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Summary
The development in the late 80-s of,the deleted (marker) vaccines, which enable serological differentiation

between pigs infected with Herpesvirus suis Ępe 1 (SHV-l) and those vaccinated with theie vaccines, was the
turning ccination--er
mainly lemented in
United he ołrjective
of SHV ementing th

from other age group§ using gF',-ELISA-Pseudorabies
I), IDEXX Lab. Inc. USAwere perfoimed.

There were no seropośitive§ among piglets and fatte
SHV-I was eliminate_d using ;;vacĆination-eradication
that this progiamme can be effectiye in SIIV-I elimin
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Badania prowadzone w wielu krajach oraz dotych-
czasowe własne doświadczenia wykazały, że proces
zvv alczaniachoroby Auj eszkyego (chA) j est długotrwa-
ły i kosztowny (19, 22), a stosowane rożnę metody
(dep opul acj a repopulacj a, oddzielny wychów prosiąt,
badania serologiczne i eliminacja seroreagentów,
szczepienla szczepionkami konwencj onalnymi) nie
dały pomyślnych rezultatów w znaczęniu uwolnienia
od wirusa chA Herpesvirus suis typ 1 (SHV-1) re-
gionów czy państw (25), Pierwszymi krajami, które
napoczątku lat 9O-tychuwolniły swoje populacje świń

od SHV-I przy użyciu metody depopulacja repopu-
lacj a, b ez sto s owani a szczepień, były Wi e lk a Brytania
i Dania. Należy jednocześnie podkreślić, żepozostałe
kraje członkowskie Unii Europejskiei (UE) sąbardzo
zainteresowane zwalczaniem chA i znajdują się na
różnych etapach realizacji tego procesu (1a). Metoda
depopulacj a-repopulacj a, wymagaj ąca wysokich na-
kładów finansowych, była niestety niemożliwa do za-
stosowania w krajach prowadzących masowę szcze-
pienia świń przeciw chA. Dlatego zaistniaŁapilna po-
trzeba opracowania metody łączącej szczeplenia z moż-
liwością prostego, serologicznego róznicowania świń
szczepi ony ch i zakażonych.+) Praca wykonana w ranlach granfu KBN Nr 5 PO6K 040 12



Punkt zwrotny w zwalczaniu chA stanowiło opra-
cowanie i wdrożenie do szerokiego stosowania w koń-
cu lat 8O-tych szczepionek delecyjnych (markero-

lecyj nych, głównie gE-uj emnych, pro gtam ..szczepie-
nie-elimin acja" (,,vaccination eradication program-

perspektyw ę zwalczania chA w kraj ach prowadzących
uprzednio szczęplenta świń, do których należy rów-
nież Polska.

Znaczne zaawansowanie w realizacji programu
,,szczeptenie-e liminacj a" w Europ ię Z acho dni ej i U S A
oraz perspektywa przyjęctaPolski do UE były powo-
dem eksperymentalnego wdrożenia tego programu w
1993 t. w fermach świń w byłym woj. olsztyńskim i
uzyskanie w pierwszy ch 2 latachbardzo obiecuj ących
rezultatow (23).

jednak pro-
5-6 lat, stąd
po upływie

tego okresu (I8, 22, 26).
Celem pracy była ocena wyników uwalniania ferm

świń od SHV-1 po 5 latach stosowania programu
,,szczep|ęnie- e 1iminacj a".

Matetiał imetody

Ocena efektywności programu,,szczeptenie-eliminacja"
w dłuzszym przedzia|e czasowym była możliwa jedynie w
dwóch silnie zapowietrzonych chA fermach świń R. i B.

woj. olsztyńskim (aktualnie woj. war-
w których jego realizacja byłanajbar-

dziej zaa,wansowana.
ńntynuując realizacjęplogramu w latach 1 996-1998

prowadzono nadal systematycznę i intensywne szczepie-
nia wszystkich świń w obu fermach szczepionką Porcilis
B e goni a (Intervet, Holandia), pr zestr ze gając b ezwz ględnie
obowiązujących terminów szczepień i wszystkich wymo-
gów progtamu , zgodnie z przyjęĘmi uprzednio założenia-
mi. Prowadzono jednocześnie dalsze badania kliniczne i
epizootiologiczne w obu stadach.

Z go dnie z założęniami (3 6), r ealizacj a pro gramu ),szcze -

pienie-eliminacja" jest podzielona na cztery etapy:
L systematycznę 7 intensywne szczepienie wszystkich

świń szczepionką gE-uj emną
II. badania serologiczne w kierunku obecności przeciw-

ciał anty-gE,
III. ekonomiczna eliminacja serologicznie dodatnich świń

reprodukcyjnych,
IY. zakończenie akcji szczepiei.
Praktyczna realizacja tego programu wskazuje jednak,

że dośc trudno wyznaczyć konkretne granice między po-

szczegóInymi etapami, np. między I i II. Z wyjątkiem pierw-
szego roku, w którym prowadzone sąwyłącznie intenslłv-
ne szczepienia wszystkich świń, w drugim i trzecim roku
wykonyłvane są okresowe, wyrywkowe badania serologicz-
ne sprawdzające obnizanie się współczynników zakażenia
stad.

W etap
graniczen
I99,/ -199
rolog kierunku obec-

ności e z ekonomicz-
ną el iń repodukcyj-
nych, przy ciągłym prowadzeniu masowych szczepień.
Termin ,,ekonomiczna eliminacj a" oznacza usuwanie ze

stadazakażonych loch po ich gospodarczym wykorzysta-
niu, tj. odchowie prosiąt, natomiast zakażone knury sąusu-
wane natychmiast. Możliwośc taka wynika zbadańprze-
prowadzo Oirschota i zy
wykaza\i, inie reprodu są
zakażone, zez pewien w
stadzie nie stanowiąc większego zagrożenia, co pozwala
na ich gospodarcze wykorzystanie.

Zakażone SHV-1 świnie reprodukcyjne są stopniowo
eliminowane w wyniku naturalnej rotacji stada podstawo-

wego, co prowadzi do redukcji współczynnlka zakażęnia,
jest to jednak proces przypadkowy, znajd,Ąący się poza
kontrolą. Ważniejsza natomiast j est tzw. .,rotacj a celowa",

nych. ZakJada się, ze konieczną szybkąlikwidację ..ryrt-
kich seroreagentów, która umożliwia ostateczne uwolnie-
nie stada od SHV-1, możnawykonać po obniżeniu współ-
czynnlkazakażenia stada poniżej I0% (ż0).

W latach 199'7-9B, poza skrupulatnie prowadzonymi

Liczba prób pobieranych do badań zposzczególnych bu-

dynków byŁa zgodna z zalecęniami Kluge i wsp. (10) i za-
7eżała od wielkości populacji, przewidywanego stopnia
zakażenia or az 9 5oń prawdopodobieństwa wykrywalności
seror o tęstem
otr-F ]DEXX
Lab. TestKit
(Herd Chek Anti - PRV gp I), zgodnie z zal,eceniamipro-
ducenta,

Wyniki iomówienie

Stałe obserwacje kliniczne i epizootiologiczne, pro-
wadzone w obu stadach w kolejnych latach realtzacjt
proglamu ,,szczepl 998) po-
twierdzlły wcześni e na nle-
szkodliwość i dob zepionki
Porcilis Begonia, wynikające zbrakll reakcji ubocz-
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nych miejscowych i ogólnych oraz jakichkolwiek do-
wodów nasuwaj ących podej rzenie występowania kli-
nicznie jawnej postaci chA, mimo obecności w sta-
dzie dużejliczby świń serologicznie dodatnich (zaka-
żonych SHV-l). War1o pamiętaó, że w stadach szczę-
pionych, uwalnianych od SHV-I, zwŁaszcza na tere-
nach silnie zapowietrzonych chA, zawsze istnieje
mozliwość reaktywacji wirusa ze stanu latencji (poje-
dyncze przypadki serokonwersji) lub wprowadzenia
SHV-1 do stada zzewnątrz i wyłvołania nawrotu cho-
roby w postaci pojedynczych reakcji klinicznych (2,
12,I7). Na występowanie lub nie tych zjawisk decy-
dujący wpływ mają: wartość ochronna stosowanej
szczeptonki oraz bezw zględne przestrzeganie zasad
pro gramu szczepień, zap ewniaj ąc e utrzymywanie o d-
porności stada na odpowiednim poziomie ( l9). Szcze-
p i onki gE-uj emne stanowi ą dobrą p o dstaw ę rc alizacji
pro gramu'szczęplęni e-eliminacj a", dl ate go w Holan-
dii od 1989 r. dopuszczono stosowaniewyłącznie tych
szczepionek (28). Z uwagt na konieczność unifikacji
procedur w ramach współpracy międzynarodowej taką
decyzjępodjęły również inne kraje realizujące ten pro-
gram zwa7czanta (I5),

W trakcie pierwszej fazy realizacji programlJ ,,szczę-
pienie-eliminacja" w fermach R. i B. w latach 1993-
-I99 5 uzyskano obniżenie współczynników zakażę-
nia stad podstawowychzprawie 100% do ok. 30ońpo
26-28 mies. prowadzęnia szczepien wszystkich świń
w obu stadach, zwłaszczaintensywnych, w odstępach
4 mies. szczepieńw jednym czasie świń reprodukcyj-
nych. Szczególnie dobre wyniki uzyskano wówczas u
szczęplonych 2-krotnie tuczników, u których ten
współczynnik obniżył się prawie do zera oraz u lo-
szek remontowych własnego chowu, szczepionych
początkowo 2-krotnie, później 3-krotnie przed kry-
ciem, wśród których stwierdzono jedynie pojedyncze
seroreagenty. Wyniki te stanowiĘ dowód, że tak pro-
wadzony program szczepień zapęwnla utrzymanie
odpowiedniego poziomu odporności stad, który prak-
tycznte uniemożliwia nowe zakażenta, a tym samym
krążenie zjadliwego SHV-1, natomiast naturalna ro-
tacja świń reprodukcyjnych powoduje stopniowe ob-
niżanię w sp ółc zynników zakażęnia stad.

W badaniach własnych, podobnie jak w trakcie re-
altzacji programu w innych krajach, stosowano wy-
łącznie szczepienie w s zys tki ch świń, p oni e w ń z uwagi
na duże rozprzestrzenienie SHV-1 w stadach i możli-
wośó szerzenia między stadami niezbędna jest wła-
śnie taka procedura. Houben i wsp. (8), stosując sy-
mulacyjny model szerzenia się SHV-1 między ferma-
miwykazali, ze eliminacja wirusa ze stadbędzie moż-
liwa jedynie po zastosowaniu szczepien wszystkich
świń reprodukcyjnych i w tuczu. Hopp i Jungblut (7)
wykazal1 że systematycznę rewakcynacje stada pod-
stawowego szczepionką gE-ujemną pozwalały na
utrzymanie stałego poziomu odporności loch przez
okres 35 mies. badań, uniemozliwiając szerzenie się
zjadliwego SHV- 1 między świniami szczepionymi.

Wyniki badań serologicznych świń w obu fermach,
przeprowadzonych w latach 1997 -1998 przedstawio-
no w tab. 1, prezentującjednocześnie te uzyskane w
latach poprzednich celem uwidocznienia postępu w
r ealizacjt pro gramu,,szczepienie-eliminacj a".

W fermie R. badania serologiczne wykonano w
marcu 1997 r.,tj. po 3,5 rokuprowadzęniaszczepieni
na tym etapie realtzacja programu uległa zakończe-
niu. Powodem przerwania badań była decyzja właści-
cieli o zm:.anlę profilu produkcyjnego z fermy o cyklu
zamkniętym na fermę o cyklu otwartym, produkującą
tuczniki w oparciu o warchlaki pochodzące z zakupu.
Próby krwi pobrano wówczas od wszystkich świń sta-
dapodstawowego (72lochy i 3 knury) oraz441osowo
wybranych warchlaków i tuczników. Wyniki dodatnie
stwierdzono u 8 loch (II,1oń), natomiast nie wykryto
seroreagentów wśród knurów, warchlaków i tuczni-
kó w W sp ó łc zy nnlk zakażenia s tad a o s tate c zni e okre -
ślono na I0,Joń, co oznaczało, ze stado świń w fermie
R. było bardzo bliskie uwolnienia od SHV-1, osiąga-
jąc prawie wymaganą dolną granicę stopnia zakażę-
nia - I0%o, upowazniającą do końcowej, szybkiej eli-
minacj i wszystkich zakażony ch świń reprodukcyjnych.
Usunięcie zę stada 8 loch zakażonych,przy nie wystę-
powaniu świń serolo gicznie dodatnich w pozostałych
grupach wiekowych, świadczącym o braku WĘenia
zjadliwego SHV- 1, doprowadziłoby prawdopodobnie
do uzyskania statusu stada wolnego od seroreagentów,
a po dodatkowych badaniach kontrolnych statusu sta-
da wolnego od SHV-1.

Na podstawie uzyskanych wyników można założy ć,
że realtzacja plogramu ,,szczepienie-eliminacj a" ptzy
llżyciu szczepionki delecyjnej Porcilis-Begonia w sta-
dzie niedużym, Iiczącym początkowo ok. 1 10 świń
reprodukcyjnych, jednak o wyjściowym bardzo wyso-
kim, b o I 0 0% w s p ó łc zyn niku zakażęnia, mo gŁaby już
w czwaĄm roku zakończyć się pełnym sukcesem. Tak
się w tym przypadku niestety nie stało, aczkolwiek
uzyskane rezultaty wskazują że jest to właściwy kie-
runek postępowania, a zastosowany program możebyć
w pełni skuteczny w okresie 3-4lat, zwŁaszcza w sta-
dach o ntższych początkowych współczynnikach za-
każęnia.

W fermie B., z uwagi na wielkość stada, próby krwi
pobierano na przeŁomie lat 199711998 w dŁlższym
przedziale czasowym. To badanie poprzedzlŁa rotacja
celowa prowadzona od stycznia 1996 t do paźdzter-
nikal997 r., w trakcie której wyeliminowano ze stada
ponad 700 zakażonych SHV-1 loch, loszek remonto-
wych i knurów. Ogółem do badań serologicznych po-
brano 2150 prób krwi, w tym od 1698 loch, 18 loszek,
38 knurów, 37 prosiąt w porodówkach oraz 359 war-
chlaków i tuczników. Stwierdzono jedynie 3 wyniki
wątpliwe (1 knur, 2 lochy), które w kolejnych 2-3ba-
daniach wypadły negatywnie, j ednak mimo tego zwie-
rzętate zostaĘ uznanę zazakażone SHV-I i wyelimi-
nowane ze stada. W pozostałych grupach wiekowych
wszystkie wyniki były ujemne. W ten sposób etap III
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Tab. 1. Wyniki badań serologicznych testem gE-ELISA świń w fermach R i B w kolejnych latach realizacji programu ),szcze-
pienie-eliminacj a" zw alczania choroby Aujeszkyego

Przed

bada-
nyc h

Po 1,5

bada-
nych

Po 2,5 r

bada-
nyc h

R

B

Lochy

Loszki

Kn ury

Razem slado
pOdstaWOWe

Wa rch la ki,
Tuczn iki

Lo chy

Loszki

Knury

Razem stado
podstawowe

Ptosięta

Wa rch la ki,
Tuczn iki

10

10

4

24

20

35

25

10

70

10

10
(100)

10
(100)

4
(100)

24
(100)

20
(100)

35
(100)

25
(100)

10
(100)

70
(100)

8
(100)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2

(20 )

65

11

5

81

39

448

157

605

125

40
(61 ,5)

0

(0)

0

(0)

40
(49,4)

1

(2,6)

228
(50,9)

0

(0)

228

|37 ,7)

14
(11 ,2)

25
(38,5)

11

(100)

5

(100)

41

(50,6)

38
(97,4)

220
(49,1)

157
(100)

377
(62,3 )

111
(88,8)

55

49

5

109

1524

962

40

2526

34
(61,8)

3

(6,1)

1

(20 )

38
(34,9 )

694
(45,5 )

5

(0,5)

13
(32,5)

7,12

(28,2|

21

(3B,2 )

46
(93,9

4
(80 )

71

(65,1)

830
(54,5 )

957
(99,5)

27
(67,5)

1814
(71,8)

72

3

75

44

1 698

18

38

1754

37

359

8
(11,1)

0

(0)

8
(10,7)

0

(0)

2

(0,12)

0

(0)

1

(2,63 )

3

(0,17)

0

(0)

0

(0)

64
(88,9 )

3
(100)

67
(89,3)

44
(100)

1 696
(99,88)

18
(100)

37
(97,37)

1 751
(99,83)

37
(100)

359
(100)

Objaśnienia: *ferrna R - po 28 miesiącach, ferma B po 26 mies.; **fenna R po 3,5 roku, ferma B po 4,5 roku

zostaŁ pomyślnie zakończony po około 4,5 roku od
chwili rozpoczęcia realizacji programu,.szczepienie
-eliminacja".

Uwzględniając wielkość stada w fermie B. oraz po-
czątkowy, prawie l00o/o stopień zakażenta, uzyskane
wyniki należy uznaó zabardzo dobre. Stanowią one
dowód, że program ,,szczepiente--eliminacj a" możebyć
w pełni skuteczny w uwalnianiu od SHV-1 nie tylko
stad małych, czy średnich, ale również bardzo dużych.
Uzdrawianie ferm silnie zapowietrzonych wymaga
dłuższego okresu czasu (4-5 lat), który będzie z pew-
nością jeszcze dłuższy dla regionów i kraju, można
jednak zal<ładac, że realizacjaprogramu może być krót-
sza w stadach o niższym wyjściowym współczynniku
zakażenta.

W wielu krajach uzyskano pomyślne rezultaty sto-
s owani a p ro gramu,,szczepienie-e liminacj a". Van O ir-
schot i De Waal (27) jako pierwsi donieśli o elimina-
cji SHV-1 plzy pomocy tego programu z dużego,Ii-
czącego 562 świnie reprodukcyjne, stada w Holandii.

Program był opańy na systematycznych, w odstępach
5 mies., szczepieniach wszystkich świń gE-ujemną
szczepionkąze szczepu Barlhy. Po 3,5 roku szczepień
przeprowadzono w odstępach 1 mies. trzy badania se-
rologiczne testem gE-ELISA, eliminując łącznte 84
świnie zakażonę SHV- 1 . Autorzy podkre ślaj ą że pr o -

wadzone szczepienia znacznię zmnlejszyły krążenie
SHV-I w stadzie stwarzając warunki do jego elimina-
cji poprzez usunięcie śwtń zakażonych, a tak dobry
rezultat był możliwy do uzyskania w tym czasie, po-
niew aż p o czątkowy wsp ółczy nnik zakażenia stada
podstawowego wynosił tylko I0oń. Badania kontrol-
ne przeplowadzone po 2 latach (29) dowiodły,że sta-
do pozostało gE-seronegatywne, z wyjątkiem 2loch,
które wykazały serokonwersję i zostaŁy natychmiast
wye l i minowane. Autorzy nie wyj aśn tlt pr zy czyn te go
zjawiska, a problem tzw. pojedynczych seroreagentów
(ang. single reactors) pojawiał się później w stadach
uwolnionych od SHV-1 (2, 1]), wymaga on jednak
odrębnego omówienia. Podobnie Engel i Wierup (4)



wyeliminowali SHV- 1 z dlżego,Liczącego 400 świń
reprodukcyjnych, stada o cyklu zamkniętym w Szwe-
cji, stosując kombinację szczepteń szczepionką gE-
-ujemnąi eliminacji loch gE-serododatnich. Mimo po-
czątkowo wysokiego, bo wynoszące9o 86% wspóŁ
czynnika zakażęnia stada podstawowego i dowodów
I<rĘenta SHV-1 w tuczu, zdecydowano się na szczę-
pienie jedynie świń reprodukcyjnych w odstępach 4
mies. Po eliminacji wszystkich zakażonych świń re-
produkcyjnych nie wykryto również seroreagentów w
tucz:tl, a stado uznano za wolne od SHV-I po 39 mies.
od rozpoczęcia realizacji programu. Skuteczność tej
procedury potwierdzono prowadząc przęz następne 4
lata monitoring serolo giczny, który wykazał, że stado
poz.ostało wolne od SHV-1. Pozytywne wyniki reali-
zacj i pro gr amLl,,szc zępienie-elim tnacja", prowadzo -
nego w 20 fermach położonych w regionie intensyw-
nej produkcji świń w Badenii-Wirtenbergii §iemcy)
w latach 1988-1992, uzyskali również Gindele i wsp.
(6). Schemat szczepieńinaktywow anąszczepionką gE-
-ujemną obejmował systematyczne immunizacje świń
reprodukcyjnych w odstępach 4 mies. oraz Z-(<rotnę
warchlaków w odstępach 4 tygodnt. Szczepienia po-
łączone z eltminacjąseforeagentóq wykrywanych te-
stem gE-ELISA, doprowadziły w ciągu 4 lat do uwol-
nienia stad od SHV-1.

Program,,szczepienie-eliminacj a" realizowany j est
z p ow o dzeniem równie ż w W ajach dalekie go Ws cho -
du. Yang Ping Cheng i wsp. (30) na Tajwanie w okre-
sie 3 latwyeliminowali SHV-1 zżstad świń, stosując
intensywne szczep ienia inaktywow aną szczepionką
gE-ujemnąświń reprodukcyjnych w odstępach 3 mies.
i prosiąt w 8 i 12 tyg. życia, połączone z eliminacją
seroreagentów wykrywanych badaniami serologiczny-
mi, wykonywanymi co 6 miesięcy. Podobne wyniki
zastosowania tego programu przy użycitl szczepionki
gC-ujemnej uzyskali Asai i wsp. (1) w Japonii, elimi-
nując SHV-I zę stada świń w ciryu 4Iat.

Niektórzy badacze, poza intensywnym programem
szczepieńieliminacjąświńzakażonych,zwracająrów-
nież uwagę na znaczenie poprawy warunków sanitar-
nych i zmiany pewnych procedur hodowlanych w re-
alizacji programu,,szczepienie-eliminacj a". Motha i
wsp. (13) w Nowej Zelandl1 stosując szczepionkę gE-
-ujemną uzyskali uwolnienie od SHV-1 3 z7 fęrmw
okresie 3I-42 mies., podkreślając dużę znaczenie in-
tensywnego pfogramu szczepień i eliminacji serore-
agentów, z j ednoczesną poprawą warunków higienicz-
nych. Wykazano, że małe lub brak postępów w zwal-
czanlumiał miejsce w fermach o gorszych warunkach
higienicznych, w których nie stosowano intensywnych
szczepień i eliminacji świń zakażonych. Natomiast
Lehman i wsp. (11) wUSAwyeliminowali SHV-1 z 3
dużych ferm świń o cyklu zamkniętym w okresie 3

lat, stosując intensywne szczepienie wszystkich świń
s zczep ionką gE -uj emną i wprowa dzając p ewne zmia-
ny systemu chowu, polegające na zmniejszeniu two-
rzenia nowych grup oIaz mleszania warchlakow i tllcz-

ników. Taprocedura spowodowała jużpo 1 roku ogra-
niczenie kłĘenta SHV-I w sektorach tuczu do mini-
mum, a zwiększona eliminacja loch zakażonych,wy-
krywanych badaniami serologicznymi i ich zastępo-
wanie serouj emnymi loszkami remontowymi pocho-
dzący mi z tuc zu, p o zwo l iła n a s kute c zn ę zakonc zęnie
programu w zaŁożonym przęz autorów okresie 3 lat.
Podobnie Stegeman i wsp. (20), badając przypadki
nowych zakażęnw stadach uczestniczących w progra-
mie,,szczepi enie-e limi nacj a" stwierdzili, ze s erokon-
wersje były częstsze w stadach o niskim statusie hi-
gienicznym oraz używających do remontu stad pod-
stawowych własnych loszek, w porównaniu z tymi o
wysokich standardach higieny, bazujących na loszkach
remontowych sprowadzanych ze stad wolnych od
SHV- 1 . B adacze ci wykazalt r ownież, że Iiczba przy -
padków serokonwersji zmniejszała się wraz z upĘ-
wem czasu od r ozpoczęcta realizacj i programu,

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji programu
,,szczepienie--eliminacj a" w pojedyn czych stadach świń
mlsząznaleźc przeŁożenie na większą skalę tj. region,
kraj, a nawet kontynent. Istniejąliczne dowody, żepro-
gram ten jest skuteczny w dużej skali, mimo ze sto-
pień trudności w jego realizacji w skali regionu czy
kraju jest z pewnościąwiększy niżw przypadku poje-
dynczych stad świń. Jaeger (9) przedstawił wyniki re-
alizacji 6-letniego progTamu ..szczepienie-eliminacj a"
w Płn. Nadrenii-Westfalii, ktory rozpoczęto w stycz-
niu 1991 r. Do kwietnia 1996 r., a więc po nieco ponad
5 latach uwolniono od SHV-1 98j0^ spośród 12 700
stad świń objętychprogramem. Natomiast Ewald i wsp.
(5), realizując w latach 1990-1995 podobny 6-1etni
program w 1800 stadach w płn. Niemczech przy gIa-
ntcy zDanią po 3 latach intensywnychszczepteńroz-
poczęli w kwietniu 1993 r, eliminację loch zakażo-
nych uzyskując po 1 roku takiego postępowania uwol-
nienie od SHV-1 I]]] stad (98,7%).

Należy podkreślió, że uzyskane w badaniach wła-
snych wyniki sąrezultatem wybitnej konsekwencji w
prowadzeniu systema ty czny ch, intensywny ch szczę -
pień wszystkich świń w stadach przy użyciu dobrej
szczepionki delecyjnej przez okres co najmniej 4latoraz
dużej determinacji w eliminacji seroreagentów w trze-
cim i czwaĘm roku realizacji programu w fermie B.

Po pomyślnym zakonczeniu rea|izacji trzech e]apów
programu ,,szczepienie eliminacja" w fermie B. po-
został jeszcze etap IV (ostatni) - zakoiczęnie akcji
szczepien, Brak własnych doświadczen w tym zal<re-
sie oraz ostatnię dane z piśmiennictwa wskazĄą że
podjęcie właściwej decyzji w tej kwestii moze byó
bardzo trudne. Niezależnie od tego, uwzględniając
dotychczas uzyskane wyniki badań oraz aktlalną sy-
tuację epizootyczną postanowiono uznać fermę B. za
wolną od SHV-1 z dniem 1.01.1999 r. Fetma B. jest
pierwszą w Polsce fermą świń uwolnioną od SHV-1
przy pomocy proglamu,,szczepienie-eliminacj a", któ-
rego realizacja trwała łącznte nieco ponad 5 lat (62
miesiące). Dalsze postępowanie w fermie zostało na-



stawione wyłącznie na jej ochronę przed ponownym
wprowadzeniem SHV-1.
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DAVISON H. C., FRENCH N. P., TREES A. J.:
Spec totliwość
w}st caninum
w 14 Brytanii.
(Herd-specific and age-specific §eroprevalence of
Neospora caninum in 14 Brithis dairy herds). Vet.
Rec. 144, 54]-550,1999 (20)

Przebadano testem ELISA występowanie przeciwciał dla Neospora caninum

u kró,"v rasy 1-rolsztyńsko-fryzyjskiej w l4 stadach w Wielkiej Brytanii. W 3 sta-

clach występowały ronienia sporadyczne, w 8 enderniczne zaś w 3 ronierria epi-

demiczne na tle zakażenia tym patogenem. Krew do badań pobrano jednorazo-

rvo. Spośród 4295 szhrk badanych l 7.1% reagowała dodatnio w odczynie ELI-

SA przy czym częstotliwość odczynów dodatnich w stadzie wahała się od7,3oń

do 44,8% Nie slwierdzono za]eżności pomiędzy wielkością stada lub epide-

micznym występowaniem ronień a częstotliwością wyników dodatnich w sta-

rlzie. Nie wzrastał też odsetek wyników dodatnich badania serologicznego wraz

z wiekiem zw ierząt Różnicc dotyczyły bydła w wieku 7- 12 miesięcy oraz 13-24

miesięcy, u którego u któtego odsetek wyników pozytywnych był statystycznie

istotnie niższy. W staclach bydła istotne znaczenie rł,rozwoju inlekcji odgrywa

pionowe przekazywanie czynnika zakaźnego. 
G.

TOMLIN J., PEAD M. J., LLOYD D. H., Ho-
WELL s., HARTMA|{N F., JACKSON H.A.,
MUIR P.: Infekcje wywołane u 11 psów przez Sta-
phylococcus aureus oporny na metycylinę. (Methy-
citiin resistant Staphylococcus aureus infections in
11 dogs). Vet. Rec. I44,60-64,1999 (3)

Or1 psów ze stanami zapalnymi kolnplikującymi leczenie chirurgtczle (z,a,

każone rany, toporvica skóry) wyosobniono Staphylococcus aureus opomy na

metycylinę. Psy leczono przez okres 4-6 tygodni następującymi preparatarni:

cefuroxime 20 mg/kg 3 razy dziennie w iniekcji doźylnej, amoksycylina-klawu-

|inian per os 20 mg/kg 2 razy dziennie, cephalexin 15 mg/kg 3 razy dziennie,

ciprofloxin 20 rng/kg I raz dziennie, klindamycyna l 1-22 mg/kg ż razy dzien-

nie. enrofloxacin 10 mg/kg l raz dziennie, metronidazol 20 mg/kg 2 razy dzien-

nie, TMP-sulfadiazyna 1 5 mglkg 2 razy dziennie, Poprawa stanu zdrow ia nastą-

piła u 9 z 11 leczonych psów. Chemioterapię wspomagało usunięcie metalo-

wych implantów i chir-urgiczna toaleta ran. Opomość S. aureus na metycylinę ;

inne antybiotyki p-laktamowe jesI efektem zwiększonej prodrrkcji unikatoWego

białka wiążącego penicylinę (PEP2a) kodowanego przez gen chromosomalny

mec A. Także zwiększona produkcjaPJaktamaz obserwowana u niektórych szcze-

pów gronkowców jest przyczyną zwiększonej opomości na metycylinę
G.


