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Serological diagnosis of potcine

-,§oltlFling and hel

warowych, jak również coraz większe straĘ z tym

zuvlązanę skłaniają hodowcow i producentów trzody
chiewnej do podejmowania dztŃahodnośnie do zwal-
czania (Óontiol) Ćzy wręcz eradykacji (eradicatation)
tej choroby zarówno przy lżyciu metod organtzacyj-
n}ch, jak iimmunoprofilakĘki swoistej. Niestety, nie-
jódnoi<rotnie proby te koiczą się niepowodzeniem,
iednązgłówrrych tó go przyczyl7j est niedocenianie lub
złaorgańizaciiaiagnbsĘcznychbadańlaboratoryjnych
Iub tęż interpretacja ich wynikow.

Celem niniejszej publikacji jest zwrócenle szcze-
golnej uwagi na sposób przeprowad7entai interpreta-

Óli w}nikóń bada-ń serologicznych. Jakkolwiek odno-

szą się one do PRRS można pr zy j ąc, że pr ezentow any

t vi, pÓ.tępowania jest właściwy dla wielu innych jed-

nóstók chórobowych o podobnym charakterze ptze-
biegu.

Ń ,orpornawaniu zakażęń PRRSV możliwe jest

zastosowinie wielu różnych technik diagnosĘcznych
wykrywających wirusa, jego białka czy kwas nŃle-
ńŃ (iz-olac1 a wirus a, techniki immunohi stochemicz-
ne, immunofluorescencja pośrednia i bezpośrednia,
PCR) lub przeciwciała skierowane przeciw jego anĘ-



(6)

genom (seroneutra|izacja, immunofl uorescencj a po-
średnia, odcryn immunoperoksydazow1, - IPMA oraz
ELISA) (5).

Ze względu na szybkośó i stosunkowo niski koszt
badania i niezbędnego wyposażenta oraz mozliwość
jednoczesnej anallzy dażej liczby próbek w diagnos§-
ce serologicznej najpowszechniej stosowany jest od-
czyn ELISA (3, 6, 8, II,74,24,25,26).Badanie sero-
Io gtczne pozr,vala j edynie na retro spektywną diagnozę
wniknięcia PRRSV do stada. Swoiste przectwctała
wykryrvane są najwcześniej w 7-10 dniu po zakńe-
niu, najwyższy poziom osiągają w 30-50 dniu. Przy
braku reinfekcj i (powtórne g o zakażęnia) szczepem
heterologicznym ich miano spada do poziomu niewy-
krywalnego po 4-6 miesiącach (27), Tak więc w mo-
mencie stwierdzenia obecności przeciwciał wirus jest
już siany do środowiska lub nawet WĘy w nim od co
najmniej 7 dni. Moment w jakim dochodzi do sero-
konwersji za|eĘ przede wszystkim od szczepu wiru-
sa jakim zostało z,wlętzę zainfekowane, dawki zakaż-
nej, drogi zakńęnia. wieku świni, stanu jej odżyłvie-
nla otaz obecności w środowisku cąmnikóu, immu-
nosupresyjnych.

B adanie serolo gic zne do starcza pr ecy zy jnych infor-
macji również przy analrizie szęrzęnia się infekcji w
stadzie (4, 10). Z pewnościąmożna je takżewykorzry-
stać do oceny efektyv,nościat<7tmaĘzacji loszek i knur-
ków wprowadzanych do stada zakażonego PRRSV.
Obecność przectwciał jest dowodem, że aklimatyzo-
wane zwier zęta ulegjy zakażentu wirusem.

W Polsce do serologicznej dtagnosĘki PRRS czę-
sto stosowany jest system ELISY pośredniej (np.
PRRSV Antibody Test, Herd Check, IDEXX Labora-
tories), w którym badane surowice inkubowane są w
b a s enikach mikropłytk i, opłaszczonych anty genem
wirusa. Jeśli w surowicy znajdująsię swoiste przecirx,-
ctała, zostaną zwlązanę z mikropłytką co wylcywa
się w reakcji barwnej przy lĘciu swoistego koniuga-
tu i substratu, Pomiar intenslrvności zabarwienia (gę-
stości opĘcznej; optical density - OD) jest dokony-
wany przy uĘciu czyrnlka, Określenie statusu bada-
nej surowicy dokonuje sięprzez porównanie jej war-
tości OD z wartośctą dodatniej surowicy standardo-
wej, W tym celu dzieli się wartość OD surowicy bada-
nej (sample - S) przez wartość OD surowicy standar-
dowej dodatniej (positive - P) (7) Otrzymanaltczba
określająca ten stosunek (S/P) w pewnym zakresie
może być odniesiona do miana swoistych przeciwciał
w surowicy (I7 ). Wy ższa wańo ś ć S,/P odp owi ada, wy ż-
szemu mianuprzeciwciał. Wartości S,/P niższe odpew-
nej ustalonej doświadczalnie wartości progowe,j (np.
0,4) uznawane są zaljemne. Nie oznacza to, ze suro-
wica dająca w teście ELISA wartość S/P mniejszą od
0.4 nie zaw:'era przeciu,ciał. Mogą być one obecne,
jednak ich poziom leży poniżej założonego progu czu-
łości danego testu diagnosĘcznego (10). Wartość taka
nie wyklucza obecności wirusa we krwi, a nawet jego
siewstwa do środowiska (9). Dzieje się tak najczęściej

wtedy, kiedy śwtnia za-
każonazostaław sposób
trwały. Podobna sytu-
acja może mieć r,niej sce
v,przypadku szczepie-
nta żywą szczepionką
przeciw PRRS (5).

Jeden z pierwszych
producentów zestawów
EI-ISA do serologicznej
diagnosĘki PRRS - fir-
ma IDEXX, opracował
tabele porównuj ące war-
tości miana przeciw ciał
i wartości S/P (tzw. mia-
no ELISA) tprryporząd-
kował zakresom warlo-

Tab. 1. Umowne miana prze-
ciwciał (indeks) odpowiadają-
ce zakresom wartości s/p
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ści S/P liczby całkowite od 0 (surowica ujemna) do 6
(surowica wysoce dodatnia) (tab. 1). Uprościło to rł,
pewnym stopniu interpretację wyników badai seroio-
giczny ch pr zez lekarzy weterynari i.

Należy pamiętać, że w odporności na zakażęnie
wirusem PRRS najprawdopodobniej decydującą rolę
odgrywa odporność komórkowa (i9). Dlatego teź
obecność przeciwciń ani ich poziom nie moze b5rć w
żadnym stopniu wiązany z odpornością na infekcję.
Jedyny sposób interpretacji wyniku dodatniego to po-
twierdzenie kontaktu świni z wirusem i stwierdzenie,
że miało to miejsce co najmniej 7 dni ptzed pobra-
niem krwi, Badając odpowiednio dużąliczbę surowic
od świń w różnlrm wieku w przrybliżeniu mozna okre-
ślic dynamikę rozwoju zakażenta, w tym prawdopo-
dobny termin infekcji poszczególnych grup wiekowych
zwierząt,Można też w pewn5rm stopniu prognozować
następstwa zakażenia,

Drogi zakażenia PRRSV sposób szerzęnia się in-
fekcji w stadzie oraz zlrr:'enny poziom odpowiedzi za-
każonych zwierząt powoduje, że odczyn ELISA po-
winien byó stosowany do określania stafusu serologicz-
nego stada czy grqpy świń, anie poszczegóInychzwie-
rząt. Jednyrrr słowem ljczba surowic prąls|ąrrr.1, Oo

badańmusi byó odpowiednia do wielkości grupy zwle-
rząi przebywających w jednym budynku, a najlepiej
grupy technologicznej. Poza tym ELISA jak i inne
oóczyny serologiczne dają niekiedy pewien odsetek
(do 5%) wyników fałszywie dodatnich (20),Przysyła-
nie więc do badania pojedynczych surowic całkowi-
cie mija się z celem. Wyniki ichana|izy nie pozwalają
bowiem na wyciągnięcie żadnych r,łniosków odnośnie
statusu chlewni, w której pobrano krew. Badanie po-
jedynczych próbek ma sens Ęlko w przypadku oceny
osobników zakupionych i przebywających na kwaran-
tannie, w takim przypadku wymagane jest badanie par
surowic pobranych od zwierzęcia w odstępie 3-4 ty-
godni; w pełni wiarygodne rezultaty uzyska się wtedy,
gdy próbki surowic zbadane zostaną jednocześnie w
kierunku obecności przeciwciał (ELISA), jak i mate-
riału genetyeznego dla wirusa PRRS (PCR) (9).



Przy ocenie stafusu zdrowotnego chlewni w zake-
sie PRRS, ale również wielu innych chorób zakażnych
niezbędne j est przeprowadzenie przekroj owego bada-
nia serologicznego stada. Opracowanie właściwej stra-
tegii pobierania próbek w celu uzyskania obiekĘw-
nych danych nie jest zagadnieniem prosĘm. Zewzglę-
dów merytorycznych oraz ekonomicznych konieczne

sionych kosztów.
Mo żna pr zy jąć, że wi ęk sza ltczb a prób ek p obranych

od zwierząt w różnym wieku daje ogólnie większe
możliwości postawienia właściwej diagnozy i podję-
c i a skute c zni ej s zych działań napt aw czych. Warto z da-
wać sobie sprawę, że ltczba próbek, które nalezy po-
brać do badania w istotny sposób zaleĘ od stopnia i
dynamiki r ozprzestrzenienia się czynnik a zakaźne go
w stadzie. Zewzględuna koszĘ musimy jednakprzy-
jąć pewien próg ufności co do trafności otrzymanych
wyników. W diagnostyce seroiogtcznej PRRS przyj-
muje się na ogół wielkości prób stosowane w pfogra-
mach eradykacji choroby AujeszĘ'ego (16). W przy-
padku, gdy chce się mieć I00% gwarancję, że w chlew-
ni nie ma ani jednego osobnika posiadającego pTze-

ciwciała dla PRRSY z pewnościąnależy przebadać
wszystkie zwierzęta i to nie jeden, ale najlepiej dwa
razy, co w wielkich stadach jest niemożliwe do prze-
prowadzenia głównie ze względów ekonomicznych.
Dlatego próg ufności wyników przyjmuje się zarwy-

W przypadku gdy zakńonych jest 50% świń, z grgpy
1000 zwierzątv,rystarczy zbadać pięć losowo wybra-

95oń pewnośc1 żej ą wykryto ( 1 6),
Liczb a rw ier ząt re a guj ących do datnio w o dc zyn ach

serologicznychzaleĘ odfazy zakażenta. Na jego po-
czątkowym etapie, w czasie występowania ostrych
objawów PRRS i następnych kilku tygodni kiedy dy-
namika szer zęnia się zakażeni a j e st dlża mamy znacz-
nie większą szansę na przeprowadzenie właściwego
r o zp o znania b adaj ąc nawet ni ewie lką Itczb ę surowi c.
Natomiast na etapie przewlekłe go zakażenia stada, np.
po roku czy dłużej od wprowadzenia wirusa, gdzie
duzy o ds ete k mv ter ząt nabył o dp orno ś ć p o zakażeniu,
u wielu świń poziom przeciwciałjest niski lub niewy-
krywalny, szansa ta jest mniejsza. Dlatego rcprezenta-

Ęwną dla stada Itczbę surowic powinno się badać w
każdej sytuacji.

Autorzy amerykańscy (5) w celurozpoznania sy,lu-

acji w zakresie PRRS zalecająbadanie następującej,
minimalnej liczby surowic :

- stado podstawowe: 3 loch
w rożnych fazach cyklu fuź-
ne; lochyprośne-wpos cią-

Ę,lochy karmiące),
- warchlaki tllżpo odsadzeniu: 10 próbek,

- warchlak t przed przerzltem na tuczarnię : 1 0 pró -

bek,
tuczniki przed ubojem: 10 próbek,
loszki remontowe przed wprowadzeniem do sta-

da zarodowego: 10 próbek.
Przebadanie odpowiedniej liczby próbek surowic

uzyskanych od różnych grup wiekowych zwterząt
umożliwia ustalenie tak zwanego profilu immunolo-

wotnego całego stada,
Poniżej podano przykłady, z którymi można mieó

do czynienia na co dzięń.

że mamy do czynienia zpoczątkiem PRRS w stadzie.
W omawianym przypadku konieczne jest przeprowa-

Tab. 2. Profil immunologiczny stada wolnego od choroby,
w którym stwierdzono wynik fałszywie dodatni w jednej z 40

badanych prób; nie można wykluczyć, że zdiagnozowano
początek infekcji stada

dzenie powtórnego badania surowicy od lochy dodat-
ntej oraz osobników przebyr,vających w tym samym
lub w sąsiednich kojcach po 2-3 Ęgodniach. Wzrost

dodatnich czy też wartości indeksu
ie o trwającym zakażeniu. Jeśli nato-
tornym badaniu wyniki będą ujemne
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bądź znov"u ta sama locha da wynik dodatni przy ni-
skiej wartości indeksu świadczyć to będzie o nieswo-
istej reakcji w teście ELISA. Jeśli objawy kliniczne
przypominająPRRSichprzyczynynaleĘsz,lkacgdzie
indziej (wykluczyć naleĘ między innymi leptospiro-
zę i chorobę Aujeszkyego).

Przyklad 2
Obecność niskich wartości indeksów we wszystkich

grupach wiekowych świń, w Ęmptzede wszystkim u
loch wskazuj ę naptzewlęI<łe zakażenie stada (tab. 3).

Tab. 3. Profil immunologiczny stada przewlekle zakażonego

Taki stan obserwuje się zwykle po ok. roku od wpro-
wadzęniaPRRSV przy prowadzeniu prawidłowej akli-
maĘzacjt loszek remontowych. Na Ęm etapie \\rystę-
pujązanryczaj objawy ze strony układu oddechowe-
go u prosiąt w 2-6 tygodni po odsadzeniu, Prawdopo-
dobnie niektóre lochy rodzątrwale (w czasie ciązy)
zakażone noworodki, podczas gdy inne rodząprosięta
wolne od wirusa. Po odsadzeniu infekcja obejmuje całą
grupę warchlaków, prosięta zdrowe - wolne od wiru-
sa i przeciwciał zakażająsię od prosiąt zakażonych
trwale lub od starszych warchlaków, zktórymizetknęĘ
się po odsadzeniu ftlrzy nieprzestrzegantuzasady ,,całe
pełne całe puste"). W efekcie PRRSV krązy we wszyst-
kich grupach wiekowych świń. W takich przypadkach
można spodziewać się wykrycia wirusa we krwi oraz
w wycinka ch narządów warchlaków.

Przykład 3
Stwierdzenie wartości indeksu 6 lub/i 5 we wszyst-

kich grupach wiekowych zwierzątjest dowodem ty-
powego obrant serologicznego ostrej postaci PRRS
we wszystkich grupach technologicznych (tab. a). U
pewnego odsetka loch dochodzi do ronień, przedwcze-
snych porodów i rodzenia słabych prosiąt. Te prosię-
ta, które przeżyjąodsadzenie cierpią na zespół zabu-
rzeń oddechowych (PRDC). Zwykle wykrywa się wi-
rusa w krwi i narządach świń. Wańo zdawać sobie
sprawę, że mimo intensyłvnego krązenia zarazka w
stadzie nie w każdymprzypadku dochodzi do wystą-
pienia klinicznych objawów choroby,

58 t6l

Tab,4. Profil immunologiczny stada świeżo zakażonego (sta-
do niestabilne aktywne). Kwarantannę zakupionych, zaka-
żonych bezobjawowo PRRSV loszek zlokalizowano w budyn-
ku, w którym przebywały wszystkie zwierzęta

Przykład 4
Wysokie l, zróżntcowane indeksy u loch stada pod-

stawowego wskazują że infekcja PRRS zaczęła stęw
tej grupie rwierząt (tab. 5). Biorąc pod uwagę warto-
ści indeksów mozna wyrazić pogląd, żę zakażęnie

Tab. 5. Profil immunologiczny stada świeżo zakażonego (sta-
do niestabilne aktl,wne). Zakupione, zakażone bezobj alvowo
loszki wprowadzono bezpośrednio do stada podstaworvego,
przebywającego w obiekcie oddzielonym od tuczarni

miało miejsce co najmniej 6 tygodni przedpobraniem
próbek krwi. Nalezy również sądzic, że nię doszło do
infekcj i wcześniej niż I0 tygodni przed próbobraniem
częgo dowodzi brak przeciwciał w grupie 8 Ęgodnio-
wych prosiąt odsadzonych oraz tuczników. Można
wnioskowaó, że w okresie badania wszystkie proble-
my zdrowotne (poronienia, ptzedwczesne porody)
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jest to regułą,
W kazdej sytuacji na|eży mieć świadomośó, ze

wśród PRRSV spotykamy szczepy mniej lub bardziej
iaj nie sąznaneżad-
szczepów in vitro.
fazy zakażenia sta-

(23).
Przedstawione fakty wskazują że rwiązany zbada-

niami serologicznymi proces oceny sytuacji ęplzo-
oĘcznej w stadzie jest żmudny i kosztowny. W żad-

fiym przypadku nie oznacza to jednak, że można go

zaniechać podejmując się walki z PRRS cry też z tn-
nymi maszczę-
gólne w progla-
ńach dyfikowa-
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