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Summary

Most newly diagnosed and described swine diseases are characterized by a multifactórial'etiology. Generally, in the name_s of new swine diseases the word "syndrome" has been used. In 1989 porcine respiratory and

reproduction syndrome (PRRS) was described for the first time, later the concept of porcine respiratory
disease complex was introduced; in the late nineties porcine multisystemic wasting syndrome (PMWS) and
subsequently porcine dermatitis nephropathy syndrome (PDNS) were diagnosed and described.
The causes of those diseases differ. Among the main factors responsible for their occurrence are: changes in
the organization of pig production; the introduction of new, genetically modified breeds of pigs; rapidly growing g|obal trade of the animals; the emergence of new microorganisms or mutations of existing pathogens; the
wide range'of various antigenic subĘpes of different pathogens; enzootic persistent or latent infections or
mixed infections (co-infections); the occurrence of unapparent infections; long-term stress; the active immunization of immunologically incompetent very young suckling piglets; as well as oveł,loading the immune
system with excessiye numbers of antigens and adjuvants.
Among others, the above-mentioned factors cause the dysfunctioning of the immune defense system in pig
bodies, especially in young animals. As a consequence, bacteria conditionally pathogenic or physiologically
occurring in mucous membrane can easily multiply and participate in the etiology of the disease.
The mechanisms of the destructive influence of microorganisms on the functioning of the immune system
differ, from damaging the anatomic barriers to the impairment of non-specific and specific humoral and
cellular immune responses.
There is no full knowledge of the existing mechanisms of interaction between micro and macroorganisms
and this can be a major reason of difficulty in the controlling of pig diseases, especially those occurring in the
respiratory tract.
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Znamiennącechą odkrytych i opisanych w okresie
ostatnich lat chorob świńjest ich wieloczynnikowa
etiologia. Praktycznię w nazwach wszystkich nowych
jednostek chorobowy'ch świń stanowiących problem
ostatniego piętnastolecia znajduje się słowo ,,zespół",
W 1989 r. opisano porazpierwszy zespół rozrodczooddechowy (porcine reproductive respiratory syndrom
- PRRS) (13), nieco póżniej wprowadzono do piśmiennictwa pojęcie zespofu oddechowego świń(porcine
respiratory disease complex - PRDC) (9,23), pod koniec lat dziewięcdziesiątych zdiagnozowano i opisano zespół wyniszczenia poodsadzeniowego świń(porcine multisystemic wasting syndrom - PMWS), a w
śladza tym zespół skórno-nerkowy (porcine dermatitis nephroparthy syndrom - PDNS) (16, 19). Można
stwierdzić, że weszliśmy w epokę, w której choroby
monoetio lo giczne zdarzają s i ę sporady cznie. wywo*' Rct-erat rł ygłoszony na XI
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łując niekiedy olbrzymie straty, częgo dowodem były
mające miejsce w Europie, w ostatnim dziesięcioleciu,
epizootie pryszczycy oraz pomoru klasycznego świń (6,
8,22). Codziennyrn problemem lekarzy weterlmarii stĄ
się natomiast choroby wieloczynnikowe.

Grynniki etio!ogiczne zespołów cholobowych

Przyczyny zespołów chorobowych są wielorakie

i niezwykle zróżnicowane.Przy ich rozpatrywaniu pod

uwagę należy wztąc takie czynniki, jak:
- zmiana organizacjt t zasadprodukcji świń(wieloetapowo ść,koncentracj a i intensyfikacj a produkcj i),
- wprowadzenie do chowu nowych, szybko rosnących ras świń, w tym ras genetycznie zmodyfikowanych,
- globalizacja obrotu zwl,erzętami, determinująca
błyskawiczne rozpowszechnianie się patogennych
drobnoustrojów,
- intensywna wymiana stad podstawowych oparta
o zwterzęta zarodowe pochodzące z zakupu,

- pojawienie się nowych mikroorganizmow - wirus zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRSV) oraz
mutantów znany ch drobnoustroj ów - cirkowirus świń
typ 2 (PCV-2), wirus grypy (szczep H,N2), koronawirus płucny (PRCV),
- coraz powszechniejsze występowanie drobnoustroj ów char aktery zuj ących s ię właściwości ami immunomodulacyj nymi (Myc opl asm

Mhp, PRRSY

hyopneumoni ae
PCV-2, wirus choroby Aujeszkyego
a

(chAV),
rozpowszechnienie się drobnoustrojów występujących w wielu rożnych odmianach antygenowych
(Streptococcus suis- Strep. suis, Actinobacillus pleuropneumoniae App, Haemophilus parasuis - Hp.,
PRRSV). W rezultacie dochodzićmoże do jednoczesne go lub ko lej no występuj ąc y ch zakażei r ożnymt ty pami, podtypami lub serotypami wymienionych mikroorganizmów Doskon aĘm prryWadem uwid aczniaj ącym konsekwencj e zmienności genety cznej zarazków jest zespół rozrodczo-oddechowy świń. Analiza
sekwencji nukleotydów PRRSV wykazała wyraźne
mutacje i rekombinacje genomu PRRSV (1). Wiele
szczepów izolowanych na początku lat dziewięcdziesiątych różni się od wirusów wykrywanych obecnie,
co wskazuje na istnieniewyraźnej zmienności PRRSV
(2 1 ), nie skuteczno śćimmunopro filaktyki wynika również z determinowane go zmienno ściądrobnoustroj ów
braku swoistościimmunitetu humoralnego. Zj awisko
to jest konsekwencją tak zwanego ,,pierworodnego
gtze chl immuno 1o g iczne go", w następ stwi e które go
układ odpornościowy po zakażęniu lub szczepieniu
dowolnym serotypem drobnoustroju wytwarza przeciwciała dla odmiany antygenowej z pierwszego kontaktu. Stwarza to możliwośćograniczonego szęrzęnia
się infekcji ,,innym" serotypem tego samego mikroorganizmu (15). Opisane zjawisko obserwuje się ostatnio bardzo wyraźnie w przebieglzakażęń PRRSY
- mieszane infekcje (koinfekcje) układu oddechowego. Ma to miejsce przede wszystkim w przypadku
zakażei drobnoustroj ami maj ącymi zdo lność replikacji w organizmie mimo obecności swoistych przeciwciał (PRRSY chAV PCV-2). W takiej sl.tuacji długotrwaŁa obecnośó wirusa stwarza możliwośćwystępowani a zakażęń wtórny c h, c o determinuj e wydzielani e
dużej ilości cytokin, czegoręzultatęm sąostre objawy
chorob owe . P r zykładem ilustruj ącym nini ej sz e zj aw i sko jest opisana niedawno jednostka chorobowa określanajako zespół wyniszczenia poodsadzeniowego
świń(16),
- enzootyczne utrzymywanie się infekcji w stadzie
(streptokokoza, pleuropneumonia, mykoplazmowe
zap alenie płuc, P RR S, chA) . P r zy czy ną enzo oĘ c zne goutrzymywania się choroby w stadzie oraz ,,falowego" narastania jej skutków moze byc między innymi
i stotne zr ożnic ow ani e odporno ści bi ernej p o szcze golnych miotów. Badania wykonane w Belgii wykazały,
że w fermach o cyklu zamkniętym 40oń miotów uległo zakażeniu PRRSV do 1 0 tygodn ia ży cia, 82Yo mię-

dzy I0 a 15 tygodniem; w chwili uboju przeciwciaŁa
dlatego wirusa stwierdzanou92%o świń(18). Oznacza to, że częśćzwierząt mimo wielomiesięcznego
pr zebyw ani a w środo w isku zakażonym z r ó żny ch p o wodów pozostała w pełni wtażIiwa na infekcję,
- występowanie infekcji bezobjawowych (PRCV
PCY-Z, PPV, niektóre europejskte szczepy PRRSV).
W j ednowa żny ch infekcj ach tymi drobnoustroj ami nie
zawszę obserwuje się kliniczne objawy choroby. Kons ekwencj e zakażenia uwi daczniaj ą s i ę dop i ero wtedy,
gdy zw ierzęta zainfekowane zostanąkilkoma r óżny -

mi mikoorganizmami.
- długotrwale utrzymujący się stres. Jedną zplerwszych reakcji organizmu na stres jest uwalnianie przysadkowej adrenokortykotropiny oraz steroid ów z kory
nadner czy. Ni ekorzystny wpływ kortyko stero idów na
zdolno ściobronne zw terząt j est oczywisty (3 1 ),
niekontrolowane, często niezgodne z zasadamt
stosowanie chemioterapeuĘków, w Ęm przede wszystkim nadużywanie ich u młodych zwierząt (I2),
- czynna immunizacj a nledojrzaĘch immunolo gicznie oseskóą
- obciążenie układu immunologrcznego zwierząt
nadmiemą liczbąróżnych anĘgenów i adiuwantów
- mikotoksyny (10).

(1

4),

Konsekwen cjąoddziŃywania wymienionych czynników na organizm świń,w tym w szczegolnościna
ustrój młodych zwierząt,jest między innymi upośledzenie sprawno ścimechanizmów odporno ściowych
i w śladza Ęm stworzenie sprzyjających warunków
do intensyrvnego namnażanta się warunkowo chorobotwórczej fl ory bakteryj nej warunkowo chorobotwórczej (Strep. suis, App, Hps). Opisane zjawisko dotyczy przede wszystkim układu oddechowego, ale w
mniejszym stopniu również innych układów organiZmu.

Mechanizmy destrukcyjnego oddzi aływ aniamikroorganizmów na funkcjonowanie systemu odpornościo-

Wego.

Sąone zrożnicowane. Koncentrując się na układzię
oddechowym mozna uszeregować je następująco:
- uszkodzenie barier anatomtcznych i morfologlcznych, w tym w szczegolności zanik małżowin nosowyc!, a w śladza.tym upośledzenie procesu oczyszczania i o gr zew ania pr zenlkając e go do płu c p o wi e trza
O dp owi edz ialne za ten pro c e s s ą dermonekrotyksyny
(DNT) uwalniane pr zęz p o s iadaj ąc e zdo lno ść adhezji
do nabłonka błony śluzowejnosa, toksynotwórcze
szczępy Pm lub/i Bordete]]a bronchiseptica Bbr (8),
- częściowelub całkowite zniszczenie nabłonka
migawkowego dróg oddechowych, czynnikiem patogennym sąw tym przypadku drobnoustroje Mhp (2),
- zahamow anie oczy szczania śluzowo-rzęskowego
,,clearence", czego ręzultatem jest zaleganie śluzu
w drzewie oskrzelowym (5). Stwarza to korzystne warunki do namnażania się mikroorganizmów. Opisane
zj awisko związane j e st z odczynem zapalnym I pr zekształcaniem się komórek obwodowej tkanki limfo.

Interferencyjne oddziaływanie drobnoustrojów idalnej w produkujące śluzkomórki kubkowe. Niektóre drobnoustroje, np. Mhp czy Hps, majązdolnośćwykazano, że zakażenie świńPRRSV czy nawet poprzylegania do rzęsek lub komórek nabłonka co pro- danie im żywęj szczepionki przeciwko tej chorobie
wadzi do uszkodzenia wspomnianego aparatui w śladokresowo ogranicza sprawnośćukładu odpomościozatym zaburzeńw ocz.yszczaniu górnych dróg odde- wegozwierzaJ. Potwierdzeniempowyższego mogąbyć
wyniki badań Thacker i Thacker (26),ktorzy oceniachowych z drobnoustrojow i ich metabolitów,
jąc
czega
efekty skojarzonego stosowania szczepionek przewłośniczek
błon
śluzowych,
uszkodzenie
następstwem moze bycrozprzestrzenianie się drobno- ciw mykoplazmowemu zapaleniupłuc i PRRS dowieustrojów i ich toksyn w organizmie. Wśród szeregu .dll,,żepodaniessącymprosiętomatenuowanego,szczemikroorganizmów wytwarzających toksyny lszkadza- pionkowego szczepLLPRRSV i po kilku dniach szczejące naczynia np. hemolizynę (7) lub suilizynę (11) pionki przeciw Mhp osłabiło odpowiedź humoralną

wymienić należy przede wszystkim

bakterie App i SĘ. suis,
_ upoślóózenie mechanizmów nie_
swoistej odpomości komórkowej, poiegaj ące na zaburzeniu mechan izmow
fagocytozy, spowodowane replikacj a_
wirusów w makrofagach płucnych lub
komórkach dendryty cznych (PRRSV
i chAV) oraz na oddziaływ aniu lipopolisacharydów (LPS) bakteryjnych na
makrofagi płucne. U świńmakrofagi
pfucne odgrywają dominującą rolę w
obronie immunologicznej pęcherzyków
płucnych. Stanowiąone 80-85% komóiek w}płukanych z óskrzelików i pęcherzykow, a przeciwciała klasy IgG dominująw stosunku do IgA. Dowiedziono,
ze będące składnikiem ścianykomórkowej bakterii Gram (-) LPS indukują
sekrecję cytokin przez makrofagi, co
przyczynia się do powstania nacieków
neutrofi li i makrofagów w płucach,
- uszkodzenie komórek układu limfoidalnego np. w następstwie intensywnego namnażania się w nichnp. PCV-2
(20),
- upośledzenie wytwarzania anionu
nadtlenkow ego pTzez zainfekowane
makrofagi, a przez to zaburzęnie tlenowego mechanizmu zabljania drobnoustrojów (28),
- oddziałpvanie Mhp oraz niektórych
wirusów (wirusy grypy, PRRSV) na
mechanizmy odporności humoralnej
poprzez indukcję wydzielania interlekin: ll- l . l1-2. ]1-4. Il- l 0, 11-6, IFN,,.,,. u

p:,yT",ŁT::y:ł*::11_!_^d_lę:ia_śwń w grupach zwierząt poddanych działaniu PRRSV i LPS (Pensaert i wsp., 2002)

Tab- 1, objawy o|$echo.w1,

Kaszel

Grupa

(p kt. )

LPs

PRRsV

17

13,3

10,8

7

PRRsV

10

6,8

22,0

0

LPs

10

6,4

29,7

0

33,0

0

PIacebo

5

Tab. 2. Sredni współczynnik objawów oddechowych u prosiąt poddanYch działaniu PRRSV-LPS (Pensaert i wsp., 2002)

PBBSV
1

2

LPS

15

11 ,8

PRBsV

7

1,0

LPs

8

0,6

PRRSV+LPS+LPS-

6

11 ,0

PRBsv

4

2,5

LPS + LPS*

4

0,0

+

Objaśnienie: *pierwsza ekspozycja na LPS miała miejsce po 5 dniach odzakażęnia
PRRSY a druga 24 godziny póżniej
Tab. 3. Padnięcia, izolacja PRRSV z wypłuczyn z oskrzeli oraz Strep. suis ztkanek świń zakażonych PRRSY iStrep. słls Ęp 2* (Thanawongnuwech i wsp., 2000)

lk świń,
Grupa

PRl
kontrolna

oraz TNF. Obecnośc wymienionybh
cytokin w płucach jest bezpośrednią Strep. suis
pt zy czy nąnaci eków neutro fil i, gor ączki i ostrych obiawów ze strony układu RespPRRS/Repro
oddechowe go (29). Warto pamiętać, że

w przebie gu zakażeń. przy których

od

RespPRRS/R.p,Ó * §fiep. srń

0

0

0

14,3

0

7,7

0

38,5

0

71,4

28,6

37,5

,

100
0
0
sfwierdza się wzrost poziomu tylko jed- PRRsV (VR-2385)
nej cytokiny. np. lFN. lub l1-1, co ma
100
78,6
87,5
PRRSV (VR-2385) + §frep. sulb
między innymi miejsce w przebiegu
infekcji PRCV z reguły nie stwierdza Objaśnienie: *prosięta infekowano PRRSV donosowo w 19 dniu życia, siedem dni
później prosięta zakażato donosowo Strep. suisĘp2
się klinicznych objawów choroby.

na antygen zawarty w szczepionce przeciw mykopla-

zmom. Dowodem na powyższę są również wyniki
badań Thanawongnuwech i wsp. (Z7),ktorzy oceniali
wpływ zakażenta świńzjadliwym szczepem PRRSV
(szczep VR-2385) lll,b szczepem szczępionkowym
(szczepionka RespPRRS/Repro) na przebiegdoświadczalnego zakażęnia świńStrep. suis typ 2 (tab. 3).
Autorzy wykazali jednoznacznie, że infekcje świń zjadliwym czy też atenuowanym szczepęm PRRSV pogłębiaj ą kliniczne skutki infekcj i paciorkowcami.
Wpłw zakażeń na mechanizmy odpomości błon
śluzowychukładu oddechowego,
Dominuj ącą rolę w układzie odpornościowym błon
śluzowychw obrębie płuc odgrywają skupiska tkanki
limfatycznej określane skrótem BALT (bronchus-associated lymphoid tissue). Antygeny dostające się do
układu BALT wywołuj ą naj częściejj ednocze śnieodpowiedź typu humoralnego i komórkowego. To, która
z nich będzie dominowała, zależy od postaci antygenu oTaz sposobu i drogi jego wniknięcia do organizmu. W początkowym okresie zakażenia główna rola
ochronna przypadanieswoistym miej scowym mechanizmom obronnym błon śluzowych. Swoista reakcja
immunologiczna zostaje uruchomiona tylko wtedy, gdy
bariery ochronne nie sądostatęcznte szczęInę i umożliwiająwniknięcie zarazkow w głąb tkanek lub wtedy
gdy układ immunologiczny zostanię sztucznie pobudzony do o dp owie dzi pr zez p o dani e szc zepi onk i b ądź
odporność zostanie przełamana w następstwie infekcj i drobnoustroj ami o właściwościach
immunosupresyjnych. Taka sytuacja ma miejsc ęprzy zakażeniu świń
np. Mhp, chAV oraz PRRSY. Z badań wykonanych
pTzez Walkera i wsp. (30) wynika, że w następstwie
infekcji świńMhp dochodzi do 25-krotnego podwyższenia ilościlimfocytów B w układzię BAIT oraz
wpłucach, w okresie 28 dni po zakażeniu. Pobudzenie skutecznej odpowiedzi immunologicznej ze strony układu odpornościowego błon śluzowych, wymaga równiez akĘłvacji limfocytów ! głównie pomocntczych, Według Neurath (17) komórki te odgrywają
kluczowąrolę w utrzymaniu ltlb zaburzeniu stanu równowagi pomiędzy odpowiedzią a tolerancj ą organizmu
na antygen. Ta grupa limfocytów T reguluje odpowiedź
immunologiczną limfocytów B wytwarz ający ch prze ciwciała sIgA. Posiadają one także zdolność sekrecji
cytokin, które s§łnuĘąc limfocfi cytotoksyczne i komórki NK przyczyniająsię do niszczęnia czynników
zakażny ch. W następ stwie infekcj i drobnoustroj ami
wyłvołującymiimmunosupresję dochodzic może do
zablr zenia akĘwacj i limfo cytów T, cze go kon s ekwencją jest brak efektywnej reakcji obronnej ze strony
układu BALT i rozwój procesu chorobowego, Z badaiprzeprowadzonych przez Thacker i wsp. (25) wynlka, że sz czep ienie świńprz e ciwko mykop lazmowemu zapaleniu płuc powoduje indukcję miejscowej
odpowiedzi immunologicznej ze strony błon śluzowych układu oddechowe go,vnryrażającą się m.in. wzrostem poziomu swoistych limfocytów krĘących w

krwiobi e gu, wy dzielaj ących IFN7. Infekcj a świń Mhp,
w wyniku ograniczonej produkcji IFN oraz wyrażnie
zwiększonej koncentracji TNFa w układzie BALT, w
czasie około 70 dni po zakażeniu, moze przyczyniac
się do występowania zmian klinicznych obsetwowanych w przebiegu tej choroby. Wymienieni autorzy
sugerują także, żębrak obecnościprzeciwciał śluzowych, odgrywających rolę w procesie zapalnymi odpowiedzi typu komórkowego, obserwowany często w
przeb ie gu zakażęń Mhp, p owo duj e wyr aźne nas i l enie
zmian p atol o g i c zny ch w pfu c ac h zw ier ząt z akażony ch
tym patogenem.
Zjawisko koegzystencji wirusa i swoistych przeciwc iał w o rgani zmi e zakażony ch zw ier ząt (tzw, zakaże nia przewlekłe - persistant infections). Ępowym przykładem powyższego jest namnażanie się wirusa chA
w organi zm ach zw ter ząt char aktery zuj ąc yc h s i ę ob e c nościąswoistych przeciwciał. Między innymi w badaniach krajowych (24) wykazywano obecnośc tego
zarazka w mózgu iwęzłach chłonnych świń nawet w
kilka miesięcy po przechorowaniu infekcji. W przypadku stresu dochodzić moze do takzwanej wewnętrznej reinfekcji, w rezultactę której wirus wydostaje się
w formie zakaźnej z mozgu i rozprzestrzenia się
w mniejszym lub większym stopniu w organtzmie. Takie pasażowanie wirusa może by c przy czyną nawrotów choroby,
zróżnicowana wrażliwośćmakrofagów na infekcj e wirusow e. Wykazano m. in. odmienną wrażliwość
pięciu rożnych subpopulacji makrofagów płucnych.
(PAMs) na infekcję PRRSV (4).Propozycje poszczególnych subpopulacj t sązróżnicowane t zależąodwieku świńorazich statusu zdrowotnego. Rodzaj komórek PAM może decydować o odsetku zainfekowanych
komórek. Dowiedziono, że w grupach prosiąt do
czwatiego tygodnia życia odsetek makrofagow wrażliwych na infekcję omawianym witusem jest wyższy
ntż u zwięrząt dorosłych. Najbardziej prawdopodobną hipotezą uzasadniaj ącą przedstawione zj awisko j est
ta,ktora sugeruje, że odsetek makrofagów posiadających receptor dla PRRSV obniża się wraz z wiekiem
zwierząt,
- zjawisko wzmożonej zjadliwości wirusa (wzmocnionej replikacji) w obecnościswoistych przeciwciał
(antibody dependent enhancement - ADE). Mechanizm ADE polega na wzroście wrazliwości zwierząt
charakteryzuj ących się obecnościąswoisĘch przeciwciał. Fenomen ten związany jest z obecnością na komórkach immunokompetentnych receptorów dla niektórych szczepów wirusów ADEzależnych. W związku z tym ma miejsce blokowanie receptorów odpowiedzialny ch za aktywacj ę komórki immunokompetentnej co sprzyja szybszej replikacji wirusa. Wyniki
badań z wirusem PRRS dowodzą żeptzectwctałaindukowane w następstwle szczepień przeciw PRRS
mogą w niektórych przypadkach, wzmacniac replikację terenowych szczępow PRRSV którymi zainfękowane są immunizowane zwierzęta. Warto nadmie-
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nic, że jak wskazują na to wyniki prac Yoon i wsp.
(33,34) szczępy charakteryzujące się zdolnością in-

dukowania wysokiego poziomu przeciwciał są mniej
wrażliwe na ADE od pozostałych,
- uszkodzenia tkanek spowodowane kompleksami
wirusa z powstałymi przeciwciałami (immunokompleksami). Jest bardzo prawdopodobne, ze stanowiący poważny problem epizootiolo giczny zespół skórno-nerkowy jest chorobą której cąmnikiem etiologicznym sąimmunokompleksy. Zazwyczaj w ostrych nieskomp likowanych zakażeniach wirus owych komp l eksy takie sąszybko usuwane (15). Możnaprzypuszczać,
żew przebiegu PDNS immunokompleksy wychwytywane są przęz kłębuszki nerkowe co prowadzi do
uszkodzenia tego narządu. Objawia się to między innymi w postaci charakterys ty czny ch pomorowo-podobnych zmian w nerkach. Warto dodać, że udział
immunokompleksów wykazano r ownież w przebie gu
kłębuszkow e go zap aleni a nerek ob s erwowa ne go przy
pomorze klasycznym świń (32).
Przedstawione dane wskazują ze mechanizmy niekorzystnego oddziaływania drobnoustrojów i środowiska na organizm zwierzęcia są bardzo różne i nie
do końca poznane. Genetyczna zmiennośćmikroorganizmów może indukować w ich obrębie rózne modyfikacje, mające istotny wpływ na typ odpowiedzi
immunologicznej oraz efektyłvnośći przebieg reakcji. Zakażenie organizmu szeregiem róznych drobnoustrojów w sposób zasadniczy komplikuje itakzłożony obr az fu nkcj onowania układu o dporno ściowe go. To
trudne do rozwlęania zagadnienie ulega zdecydowanemu pogorszeniu w momencie równoczesnego oddziały w ania s zere gu ni ekorzy stnych czynników. Nie pełna wiedz a.z zal<ręsuopisanych interakcj i j eslgł9rya
przy czyną niepowodzeń w zwalc zaniu chorób świń,

w tym w szczegolności chorób układu oddechowego.
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