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rvaluating],thó innocuousness of pig vaccinations against]Au |s disease usilng]detćted.Vaccine
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The p urpose of the study was to evaluate the innocuousn€s§ of deleted vaccines against, Aujleszk}]Ś ,aisease
(AD) in pigs adńinistered intradermally (l.D.) compared to the traditional intramuscular (I.M.) route. ,

The study was carried out on 2,1piglets, 8 weeks ol
at 12 and l6 weeks of ,age using the deleted Porcilis Be
- 0.2 ml I.D. with needle-free apparatus SERENrA,
2.0 ml PBS I.M. Local and geneial side-effects, body t
following the first vaccination.

The study revealed that l.D administration of the deleted Porcilis Begonia vaccine gave no localor general
side-effects and, just as I.M. vaccination, had no negative influence on the clinical status and weight,gains in
immuniżed pigs:, Therefore, this can be an alternative, route of vaccination to the traditionallI;M. When
realizing AD,,vaccination-eradication" programs.
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Koncepcj a produkcj i delecyjnych (markerołvych)
szczęplonek przeciw chorobie Auj eszky' ego (chA)
powstała dzięki odkryciu, przy pomocy metod biolo-
gii molekul arnej, że niektóre wykorzystywane od wielu
Iat szczeplonkowe szczepy konwencj onalne Herpesvi-
rus suis typ 1 (SHV-l) zostaĘ drogąprzypadkowych
mutacji, pozbawione zdolności tworzenia otoczkowej
glikoproteiny E (gE) (9, 10, 16, 18). Dalsze badania
pozwoliły na stwierdzenie, ze wszystkie dotychczas
zbadane szczepy terenowe SHV-I (ponad 300) stymu-
lują produkcję przeciwclał anty-gE, ponieważ posia-
dają w genomie odpowiedni region kodujący, dzięki
częmu powstała koncepcj a serolo giczne go odróznia-
nia osobnikow zakażonych SHV-1 od szczepionych
(I2, 13, 15). Twórcami pierwszego gE-ujemnego
szczepu SHV-1, uzyskanego metodami inzynierii
genetycznej, byli Quint i wsp. (19). W pożniejszym
okresie opracowano szereg mutantów delecyjnych, po-
zbawionych genów kodujących inne glikoproteiny,
głównie gC lub gG orazróżnicujących testów diagno-
stycznych (6, 1 1, 15,23).W oparciu o szczepionki de-
lecyjne oraz odpowiadające imtesty serologiczne (ELI-
SA) opracowano, stosowany obecnie w wielu krajach
europejskich, progam,,szczepienie - eliminacja"
(,,vac cination - eradication pro gramme"). Założęnięm
tego programu, bazującego akfualnie w celu unifika-
cjl vłyŁącznlę na szczępi onkac h gE -uj emnych oraz te s -

Original paper

tach gE-ELISA, jest połączenie masowych szczepteń
świń szczepionkami delecyj nymi z wykrywani ęm, przy
pomocy odpowiednich testów serologicznych, świń za-
każonych SHV-1 wśrod świh szczepionych i ich eli-
minację ze stad (I2, 13, 17 ,20,2I).

Wprowadzenie w wielu krajach europejskich inten-
sywnych szczepteń świń w ramach realizacji progra-
mLL,,szczepienie - eliminacja" miało wpływ nie tylko
na p o szukiwani e naj skut eczniej szy ch szczep ionek, ale
także nawybor op§malnej drogi ich podawania. Naj-
bardziej rozpowszechniona i lważana za standar-
dową drogę szczepienia przeciw chA jest iniekcja
domięśniowa (I.M.) (24, ż8). Jednak współczesne
programy zwalczania chA zakładają intensyłvną im-
muni z acj ę dużej llc zby zw i er ząt r o żny ch grup w i eko -
wy c h, pr zeby w aj ących w zr ó żnic ow anych w arunkach
i systemach chowu, co stwarza pewne utrudnienia
w stosowaniu tego sposobu wakcynacji I ptzyczynla
się do poszukiwania drog alternatywnych.

Alternałw ądla szczepień domięśniowych mo że być
śródskorne (I.D. ) podawanie szczepionk i przy pomo-
cy sp ecj alny ch, b ezigłowych ap aratów. Z asto s owani e

I. D . iniekcj i tą te chnik ą p ozw ala na znalznę uspraw-
nienie zabiegów, ze względu na łatwość podawania
szczepionki, a co za tym idzię - brak konieczności
uni erucham iania zw lęr ząt, a także wy eliminowanie
niekorzystnych reakcj i lokalnych or az możItwości
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przęnoszęnla zakażeń (I,2,26,29). W naszym kraju
ocena szczepieńI.D. przeciw chA nie była dotychczas
przeprowad zona, a j ej wyniki mo gĘby by c pr zy datne
wobec bli ski ej konieczno ś ci r ealtzacjt pro glamu zw aI-
czania chA (22). W związku z tym podjęto badania
zmierzające do określenia przydatności tej techniki
szczepieńprzeclw chA u trzody chlewnej.

Celem badań była ocena nieszkodliwości delecyj-
nej szczepionki przeciw chA u świń, podawanej dro-
gą śro dskórną w p orown anil z tradycyj nie sto s owaną
drogą domięśniową.

Materiał i metody

Zwierzęta. Badania przeprowadzono na 21 prosiętach
rasy wbp, obu płci, w wieku 8 tyg., pochodzących od loch
nie szczepionych przeciw chA, ze stada wolnego od SHV- ] .

Prosięta zostały umieszczone w pomieszczeniach Katedry
Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM
w Olsztynie, miały stały dostęp do wody ibyĘ żywtone ad
libitum paszami Trzoda Starter, Trzoda Grower i następnie
TrzodaFiniszer (Dobropasz Grupa-Rolimpex Sp. z o.o.).
Po odrobaczeniu zwierzętazostały ponumerowane od 1 do
21 ipodzielonenatrzy grupy dwie doświadczalne ijedną
kontrolna" Itczące po 7 osobników. Po 2 tyg. okresie adap-
tacji wszystkie prosięta poddano badaniu serologiczne-
mu na obecność przeciwciał anty-gE SHV-l testem
gE-ELISA przy lżycitl gotowego zestawu - Pseudorabies
Virus gp I Antibody Test Kit (Herd Chek Anti-PRV gp I)
firmy IDEXX Lab. Inc. USA, zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

Szczepionka. Do szczepień przeciw chA uzyto delecyj-
nej, zywej atenuowanej szczepionki Porcilis Begonia
(lntervet), seria 97553F, oparlej na gE- i TK-ujemnym lnu-
tancie delecyjnym Begonia, uzyskanym ze zjadliwego
szczępuNorlhern lreland Aujeszky-3 (NIA-3) SHV- 1 (30).
Dawka szczepionki zawjera co najmniej l06,0 TCIDro wi-
rusa. Jako rozcieńczalnik stosowano Diluvac Forte.

Szczepienie. Prosięta w wieku l2 i 1 6 tyg. poddano dwu-
krotnemu szczepieniu: gr. I - Porcilis Begonia w dawce
ż mllszt. (l0ó,0 TCID5,,) domięśniowo (I.M.) w mięśnie szyi,
gr. Il - Porcilis Begońia w dawce 0,2 m|lszt. (105,0 TCID5.)
śródskórnie (I.D.) w okolicy szyi, grupa K PBS w dawce
2 n,lllszt. domięśniowo w mięśnie szyi.

Do szczepień śródskórnych uzywano bezigłowego
aparatu Serena model SD 1-2, prod, Emaplast, Włochy
(ryc. |).

Ocena nieszkodliwości szczepionki
Po szczepieniu świnie wszystkich grup podlegały oce-

nie w oparciu o następujące kryteria (25):
. stan l<liniczny - prowadzono codzienne obserwacje

kliniczne w kierunku występowania real<cji lokalnych
w miejscu iniekcji szczepionki oraz ogólrrych,

. kształtowanie się wewnętrznej ciepłoty ciała pomia-
ry wewnętrznej ciepłoty ciała (w.c.c.) wykonywano przez
2 dni przed kazdym szczepieniell, w dniu szczepienia oraz
przez 6 dlli po szczepieniu.

. kształtowanie się masy ciała pomiarow masy ciała
(m.c.) dokonywano indywidualnie w dniu l szczepienia,
w 2 tyg, po I szczepieniu, w dniu II szczepienia orazw 2 t 4
tyg.po II szczepieniu.

Ryc. 1. Bezigłowy aparat do szczepień śródskórnych (Serena
model SD 1-2)

Uzyskane wyniki opracowano staĘstycznie, porownując
ze sobą wszystkie grupy. z zastosowaniem testu analizy wa-
riancji dla porownania wielu średnich (test NIR) przy p <
0,05 oraz p < 0,01 i określeniem odchyleń standardowych.

Wyniki iomówienie
U świń w grupie I szczepionej I.M. nie zaobserwo-

wano zadnego ubocznego odczynu lokalnego w miej-
scu iniekcji szczepionki. U świń w grupie IIszczepio-
nej I. D. stwi erdzano ob ecno ś ó nlęznacznię zaczęrw |ę -

nionych grudek o średnicy 3-6 mm, świadczących
o właściwie wykonanej iniekcji (ryc. 2).Grudki te za-
nikały w ciągu 72-96 godz.U immunizowanych świń
obu grup nie zaobserwowano żadnych ubocznych re-
akcji ogolnych, a ich stan kliniczny do 70. dnia po
pierwszym szczepieniu nie budził zastrzeżeń.

Kształtowanie się w.c.c. u świń po I i II szczepleniu
Porcilis Begonia pTzedstawiono na ryc. 3 i 4. Srednia
dziennaw.c.c. w obu grupach doświadczalnych wzra-
staŁa ns,eznacznię po I szczepieniu, osiągając maksy-
malnąwartość w drugim dniu - w grupie I - 39,86'C
i w grupie II - 39,88'C. W grupie K w tym samym
dniu średnia w.c.c. wynosiła 39,53oC. Po II szczepie-
niu średnia dzienna w.c.c. świń we wszystkich gru-

śródskórnej iniekcji



Tab. 1. Srednie przyrosty masy ciala świń po immunizacji szczepionką Porcilis Begonia

Objaśnienia: a, b róznice istotne pomiędzy wszystkimi grupami przy p < 0,05, x średni przyrost masy ciała w grupie określany
rv odstępach 2 tyg. narastająco w stosunku do dnia 0.
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L
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R.vc. 3. Średnia dzienna wcu,nętrzna ciepłota ciała świń po
I szczepieniu Porcilis Begonia

pach pozostawała w granicach norm fizjologicznych,
a pomiędzy grupami nie stwierdz ono znaczącychróżnic.

Kształtowanie się masy ciała oraz przyrostów m.c.
świń po immunizacji przedstawiono w tab. 1 i na ryc. 5,
W obu grupach doświadczalnych po I i II szczepięniu,
jak i w grupie kontrolnej wzrost świń do 70, dnia po
pierwszym s z c zep i eniu pr zębl,ę gał prawidłowo i rów-
nomiernie. U świń grupy I stwierdzono po llszczepie-
niu statystycznie istotnlewyższe przyrosty m.c. w sto-
sunku do świń grupy K.

W badaniach własnych dotyczących oceny nieszko-
dliwości szczepionki Porcilis Begonia, podawanej dro-
gami I.D. lub I.M., nie wykazano występowania nie-
korzystnych reakcji miejscowych i ogólnych, zarów-
no po I, jak i po II szczępieniu w zadnej z grup świń
szczepionych. Występujące w miejscu I.D. podania
s zcz ep i onki niewi e lki e, nieznac znlę zaczerwienione
grudki sygnalizowały jedynie prawidłowo wykonaną
iniekcję i całkowicie zanikaĘ po 72-96 godz. (ryc.2).
Obecność podobnych zmjan w miejscu szczepienia
I.D. opisali równiez inni autorzy. Vannier i Cariolet
(26) stwierdzallw miejscu iniekcji I.D. obecność gru-
dek o średnicy I-2 mm, które zanikały po 24 godz.
Natomiast po podaniu dawki przypominającej w miej-
scu szczepienia pojawiały się duze (do 4 cm) grudki
z nekroĘcznym ogniskiem, utrąłnujące się przezkllka
1ve9Oni Podobnie Msser i wsp. (29) obserwola|i,qo-
jawianie się w miejscu I.D. iniekcji szczepionki bla-
dych guzkow o średnicy 3-4 mm, zanikających po kil-
ku dniach i nie pozostawiających śladow mozliwych
do odnalezienia w badaniu poubojowym.

Zgodnie zzalęceniami (25) dla właściwej oceny nie-
szkodliwości szczepionek przeciw chA powinny być
one podawane świniom dwukrotnie, ponieważ ręak-
cje uboczne po szczepieniu jednokrotnym mogą być
słabo wykrywalne. W badaniach własnych szczepion-
kęzawsze podawano dwukrotnie, nie stwierdzając wy -
krywalnych efektow ub ocznych, zarówno po I, jak i po
II szczepieniu. Uboczne reakcje miejscowe wiązane
.są najczęśctej z użyciem adjuwantów stosowanych
zwykle w szczepionkach inaktywowanych, ale ostat-

ll szczepienie
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Rr.c. 4. Srednia dzienna wewnetrzna ciepłota ciała świń po
[[ szczepieniu Porcilis Begonia

Ryc. 5. Średnie masy ciała świń po immunizacji Porcilis Be-
gonia
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nio coraz częściej, dla wzmocnienia immunogenno-
ści,także w atenuowanych (29,30). Vannier i Cariolet
(26) podając LD. szczepionkę inaktywowanąz adju-
wantem olej owym zaobserwowali okresow e przyha-
mowanie wzrosfu świń, zarówno w warunkach eks-
perymentalnych, jak i tereno\\ych. Zjawisko to wią-
zalt z mtejscową reakcją po drugim szczepieniu, acz-
kolwiek po uboju świń zmiany w miejscu iniekcji
szczepionkibyŁy minimalne lub zadne, W badaniach
własnych takich reakcji nie stwierdzono, stosowano
j ednak sz c zep i onkę atenuowan ąz adjlw anc yj nym ro z -

cięńczalnikiem Diluvac Forte, opartym na alfa-toko-
ferolu.

Prawidłowe i równomierne kształtowanie się przy-
rostów m.c. (ryc. 5) oraz w.c.c. w granicach norm fi-
zjologicznych (ryc. 3 i 4) u wszystkich świń, zarówno
po I, jak i po II szczepieniu wskazują że ani I.D., ani
I.M. podanlę szczęplonki nie wpĘnęło negatyrvnie na
stan zdrowia uodpornianych śwth. Zaobserwowano
jedynie nieznaczny wzrost w.c.c. po I szczepieniu
w obu immunizowanych grupach, przy czym średnia
dzięnna w. c. c. w zadnej z grup nie przekro czyła 40" C.
Taką niezn aczną i krótkotrw ałą p o szczep ienną re ak-
cję termiczną nie przekaczającąz reguły poziomu
40,3"C i będącą odpowiedziąorgantzmu na podanie
antygenu szczepionkowego, odnotowali równiez inni
altorzy (3, 4,26,27).

W latach 70.-80. ubiegłego sfulecia szerokie bada-
nia kilkunastu stosowanych ówcześnie w Europie ate-
nuowanych i inaktywowanych szczeplonęk przeciw
chA przeprowadziło wielu autorów (5 , 7 , 8 , I4). Z re-
guĘ nie stwierdzali oni ubocznych reakcji poszcze-
p i ennyc h, p o za kt ótko trw ałą utr atą b ądż zmnlej s z e -
niem apetytu oraz podwyzszeniem w.c.c, do 40,3oC
przęz 1-3 dni w przypadku niektórych szczepionek.

W badaniach własnych nie stwięrdzono natomiast
wzrostu w.c.c, po II szczepieniu, zarówno w grupie
szczepionej drogąI.M., jak i I.D. Podobne wyniki uzys-
kali Vannier i Cariolet (26),którzy po podaniu drogą
I.D. inaktylvowanej szczepionki przeciw chA zaob-
serwowali w okresie dwóch dni po I szczepieniu wzrost
wc.c. powyżej 40"C u wszystkich zwierząt w grupie,
natomiast nie odnotowali takiego wzrostu po rewak-
cynacji ptzeprowadzonej 5 tygodni później.

Przeprowadzone badania v,rykazĘ, żę I.D. szcze-
pienie świń delecyjną szczepionką Porcilis Begonia
przeciw chA nie wywołuje ubocznych reakcji miej-
scowych oraz ogólnych i podobnie jakszczepienie I.M.
nie ma negatywnego wpĘwu na stan kliniczny iprzy-
rosty masy ciała uodpornianych świń. Technlkatamoże
stanowić alternafię dla tradycyjnych szczepień do-
mięśniowych w realizacji programul ,,szczępienie -
eliminacj a" zw alczania chA.
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