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ab. lnc. USA were performed.In 1999, three control
53 pigs. Serological examinations revealed that the pig

herd in farm B. wa§ free frorn SHV-1, which proved the efficacy of the vaccination - eradication Programme.
The article discusses the risk factors involved in the realisation of Aujeszky's disease (AD) eradication
prograrrrmes as,well as stressing the need to continue pig_vaccinations i
exisis the risk of reinfection. It also emphasises the necessiĘ to start the
programme as soon as possible in the light of the imminent acceptance
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Od lat 70-tych obecnego stulecia choroba Aujesz-
kyego (chA) zaczęła stanowió narastający problem
epizooĘczny i gospodalczy powodĄąc znaczne stra-
ty w hodowli świń w wielu krajach świata (39). Roz-
przestrzenianiu się chA towarz y szyta zmi ana j ej pro -

filu klinicznego u świń rożnych grup wiekowych,
wzrost zachorowań bydła i owiec w gospodarstwach
mieszanych oraz psów, kotów tzwierząt futerkowych
(13). Przyjmuje się, ze zjawisko nasilania występowa-
nia chA zwl,ązane jest z intensyfikacjąprodukcji trzo-
dy chlewnej, zwiększonym i często nie kontrolowa-
nym obrote m zw ter zętamt ot az s amymi właś c i wo ścia-
mi wirusa chA- Herpesvirussłls typ 1 (SHV-1), m.in.
pojawieniem się szczepów bardziej zjadliwych i czę-
styrn przechodzeniem wirusa w stan latencji (5, 28, 38).

Z aistni ała sytu acj a s p o w o do w ał a w łąc zeni e c hA w
latach 80łych w większości państw, zwłaszcza euro-
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pejskich, obowiązkiem
zgłaszani (20,3L).

W Pols bjęta obowiąz-
ki em z głas z ania i zw alc zania z urzę du, c o pT zez wiel e
lat powodowało pewną dowolność w postępowaniu
przeciweptzootycznym, skierowanym z reguĘ na ogra-
niczanie strat bezpośrednich. Poprawie sytuacji epi-
zo oty cznej or az b ar dziej komp leks owemu p o dej ś c iu

Olsztynie w latach 1986-1987 szeregu zaleceń, m,in.
w sprawie monitoringu serologicznego i kontroli ob-
rotu trzodą chlewną. W owym czasie problematyka ta
nie była jednak przedmiotem większego zaintereso-
wania. Próbę ujednolicenia metod zwalczanla chA w
kraju zawlera opracowanie Pejsaka i wsp. (19), które
również nię znalazło odzwierciedlenia w praktyce.*) Pracawykonanaw ranrach grantu KBN Nr 5 PO6K 040 l2



Metody zwalczania chA oraz możliwości i ocena ich
zasto sowan ia zo stały przedstawione w prac ach Pej sa-
ka (18) i Szwedy (30).

Zmiana formalnego podejścia do tego problemu w
kraju nastąptłaz chwlląwpisania chA do wykazu cho-
r ób zakażnych p o dle gaj ących ob owi ązko w i zw alcza-
ni a, stanowiąc e go załąc znlk do U stawy z dnia 24 kwi et-
ni a I 9 9 7 r .,,O zw alc zanlu chorób zakaźny ch zw ier ząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej" (33).

Nowąj ako ś c i ą w kwe st 1t zw alczania chA było opra-
cowanie szc zepionek delecyj nych (markerowy ch) wraz
z odpowiednimi testami ELISA, które umożliwiają
r e altzacj ę pro gTamu,,s7,c zępleni e - e limin acj a" stw at za-
jącego realne szanse na uwolnienie od SHV-1 ferm,
regionów, krajów (37). W wielu krajach europejskich
i w USA program ten, oparty głównie na wykorzysta-
niu szczepionek gE - ujemnych, jest intensywnie re-
alizowany z perspektywą pomyślnego zakoń czenia w
2000 r. (26,31). Fakty te wpowiązanluz sytuacjąepi-
zootycznąchA w kraju olaz perspektywąwejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej (UE) skłoniły do rozpoczę-
cia r e alizacj i pro gram LL,.szc zep |eni e - el iminacj a" w
wybranych fermach świń jako modelu do zastosowa-
nia w większej skali.

Celem prezentowanej pracy była ocena znaczenia
kontro lnych b adań s ero 1o gi cznych dla utr zymania sta-
tusu fermy świń wolnej od SHV-I, uzyskanego w
wyniku realizacjtprogramu,,szczepienie-eliminacj a".

Mateilał imetody
I. Program ,,szczepiente-eliminacja" realizowano w sil-

nie zapowietrzonej chA, duzej, Iiczącej ponad 2000 świń
reprodukcyjnych Fermie Przemysłowego Tuczu Trzody
Chlewnej Bykowo, gm. Korsze, woj. warmińsko-mazur-
skie (ferma B.) w czterech etapach:

1. Systematyczne szczepienia wszystkich świń szcze-
pionką gE - ujemną.

Szczepienia rozpoczęto w listopadzie 1993 r. szczepion-
kąNobi - Poruac Aujeszky Live Begonia (aktualnie Porci-
lis Begonia) Intervet, Holandia, stosując następujący sche-
mat:

lochy i knury - 2-krotnie w odstępach 4 Ęg. (szczepie-
nie podstawowe), następnie jednorazowe rewakcynacje w
odstępach 4 mies. w jednym czasie (trzy razy w roku);

- loszki remontowe własne - początkowo 2-krotnie j ako
warchlaki (w 10-12 i 14-16 Ęg. życia), następnie Tazęmze
stadem podstawowym (po dwóch latach realizacji progra-
mu wprowadzono dodatkowe trzecie szczepienie loszek
przed kryciem);

- knury remontowe z zewnątrz - 2-krotnie w odstępach
4 Wg.w okresie kwarantanny i dalej razem ze stadem pod-
stawowym,

- warchlaki 2-krotnie w 10-12 I 14-16 tyg. Ęcia.
ż. Badania serologiczne w kierunku obecności serore-

agentów.
Okresowe - wykon}avano w różnych grupach wiekowych

w latach 1994-1995. Końcowe całego stada podstawowe-
go wykonano pod koniec 1995 r. po 26 mies. rea7izacjipro-

gTamu. Badania te wykonywano testem gE ELISA przy
użycill zestawu CHEKIT - PRV - gI EIA, Dr Bommeli
A. G., Szwajcaria.

3 . Ekonomic zna eltmlnacja sero lo gicznie do datnich świń
reprodukcyjnych.

W 199'7 r. rozpoczęto rotację celową polegającą na eli-
minacji przede wszystkim zakażonych loch po ich ekono-
micznym wykorzystan i u.

Na przełomle 1,at 1991-1998 wykonano końcowe bada-
nia serologi czne całego stada podstawowego oraz określo-
nego odsetka świń pozostaĘch grup wiekowych, zgodnie
zzaleceniami Kluge i wsp. (13), testem gE - ELISA stosu-
jąc zestaw Pseudorabies virus gpl Antibody Test Kit (Herd
Chek Anti - PRV gpl) - IDEXX Lab. Inc. USA, po których
wyeliminowano resztę świń zakażonych SHV- 1 .

4. Zakończenie akcji szczepień.
Po szczegołowej analizie różnych procedur lznawania

stad za wolne od SHV-1 niemieckiej (8), amerykańskiej
(22) i holenderskiej (ż6) zdecydowano się na tę ostatnią w
której, aby tlznać stado za wolne od SHV-1 należy:

a) wykryć i usunąć zę stada wszystkie gE - dodatnie
świnie reprodukcyjne;

b.l) zbadać 3-krotnie w odstępach 4 mies. w kierunku
obecności przeciwciał anty-gE określoną liczbę losowo
wybranych świń reprodukcyjnych, niezbędną do wykrycia
z 9 5o/o prawdop o dobi eństwem zakażenia S HV- 1 na pozio-
mie 50ń orazpo 5 świń (warchlaki/tuczniki) zkażdegobu-
dynku tuczu (wersja I) lub

b.ż) zbadać l-krotnie wjednym czasie wkierunku obec-
ności przeciwciał anty- gE wszystkie świnie reprodukcyj ne
(wersja II) i w przypadku uzyskania wszystkich wyników
ujemnych można uznać stado za wolne od SHV-I,

Po uzyskaniu statusu stada wolnego od SHV-I należy
prowadzic kontrolne badania serologiczne w odstępach 4
mies., w odniesieniu do:

a) stada podstawowego ltczącego

- do 80 sztuk - 15 świń reprodukcyjnych;

- 81 - 400 sztuk 20 świń reprodukcyjnych;

- powyżej 400 sztuk 5% świń reprodukcyjnych.
b) warchlakowltucznlków - po 5 sztuk losowo wybra-

nychz każdego budynku tlczlt.
II. Kontrolne badania serologiczne.
l. Test gE - ELISA.
W 1999 r. kontrolne badania serologiczne wykonywano

przy lżycittzestawu Pseudorabies Virus gpl Antibody Test
Kit (Herd Chek Anti - PRV gpl), IDEXX Lab. Inc. USA.

2. Surowice.
Surowice do badań serologicznych pobierano w fermie

B. zgodnie zwymogamikażdorazowo losowo od 5% świń
repro dukcyj ny ch or az 5 warchlaków/tuczników z każde go
budynku tuczu. Dotychczas wykonano trzy badania kon-
trolne w lutym, czerwcu i wrześniu 1999 r., którymi ob-
jęto lącznie 653 świnie.

Wyniki iomówienie

Wykonane pod koniec 1995 r., po 26 mies. realtzacji
progTamu,,szczeprcnie-eliminacja", badanie całego sta-
da podstawowego testem gE-ELISA wykazaŁo obniże-
nie współczynnika zakażenia zę I00oń do 28,2oń,Kon-
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Tab. l. Wyniki kontrolnych badań serologicznych w kierunku obecności przeciwciał anty-gE SHV-I w fermie B. w 1999 r.

Zwierzęta liczba
zWierząt

ba d a nych

Dze rw iec

gE - ELlsA

-(%) l -(%)

liczba
zWie1ząl
badanych

Knury

Lochy przed

kryciem

Lochy w

porodówkach

Loszki
temontowe

warchlaki
Tu czn iki

Prosięta w
porOdÓWkach

Razem

9

35

60

15

60

30

209

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

9 (1 00)

35 (100)

60 (100)

15 (100)

60 (100)

30 (100)

209 (100)

10

30

80

20

105

30

275

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

10 (100)

30 (1 00)

80 (100)

20 (100)

105 (100)

30 (100)

275 (100)

15

20

40

15

59

20

169

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

15 (100)

20 (100)

40 (100)

15 (100)

59 (100)

20 (100)

169 (100)

tynuacja szczepiei wszystkich świń w latach 1996-
-1998, w połączentuzpoczątkowo naturalną a następ-
nie celową rotacją stada podstawowego prowadziła
stopniowo do dalszego zmniejszania się współczyn-
ntkazakażęnia. Wykonane na przełomie Iat 1991,1998
końcowe badania serologiczne całego stada podstawo-
wego wykazały jedynietrzy wyniki wątpliwe (2lochy
i 1 knur), które w kolejnych badaniach okazały się
ujemne, jednak świnie te zostały ze stada wyelimino-
wane. Wśród pozostałych grup wiekowych (loszki,
prclsięta przy lochach, warchlaki, fuczniki) seroreagen-
tów nie stwierdzono.

Zgodnte z wymogami programu, po wyeliminowa-
niu w 1998 r. pozostałychzakażonych świń reproduk-
cyjnych, zdecydowano się na wersję II badań serolo-
gicznych w procedurzę uznawania stad za wolne od
SHV-1, wykonując jednorazowe badanie wszystkich
świń reprodukcyjnych oraz dodatkowo określonej licz-
by świń pozostałych grup wiekowych. Po uzyskaniu
wszystkich wyników ujemnych, z dniem 1 .01 . 1999 r.

fermę B. uznano ostatecznie zawolnąod SHV-l jako
pierwszą w Polsce. fermę uwolnion ąprzy pomocy plo-
gramu,,szczepienie-eliminacj a".

Dalsze postępowanie w fermie B. zostało nastawio-
ne wyłącznie na ochronę przed ponownym wprowa-
dzeniem SHV-1. Przede wszystkim odstąpiono od
szczepl,eń warchlakow, poniewaz stanowią one głów-
ny koszt realtzacji programu, a wcześniejszębadania
wykazały szybkie ograniczenie i następnle przęrwa-
nie krązenia SHV-I w sektorach tuczu w przypadku
stosowania szczepień 2-krotnych .Uznano równteż za
zbędne stosunkowo częste (co 4 mies.) rewakcyna-
cje świń reprodukcyjnych w stadzie uwolnionym od

SHV- 1 , wydłuzaj ąc odstępy do 6 miesięcy. Jednak z
informacji uzyskanych na III Międzynarodowym
Sympozjum nt. chA, które odbyło się w czerwcu
1999 r. w Ploufragan, Francja, gdzie wskazywano na
zagr ożeni a p onownym zakażęnięm stad uwolnionych
od SHV-1, a połozonych na terenach zapowtetrzo-
nych chA, zdecydowano powrócić do szczepień sta-
da podstawowego w odstępach 4 mies.. z uwagi na
konieczność utrzymania odporności stada na odpo-
wiednio. wysokim poziomie (I1,25). Z powodu re-
zygnacji ze szczepień warchlaków, spośród których
wybierane są loszki remontowe, szczęplone uprzed-
nio 2-krotnie w 10-12 i 14-16 tyg. życia otaz trzeci
r az pr ze d kryc i em, dokonano zmiany termin ów szcze -

pień loszek na 2-krotne szczepienie podstawowe
przed kryciem i dalsze Tazem ze stadem podstawo-
wym. W przypadku stad wolnych lub uwolnionych
od SHV- 1 szcze golnąuwagę należy zwr o cić na zw ie-
rzęta wprowadzane z zewnątrz, poniewaz jlż wcze-
śniej udowodniono, ze niekontrolowany obrót zwie-
r zętami ni e b adanymi s ero 1o gic zni e j e st głów nąpr zy -

czyną tozprzestrzeniania SHV-I w populacji świń
(28, 29). Dlatego należy bezwzględnie przestrzegac
zasady wprowadzania do stad wyłącznie świń sero-
logicznie ujemnych w kierunku chA (aktualne świa-
dectwo badania), pochodzących z ferm uznanych w
wyniku zastosowania odpowiednich procedur, a nie
jedynie uwazanych za wolne od SHV-1 z powodu
nie występowania klinicznych objawów chA. Jedno-
cześnie winna byó prowadzona obowiązkowa kwa-
rantanna poŁączona z badaniami serologic7nymi 

1

szczęplenlami przeciw chA do momentu całkowitej
z nich rezygnacji.



P rzestrze ganie zasad sanitarno-weterynaryjnych
wynika z faktu stosunkowo dużej oporności SHV-1
na warunki środowiskowe i możliwości jego przeno-
szęnia przez tożne wektory pojazdy, sprzęt, pasza,
ludzie, gryzonie, powietrze (9, 24).

Wyniki 3-krotnych kontrolnych badań serologicz-
nych przeprowadzonych w kierunku obecności prze-
ciwciał anty-gE SHV-1 w fermie B. w lutym, czerwcu
i wrześniu 1999 r. przedstawiono w tab. 1. Wskazują
one, ze stado świń w fermie B. pozostaje wolne od
SHV-1, co dowodzi skuteczności przeprowadzonego
plo gramu,,szczepienie - eliminacj a". P odobne wyniki
potwierdzające skuteczność tego programu uzyskali
Engel i Wierup (7) w Szwecji, ktorzy po uwolnieniu
od SHV-I duzego stada świń przez następne 4lata
prowadzili monitoring serologiczny wykazując , że sta-
do pozostało wolne od tego witusa.

W opracowywaniu strategii. postępu i rezultatów
zwalczania chA olbrzymią rolę odgrywają systemy i
symulacje komputerowe oraz modele teoretyczne (1,
34). Burjtels i wsp. (4) opracowali model symulacji
komputerowej mogący sŁużyc ocenie efektów eplzo-
oti o 1o gi c znych i ekonomi cznych pro grarnów zw alcza-
nia chA. Badania przy użyciu tego modeluwykazaŁy,
że SHV-1 nie może być wyelirninowany z populacji
świń w Holandii, w możliwym do przyjęcia czasie
około 4lat,bez intensywnego programl szczepień, w
którym świnie reprodukcyjne są szczepione 3-krotnie
w roku, a tuczniki 2-krotnie w cyklu produkcyjnym
oraz systematycznych badań serologicznych i elimi-
nacji seroreagentów, pod warunkiem małego ryzyka
ponownego wprowadzenia SHV-1 do stad. Taka stra-
tegia zwaIczania chA obowiązuje w Holandii od
1.01.1995 roku. U jej podstaw leży zaŁożenie, że jeże-
Ii szczepienia mogą zmniejszyć transmisję SHV-I do
takiego stopnia, że średnia liczba nowych zakażęń
wywołanych przez jednego zakażonego osobnika w
stadzie fiedno zakażone stado w regionie) wynosi po-
niżej I w danej populacji świń, wówczas SHV-I moze
byćzniej wyeliminowany (25). Sytuacje takie określa
slę przy pomocy opracowanęgo przez Diekmanna i
wsp. (6) współczy uction ratio), będą-
cego standardową czynnikazakaźnę-
go w populacji zwierząt.

Dotychczasowe doświadczenia wielu krajów w re-
alizacjiprogramu,,szczepienie-eliminacj a" dowiodły,
że eliminacja SHV-1 z populacji świń w rejonach en-
zootycznego występowania chA jest mozliwa poprzez
masowe szczepienta świń szczepionkami delecyjny-
mi, połączone z wykrywaniem i eliminacjąseroreagen-
tów. Podkreśla się jednocześnie, że na terenach o du-
żym zagęszczęniu świń zalecane są dalsze szczepie-
nia przez pewien, trudny na razię do sprecyzowania
okres czasu dla zapobiegania wybuchom chA. Gros-
se-Beilage i wsp. (10) zalecająszczeplenia stad jesz-
aze ptzez okres co najmniej 2latpo eliminacji SHV-
-L Za niezbędne uważająrownlęż stosowanie szcze-
pionek delecyj nych na o grani czony chterenach wokół

ewentualnych ognisk chA. Stegeman (27) rownteż
zaleca kontynuację szczepien w regionach o dużym
prawdopodobieństwie reinfekcji stad.

Na realizację i powodzenie programow zwalczania
chA, w tym równie ż pr o gr amu,,szczepienie-elimina-
cja" wlłviera wpĘw szeTegczyrrrrików. Jednym zważ-
ni ej s zych, opr ó cz wyj ściowe go stopni a zakażenia stad,
jest zagęszczeniępopulacji świń w regionie (wielkość
stad, odległość między fermami). Istotną rolę odgry-
wają również: typ fermy, obrót zwierzętami, rodzaj
szczępu szczepionkowego, schematy i dokładność
wykonywa nia szczepień, transmi sj a p owi etrzna S HV-
-1, choroby towarzyszące (2,I4). ZdaniemVanniera i
wsp. (35) ważnajest również motywacja hodowców
świń oraz dyscyplina wszystkich uczestników progra-
ntu zwalczania - hodowcóq przewożnlków, koope-
rantów, Iekarzy wet. i służb adnrinistracyjnych. Auto-
rzy clpodkreśiają że najpierw powinnyiyó uwolnio-
ne od SHV- 1 stada zarodowe i centra sztucznego
unasieniania, potem stada reprodukcyjne i inne. W ich
o c e ni e r e allzacj a plo gramu zw alc z ania, z uw z gl ędnie -
niem czynników ryzyka,ntożetrwać w skali Ł,raju7-
9, a nawet 11 lat, a wyniki w poszczególnych regio-
nach mogąbycrożne. Uwzgiędniając tę opinię ważne
jest jak najszybsze rozpoczęcie realizacji programu
zwalczania chA w Polsce w skali ogólnokrajowej.

Mając świadomość korzyści zdrowotnych i ekono-
micznych wynikających z braku negatywne go oddzia-
ływania SHV-1 na stado oraz możliwości nieograni-
czonego obrotu zwierzętami wolnymi od SHV-1, któ-
remu powinny równiez towarzyszyć korzyści finanso-
we z posiadania takich zwterząt, należy jednocześnie
pamiętać, ze stado nie chroniole szczepieniami staje
się po pewnym czasie, po zaniku odporności, w pełni
wrażIiwę na zakażenie, a ponadto, że w bllższej i dal-
szej odległości znajdująsię fermy zapowietrzone chA,
mogące stanowić potencjonalne zagrożenie dla stada
w fermie B. przy jakichkolwiek zaniedbaniach proce-
duralnych. D late go pro gram,szczęplęnie- e liminacj a"
powinien byc realizowany nie w pojedynczych stadach,
ale w całych regionach lub najlepiej w całym kraju,
czego dowodzą doświadczenia innych krajów (3,23,
26,3I,36).

Reasumując, wyniki uzyskane w badaniach wła-
snych w latach 1993-1998 upoważniajądo stwierdze-
nia,że program ,,szczepienie-eliminacj a" możę być w
pełni skuteczny w uwalnianiu ferm świń od §HV-1 i
jest to właściwy kierunek postępowania, który wzo-
rem państw zachodnich powinien być w Polsce wdro-
żony jak najszybciej do powszechnel realizacji, żeby
uniknąć blokady importowej ze strony państw wolnych
od SHV- 1 , których liczba rośnie w szybkim tempie (21).

Koni e czno ś ć ob li gatoryj ne go r ozp o częcia r e altza-
cji programu zwalczania chA w całym kraju, co pod-
kreślano już wielokrotnie w innych publikacjach (I2,
15, 18, 30) wynika ztrzechpowodów:

1. epizootiologicznych dokonanie rzetelnej, kom-
pleksowej oceny aktualnej sytuacji epizootycznej chA



oraz optacowanie i wdrożenie kompleksowego pro-
gTamu uwalniania kraju od SHV-I,

2, gospodarczych - zmniejszenie strat w hodowli
trzody chlewnej i innych gatunków zwierząt,

3. politycznych - współpraca w dziędzinie gospo-
dar czej Polski. z państwami
ga rozpoczęcia i unifikacj
chorób zakażny ch zw ier ząt
!\rych przepisów i metod do obowiązujących w UE.

Wszystkie trzy wymienione powody mają dla bu-
dżetu p ań stwa i stotny wymiar ekonomic z ny, a korzy -
ści fi nans ow e w dŁuższym okre sie czasu przewy ższa-
ją wielokrotnie koszty zwalczanl,a chA, czego dowo-
dząanalizy plzęprowadzonę w innych krajach (16,
I1 ,21).
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