvs received a second dose of vaccine after7l days from the
first immunization. Piglets were not immunized. Replacement gilts were vaccinated twice in a 4 week interval,
and after the next 4 weeks introduced to the herd.

One month after implementing the vaccination program production parameters started to improve. Vacci-
nation significantlv reduced the percentage of abortions (from 9.2 to 1.8%). The average losses of piglets
belbre weaning and weaners decreased 5.2Io^ and,7.560ń respectively. The improvement of the insemination
rate increased from 74.880^ to 82.56"/". Moreover, the percentage of piglets with respiratory signs was
reduced from25.20ń to 10.06%. This was probably associated with longer-tasting materna| immunity. It is
impossible to obtain a clear answer whether the improvement of production paramet€rs was due solely to
vaccination or due to the natural stabilization of immune status of the herd.
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wania profilaktyki swoistej jest niekiedy oceniany na
podstawie strat w okresie sprzed i po wprowadzeni,,l.
szczepteń(g,I4). Największe straty związane z PRRS
występują zazwyczaj napoczątku choroby, ktedy za-
każenię stopniowo obejmuje stado podstawowe (5).

Wprowadzenie szczepień w tym okresie daje zazwy-
czaj najlepsze efekty. Determinuje ono wyrównanie
statusu odpornościowego stada i może doprowadzić
do wytażnej i szybkiej poprawy sytuacji, przede
wszystkim w rozrodzie (11, 19).

Celem badań była ocena efektywności szczepień
stada podstawowego biopreparatem atenuowanym
w ograniczaniu strat w fermię zakażonej PRRSV.

Zespoł rozrodczo-oddechowy świń (porcine repro-
ductive and respiratory syndrome - PRRS) jestzakaż-
ną wirusową chorobą świń powodującą straty w pTo-
dukcji trzody ehlewnej w wielu krajach świata (3, 16).
W zwalczaniu PRRS wykorzystuje się m.in. ptogra-
my szczepień przy uzyciu szczeplonęk atenuowanych
lub inaktywowanych, zazwyczaj z jednoczesnym
wprowadzeniem zmian w organ|zacji produkcji ukie-
runkowanych prz e de wszystkim na pr zestrze ganie za -

sady całe pomieszczenie pełne - caŁę pomieszczenie
puste (cpp-cpp) (2, 8). Imrrrunoprofilaktyka chroni
zw i er zęta pr ze d wystąp ieni em obj awów klinic znych,
nie zapobiega jednak w pełni zakażeniom wirusem
PRRS (PRRSV) (10, 12). Efekt ekonomiczny stoso-
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Tab. 1. Średnie wskaźniki produkcyjne w sektorze rozrodu i odchowu prosiąt oraz warchlaków w fermie R przed i po wpro-
wadzeniu program u immunoprofilaktyki

przed zakażeniem
slada
lipiec 2001-
-lisl0pad 2001

po zakażeniu
sia da
grudzień 2001-
-kwiecień 2002

Po wprowadzeniu
szczepień
mai2002-
-październik 2003

10,22,

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

Matetiał i metody

Gospodarstwo. Doświadczente przeprowadzono
w chlewni o zamkniętym cyklu produkcji i stadzie podsta-
wowym liczącymokoło 400 1och, Lochy inseminowano na-
sieniem pochodzącym ze stacji unasienniania loch. Grupy
technologiczne 7iczag,e 20 loch prośnych tworzono w od-
stępach 7-dniowych. Prosięta odsadzano w ż4, dniu życia
i przemieszczano do sektora odchowu, w którym przeby-
wały przez B tygodni do osiagnięcia wieku 90 dni i masy
ciała (m.c.) ok. 30 kg. Na tym etapie selekcjonowano losz-
ki remontowe, które ptzemieszczano do wydzielonej od-
chowalni. Pozostałe warchlaki przenoszono do sektora tu-
cnl, gdzieprzebywały do uboju.

Swinie zywiono mieszanką pełnoporcj ow ą zadaw aną
automatycznie, zwterzęta przebywały w dobrych warun-
kach zoohigienicznych. Na zadnym eta-
pie produkcji nie przestrzęgano zasady
Cpp-cpp.

Obsługę świń w gospodarstwie stano-
wiło 5 osób. Zasady bioasekuracji były
ograniczone do zmiany odzieży i obuwia
przez personel, wystawiania mat dezyn-
fekcyjnych przed wejściami do budyn-
ków oraz przedwlazdem na teren gospo-
darstwa. Wjego obrębie odblłvał siębez
ograniczeń ruch środków transpotlu spo-
zafermy. Ferma połozona była w odleg-
łości około 1,5 krn od drogi powiatowej
o średnim nasileniu ruchu. W promieniu
2 km nie było obiektów związanych
z produkcją trzody chlewnej.

nego zanikowego zapalenianosa (Porcilis ART) W 14. i 28.
dniu zycia prosięta byĘ szczepione przeciw mykoplazmo-
wemu zapaleniu płuc (Respisure, Pftzer). W okresie oko-
łoodsadzeniowym podawano im preparaty zakw aszające
(Ultracid Inve - roztwor 0,3oń), a w przypadku pojawienia
się biegunek aplikowano w wodzie do picia linkomycynę
i spektynomycynę (Linco-Spectin Upjohn w dawce ż0 mgl
/1 kg m.c.) lub neomycynę (Neomycyna7Ooń Interbiowet,
w dawce 20 mglkg m,c.). W czasie pierwszych 14 dni po
odsadzeniu prowadzono chemioprofilaktykę przeciw dy-
zenterii i zaburzęniom ze strony układu oddechowego przy
użycitt antybiotyków podawanych w paszy - tiamuliny
i oksytetracykliny, (Tetramutin OT, Novartis w dawce
7,5 kgna tonępaszy). Podobne postępowanie prowadzono
przezpierwszych7 dni po ptzemieszczeniu zwierzal do tu-
Czaml.

100

Gospodarstwo poddawane było obser-
wacji w okresie od lipca 200I do paż-
dziernika 2003 r. W stadzie podstawo-
wym prowadzono profilaktykę swoistą
loch i loszek w kierunku kolibakteriozy
(Porcilis coli). rózycy i parwowirozy
świń (Porcilis Ery + Parvo) oraz zakaż-

Ryc. 1. Skuteczność krycia w fermie R, w okresie od lipca 2001 r. do października
2003 r.

Objaśnienie: Na poszczególnych rycinach czer-wona strzałka oznacza miesiąc, w któ-

rym stado uległo zakażeniu PRRSY zięIona strzałka ozl7acza rozpoczęcie programu
zwalczania PRRS

ś
Data badania



Do końca listopada 200l r. nie stwier-
dzano w stadzię objawów PRRS ani prze-
ciwciał dla PRRSV. W końcu grudnia
ż00I r. zaobserwowano przedwczesne
porody oraz rodzenie się słabo żywot-
nych miotów. Badanie serologiczne prze-
prowadzone w końcu lutego 2002 r. v,ry-
kazńo obecno ść prze ciw ciał dla PRRSV,
Ana|lza wyników rozrodu dowiodła, ze
w okresie od ujawnienia się pierwszych
objawów klinicznych PRRS nastąpił
znaczny wzrost odsetka ronień z I,43Yo
do 6,20ń (ab. 1, ryc.2) oraz wzrost od-
setka martwo urodzonych prosiąt
z 5,620ń do I0,82oń (tab. 1, ryc. 3). Za-
obserwowano równiez wzrost wskaźni-
ka padnięć prosiąt przed odsadzeniem
średnio z 7,08Yo do 11,72Yo (tab. I,
ry c. 4). Skutkiem ty ch zabwzeń był spa-
dek średniej liczby odsadzanych prosiąt
w miocie z 9,24 do 7 ,96 (ab. 1, ryc. 5).
Skuteczność krycia spadła z 80,8%o do
71,88Yo (tab. 1, ryc. 1).

W tym czasie u odsadzanych prosiąt
obserwowano nasilenie się objawów ze
strony układu oddechowego (duszność,
kaszel, utrata m.c.), które rejestrowano
średnio l25,Z'Yo warchlaków (ab. 1).'Współczynnik interwencji lekarskich
(liczba interwencji : liczba zwierząt)
wzrósł z 0,290ń do 0,9Yo (tab. 1), nato-
miast odsetek padnięc z3,40oń do 5,I4%o
(ab. 1). Badania bakteriologiczne narzą-
dow wewnętrzny ch wykazały obe cno ś ć :

Streptococcus suis, Haemophilus pąrą-
suis, Pasteurella multocida oraz Brachy-
spira hyodysenteriąe.

w c elu zwal czania zabllr zeń oddecho-
wych, po analizie lekowrazliwości drob-
noustrojów przez 7 dni w wodzie do pi-
cia podawano amoksycylinę (Paracillin,
w dawce l g/50 kg m.c.). W przypadkach
osĘch stanow chorobowych podawano
preparaĘ iniekcyjne, tj. cefalosporyny:
Cobactan (Intervet) oraz Excenel RTU
(Upjohn) w dawkach zalecanych przez
producentów wymienionych leków.

Szczepionka. W badaniach wykorzy-
stano szczepionkę Porcilis@ PRRS (Inter-
vet) zawierającą europejski szczep DV
wirusa PRRS w dawce 2 m1 (10a,0 TCID5J.
Jako adiuwant zastosowano Diluvac
Forle.

Postępowanie. Celem postępowania
była poprawa wskaźników w rozrodzie
i odchowie świń. W kwietniu 200ż r.
podj ęto decyzj ę o T ozpoazęciu szczepień
przeciw PRRS preparatem Porcilis@
PRRS. Program szczepień przewidy.wał
jednoczesną immunizację wszystkich
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Ryc. 2. Odsetek samic, które poroniły w fermie R, w okresie od lipca 2001 r. do
października2003 r.

Ryc. 3. Odsetek prosiąt martwo urodzonych w fermie R, w okresie od lipca 2001 r.
do października 2003 r.
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Data

Ryc. 4. Odsetek padnięć prosiąt przed
lipca 2001 r. dopaździernika 2003 r.

odsadzeniem w fermie R, w okresie od
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Od ch-wili.wprowadzenia pro gramu
immunizacji wszystkie wskazniki
produkcji ulegĘ poprawie. Zanoto-
wano obniżenie się średniego odset-
ka ronień o 5,42oń, z poziomu 6,20ń
w okresie poprzedzającym zastoso-
wanie postępowania do 0,780ń po
jego wprowadzenil (tab. 1). Odsetek
prosiąt martwo urodzonych uległ ob-
niżeniu o ],560ń i ustabilizował się na
poziomie 3,260ń (tab. 1). Wprowa-
dzęnię profilaktyki swoistej wpłynę-
ło równiez na wartośó średniego od-
setka padnięć prosiąt przed odsadze-
niem, który spadł z II,7 20ń do 6,5I%o
(tab. 1).

w momencie zakażenia stada wi-
rusem PRRSV zanotowano gwałtow-
ne obnizenie skuteczności krycia.

Wskaźnik ten spadł do poziomu 67Yo, czyli I5,Ioń
ponizej poziomu stwierdzonego w ostatnim miesiącu
przed infekcją stada. Następnie obserwowano jego
stopniową poprawę z każdym ko lej nym mie s iąc em do
osiągnięcia ] 8,5oń w momenc ie rozpoczęcia szczepień
stada podstawowego. Zjawisko to należy przypisać
zwiększaniu się odsetka loch stada podstawowego,
które przechorowaĘ PRRS i uległy naturalnemu uod-
pomieniu (7). Po wprowadzeniu profilaktyki swoistej
skutecmość kryciawzrosłaz7I,88%o do 82,560ń i usta-
bllizowała się na poziomie sprzed zakażenia stada
PRRSV (tab, 1).

Liczba odsadzanych prosiąt będąca wypadkową
powyższy ch wskazników wzrosła w omawianym okre-
sie z 7 ,96 do 9,38 (p < 0,05) , czyli o I,42 prosięcia
w miocie (tab. 1).

Wprowadzenie immunoprofrlaktyki miało mi ej s ce
w momencie, kiedy takie parametry jak: odsetek pad-
nięc prosiąt przed odsadzeniem, Itczba odsadzanych
prosiąt czy skuteczność krycia wykazyłvaĘ tendencję
samoistnej poprawy, trudno jest więc w pełni ocenić
rolęszczepień w §m zakresie. Nalezy przypttszczać,
że szczeptenie utrwaliło korzystną tendencję i przy-
spieszyło powrót do stanu sprzed epizootii (1, 6).

D ziaŁaniu s z c zep i onk i lno żna z p ewno ś c i ą pr zypi-
sać wpływ na ogTantczenie odsetka ronień. Immuno-
profilaktykę wprowadzono) kiedy wskaźnik ten miał
tendencj ę wzrostową i osiągnął maksymaln ą zanoto -
waną w czasie epizootii wartość 9,z'Yo, Po upĘwie
miesiąca od wprowa dzęnta szczepiei stwierdzono spa-
dek odsetka ronień o 7 ,4oń i powrót tego parametru do
p o ziomu sprz e d zakażenia P RR S V wyno s ząc e go I,8oń
(ryc.2).

Po podjęciu immunoprofilaktyki w stadzie podsta-
wowym zanotowano spadek średniego odsetka war-
chlaków wykazujący ch zablrzęnla oddechowe
z25,2oń do I0,06Yo, czylio 15,I4o^. Jednocześnie ob-
nizeniu uległ współczynntk interwencj i lekarskich
z 0,9oń do 0,32%o (tab. 1) oraz odsetek padnięó war-
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Ryc. 5. Średnia liczba prosiąt odsadzanych w miocie w fermie R, w okresie od
lipca 2001 r. d,o października 2003 r.

loszek oraz loch do 90. dniaclĘy. Lochy, które w tymcza-
sie byĘ powyzej 90. dnia ciĘy, szczepiono w 7. dniu po
porodzie. Następnie całe stado podstawowe itnmunizowa-
no powtórnie po 71 dniach od pierwszej aplikacji szcze-
pionki. Od połowy września żOOż r. prowadzono szczepie-
nia wszystkich loch w 50. dniu ciagy.

Loszki remontowe o m.c. około B0 kg uodporniano dwu-
krotnie w odstępie 4 tygodni. Po upĄrvie 4 tygodni od dru-
giej immunizacji wprowadzano je do stada podstawowe-
go. Program nie przewidywał szczepień prosiaJ. W celu
oceny efektywności przyj ętego postępowania analizie sta-

Ęstycznej poddano n astępuj ące wskaźniki : skuteczno ść ky-
cia, odsetek poronień, odsetek prosiąt marlwo urodzonych,
odsetek padnięć prosiąt przed odsadzeniem oraz średnią
Liczb ę pro s i aJ odsadzonych.

Wymienione wskaźniki opracowano staĘstycznie testem
t-Studenta oraz y2 z wykorzystaniem programu kompute-
rowego Microsoft Excel. We wszystkich testach przyjęto
poziom istotności p ś 0,05,

Wyniki iomówienie
Do wybuchu PRRS doszło w trakcie prowadzenia

szcze góŁovłych klini c zny ch i s ero l o gtc zny ch ob s erwa-
cji stada, co pozwoliło napełnąocenę skutków zawlę-
c zęnla wiru s a. Zakażęnię dopro wadził o do załamania
się wszystkich wskaźników rozrodu i odchowu, Dy-
namika rozwoju choroby mtałaróżny przebiegw sek-
torzę rozrodu oraz w sektorze odchowu prosiąt i war-
chlakow. Podczas gdy parametry rozrodu ulegĘ gwaŁ
townemu zaŁamantu nałchmi a s t p o zakażeniu stada
PRRSY stan zdrowia odsadzanych prosiąt pogarszał
s ię stopniow o z każdym ko lej nym mie s iąc em trw ania
epizootii. Najgorszy wynik zanotowano w piątym
i szóstym miesiącu po ujawnieniu się pierwszych ob-
jawów PRRS, kiedy prawie 50% warchlakow wyka-
zywaŁo zaburzenta ze strony układu oddechowego.
W łm samym okresie zarejestrowano równieżwzrost
odsetka padnięć warchlaków z 3Yo do 7,Ioń. Prowa-
dzona chemioterap ia daw ńa o gT anlczone r ezultaty.



chlakow z5,I4ońdo2,870ń (p < 0,05) (tab. 1). Bada-
nia serologiczne wykonane po 16 miesiącach odpierw-
s zych s z czep i eń wyk azaĘ, z e 1o chy pr zekaryw aĘ pr o -

siętom odporność, ktora utrzymywała się do około
8. Ęgodnia Ęcta,natomiast w 1 0. tygodniu Ącia osob-
niki te ulegały serokonwersji, Oznaczato, że do zaka-
zenia PRRSV dochodztŁo między 8. a 9, tygodniem
życia, W tym czasie zwterzętabyły przenoszone do
drugiego budynku, Tam też obserwowano nasilenie
objawów klinicznych ze strony układu oddechowego.
Mozna więc ptzyjąć, że w wyniku szczepteh krązenie
PRRSV zostało ograniczone do odchowalni warchla-
kow. Tak więc podwyższenie i ujednolicenie poziomu
odpomości biernej u prosiąt urodzonych przęz szcze-
pi one lochy o gr aniczyło W Ęente wirusa w grupie war-
chlakow.

Szczególnie niekorzystny wpływ zakażenta PRRSV
na stan zdrowia prosiąt po odsadzeniu był prawdopo-
dobnie spowodowany obecnością w chlewni innych
zakńeh drobnoustroj ami chorob otwó r czy mi (a ) . M i e -

szafle infekcje układu oddechowęgo z ldziałem
PRRSV określa się terminem zespołu zaburzeń odde-
chowych świń (porcine respiratory disease complex
PRDC) (I7). Uwńa się, że głównąrolę odgrywa w nim
PRRSV a Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella
multocida i wirus grypy świń sączynnikami wspoma-
gającymi (7, 18).

Mozna pr zypuszczać, że zasto s owanie profi laktyki
swoistej przyspieszyło proces stabilizacji i utrwaliło
k orzystne tendencj e zw tązane z natur alną s tab ili z acj ą
stada. Szczepienie loch rozpoczęto w okresie znacz-
nego nasilenia zachorowań warchlaków z objawamt
ze strony układu oddechowego, Można sądzić, że pod-
j ęc i e s to s ownyc h dziaŁan or ganizacy jnych umo zliwi -

łoby naturalną stabilizację stada podstawowego, jed-
nak z pewnościąokres dochodzenia do tego stanu był-
by zdecydowanie dłuższy, cze go dowodzą własne ob -
serwacje terenowe (1 5).

piśmiennictwo

1 Botner A , Sn"andbygaard B , Sorensen K. J., Have P., Mad,sell K. G., Mad-
sen E S., Alexandersen §.: Appearance of acute PRRSlike symptoms in
sow herds after vaccination with a modified live pRRs vaccine vet Rec
1991 , l41, 491 -499

2 Dee S. l : Approaches to prevention, control, and eradication, [w:] 2003
PRRSV Compendium, National Pork Board, Zimmetman J , Yoon K -J (red ),
Iowa, USA 2003, l l 9- l 30

3 Done S H., Paton D J.: Porcine reproductive and respiratory syndrome:
clinica1 disease, pathology and immunosuppression Vet Rec 1995, 136,
32-35

4 Drelł T. I/.: A review of evidence for immunosuppression due to porcine
reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Res. 2000, 3l,21-39.

5 Kołodziejczyk P., Stadejek T, Tarasiuk K., Porow,ski M., Pejsak Z: Próba
uwolnien ia stada od PRRSV poprzez wczesne odsadzanie i depopulację tucz-
ników Medycyna Wet. 2002, 58, 688-691

6.Labarque G , Van Gucht S , Van Reeth K., Nauwynck H., Pensaert M,.
Respiratory tract protection upon cl.allenge ofpigs vaccinated with attenu-

ated porcine reproductive and respiratory syndrome virus vaccines. Vet Mi-
crobiol. 2003, l995, ] 87-]97

7 Labarque C , fa.n Reelh K , l/an Cut,ht S , NauwynckH., PensaertM.:Porci-
ne reproductivc-rcspiratory syndrolne virtrs inl'ection predisposes pigs for
respiratoly signs upon cxposutc to bactcrial lipopolysaccharide. Vet Micro-
bio] 2002, 88, ]-12

8.Lager 1{ M: Porcine reproductive and respiratory syndrome: control and
vaccinology 4'} Intemational Symposium on Emerging and Re-ernerging Pig
Diseases, Rzym, Włochy 2003, s. 29-36.

9.Mavromątis L, Kritas S. K., Alexopoulos C , Tsinas A , Kyriakis,S. C: Fie]d
evaluation ofa live vaccine against porcine reproductive and respiratoIy syn-
drome in fattening pigs J Vet Med B 1999, 46,603-612

l0.Meng X.,/.: Heterogeneity of porcine reproductive and respiratory syndrome
virus: implications fol cuTent vaccine etitcacy and future vaccine deveJop-

ment. Vet Microbio1 2000, 74, 309-329
11 Mengeling W. L, Lager K. M., Vorwald A C.: Safety and effrcacy of vacci-

nation of pregnant gilts against porcine reproductive and respiratory syndro-
me. Am J Vet Res 1999, 60,796-801.

12 Mengeling W L, Lager K. M,, Ilorwald A. C., Clouser D F.: Comparative
safety and efficacy of attenuated single-strain and multi- strain vaccines for
porcine reproductive and respiratory syndrome Vet Microbjol. 2003,93,
25 -3 8.

13.NodelijkG, deJong M. C, LeengoedL A., Wensyoort G, PolJ. M., Steve-

rink P. J., Verheijden J, 1{: A quantitative assessment olthe effectiveness of
PRRSV vaccination in pigs under experimental conditions. Vaccine 2001,
19, 3636-3644.

14 Nodelijk G , de Jong M. C., Van Nes A , y'ernooy J. C., Van Leengoed L A ,

Pol J. M., Verheijden J. H.: Introduction, persistence and fade-out ofporc;ne
reproductive and respiratory syndrome virus in a dutch breeding herd: a ma-

thematical analys.is. Epidemiology&lnfection 2000, I24, 17 3-182
15.Pejsak Z., Janicka K., Porowski M,, Stankiewicz I., Stadejek I: Efektyw-

ność częściowej depopulacji i metody badanie-eliminacja w zwalczaniu
PRRS, Medycyna Wet., w druku

16 Plagemann P G W, Moenn.ig V.: Lactate dehydrogenase-elevating virus,
equine afieritis virus and simian haemorrhagic fever virus; a new group of
positive-strand RNA viruses Adv. Vir. Res. 1992, 41,99-192

17.Segales -/.: Ptoblemy rozpoznawania i rwalczaria zespołów oddechowych
i wielonarządowych świri, Mag. Wet 2001, Suplement świnie, l8-22

18.Slevenson G W,:Bacteria| contributors to porcine respiratory disease com-
plex (PRDC) 24'|'Ann. Meeting Am. Ass Swine Practitioners, Kansas City,
Missouri, USA l993, s 351-366

19.Woensel P. A van , Liefkens K., Demalęt S: European serotype PRRSV vac-
cine protects against European serotype challenge whereas an Americall se-

rotype vaccine does not Adv. Exp. Med. BioI l998,440, 1l3-718.

Adres autora: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Al. Partyzantów 57,24-100
Puławy; e-mail: zpejsak@piwet,pulawy.pl

HOLLIMAN A., LORD M., HENDERSON T.,
NETTLETON P., SCHOLES S., HIGGINS R.:
Obserwacj e nad występowaniem zakażenia herpes-
wirusem bydła typu 1 u bydła w Zjednoczonym
Królestwie. (Observations on bovine herpesvirus
type 1 infection in cattle in the UK). Vet. Rec. 156,
59,2005 (2)

Opisano trzy ogniska masowyclr zachorowań bydła wywołane przez herpes-

wirus bydła typ 1 (BoHV-1) W pierwszyrl ognisku zachorowało 20 z 130 krów
mlecznych wśród objawów gorączki (>41'C), silnego spadku mleczności, wy-
cieku z nosa i kaszlu W ciągu J 2 dni zachorowała połowa zwierząt w stadzie.

U części zwterząt wystąpiło zapaLenie spojówek. W surowicy krwi wzrosło mia-
no przeciwciał dla BoHV-1 Zdrowienie trwało od 4 dni do 2 tyg. Poroniło
8 krów w 6.-7. micsia.cu ciajy, 4 krowy chorowały przez 4-8 tyg. Antygen
BoHV-1 występował w łożysku i narząclach wewnętznych poronionych pło-
dów, a wirus wyizolowano z 2 łożysk. W dr-ugirn ognisku clrorowało 26 jedno-

rocznychjałówek wśród objawów zabwzęli układu oddechowego Dw:ie jałówki
padły. Sekcja wykazała ropne zapalenie płuc i wieloogniskowe ropne zapalenie
przełyl<u, BoHV-l wyizolowano z przełyktl. W trzecim ognisku chorowały
1S-miesięczne buhajki wśród objawów zapalenia płuc. Dwa buhajki padły

W sekcji stwierdzono zamartwiające zapalenie gardła i odoskrzelowe zapalenie
płuc. BoHV-1 wyizolowano z krtani, zaś antygen wirusa wykryto w znrianach
martwicowych w krtani i płucach. 
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