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Application of RT-nested PGR method in the diagnosis of polcine teproductive and lespilatory syndlome
Summary

Porcine reproductive and respir:atory,syndrome (PRRS) is now recognised as an important disea§e lofl§wine
throughout the world. The disease is caused by a virus (PRRSV) and the clinical,,symptońs aie not specific so,
it can be recognized only by application of laboratory diagnostic methods. We app[Ód simplified, c[ose,d, one
tube RT-nested PCR for detection PRRSV and for differentiation of American from European type of strains.
To do so, two reactions were carried out on RNA extracted from each specimen, with primers specific for
European pectively. The primers were complementary to ORFS §eQuence coding forlGP5 -
major env The sensitiviĘ of lthe modified PCR method was between 1 and 2O TCID../250 pl
for both genofypes and it was not lower,than the standard methods. Sequence analysis of one of the PCR
products obtained from serum sample from Spain with primers specific for American type PRRSV indicated
that one of the Spanish strains rnay originate from Ingelvac PRRS MLV vaccine (Boehringer Ingelheim).
There were observed 12 nucleotide dif,ferónces between the vaccine strain and vaccine-like fleld strain. It may
suggest that they accumulated during prolonged replication within the host.
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Po raz pierwszy objawy zespołu rozrodczo-odde-
chowego świn (porcine reproductive and respiratory
syndrome - PRRS) charakteryzujące się występowa-
niem zaburzęń zę strony układu oddechowego i roz-
rodczego rozpoznano w USA w 1987 r. (8), a następ-
nie w Azji w 1989 r. (20) i Europie w 1990 r. (1). W Pol-
sce po razpterwszy podobne objawy zaobserwowano
w 1992 r. (19). Obecnie choroba ta występuje w nie-
mal wszystkich kraj ach produkuj ących trzodę chlew-
ną a w wielu ma postać enzootii.

Czynnik etiologiczny wirus PRRS (PRRSV),
posiada materiał genetyczny będący pojedynczą po-
zytywnie spolaryzowaną nicią RNA składającą się
z okoŁo 15 tys. nukleotydow, która koduje 9 otwartych
ramek odczytu (ORF) (16). Na podstawie konstrukcji
genomu i strategii replikacji PRRSV zaliczono do ro-
dziny A r t er iv i r i d a e, r o dzajl Ar t e r iv i r u s i rzędu N i d o -
virales wspólnie z wirusem podnoszącym poziom de-
hydrogenazy mleczanowej myszy (LDV), wirusem
zapalenta tętnic koni (EAV) i wirusem gorączki wy-
broczynowej małp (SHDV) (15).

Objawy kliniczne i anatomopatologiczne PRRS są
ni e zwykle zr ożnlc ow ane. Stąd j e g o r o zp oznani e moze
być postawione wyłącznte na podstawie badań labo-
ratoryjnych. Poniewaz izolacja PRRSV jest kłopotli-
wa, często zastępuje sięjąwykryvaniem RNA wirusa
techniką odwrotnej transkrypcji i reakcji polimeryza-
cji łańcuchowej (RT-PCR), a niekiedy RT-nested PCR.

Metoda RT-PCR jest jedynym sposobem detekcji
PRRSV w laboratoriach nie dysponujących mozli-
wością hodowli makrofagow in vitro. Ograniczone po-
krewieństwo genetyczne między dwoma znanymi Ę-
p ami PRR S Y or az wz ględy epizo oĘ czne wskazuj ą na
konieczność stosowania testów RT-PCR do róznico-
wania PRRSV typu europejskiego (PRRSV-EU) od
PRRSV typu amerykańskiego (PRRSV-US) (11, 18).
Istotną wadą PCR j est łatwo ść, z jakądochodzi do za-
nieczy szczenia laboratorium swoistym. wyprodukowa-
nymprzy lżyciu tej metody DNA, co powoduje uzys-
kiwanie wyników fałszywie dodatnich.

Celem badań było opracowanie własnej, zmodyft-
kowanej metody RT-nested PCR do wykrywania i ty-
powania PRRSV umozliwi aj ąc ej pr zeprowadzenie
wszystkich faz r eakcji w j e dnej prob ówce b ez koniecz-
ności jej otwierania między poszczegolnymi etapami.
W istotnym stopniu zmnielsza to niebezpieczeństwo
zanie czy szczęnia mi e s z aniny re akc yj nej i otr zy manta
wyniku fałszywie dodatniego.

Materiał imetody
Próbki zawierające PRRSV. W badaniach wykorzy-

stano 32 szczepy z Wielkiej Brytanii, 6 zNiemiec, 2zHisz-
panii i po jednym z Francji, Belgii i Słowacji, namnozone
w hodowlach komorkowych, otrzymane z Veterinary La-
boratories Agency (VLA), Addlestone, Wielka Brytania
oraz dwie szczepionki zywe, atenuowane, oparte o euro-
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Tab. l. Starter1, do różnicowania typóu, wirusa PRRS prą, użyciu zmodyfikow,anej metody Tab. 2, Warunki reakcji zmo-
RT-nested PCR dyfikorvanego RT-nested PCR
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1257
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(1 8)

(25)

(26)

(18)

pejskie szczepy PRRSV (Porcilis PRRS, Intetvet, Holan-
dia; Pyrs-vac-l83, SYVA, Hiszpania) ijedną szczepionkę
typu arnerykańskiego (Ingelvac PRRS MLV, Boehringer
Ingelheim, USA). Wykorzystano rowniez 8 amerykańskich
izolatów terenowych PRRSV otrzymanych z National Ani-
rnal Disease Center (NADC), Ames,Iowa, USA. Szczepy:
holenderski Lelystad i amerykański Hesse, llamnazane
i nianowane w hodowli linii konórkowej MARC-l45
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami (9), słuzyły jako
kontrola. W badaniach wykorzystano równiez 200 próbek
(surowica, wycinki narządór,v wewnętrznych) z przypad-
ków PRRS z Polski, Litwy, Białorusi, Nierniec i Hiszpanii
przysyłanych do rozpoznania w Zakładzie Chorob Swiń
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławaclr,

Ekstrakcja RNA i RT-nested PCR. Całkowite RNA
ekstrahowano z 250 pl surowicy lub 20-50 nrg wycinka
narządu wewnętrznego świni przy użyciu zestawu Total
RNA Prep Plus (A&A Biotechnology, Gdynia) zgodnie z in-
stl-Lrkcją producenta. Uzyskarry roztwór e|uowanego RNA
poddawano RT-nested PCR 1ub przechowywano w -80'C
do dalszych badań.

W badaniach wykorzystano dwa zestawy stafterór,ł, do
RT-nested PCR zaprojektowane do amplifil<acji fragrnen-
tu ORF5. Swoistość i sekwencje nukleotydowe kazdego
z nich oraz wielkość produktów anplifikacji z lch wyko-
rzystaniem zawartow tabeli l. Wszystkie etapyreakcji RT-
-nested PCR wykonano w jednej probówce przy uzyciu
zmodyfikowanej nretody zastosowallej rvcześniej do wy-
krylwarria pestiwirusów (l 2, 22).

W pierwszym etapie do wieczek cienkościennych pro-
bówek o pojernności 0,2 nl lvprowadzano t],25 pl roztwo-
ru zawierajapego 5 pl 22oń trehalozy (Signla, USA), po
20 pmoli starterów wewnętrznych do drugiego etapLL PCR
(nested-PCR), l pl mieszaniny dNTP (10 mM, Sigma)
i 0,25 prl polimerazy Taq ( l ,25 IJ, Fennentas, Litwa). Pro-
bówki pozostawiano w telnperaturze pokojowej do czasu
wyschrrięcia mieszaniny wprowadzorrej do wieczek, a na-
stępnie przechowywano je u, telnperaturze pol<ojowej,

Do probówek przygotowanych w opisarly sposób wpro-
wadzano 5 pl RNA, 5 pl l0x buforu dla polimerazy Taq,
2 pl nrieszaniny l0 mM rrukleotydów, 5 pnroli l<ażdego ze
starterów zewnęttznych (tab. |), 5 pl 25 rrrM roztwot-u
MgCl., 1 pl l0 oń wodnego roztworu Triton X-100 (Sig-
na),2,5 U polirlerazy Taq (Fernentas), l0 U RNAsinu

420C - 30 min

980C - 5 min

940C - 1 min

550C - 1 min

720C - 1 min

20 cykli

wymieszanie zawarlości probówki
z reagentami zna jdującymi się

wewnątrz wieczek oraz wirowanie

940C - 1 min

550C - 1 min

72DC - 1 min

30 cykli

720C - 10 min

(Promega, USA), l00 U odwrotnej transkryptazy wirusa
białaczki myszy (MuLV) (Life Technologies, USA) oraz
29,25 ,p,l wody. Mieszaninę przykrywano warstwą oleju
mineralnego i poddawano amplifikacji, używając termo-
cyklera PTC200 DNA Engine (MJ Research, USA). Szcze-
goły czasu trwania i temperatury poszczególnych cykli
przedstawiono w tabeli 2,

Prod ukty PCR arralizowano po przeprowadzen iu r ozdzia-
łLr elektroforetycznego 10 pl rnieszaniny poreakcylnejw 2%
zelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny o koncetr-
tracji 1 pg/ml. E|el<troforezę prowadzono przez 30 mirr.
w buforze TBE (90 mM Tris, 90 mM kwas borrry, 2 mM
EDTA), przy stałym natęzeniu prądu elektryczllego, rowllyln
l50 nrA. Wynik PCR uznawano za dodatni, jezeli w zelu.
w świetle UV transiluminatola był widoczny prązek DNA
o spodziewanej dla danej pary stafierów wiell<ości (tab, 1).

Sekwencjonowanie DNA produktów PCR i analiza
komputerorva. Wybrarre produkty PCR poddawano sek-
wencjonowaniu DNA. Przed sekwencjonowanienr produkty
PCR poddawano clektroforezie w I.50ń żelu agarozowylll
w buforze TAE (40 rnM Tris-octan, l mM EDTA). Po za-
barwieniu bronlkienr etydyny i usunięciu soli poplzez rł,ie-
lokrotne płukanie w wodzie, fragtnent zelu zawierająci,
DNA produktu PCR wycinano skalpelem. Kwas nukleitlo-
wy odzyskiwano z wycinka zelu przez odseparowanie aga-
rozy i wodnego roztworLr DNA przy użyciu filtra wirów-
l<owego o średnicy porów 0,45 pm (Ultrafree-Mc, Milli-
pore Corporation, USA). Oczyszczatly w ten sposób DNA
poddawarro sekwencjonowaniu przy użyciu zestawu Big-
Dyęl'lt Tenninator Cycle Sequencing Kit (Applied Biosys-
tems, USA) i apartatu do sekwencjonowania AB13l0
(Applied Biosystenrs). Sel<wencje obydwu nici fl,agnentu
ORF5 określano przy użyclu stafierów identycznychzuży-
tymi w etapie nested PCR. Uzyskalle sekwetlcje opraco-
wywano za pomocą progranu Seqman z pakietu Laserge-
ne (DNAstar, USA). Opisana procedura pozwalała na okreś-
lenie sekwencji 432 nukleotydów fragtnentu ORF5.

Arralizę porównawczą sel<wencji llukleotydowych uzys-
kanych w badaniach wykonywano pruy uzyciu progralnu
Megalign z pakietu Lasergene (DNAstar).

Wyniki iomówienie
Obecnie w Europie występują obydwa typy wirusa

PRRSV. W Danii jako żrodŁo pochodzenia szczepow
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typu amerykańskiego wskazuje się wprowadzenie do
stosowania żywej szczepionki atenuowanej opartej na
szczepie amerykańskim, ktory w sposób niekontrolo-
wany rozprzestrzenił się w całym kraju (3). W Polsce
obecnośc PRRSV-US $rykryto dotychczas tylko w sta-
dach, gdzie stosowano szczepionkę Ingelvac PRRS
MLV (Boehringer Ingelheim) (24), niemniej istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia podobnej sytuacj i,
jak w Danii. Dlatego teżzachodzi konieczność stoso-
wania metod różnicujących obydwa typy PRRSV w ru-
tynowej diagnostyce choroby.

Izolacja w hodowlach makrofagów płucnych świni
i hodowlach komorek MARC- 145 oraz detekcja swo-
istymi dla typow wirusa przeciwciałami monoklonal-
nymi jest uważana za ,,złoty standard" w wykrywaniu
i róznicowaniu PRRSV. Niestety, metoda ta jest pra-
cochłonna, wiele laboratoriów diagnostycmych nie ma
mozliwo ści pozyskiwania i prow adzęnia hodowli ma-
krofagow płucnych, ponadto w niektórych przypad-
kach materiał do izolacjtjest toksyczny dla komórek
in vitro, aw związkuzrym technika izolacji w odnie-
sieniu do takich probek nie jest miarodajna (5, 13, 17).

W niniejszych badaniach poddano ocenie czułość
i swoistość zmodyfikowanego testu RT-nested PCR,
w którym wszystkie etapy przebtegały w jednej,
zamkniętej podczas całego testu probówce. Opisana
modyfikacja opiera się na wykorzystaniu trehalozy,
wielocukru maj ącego właściwości konserwuj ące ak-
tywnośc enzymów w stanie wysuszonym (6). Dzięki
uzyciu tego związkl chemicznego mozliwe było wpro-
wadzenie do probowki starterów do nested PCR z wy-
przedzeniem, utrzymuj ąc je pozamieszaniną reakcyj -
ną do zakończenta etapu odwrotnej transkrypcji (RT)
i pierwszego etapu PCR. Po jego zakończęntu kilku-
krotne odwracanie probówki prowadzi do r ozpuszcze-
nia obecnej w wieczku trehalozy, uwolnienia starte-
rów orazpolimerazy DNA niezbędnych w drugim eta-
pie amplifikacji.

Zmodyfikowany test RT-nested PCR wykrywał swo-
iście szczepy o wcześniej zdefiniowanym genotypie.
Wszystkie 45 szczepow typu europejskiego reagowa-
ło w RT-nested PCR ze starterami dla genotypu euro-
pejskiego, a 8 szczepów amerykańskich reagowało
w reakcji zę starterami dla genotypu amerykańskiego,
co było uwidocznione obecnościąprĘków DNA o spo-
dziewanej wielkości po przeprowadzeniu elektrofore-
zy w żelu agarozowm (ryc. l). Nie wykazano obec-
no ści reakcj i krzyżovły ch.

Czułość testu określono na podstawie odwrotnej
transkrypcji RNA ekstrahowanego z próbek surowi-
cy, nasienia i homogenizatow narządów wewnętrznych
od świń wolnych od wirusa i przeciwciał dla PRRSV
do których wprowadzano znanąilość wirusa, a następ-
nie amplifikacji cDNA. Wynosiła ona od 1 do 20
TCID501250 pl surowicy poddanej ekstrakcji. Wyka-
zano, że czńość RT-nested PCR była jednakowa w od-
niesieniu do obydwu typów wirusa reprezentowanych
przęz szczepy Lelystad i Hesse. Mimo znacznego

606 pz -

818 pz --

Ryc. l Elektrolbreza produktów zmodyfikowanego RT-nes-
ted PCR do wykrywania i różnicowania typów PRRSV. Scież-
ki 1-4 zarvierają produkty amplifikacji RNA ekstrahowane-
go z surowicy świń zakażonych PRRSY ścieżki 5 i 6 zawiera-
ją odpolviednio produkty reakcji kontrolnych, odpowiednio
ujemnej i dodatniej (pokazano tylko produkt reakcji kontrol-
nej swoist_v dla PRRSV-EU), ścieżka M zawiera l00 bp DNA
Ladder (Life Technologies). Strzałki wskazują wielkości swo-
istych produktów PCR: 606 par zasad (pz) - amplifikacja
PRRSV-EU, 818 pz - amplifikacja PRRSV-US

uproszczęnia parametr ten był co najmniej tak wyso-
ki, jak w przypadku metod standardowych (18, 21).

I stotnym elementem każdej metody diagnosĘcznej
opartej na PCR jest optymalizacja procesu ekstrakcji
kwasu nukleinowego. Obecnie na rynku obecne sąlicz-
ne zestawy do ekstrakcji RNA, w większości oparte
na metodzie Chomczyńskiego (4), z których najpo-
wszechniej uzywane to TRIzol (Life Technologies)
i QIAamp (Qiagen). Ten ostatni zestaw wykorzystuje
zjawisko wiązania się kwasów nukleinowych z po-
wierzchnią drobin szkła lub membran silikonowych
(28). Zastosowany w pracy zestaw Total RNA Prep
Plus (A&A Biotechnology)łączy w sobie zalety oby-
dwu wymienionych kitow. Kwas nukleinowy RNA jest
ekstrahowany mieszaniną soli chaotropowych i feno-
lu fiak np. w zestawie TRIzol), wiązany oTaz oczysz-
czany na powierzchni membrany l<rzemowej (ak np.
w zestawie QIAmp), zktórej następnie jest eluowany.
Porównując wyniki RT-PCR RNA izolowanego przy
użyctu zestawu QIAmp z różnego rodzaju materiafu
Guarino i wsp. (7) stwierdzili, żę czńość testu jest niz-
sza w przypadku kwasu nukleinowego ekstrahowane-
go z surowicy niż zpĘrul z zakażonej wirusem ho-
dowli kmórkowej. Zastosowanie zestwu Total RNA
Prep Plus w prezentowanych badaniach pozwoliło na

M6

M6



osiągnięcie j ednakowej czułości testu
RT-nested PCR niezalężntę od lży-
tego matertńu zawterającego wirus
(hodowla komórkowa, sutowica, na-
sienie, wycinki narządów).

Badania RT-nested PCR, którym
poddano wybrane surowice świfiza-
wierające przeciwciała dla PRRSV
z 39 fęrmtrzody chlewnej z Polski, 4

-zLitwy orazI -zBtałorusi i zNie-
miec, wykazały wyłącznte obecność europej skie go

Ępu wirusa. Jedno ze stadpolskich, zktórego pocho-
dzlĘbadane probki, poddane zostało działaniom im-
munoprofilaktycznymprzylżycilszczepionkiIngel-
vac PRRS MLV (Boehringer Ingelheim). Wykazano,
żew przypadku, gdziewszystkie lochy w róznym sta-
dium ciązy oraz prosięta w 11.-12. dniu zycia immu-
nizowano taką szczepionką szczęp PRRSV-US był
wykrywany w surowicy warchlaków i tuczników do
1 05. dnia Ęcia.Nie wykazano obecności wirusa u zad-
nej zbadanych loch. Zkolęi szczęp PRRSV-EU był
nieobecny w surowicy zarówno loch, jak i warchla-
kow do 70, dnia życia. Od 105. do 119. dnia życia
wirus ten był wykrywany u coraz większego odsetka
zwierząt. Nie wykazano obecności zwterząt zakażo-
nych jednocześnie obydwoma §pami wirusa.

W zestawie 12 surowtc otrzymanych z Hiszpanii
wykryto zarówno takie, które reagowały dodatnio
w RT-nested PCR vryłącznte zę starterami swoistymi
dla PRRSV-EU (2), PRRSV-US (2), jak i z obydwo-
ma zestawami starterów (3). Przeprowadzone sekwen-
cjonowanie DNA wykazaŁo, ze produkt PCR typu
PRRSV-US z surowicynr 1 (EEl-US) jestbardzoblis-
ko spokrewniony z sekwencją Ingelvac PRRS MLV
(9 7 

oń p o dob ieństwa s ekwencj i nukleotydowej ), nato -
miast bardzo różny od produktu amplifikowanego ze
starterami typu europejskiego z tej samej surowicy
(EEl-EU) (59,7%) (ryc. 2).Niestety, dane na temat
pochodzenia tych surowic, ktore mogĘby wyjaśnió te
obserwacje, nie zostały udostępnione. Jednoczesne
występowanie obydwu typow PRRSV w stadzie świń
wykryto również w jednej z polskich ferm świń, gdzie
kilkanaście miesięcy wcześniej stosowano szczepion-
kę Ingelvac PRRS MLV (Boehringer Ingelheim) (24).

Pokrewieństwo sekwencji nukleotydowej produktu
PCR swoistego dla PRRSV-US (EE1-US) i sekwen-
cji szczepu zawartego w szczepionce Ingelvac PRRS
MLV (B oehringer Inge lheim) wskazuj e na duże praw-
dopodobieństwo pocho dzęnia szczęplJ hiszpańskiego
od zawartego w szczepionce (23). Dowiedziono, że
szczęp ten moze ulegaó rewersji i zakażać wrazliwe
świnie, wywołując objawy kliniczne PRRS (2,3, I0,
14). Metoda analizy fragmentów DNA uzyskanych
przęz trawienie enzymami restrykcyj nymi produktow
PCR ORF5 v,rykazała, że amerykaitski szczep proto-
typolvy YR-2332 i szczep szczepionkowy od niego
pochodzący posiadają charakterystyczny i unikalny
kodon alaniny (GCG) napozycji 137. sekwencji ami-

lngelvac PRRS MLV
VR2332

EEl-US
162448

EEl -EU
Lelystad

Ryc. 2. Drzewo filogenetyczne skonstruowane z fragmentu sekwencji nukleoty-
dowej ORFS przy użyciu programu MEGALIGN z pakietu Lasergene (DNA-
STAR). Sekwencje nukleotydowe (poza EEl-EU i EEl-US) uzyskano z GenBank

nokwasowej białka GP5 kodowanego przęz ORF5
(29). O wystąpieniu alaniny decyduje guanina (G) na
pierwszej pozycji tego kodonu, Analtza sekwencji
nukleotydowych szczepów terenowych izolowanych
w USA przedwprowadzeniem do lżycia szczepionki
Ingelvac PRRS MLV (w USA pod nazwą RespPRRS)
wykazała, żę żaden z nich nie posiadał tego kodonu
(14). Wysunięto więc wniosek o szczepionkowym
pochodzeniu niektórych szczepow terenowych w USA
(I4). Szczep hiszpański EE 1 -US zidentyfikowowany
w wyniku przeprowadzonych badań również posiada
alaninę na p ozy cji odpowiadaj ącej aminokwasowi 1 3 7 .

pełnej sekwencji ORF5. Wskazuje to na jego pocho-
dzenie mv iązane z lĘ ciem s zcz ep i onki Ing e lvac P RR S
MLV. Podobna sytuacja zostaŁaopisanarówniez w Pol-
sce (24). Wystąpienię 12 różnic nukleotydowych
między sekwencjami EEI-US a Ingelvac PRRS MLV
sugeruj e długotrwałe krążenie wirusa szczep ionkowe -

go w populacji świń. Bez dodatkowych informacji
epizo oty cznych stwie r dzenie żr ó dła p o cho dz eni a
szczeplJ EEl-US jest niemozliwe do ustalenia. Nie-
mniej, współistnienie dwoch typow wirusa u jednej
świni stw ar za p otencj alne ni eb e zp i e c z eńs two mtędzy -

typowych rekombinacji PRRSV i powstania wirusa
o nowych właściwościach. Takiego zjawiska jak do-

Ę chczas nie zaobserwowano w warunkach naturalnych
ani laboratoryjnych, natomiast wydaje się, ze rekom-
binacja wśród szczepów należących do jednego typu
PRRSV występuje powszechnie (27).

Wykrycie i charakterystyka typu PRRSV w mate-
riale diagnostycznym z Polski, Litwy, Białorusi, Hisz-
panii i Niemiec, w niektórychprzypadkach potwier-
dzona wynikami sekwencjonowania DNA stanowi
dowód przydatności nowo opracowanej metody
(ryc.2).Jedną z podstawowych jej zalet jest możli-
wość róznicowania zakażeń dwoma typami PRRSV
w tym mozliwość wykrywania zakażęi wywołanych
jednocześnie obu typami PRRSV.

Przydatnośó szybkiego, czuŁego i swoistego tesfu
RT-nested PCR jest niezwykle szeroka, obejmując
zarówno diagnostykę zakażeń PRRSV jak i badania
z zal<resuepizootiologii klasycznej i molekulamej oraz
wykorzystanie w programach zwalczania PRRS
w chlewniach. Opisana technika RT-nestęd PCR jest
od ponad 3 lat wykorzysĘwanaw Zakładzie Chorob
Swiń PIWet jako rutynowa metoda potwierdzająca
obecnośc i określająca typ wirusa znajdljący się w ba-
danym materiale.
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COOCK J. A., HOLLIMAN A.: Zapa|enie wymie-
nia wywołane przez Nocardia asteroides w stadzie
krów mlecznych w Zjednoczonym Królestwie w no-
wo utworzonym stadzie po epizoocji pryszczycy.
(Mastitis due, to Nocardia asteroidemi in a UK
dairy herd following restocking after FMD). Vet.
Rec. 154, 267-268,2004 (9)

Wysobniono w czystej hodow]i Nocardia asteroides z mleka 11 ćrviartek
krów z klinicznymi objawami zapalenia wymienia w stadzie 200 krów przeby-
wających na pastwisku Bydło pochodzące z dwóch źródeł zastąpiło stado
zlikwidowane w 200l r podczas epizoocji pryszczycy. Po 4 miesiącach po utwo-
rzeniu stada wystapiło zapalenie gruczołu mlekowego oporne na leczenie dowy-
mieniowe 8 infuzjami 200 mg amoksycyliny z 50 mg kwasu klawulanowego
podanymi w odstępach 12 godz.lub 8 dowymjeniorvymi infuzjami 50 mg pirili-
mycy-ny podanej co 24 godz. Chore ćwiartki wymienia były obrzękłe, gorące,
ich wydzielina zawierała strąty włókrrika. Nocardia asteroides jest drobnoustro-
jem oportunistycznynr gruczołu mlekowego i wyłvołuje najczęściej zakażenia,
gdy nie są przestrzęgane warunki higieniczne. Zakażorle krowy eliminowano
z hodowli.

G.

CORONA-BARRERA E., SMITH D. G. E.,
MURRAY B., THOMSON J. R.: Skuteczność sied-
miu środków odkażaj ąco-czyszczący ch w stosun-
ku do terenowych izolatów Brachyspira pilosicoli
(Efficacy of seven disinfectant sanitisers for fidel
isolates of Brachyspira pilosicoli). Vet. Ftęc,I54,4]3-
-414,2004 (I5)

Badania przeprowadzono z 3 środkami odkażającymi zawierającymi czwar-
torzędowe zasady amoniowe: Ambicide, DSC-1000 i HD-3, l z amfoterycznym
środkiem powierzchniowo-czynnym z sodą kaustyczną (Heavy Duty), 2 zawie-
rającyni organiczne kwasy smołowe: Long Life i Farm Fluid oraz 1 z nadtlen-
kiem wodoru Virkonerrr S. Wstępne badania wykazĄ brak różnic we wraż]i-
wości Brachyspira pilosicoli po kontakcie 30 i 60 min z badanymi preparata-
mi Stężenie preparatóW, przy którym występowało całkowite zahamowanie
wzlostu .B pilosicoli przy braku substancji organicznej wynosiło 1 : l 0 000 dla
Ambicide, DSC-100, HD-3, Farm-Fluid i Long-Lile i l:100 dla Heavy Duty
i Virkon S. Natomiast w obecności sterylnego kału prosiąt wańośó ta wynosiła
1:1000 dla Ambicid, DSC-100, HD-3, Farm Fluid i Long-Life oraz 1:100 dla
HD-3, Heavy Duty i Virkon S. 
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