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Efficacy of potcilis BpM polyualent yaccine in conttolling mixed infections in the lespitatory tract of Pigs
Summary

Mixed respiratory infections caused mainly by PRRSV, M. hyopneumoniae, P. multocida and
B. bronchiseptica are the most widespread an
Immunoprophilaxy is an important tool for
evaluate the efficacy of vaccinating pigs in
conventional vaccine Porcilis BPM - Bordetella, Past
performed in three commercial pig herds (B, H and T)
M. hyopneumoniae, P. multocida, B. bronchiseptica an
farnrH 175 piglets and on farm T 194 piglets were assigned into two groups. One group (experimental) was
passively p.Ótóct.a by immunizing the pńgnant sows (5 and 2 weeks before farrowing) and the Piglets twice
ut tlr. a"gó ot 7 days ind 28 aays łitl a pórcilis BPM vaccine. The other group (control) was treated with
a placeb-o. The foliowing parameters were documented: boĄ weight on farrowing and_ we_aning^ daYs, mor-
taiity rate and the p..c.ńtug. of pigs with clinical symptoms of respiratory diseases. In addition, 100 Pigs from

"u.ń 
fu.- (50 pigi from th"e expeiimenta| group and 50 pigs from the control_ group) were weighed at the

slaughterhouse] TYheir lungs were examined-and lesions in each lobe were scored according to Goodwin et al.

(10). There were significant differences in clinica
the placebo-treated animals. The first parameter
7.32oń;9.42%) in comparison to the control gro
was similarly lower in the experimental groups -9.52
12.670^ in the control groups. Similarly, the average
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Wielowazn e zakażęnia układu oddechowego pozosta-
ją od wielu lat jednym z nĄpoważniejszych problemów
zdrowotnych w chowie świń.

W śró d c zynników zakaźny ch, które o d gryłv aj ą zas ad-
niczą rolę w etiologii mieszanych zakażeń układu odde-
chowego, obok wirusa zespołu r ozr o dczo - oddechowe go
świń (Porcine reproductive and respiratory syndrome vi-
rus PRRSV), wirusa grypy (swine influenza virus - w płucach zmiany typowe

stąpienie z reguły powoduj
ne (12, 16,I'7'). Mycoplasm
komorki nabłonka górnych

teurella multocidcl ica dza czynność
(B.b.) (.l4, |S).Trz oje rzajapychshl t

biorąudział w etiol łuc równiez okres



niem produkcji przeciwciał i zmniejszeniem zdolności fa-
gocytarnej makrofagów.Przez wiele tygodni po infekcji
obserwowany jest niski poziom odporności humoralnej
i komórkowej (2, 3). W wyniku uszkodzenia nabłonka
drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze, obecne
w górnych drogach oddechowych, mogąpenetrować dal-
sze części układu oddechowego, wzmacniając proces po-
w stawani a zmian p ato l o gi czny ch zainicj ow any pT zez
mykoplazmy. Do czynników wikłajapych MPS należą
przede wszystkim P.m., B.b, Actinobacillus pleuropneu-
moniae (App) oraz SIV (4, 5,żI).

Głównymi czynnikami etiologicznymi ZZZN są tok-
synotwórcze szczepy P.m. oraz zjadliwe szczepy B.b.
Patogennośó P.m. determinowana jest produkcją toksy-
ny, wpĘwającej na zmiany w procesie kostnienia. po-
wodującej zanik małżowin nosowych oraz deformacje
jamy nosowej (9). Zkolęi obecność B.b. w drogach od-
dechowych powoduj e upośledzenie śluzowo-rzęskowe-
go mechanizmu obrony przeciwzakażnej, co ułatwia pa-
sterellom zasiedlenie błony śluzowej nosa (14).

Kon sekwen cjądzińaniawymienionych czpnikórv j est
ograniczenl,e sprawności swoistych i nieswoistych me-
chanizmów o dp orno ś ciowych, c o w p ołączenil z niskim
stafusem zdrowotnym fermy i nieprawidłowymi warun-
kami środowiska prowadzi do nawracających zachoro-
wań świń, powodowanych również przez czynniki
względni e p ato genqe. Chore zw ler zęta maj ą upo śle dzo-
ny węch,.apetyt oraz oddychają powietrzem nie ogrza.-
nym, zanieczyszczonym i o niewłaściwej wilgotności.
Straty ekonomiczne wynikaj ą przede wszys tkim, z zaha-
mowania przyrostów masy ciała (-.c.), w wyniku gor-
szego wykorzystania i spożycia paszy oraz wzrostl
odsetka padnięć spowodowanęgo przez występowanie
zapaleh oskrzeli i płuc.

Celem badahbyłaocena nieszkodliwości oraz skltecz-
ności wieloważnej szczepionki Porcilis BPM (Intervet)
w ograniczaniu strat spowodowanych mieszanymi bak-
teryjnymi zakażeniami układu oddechowego świń.

Matefiały imetody
Gospodarstwa. Doświadc zenia przeprowadzono od lipca

2003 do kwietnia 2004 r. w trzech średniotowarowych fermach
świń B, HiT działalących w systemie półotwarlym. Gospodar-
stwa wybrano ze względu na podobieństwo problemów choro-
bowych oraz warunkow środowiska chlewni.

Stado podstawowe w gospodarstwie B składało się z 32 loch
mieszańcow ras białych oraz j ednego knura. Sredni wiek odsa-
dzanychprosiąt wynosił około 28 dni, Masa ciała, odsadzanych
prosiąt ksztahowała się na poziomie 6,I-7 ,0 kg. Srednio od 1o-
chy odsadzano w miocie 9,5 prosięcia. Roczna produkcja w tym
gospodarstwie sięgała około 550 tuczników.

W gospodarstwie H w skład stadapodstawowego wchodziĘ
22lochy mieszańcę ras biaĘch oraz knur rasy hampshire. Pro-
sięta odsadzano w wieku około 35 dni, przy średniej m.c. 7 ,2-
-8,0 kg. Odchów prosiąt w miocie wynosił średnio l0,0. Rocz-
na produkcja tuczników była na poziomie około 380.

Stado podstawowe gospodarstwa T złożotlę było z 20 ma-
cior, mieszańców ras biĄch oraz knura rasy pietrain/duroc.
Prosięta odsadzano w wieku średnio 28 dni, przy średniej m. c.
5,4-5,1 kg. Srędnio odchowywano w miocie 9,2 prosięcia. Rocz-
na produkcja tucznikow kształtowała się

Swinię kar:rniono mieszankami pełnop rzę-
ta miały nieograniczony dostęp do wody, wa-

runki utrzymania spełniały wymagania odnośnie do zapewnie-
nia dobrostanu zw ter ząl.

W ury-. gospodarstwach klinicznie stwierdzono symptomy
chorobowe ze strony układu oddechowego. Badaniami baktę-
riologicznymi materiału pochodzącego z gospodarstw obj ętych
doświadczeniem wykazano obecność drobnoustroj ów : Mhp,
B,b,,P.m., Strep. suis, aw fermie B fimbrię F18 dlaEscłerichii
coli (E, coli).

Szczepionka. Szczepionka Porcilis BPM zawiera inak§wo-
wane toksyny toksycznego szczępu B.b. oraz charakteryzujące
się tymi samymi właściwościami szczepy typu D irypu A P.m.
Ponadto w skład szczepionki wchodzą inaktywowane baktęrie
Mhp. Aditlwant stanowił wodorotlenek glinu.

Zwierzęta. Badania przeprowadzono z uzyciem łącznie 51

macior oraz 506 urodzonych przez nie prosiąt. Prosięta ozna-
czono przez kolczykowanie.

Postępowanie. We wszystkich gospodarstwach świnię zo-
stały losowo podzielone na 2 grupy - doświadczalną otrzymu-
jącąszczepionkę oraz kontrolną. W gospodarstwie B grupa do-
świadczalna Iiczyła 10 macior i 84 prosięta, natomiast grupa
kontrolna 5 loch oraz 53 prosięta. W gospodarstwie H grupa
doświadczalna składała stę z 72, a kontrolna z 5 loch. Ponadto
grupa doświadczalna Itczyła 123 prosięta, kontrolna 52.
W chlęwni T grupa doświadczalnaliczyła l3 loch, a kontrolna

6. Grupy prosiąt złożonę były odpowiednio ze 133 i 61 zwie-
rząt.

Pięó tygodni przed spodziewanym porodem, każdej zloch
doświadczalnych aplikowano w iniekcji domięśniowej (i.m.
2mI) szczepionkęPorcilis BPM. Drugądawkępreparafu (2 ml)
podawano około 2 tygodnie przed porodem. Prosięta z gfltp
doświadczalnych immunizowano po raz pierwszy w 7. dniu
życia i po raz drugi w 28. dniu. Dawka preparatu dla prosiąt
wynosiła 1ml.

Zwierzętomkontrolnym w tym samym czasie podawano i,m.
odpowiednią ilość aqua pro iniectione.

Zwl,erzęta (maciory i prosięta) poddano obserwacji na nie-
szkodliwość immunizacj i. Oceniano występowanie reakcj i po-
szczepiennych, wpĘw szczepienia na okres okołoporodowy
u loch, występowanie objawów oddechowych i padnięć skore-
lowanych z terminem szczepienia. W odniesieniu do prosiąt
pochodzących od macior doświadczalnych, jak i kontrolnych,
rejestrowano następujące wskaźniki: m.c. prosiąt w dniu uro-
dzęnl,a i odsadzenia, liczbę padnięć oraz występowanie choro-
bowych objawów klinicznych (kaszel, zablrzęnia w oddycha-
niu, wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (w.c.c.)). Ponadto doko-
nano pomiarów m.c. wybranych losowo grup świń (50 osobni-
ków zkażdej grupy doświadczalnej i kontrolnej) w dniu uboju
oraz oceny zmian patologicznych w płucach.

W cęlu okręślęnia zakresu zmian patolo gicznych w płucach
świń szczepionych oraz kontrolnych wykorzystano metodę
punktową oceny skali zmian w poszczególnych płatach pfuc
(l0, 13), Do określenia stopnia nasilenia zmian zastosowano
metodę opisanąprzęz Goodwina i wsp. (10), według której stan
zdrowotny płuc ocenia się w następującej skali: 0 - brak zmian,
5 - gdy naciekiem objętajest przednia krawędź któregoś z pła-
tów przeponowych oraz płat dodatkowy. Stwierdzenie zmian
patologicznych obejmujących cały płat szczytowy lub sercowy
oceniano na 10 punktów (ryc. 1). W przypadku, gdy zmiany
obejmowaĘ tylko część płata, punkty przyznawano proporcjo-
nalnie do wielkości powierzchni zmienionej tkanki, Zmiany
w płucach oceniano w skali od 0 (brak zmian) do 55 punktów
(zmiany obejmujące maksymalną powierzchnię miązszu pfuc-
nego) i wyrażano w postaci ogólnej liczby punktów dla danego
osobnika, a po zsumowaniu - dla całej grupy zwierząt (całko-
witaliczbapunktów). Ponadto w kazdej grupie ustalono liczbę
o sobników, u ktorych stwierdzono obecno ść zmtan p atolo gicz-
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Ryc. 1. Ocena zmian zapalnych w płucach
Objaśnienia: 6 stwierdzenię zmian patologicznych obejmuj a.-

cychcałypłat 10pkt.; O stwierdzenie zmianw zaznaczonym
zakresie lub większych 5 pkt.; * w przypadku, gdy zmiany
ob ej muj ą tylko częś c płata punkty pr zy znaj e s ię proporcj onalnie
do wielkości zmienionej tkanki

nych w płucach (in
wykazano zadnych
(indeks - 0) (ab. 1

uboju oraz średnię dobowe przyrosty m.c. poddano analizie sta-

tystycznej z wykorzystaniem testu 12.

Wyniki i omówienie

Badana szczepionka okazńa się nieszkodliwa zarów-
no dla loch, jak występowania
reakcji poszczę ekcji ani ogó1-

nych objawow .c) po irnmuni-

Odsetek padnięc w porównywanych grupach świń,
w okresie od urodzenia do uboju, był równiez korzystny
w grupach zwierząt doświadczalnych (tab. 1). Rożnica
w Żakresie tego parametrupomiędzy grupami doświad-
cza\nąi kontrolną była najmniejsza w gospodarstwie

obiektach w dniu odsadzeniaoraz
średniej m.c. w dniu uboju dla

były istotne statystycznie (p <

wało największy spadek warlości tego paranretru(ze 544
punktow w grupie kontrolnej do 33 w grupie doświad-
czalnej).

Jednocześnie z ograniczeniem zmian patologicznych
w grupach zwierzątszczepionych we wszystkich gospo-
daistwach dało się zauważyć wzrost llczby świń, ktorych
pfuca nie były zmienione, co wyrażało się wzrostem od-
setka świń z zerowym indeksem.

o*

Oł{

C*

Tab. l . Zachorowania, padnięcia oraz zmiany patologiczne w płucach Świń szczePionych i kon-
trolnych

zmniejszenie nasilenia
zmian zapa7nych w płu-
cach świń immunizorva-
nych. W badanjach francu-
skich oraz polskich po za-
szczepieniu dużej liczby
świń przeciwko MPS
(StellamuneRMono oraz
RespiSure OneTM) między
trzecim a piątym tygod-
niem życia nastapiło
zmniejszen ie częstości wy-
stępowania oraz zakresl
zmianw płucach (20). Po-
dobne do zaprezentowa-
nych wyniki uzyskali De-
sens i wsp. (B). a także au-
torzy polscy (15), którzy

Gospodarstwo Grupa
Liczba
świń

0dsetek zwierząt,
u których

obserwowano objawy
kliniczne ze strony

układu oddechowego

0dsetek
padnięć

świń

llowa zmian

% świń
z indeksem

=0

płucach *

% świń
z indeksem

>0

B

H

T

D oś wiadcza lna

Ko ntr0 lna

Doświadczalna

KOnttolna

Dośw iadczalna

KOnlr0lna

84

53

123

52

,l33

61

10,70

24,53

7,32

17,30

9,42

20,67

9,52

11,32

4,88

11 ,53

8,53

12,75

92

103

33

544

42

71

60

34

72

11

58

25

40

66

28

89

42

75

objaśnienie: * wskaznik badany na grupie 50 świń kontrolnych i 50 doświadczalnych z gospodarstw

B.HiT
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Tab.2. Przyrosty masy ciała świń szczepionych i kontrolnych

objaśnienie: * wskaźnik badany na grupie 50 świń kontrolrrych i 50 doświadcza\nych z gospodarstw B, H i T. Pogrubienie wskaŹniki

poddane arl,a\lzie statystycznej (różnice w porórvnaniach grup doświadczalnej i kontrolnej okazały się istotne statystycznie p < 0,05)

stwierdzili pozyfine efekty w postaci zwiększeniaprzy-
rostów m.c. świń immunizowanych szczepionką zawie-
rającą dwa szczepy P.m. typ A i D absorbowane na
Al(OH). oT az szczępionką sporz ądzoną z ho dowli B . b.

W badaniach Pejsaka i wsp. (I4) oraz Rudego i wsp.
( 1 B) dotyczących efektywności szczepionki zawieraj ą-
cej antygeny B.b. w ognisku chorobowym stwierdzono,
ze immunoprofilaktyka pozwala na zwiększenie przyro-
stów m.c. świń oraz zmniejszenie ilości zużywanej pa-
szy. Jednak uzyskane warlości oscylowały w okolicach
r ó żnic uznawanych za nie i stotne statysty cznie .

Warto zwrócić uwagę, ze mimo wielu koncepcji, co
do składu szczepionek orazzasad immunizacji efektyw-
no ś c immunoprofilaktyki j e st zrraczrl7e zr óżnicow ana
i zawsze lzależniona od warunkow środowiskowych pa-
nujących w fermie. Wykazano, że szczeptonka stosowa-
na w gospodarstwach, w których jednocześnie z wpro-
wadzonym plogramem profilaktycznym zdecydowanie
poprawiono warunki utrzymania zwlerza! dała bardzo
dobre efekty, podczas gdy immunizacjaświitym samym
biopreparatem w obiektach charakteryzujących się zły-
mi warunkami środowiskowymi dawała wyniki o wiele
mniej zadowalające (14). Stwierdlon9 tównież, że do-
szczepianie macior w kolejnych cyklach reprodukcyjnych
wyrażnie poprawia efektywność tego zabiegu (18).

Reasumując można stwierdzić, że szczepionka Porci-
1is BPM jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez ma-
ciory i prosięta. U świń immunizowanych biernie oraz
czynnl e powoduj e isto tne o granic zenie występ owania
objawów klinicznych, padnięć otaz częstości i zakresu
zmian patologicznych w płucach charakterystycznych dla
przebie gu zakażei wielowaznych. Uzyskane efekty o c e -
nianego biopreparatu są porównywalne do tych otrzy-
myrvanych po z asto sow anil szczepionek j ednowaznych
w z akre s i e o gr anic zania strat sp owo dow an y ch enzo oĘ c z -
nąbronchopneumonią (MPS). Na podstawie otrzymanych
wyników możnawyrazić pogląd, ze w stadach dotknię-
tych enzootyczną bronch opneumon lą szczepionka wpły-
wa korzystnie na wskaźniki produkcyjne,
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Gospodarctwo GluDa
Liczba
świń

Masa ciała (k9) w dniu

ulodzenia I odsadzenia I uboiu -

min|, IrrrIr'n|, IrrrImin|, Ira

Ś lednia
liczba dni

tugzu*

Ś ledni
dobowy
przyrcst
m,8,'

B

H

T

D oświadczalna

konlrolna

D oś w iadcza lna

kontrolna

Doświadczalna

konlrolna

84

53

123

52

,l33

61

0,9

0,9

1,0

,|,0

0,9

0,9

1,43

1,37

1,52

1,50

1,56

1,42

1,8

1,8

2,0

1,8

1,8

1,8

5,0

3,5

Ą,0

2,5

4,0

3,5

6,97

6,13

7,98

7,22

5,69

5,41

9,0

9,0

9,0

8,0

7,0

7,0

91

90

105

95

91

84

1 09,75

105,45

117,22

109,22

112,35

103,71

125

127

128

128

123

125

195

196

188

195

195

195

0,555

0,531

0,615

0,552

0,568

0,523


