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Skutecznośó profilaktyki swoistej w zwalczaniu
mykoplazmowego zapalenia płuo u świń
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Mykoplazmowe zapalenie płuc świń - Mycoplasmal
Pneumonia of Swine (MPS) jest chorobązakażnązna-
nąod 1930 r., przynoszącąstraty głównie w intensyłv-
nej produkcj i trzo dy chlewnej . P r zy czyną choroby j est
drobnoustrój Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo-
pneumoniae) (18, I9)na\eżący do klasy Molicutesrzę-
ól Mycopl asmatales (24).

Mykoplazmowe zapalenie płuc ujawnia się u znacz-
nego odsetka zwierząt około trzy tygodnte po zakaże-
niu M. hyopn e um on i ae w po staci suche go, b ezpro duk-
§wnego kaszlu oraz postępującego wyniszczenia, pro-
wadzącego do kacheksji (10, 11). Straty ekonomiczne
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wynikają przede wszystkim z zahamowania przyro-
stów masy ciała (m.c.), atakże wzrosfu nlĄciapas7ry
(7, I7), w mniejszym stopniu zaś z powodu padnięó
zwterząt, które w przebiegu niepowikłanego innymi,
wtómymi zakażentami MPS sąniskie (23). Na skutek
infekcji świń M, hyopneumoniae dochodzi do obni-
ż eni a o dp orno ś c i i wy stąp i eni a wtó rny ch zakażęń b ak-
teryjnych np. Pasteurella mu]toci da (I, 2), czy Actino-
ba c i l l us p l europneumoni ae (4, 8, 27) i wirusowych np.
wirusem grypy świń (SN) (16), czy wirusem zespołu
rozrodczo-oddechowego (PRRSV) (26). J eszczę na
początku lat dziewięćdziesią§ch minionego stulecia
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PÓrc st 1 st) per ml of M,
hyopneumoniae inac strain 11, in the f . The vaccine is
aójuvated with aluń e. The vaccination dose indicated for sows is 2ml, while a dose of 1 ml is
indicated tor piglets

The trial łr,as carried out on 3 commercialfarms. A. B and C, in rłhich clinical signs of respirator1 disease
had been recorded amongst a considerable,percentage of animals. A total number of 4465 animals were used

in the trial Thć ańimals,Óriginateil from 155 sows vaccinated twice with Porcilis M łnd 289 sows which had
not been vaccinated at alt.,Iń farm A, lroth, the control and experimental group contained an equal number of
animals (760 individuals). Animals in the experimental group came from 75 vaccinated sows. In Bn the exPeri-
mental group comprisedl780 animals originating from 80 solvs, which had been immunised before farrorving,
while thó control gioup came from §ows not subjected to vłccination. The trial conducted in farm C involved 632

animals in the experimental group and 733 control animals originating from sows not vaccinated against MPS.
Animals in thi,experimental-and control group§ were subjected to dai|y observation. Efficacy of the

immunisation was evaluated on the basis of the average body weight on the,day of vaccination and at sale. 50

piglets were randoml} chosen in all groups on their first day of life and permanently marked in order to
*Óu.1rre their bod} wóigłrt. Other parameters such as average daily weight gains, number of days from birth to

g and deaths by r
ical for Mps and
of post-slaughter

The results of the trials indicate that the average b
mental animals by 400 g' 3500]g and 2000 g in farms
mental animals was shown to be shorter by 6 days, 4
significant influenee of the vaccine on reducing death
wóre obtained in reducing the intensity of inflammatory lesions in the lungs as well as reducing the number of
lungs with changes typical for MPS compared to results obtained from the control group§.
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jedynym sposobem umożliwiającym ograniczenie
występowania strat spowodowanych MPS była che-
mioprofilaĘka lub chemioterap ia (25). Zastosowa-
nie anĘbiotyków pozvvala na redukcję czynnlka za-
kńne go w śro dowi s ku or az minimalizuj e straty (9, I 5,
27). Szanse na uwolnienie stada odzakażenia M, hyo-
pneumoniae na drodze stosowania chemioterapeuty-
ków sąmałe (16).

P i erw s za s z czepionk a zap obie gaj ąc a zakażentu M,
hyopn e umoni ae została opracowan a pr zez badaczy
amerykańskich (20). W chwili obecnej znanych jest
kilka biopreparatów wykazujących skuteczność w za-
pobieganiu wystąpieniu MPS u świń. Jednym z ntch
jest Porcilis M (Intervet Int. B.V. - Holandia), biopre-
parat zalecany do stosowania u macior przed porodem,
a następnie u prosiąt lub tradycyjnie tylko u prosiąt w
1i2I dniuĘcia(I2).

Celem badań było określenie skuteczności prepara-
fu Porcilis M w zapobieganiu MPS u świń.

Matetiał imetody
Gospodarstwa. Badania terenowe doĘczące efektyw-

ności stosowania szczepionki Porcilis M został przepro-
wadzone w trzech fermach wielkotowarowych A, B oraz
C, w których od wielu lat obserwowano problemy związa-
ne z występowaniem MPS.

Ferma A to ferma połozona w województwie kujawsko-
pomorskim, o zamknięĘm cyklu produkcyjnyrr, w której
stado podstawowe liczyło 2000 macior hybrydowych cam-
boro ż2 oraz rasy wbp x pbz i ż0 knurów hybrydowych
40ż i 408 firmy PIC otazrasy duroc x pietrain. Grupy tech-
nologiczne liczące średnio 30 macior tworzono w odstę-
pach 2-dniowych, a średni wiek odsadzanych prosiąt wy-
nosił 21 dni. Roczna produkcja tuczników ksztahowała się
na poziomie 40 000 zwierząt. Swinie zyrlviono pasząpeł-
noporcjową a średni okres tuczu wynosił 190 dni. Zasada
całe pomieszczenie pełne całe pomieszczęnie puste (cpp-
cpp) przestrzegana była we wszystkich etapach produkcji.
Warunki, w jakich przebywĘ zwierzęta w okresie tuczu
byĘ niekorzystne, dlatego też objav,ry kliniczne w postaci
kaszlu, !\rypłyrł.u znosa) niewydolności oddechowej oraz
zahamowania przyrostów m.c. obserwowane był u znacz-
nego odsetkazllvteruąt. Poubojowo w płucach uokoło 4]oń
świń stwierdzano zmtany typowe dla zakażenia M. hyo-
pneumoniae (2ż).

GosPodarstwo B, usytuowane na terenie woj. wielko-
polskiego, to obiekt o zamkniętym cyklu produkcyjnym,
którego stado podstawowe liczyło 1000 loch rasy pbz x
wbp oraz 10 knurów hybrydowych 40ż firmy PIC, linii 990
i rasy wbp. G-py technologiczne liczące 40 macior byĘ
tworzone co 7 dni. Sredni wiek odsadzanych od macior
prosiąt wynosił 28 dni. Roczna produkcja tuczników kształ-
towała się na poziomie 18 tysięcy. Lochy prośne orazkar-
miące zyłviono indywidualnie zalężnie od liczby odcho-
wywanych prosiąt i okresu ciązy, natomiast warchlaki ltucz-
ntki ad libinm, paszami pełnoporcjowymi, dozowanymi
automatycznie. Sredni okres od urodzenia do sprzedaży
tuczników wynosił 190 dni. Zasada cpp-cpp przesttzegana
była w chlewni w ograniczonym stopniu. Objawy klinicz-

ne ze strony układu oddechowego w postaci kaszlu, wy-
pływu z nosa, niewydolności oddechowej oraz zaharnowa-
nia przyrostów m.c. obserwowane były u około 40%o rwie-
rząt, ze szczególnym ich nasileniem w okresie jesienno-
zimowym oTaz wczesllej wiosny.

Gospodarstwo C to ferma połozona w województwie
kujawsko-pomorskim, której stado podstawowe liczyŁo 430
loch rasy wbp x pbz, wbp, pbz, hampshire i pietrain oraz
11 knurów rasy duroc, pietrain, hampshire, wbp i pbz. Rocz-
nie produkowano w fermie około 9500 tuczników. Tech-
nologia produkcji oparta była na tworzeniu w okresie 7 dni
grupy loch prośnych liczących 1B samic. Prosięta odsadza-
ne byĘ w wieku średnio 2I dni. W porodówce i warchla-
kami przestrzegano zasady cpp-cpp. Objawy kliniczne ze
strony układu oddechowego w postaci kaszlu oraz zaha-
mowania przyrostów m.c. obserwowane był r-r około 60%
zwierząt, ze szczegolnym ich nasileniem w okresie jesien-

no-zimowym,
Badania laboratoryjne. Do badań laboratoryjnych po-

brano po 10 wycinków płatów doczaszkowych lub dodat-
kowych płuc, padłych lub dobiĘchzwierzą| które badano
przy użycill reakcji polimeryzacji łańcuchowej (PCR) w
kierunku obecności materiału genetycznego charaktery-
sĘcznego dla M. hyopneumoniae (3).

Fot. 1. CharakterysĘczne zmiany zapalne w doczaszkowym
płacie płuca w przebiegu MPS

Zw ier zęta. D o przeprow adzeniab adah klini cznych użyto
łącznte 4465 prosiąt urodzonychprzez l55 loch dwukrot-
nie szczepionych i 289 loch nie szczepionych. W fermie A
grupy doświadczalna i kontrolna byĘ jednakowe i liczyĘ
po 760 prosiąt. Zwierzęta z wpy doświadczalnej urodzo-
ne byĘ przez75loch szczepionych. W fermie B grupę do-
świadczalną stanowiło 780 zwlerząt urodzonychprzez 80
loch immunizowanych przed porodem, a grupę kontrolną
800 zwierząt, pochodzących od 80 loch nie szczepionych.
W fermie Clfio 632 z:lvierzęta doświadczalne i 733 kon-
trolne, pochodzące od macior nie szczepionych przeciwko
MPS.

Szczepionka. Porcilis M jest biopreparatem zawierają-
cym w swoim składzie w 1 ml > 1 jednostki RP (wyzna-
czanej w teście aktywności metodą ELISA) inaktywowa-
nego antygentt M. hyopneumoniae szczęp 11 w postaci ca-
łych, zabitych komórek bakteryjnych oraz wodorotlenek
glinu jako adiuwant. Dawka preparatu dla macior w)mosi 2



ml, natomiast dla prosiąt i warchlaków 1 ml. Szczepionkę
podaje się domięśniowo.

Postępowanie. We wszystkich chlewniach badaniami
objęto zwierzęta pochodzące od grup macior, które two-
rzyĘ grupy technologiczne i zasiedlĄ jedną porodówkę.
W fermie A i B maciory immunizowano dwukrotnie na 5 i
2 tygodnie przed porodem, dawką 2 ml i.m. Prosięta uro-
dzone przez te maciory utworzyĘ grupy doświadczalne i
byĘ immunizowane w żI i 35 dniu życla, dawką 1 ml.
Prosięta pochodzące od macior nie szczepionych, z kolej-
nych grup technologicznych, stanowiĘ kontrolę i nie byĘ
uodpornione.

W fermie C nie prowadzono immunizacji macior, dlate-
go pro s ięta, które utworzyły grupę do świadczalną zaszcze-
piono w '7 iżI dnfu zycia dawką 1 ml i.m. Prosięta pocho-
dzące od macior nie uodpornionych z następnych grup tech-
nologicznych stanowiĘ kontrolę i nie byĘ szczepione.

Zwierzęta doświadczalne i kontrolne poddawano co-
dziennej obserwacj i. Efektywnoś c przyjętego postępowa-
nia oceniano na podstawie średniej m.c. śŃiń w dniach
szczepień i sprzedaży. Do pomiaru m.c. wszystkich grup
świń w fermach wybrano losowo w pierwszym dniu życia
po 50 prosiąt, które trwale oznakowano. W badaniach
uwzględniono także takie parametry jak: średnie dobowe
przyrosĘ m.c,, liczbę dni od urodzenia do sprzedazy, odse-
tek wybrakowań i padnięć świń z objawami ze strony ukła-
du oddechowego. Na podstawie badań poubojowych zwie-
rząt,ktore wcześniej trwale oznakowano, określono odse-
tek świń ze zmianami w płucach Ępowymi dla MPS oraz
odsetek świń, u których zmiany w płucach dotyczyły
wszystkich płatów (22).

Wyniki iomówienie
Techniką PCR we wszystkich 30 próbkach płuc

stwierdzono obecnośó materiału genetycznego charak-
terystycznego dla M. hyopneumoniae (ryc. 1).

Szczegółowe wyniki obserwacji klinicznych w fer-
mach A, B i C przedstawiono na ryc.2-6.

486 pz-->

Ryc. 1. Fotografia żelu agarozowego wykonana w świetle
transiluminatora po przeprowadzeniu elektroforezy produk-
tów PCR. Sciezki I 9 zawlerają produkty amplifikacji DNA
ekstrahowanę go zpŁuc świń pochodzących z ferm A, B i C, ścieżki
10 i 11 zawierająprodukty reakcji kontrolnych, odpowiednio
ujemnej i dodatniej, ścieżka M zawiera 100 bp DNA Ladder (Life
Technologies). Strzałka wskazuje wielkość swoistego produktu
PCR: 486 pz.
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Ryc. 3. Liczba dni od urodzenia do sprzedaży w fermach A, B
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Ryc.4. Srednie dobowe przyrosĘ m.c. od urodzenia do sprze-
daży u świń w fermach A, B i C

Jak wskazująw}niki przedstawione na ryc.2, w fer-
mach A i B, w których prowadzono immunizację ma-
clor, szczępienia prosiąt wykonano w trzecim i pią-

Ęm Ęgodniu życia, dlatego istrriała wyraźna różntca
w m.c. prosiąt w poszczególnych dniach szczepteń,w
porównaniu do fermy C, gdzie macior nie immunizo-
wano, a prosięta szczepiono w pierwszym i trzecim
tygodniu życia. Nie stwierdzono istotnych staĘstycz-
nie różnic w przyrostach m,c. rwierząt pomiędzy gru-
pami doświadczalnymi a kontrolnymi w dniu drugie-
go szazeplęnta rwierząt we wszystkich fermach.

W dniu sprzedaży m.c, świń doświadczalnych w
fermie A była o około 400 g Wższa i jednocześnie
tuczono je aż o 6 dni krócej niż świnie kontrolne
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(.yc. 3).W fermie tejv,rykazano również istotnywpływ
stosowania szczepionki Porcilis M na przyrosĘ m.c.
od urodzenia do sprzedazy,które w grupie mvierząt
doświadczalnych wynosiĘ 527 g, podczas gdy w gru-
pie kontrolnej 508 g (ryc. 4). Całkowita ltczba pad-
nięć świń od odsadzenia do sprzedńy w porównaniu
do g-py kontrolnej była ntższa i ksztahowała się w
grupie doświadczalnej na poziomie 0,I3 %o, podczas
gdy w grupie kontrolnej sięgała 0,52Yo.

W grupie doświadczalnej selekcji poddano II,3I0ń
zvvierząt, a w grupie kontrolnej I0,39Yo (ryc, 5). Odse-
tek świń, u których w rzeźni obserwowano w płucach
zmiany typowe dla MPS był niemal dwukrotlrie niższy
w grupie doświadczalnej (25'ń) niż w kontrolnej
(47,89%). Odsętek śwń, u których zrriany w płucach
doĘczyĘ wszystkich płatów byŁ niższy w grupie do-
świ adc za]n ej (3,42%) niż w kontr olnej (4,2 I oń) (ryc. 6 ).

Podobne wyniki obserwowano w fermie B, W dniu
sprzedaĘ m.c. świń doświadczalnych była o 3500 g
,vyższa niż świń kontrolnych (ryc. 2). Jednocześnie
ialeĘ zauwaĘć, że zwierzęta doświadczalne tuczo-
no aż o 4 dni krócej, tj. 185 dni (ryc.3). Wykazano
i stotny wpĘw stosowania badanej szczepionk i na przy -
rosĘ m.c. od urodzenia do dnia sprzedaży, które w
grupie nlvlerzątdoświadczalnych wyrosiĘ 570 g, pod-
czas gdy w grupie kontrolnej 534 g (ryc. 4).

ABcABc
padnięcia wybrakowania

Ryc. 5. Odsetek świń padłych i łybrakowanych w fermach
A,BiC

Całkowita ltczba padnięc w porównaniu do grupy
kontrolnej byłaniższa i ksźahowała się w grupie do-
świadczalnej na poziomię I,03oń, podczas gdy w gru-
pie kontrolnej sięgała I,38oń. W grupie doświadczal-
nej selekcji poddano I,92oń zvvierząt, a w grupie kon-
trolnej 4,38oń (ryc. 5).

Odsetek świń, u których w rueźni obserwowano w
płucach zmlany typowe dla MPS był ponad trzyk<rot-
nte niższy w grupie doświadczalnej (13%) niż w kon-
trolnej (39,10%). Odsetek świń, u których zmiany w
płucach doĘ czyĘ wszystkich płatów był ntższy w gru-
pie doświadczalnej (3,30%) niżw kontrolnej (6,10%)
(ryc. 6).

W fermie C taWe obserwowano poąrtywne efeką
choć immunizacj i podd ano wyłącznie pro sięta. W dniu
sprzedaży m.c. świń doświadczalnych była blisko o
2000 g wyższa niż świń kontrolnych (ryc.2).

Jednocześnie świnie doświadczalne tuczono o 3 dni
krócej niż zwierzęta kontrolne, tj. 180 dni (ryc. 3).
Wykazano istotny wpĘrv stosowania badanej szczepion-
ki na prryrosĘ m.c. od urodzenia do dnia sprzedaĘ,
które w grupie zwierząt doświadczalnych wynosiĘ
556 g, podczas gdy w grupie kontrolnej 536 g (ryc.4).
Całkowita liczbapadnięć w porównaniu do grupy kon-
trolnej byłantższai ksztahowała sięw grupie doświad-
czalnej na poziomię 2,680ń podczas gdy w grupie kon-
trolnej sięgała 5,040ń, W grupie doświadczalnej se-
lekcji poddano 2,59Yo zlllterząt, a w grupie kontrolnej
II,73oń (ryc. 5). Odsetek świń, u których w rzęźni ob-
serwowano zmlany w phcach §powe dla MPS był
wyrńnieniższywgrupiedoświadczalnej(3ż,830ń)niż
w kontrolnej (79,34%). Odsetek świń, u których zmta-
ny w płucach dotyczyły wszystkich płatów był niższy
w grupie doświadczalnej (2,32Yo) niż w kontrolnej
(6,27%) (ryc.6).

Uzyskane wyniki zgodne sąz danymi przedstawio-
nymiprzez innych autorów. Kobisch i wsp. (13) pro-
wadząc immunizację macior przedporodem w zl7alz-
nym stopniu ograniczyli straty wywoływane przez
MPS u warchlaków, Szczepienie macior, według ba-
dań Ęch autoróq pozwoliło na ochronę przed zaka-
zeniem 95% prosiąt pochodzących od immunizowa-
nych loch.

Dokonując oceny efektywności szczepień na pod-
stawie §powych dla MPS zmianw pfucach warto pa-
miętać, że postępowanie takie nie jest w pełni obiek-
§wne. Nalezy zda:wac sobie sprawę, że zmiany pato-
logtcznespowodowane jednoważnymzakużeniemM.
hyopneumoniaeutrzymująsię do około 8 łg,po in-
fekcji. W przypadku dołączenia się do procesu choro-
bowego wtórnej flory bakteryjnej, makroskopowe
zmiany wpłucach mogąutrzlmywać się dwarazy dłu-
żej tzn. do 16 Ęgodni (5),Przy wykorzystywaniu ba-
dań poubojowych do oceny efektywności szczepień
naleĘ pamiętać, że zal<res poubojowych zmian ma-
kroskopowych zależny jest od czasujaki upĘnął od
zakażęnia do uboju, wieku świń, w którym doszło do
ich infekcji otaz dynamiki cofania się zmian.
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zmiany lypowe dla MPS zmiany dotyczące wszyslkich płatów

Ryc. 6. Odsetek świń, w fermach A, B i C, u których poubojo-
wo stwierdzono zmiany w płucach



W badaniach własnych, w każdej grupie doświad-
czalnej, w której zastosowano szczepionkę, vłykaza-
no u świń wyższeprzyrosty m.c. z jednoczesnym skró-
ceniem okresu t:ttcztt nawet o 6 dni, co z punktu wi-
dzęnia ekonomiki produkcj i potwierdza zasadność
podjętej immunoprofilakĘki. Zbltżonę wyniki otrzy-
mali w badaniach terenowych Kołacz i wsp. (I4),uzy-
skując w poszczęgólnych grupach doświadczalnych
skrócenie okresu tucnt szczepionych prosiąt nawet o
10 dni. Masa ciała zvvierząt doświadczalnych w dniu
sprzedaĘbyławyższao 8000 g w porównaniu do gru-
py kontrolnej Wpływ zakresu zmlan patologicznych
w płucach na dynamikę przyrostów m.c. oraz wyko-
rzystaniepaszyanalizowńamiędzyinnymiStraw(21).
Wykazała ona wyraźną korelację mtędzy powierzch-
nią zmienionej makroskopowo tkanki w poszczegól-
nych płatach płuc a wydłużeniem czasu tuczu oraz
wzrostem ruĘciapaszry, W USA opracowano wyko-
rzystywany powszechn ie, pr ecy zy jny system punkto-
wej oceny zakresu zmian w płucach. Na jego podsta-
wie określa się natężenie występowania MPS w sta-
dzie (2ż).

Zgodnie z wynikami uzyskanyrri w prezentowanych
badaniach własnych, należy stwierdzić, ze stosowa-
nie szczepień przeciwko MPS wpływa także w istot-
ny sposób na ograniczenie zmian zapalnych w płucach
u świń poddawanych badaniu poubojowemu. Według
badańDohoo i wsp. (6) immunizacjamvterząt ograni-
cza zmlary zapalne w płucach z 69 do 360ń.

Warto podkreślić, że mimo prowadzony ch szczepien
w poszczególnych fermach, we wszystkich grupach
świń, stwierdzono zmtany zapalne w tkance płucnej.
P r zy czynąte go byĘ prawdop o dobni e zakażęnia wtór-
ne innymi drobnoustrojami (Actinobacillus pleuro-
pneumoniae, Pasteure]]a multocida, Streptococcus sp.,
czy Sataphylococcus sp.), Ponadto wysoce prawdopo-
dobne jest, że w warunkach terenowych, tnaczej niżw
doświadczalnych, immunizacja świń przeciw M, hyo-
p n e u m o n i ae ni e daj e I 0 0% o chrony pr ze d zakażeniem
M. hyopneumoniae,

Wnioski
1. Szczepionka Porcilis M jest prep aratembezpiecz-

nym, charakt ery zuj ącym się dobrymi właś ciwo ściami
ochrorrrrymi.

2, Szczepienie loch i możliwe w takim przypadku
prze sunięcie terminu szczepten pro siąt j e st spo s obem
umożliwiaj ącym poprawę efektywno ści pro f,rlaktyki
swoistej MPS.
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