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INTRODUKTION AF POLTE I PRRSVBESÆTNINGER
NOTAT NR. 1609

Polte, der er vaccineret mod PRRS-virus, udskiller ikke virus ved første løbning.
Dette studie ændrer ikke ved anbefalingerne omkring karantænelængde i PRRSbesætninger, som stadig anbefales at være mellem 8-12 uger.
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Sammendrag
I dette veterinære speciale blev det vist, at polte, der var vaccineret mod PRRS-virus (PRRSV), ikke
udskilte virus ved første løbning. Studiet fandt en tendens til en sammenhæng mellem brug af
karantæne og det, at poltene var beskyttet af antistoffer mod PRRSV.
Studiet inkluderede 69 besætninger positive for PRRSV. Der blev taget 5 blodprøver fra løbeklare
polte i hver besætning, og et spørgeskema vedrørende polterekrutteringsstrategi, vaccinationsstrategi
m.m. blev udfyldt.
Blodprøverne blev analyseret for PRRSV ved RT-qPCR, ELISA og IPT.
Studiet viste, at poltene fra de deltagende besætninger ikke havde PRRSV i blodet (var viræmiske)
ved første løbning, og at der var en lille del, som ikke havde dannet antistoffer mod PRRSV trods
vaccination. Sidstnævnte kunne tyde på et svigt i vaccinationsproceduren i besætningerne. Desuden
var det meget få besætninger, der reelt havde en optimal karantæne. En optimal karantæne blev
defineret som en stald, der ikke delte luftrum med øvrige staldafsnit, havde separat indgang og kørte
alt ind/alt ud. På trods af at poltene ikke var viræmiske ved løbning, fører studiet ikke til ændringer i
anbefalingerne vedrørende introduktion af polte i PRRS-positive besætninger.
Anbefalingerne er derfor stadig at immunisere poltene og så sætte dem i karantæne i minimum 8 uger
og allerhelst 12.
Du kan læse hele specialet her.

Baggrund
For besætninger, som er positive for porcin reproduktions- og respirationssyndrom virus, anbefales
det at immunisere poltene og så sætte dem i karantæne minimum 8 uger og allerhelst 12. Årsagen til
dette er, at poltene vil have PRRSV i blodet eller udskille virus efter infektion eller vaccination med
PRRS modificeret levende vacciner (PRRSV MLV), dvs. de vil være i stand til at smitte andre dyr i
besætningen, som ikke er beskyttet mod PRRSV. Denne praksis er dog ikke mulig i alle besætninger,
og det var derfor relevant at undersøge PRRSV-status på poltene ved første løbning opgjort efter
karantæneproceduren i den pågældende besætning.

Materiale og metode
Formålet med dette studie var at sammenholde brugen af PRRS MLV og karantænefaciliteter med
PRRSV-status af polte ved første løbning. Derudover undersøgte vi antistofniveauer relateret til tiden
fra vaccination med PRRS MLV til blodprøverne blev taget samt poltenes alder ved vaccination.
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Studiet inkluderede 69 PRRS-besætninger. Der blev taget 5 blodprøver fra løbeklare polte i hver
besætning, og et spørgeskema vedrørende polterekrutteringsstrategi, vaccinationsstrategi m.m. blev
udfyldt. Blodprøverne blev analyseret for virus med PRRSV specifik kvantitativ real-time RT-PCR (RTqPCR) og for PRRSV specifikke antistoffer med blokerings-ELISA og IPT. Besætningerne i studiet var
blindet.
Studiet opdelte besætningernes polte i henholdsvis stabile og ikke stabile. Stabile polte blev defineret
ved at være negative ved RT-qPCR (ikke viræmiske) og positive i ELISA (have antistoffer mod
PRRSV).

Resultater og diskussion
Antallet af stabile PRRSV-besætninger var 63, og kun 6 blev klassificeret som ustabile. For den
danske svineproduktion er det positivt, at de fleste besætninger har styr på PRRSV.
For specialet var det imidlertid ærgerligt, at der ikke blev fundet flere ustabile besætninger, hvor
poltene var viræmiske for PRRSV, da det dermed var svært at påvise statistiske forskelle. I studiet
fandt vi ingen signifikant forskel (α=0.05) mellem de stabile og de ustabile grupper mht.
karantænebrug, karantænelængde og polterekrutteringsstrategi, men der sås dog en tendens til, at
der var en sammenhæng mellem at bruge karantæne og have stabile polte. Der fandtes ingen
signifikant forskel mellem antistofniveauer og poltenes alder ved vaccination. Studiet fandt ingen
viræmiske polte ved RT-qPCR, men fandt ELISA-negative polte i 6 besætninger til trods for
vaccination. Dette tyder enten på et svigt i vaccinationsproceduren, eller at de pågældende polte ikke
var i stand til at reagere på vaccinen.
Tiden, fra vaccination til blodprøverne blev taget, kunne estimeres til 18 uger. Studier, som
undersøger længden af viræmi efter vaccination med MLV, finder, at dyrene er viræmiske i 4-12 uger.
Sammenlignes disse 18 uger med de 4-12 uger, er det ikke overraskende, at der ikke blev fundet
nogen viræmiske polte i løbeafdelingen i dette studie. Det blev desværre ikke undersøgt, om poltene
var viræmiske, da de kom ind i løbeafdelingen, og om der på det tidspunkt var en risiko for, at de
smittede de øvrige dyr i besætningen. Derfor anbefales det fortsat at have polte i karantæne efter
vaccination.
Der var 6 (8.7 %) besætninger med ELISA antistof-negative polte. Alle 6 besætninger vaccinerede
med en MLV, og dette fund var derfor overraskende. PRRSV antistof-negative polte i en PRRSVpositiv besætning udgør en risiko for, at de negative polte smittes med PRRSV, får viræmi og kan
udskille virus i besætningen.
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Studiet viste, at polte ikke udskiller virus ved første løbning, men der er en lille del, som ikke er
PRRSV immune pga. manglende antistoffer mod PRRSV ved første løbning. Studiet førte ikke til
ændringer i anbefalingerne vedrørende introduktion af polte.

Konklusion
Dette studie viste en tendens til, at der var en sammenhæng mellem brug af karantæne samt at have
PRRS-stabile polte ved første løbning. Studiet ændrer ikke på de nuværende anbefalinger omkring
polteintroduktion til PRRS-besætninger, som er at immunisere poltene og sætte dem i karantæne
minimum i 8 og allerhelst 12 uger.
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