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Summary
Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) is an infectious virus disease of pigs causing

significant economic losses in the swine industry. Frequently associated with multiple bacterial and viral
infections PRRSV causes reproductive failure in sows and respiratory disorders in pigs. Vaccination with
a modified attenuated live vaccine is the primary method used to contro| PRRS. As cellular immunity seems to
play an important role in protection against PRRS, the question arose of whether boosting the vaccination
effect by stimulating the cellular immunity wou|d improve the effect of vaccination. The aim of the present
study rvas to evaluate the effectiveness of combined vaccination and non-specific immuno-stimulation in the
control of PRRS. For this purpose Porcilis@ PRRS (Intervet) and Inmodulen@ (Calier) were used. Porcilis@
PRRS is an attenuated live vaccine containing a DV strain of European-type PRRS virus. Inmodulen@ is an
immunomodulator containing an extract of inactivated Propionibacterium granulosum cells and E. coli
lipopo|ysaccharides. The observations were carried out on a |arge farm with 2200 Polish Large White sows
producing 39 600 piglets per annum. On the basis of serological analyses the farm was classified as PRRS-
-unstable. The efficacy of treatment was evaluated by measuring losses and average body weight gain of
piglets between weaning and moving to the fattening house. The results indicated that vaccination of piglets
with Porcilis@ PRRS significant|y reduced these Iosses in comparison with the untreated controls. Combined
treatment with Porcilis@ PRRS and Inmodulen@ enhanced the effects of vaccination. Average body weight at
transfer to the fattening house in the group where combined specific and unspecific prophylaxis were applied
was about 5.5 kg higher than in the control group and about 1.1 kg higher than in the vaccinated group. Losses
of pigs were reduced from 9.95"/o in the untreated group and7.05o/o in the vaccinated group to 4.5oń in the
vaccinated and immuno-stimulated group. These results indicate that combined specific and unspecific
prophylaxis reduces losses caused by lower body weight gains and increased mortality rate after weaning. The
positive effect of the use of Inmodulen@ is most likely connected with its propensity to stimulate the
non-specific immunological response.
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Zesp oł r ozr o dczo -oddechowy świń (P orc ine Repro-
ductive andRespiratory Syndrome PRRS) należy do
chorób powodującychznaczne straty w produkcj itrzo-
dy chlewnej na cŃym świecie. Czynnikiem etiolo gicz-
nym PRRS jest niewielki, posiadaj ący otoczkę wirus
z rodziny Arteriviridae. Genom wirusa zespołu roz-
rodczo-oddechowego świń (PRRSV) ma postać poje-
dynczej, pozytyrłmie spolaryzowanej nici RNA. Wirus
zakaża świnie w rożnym wieku, powodując objawy
oddechowe u warchlaków i tucznik ów, zaburzenta roz-
rodu u loch prośnych oraz wysoką śmiertelność pro-
siąt przed odsadzeniem (15, 16,2]). Zakażęniom
PRRSV często tow arzy sząwtórne infekcj e bakteryj -
ne i wirusowe, wlłvoływane m.in. przez Actinobacil-

lus p l europn eum oni a e, My c op l as m a hy opn eumoni ae,
Haemophilus par asuis, Actinomyc es py o genes, Strep-
tococcus suis orazwirus grypy świń. Zwiększona częs-
tość występowania wymienionych patogenów na fer-
mach zakażonych PRRSV oraz replikacja wirusa
w makrofagach stanowiących pierwsząlinię obrony or-
ganizmu pr zed czynnikami chorobotw orczymi wska-
zuj ąna immuno supre syj ny efekt infekcj i PRRS! j e d-
nak doniesienia na ten temat są sprzeczne (1, 11, 17, 18).

Ekspozycja świń na terenowy szczep wirusa PRRS
indukuj e wytworzenie o dpowi edzi immuno lo gicznej,
która chro n i zw ier zęta pr ze d p o no wnym zakażeniem
tym samym lub podobnym szazepem wirusa (16).
U świń zakażonych PRRSV obserwuje się w niektó-



rych przypadkach wydhrzony okres krązenia wirusa
we krwi, zakażęntaprzetrwałe, siewstwo wirusa oraz
zakażęnta s zc zep amt hetero 1o gi c zny m| ( 9 ) . Zj awi ska
te świadczą o złożonychoddziaĘwaniach wirusa i sys-
temu immunolo gicznego organizmu gospodarza (2 1 ).
Podstawowym elementem wczesnej odpowie dzi an-
tywiru s owej j e st wytwarz anie pr ze z zakażonę komór-
ki interferonu ty.pu I (IFN I),jednak w porównaniu z in-
nymi wirusami wydzielanie IFN I przez makrofagi
w przebiegu zakażenia PRRSV pozostaje na bardzo
niskim poziomie (1, 18).

Stosowanie profilaktyki swoistej pozwala ograni-
czyć występowanie obj awów. klinicznych, czas trw a-
nla wilemlt otaz srewstwo wirusa przez świnie zaka-
żone PRRS V. Pro c e s wW ar zania o dp orno ś cl p o szczę -
piennej jest jednak długotrwaĘ i ściśle lzależntony
od sprawności układu immunologlcznego. Istniej ą
poglądy wskazujące, ze stymulacja mechanizmów
odporno ściowych wpĘnęłaby korzystnie na temp o j ej
vurytwarzania i poziom (15, 16).

Modyfikacj ę odpowiedzi immunolo gtcznej można
uzyskać, stosuj ąc pr eparaty immunomoduĘ ące, po-
siadaj ąc e zdo lno ś ć zmiany poziomu po szc ze gólnych
subpopulacj i komórek reguĘ ących działante systemu
immunologicznego. Jednym z nichjest Inmodulen@
(Calier) zawierający odtoksycznione lipopolisachary-
dy (LPS) E. coli orazinakĘwowane komórki Propio-
nibacterium granulosum. Udowodniono eksperymen-
talnie, że pr ep ar at ten p o siada właściwo ści moduluj ą-
ce aktywność systemu immunolog icznego my szy oraz
świń, jednak mechanizm wywołujący ten efekt nadal
nie jest w pełni poznany (24).

Inmodulen@ sto sowany j e st w praktyce weterynaryj -
nej jako preparat lłatwiający adaptację zvvierząt re-
montowych do nowego środowiska, podnoszący po-
ziom przeciwciał klasy IgA w siarze i odporność na
choroby, w tym na mieszanę zakażęnta układu odde-
chowego (2, 3, 8, 12, 20).

C e l em b adań byŁa pr ób a udo skonal eni a pro fil akty-
ki PRRS poprzęzjednoczesne swoiste i nieswoiste
pobudzenie odpowiedzi immunolo gtcznej.

0pis gospodarstwa

Badania przeprowadzono w gospodarstwie wielkotowa-
rowym ,,S", którego stado podstawowe tworzy ż200 loch
rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha (wbp x
pbz), a roczny odchów prosiąt kształfuje się na poziomie
39 600 tuczników. Produkcja oparla jest na tworzeniu grup
technologicznychliczących 33 lochy prośne w trzydnio-
wych odstępach czasu. Prosięta odsadzane są w wieku
21 -23 dnii przemieszc zane do warchlakarnl,, gdzie ptzeby -

wajądo 78.-80. dniaĄlcia,po cnlmprzenoszone sądo sekto-
ra tuczu. Swinie zywione sąpasząpełnoporcjową,,na mok-
ro".lJbojuzwierzaJdokonuje sięmiędzy 180. a 190. dniem
życia,po osiągnięciu przeznie masy ciała (m.c.) 105-110
kg. Zasada całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie
puste jest przestrzegana na wszystkich etapach produkcji.

W 1997 r. w fetmie stwierdzono pierwsze przypadki
PRRS, w roku 2001 uwidocznił się w ślad zatym pełno-

objawowy zespoł zablrzęń oddechowych świń (Porcine
Respiratory Disease Complex PRDC) w postaci kaszlu,
niewydolności oddechowej, wypĘwu z nosa oraz zahamo-
wania przyrostów m.c. W ferrnie stosowana jest profilak-
tyka swo i sta przeciwko : r óży cy, p arwowiroz ie, zzzn, koli-
bal<teriozie oraz pleuropneumoni i.

Zwier zęta. W przeprowadzonym doświadczeniu wyko-
rzystano łącznie 14 006 prosiąt pochodzących z 36 kolejno
tworzonych grup technolo gicznych Io ch. Zw ierzęta podzie-
lono na sześć grup - A, B, C, D, E i F, chronologicznie
ułozonych w czasie. G-py A i F liczące 4503 świń stano-
wiły kontrolę. Zwierzęta z grup B, C, D i E (9503 osobni-
ki) weszły w skład stawki zwierza! doświadczalnych.

Szczepionka. W doświa dczenil zastosowano atenuowa-
ną szczepionkę Porcilis@ PRRS (Intervet) zawierajapą eu-
ropejski szazep DV wirusa PRRS (przynajmniej 103,5

TCID'.), której skutecznośó została potwierdzona w wa-
runkach terenowych (4, 15).

Immunomodulator. Inmodulen@, preparat firmy Calier
o właściwości ach immunostymuluj ący ch, zawiera ekstrakt
inakĘwowanych komórek P ro p io nib act erium granu l o s um
oraz lipopolisacharydy E. coli (24).

Postępowanie. Postępowaniem objęto prosięta w okre-
sie od odsadzenia doprzerzutunatlcz. Zwierzętomz grup
B, C, D i E, bezpośrednio przed odsadzeniem aplikowano
domięśniowo (i.m,) szczepionkę Porcilis@ PRRS w dawce
za\ecanej przez pr odlcenta. Jednocześnie z zastosowaniem
profrlaktyki swoistej prosiętom z grup C oraz E zaapliko-
wano i.m. po 1 ml Inmodulenu@. W pierwszej i ostatniej
grupie prosiąt (A i F) nie podjęto żadnych działań, zwie-
rzęta Ęch grup stanowiły stawkę świń kontrolnych. Sku-
teczność postępowania określano na podstawie oceny na-
stępujących parametrów: przyrosty m.c. w dniu odsadze-
nia i przemieszczenla do sektora tuczl oraz odsetka pad-
nięć świń w okresie między odsadzeniem a wprowadze-
niem ich do sektora tuczu, W celu dokonania pomiarów
m.c. we wszystkich grupach wybierano losowo po 50 pro-
sial kazdej płci. Na podstawie uzyskanych danych oszaco-
wano średnie dobowe przyrosty m.c. prosiąt.

Otrzymane wyniki poddano analtzie statystycznej za
pomocą testu t-Sfudenta oraz testu chlŻ zttżyctem arkusza
kalkulacyjnego Excel.

Wyniki iomówienie
Rezultaty obserwacji klinicznych przedstawiono

wtab. 1. Uzyskane dane wskazują ze zastosowanie
profrlaktyki swoistej w znacznym stopniu ogtanlczy-
ło straty spowodowale przęz PRRS. Skojarzone za-
stosowanie prof,rlaktyki swoistej i nieswoistej pozwo-
liło na poprawę efektywności szczepień, W grupach,
w których prosiętom podano szczepionkę Porcilis@
PRRS oraz Inmodulen@ zanotowano niższy odsetek
padnięć i wybrakowanoraz szybsze tempo przyrostow
m.c. w porownaniul z grupami poddawanyr"ni jedynie
profi laktyc e swoistej . Naj większ ą r ożnic ę w zakre sie
średnich przyrostów m,c. stwierdzono między grupą
kontrolną F a grupą doświadczalną E (Porcilis@ PRRS
+ Inmodulen@), wyniosła ona aż 5,5 kg (.yc. I). Szcze-
golnie dużąróżntcę w odsetku padnięć odnotowano



Tab. 1. Efekt zastosowania profilaktyki swoistej i nieswoistej w ograniczaniu strat
§powodowanych PRRS

między grupą dośw iadczalnąC a gru-
pąkontrolnąF (tab. 1),W tymprzy-
padku rózn ica nakorzyść świń szcze-
pionych i stymulowanych była ponad
dwukrotna. Omawiany parametl
w grupie szczepionej i immunosty-
mulowanej wyniósł 4,4o^, podczas
gdy w stawce zwieruąt kontrolnych
osiągnął I0,2Yo (tab. 1). Dane obra-
znjące średnie dobowe przyrosty m.c.
we wszystkich grupach przedstawio-
no na ryc,2. Najlepsze efekty postę-
powania w zakresie dynamiki przy-
rostów m.c. uzyskano w grupie E,
w której zanotowano najwyzsze do-
bowe przyrosty m.c. wynoszące śred-
nio 418 g i najwyższą średnią m.c.
w dniu przęmlęszczenia świń do sek-
tora tuczu, ktora sięgała 3 2,7 kg(tab 1)

Zbtorcze dane uwzględniające ro-
dzaj zastosowanego postępowanta
zamieszczono w tab. 2. Jakwskazują
zaprezentowane tam dane, średnia

Grupa

I Kontrola I Porcilis PRRS l Porcilis PRRS + lnmodulen

Ryc. 1, Wpływ skojarzonej profrlaktyki swoistej i nieswoistej
na kształtowanie odsetka padnięć prosiąt w stadzie zakażo-
nym PRRSY

l Kontrola l Porcilis PRRS l Porcilis PRRS + lnmodulen

Ryc. 2. Wpływ skojarzonej profilaktyki swoistej i nieswoistej
na kształtowanie dobowych przyrostów masy ciała prosiąt
w stadzie zakażonym PRRSV

m.c. prosiąt w
Wszystkich grup
nia warchlaków
r aźne r óżnic ę m. c. w p o sz cze gólny ch grup ach. W gru-
pie II, w ktorej zastosowano profilaktykę swoistą śred-
nia m.c. świń wynosiła 31,1 kg i była wyższao 3,4 kg
w porównaniu z grupą kontrolną gdzie wartość ta
kszlahowała się na poziomte 27,7 kg. W grupie III,
w ktorej prosiętom opróczszczepionki aplikowano In-
modulenó średnia m.c. w tym samym dniu wyniosła

nieis
Pr stów m.c. w okresie od
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Ryc. 3. Wpływ skojarzonej profilaktyki swoistej i nieswoistej
na kształtowanie się dobowych przyrostów masy ciała pro-
siąt w stadzie zakażonym PRRSV

(tab. 2). Stwierdzono różnice statystycznie istotne
O < 0,05) między grupami I i II oraz I i III, a także
grupami II i III w zakresie odsetka padnięć w oklesie
od odsadzenia do przeniesien ia na tucz.

Zbltżone wyniki uzyskane w obydwu grupach kon-
trolnych, które chronologicznie stanowiły pierwszą
i ostatnią grup ę do świadc zenia, świadczą o Ęm, że p o -
prawa współczynników produkcji nie jest spowodo-
wana naturalnymi procesami stabilizacji statusu im-
munologiczflęgo stada, ale nastąpiła na skutek zasto-
sowanego postępowania.

Wpływ profilaktyki swoistej na ograniczenie strat
na fermach zakażony ch PRRSV j e st sto sunkowo dob -
rze poznany i opisany ptzez wielu autorów (10, 15,
16,2I).Interesujący okazał się fakt, ze zastosowanie
Inmodulenu@ wzmacnia w pewnym stopniu efektyw-
ność profilaktyki swoistej przeciwko PRRS lprzyazy-
nia się do poprawy wskaźników produkcyjnych w okre-
sie od odsadzenia prosiąt do ich przęm|ęszczęnia na
tucz. Powyższe obserwacje zgadzają się z poprzedni-
mi badaniami nad skutecznością Inmodulenu@ jako
preparafu pomocniczego w profi laktyc ę zakażęit wi-
rusowych orazbakteryjnych u świń (7, 13,20,25).
Zasto sowanie Inmo dulenu@ w p ołączeniu z kombina-
cjątiamuliny i kolistyny w leczeniu dyzenterli na fer-
mie zakażonej PRRSV pozwoliło na całkowitę zli-
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Ryc.4. Wpływ skojarzonej profilaktyki swoistej i nieswoistej
na kształtowanie odsetka padnięć prosiąt w stadzie zakażo-
nym PRRSV

kwidowanie problemu biegunek, podczas gdy w gru-
pie kontrolnej, gdzie stosowano jedynie antybiotyki,
występowanie biegunek ograniczono o około 50% (7).
W fermie zakażonej Mycoplasma hyopneumoniae za-
stosowanie Inmodulenu@ doprowadziło do zmniejsze-
nia efektu immunosupresji oraz zredukowania odset-
ka prosiąt ze zmianami w ph"rcach z 8 50ń do 28% (I3).

Wpły* Inmodulenu@ związany jest najprawdopo-
dobni ej z p obudzeni em o dp owi e dzi immun o l o gi cznej
oraz zap obie ganiem powstawania efektu immuno su-
pre sj i w zakażeniach wirus owych, c o p o zw ala na b ar -
dziej efektywne zapobteganie wtórnym infekcjom
b akteryj nym (2 - 4) . Me chanizm o ddziĄw ani a Inmo -
dulenu@ na układ immunologiczny świń nie został do-
kładni e zb adany. P r zypuszc za się, że korzys tny e fekt
stosowania preparatu na ograniczante strat powodo-
w any ch pr zez czy nntkt p ato genne j e s t e fektem s§mu-
lacji fagocytozy oraz wydzielania cytokin istotnych
w procesach pobudzania humoralnej i komórkowej od-
p owiedzi immunolo g icznej (20, 2 I, 23) . W badaniach
przeprowadzonych in vitro stwierdzono, ze pod wpły-
wem Inmodulenu@ w makrofagach płucnych świń na-
stępuje ekspresja cytokin IL-I,IL-6,IL-I2 oTaz czyn-
nika martwicy nowotw orów a (TNF-a), brak natomiast
wydzielania IL- 1 0 hamuj ąc ej aktywno ś ć limfo cytow.
Obserwuje się równiez pobudzenie limfocytow krwi

obwodowej do produkcj i IL-2, IL-4,
IL-6, a także cytokin IL-I2 oraz
INF-7 (20, 24). Szereg publikacji
wskazuje, że wymientone związki
pełnią istotną rolę w aktywacji humo-
ralnej i komórkowej odpowiedziim-
munologicznej przeciwko PRRSV (1,
5,6, II, 14, I9).

Pobudzenie wydzielania cytokin
IL-1 i TNF-a wskazuje, że Inmodu-
leno moze wpĘwać sĘmulująco na
poziom pierwotnej odpowiedzi prze-
ciwwirusowej, która w zakażęn|l
PRRSV jestbardzo słabo indukowa-
na (6. l9). Stymulacja wytwarzania

Tab. 2. Wyniki produkcyjne uzyskane w grupie świń poddanych profilaktyce
swoistej, skojarzonej profilaktyce swoistej i nieswoistej oraz w grupie zwierząt
kontrolnych

Objaśnienie: *Róznice uznawano za statystycznię istotne przy p < 0,05



cytokin IL-6 oraz IL-4 akĘwujących limfocyty B do
produkcji przęciwciał sugeruje wzmocnienie odpowie-
dzihumoralnej,Doświadczalntevnrykazanowzmocnie-
ni e humoralnej odpowiedzi immunolo gicmej przęz za-
stosowanie Inmodulenu@ w połączeniu z profilakĘką
swoistą przeciwko chorobie Aujeszky'ego, Po zasto-
sowaniu dawki przypominającej szczepionki, 4_ty god-
nie po pierwszej wakcynacji obserwowany efekt za-
nikł i poziom odpowiedzi humoralnej w grupie do-
świadczalnej i kontrolnej uległ wyrównaniu (20,25).
Z kolei pobudzanie produkcj i cytokiny IL- 12 oraz in-
terferonu-7 QFN-7) pozwala przyplszczać, że Inmo-
dulen@ może pozytywnie wpływać na kształtowanie
się komorkowej odpowiedzi immunologicznej (24).
Doświadcz enla przęprowadzone in vitro wykazały, że
IFN-7 powoduje zahamowanie replikacji PRRSV
w hodowli makrofagow płucnych, zwiększa ekspresj ę
białek głównego kompleksu zgodności tkankowej
(MHC) łpu I i II, stymuluje wydzielanie TNF-a oraz
powoduje wzrost clotoksyczności komórek NK (5,
I 4) . B adania vłykazŃy, że w p o czątkowym okre s i e p o
zakńeńll terenowym szczepem PRRSV poziom IFN-y
jest niski, wzrastajednak stopniowo, osiągając plateau
w okresie 6 miesięcypo infekcji i jestpozytywnie sko-
relowany z p oziomem odpomo ści przec iwko PRRS V.
Immunizacj a świń za pomocąszczepionek zaw terają-
cych żywy, atenuowany szczep wirusa daje podobne
efekty (14). Dodatkowa stymulacja produkcji IFN-7
przęzpodanie Inmodulenuu moze prowadzió do szyb-
szego wytworzenia właściwego poziomu odporności
przeciwwirusowej (23, 24).

Stymulacja ekspresji białek głównego kompleksu
zgodno ś ci tkankowej (MHC-II) or az r ec eptor a CDZ 5
c ytokiny IL -ż, ktor a p obldza pro l i feracj ę limfo cytów
przęz zastosowanie Inmodulenu@ moze dowodzić po-
zytywnego wpĘwu ekstraktu inaktywowanych komó-
rek Propionibacterium granulosum oraz LPS E. coli
na poziom komórkowej odpowiedzi immunologicz-
nej (22).

Uzyskane r enlJtaĘ dowo dzą skutecmo ś c i sto s owa-
nia Inmodulenu@ we wzmacnianiu efekĘwności pro-
filaktyki swoistej przeciwko PRRS. Biorąc pod uwa-
g ę wyniki do świ adc z e nta mo żna pr zry j ąć, że skoj ar zo -
ne zastosowanie profilaktyki swoistej i nieswoistej
porwala ogranic4ló straĘ spowodowane PRRS, szczę-
golnie w zakresie śmiertelności prosiąt w okresie od
odsadzenia do przeniesienia do sektora tuczu. Stoso-
wanie skojarzonej profilaktyki omawianej choroby
wpĘrva równtęż korzystnie na dynamikę przyrostów
m.c. a tym samyrn skrócenie czasu fuczu świń,
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