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Przydatnośó immunoprofilaktyki w ograniozaniu strat
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Laboratory investigations confirm that the etiological
Streptococcus suis (Strep. suis) capsular t_vpe 2. group D,

These pathogens ar:e responsible for all kinds of sym
peritonitis, septicemia and pneumonia.

The aim of this study was to estimate the usefulness of
a non:activated autogenous vaccine.

One dose of autogenous liaccine contains no less then
nd s dead due to streptococci -

oil. was administrated intramu
day of age) and 2 weeks later (38 day of age).

The experiment was performed on a large farm with 3

inf'ections the farm rvas also infected with pRRs virus. c
days after birth, but significant problems were observe
associated with changes in the central nervous system. Lo

The vaccine was used to irnmunize pigs from 6 differ
total) łvere used as controls. The parameters of product
results in fivo control grou,ps in order to estimate the effi
percentage of weaned,p ical signs of infec
and percentage ofpigs e to streptococci,
the final stage ofproduction, average weight ofrveaned

The analyzed results indicated a significant reduction
signs of infection (5.62 groups and 9.

in vaccinated pigs was age death rate
2.30o/o. The mean bod experimental
vaccinated control $roup. l -]

To summarize, applying autogenous vaccine against St
this disease.
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Streptokokoza świń wywołana infekcj ą drobnoustro-
jami z gatunku Streptococcus suis (Strep. suĄ jest
chorob ą p ow s z e chni e znaną, wy s tęp uj ąc ąw znac zny m
odsetku średnio- i wielkotowarowych ferm trzody
chlewnej. Straty na tle tej choroby tejestrowane są
głównie u prosiąt osesków i zazwyczaj nie przekra-
czają 20ń. Coraz częściej przypadki streptokokozy
obserwuje się również w grupachprosiąt odsadzonych
czy też warchlaków i tuczników (I1). Szczegółowe
badania bakteriologiczne szeregu autorów dowodzą
że czynnlkiem etiologrcznym streptokokozy świń po
ich odsadzeniu od matek sązazwyczaj alfa i beta he-
molityczne szczępy należące do typu 2 - grupaD, pod-
grupa R - S trep. sui s (7, 1 1, 1 3 ). Paciorkow ce należą-
ce do typu 2 mogąbyć przyczynątakich objawów kli-
nicznych jak zapa\enie: opon mózgowych, płuc, sta-
wów, wsierdzta,błon surowiczych, a niekiedy nawet

poronień. Obserwacje ostatnich lat wskazuj ą że szcze-
gólnie często paciorkowce izoluje się z chorobowo
Żmienionych płuc, mózgu i migdałków. Te ostatnie nie
sąjednak najlepszym materiałem do izolacji §ch drob-
noustrojów gdyż wyosobnione znich serotypy Strep.
suis zazwyczą n|e są zgodne ztym| które izoluje się
znarządow docelowych.

Ze względu nabardzo dużę zróżnicowanie seroty-
powe Strep. suis- do dzisiaj wykazano obecność 37
rożnych seroĘpów jak do§chczas nie opracowano
dobrej szczepionki chroniącej przed zakażeniem wszyst-
kimi serotypami paciorkowców. Ztego właśnie powo-
du w profilaktyce swoistej streptokokozy świń wyko-
rzystywan e s ą przede wszy stkim auto szczepi onki.

Celem prezentowanych badań terenowych była oce-
na mozliwości immunoprofi laktyki streptokokozy świń
prowadzonej z użyclem autoszczepionki przeciw in-



fekcjom Strep, suistyp 2, produkowanej przezPań-
stwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) w Puławach.

Matedał imetody

Opis gospodarstwa. Doświadczenie przeprowadzono w
pierwszym kwarlale 2000 r. w gospodarstwie wielkotowa-
rowym ,,S", którego stado podstawowe składa się z 1400

Joch, a roczna produkcja tuczników kształĘe się na po-

ziomie 30 000. W fermie wydzielonych jest 14 halporodo-
wych, w każdej z nich znajduje się 50 boksów porodowych
oraz28 pawilonow przeznaczonych do odchowu warchla-
ków i tuczników. Lochy prośne oraz karmiące żywione są
indywidualrrie, natomiast warchlaki i
Wszystkie świnie karmione są paszami
dozowanynri automatycznie. Prosięta o

ku średnio 24 dn| Na wszystkich etapach produkcji prze-

sfizegana jest zasada ,,całe pomieszczenię pełne - całe po-

mieszczenie puste". W gospodarstwie prowadzone sąszcze-
pienia profilaktyczne przeciwko kolibakteriozie, pleuro-
pneumonii, zakażneml zanikowemu zapalelriu nosa. par-

wowirozie i różycy świń.
Ferma od 3 lat zainfekowana jest wirusem PRRS

(PRRSV), od około 2 lat obserwuje się w gospodarstwie
narastanie problemu streptokokozy świń, która potwierdzo-
na została badaniami bakteriologicznymi przeprowadzony-
mi w PIWet. Objawy chorobowe ujawniają się już u pro-

siąt siedmiodniowych jednak zasadnicze straty rejestruje

się u 6-7 tygodniowych warchlaków. Najczęściej odnoto-
wuje się postac mózgowo-oponową choroby charaktery-
zuj a3, ąs ię drżączką p ar aliżem oraz n i ezbotno ś c i ą ruc hów.

Do rzadkjch przypadków należy postać przewlekła obja-
wiająca się stanem zapa|nym stawów. Badania anatomo-
patolog ości padłych wykazały
powięk chłonnych p śledziony,
wysięk amie klatki p az zlniany
zapalne w płucach.

Rozpoznawcze badania bakteriologic zne ptzeprow adzo-
no z uzyciem takiego materiału biologicznego jak: mózg,
płuca, serce, wątroba, śledziona, nerki i migdałki. Szcze-
gólnie przydatne od izolacji Strep. suis okazały się płuca
oruzmózgt świń padłych z objawami klinicznyrni strepto-

kokozy. Pobrany materiał posiewano na podłoże agarowe
z dodatkiem 5% krwi końskiej oraz na pożywkę stałą
McConkeya. Posiewów dokonywano równiez naagar cze-
koladowy z dodatkiem 0,1% NAD. W obu przypadkach
inkubację hodowli przeprowadzono w atmosferze 10% CO,
przez24-48 godzin w temperaturze3'7"C, Cechy morfolo-
gtczne i hodowlane paciorkowców ustalono na podstawie

barwy, wie]kości orazkształtu kolonii. Brano równiez pod
uwagę właściwości hemolityczne opisywanych drobno-
ustrojów, Aby bliżej uwidocznić kształt bakterii oraz ich
części składowe barwiono preparaty metodą Grama. Do
identyfikacji szczepów Strep. suis uzyto testów API strep

system (bio Mćrieux'), za pomocą których określono ich
cechy biochemiczne.

Przy gotowanie autoszczepionki. Wyo sobnione kolonie
Strep. suis typ 2 wysiewano na podłoże płynne z wycią-
giem mózgowo-sercowym (BHI), który inkubowano w pro-

bówkach na wytrząsarce w temperatLlTze 37oC przez okres
24 godzin. Następnym etapem było pobranie I0oń inoku-

lum, wykonanie kolejnej wsiewki na większąobjętość pod-

łoża płynnego, okreśienie gęstości metodą Kocha oraz zi-
naktywowanie h ów roz
liny w takiej iloś acja ko
ła 0,2-0,5oo. Do zawies
dodawano kolejno odpowiednie ilości adjuwantów w po-

staci wodorotlenku glinu, a następnie oleju mineralnego.

Strep. sttis.
Blopreparat zastosowano w sześciu grupach technolo-

gicznych liczących po około 360 zwierząt Ocenę efektyw-
ności stosowania szczepionki określono porównując wy-
niki produkcyjne w kolejnych grupach doświadczalnych z
rezultatami z dwóch grup kontrolnych. Pierwszą z grup

kontrolnych stanowiła stawka prosiąt przed rozpoczęciem
szcze:pl,eń doświadczalnych, a drugą pro sięta z grupy tech-

nologicznej bezpośrednio po zakończeniu szczepień. Ana-
lizie poddano wyniki w okresie od pierwszego szczepienia
prosiąt do przerzutu ich na tucz wstępny, to jest do mo-

mentu uzyskania przeznte masy ciała (m.c.) około 30 kg i
wieku około 90 dni.

W grupach doświadczalnych i kontrolnych określano

następujące parametry: średniąm.c. w dniu odsadzenia, licz-
bę zachorowań z objawami streptokokozy, liczbę prosiąt
padłych w okresie obserwacji oraz średniąm.c. w dniu prze-

mieszczenia zwierząt na tuczarnię. Uzyskane wyniki pod-

dano analizie statystycznej z zastosowaniem testu T-stu-

denta,

Wyniki i omówienie

Jak wskazujądane przedstawione na ryc.I,2,3 I4
otaz zebrane w tab. 1, wprowadzenie immunoprofi-
laktyki streptokokozy w stopniu istotnym ograniczyło
straty spowodowane tą chorobą.

Odsetek zachorowań prosiąt wahał się w poszcze-

się w granic ach I ,6-2,8Yo (ryc, 2). Różnice te były istot-
nestatystycznieprzy p < 0,05,

W rezultacie ograniczenta zachorowań na strepto-
kokozę wśród zwl,erząt doświadczalnych uzyskano
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Ryc. l. Odsetek zachorowań świń z objawami streptokokozy
w grupach doświadczalnych i kontrolnych

raczej marginalne. Zagadnienie to zaczęło narastać
około 20lat temu, gdy stresogenna w swej istocie in-
ten sy fi kacj a cho wu św iń zac zęŁa spr zy j ać c or az częst-
szemu ujawnianiu się klinicznych objawów strepto-
kokozy i -

zująna )

nictwa s i
natężenie skali problemu ujawniĘ się w ostatnich la-
tach w ślad za prawie ubikwitamym t ozprzęstrzenia-
niem się wirusa PRRS (5,I2).

Powyższe związane jest z immunomodulującymi
właściwościami wirusa PRRS (PRRSV), który namna-
ż stkim cnych
z miejs okre-
s ie do pato-
gennej fl ory bakteryj nej (2, 9, I0). Istniej ą też po śred-
nie dowody wskazujące na ldział PRRSV w hamo-
waniu rozwoju układu odpornościowego płodów za-
infekowanych tym wirusem (4). Nałożenie się na sie-
bie okresowego spadku odpomości ze stresem jaki to-

u prosiąt lub przemieszczaniu ich
uwidaczniać się może, tak jak ma
,,S" wybuchem ostrej, trudnej do

zw alczenta przy p omocy chemi oterap eutyków, strep -

tokokozy świń.
Warto pamiętać, ż ość za-

siedlania organizmu dniach

zacja pactorko
ograntczyła u
okresie odsadz

przed odsadzeniowym.
Dane z wywiadu zebranego w gospodarstwie ,,S"

pozw alająwysunąó hipotezę wskazuj ącą fla znaczę-
ntę zakażęnia stada PRRSV w indukcji klinicznej po-
staci mózgowo-oponowej po staci streptokokozy. Po-
parciem dla wysuniętej hipotezy są wyniki doświad-
czalnych prac Mc Caw i wsp. oraz Galina i wsp. (5,

9), któr zy w ykazalt, ż e p ro s i ęta zakażone śró dmac i c z -

nie PRRSV sąbardziej wrażliwenainfekcję Strep. suis.
Również analtza wyników obserwacj i terenowych pro-
wadzonych na terenie USA wskazttje, że zakażęnte
stad PRRSV wyraźnte wpływa na wzrost zachorowań
na streptokokozę, salmonelozę i ch

Dane na temat efektywności i i
zakażeń S trep. sars s ą j e dn oznaczl7e i w skazuj ą na brak

Ryc. 2. Odsetek padnięć świń doświadczalnych i kontrolnych
w okresie od odsadzenia do przemieszczenia na tucz wstępny

380

370

Ryc.3. Średnie dzienne przyrosĘ m.c. świń doświadczalnych
i kontrolnych w okresie od odsadzenia do przemieszczenia na
tucz wstępny (g)

staĘ padnięcla- z
nych do 2,300ń w
srednia masa ciała
mieszczeni a na tuczbyła o ponad I kg wy ższa niż świń
kontrolnych. Według Lemana i wsp. różnice wagowe
między prosiętami ztego samego miotu w okresie uro-
dzenta czy też odsadzenia ulegająpogłębieniu, można
sądzió, że w momencie osiągntęciaprzez świnie wagi
rzeźnej dysproporcje w m.c. między zwierzętami do-
świadczalnymi a kontrolnymi będąwiększe (8).

Problem streptokokozy u świń w okresie po odsa-
dzeniu prosiąt od loch, do niedawna miał znaczęnte



Tab. 1. Zbiorcze wyniki stosowania autoszczepionki przeciw streptokokozie na efekty odchowu warchlaków w okresie od
odsadzenia do przemieszczenia na tucz wstępny

285

28

275

27

265

26

255

25

Ryc, 4. Przyrosty masy ciała świń doświadczalnych i kontro-
lnych w okresie od pierrvszego szczepienia do przemieszcze-
nia na tucz wstępny (kg)

dobrej szczepionki chroniącej przed zakażenlem r oż-
nymi serotypami p aciorkowców. Dominuj e natomi ast
pogląd o przydatności autoszczepionek (I,3,72, 16,
19), jakkolwiek i w tym względzie nię wszyscy auto-
rzy sązgodni. Publikowane są dane dowodzące wyż-
szej skuteczności biopreparatów zywych niz inakty-
wowanych (3), Podejmowane sąbadania nad uzyska-
niem szczepionek podj edno stkowych przeciw strep-
tokokozie. Jedna z nich Vac- S LY (Intervet) zaw ier a w
swoim składzie oczyszczoną suilizynę (odmiana he-
molizyny produkowan ej przez S trep. s ui s) otrzymaną
z Strep. suistyp 2.Badanta doświadczalne dotyczące
wartości ochronnej tej szczepionki nie spełniły nieste-
ty oczekiwań(6).

Biorąc pod uwagę pionową (od matek do prosiąt) i
poziomą (między prosiętami i warchlakami) drogę
szer zenia się zakażei omawi anym drobnou stroj em
sugeruje się (14), że programy szczepień winny być
adekwatne do momentu ujawnienia się choroby -
szczepieniaprośnych loch i biemę uodpornianie pro-
siąt lub szczepienieprosiąt. W przypadku gdy objawy
omawianej choroby występują już u prosiąt ssących
celowe jest szczepienie loch. Natomiast w przypad-
kach gdy występowanie choroby ma miejsce po odsa-
dzęniu uzasadnione jest szczepienie prosiąt.

Z a sto s owan ię alto szczep i onki zaw ter aj ąc ej anty ge -
ny Strep. suistyp2 oraz adiuwanty olejowy i wodoro-
tlenek glinu umożliwia wyraźne ograntczenie strat
zw iązany ch z występowaniem mózgowo-oponowej
postaci streptokokozy świń.
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