Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 29, No 4 (1978)

Research on the existence of Haemagglutination
inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig
sera in Greece
Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ, Σ.
ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, R. R. HENRY, K. ΤΣΑΛΤΑΣ
doi: 10.12681/jhvms.21361

Copyright © 2019, Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Γ. ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ, Σ.
ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, R. R. HENRY, K. ΤΣΑΛΤΑΣ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

To cite this article:
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ., ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ., ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ., HENRY, R. R., & ΤΣΑΛΤΑΣ K. (2019). Research on the
existence of Haemagglutination inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig sera in Greece. Journal of the Hellenic
Veterinary Medical Society, 29(4), 235–238. https://doi.org/10.12681/jhvms.21361

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 21:55:32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

-235ΛΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ, ΕΛΛ.

ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,

1978, Τ. 29. τ. 4

ΕΡΕΥΝΑ ί ί Α ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΕΏΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ PARVO (PPV) ΣΕ
ΟΡΟΥΣ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ύπο
Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ*, Γ. ΑΝΔΡΕΩΤΗ*, Σ. ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ**, R.R. HENRY*** και Κ.
ΤΣΑΛΤΑΣ*
RESEARCH ON THE EXISTENCE OF HAEMAGGLUTINATION
INHIBITING ANTIBODIES TO PORCINE PARVOVIRUS IN
PIG SERA IN GREECE
By
S. KYRIAKIS*, J. ANDREOTIS*, S. PAPASOLOMONTOS**,
R.R. HENRY*** and C. TSALTAS*

SUMMARY
Sera collected from 17 pigs of various ages at a commercial breeder - grower pig farm in
Greece have shown antibodies to 59e/63 porcine parvovirus (PPV). The haemagglutination —
inhibition titers varied fom 1:640 to 1:16000. The results indicate the existence of PPV in Gree
ce. A future extensive survey of sera collected from different herds of pigs would enlight the di
stribution of PPV in Greece and its economic significance to the pig industry.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή συχνή απομόνωση διαφόρων στελεχών τοΰ Ιού parvo των χοίρων — ι
διαίτερα του στελέχους 59e/63 πού θεωρείται πρωτότυπο — άπό Εμβρυα πού
ε?χαν αποβληθεί και άπό θνησιγενή χοιρίδια, πιθανολογεί μία ενδεχόμενη ενο
χοποίηση τοϋ ίου σαν αιτιολογικού παράγοντα αποβολών τών χοιρομητέρων
και απωλειών στα νεογέννητα χοιρίδια (Cartwright και Huck 1977, Rodeffer
και συν. 1975, Mengeling και συν. 1975α, Donaldson - Wood και συν. 176).
'Ακόμη, ή απομόνωση τοΰ ΐού άπό τό σπέρμα καί τή κολπική βλέννη χοίρων
μπορεί να συσχετισθεί καί μέ προβλήματα στειρότητας (Cartwright καί Huck
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—2361967). 'Υποστηρίζεται επίσης δτι ή φυσική μόλυνση μιας εκτροφής χοίρων έ
χει σαν επακόλουθο τή πρόκληση ΐαιμίας σε Ολα τα ζώα του χοιροστασίου
(Johnson καί Collings 1971). "Αν και τα κλινικά συμπτώματα είτε απουσιά
ζουν, είτε δταν εκδηλωθούν είναι πολύ ήπια και μη παθογνωμικά, εντούτοις
ενα μεγάλο ποσοστό των μολυσμένων χοίρων αναπτύσσουν υψηλούς τίτλους
αντισωμάτων (Johnson καί Collings 1969).
Ή προσβολή των χοίρων άπό τον lo parvo παρουσιάζει ευρεία γεωγραφι
κή εξάπλωση (Mengeling 1975β). Έτσι αυτόματα τίθεται θέμα είσαγωγής χοί
ρων αναπαραγωγής άπό χώρες δπου £χει απομονωθεί ό Ιός, άφοΰ βέβαια απο
δειχθεί πλήρως ή ενοχοποίηση τοϋ παρβοϊοΰ σαν αίτιολογικοΰ παράγοντα α
ποβολών τών χοιρομητέρων.
Σκοπός αυτής τής Ερευνάς, μια καί ή ελληνική βιβλιογραφία δεν αναφέρει
τίποτε σχετικά, ήταν ή μέ τήν βοήθεια ορολογικών δοκιμασιών διαπίστωση
προσβολής ή δχι τών χοίρων στην 'Ελλάδα άπό τον Ιό parvo.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ

Σ' ένα βιομηχανικού τύπου χοιροστάσιο τής κεντρικής 'Ελλάδας δυναμι
κότητας 200 χοιρομητέρων, πού στο παρελθόν είχε προβλήματα αποβολών
καί απωλειών στα νεογέννητα χοιρίδια, προβήκαμε σέ τυχαία λήψη αίματος ά
πό ζώα αναπαραγωγής, κρεοπαραγωγούς χοίρους στο τελικό στάδιο αναπτύ
ξεως καί χοίρους σφαγής. Τα δείγματα αίματος κατάλληλα επεξεργασμένα,
συντηρημένα καί συσκευασμένα στάλθηκαν σέ κτηνιατρικό διαγνωστικό εργα
στήριο του εξωτερικού (Salisbury Laboratory) για δοκιμασία αναστολής τής
αίμοσυγκολήσεως, δπως αυτή περιγράφεται (Cartwright, 1978).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανασχετικά τής αίμοσυγκολήσεως αντισώματα κατά του Ιού parvo τών
χοίρων βρέθηκαν σέ δλους τους ορούς τών δειγμάτων αίματος σέ διάφορους
τίτλους, δπως φαίνεται καί άπό τόν πιν. 1. Ή ταυτόχρονη βακτηριολογική ε
ξέταση τών δειγμάτων αίματος απέκλεισε τήν παρουσία παθογόνων μικροορ
γανισμών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ

Παρ' δλο πού ή Ερευνά μας περιορίστηκε σέ Ενα μόνο χοιροστάσιο καί τά
έξετασθέντα δείγματα ήταν λίγα (17), οί υψηλοί τίτλοι (1:640 - 1:16000) πού
βρέθηκαν μαρτυρούν δτι ό Ιός parvo υπάρχει στή χώρα μας.
Δέν είναι βέβαια δυνατό νά αποδοθούν τά παλαιά προβλήματα τού χοιρο
στασίου αυτού στή προσβολή άπό τόν Ιό parvo αν καί ό τρόπος εξελίξεως,
χρονικά τουλάχιστον, τών αποβολών καί τών απωλειών τών νεογέννητων
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Τίτλοι + ανασχετικών της αίμοσυγκολήσεως αντισωμάτων κατά
τοΰ παρβοϊοΰ 59e/63 των χοίρων
Χοίροι 'Αναπαραγωγής

'Αριθμ.
ένωτίου
44
60
128
79
8Α*
122
58
83
118
119

Τίτλος

Κρεοπαραγωγοί χοίροι
στο τελικό στάδιο
αναπτύξεως

'Αριθμ.
ένωτίου

Τίτλος

-

4960
5120
2560
8960

1280
5120
2560
1280
8960
16000
10240
8960
5120
2560

Χοίροι σφαγής

'Αριθμ.
ένωτίου

'Αριθμ.

69
86
125

10240
640
640

+ 'Αντιπροσωπεύουν αραιώσεις 1:
* Κάπρος.
χοιριδίων μας προδιαθέτει προς αυτή τή κατεύθυνση. Ό λ α αυτά βέβαια ενι
σχύονται άπό τήν πιθανή ενοχοποίηση τοΰ ίου σαν αΐτιολογικοΰ παράγοντα
αποβολών, τα ανασχετικά τής αίμοσυγκολήσεως αντισώματα πού βρήκαμε σέ
υψηλούς τίτλους καί τόν μερικό αποκλεισμό ορισμένων άλλων λοιμώδους ή
μή αΐτιολογίας παραγόντων.
'Επειδή δμως πιστεύεται σήμερα δτι ό Ιός parvo των χοίρων σχετίζεται μέ
προβλήματα αναπαραγωγής, καί μέ κατ' επέκταση οίκονομικές Ιδιαίτερα επι
πτώσεις οί όποιες δμως δέν έχουν ακόμη μελετηθεί, φαίνεται φανερή ή ανάγ
κη μιας πιο διεξοδικής έρευνας του ρόλου τοΰ ίοΰ parvo στή παθολογία ανα
παραγωγής των χοίρων στην Ελλάδα καί τή λήψη των σωστών υγειονομικών
μέτρων προστασίας τής χοιροτροφίας μας.
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