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Evaluation of efficacy of pig uaccination using deleted vaecine against Aujeszky's disease

Summary

The study was carried out to evaluate the efficacy (protective value) of the deleted Aujeszky's disease (AD)
vacclne in pigs against Herpes virus suis type 1 (SHV-l) infection when administered intradermally (I.D.)
versus tbe intramuscular (I.M.) route. 21 S-week old piglets were divided into three equal group§ and vacci-
nated twice in the 12th and 16i|'week of age with deleted vaccine Porcilis Begonia (Intervet) at doses: 2,0 ml l.M
(group I) or 0,2 ml I.D. using needle-less apparatus SERENA, model SD 1-2, Emp|ast, Italy (group lI). The
piglets in group K (control) received PBS 2,0 ml I.M. Seventy days after the first vaccination all the pigs were
infected with a virulent strain of Northern lreland Aujeszky-3 (NIA-3) intranasally at a dose of 105,5 TCID.. by
instilling 0,5 ml of vira| suspension into each nostril. The study demonstrated that the I.D. route of vaccination
against AD is equally effective as the I.M. one in protecting pigs against experimental infections with virulent
SHV-I. The vaccine administered l.D. even at a dose 10 times |ess than I.M. fulftls accepted standard criteria
of protective value assessment for AD vaccines. The results of the vaccination related to post infected clinical
reactions and growth arrest periods in both groups are yery similar. Both vaccination routes can be performed
conversely or parallelly in the realization of AD ,,vaccination-eradication" programmes.
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Rozpoczęta w latach 80. ubiegłego stulecia inten-
s ywn a r e a|tzac j a pro gram ów zw alc zania ch oro by Au -
jeszky'ego (chA) w wielu krajach europejskich i w
USA stworzyła potrzebę doskonalenia szczepionek
przeciw tej chorobie, wśród ktorych szerokie zastoso-
wanie znalazły szczepionki delecyjne (l2, 14-16).
Szczepionki tę wraz z odpowiadającymi im testami
ELISA były podstawą opracowania programu szczę-
pienie-eliminacja (vaccination-eradication program-
me) (13), który aktualnie uznawany jest za jedynąsku-
tecznąmetodę uwalniania populacji świń od Herpes-
virus suis typ 1 (SHV-l). Strategta zwalczania chA
w oparclu o program szczepienie-eliminacja znajduje
się aktualnie lv końcowej fazie realizacjibądż już zo-
stała pozytywnie zakohczona w większości państw
Unii Europejskiej (UE) oraz w USA (10, 17). Sku-
teczność i przydatno ść szczeptonek delecyjnych w pro-
gramie zwalczanta chA uzależniona jest nie tylko od
r o dzaju szazepu szczepi onkowe go, al e takżę o d s ch e-
matow i dokładności wykonlłvaniaszczepień oraz od
drogi podania szczeptonki (21).

Pro gram szc zepienie-e l iminacj a zakłada pr ow adzę -
nie masowychszczepień świń zarówno w obrębie sta-
dapodstawowego, jak iprzeznaczonych do fuczu. Jed-
nak u tuczników szczeprcnla drogą iniekcji domięś-
niowych wymagają znacznęgo nakładu czasu i pracy
oraz wiązane są często z lokalnymi reakcjami powo-
dowanymi przez infekcje bakteryjne bądź stosowane
w szczepionkach adjuwanty, a także mogą przyczy-
niać się do przypadkowego rozprzestrzęnlania zaka-
żehróżnymi drobnoustrojami (1, 2, 18, 20,22).

Zaproponowana na początku lat 90. ubiegłego wie-
ku środskórna droga szczepień świńprzeciw chA moze
stanowić alternatywę dla stosowanej dotychczas stan-
dardowo iniekcji domięśniowej (20). Brak własnych
doświadczeń z tego zakresu w kraju skłonił do prze-
prowadzenia badań porównawczych obu drog szQzę-
pienia w warunkach eksperymentalnych.

Celem badań była ocena skuteczności (wartości
ochronnej), przed zakażęniem SHV- 1, delecyjnej
szczepionki przeciw chA u świń, podawanej drogą
śródskórną w porównaniu z drogą domięśniową.
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Zwierzęta, szczepionka, szczepienie. Do badań uzyto

2l prosiąt, które w wieku 12 i 16 tyg. zaszczepiono dwu-
krotnie delecyjną szczepionką Porcilis Begonia (Intervet)
w okolicy szyi w dawce 2mllszt. (106.0 TCID..) domięśnio-
wo (I.M.) - grupa I lub w dawce 0,2mllszt. ( l05 0 TCID,.)
śródskórnie (I.D,) grupa II. Swinie kontrolne otrzymiiy
PBS w dawce 2 mllszt.I.M. - grupa K.

Do szczepień I.D. uzyto bezigłowego aparatu Serena mo-
del SD 1-2, prod, Emaplast, Włochy, którego opis podano
w inne.j pracy (8).

Zakażenie eksperym en talne (ch a |len ge). D o zakaże -
ni a zw ierzal Llzyto zj ad l iwe go szc zepu N o rthern lreland A u-
jeszky-3 (NIA-3) SHV-1 o mianie TCID.. - l0 8.55/ml, otrzy-
ilranego z Państwowego Instytutu Weterynalyjnego w Pu-
ławach. Po upływie 70 dni od pierwszego szczepienia świ-
nie wszystkich grup zakażono donosowo dawl<ą 105 5

TCID_o/ml, podajap po 0,5 ml zawiesiny wirusa w każde
nozdrze.

Ocena skuteczności szczepionki. Po zakażeniu świnie
wszystkich grup podlegały ocenie przy zastosowaniu na-
stępLtjących kryteriów:

stan kliniczny prowadzono codzienne obserwacje
kliniczne w kierunku objawów charakterystycznych dla
chA,

- kształtowanie się wewnętrznej ciepłoty ciała - pomiary
wewnętrznej ci epłoĘ ciała (w.c. c, ) wykony.wan o przez 2 dni
przed zakażeniem, w dniu zakażęnia oraz przez 2l dni po
zakażenil (d,p.r.),

współczynnik śmiertelności - w okresie trwania do-
świadczenia odnotowuje się padnięcia zwierząt, jeżeli rnają
miejsce,

kształtowanie się rnasy ciała pomiarow masy ciała
(m.c.) dokonywano indywidualnie w dniu zakażenia i po
7 dniach w celu określenia okresów zahamowania wzrostlt
w poszczególnych grupach oraz względrrych, średnich
dziennych przyrostów m.c. wyrazonych w procentach
(RADG% relative average daily gain in %) dla kazdej
z grup, stosownie do zaleceń Farmakopei Europejskiej (4),
Wg wzoru:

m.c.7J m.c. 70
RADG % - n.c. J0 x J

X l00

m.c, 70 masa ciała w dniu zakażęnta (70 dni po I szcze-
pieniu)
m.c. 77 - masa ciała rv 7. dniu po zakażeniu (77 dni po
I szczepieniu)

Kryteria wazności tych obliczeń oraz całego badania sta-
nowlą:

występowanie objawów klinicznych chA u wszystkich
świń kontrolnych,

- wskaznik RADG% dla grupy kontrolnej < -0,5.
Ostateczna ocena waftości ochronnej badanej szczepion-

ki opiera się na waftości AG7, tj.różnicy między RADG%
zwterzal szczepionych i kontrolnych, według wzoru:
AG7: RADG% szczepionych RADG% kontrolnych.
Warunkiem dopuszczenia szczepionki do obrotu i stoso-
wania w praktyce jest wańość AG7 wynoszapa > I,6.

Kontrolę reakcji pozakażnej sfuza.cej ocenie skutecznoś-
ci szczepionki prowadzono w oparciu o kryteria podane

przezYanniera (l9). Wyniki badań wirusologicznych w za-
kresie oceny wydalania zjadliwego SHV-1 po zakazeniu
kontrolnym oraz natężenia zlnian w płucach podano w in-
nej pracy (9).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, porównu-
jąc ze sobąwszystkie grupy, z zastosowanieln testu analizy
wariancji dla porównania wielu średnich (test NIR) przy
p < 0,05 orazp < 0,0l i określeniem odchyleń standardo-
wych.

Wyniki iomówienie
Badania stanu klinicznego świń po eksperymental-

nym zakażeniu SHV-I wykazaĘ, ze u wszystkich świń
z grupy K wystąpiły cięzkie objawy ogolne i oddecho-
we. Pierwszym objawem było kichanie, które zaobser-
wowano u pojedynczych świń w ż d.p.z. W 3-4 d.p.z.
kichanie, poła.czone ze wzrostem jego częstotliwości
stwierdzano u wszystkich świń w grupie. Obsetwowa-
no równiez natarczywepocieranie ryjem o twarde przed-
mioty oraz surowiczy, ciemno zabarwiony wypływ
z worków spojowkowych. W 5 d.p.z. pojawił się obfity,
śluzowy, przechodzagy w ropny wypływ z jam noso-
wych, utrzylrlujący się u pojedynczych świń do 14 d,p.z.
Od 3-4 d.p.z. wszystkie świnie wykazywały nasilajapą
się apatię, niechęć do ruchu, częste pokładanie się izbi-
janie w grupę orazzmniejszenie apetytu, aż do jego utra-
ty w 7-8 d.p.z. U jednej świni w 6 d.p.z pojawiły się
objawy nerwowe (niedowład zadu, chwiejny chód) oraz
silna duszność, które utrzymywały sięprzezokres 4 dni.

W obu grupach świń szczepionych po zakażeniu wy-
stąpiły podobne, ale łagodne objawy kliniczne, których
natężenie było znacznie mniejsze i okres utrzymywania
się krotszy ntż w grupie K. W grupie I (I.M.) objawy
kliniczne obserwowano w okresie 3-6 d.p.z. Stw,ierdzo-
no nieznaczną osowiałość, zmniejszenie apetytu oraz
surowiczy wypływ z worków spojowkowych. U trzech
świń wystąpił skąpy, śluzowy wypływ z jam nosowych.
W grupie rI (I.D.) w okresie 3-7 d.p.z. notowano prawie
identyczne, o podobnym nasileniu, objawy kliniczne
osłabienie apetytu, niechęć do ruchu, surowiczo-śluzo-
wy wypływ znozdrzy iworków spojówkowych. U jed-
nej świni w okresie 5-7 d.p.z. stwierdzono skąpy, ropny
wypływ z jam nosowych. W obu grupach szczepionych
od 7-8 d.p.z. nie obserwowano juz klinicznie uchwyt-
nych odchyleń od norTny w stanie zdrowia świń.

Kształtowanie się w.c.c. u świń wszystkich grup ba-
danych po zakażeniu eksperymentalnym przedstawia
ryc. l.

W grupie K od 3 d.p.z. u wszystkich świń notowano
wzrostw.c.c. Srednia dzienna w.c.c. w tej grupie w olffe-
sie od 3 do 7 d.p.z. utrzymywała się powyzej górnej
granicy normy fizjologicznej określonej na 40oC, osią-
gajap maksyrnalnąwartość w 5 d.p.z, (41,0'C). Łączna
liczba dni z w.c.c. > 40'C wyniosła w tej grupie 45 dni,
natomiast średnia 6.2 dnia.

W obu grupach świń szczepionych od3 d.p.z. zano-
towano przejściowe, ttwajape dwa dni, podwyzszenie
w.c.c. Maksymalną wartość średnia w.c.c. osiągnęła
w 4d.p.z, - w grupie I 39,8"C, a w grupie II 40,1'C.



Łagznaliczba dni z w.c.c > 40'C wy-
niosławgrupie I 4 dni, aw grupie II

16 dni, natomiast średnia odpowied-
nio 0,6 i 2,3 dnia.

Wszystkie świnie z obu grup szcze-
pionych i z grupy Kprzeżyly zakaże-
nie eksperymentalne. Padnięć nie
stwierdzono nawet w grupie K, mimo
wystąpienia ciężkich obj awów klinicz-
nych i od l0 d.p.z, obsetwowano stop-
niową poprawę ogólnego stanu zdro-
wia świń kontrolnych.

Kształtowanie się masy ciała oraz
przyrostów m.c. świń po zakażenil
przedstawiają tab. 1 oraz ryc. 2. U zys-
kane dane wskazują na zrnczl7e ńżni-
ce przylostów m.c. między świniami
obu grup szczepionych a grupą kon-
trolną. W okresie 0-7 d.p.z. w grupach
I i II stwierdzono średni ła3,zny przy-
rost m.c., odpowiednio: -| 5,80 kglszt.
i + 5,30 kglszt. oraz średnie dzienne
przyrosty m.c., odpowiednio: + 0,8ż9
kglszt. i + 0,757 kglszt. Natomiast
w grupie K stwierdzono ubytek m.c.
w tym okresie wynoszapy średnio łącz-
nie - 5,55 kglszt. i dziennie 0,733
kglszt. Róznice te ltrzymywały się
w kolejnych dwoch tygodniach az do
końca doświadczenia. srednię dzien-
ne przyrosty m.c.w okresie trzechty-
godni po zakażeniu w grupach I, II i K
wyniosĘ odpowiedni o + 0,7 ] 6 kgl szt.,
+ 0,638 kglszt. oTaz + 0,402 kglszt.
Obliczone za cały okres dośwjadcze-
nia (70 dni po szczepieniu iżI dnl po zakażeniu) śred-
nie dzienne przyrosty m.c. wyniosły + 0,877 kglszt.
w grupie I, + 0,808 kglszt. w grupie II i + 0,6]9 kglszt.
w grupie K,

W grupach I i II po zakażeniu eksperymentalnym nie
stwierdzono okresu zahamowania wzrostu, natomiast
w grupie K wyniósł on średnio I2,2 dnja,

Względny, średni dzienny przyrost m.c. świń wyla-
zony w procentach (RADG%) i AG7 wyliczono według
wzorów dla kazdej z grup badanych.

Wyl iczenie wskaźnika RADG % dla poszczegolnych
grup przedstawia się następuJapo:
Grupa I

5B0 - +0.9l
637,7

Z powyższych wyliczeń wynika, ze średnie wartości
RAD G% w obu grup ach szc zep ionych są znacznie wy ż -

sze niż w grupie kontrolnej. Wystapienie objawów kli-
nicznych chA u wszystkich świń kontrolnych orazwar-
tośc wskaźnika RADG% < 0,5 w tej grupie wskazują
na wazność przeprowadzonych badań. Wykazano rów-
nteż, że różnica RADG% między grupami świń uod-
pornionych i kontrolnych (DG7) wynosi dla grupy I 1,93
i dla grupy II 1,83, prze7caczając tym samym przyjętą
przez Farmakopeę Europejską progową wartość 1,6.
Sumaryczne wyniki ooeny skuteczności szczepionki
Porcilis Begonia podawanej drogami I.M. oraz I.D.
przedstawia tab.2.

W celu porównania warlości ochronnej szczepionki
podawanej I.D. w stosunku do podania I.M. świnie
wszystkich grup poddano eksperymentalnemu zakaże -
niu zjadliwym SHV-1 w 70. dniupoIszczepieniu. Przyj-
muje się, że do zal<ażenia donosowego wrazliwych pro-
siąt potrzebna jest dawka od 10] do 103 TCID,., nato-
miast warchlakow i świń starszych 101- 105 TCIDru zjad-
liwego SHV-1 (23). Jednak w przypadku świń szcze-
pionych dawka wirusa musi być od 100 do 1000 razy
wyższa (21). Vannier (19) sugeruje użycie do ekspery-
mentalnego zakńenia dawki zjadliwego szczępu SHV-I

RADG% x 100 -
Grupa II

RADG% -Ę#ńT# x 100 - ;*r - +0,86

Grupa K
RADG% ,ł' , ,00: #*: I,o2

Wyliczenie wartości AG7 dla gnrp szczepionych:
grupa I: AG7 - 0,91 ( 1,02) - |,93;
grupa II: AG7 - 0,86 ( 1,02) - 1,83.

41 ,5

41

40,5

9oo
o

i ss,s

39

38,5

38

+ Grupa l (l.M.)
* Grupa ll (l.D.)
* Grupa K

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21B9
dn

Ryc. l. Srednia dzienna wewnętrzna ciepłota ciała świń po zakażeniu

110

105

100

6ox
E
S90
Go
Ess

B0

aE

70

Ryc. 2. Średnie masy ciała świń po zakażeniu
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Tab. 1. Średnie przvrosty masy ciała świń po zakażeniu

Wiek
(lys.)

Dni
p0

zakażeniu
Masa

ciała (kg)

Gr. l (l. M.)

Przyrosly masy ciała
(kg )

* | dri.nn.

Masa
ciała (kg)

Gr. ll (l. D.)

Przyrosly masy ciała
(ks )

* | d,irnn.

Masa
ciała (kg)

Gr, K

Przytosty masy ciała
(ks )

, I dri.nn.

22
(zakażenie)

23

24

25

Łącznie (1

0

7-

14

21

-25 tyg. )

91 ,10a

96,90A

101 ,35A

1 07,40A

+5,80

+'t0,25

+16,30

+79,80

+0,B29

+0,732

+0,776

+0,877

88,40

93,70A

97,20A

1 01,80A

+5,30

+8,80

+1 3,40

+73,50

+0,757

+0,629

+0,638

+0,808

77,85b

7230B

80,1 0B

86,30B

-5,550

+2,250

+0,845

+6'1 ,80

-0,733

+0,1 61

+0,402

+0,679

Objaśnicnia: a, b rożnice istotlle pomiędzy wszystkimi grupanri przy p < 0,05, A, B rożnice istotnc pomiędzy
rvszystkimi grupanri przy p ,< 0,0l. *77 dni po J szczepieniu, x śrcdlri przyrost rrrasy ciała w grupie określany
ri, odstępach 2 tyg. narastajapo w stosunku do clnia 0

Tab.2. Sumaryczne wl,niki oceny lvartości ochronne j szcze-
pionki Porcilis Begonia podanej drogami I.M. i I.D.

, :'1;,::,,;,,1,:1,,] ,:.,, 6{

cji objawów kli-
nlcznych oraz
okresu zahamo-
wanla wzrostu
po eksperymen-
talnym zakażę-
niu zjadliwym
Szczepem SHV-
-1. Vannier (l9)
podaje 1ako trzy
podStawowe
kryteria oceny
warlościochron-
nej szczepionki
- kształtowanie
Slę W.c.c. l ln.c.

oraz wystapienie objawów klinicznych i śmiertelność
po challenge. W badaniach własnych porównano natę-
żenlę oraz czas tlwania pozakażnej reakcji termiczncj
w grupach szczepiollych i grupie kontrolnej (ryc. l).
Wzrost w.c,c. zanotowano we wszystkich grupach od
3 d.p.z., ale jego nasilenie oraz czas trwania rózniły się
znacząc o pomiędzy grupami. Zdecy dowan i e n aj wyzsze
wartości średniej dziennej w.c.c. olaz najdłuzszy okrcs
jej utrzyrrrywania się > 40"C zanotowano w grupie K
(6,2 dnia). Natomiast w obu grupach szczcpionych
wzrost ten utrzynywał się przczkrótszy okrcs (średnia
liczba dni z w.c.c. > 40oC - grupa I - 0,6; grupa [I 2,3
dnia), jednak w grupie II zanotowano wyzszą warlość
śrcdniej dziennej oraz większąłącznąliczbę dni z w.c.c.
> 40oC niz w grupie I, co wskazuje na nicco łagodniej-
szy przebieg infekcii u zwrcrza! szczepionych drogą I.M.
Badania statystyczne potwierdzają istotne róznice natę-
żenia pozakaźnej reakcji termicznej poniędzy grupa-
tni, zwłaszcza między grupą I i grupą K.

Przy ocenie warlości ochronnej szczepionek przeciw
chA szczególnąuwagę zwraca się na kształtowanie przy-
rostow m.c. u świń szczcpionych po zakażeniLr ekspe-
rymentalnym (6). Parametr ten jcst niezwyklc istotnyrn
wskaźnikiem przebicgu choroby oraz jest bezpośrednio
Zwla?any Ze Stratami ekonomicznymi spowodowanymi
chA. Zakażenie świń zjadliwym szczepem SHV-1 po-
wodujc zwykle silne upośledzenie apctytu, czego na-
stępstwern jest zmniejszenie przyrostów m.c. (7). W ba-
daniach własnych nie wykazano występowania okresu
zahamowania wzrostu w obu grupach szczepionych,
podczas gdy w grupie kontrolncj wyniosł on średnio 12,2
dnia (tab. 2).Bardzo zbliżone wyniki w grupach immu-
nizowanych stwierdzono takze na podstawie analizy
średnich łącznych przyrostów m.c. i śrcdnich dziennych
przyrostów m.c. (tab. 1, ryc. 2). Nieznacznie lepsze
wyniki w okresie picr-wszych siedmiu dni po zakażenitt
uzyskano w gnrpic zwierza! szczepionych I.M. w po-
rownaniu z grupą szczcpioną l.D., podczas gdy w tym
samym okresie w grupie kontrolnej stwierdzono utratę
m.c, Występowanie w grupie II nięznacznie słabszych
przyrostów m.c, niz w grupie I mogło byc spowodowa-
ne większą liczbą dni z w.c,c. > 40oC, co miało praw-
dopodobnie wpłylł,na pobieranic i wykorzystanie pa-
szy. Istnienie podobnych róznic pomiędzy grupami,

G rupa

Średni okres (dni)
Ilrwania I zahamowania

gorączki I wzroslu

RADG%
^G7

l (l.M )

ll (l.D.)

K

0,6

2,3

6,2

0

0

12,2

+0 ,91

+0,86

_,|,02

1,93

1,88

rv zakresie l05 0 10'5 TCID.,,/mL. Z danychpiśmiennic-
twa wynika , że zarowno wysokość, jak i objętość dawki
zakaźnej zjadliwego wirusa. stosowanej do zakażenta
swiń przez roznych autorów, a także droga, jaką poda-
wano w iru s, w ykazują znaczne zróznicowanie. W bad a-
niaclr własnych uzyto zjadliwego szczępLl NlA-3 SHV-|
w,dawce 105,5 TCID5./m1, podając po 0,5 nll zawiesiny
wirusa w kazde nozdrze. Zdecydowanie wyzszą dawkę
infekcyjną, wynoszącą 10'n TCID_,,/m1 szczepu Ka
SHV-1 podawanego po 0,5 ml w kazde nozdrzc użyll
do donosowcgo zakażenia 1 tyg. prosial Kritas i wsp,
(5). Natomiast Vannier i Cariolet (20) uży|i do zakaże-
nia świli w wiekLr 16-20tyg. zjadliwego szczepu 75V19
SHV-1 w podobnej dawce (= 10'0 TCID_../ml), ale
zwiększylijej objętość do 2 ml podanych w kazde noz-
drze. Inni aulorzy wykonywali zakażenle eksperynen-
talne, podając zjadliwy wirlrs jednocześnie drogami do-
nosową i doustną. Nauwynck i wsp, (11) zakażali na-
ciory, podaj ąc szczep 75V19 w dawce 105,0 TCID_,,/ml
po 2,5 ml w kazde nozdrze i 5 ml doustnie. Bourgueil
i wsp. (3) zastosowali podobny schemat, podając ten sam
szczcp SHV-1 i taką samą dawkę infekcyjną po 1,5 ml
w kazde nozdrze i 2 ml doustnie, ale powtarzając ją
3-krotnie w ciagu 24 godz. Według Vanniera (l9), przy
jednoczesnym podaniu wirusa drogarni doustną i dono-
sowąpoza.dana objętość dawki zakażnej wynosi > 4 ml,
Według wymienionych autorów przcbieg i zejście cho-
roby zależały od przryjętego schematu zakażenia oraz
dawki wirusa.

Stosownie do zaleceń Fannakopei Europejskiej (a)
ocena skuteczności szczepień przeciw chA opiera się
w znacznym stopnirr na zdolności szczepionki do reduk-



zwłaszcza pomiędzy zwięrzętami z grup szczepionych
a grupą kontrolną obserwowarrc przez okres kolejnych
dwóch tygodni, az do końca doświadczenia. W podob-
ny sposób kształtowały się względne, średnie dzienne
przyrosty m.c. wyrazone w procentach (RADGOń) oraz
wallości AG7 obliczone wedfug zaleceńFarrnakopei Er,r-
ropejskiej (a) (tab.2). W obu grupach immunizowanych
warlość wskaźnika RADG% była wy ższa niż w grupie
kontrolnej, jednak w grupie I był on nieznacznle wyż-
szy (+0,9I) niż w grupie I] (+0,86). W obu szczeplo-
nych grupach wskaznik AG7 przekroczył wymaganą
wartość 1,6, ale w grupie I osiągnął wyższąwarlość niz
w grupie II (odpowiednio 1,93 i 1,86). Analizując po-
wyższe wyniki możnazatem sądzić, ze pomimo iz obie
drogi szczepienia okazały się skuteczne w ochronie
przedztnntejszeniem przyrostów m.c. po infekcji zjad-
liwym szczępem SHV-1, to szczepienie drogąI.M. dało
nieco pełniejszą ochronę niż szczepienie drogą LD.
Róznica ta wydaje się jednak bez znaczenla, jeżeli weż-
mie się pod uwagę fakt, że w wykonanych badaniach
założono zastosowanie do szczepienia I.D. dawki za-
wierajapej 10-krotnie nrniej wirusa szczepionkowego niz
przy szczępieniu I.M. Podobny schemat doświadczenia
przyjęIi Berneri i wsp. (1),którzy uzyli do szczepienia
I.D. 5-krotnie mniejszej dawki wirusa szczepionkowe-
go l-liz do szczepienia drogą l.M,. Uzyskane przez nich
wyniki były porównywalne w obu immunizowanych
grupach, polnimo nieznacznie dfuzszego okresu zaha-
mowania wzrostu i utrzymywania się wzrostu w.c.c.
w grupie szczepionej I.D. Natomiast Vanderpooten
i wsp. (18) stwierdzlli, że u świń szczepionych drogą
I.M. ochrona przed utratą m.c. po zakażeniu ekspery-
mentalnym była lepsza ntżu zwierząt imnrunizowanych
drogą LD. Z kolei Msser i wsp. (22) porownali skutecz-
ność obu dróg szczepienia po jednokrotnej i dwukrot-
nej immunizacji. Swinie SPF szczepione I.D. jednokrot-
nie w 14. tygodniu życlawykazńy niższąwarlość wskaz-
nika AG7 niż z:wierzęta szczepione analogicznie drogą
I.M., a|e w obu grupach przel<toczyła ona wymaganą
wartość 1,6. Natomiast w grupach immunizowanych
dwukrotnie w l 0. i l4. tygodniu zycia wafiość AG7 była
identyczna dla grup szczepionych obiema drogami.
W podobnychbadaniach Vannier i Cario|et (20), porów-
nujap l.D. i I.M. drogę szczepienia otrzylnali najlepsze
rezultaty w odniesieniu do wartości AG7 w grupie zwie-
rząt immunizowanych dwukrotnie drogą I.D. przy uży-
ciu szczepionki atenuowanej.

Badanja własne dowiodły, że l.D. droga podawania
delecyjnej szczepionki PorciIis Begonia przeciw chA
jest równie skuteczna jak droga I.M. w ochronie świń
przed eksperymentalnym zakńęniem zj adl iwym SHV- 1 .

Wykazano, że szczepionka ta podawana l.D. nawet
w dawce 10-krotnie niższej niz I.M. spełniaprzyjęte dla
szczepionek przeciw chA standardowe kryteria oceny
warlości ochronnej, arezultaty szczepień obiema dro-
gami sąbardzo podobne. Uzyskane wyniki upowaznia-
ją do stwierdzenia, że I.D. droga szczepienia przeciw
chA moze być wykorzystywana w realizacji programu
,,szczep ienie e l i minacj a" w za s tęp s tw i e b a,dż równo l e g -
le z tradycyjną I.M. drogą podawania szczepionki.
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