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The possibilities of Auiesdry's disease uhus elimination ftom pig pOpulaticńs- ,,,]

using,,vaccination.eladication Btoglamme"

Summary

The great progress achieyed in recent years in mol
abled the creation of Aujeszky's disease (AD) virus (S
elaboration of deletion (marker) vaccines. These yacci
enable the realization of a vaccination-eradication pr
from infected farms (regions, countries). The objec
bilities of lation
province done
Porvac A pr€§e
productive pigs were vaccinated twice 4 wee}rś apart a
gilts were vaccinated twice before service and replace
to vaccinated dams were vaccinated at 10-12 and 14-
effects and control of the epizootic situation in both he_

Clinical and epizootiological studies revealed neither local nor general adverse effect§ in pigs ofvarious age
groups. In spite of high ŚrrV-r infection levels no clinica| signs of AD during vaccination - eradication
fi.ogiumme in notł, treia§ were observed. This proved innocuity and good efficacy_of Pgrci|is Bęgonia vaccine.- 

The stages of implementing the vaccination-eradication programme in pig herds, as well as the neceSsiĘ of
a quick ini=roduction of a complex AD eradication programme in Poland according to the general tendeńcY in
the EU were al§o presented in the paper.

Keywords; Aujeśzky's disease, pigs, vaccination _ eradication programme.

P o garszaj ąca s ię syfu acj a epizo o|y czna doprowadzi -

ła w latach 8O-tych w wielu krajach Europy Zachod-
niej i w USA do włączeniachoroby Aujeszkyego (chA)
do wykaz u chorób obj ętych ob owiązki e m zgłaszanla i
podjęcia akcji zwalczania. Akcje te, realizowanę róż-
nymi metodami .przez wiele lat, doprowadziły do
znacznęgo ograniczenia lub likwidacji choroby. Jak
wynika z doniesień prezentowanych na III Sympozjum
dotyczącym chA, które odbyło się w dniach 23-24
częTwca 1999 r, w Ploufragan (Francja), niektóre kra-
je lub regiony (Dania, Anglia, Szkocja, Walia, Finlan-

dia, Austria, Szwecja, Niemcy landy Turyngia, Sak-
sonia, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze
Przednie, Saksonia - Anhalt, Nadrenia - Palatynat)
orazFrancja (55 departamentów) jlż zostały oficjal-
nie uznane za wolne od wirusa chA - Herpesvirus suis
typ 1 (SHV-1), * innych proces zwa7czania chA jest
bardzo zaawansowany, a pozytywne jego zakończe-
nie bardzo bliskie (12).

Ogromny postęp jaki nastąpił w ostatnich latach w
dztędzinach biologii molekularnej i inzynierii gene-
tycznej stworzył nowe mozliwości zwalczanta chA.
Skonstruowarte zę zjadliwych szczepów SHV-1 tzw.
mutantów delecyjnych, pozbawionych genów powo-
duj ących ekspresj ę okre ś lonych glikoprotein otoczko-*] Praca u/ykonana w ramach grantu KBN Nr 5 53 10 0] 8 04



wych stanowiło podstawę opracowania szczepionek
delecyj nych (markerowych), ktor e łącznie z o dp owi a-
dającymi im testami serologicznymi (ELISA) umozli-
wiaj ą r ealizację programu,,szczeplenie - eliminacj a"
(vaccination - eradication programme), stwar zające-
go realne szanse uwolnienia ferm (regionów, krajów)
od SHV-1 (I3, 2I, 24, 25, ż8),

Celem badan było wdrożęnie i ocena programu
,,szczepienie - eliminacja" w uwalnianiu populacji
świń od SHV-1 w wybranych fermach trzody chlew-
nej rożnego typu w woj. warmińsko - mazurskim.
Wyniki tych badań, rozpoczętych w 1993 r, i prowa-
dzonych eksperymentalnię zę względów p oznawczych
po raz pierwszy w Polsce, mogą stanowić podstawę
realizacli tego programu w większej skali (regionu,
kraju).

Mateilał imetody
Fermy świń. Do rea7izacjiprogramu,,szczepienie - eli-

minacja" wybrano dwie fermy o rożnej liczebności stad,
co jest istotne z lwagi na epizootiologię chA, a także po-
zwala ocenić efektyłvność programu w fermach różnego
typu (14, 20). Znalezienie odpowiednich obiektów nie było
sprawąprostą a trudności wynikĄ przede wszystkim ze
skomplikowanej sytuacji w procesie prywatyzacji przed-
siębiorstw rolnych w byĘm woj. olsztyńskim na początku
lat 90-Ęch. Nalezało znaleźć fermy zapowietrzone chAoraz
rokujące przetrwanie przez okres co najmniej 3 lat, któ-
rych kierownictwo lub właściciele wyraziliby zgodę na
współpracę. Wstępem do badań była analiza minionej i
akfualnej sytuacj i epizooĘcznej orazprzeprowad zente ba-
dań serologicznych reprezentatywnych partii świń w obu
fermach. O statecznie do r e alizacji pro gramu wybrano dwi e
fermy o cyklu zamkniętym należące do: Przedsiębiorstwa
Wielobranzowego sp. z o. o. ROLŁAJSY w Łajsach (fer-
ma R.) oraz Gospodarstwa Rolnego w Korszach, podległe-
go Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddziałw
OlszĘnie (ferma B.).

W momenci e r ozp o częcia b adań w fermie R. znaj dowa-
ło się stado liczące około 1500 świń, w tym 108 macior i
loszek remontowych otaz 4 knury. Do sierpnia l993 r. ob-
jawów chA w stadzie nie notowano,

Brak uznawania w olvym czasie w kraju chA za zwal-
czanąz urzędu i podlegającą obowiązkowt zgłaszaniapo-
wodował całkowitą dowolność w obrocie trzodąchlewną
bez wykonywania badań w kierunku tej choroby. W kwiet-
niu i maju 1993 r., do fermy R., celem właściwego wyko-
rzystania pomieszczeń, wprowadzono 300 warchlaków z
dwóch ferm o nieznanym statusie epizootycznym. Z prze-
prowadzone go późntej dochodzenia epizootiologicznego
wynikało, że jedna z Ęch ferm była od 5 lat zapowietrzona
chA i prowadzono w niej szczepienia szczepionką Suivac
A (Biowet - Puławy). Na przełomie lipca i sierpnia 1993 t.
u prosiąt w fermie R. wystąpiĘ objawy wskazujące na chA,
którą potwierdzono badaniami biologicznymi i wirusolo-
glcZnym1.

W skład Gospodarstwa Rolnego w Korszach wchodzi
Ferma Przemysłowego Tuczu Trzody Chlewnej (FPTTCh)
Bykowo, typu podwójny Agrokompleks (ferma B.), w któ-

rej bezpośrednio przed rozpoczęciem badańznajdowało się
około 18 tys. świń, w tym w stadzie podstawowym 2200
(l400 macior + 800 loszek) i 48 knurów.

W fermie tej po wybuchu chA w 1971 r. rozpoczęto
szczepienie całego stadaszczepionką Suivac A, które kon-
tynuowano przez4lata, a następnie do 1988 r. szczepiono
tylko stado podstawowe. Po badaniach knurów wartowni-
czych, które wykazŃy ltrzymywanie się SHV-1 w stadzie
(16), rozpoczęto ponownie szczepienie całego stada, które
przerwano w końcu 1990 t.

Szczepionka. Do szczepień świńuzywano delecyjnej, gE-
i TK- ujemnej, żywej atenuowanej szczepionki Nobi-Po-
rvac Aujeszky Live Begonia, aktualnie Porcilis Begonia
(Interuet Intemational B. V. Boxmeer - Holandia) . Każda
dawka szczepionki zawieraco najmniej 106,0 TCID5. szcze-
pu Begonia SHV-I . Szczep ten uzyskano ze zjad\lwego,
wysoce immunnogennego szczepu NIA-3 (Northern Ire-
land Aujeszky - 3), który metodami stosowanymi w inży-
nierii geneĘcznej został pozbawiony genu powodującego
ekspresję otoczkowej glikoproteiny E (gE), a następnie dro-
gąklonowania wyselekcjonowano klon TK - ujemny, tzn.
pozbawiony możliwości slmtezy kinazy Ęmidynowej - TK
(2B). Dzięki tym zabiegom otrzymany mutant delecyjny
utracił zdolność penetracji tkanki nerwowej, a świnie im-
munizowane szczepionką wyproduko\Maną na jego bazte
można testem gE-ELISA odrożnić odzakażonych wirusem
terenowym. Zgodnie z zaleceniami producenta świnie
szczepiono dawkąZ mllszt. domięśniowo stosując począt-
kowo rozcieńczalnik Unisolve, następnie Diluvac Forte. W
związku z tym, ze Diluvac Forte zawiera adiuwant opaffy
na alfa-toko fero lu, a s zczepi onk a z nim stymuluj e, zdaniem
pro duc enta, tworzenie wy ższy ch pozi omów pt zeciw ciał,
daje lepsze zabezpieczenie i powoduj eniższe siewstwo zja-
dliwego wirusa po zakażeniu, zdecydowano się naużywa-
nie w dalszych eksperymentach wyłącznie tego rozcień-
czalnlka. Wszystkie zalecenia producenta szczepionki były
w obu fermach skrupulatnie przestrzeganeprzez cĄ okres
realizacji programu.

Badania serologiczne. W celu określenia stopnia zaka-
żenia SHV-l stad bezpośrednio przedrozpoczęciem reali-
zacli programu ,,szcrópienie - eliminacja-" wykonano ba-
dania serolo giczne losowo wybranych świń różnych g-p
wiekowych:

ferma R. l0 loch, 10 loszek, 4 knury 20 warchlaków
- 10 własnych i 10 zzewnątrz(po 5 z obu ferm); dodatko-
wo na życzenie właścicieli wykonano badanlapozostałych
88 loch i loszek.

ferma B, - 25 loch wieloródek, 1 0 loch po I wyprosze-
ni1,25loszek, 10 knurów, 10 tuczników.

Badania wykonano metodą blocking ELISA przy lży-
ciu zestawu SvanovirTM (The Pseudorabies ab EIA Test
Kit) prod, Svanova Biotech (Upsalla, Szwecja).

Opracowanie i wdrożenie szczegółowych harmono-
gramów postępowania w realizacji programu. Dotyczyło
to zwłaszcza programu szczepieh, którymi objęto wszyst-
kie świnie w obu fermach:

- świnie reprodukcyjne (lochy, knury) - dwukrotne szczę-
pienie podstawowe, w odstępie 4 Ęg.,następnie jednokrotne
rewakcynacj e trzy razy w roku (co 4 mies.) w jednym cza-
sieprzez okres co najmniej 3 lat;



- loszki remontowe własnego chowu dwukrotne szcze-

warunkach terenowych.

Wyniki i omówienie

Wstępne badania mające na celu określenie stopnia
zakażeita SHV-I stadi świń w fermie R, wykazały

Tab. 1. Wyniki badań serologicznych świń w fermach R, i B,

przed roŹpoczęciem realizacji programu ,,szczepienie - eli-

minacja"



Badania kliniczne i epizootiologiczne prowadzone
po szczepieniu świń rożnych grup wiekowych nie
wykazaĘ występowania u nich miejscowych i ogól-
nych poszczepiennych reakcji ubocznych, co stanowiło
dowód nieszkodliwości stosow anej szczepionki. Po-
szczepienna reakcja termtczna, uważana przęz wielu
badaczy zabardzo istotną cechę określania nieszko-
dliwości i aktywności szczeptonek, nie przekroczyła
granic fizjologicznych, U loszek stwierdzono wzrost
temperatury ciała w 1 i 2 dniu po szczepieniu (średnio
o 0,3-0,4oC), która w następnych dniach wracała do
poziomu sprzed szczeplenla. W żadnym przypadku

0"C. U 10-12 tyg. war-
ałapo szczepieniu była
adanych zwierzątosią-

gnęła ona b
(40,0"C - 4
szczepieniu,
ftzj olo gicznych. Wyniki te p otwie r dzaj ą ob s erwacj e
innych b adaczy (2, 7, 8, 22'), którzy w szeroki ch b ada-

Pierwszym szybko i wyraźnte zauw ażalnym rezul-
tatem zastosowania szczepionki Porcilis Begonia po
wybuchu chA w fermie R. było następujące w okreŚie
do 10 dni zahamowanie padnięć prosiąt orazradykal-
na poprawa sytuacji epizootycznej w stadzie. Po opa-
nowaniu sytuacji w fermie R,, jak i po wprowadzeniu

fermie B., nie stwierdzono żadnych
ących podejrzenie chA w dalszych
programu ,,szczepienie - elimina-

cja" w obu fermach, mimo utrzymywania się wyso-
kich współczynników zakażenia SHV-1, co dowodzi-
ło dużej wartości ochronnej szczepionki Porcilis Be-
gorua.

Według twórców programu ,,szQzepienie - elimina-
cja" - badaczy holenderskich (23, 26) - połączenie
ma
mi
mo
wśród szczepionych i ich eliminacją ze stada stanowi
nowy model zwal zwlerząt.

Realizacja tego waó czte-
ry etapy:

1. Systematyczne i intensyrvne szczepienie wszyst-
kich świń szczepionką gE - ujemną.

2.Badania serologiczne w kierunku obecności prze-
ciwciał anty - gE.

3. Ekonomiczna likwidacja serolo gicznie dodatnich
świń reprodukcyjnych.

4. Zakończenie akcji szczepteń.
B adania własne doty cząc e r ealizacli wymi eni one -

go pfogTamu zostanąprzedstawione w następnych pra-
cach. Należy jednocześnie podkreślió, żęprogram ten

od początku lat 9O-tych jest intensywnię realizowany
w większości państw Unii Europejskiej (UE) i w USA
z zamlaręmjego pozytywnego zakonczęnia do 2000
roku (1, 9). Nakłada to na państwa pretendujące do
członkostwa w UE, w tym Polskę, konieczność dosto-
sowania się do określonych wymogów i unifikacji pro-
gramów zwalczania chorób zakaźnych, w tym chA, a
także rozpoczęcie ich realizacji w celu jak najszyb-
szego osiągnięcia statusu kraju wolnego od określo-
nych chorób. Opóźnienia w tym zakresie mogągrozić
wprowadzeniem o gran iczeń imp ortowych dla tr zo dy
c h l ewn ej, c z e go z ap ow te dź mo żna było znale źc już w
publikacji Wittmanna i Rzihy z 1989 r. (30). Z tego
względu niezbędne j est j ak naj szybsze wdrozenie kom-
pleksowego programu zwalczania chA w Polsce, co
podkreślano wielokrotnie w innych publikacjach (4,
6,10,18).
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głownego lnspektoratu Weterynarii

w 9rudniu 1999 r.-)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 7 wojewodztwach, a miano-
wicie: kujawsko-pomorskim (4-4),lubelskim (2-2), łodzkim (1-1), mazowieckim
(3-3), podkarpackim (1-2), podlaskim (3-5), warmińsko-mazurskim (9-14). Wście-
kliznę stwierdzono u 4 psów, 4 kotów i 22 szI. bydła, 1 konia.

2) Wścieklizna zwaerząt dzikich - wystąpiła w 11 województwach: kujawsko-
-pomorskim (9-14), lubelskim (6-10), łodzkim (1-1), małopolskim (2-3), mazo-
wieckim (5-6), podkarpackim (B-13), podlaskim (B-14), pomorskim (1-1), święto-
krzyskim (2-4), warmińsko-mazurskim (10-25), wielkopolskim (1-1).Zanotowa-
no ją u 73 lisów, 16 jenotow,4 kun , 1 Ichorza,

3) Salmoneloza bydła - wystąpiła w 2 województwach: podlaskim (1-1), wielko-
polskim (1-1)

4) Choroba Aujeszkygo u świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (2-3).

5) Bruceloza świń - wystąpiła w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (1-1).

6) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).

7) Leptospiroza świń - wystąpiła w wojewodztwie małopolskim (1-1).

8) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 12 wojewodztwach: kujawsko-pomorskim
(1-1), lubelskim (1-,1), lubuskim (2-3), łódzkim (4-4), małopolskim (4-4), mazo-
wieckim (4-6), pomorskim (2-3), śląskim (3-4), świętokrzyskim (3-6), warmiń-
sko-m az u rski m (2-2), wiel kopolski m (6-2 2), zachod n i o-po mo rski m (2-3).

9) Choroba Mareka - wystąpiła w wojewodztwie wielkopolskim (1-1).

*)w nar.viasach podano Jiczbę porviatów i miejscolvości, w których choroba została str,vierdzona tv okresic sprau,ozdawczyrlt


