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An attempt to eradicate PRR§U frcm swine helds using §EW and depopulation of fattening unit methods

Summary

In order to reduce losses caused by Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) infec-
tion, a method of segregated early weaning (SEW) and depopulation of the fattening unit was applied in a
reproductive farm rvith a breeding stock consisting of 300 sows. In August 2000 PRRSV infection wa§ sero-
logically diagnosed. Moreover, production in this farm was found to be negatil,ely affected by this inf'ection.
An e|imination of a pig subpopulation sensitive to PRRSV infection and the extensiye cleaning and disinf'ec-
tion program of animal facilities was applied with the aim of limiting PRRSV infectious pre§sure within the
herd. In the period from ż4'h December 2000 to 8'h January 200l inseminations of solvs were stopped. Begin-
ning from 24'h February all piglets after weaning (at the age of 21 days) were moved to distant farm facilities.
The herd rva§ constantly serologically monitored and production results were analyzed until October 200l.
After 30 months the production results of the herd returned to the levelfrom before the PRRS outbreak. The
serological results showed that all sows seroconverted. To check n,hether anv of the anima|s of the herd were
shedding PRRSY on 30tl' August 2001 ten sentinel gilts unexposed to PRRSV lvere introduced and allołved to
move freely within all groups. Results of serum examination of the sentinels after two months did not show
any signs of their §eroconversion. But after the following 45 days a|l of the sentinels seroconvertecl. This
experiment demonstrated that SEW and significant depopulation of fattening units is a good PRRS control
method able to return production resu|ts back to normal after one year from the beginning of the outbreak. It
should be stressed that this method is not able to eliminate the infectious virus from the herd during this time.
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Zespoł r ozt odczo -oddechowy świń (Porcine Repro-
ductive and Respiratory Syndrome PRRS) <:harakte-
ryzuje się występowaniem zablrzeń ze strony układu
rozrodczego i oddechowego. Porazpierwszy tę gwał-
townie szerzącąsię chorobę świń rozpoznano w USA
w 1987 r. (11), a następnie w Azji w 1989 r. (17) i
Europie w 1990 r. (l). W Polsce po raz pierwszy po-
dobne objawy zaobserwowano w 1992 r. (15). Obec-
nie PRRS występuje w niemal wszystkich krajach pro-
dukujących trzodę chlewną a w wielu ma postac en-
zootii. Chorobę wywołuje wirus PRRSV należący do
rodziny Arteriviridae(2). Sytuacja w zakresie rozprze-
strzenienia sięzakażeńwirusem PRRS w Polsce zmie-
nia się, Obserwuje się rosnącąliczbę zakazonych stad,
podczas gdy w innych, wcześniej zainfekowanych
chlewniach prowadzi się działania mające na celu ogra-
niczan,s,e wpływu PRRS na produkcj ę ( 1 4), D o działań
Ę ch nale ży dep op ul acj a, r 
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zmiana or ganizacjl pro dukcj i. Ob e cni e j e dyną p ewną

metodąuwolnienia stada od PRRS jest jego depopula-
cja (5-7). W większości przypadków ze względów eko-
nomicznych metoda ta nie moze być wykorzystana.

Celem badań była ocena możliwośct zwalczanta
PRRS na drodze zmiany zasad odchowu prosiąt i de-
populacji tuczników.

Matetiał i metody

G ospodarstwo. Doświadczenie przeprowadzono tł, fcr-
nie G w województrvie wielkopolskirn. Jest to gospodar-
stwo zarodowe, o zamkniętym cyklu produkcyjnym, któ-
rego stado podstawowc 1iczyło 300 macior hybrydoił,ych
oraz 2l<nury hybrydowc. Zasiedlanie fermy rozpoczęto w
listopadzie 1999 r., a zakończono w lT}arcu 2000 r. Pierw-
sze porody odbyły się w drugiej połowie marca 2000 r,

Grupy teclrnologiczne liczące średnio l5 macior tworzono
w odstępach 7-dniowych, a średni wlek odsadzanych pro-
sia.t rvynosił 2l dni. Odsadzane prosięta przellrieszczeno
do sektora odchowu, w którym przebywały przez 6 tygo-



dni. W kolejnym etapie produkcji, loszki spełniające kry-
teria materiału zarodowego przemieszczano do sektora tu-
cztt i utrzymywano tam aż do sprzedazy, tj. do uzyskania
masy ciała 40- 100 kg. Swinie zy,wiono paszą pełnoporcjo-
rvą zadawaną automatycznię. Zasada całe pomieszczęnię
pehrc - całe pomieszczęnię puste (cpp-cpp) przestrzegana
była we wszystkich etapach produkcji. Warunki w jakich
przebywały zwterzęta na\eży uznac zabardzo dobre.

W dniu 13 maja 2000 r. przeprowadzono badanie
selologiczne stada w kierunkach: PRRS, choroby Au-
jeszkyego (ch. A) oraz Mycoplasma hyopneumoniae.
Badanie w kierunku PRRS wykonano zestawem ELI-
SA opracowanym i wykorzystywanym do rutynowej
diagnostyki serologicznej w Zakładzię Chorób Swiń
PIWet. Antygenem wykorzystanym w teście jest re-
kombinowane białko nukleokapsydu wirusa. B adanie
w kierunku M. hyopneumoniae i wirusa ch. A wyko-
nano przy uĄciu komercyjnych zestawów ELISA (od-
powiednio, Bomelli i Institut Pourqier). Badania wy-
kazały brak seroreagentów dla wymienionych drob-
,ioustrojów.

Kolejne badanie serologiczne wykonano 30 sierpnia.
Wykazano wtedy obecność przeciwciał dla PRRSV u
12 z30 badanych loch. Nie stwierdzono obecności prze-
ciwciał dla M. hyopneumoniaei wirusa ch. A. Bteżąca
kompleksowa ocena kliniczna slfuacji zdrowotnej sta-
da prowadzonaprzęzlękarza wet. nie wskazywała ist-
niejącego problemu PRRS. Uwidoczniono go dopiero
po pełnej analtzię produkcyjności stada.

Liczba prosiąt żywo urodzonych w okresie przed
rozpoznarrlem PRRS wynosiła od l 1,1 (w maju i sierp-
niu 2000 r.) do 11,9 (w czerwcu 2000 r.) (tab. 1). Od-
setek prosiąt martwo urodzonych byłbardzo zrożni-
cowany i wyno sił od 2,9 oń w mar cu i kwietniu 2 000 r.,

do 8,5 % w lipcu 2000 r, (tab. 1). Natomiast odsetek
padnięć prosiąt wynoszący w drugiej połowie marca i
w kwietniu 2000 r. 8,5 oń wzrósł do 22,2 % w lipcu
aby osiągnąć poziom 19,9 o^ w końcu sierpnia 2000 r,

ftab. 1). W tym okresie skuteczność krycia kształto-
wała się od77 % w drugiej połowie marca i w kwiet-
niu do 51, oń w sierpniu 2000 r. (tab. 1).

Powyższe wyniki jednoznacznie potwierdziĘ kli-
nicznąpostać PRRS. Szczególnie znaczące skutki in-

fekcji obserwowano w okresie od lipca do listopada
2000 r.

Postępowanie iwyniki
Celem podjętych działah było ograniczenie strat

wywołanych przez wybuch PRRS, a także uwo lnieni e

stada podstawowego od PRRSV i uzyskanie loszek
wolnych od PRRSV oraz swoistych dla tego wirusa
pr ze ctw c iał. Prz e ds i ęw zięci a or ganizacy jn e p o l e g Ą
na dążeniu do eliminacji subpopulacji świń wrażliwych
na zakażenie i dokładnej dezynfekcj i pomie sz czeń dla
zwierzątw celu ograntczenia ilości PRRSV w stadzie,
a w końcu do przerwania cyrkulacji wirusa w stadzie.

W tym celu 6 listopada 2000 r.,już w momencie
ustępowania objawów PRRS w stadzie, wstrzymano
wprowadzanie do stada loszek remontowych i knu-
rów (zamknięcie stada). W połowie listopada uryko-
nano całkowitą depopulację sektora tlczu poŁączoną
z jego dokładnądezynfekcją. W okresie od24 grudnta
2000 r. do 8 stycznta 2001 r. wstrzymano krycie loch
celem okresowego przerwania produkcji prosiąt i w
następstwie tego przetwanie produkcji kolejnych grup
wiekowych świń. Przerwa w porodach miała takżę
umożliwić przeprowadzente dezynfekcji sektora po-
rodowego. Od24lutego 2001 r. wszystkie odsadzane
prosięta w 2 1 dniu życia opuszczały fermę ibyĘ prze-
noszone do innego, oddalonego gospodarstwa, przy-
gotowanego wcześniej do zasiedlenia. Od tego dnia
rozpoczęto również mycie, czyszczęnle i dezynfekcję
sektora odchowu warchlaków. Cały czas monitorowa-
no serologicznie stado podstawowe w kierunku PRRS.
W tab. 2 przedstawiono harmonogram i wyniki ba-
dań. Od 10 kwietnia 200I r., kiedy nastąpiła przerwa
w porodach, rozpoczęto czyszczenlę, dezynfekcję i
mycie sektorów porodowych.

Badania serologiczne stada podstawowego wyko-
nane w dniach 7 marcai 28 kwietniażO01 r.wykaza-
ły, że zakażenie PRRSV objęło wszystkie zwierzęta.
Sugerowało to, że sytuacja jest stabilna, a lochy są
odporne lub w trakcie nabywania odporności na in-
fekcję PRRSV. Wskazywały na to uzyskiwane w tym
okresie wyniki produkcyjne stada, które niemal powró-
ciły do poziomu sprzedwybuchu PRRS (tab, 1). Jedy-

Tab. 1. Wyniki produkcyjne stada świń przed, w trakcie oraz po uzyskaniu stabilizacji związanej z infekcją wirusem PRRS
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Tab.2. Program pobierania próbek oraz wyniki badań serologicznych surowic w kie-
runku obecności przeciwciał dla PRRSV

nie skutecznciść krycia pozostawała na poziomie niż-
szym niż przed wybuchem PRRS.

Od26 kwietnia zasiedlono sektor porodowy locha-
mi wysokoprośnymi między 85 a 105 dniem ciązy.
Prosięta rodzone przęz te lochy pozostawały w fer-
mie. W końcu lipca zbadano surowicę w kierunku
obecności przectwctał dla PRRSV 30 prosiąt urodzo-
nych w pierwszych 3 tygodniach maja. Ęlko jedna
próbka była dodatnia, co mogło wskazywać na obec-
ność wirusa PRRS w środowisku (tab. 2).

W celu wykazanta siewstwa wirusa przez przeby-
wające w chlewni zvvierzęta,30 sierpnia 200I r. wpro-
wadzono do stada 10 loszek pochodzących ze stada
wolnego od przeciwciał i wirusa PRRS swobodnie
poruszających się w obrębie wszystkich grup zwierząt.
Badanie surowic wymienionych'loszek po 2 miesią-
cach nie wykazało serokonwersji dla antygenów
PRRSV. Wyciągnięto stąd wniosek, żekłĘenie wiru-
sa w stadzie uległo przerwaniu; monitoring serologicz-
ny w kierunku przeciwciał dla PRRSV był w dalszym
ciągu kontynuowany.

Badanie serologiczne loch przeprowadzone 27 paź-
dziernika wykazało niski poziom przeciwciał dla
PRRSV u3 z I0 zwterząt. Surowice od20 zwierząt z
innych grup były wolne od przeciwciał dla tego wiru-
sa. Podobnie badanie surowic otrzymanych 17 grud-
ntawykazało obecnośó przeciwciału4 z 13 loch i ich
braku u 7 badanych warchlaków. Jednak odmiennie
niż w badaniu z I października wykazano obecność
przeciwciał u wszystkich wprowadzonych do stada 30
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sierpnia 200I r. wrażliwych
loszek kontrolnych. Uznano to
za jednoznaczny dowod na
obecność wirusa PRRS w fer-
mle.

0mówienie

Podj ęte działania doprowa-
dziły do istotnego, utrzymlją-
cego się prawie rok ogranicze-
ntakcĘenia wirusa w stadzie,
P owyższe, oraz stosunkowo
szybkie obj ęcie zakażęnięm
całego stada podstawowego i
jego naturalne uodpornienie
doprowadziło w krótklm cza-
sie do ustabilizowania się po-
ziomu odporności we wszyst-
kich grupach zwterząt. Umo z-
liwiło to ponowne zasiedlanie
sektora warchlaków i tuczu
zlokalizowanych w tej fermie.
Można sądzić, że szybka sta-
btlizacja stada związana była
między innymi z faktembraku
w chlewni innych ważnych,
wymienionych wcześniej czyn-
ników zakaźnych.

Jak wynika z danychprzedstawionych w tab. 1 ob-
jawy kliniczne ostrego PRRS w fermie rozpoczęły się
wzrostem odsetka martwo urodzonych prosiąt. Następ-
nym symptomem był wzrost odsetka prosiąt słabo ży-
wotnych, które padały szybko po porodzie. Ostatnim,
lecz najdłużejutrzymującym się skutkiem infekcji był
spadek skuteczności krycia. Ten,parametr jest zazw-
czaj pi erwszym ni ep okoj ącym obj awem zalw ażanym
przęz pr ow adzących dokumentacj ę ho dowc ów świń.

Przedstawione w tab. 1, wyróżnione dane dowodzą
że przy zastosowaniu opisanych metod, z punktu wi-
dzenta ekonomiki produkcji, niewikłany PRRS trwa
12 miesięcy.

Niestety zastosowany program nie doprowadzlł do
całkowitej eliminacji wirusa PRRS zferny. Po około
117 dniach pob}.tu w fermie wszystkie wrazliwe loszki
kontrolne ulegĘ zakażentu PRRSV, Fakt,żę w okresie
pierwszych 60 dni ekspozycji żadna z nich nie uległa
infekcji świadczy o niskim odsetku siewców PRRSV
w stadzie. Wprowadzenie wrażlilvych zwierzątdo sta-
da j est j edyną metodą wykrycia siewstwa wirusa przez
wcześniej zakażone świnie. Nie istnieje żadna meto-
da laboratoryj ne go wykazanta te go zj awiska p onieważ
występuje ono okresowo w długim przedziale Qzas;rl
(3). Należy jednak podkreślić, żę nawet ujemny wy-
nik opisanej metody wykrywania siewstwa PRRSV nie
stanowi dowodu jego braku. Dlatego też wielu auto-
rów zalęca na takim etapie wprowadzenie programu
,,badanie eliminacja" (test & removal) polegającego
na sero lo gi cznym i wirus o l o g iczny m b adaniu w szyst-
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kich zwierząt stada podstawowego i eliminowaniu
wszystkich zwierząt dodatnio reagujących w jakim-
kolwiek teście (4, 8, 9). Tylko takie postępowanie po-
wtarzane aż do całkowitej eliminacji wszystkich po-
tencj alnych s iewców umożliwia o siągnięc ie przez sta-
do stafusu ,,wolne od przeciwciał i wirusa", Koniecz-
ność zastosowania dwóch metod wynika zfaktlmoż-
liwości replikacji wirusa u zwterząt wolnych lub wy-
kazujących niskie miano przeciwciał (9). Należy jed-
nak pamiętać, że w większości przypadkow nle za-
chodzi konieczność osiągnięcia statusu stada ,,wolne
od wirusa i przeciwciał dla PRRS". Również w syfu-
acj i duże go zagęszczęnia produkcj i trzody chlewnej i
ob e cno ś ci stad zakażonych PRRSV w naj bliższej oko -

licy podejmowanie wysiłku eradykacji choroby jest
ni ez as adne z p owo du p r akĘ cznej ni emo zno ś ct zap ew -

nienia całkowitej izolacji uzdrawianego stada. W ta-
kich przypadkach korzystniej szym jest utrzymywanie
stada w stanie seropozytywnym przy zachowanilza-
sad aklimatyzacji ilblb szczepieniu loszek remonto-
wych co zapobiegnie tworzeniu się wrażliwych sub-
populacji zwierząt i powtómym wybuchom PRRS.
Niekiedy jednak i takie postępowanie możenieprzy-
nieść spodziewanych efektów w dłuższym okresie cza-
su. W USA notowano wtórne wybuchy PRRS we
wcześniej zakażonych fermach wyw ołane przez szczę-
py wirus a przec iwko zakażęntom. którymi naturalnie,
bądźw wyniku szczepieńnabyta odpomość była nie-
wystarczająca (10), Rozpoznanie tego rodzaju przy-
padków jest możliwe jedynie w wyniku dfugotrwałe-
go monitoringu molekularnego szczepow w nim wy-
stępujących (16).

Wiele ferm stosuj ę różne progTamy szczepteń d|a
ograniczenia strat związanychz PRRS. Niektóre obej-
muj ąszczep ienia całe go stada p o dstawowe go 3 - 5 r azy
w roku oraz jednorazowę lub dwukrotne szczepienie
prosiąt. W wyniku zastosowanego proglamu osiągnięto
poziom produkcji sprzed wybuchu PRRS bezużycia
szczepten wyłącznie metodami administracyjnymi
weryfikowanymi częsĘmi badaniami laboratoryjnymi.
Analizuj ąc efekty przyj ętego postępowania można
stwierdzić, że po osiągnięciu stafusu stada opisanego
w prezentowanej pracy niezbędne jest prowadzenie
szczepten loszek remontowych najlepiej na około 7
tygodni przedwprowadzeniem ich do rozrodu lub też
zakażenię ich szczepem PRRSV występującym w fer-
mie (12). Teoretycznie lepsze zabezpteczenie. trwają-
ce najprawdopodobniej przęz caĘ okres użytkowania
lochy, nastąpi w wyniku zakażenia wirusem dzikim
zawterającym homologiczny do występującego w fer-
mie typ PRRSV (13, 18). Szczepienie przy lżyctu
szczepionki opartej o mniej lub bardziej odmienny
szczep wirusa należałoby powtarzac cyklicznie w od-
stępie około 6 miesięcy.

Omawiany przypadek próby uwolnienia fermy jest
pierwszą w naszym kraju dobrze udokumentowaną
(pełne dane produkcyjne, analiza kliniczna i pakiet
b adań l ab oratoryj nych) prób ą,, o r ganizacy jne go " uwo 1-

nienia stada od PRRS. Podjęcie takiego czy innego
postępowania determinuje cel jaki stawia sobie wła-
ściciel fermy orazrachunek ekonomiczny. W każdym
jednak przypadku konieczne jest prowadzenie szero-
ko zakrojonych diagnostycznych badań laboratoryj-
nych i odniesienie uzyskiwanych wyników do szcze-
gółowych wyników produkcj i. Przedstawiona sytuacj a
z produkcyjnego punktu widzeniazakończyła się suk-
cesem, na co wskazująlzyskane wyniki (tab. 1), które
osiągnęĘ wartości sprzed zakażenta stada.
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