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Οη αλαπαξαγσγηθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ:

•απνβνιέο θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηεο θπνθνξίαο,

•πξφσξνπο ηνθεηνχο,

•γέλλεζε λεθξψλ-κνπκηνπνηεκέλσλ ρνηξηδίσλ,

•γέλλεζε ειιηπνβαξψλ ρνηξηδίσλ κε απαγσγή ησλ άθξσλ (splay-leg) θαη

επηζηξνθέο ζε νίζηξν ζε κε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηηο ζχεο,

Αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα αλακέλνληαη ζπρλά ζε παρπλφκελνπο ρνίξνπο

Ηνγελέο λφζεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη θιηληθά απφ αλαπαξαγσγηθέο 

δηαηαξαρέο θαη αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα



Σν ΑΑΥ πξνθαιεί ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζε επίπεδν εθηξνθήο 

εδψ θαη 30 έηε απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ (αίηην 60% απνβνιψλ ινηκψδνπο 

αηηηνινγίαο ζηηο ΖΠΑ): 

ΖΠΑ: Πεξίπνπ 668 εθαη.$/ έηνο άκεζα έμνδα + 477 εθαη.$/ έηνο έκκεζα έμνδα 

ιφγσ ηνπ ΑΑΥ

Απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο θηεληαηξηθήο 

επηζηήκεο ζην πεδίν ηεο πγείαο ησλ ρνίξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν



RNA ηφο (νηθνγέλεηα Arteriviridae, γέλνο Arterivirus).

-Δπξσπατθφ ζηέιερνο [ηχπνο Η – 4 ππφηππνη] (ππφηππνο Η: Γ. Δπξψπε –

Τπφηππνη ΗΗ-IV: Α. Δπξψπε)

-Ακεξηθάληθν ζηέιερνο [ηχπνο ΗΗ – 2 θιάδνη – 9 θπινγελεηηθέο γξακκέο]

εκαληηθέο δηαθνξέο: γελεηηθέο, αληηγνληθέο θαη σο πξνο ηε ινηκνγφλν

δχλακε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ

Απφ ην 1993 έσο ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δεθάδεο εκβφιηα, σζηφζν ην

πξφβιεκα παξακέλεη θαη πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαζψο:

•Ο ηφο εκθαλίδεη ζεκαληηθή γελεηηθή πνηθηινκνξθία

•Ο ηφο πξνθαιεί ζεκαληηθή αλνζνκεηαηξνπή ζηνπο ρνίξνπο

Αίηην





1ε εκθάληζε θξνπζκάησλ: Β. Καξνιίλα, ΖΠΑ 1987

2ε εκθάληζε θξνπζκάησλ: Μχλζηεξ, Γεξκαλία 1990

1ε ηαπηνπνίεζε: Δξγαζηήξην Lelystad, Οιιαλδία 1991

2ε ηαπηνπνίεζε: ΖΠΑ, 1992

Σα δπν ζηειέρε αθνξνχζαλ ζηνλ ίδην ηφ, σζηφζν είραλ γελνηππηθέο

δηαθνξέο, ελψ είραλ ηδηφηεηεο παξφκνηεο κε αιινπο ηνχο ηνπ γέλνπο

Arterivirus.

Ηζηνξηθά δεδνκέλα



Διιάδα: ε πεξηνρέο κε κεγάιε ππθλφηεηα ρνίξεηνπ πιεζπζκνχ, είλαη 

πξνζβεβιεκέλεο νη πεξηζζφηεξεο εθηξνθέο θαη ε λφζνο εκθαλίδεηαη κε ηελ 

ελδεκηθή κνξθή ηεο (έληνλα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο 

αλαπηπζζφκελνπο θαη παρπλφκελνπο ρνίξνπο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα θαη ηδηαίηεξα κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ ηνγελψλ ή βαθηεξηαθψλ

παζνγφλσλ παξαγφλησλ), κε πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο εμάξζεηο ηεο λφζνπ 

θαηά πεξηπηψζεηο κε αλαπαραγωγηθές δηαηαρατές)

Κχπξνο: Απαιιαγκέλε ΑΑΥ

ΑΑΥ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν



ΑΑΥ ζηελ Δπξψπε

4 ρψξεο PRRS-free: Ννξβεγία, Διβεηία, νπεδία, Φηλιαλδία (χπαξμε 

Δζληθνχ ζρεδίνπ ειέγρνπ ηνπ ΑΑΥ). ε εθηξνθέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζεηηθά 

δείγκαηα (νπεδία 2007, Διβεηία 2012) πξαγκαηνπνηήζεθε απνκάθξπλζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Κπξίσο εληνπίδεηαη ν ηχπνο Η (Δπξσπατθφ ζηέιερνο), σζηφζν ζε θξάηε 

φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαλία, ε Απζηξία θαη ε Πνισλία έρνπλ εληνπηζηεί θαη 

ζηειέρε ηχπνπ ΗΗ.

Λφγσ έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο επηδεκηνινγηθήο 

εμάπισζεο ζην ζχλνιν ησλ εθηξνθψλ ε ζπλνιηθή εμάπισζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

πνηθίιιεη αλά ρψξα απφ 25-50% ζηε Γαλία, έσο θαη 80-95% ζηελ Ηηαιία θαη 

ηελ Ηζπαλία.

Πηγή: PRRS COST-action FA092.



ΑΑΥ ζηνλ ππφινηπν θφζκν

Υψξεο PRRS-free: Βξαδηιία, Αξγεληηλή, Κνχβα, ρψξεο Καξατβηθήο, 

Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία

ΖΠΑ, Καλαδάο, ππφινηπα θξάηε Ν. Ακεξηθήο: ηειέρε ηχπνπ ΗΗ θπξίσο.

Αζία: ηειέρε ηχπνπ ΗΗ θπξίσο. Οξηζκέλα πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο

Ν. Αθξηθή: ηειέρε ηχπνπ Η θαη ΗΗ

Πηγή: PRRS COST-action FA092.



Μεηάδνζε ηνπ ηνχ απφ δψν ζε δψν

Πχιεο εηζφδνπ: ζηνκαηηθή, ξηληθή, γελλεηηθή νδφο

Κχξηνο ηξφπνο κφιπλζεο: εηζπλνή κνιπζκέλσλ κηθξνζηαγνληδίσλ, ιχζεηο 

ζπλερείαο δέξκαηνο. Σ. .

Απέθθξηζε: ζίεινο, ξηληθφ έθθξηκα, ζπέξκα, καζηηθέο εθθξίζεηο, θφπξαλα

ηφρνο: Ο ηφο εκθαλίδεη ηζρπξφ ηξνπηζκφ πξνο ηα καθξνθάγα ηνπ 

πλεχκνλα, ηνπ πιαθνχληα θαη ησλ ιεκθνεηδψλ ηζηψλ [χπαξμε δπν 

ζπγθεθξηκέλσλ γιπθνπξσηετλψλ σο ππνδνρέσλ ελδνθπηηάξσζεο

(ζηαιναδεζίλε θαη CD163) θαη αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηηο γιπθνπξσηεΐλεο

GP2a θαη GP4 ηνπ ηνχ]. Έρεη εληνπηζηεί πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ ηνχ θαη ζε 

άιινπο ππνπιεζπζκνχο καθξνθάγσλ θαη ζηα δελδξηηηθά θχηηαξα.

Δπηδσνηηνινγία – Σξφπνο κεηάδνζεο



Μεηάδνζε ηνπ ηνχ κέζα ζηελ εθηξνθή θαη απφ εθηξνθή ζε εθηξνθή

Δίζνδνο ηνπ ηνχ ζηελ εθηξνθή: εηζαγσγή δψσλ θνξέσλ, ρξεζηκνπνίεζε 

κνιπζκέλνπ ζπέξκαηνο (λσπνχ ή θαηεςπγκέλνπ), ξφινο κεραληθψλ θνξέσλ 

(άλζξσπνη, άιια είδε δψσλ θαη εληφκσλ, εξγαιεία, βειφλεο θ.ά)

Γηαηήξεζε ηεο κφιπλζεο κέζα ζηελ εθηξνθή: κφιπλζε πγηψλ

λενεηζεξρφκελσλ δψσλ (ζπγρξσηηζκφο θιηληθά πγηψλ θνξέσλ κε δψα εππαζή

ζηελ πξνζβνιή απφ ηνλ ηφ).

εκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηνχ ζηελ εθηξνθή: Μεηάδνζε απφ ηε

ζπ ζηα ρνηξίδηα θαηά ηελ θπνθνξία (in utero) ή ηηο πξψηεο εκέξεο γαινπρίαο

θαζψο θαη ε αλάκημε ρνηξηδίσλ δηαθνξεηηθψλ ηνθεηννκάδσλ ζην ζάιακν ηνπ

απνγαιαθηηζκνχ.

Μεηάδνζε ηνπ ηνχ ππφ κνξθή αεξνιχκαηνο απφ εθηξνθή ζε εθηξνθή θαη ζε

κεγάιεο απνζηάζεηο

Δπηδσνηηνινγία – Σξφπνο κεηάδνζεο



αξρηθή κφιπλζε 

αληηγξαθή ηνπ ηνχ ζε θχηηαξα-ζηφρνπο (θπξίσο ζηα 

θπςειηδηθά καθξνθάγα ηνπ πλεχκνλα θαη ζε 

καθξνθάγα άιισλ ηζηψλ) + κηθξνγινία θαη ζηα 

πξφδξνκα ζπεξκαηνγφληα θχηηαξα ησλ φξρεσλ

Γηαζπνξά καθξνθάγσλ ζηνλ επηρψξην 

ιεκθνεηδή ηζηφ

Γηαζπνξά ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο (σο κνλνθχηηαξα) [ΗΑΗΜΗΑ 

εληφο 12-24 σξψλ]

θαη ζε ηζηνχο (πλεχκνλαο, ζχκνο 

αδέλαο, ήπαξ, ακπγδαιέο, λεθξνί, 

ζπιήλαο, ιεκθνγάγγιηα)

Παζνγέλεηα



Μεηά ηελ αρτηθή αληηγραθή ηοσ ηού αθοιοσζεί ε δηαθόροσ βαζκού ηαηκία (περίοδος 

απέθθρηζες ηοσ ηού κέζω ηωλ ζωκαηηθώλ εθθρίζεωλ). Οη λεαροί τοίροη παροσζηάδοσλ 

κεγαιύηερες δηάρθεηας ηαηκία (έως θαη 12 εβδοκάδες) θαη  πηο έληολε απέθθρηζε ηοσ 

ηού ζε ζύγθρηζε κε ηοσς τοίροσς κεγαιύηερες ειηθίας (ζσλήζως 3-8 εκέρες)

Νέθξσζε θαη απφπησζε θπηηάξσλ ησλ 

ιεκθηθψλ ηζηψλ, ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ ησλ αγγείσλ θαη ησλ  

θπςειηδηθψλ θαη ελδναγγεηαθψλ

πλεπκνληθψλ καθξνθάγσλ ηνπ 

πλεχκνλα

Πξνζβνιή θπςειηδηθψλ  θαη 

ελδναγγεηαθψλ πλεπκνληθψλ 

καθξνθάγσλ: θαηαζηνιή αλνζνινγηθψλ 

κεραληζκψλ πλεχκνλα, αχμεζε 

εππάζεηαο ζε δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο

Πξνζβνιή ελδνζειίνπ αγγείσλ: βιάβεο 

ζην ελδνζήιην, δηάρπζε πξσηετλψλ 

πιάζκαηνο αίκαηνο, απμεκέλε 

ελδναγγεηαθή πήμε, θπάλσζε απηηψλ, 

νπξάο, άθξσλ

Παζνγέλεηα



Παζνγέλεηα

Μφιπλζε ζπψλ πνπ θπνθνξνχλ:

Ο ηφο δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα, πξνζβάιινληαο ηε κεηξνγελή θαη ηελ 

εκβξπνγελή κνίξα  πξφθιεζε απνβνιήο

Οη αλαπαξαγσγηθέο παξάκεηξνη ησλ ζπψλ επεξεάδνληαη αξλεηηθά θαη ε 

πηζαλφηεηα ηεο κφιπλζεο ησλ εκβξχσλ κέζσ ηνπ πιαθνχληα απμάλεηαη φζν 

πξνρσξάεη ε θπνθνξία. 



Υξφληα επίκνλε ινίκσμε 

Ζ εκκέλνπζα ινίκσμε δψσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίδεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κφιπλζεο, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηνχ λα 

απνθεχγεη ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ δψνπ-μεληζηή (αληηγραθή ζε 

αλαλεώζηκο σποπιεζσζκό καθροθάγωλ, επηβίωζε ζε περηοτές ηοσ ζώκαηος κε 

αλεπαρθή πρόζβαζε Abs)

Οη ρνίξνη κε επίκνλε ινίκσμε κπνξνχλ λα απεθθξίλνπλ ηνλ ηφ θαη απνηεινχλ 

θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ κέζα ζηελ 

εθηξνθή

χεο κε επίκνλε ινίκσμε κπνξνχλ λα δηαζπείξνπλ ηνλ ηφ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 86 εκεξψλ, ελψ αληίζηνηρα θάπξνη γηα 92 εκέξεο!

Παζνγέλεηα



Οη ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ηνπ ηνχ πνπ πξνζδίδνπλ γελεηηθή πνηθηινκνξθία:

1)Σπραίεο κεηαιιάμεηο (ηφο ΑΑΥ έρεη 40 θνξέο πςειφηεξν ξπζκφ εκθάληζεο 

κεηαιιάμεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηφ ηεο γξίπεο)

2) Αλαζπλδπαζκφο γνληδηψκαηνο ζηειερψλ ηνπ ηνχ

3) Αλνζνινγηθή επηινγή= Δπηβίσζε ζηειερψλ ηνπ ηνχ κε γελνηππηθέο

κεηαβνιέο πνπ πξνζδίδνπλ δπλαηφηεηεο απνθπγήο ησλ κεραληζκψλ άκπλαο 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (εκθάληζε λέσλ κνξθψλ αληηγφλσλ)



 Ο ηφο ηνπ ΑΑΥ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά αλνζνινγηθέο 

δηεξγαζίεο ηφζν ηεο θπζηθήο (1-5), φζν θαη ηεο επίθηεηεο αλνζίαο (6:ρπκηθή 

αλνζία, 7:θπηηαξηθή αλνζία) πξνο φθεινο ηνπ! Οξηζκέλεο επηδξάζεηο:

 1) Αλαζηέιιεη ηελ παξαγσγή IFN-α

 2) Μεηαβάιιεη ηελ παξαγσγή TNF-α, IL-1β, IL-10

 3) Αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ησλ TLRs 3, 7, 9 ζε καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά

θχηηαξα Μεησκέλε παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ

 4) Παξνδηθή αλαζηνιή ησλ NK θπηηάξσλ

 5) Δπηδξά ζηνπο κεραληζκνχο παξνπζίαζεο ησλ αληηγφλσλ θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ (έθθξαζε πξσηετλψλ θαη παξαγσγή 

θπηηαξνθηλψλ).

 6) Καζπζηεξεκέλε θαη ειιηπήο παξαγσγή εμνπδεηεξσηηθψλ αληηζσκάησλ

 7) Αζηαζήο, θαζπζηεξεκέλε παξαγσγή εθθξηηηθψλ θπηηάξσλ IFN-γ 



Παξάκεηξνο PRRS PRV

Μη εξοςδεηεπυηικά Ab* 7-14 ημέπερ -

Εξοςδεηεπυηικά Ab** > 28 ημέπερ 3-4 ημέπερ

Μέγιζηο επίπεδο IFN-γ# 8-10 μήνερ 1 μήναρ

Διαζποπά ηος ιού > 3-4 months 3-4 εβδομάδερ

Zimmerman 1999, Κςπιακίδος 2011

*Μη εξοςδεηεπυηικά ειδικά Ab ένανηι ηηρ ππυηεΐνηρ Ν (ζςμβάλλει ζηη μειυμένη 

παπαγυγή Τ- λεμθοκςηηάπυν) ηος νοςκλεοκατιδίος ηος ιού. Σςνςπάπσοςν με 

ιαιμία.

**Η παποςζία ηοςρ ζςνοδεύεηαι από μείυζη ηος ιικού θοπηίος καθώρ ζηπέθονηαι 

ενανηίυν επιηόπυν όπυρ η γλςκοππυηεΐνη GP5 ηος πεπιβλήμαηορ ηος ιού. 

Παπαμένοςν ζε ζσεηικά σαμηλά επίπεδα.

#Κςπίυρ παπάγεηαι από Τ- λεμθοκύηηαπα και ΝΚ. Αναζηέλλει ηην ανηιγπαθή ηος ιού 

λόγυ παπεμπόδιζηρ ζύνθεζηρ RNA. Η παπαγυγή ηηρ είναι σαμηλή.



Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ ΑΑΥ πνηθίινπλ, αλάινγα κε (α) ην

εκπιεθφκελν ζηέιερνο, (β) ηνλ πηζαλφ αλαζπλδπαζκφ ησλ ζηειερψλ ηνπ

ηνχ, (γ) αλνζνινγηθφ status ηεο εθηξνθήο, (δ) ηελ επαηζζεζία ησλ δψσλ, (ε)

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη (ζη) πξφγξακκα θηεληαηξηθήο

δηαρείξηζεο ηεο εθηξνθήο

Σηε βηβιηογραθία έτεη περηγραθεί εθηεηακέλο εύρος έληαζες ηωλ θιηληθώλ 

ζσκπηωκάηωλ  ηοσ Σσλδρόκοσ από ήπηα έως «θαηαζηροθηθή» εηθόλα

πκπηψκαηα



χεο

Λήζαξγνο, βήραο, πηαξκφο, θαηάπησζε, θπάλσζε άθξσλ ζψκαηνο, 

ππξεηφο θαη αλνξεμία

ηελ νμεία κνξθή: δξακαηηθή έμαξζε ελδεκηθψλ λνζεκάησλ (ζαξθνπηηθή 

ςψξα, αηξνθηθή ξηλίηηδα, θπζηίηηδα/ππεινλεθξίηηδα, ζχλδξνκν επηιφρεηαο 

ππνγαιαμίαο/δπζγαιαμίαο) – έληνλε αλαπλεπζηηθή λφζνο θαη μαθληθφο 

ζάλαηνο (1-4% ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ζπψλ)

πκπηψκαηα



χεο

Αλαπαξαγσγηθέο δηαηαξαρέο: αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηζηξνθψλ ζε νίζηξν 

(θπξίσο κε θαλνληθέο επηζηξνθέο), πξφσξνη ηνθεηνί (100-105 εκεξψλ), 

απνβνιέο ζην ηειεπηαίν ηξίην ηεο θπνθνξίαο (>72ε ήκεξα θπνθνξίαο ν ηνο 

δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα), γέλλεζε κνπκηνπνηεκέλσλ, ζλεζηγελψλ θαη 

αδχλακσλ ρνηξηδίσλ (κηθηέο ηνθεηννκάδεο), θαζπζηέξεζε εκθάληζεο νίζηξνπ 

κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ.

Οξηζκέλα έκβξπα «δηαθεχγνπλ» ηεο δηαπιαθνχληηαο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ.

Οη απνβνιέο πξνθαινχληαη είηε απφ ηε λφζεζε ηεο ζπφο (ππξεηφο) είηε απφ 

ηνλ ζάλαην ησλ εκβξχσλ ιφγσ ππνμίαο πνπ νθείιεηαη ζε αξηεξηίηηδα ησλ 

αγγείσλ ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ.

πκπηψκαηα







University of Veterinary Medicine of Hannover, Field Station for Epidemiology, 

Bakum, Germany



Κάπξνη

Λήζαξγνο, 

Αλνξεμία, 

Αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα, 

Μείσζε ηεο γελεηήζηαο νξκήο, 

Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο 2-10 εβδνκάδεο κεηά ηε κφιπλζε 

(κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη αθξνζσκηθέο αλσκαιίεο)

πκπηψκαηα



Θειάδνληα ρνηξίδηα

Αηνλία, απψιεηα βάξνπο, απίζρλαλζε, απαγσγή ησλ άθξσλ, δχζπλνηα, 

εθρπκψζεηο, δηάξξνηα, λεπξηθά ζπκπηψκαηα (ηξφκνο, θηλήζεηο 

πνδειαηηζκνχ) , αλαηκία θαη αηκνξξαγίεο (νκθαιφο θαη ζεκεία παξεληεξηθήο 

ρνξήγεζεο νπζηψλ θαη θνπήο ηεο νπξάο), απμεκέλν πνζνζηφ δεπηεξνγελψλ 

βαθηεξηαθψλ επηπινθψλ (αξζξίηηδεο, κεληγγίηηδα). 

ηελ νμεία θάζε= Τςειή ζλεζηκφηεηα ζειαδφλησλ (έσο 60%)

πκπηψκαηα













Αλαπηπζζφκελνη θαη παρπλφκελνη ρνίξνη

Ομεία κνξθή: 

•Αλνξεμία

•Λεζαξγηθφηεηα

•Δξπζξφηεηα – ππεξαηκία δέξκαηνο

•Γχζπλνηα

•Θακπή φςε ηξηρψκαηνο

•Μείσζε Μ.Ζ.Α. Αλνκνηνκνξθία νκάδσλ

•Αχμεζε πεξηζηαηηθψλ άιισλ ελδεκηθψλ λνζεκάησλ (ζηξεπηνθνθθηθή 

κεληγγίηηδα, Ν. Glasser, ζεςαηκηθή ζαικνλέιισζε, εμηδξσκαηηθή 

επηδεξκίηηδα, ζαξθνπηηθή ςψξα, βαθηεξηαθή βξνγρνπλεπκνλία).

•πκβνιή ζηελ εκθάληζε ηνπ  Αλαπλεπζηηθνχ πλδξφκνπ

πκπηψκαηα





 Αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ινηκψμεσλ απφ:

 Actinobacillus pleuropneumoniae

 Bordetella bronchiseptica

 Haemophilus parasuis

 Mycoplasma hyopneumoniae

 N. Aujeszky

 PCV-2

 Αλαπλεπζηηθφο θνξσλατφο

 Salmonella cholerasuis

 Streptococcus suis

 Γξίπε

 TGE

Αλαπλεπζηηθφ χλδξνκν ηνπ Υνίξνπ

πλεξγαζία κε άιινπο παζνγφλνπο παξάγνληεο



Αιινηψζεηο

Έκβξπα:

Αηκνξξαγίεο (πλεχκνλεο, ακπγδαιέο)

Πεξηλεθξηθφ νίδεκα θαη λεθξσηηθέο εζηίεο ζε ήπαξ θαη ζπιήλα 

Τδξνπεξηθάξδην, πδξνζψξαθαο, αζθίηεο

Θειάδνληα ρνηξίδηα:

Γηφγθσζε + εξπζξφηεηα πλεπκφλσλ (δηάκεζε πλεπκνλία)

Πξνζβνιή ιεκθνγαγγιίσλ

Δγθεθαιίηηδα, κπνθαξδίηηδα

Οίδεκα, αηκνξξαγίεο, λέθξσζε νκθάιηνπ ιψξνπ

χεο:

Ηζηηνθπηηαξηθή δηάκεζε πλεπκνλία (πνιπεζηηαθή ή δηάρπηε) θαη επηρψξηα 

ιεκθαδελνπάζεηα

Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε κήηξαο ζπψλ πνπ απέβαιαλ: ηζηηνθπηηαξηθή

ελδνκεηξίηηδα, λεθξσηηθή πιαθνπληίηηδα



Διάμεζη πνεςμονία – αδςναμία ζύμπηςξηρ ηυν πνεςμόνυν

www.vet.uga.edu



Πποζβεβλημένα από ηον ιό ΑΑΣΦ κςτελιδικά μακποθάγα

www.vet.uga.edu



Πποζβεβλημένο από ηον ιό ΑΑΣΦ ενδοαγγειακο μακποθάγο

www.vet.uga.edu



Ανοζοιζηοσημική ανίσνεςζη ηος ιού ηος ΑΑΣΦ ζε μακποθάγα (βέλη) ηος 

πνεύμονα (7 ημέπερ μεηά ηην πειπαμαηική μόλςνζη)
Morgan, et.al. (2016). 



Διάσςηη διάμεζη πνεςμονία με ιδιαίηεπα διαηεηαμένα κςτελιδικά διαθπαγμάηια

(7 ημέπερ μεηά ηην πειπαμαηική μόλςνζη)

Morgan, et.al. (2016). 



Τπνςία ΑΑΥ ηίζεηαη ζε πεξίπησζε αλαπλεπζηηθνχ λνζήκαηνο ζε

δηάθνξεο ειηθίεο κε ηαπηφρξνλε δηαηαξαρή ηεο αλαπαξαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζπψλ.

Ζ νξηζηηθή δηάγλσζε ηνπ ΑΑΥ πεξηιακβάλεη ΠΑΝΣΑ ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ

Γηάγλσζε



Γηάγλσζε

Μηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο

- Αλίρλεπζε ηνπ ητθνχ αληηγφλνπ κε αλνζντζηνρεκηθέο κεζφδνπο θαη κε 

αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο  (PCR) ζε ηζηνχο φπσο νη 

πλεχκνλεο θαη νη ακπγδαιέο

- Οξνινγηθέο εμεηάζεηο (πξνζνρή ζηελ νξζή δεηγκαηνιεςία θαη ζηελ 

αμηφπηζηε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ):

- Έκκεζνο αλνζνθζνξηζκφο (IFA)

- Γνθηκή αλνζνυπεξνμεηδάζεο κνλήο ζηηβάδαο (IMPA)

- Γνθηκή νξνεμνπδεηέξσζεο (SVN)

- Αλνζνελδπκηθή κέζνδνο (ELISA) 

Τα αληηζώκαηα αλητλεύοληαη 7-14 εκέρες κεηά ηε κόισλζε θαη οη κέγηζηες ηηκές ηίηιωλ

ιακβάλοληαη ζηης 30-50 εκέρες θαη δηαηερούληαη γηα 4-5 κήλες (ζεκαζία γηα ηολ οροιογηθό

έιεγτο ηες εθηροθής)

Χοηρίδηα οροζεηηθώλ ζσώλ θέροσλ κεηρηθά αληηζώκαηα γηα 6-8 εβδοκάδες (Δt1/2

κεηρηθώλ αληηζωκάηωλ = 16,2 εκέρες)



 Αλαπαξαγσγηθέο δηαηαξαρέο:

Κιαζζηθή θαη Αθξηθαληθή Παλψιε

Λεπηνζπείξσζε

Παξβνΐσζε

Λνίκσμε απφ εληεξντφ

Αηκνζπγθνιιεηηθφο ηφο εγθεθαινκπειίηηδαο

Ν. Aujeszky θ.α

 Αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα:

 Γξίπε

 Δλδσνηηθή πλεπκνλία

 PCV-2 - Aλαπλεπζηηθή λφζνο 

 Ν. Glasser

 Αηκνζπγθνιιεηηθφο ηφο εγθεθαινκπειίηηδαο

 Λνίκσμε απφ αλαπλεπζηηθφ θνξσλατφ

 Ρηλίηηδα απφ θπηηαξνκεγαιντφ θ.α.

Γηαθνξηθή Γηάγλσζε



Αληηκεηψπηζε- έιεγρνο 

Απνκφλσζε θαη νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ λενεηζεξρφκελσλ δψσλ

αλαπαξαγσγήο πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζε κία ΑΑΥ αξλεηηθή εθηξνθή = No1

αηηία εηζφδνπ ηνπ ηνχ (Pesente 2006).

Απνθπγή αλάκημεο νξνζεηηθψλ κε νξναξλεηηθά δψα:

•ηαβιηζκφο απνγαιαθηηζκέλσλ ρνηξηδίσλ θαηά ηνθεηννκάδεο

•Απνθπγή λέσλ άζθνπσλ αλάκημεσλ δψσλ ζηα παρπληήξηα

•ηαδηαθή κείσζε αξηζκνχ δψσλ πξνζβιεκέλεο εθηξνθήο θαη πξννδεπηηθή

αληηθαηάζηαζε κε λέα νξναξλεηηθά δψα

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ



Αλάιεςε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ ζηελ εθηξνθή: έιεγρνο ηνγελψλ,

βαθηεξηαθψλ θαη παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ κε θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη

εκβνιηαζκνχο, αληηκεηψπηζε κπθνηνμηλψζεσλ, θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ-

εληφκσλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νξζήο δηαρείξηζεο: έιεγρνο ππθλφηεηαο ησλ

δψσλ, πνηφηεηαο κηθξνπεξηβάιινληνο, πεξηνξηζκφο θαηαπφλεζεο ησλ δψσλ

Ο ηός αδραλοποηείηαη από θαηλόιες, 

θορκαιδεύδε, θαη εσρέως 

τρεζηκοποηούκελα αποισκαληηθά 

δηαιύκαηα (πτ. δ/κα τιωρίλες 0,03%) ελώ 

είλαη εσαίζζεηος ζε ζσλζήθες pH<6 ή >7,5.

Αληηκεηψπηζε- έιεγρνο 



Δκβνιηαζκνί (ελδνκπτθνί – ελδνδεξκηθνί)

ηφρνο:

Έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνχ κέζα ζηελ εθηξνθή – θαηά ην δπλαηφ 

δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνχ ζηνλ αλαπαξαγσγηθφ πιεζπζκφ Δπίηεπμε 

ελφο ζηαζεξνχ “PRRS status” ζηελ εθηξνθή.

Πξφβιεκα: 

Ο ηφο έρεη δηαθνξεηηθά ζηειέρε ή αλνζνινγηθνχο ηχπνπο νη νπνίνη δελ 

πξνθαινχλ επξέσο απνηειεζκαηηθή δηαζηαπξνχκελε αλνζία δπζθνιία 

ειέγρνπ ηνπ λνζήκαηνο.

πλήζεο πξαθηηθή: Υξήζε αδξαλνπνηεκέλσλ (λεθξψλ) ή ειαηησκέλεο

ινηκνγφλνπ δχλακεο (δσληαλψλ) εκβνιίσλ ζηνλ αλαπαξαγσγηθφ πιεζπζκφ

ή/θαη ζηνπο απνγαιαθηηζκέλνπο ρνίξνπο.

Αληηκεηψπηζε- έιεγρνο 



Πξφηαζε: Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαη ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ελφο Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο  εθξίδσζεο ηνπ ΑΑΥ ζε ρψξεο κε 

έληνλε εμάπισζε, φπσο ε Διιάδα, ζα ήηαλ εθηθηφ θαη απνηειεζκαηηθφ λα 

εθαξκνζηεί έλα εζεινληηθφ ηαθηηθφ πξφγξακκα νξνινγηθνχ έιεγρνπ ησλ 

εθηξνθψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ( 3 θνξέο αλά έηνο) κε ηελ πξνζαξκνγή 

μερσξηζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ αλά εθηξνθή, ψζηε 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ λα είλαη εθηθηή ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζεηηθψλ εθηξνθψλ.

Αληηκεηψπηζε- έιεγρνο 



Σα θαιά λεα γηα ην κέιινλ:

Γεκηνπξγία ρνίξσλ αλζεθηηθψλ ζην ΑΑΥ:

Αληηκεηψπηζε- έιεγρνο 





 Νενεηζεξρφκελα δψα θαη ζπέξκα (θαξαληίλα – RT-PCR)

 Δπνρηθφηεηα θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ

 Γέλλεζε «κηθηψλ» ηνθεηννκάδσλ 

 Μεηαβνιέο αλαπαξαγσγηθψλ παξακέηξσλ

 Αλαζπλδπαζκφο ζηειερψλ

 Απνηπρία – ειιηπήο εθαξκνγή εκβνιηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

απνιπκάλζεσλ

 Βηναζθάιεηα

εκεία πξνζνρήο ηνπ θιηληθνχ θηελίαηξνπ:

Take home message
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