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Choroba Aujeszkyego (chA),wywoływana przez
Hetpesvirus suis typ 1 (3), nadal stanowi dla produ-
centów trzody chlewnej poważny problem gospodar-
czy, wynikający głównlc z zabutzeńw rozrodzie otaz
strat w sektorze tuczu. Zagadnlenia te były już szero-
ko omawiane w piśmiennictwie krajowym (4, 6, 8).

Optocz strat bezpośrednich i pośrednich związanych
z wystąpieniem wymienionej choroby niezwykle istot-
ne jest w tej chwill, ograniczenie mozliwości obrotu i
handlu świniami jakie wprowadzIĘ od1993 r.poszcze-
gólne kraje Unii Europejskiej (UE) (8). Mimo, że chA
znajduje się na liście B wykazu O. I. E. chorób o zna-
czenil ekonomicznym, nie podlegaj ących bezwzględ-
nemu obowiązkowizwalczania, to restrykcje w zal<re-
sie obrotu i handlu świniami spowodowały, że więk-
szość państw UE oraz Stany Zjednoczone Ameryki
uznało tę chorob ę za zw alczaną z ur zędu ( 1 1 ). P o dsta-
wowym dztałanlęm przed podj ęciem aktywnej akcj i
uwalniania od chA i wyboru właściwego programu
b ył o w każdy m z I<r aj ów p rz eprow ad zęntę b ar dzo s z e -
roko zakrojonych badań monitoringowych świń w celu
określenia stopnia rozprzestrzenienia się tej choroby.

W Polsce choroba Aujeszkyego od 1997 r. znajduje
się w wykazie chorób podlegających rejestracji (22),
czę go j e dynym pr akty cznym skutki em j e st o ircj alne,
coroczne publikowanie liczby nowych, klinicznych
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ognisk tej choroby. Nieznana jest natomiastrzeczywi-
sta sytuacj a odnośnie r ozprzestrzen ienia chA.

W Zakładzie Chorób Swiń Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego w Puławach podjęto w 1990 r. kon-
tynuowane do chwili obecnej, przeglądowe badania
serologiczne w kierunku występowania tej choroby.
Ze względu na ogranl,czonąItczbę ocenianych suro-
wic, około 6,5 tysiąca rocznie, uzyskane wyniki nale-
ży traktować jedynie jako dające ogólne pojęcie otoz-
pr zestr zenieniu chA w P ol s c e. Opub likow ane r ezulta-
ty badań zlat 1990-1997 (9,14,15) wskazują ze odse-
tek województw, w których stwierdzano obecność świń
serologicznie dodatnich wahał się od 28,9 do 53,80ń
(średnio 40,8oń). Natomiast średni odsetek rwierzą|u
których wykryto specyficzne dla wirusa chA przeciw-
ciała wynosił w Ęm okresie 2,280ń (I,0-4,610ń).

Celem prezentowanej publikacji jest przedstawie-
nie wyników badań serologicznych,w kierunku chA,
wykonanychw ZakŁadzie Chorób Swiń PIWet w la-
tach 1998-2000.

Mateilał imetody

Surowice. W pracy wykorzystano ogółem 25 070 pró-
bek surowic, w tym w 1998 r. -1561 probek nadesłanych z
37 województw, w 1999 r. Bl 94 próbekz 16 województw
i w 2000 r, - 9309 próbek równiez z 16 województw.

Występowanie choloby Auieszkyego u świń
w Polsce w latach 1998-2000
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Summary

A basic requirem,ent of implementing an Aujeszky's disease (AD) eradication program in ,mrny §'estern
European cou,ntr,ies as well as in the USA was the evaluation of an AD seroprevalence in,pig populations.

The aim of'the,following study was to evaluate the AD seroprevalence in Poland in the 1998-2000 period.
7567 swine seium samples from 37 voivodships we re tssted in,1998, 8194 samples from 16 voivodships in 1999
and 9309 from 16 voivodships in 2000 were tested as well.

ln 1998,the peicentage of seropositive pigs wls ż.45oń, and such,animals were found in 18.9% of the tested
voivodships. In the sam€ year 3 clinical outbreaks of AD were officially registered in 3 voivodships. In 1999
serologically positive animals were found in 43,7oń of the tested v.oivodships.lThe avęrage per§entage of sero-
positive pigs ńas 1.460^. Furthermore, in 3 voivodships 12 clinical outbreaks of AD were registered. In lthe
year 2000 the number of positive seroreagents was 2.02(%, and those pigs were found in 68.7 ,oń of the voivodships
tested. During the year 2000, 24 new outbreaks of AD in 5 voivodships we re detected. | .|: , , ,, , ,

The results,,presented above demonstrated that the percentage of seropositive pigs durin§,the,p,eriod of
1998-2000 wa§ on quite a stable level of 2,0o^. However, a high number,of voivodshipś i.n which,seioPositive
pigs were found and the increasing number of AD outbreaks from 1998 indicate the necessity to uńdertake the
AD eradication program in Poland.

Keywords:,pigs, Auieszky's disease, seroprevalence



Tab. 1. Wyniki badań serologicznych świń w kierunku choroby Aujeszkyego w 1998 r.

Wykonanie. Badania wykonano pTzy Llżyciu zestawu

ELISA prod. Institut Pourquier (Francja) pn. ELISA Aujesz-

ky gE Serum postępując zgodnie z instrukcjąproducenta.

Wyniki iomówienie

Rezultaty badań serologicznych przedstawiono w
tab. 1 i żoraznaryc, 1,3 i 5. Ponadtonaryc.2,4i6
wykazano \tczbę oficjalnie zgłoszonych ognisk chA
w latach 1998-2000.

W 1998 r. obecność świń serologiczrie dodatnich (tab.

poznańskim - 1 i toruńskim - I (ryc. 2).- 
W 1999 r. odsetek zapowietrzonych wirusem chA
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kopolskim - 10, kujawsko-pomorskim ] i w war-
mińsko-mazurskim - rownięż 1 (ryc. 4).

W roku 2000 średni odsetek seroTeagentów wyniósł
2,02oń,przy czymnajm znie dodat-
nich - 0,240ń wykryto zachodnio-
pomorskim, a najwięcej
wielkopolskim (tab. 2). O
stwierdzono w 1I (68,7%)

dań s erolo gicznych wskazuj ą n a utrzy mywanie się o d-

setka seroreagentów na poziomie obserwowanym w
Iatach 1990-1997 , Odnośnie ltczby zapowtetrzonych
wirusem chA woj ew odztw stwierdzono niepokoj ący
wzrost, który w 2000 r, wyniósł ż5% (4 wojewódz-
twa) w stosunku do roku 1999, Również w ciągu ostat-

nich 3 lat wzrosła |lczbanowych, klinicznych ognisk
choroby. W 1998 r. zgłoszono ich zaledwie 3, a w
2000 r. było ich już24, w tym niespodziewanie 3 na
terenie województwa podkarpackiego.

Przedstawione wyniki
badań własnych porów-
nano Z udostępnionymi
przez Główny Insp ektorat
Weterymarii danymi doty-
czącyml rezultatów ba-
dań w kierunku chA wy-
konanymi w Zakładach
Higieny Weterynaryjnej.
W 1999 r. testom serolo-
gicznym na obecnośc
przeciwciał dla wirusa
chA poddano ogółem
7951, próbek surowic
świń, Badania przepro-
wadzono w 12 z 16 wo-
jewództw iw 6znichwy-
kryto obecność serore-
agentów. Uzupełniając
wyniki badań własnych o
uzyskane w ZHĘ nale-
ży stwierdzic, że liczba
zapowietrzonych wiru-
sem chA województw
wynosi w sumie 11 (ryc,
3 ), Odsetek serologicznie
dodatnich świń, w bada-
niach Z}JW, wyniosł
2,45o/o lbył wyższy o Ioń
w porównaniu do wyni-
ków własnych (1 ,460ń).
W roku 2000, w ZHW w
11 województwach, zba-
dano ogółem około 9823
próbki surowic świń w
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Tab. 2. Wyniki badań serologicznych świń rv kierunku chorobv Aujeszky-
ego rr, 1999 i 2000 r.

l

chA, Może to w pewnym stopniu znie-
kształc ac (zawy żać) wsp ółc zynn Ik r o zpr ze -
strzenienia tego zarazka w populacji świń.

Powyższe dane wyraźnie wskazują na
występujący nadal w naszym kraju fakt nie-
kontrolowanego obrotu trzodąchlewną
prowadzącego do rozwlekania chA na te-
reny dotychczas od niej wolne. Przerzuty
,,klinicznie zdrowych" zw ierząt b ez badań
serologicznych w kierunku chA stanowią
istotne zagrożenie, czego wyraźną wska-
zówką j e st wzrost Iiczby zap owietrzonych
wirusem chA wojewodztw oraz rosnąca od
3Latliczba nowych ognisk choroby. Sytu-
acjata, w sposób dobitny, wskazuje na po-
trzebępodjęcia stosownych kroków w celu
ograniczenia rozwlekania chA w Polsce, a
następnie wdrozenia ploglamu uwolnienia
od niej naszego kraju. W pierwszej kolej-
ności niezbędne j est przeprowad zenie pr ze-
glądowych badań serologicznych we
wszystki ch stadach produkuj ących materiał
zarodowy oraz dostarczających prosięta i
warchlaki do innych go spodarstw . P rzykła-
dem na skuteczność takich działańbył spa-
dek liczby ognisk chA w województwie
olsztyńskim w latach r975-76 (19) i l987-

kierunku chA. W 8 województwachuzyskano wyniki
dodatnie, co generalnie zwiększa. uwzględniając re-
zultaty badań własnych, Iiczbę zapowietrzonych wi-
rusem chA wojewodztw do 12 (ryc. 5). Odsetek sero-
logicznie dodatnich świń, w badaniach ZHW,wyniósł
I,3Yo i był nieco niższy w porównaniu do wyników
własnych (2,02%). Można domniemywać, że próbki
surowic badane w ZHW nie były pobierane losowo
natomiast przynajmniej w części pochodziły z gospo-
darstą w ktorych podejrzewano zakażenie wirusim

9 ąbył obowiązekwykony-
waniabadań wkierunku ohA i dopusz-
czenie do ob zwterząt zę stad wolnych
o d tej choroby, Wprow adzone o grani cz en la doty czyŁy
obrotu ttzodąchlewnąnie tylko na terenie wojewódz-
twa olszĘńskiego, ale również świń wywożonychpoza
jego obszar, jak i sprowadzanych z innych woje-
wództw.

Tego Ępu działania winny być wprowadzone na te-
renie całego kraju. Pozwoli to z jednej strony nazablo-
kowanie szęrzenia się wirusa chA, a z drugiej na wy-

Ryc. l. Rozprzestrzenienie wirusa choroby Auieszkyego w
Polsce w 1998 r.

Lp Wo jewódzlwo 2000
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Ryc. 2. Liczba ognisk choroby Auieszkyego w Polsce w 1998 r,
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R_v"c. 5. Rozprzestrzenienie wirusa choroby Aujeszkl,ego w
Polsce w 2000 r.

Ryc. 3. Rozprzestrzenienie
Polsce w 1999 r.

wirusa choroby Aujeszkyego lv

Ryc. 4. Liczba ognisk choroby Aujeszkyego w Po|sce w 1999 r.

krycie stad endemlcznIe - latentnie zakażonych.Ury-
skane, dokładne dane co do skali zapowletrzeniaPolski
wirusem chA umożliwią uruchomienie szczegółowego
progTamu zw alczaniaomawianej choroby. KoniecznoŚĆ
p o dj ę c i a Ę ch działań, c o jlż p o stul owano wi e lokrotni e
(5-] , 13, 14, 18, 21), jest pohzebą chwili, bowiem tak
Stany Zjednoczone Amerykijak i większość państw UE
juz w niedługim czasię uzyska stafus krajów wolnych
od chA (23). Sytuacja ta jest wynikiem konsek- went-
nego prowadzenia wieloletnich pro gramów zw a7czania
chA w poszczegóInych państwach.

Dla przykładu w Belgii akcję tę rozpoczęto w
1993 r., wprowadzając obowiązek szczepienla prze-
ciw chA t ogtaniczenia w obrocie trzodąchlewną. W
3 lata p óźniej r o zp o częto kontro lne b adani a s ero l o gi c z -

ne, w wyniku których wykazano, że podjęte działania

R_v-c. 6. Liczba ognisk chorobl,Aujeszkyego w Polsce w 2000 r.

doprowadziły do istotnego spadku \iczby gospodarstw
zapowtetrzonych wirusem chA. Kraj ten zamierza
uwolnić się od tej choroby do końca 2004 r.

W Niemczech z kolei, chA była zwalczana już od
początku lat S0-tych, ale w 1989 r., po zjednoczeniu,
wprowadzono nowe zasady walki z nią. Należały do
nich: obowiązkowe szczeplenia, ogrant;zęnia w ob-
rocie świniami, kontrolne badania serologiczne ibęz-
wz gl ę dne usuwanie zw ter ząt latentni e zakażony ch.
E fektem ty ch działań było zmni ej szen te ltczby o gni sk
chAz 2000 w 1987 r. do 15 w 1998 r., spadek odsetka
seroleagentów do 0,I%ow 1998 r. i0,030ń w 1999 r.

oraz odsetka stad zapowtetrzonych z23oń w 1993 r.

do 0,I3ońw 1999 r. (2).
W Holandii obowiązkowe szczepienia przeciw chA

wprowadzono od 1993 r., a od 1994 r. kontrolne bada-



nia serologiczne 1,usuwanie świń latentnle zakażonych.
Od 1996 r. rozpoczęto nadzor nad obrotem trzodą
chlewną do którego dopuszczono jedynie zwierzęta
serologicznie ujemne pochodzące z wolnych od chA
stad. Przed rozpoczęctem akcji zwalczania omawia-
nej choroby wykonano przegląd serolo giczny stad świń
w południowej Holandii, gdzie koncentruje się 55%
całej produkcji trzody chlewnej w tym kraju. Bada-
niom poddano 209 ferm różnego typu l,wykazano, że
średni stopień zapowtetrzenia, w przeltczentu na jed-
no gospodarstwo, wyniósł 61% (I1). Wprowadzony
od 1993 t ibardzo rygorystycznie prowadzony pro-
gr am zw alczania chA doprowadz ił w I 997 r. do spad-
ku, w skali całego kraju, odsetka seropozytywnych
tuczników do IYo, a świń zarodowych - do poniżej
4Yo. Znacznej obniżce uległa równiez ltczba nowych
ognisk choroby (16).

Powyższe przykłady wskazuj ą na realną możliwość
uzyskania p ozyĘwnych efektów walki z chA, choć ich
osiągnięcie wymaga kilku kilkunasfu lat intensyw-
nej i konsekwentnej realizacji właściwie dobranego
progTamu. Według oficjalnych danych UE w pierw-
szej połowie 2000 r. wolne od chA były: Austria, Da-
nia, Finlandia, Szwecja, Francja 55 z 95 departa-
mentóq Niemcy - regiony we wschodnlej części oraz
w Wielkiej Brytanii - Anglia, Walia i Szkocja (23).

.Znaczny postęp.jaki dokonał się w zakresie wyeli-
mmowanla omawtanej choroby w wielu krajach UE
spowodował, ze Komisja Weterynaryjna UE postano-
wiła zwrócić swojąuwagę na to właśnie zagadnienie.
Powołana została specjalna grupa robocza w celu oceny
aktualnej sytuacji i określenia dalszych planów walki
z chA z zamiaremprzyspieszenia uwolnienia obszaru
UE od chA (1). Jakztego wynika, choroba ta staje się
w UE, obok klasyc zne go pomoru świń, j ednostką cho-
robową o szczególnym priorytecie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz naszę zabiegi
mające na celu członkostwo w strukturach UE, wdro-
zenie krajowego plogramu zwalczania chA jest po-
trzebąchwili. Ważnym aspektem w tym zakresie jest
fakt, że niektóre z państw Europy Srodkowej i Wschod-
niej, starające się również o członkostwo w UE, są
wolne od chA (Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa), a
w innych (Słowacja, Węgry) wdrozono ogólnokrajo-
we programy uwalniania od tej choroby (10).

Unia Europejska oraz poszczegolni jej członkowie
ptzeznaczyli ogromne środki na eliminację chA. Mię-
dzy innymi ztego powodu zrobiąoni wszystko w celu
ochrony swojego rynku przedmniej lub bardziej real-
nągroźbązawlęczenia wirusa tej choroby na swój
obszar. Szczególne obawy w tym zakresie odnosząsię
do państw kandydujących do UE (12). Brak zdecydo-
wanych kroków w kierunku uruchomienia programu
zw alczania chA z naszej strony mo że doprowadzić do,
zgodnej z obowiązującym od 1993 r. w UE prawem,
blokady obrofu trzodąchlewną mtędzy Polską a kra-
jami Piętnastki. Realność tego zagrożenia znana jest
Głównej Inspekcj i Weterynaryjnej, natomiast świado-

mość co do konsekwencji ekonomicznych takich dzia-
łań zę strony UE winni mieć równiez producenci i
hodowcy świń oraz organizacje związane zhandlęm
zwterzętami.

Warunkiem podstawowym rozpoczęcia akcj i uwal-
niania Polski od chA jest ztozumięnie znaczenia pro-
blemu i determinacja wszystkich zainteresowanych
stron w zakresie zdobywania środków finansowych
koniecznych do uruchomienia programu uwalniania
kraju od tej choroby.
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