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The lole of infection with anaerobes G. novyi in sudden deaths of pigs

Summary

Sudden deaths have already been reported in pigs with pathological findings suggesting Clostridia involve-
ment. The number of cases that were noted in the period of 1995-1998 in a herd of about 2000 sows, showed a
tendency to increase (from 2.5"ń up to 5.8%). In the post mortem examination performed on the intestine,
liver, sp|een and muscle samples, no anaerobic toxins were detected, while the numtier of Clostridia cells was
found to be the highest in the liver (concentration from 3 x l0a to 2 x 106lg). A total number of 15 strains of
C. novyi and 15 strains of C. perfringens were isolated from the internal organ samples (liver and spleen)
taken from 5 dead pigs. Serological diagnostics was performed for 5 isolates of C. novyi (3 isolated from the
liver, 1 from the spleen and 1 from the muscles of 5 dead sows). Four isolatęs of C. novyi were identified as
serotype B and one isolate as serotype A (none of them was lethal alpha toxin producing strain). All
C. perfringens seroĘvpes tvere revealed to be defective in regard to their toxinogenic properties (low alpha
toxin concentration).

The authors ruled out toxaemia as a possible cause of death of the animals. Ilowev€r, they suggested a
possible accumulation in the liver of extremely easily sporułating C. novyi, possibly their multiplication in
vivo or even to some extent their influence by means of lecitinase production which are C (toxin fi) and D
(toxin gamma). Such toxins were able to extend their effect on the organism by causing the vascular disorders
in the liver, and perhaps in the spleen.
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Znaczęnie C. nov.v"i stosunkowo njeżle już poznane
w odniesieniu do owiec (14, 16) i bydła (13), pozosta-
je otwartą, wciĘ dyskutowaną kwestią w badaniach
nad etiologią nadto patomechanizmem nagłych pad-
nięó świń (sudden death, wg 17). Drobnoustrój ten
bowi em, aczkolwiek r zadko u zw ieruą$ spotykany ( 1 1 ),
jest podejrzewany o powodowanie niespodziewanych,
niekiedy nawet znacznych strat w stadach ftzody
chlewnej (7). W większości jednak przeprowadzonych
dotychczas badań, rozpoznanle oddziaływań tego bez-
tlenowca, wyjątkowo kłopotliwego w hodorvli ( 1 1, 16),
przeprowadzono w oparciu zaledwie o zmiany sek-
cyjne (wg 17) i mało przekonywujący z uwagi na za-
wodność ( 1 0), odczyn immunofluorescencyj ny (fluore-
scent antibody test FAT, wg 3). Natomiast udane, a
stosunkowo nieliczne próby wyosobnienia C. novyi z
tkanek padłych świń nie kończ,yły się z reguły identy-
fikacją serotypu (7), względnie w przypadku nawet
zrealtzowania w jakimś stopniu tych diagnostycznych
wymagań (16) nie uwzględniały oceny właściwości
toksynogennych drobnoustroj ów (3).

W związku z powyższym celem badań własnych
było opisanie przypadku nie rejestrowanych dotych-
czas w l<raju nagĘch padnięć macior sugerujących etio-
logię beztlenowcową schorzenia, oznaczenie liczby
laseczek Clostridittm w badanych tkankach, nadto
przeprowadzenie identyfikacji serotypowej wyosob-
nionych szczepów i ocenę ich właściwości toksyno-
gennych.

Matetiał i metody

Zwierzęta. W gospodarsfrvie ,,Z" prowadzono rejestrację
nagĘch padrrięć maciot, określano rodzaj zmian anatomopa-
tologicznych, oceniano mviązek choroby z ciĘąi porąroku.

Posiewy i izolacja. Materiał zbłony śluzowej jelit cien-
kich oraz wycinków chorobowo zmienionych rnięśni, wą-
troby i śledziony pochodzące od 5 padĘch macior \ły-
siewano na selektywne podłoze Zeisslera (dodatek 50 pg/ml
siarczanu neomycyny). Inkubację prowadzono w 37'C
przezż dni w atmosferze beztlenowej metodąGas Pak (ze-
staw bioMćrieux, Fran cj a). Następnie podej rzane, poj edyn-
cze kolonie wycinano wTaz z agareln i wprowadzano do



probówek zpodłożęm Gouillaumie i Kreguera ().lJzy-
skane w ten sposób hodowle bakteryjne sprawdzano nabrak
zanieczyszczeń mikroflorą tlenową (wysiewy na podłoze
Zeisslera bez neomycyny,namnażanie w wanrnkach tleno-
wych). Jednocześnie wykonywano posiewy bezpośrednie
z materiałów w kierunku mikroflory aerobowej (agar z
krwią SS, inkubacjaw 37"C w ciągu 48 godzin).

Badanie ilościowe. W tym celloznaczano - metodąroz-
cięńczęń - Iiczbę kolonii rutynowo rozpoznawanych Clo-
stridium wyrosłych z wątroby, mięśni i śledziony przy za-
stosowaniu selektyłvnej pożywki Zeisslera (zawarlość 50
pglml siarczanu neomycyny), Wyniki przedstawiono jako
koncentrację zarazkaw l gtkanek.

IdenĘfikacja gatunku. Określano morfologię komór-
ki bakteryjnej i kolonii, właściwości fermentacyjne (wpół-
pĘnnym środowisku substraty: Iaktoza, glukoza, sacharo-
za, maltoza, mannit, salicyna) oraz proteolttyczne (mleko
lakmusowe, ścięta surowica końska, l50ń żelaĘna), ponadto
wytwarzani e \ecytynazy, indolu i lreazy.

IdenĘfikacja serotypu. Sprawdzano efekt lecytynazo-
wy metodą płytkową i kolumnową z uży ctem podłoza Wil-
lisa - Hobbs (2, 9). Określano odrębność antygenową le-
cytynaz swo i ś c ie neutrali zowanych pr zęz monowalentne
surowice antytoksyczne C, novyi A i B (uzyskane we wła-
snym zakresie).

Badanie na obecność toksyn. Badanie wykonano we-
dług metodyki przedstawionej we wcześniejszych pracach
własnych (1,2).

Chorobotwórczość szczepów. Zakażano dootrzewno-
wo białe myszy dawką0,5 ml hodowli w podłożu VF poje-
dynczych izolatów, a takżę ich mieszane zestawy dwuga-
tunkowe (łączna objętość hodowli stale 0,5 mllmysz). Czas
ob ser-wacj i zw ierząt 24 go dziny.

Wyniki iomówienie
Od 1995 r. w gospodarstwje ,,Z" (stado liczące po-

nad 2 0 0 0 mac i or) systematyc znię w zr astała 7iczb a p ad-
nięć wynos ząca w skal i 1 99 5 r. - 2,5oń, następni e osią-
gała 3,7oń i 4,5oń (kolejne lata), wreszcle 5,8oń w
1 9 9 8 r. (ryc. 1 ). Podkreślić naleĘ, że byĘ to nagłe przy -
p adki śmierci, praktycznie b ez zauw ażalny ch obj awów
chorobowych, występujące najczęściej w okresie oko-
łoporodowym, zwłaszcza w chłodnych miesiącach

ol
/o

1 995 1 996 1 997

roku (w porze jesienno-zimowo-wiosennej ok. 60%
zejść śmiertelnych). Zatęm zachorowania te ogólnie
odpowiadaŁy przebiegowi podanemu ostatnio przez
Durana i Waltona (10). Odnosi się to również do po-
dobieństwa zmian anatomopatolo gicznych w po staci
gwałtownego wzdęcia i rozkładu gnilnego zwłok,
obecności pęcherzyków gazuw wątrobie, zwykle po-
większonej, ciemnozielonkawej, niekiedy znowu ja-
snej, ale zawszeprzy ucisku szeleszczącej, nadto ciem-
nej, wielokrotnie powiększonej śledziony (splenome-
galia, nawet 5-krotna), wreszcie występowania wodo-
brzusza (ascites) oraz gazowego obrzęku tkanki pod-
skórnej (oedema emphysematosa). Dość często leje-
strowano pęknięcie torebki, nadmiernie powiększonej
śledziony, rzadziej wynaczynienia w tkance podskór-
nej . P owyż sze zmiany, nadzwy czaj intryguj ące, trud-
no jest w sposób bezdyskusyjny łączyc z działantem
laseczek Clostridium chociażby zę względn na bfak
o dczynów martw i czy ch j aki e char aktery zuj ą wpływ
wytwarzanychin silł toksyn beztlenowcowych (8, 11,

12, 75,16). Rozwazaniu temu przęczy jednocześnie
stwierdzana, anormaln ie wys oka ltczb a |aseczęk C l o,
s,tridium w badanych tkankach, zwłaszcza w wątro-
bie, w której stale przekraczała wartośc 10a-105/g, a

niekiedy osiągała nawet 106lg (przypadek 3, tab, 1).

Co się natomiast tyczy mięśni i śledziony to zawar-
tość w nich Clostridium nie przewyższała koncentra-
cji l 0' l g (ab. 1 ). Zatem niewątpl iw ię źr o dłem beztle -
nowców była wątroba, ale do tozstrzygnięcia pozo-
stawał dalej dylemat czy był to aktywny proces pTzy-
ży ci owy, czy j edynie inwazj a p o śmiertna. Wsp omni eć
bowiem wypada, że narządy te, także zawaftość jeltt,
nie zawięrały toksyn beztlenowcowych.

D alsząinterpretacj ę prz e dstawi onej kwe s tii w iąza-
no z identyfikacją wyosobnionych od wszystkich 5

macior (dotyczy mięśni, wątroby, śledziony) laseczek
z rodza1l Clostridium (łącznie 30 szczepow), które
stanowiły - zdlagnozowane w oparciu o właściwości
morfologiczne, nadto cechy biochemiczne - miesza-
ne zespoĘ C. novyi z C. perfringens.

Identyfikację serotypu przeprowadzono z grupą
wybranych 5 izolatów C. novyi (3 z wątroby, 1 - mię-
śnie, 1 - śledziona,łącznie od 5 macior). Przedstawia-
ły one duze laseczki z zarodnikami (ryc.2), wyrasta-
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Tab. l. Liczba laseczek Clostrielium w badanych tkankach

1 x 101

1 x 102

1 x 102

2 x 101

4 x 101

8 x 101

1 x 102

2 x 101

1 x 102

2x101

1
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2 x 105

1 x 105

2 x 106

3 x 10a

4 x 105

Ryc. 1. Narastanie padnięć świń w Iatach 1995-1998
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Ryc. 2. Komórki C. novyi B

Ryc. 4. Efekt lecytynazowy dookoła kolonii C. novyi B (górna
połowa płytki, wpłylv toksyny beta) i jego neutralizacja (dól
płytki)

jące na agarze Zeisslera jako kolonie hemolityczne
(alfa, beta), nitkowate (ryc. 3), powodujące efekt lecy-
Ęnazow,l1(ryc.Ą neutralizowany w przypadku 4 szczę-
pów surowicąantylecytynazowąbeta (ryc. 4), co umoz-
liwiło zdiagnozowanie ich jako C. novyi B (charakte-
rystyczna takze koagulacja, a potem wyraźne trawie-
nie kazeiny mleka (ryc. 5). Badany piąty szczep, wy-
odrębniony z wątroby, który wytwarzał lecytynazę i

Rlrc. 5. Koagulacja i tralyienie kazein1, mleka przez C. ttovyi
B (obok probóllka z podłożem nie zasianym, kontrolna)

Ryc. 6. Wytlvarzanie efektu lecytynazowego (oddziaływanie
toksyny gamma) i perłowej warstlvy (wpłl,w toksl,ny epsilon)
przez C, novyi A

tzw. perłowąwarstwę (ryc 6) podlegał zobojętnieniu
w aktywności zmętnieniowej przez surowicę antytok-
syczną gamma i dlatego zostałuznany za C. novyi A.
Zadenjednak z tych izolatów nie wytwarzał toksyny
alfa, tj. głownej toksyny, która decyduje o chorobo-
twórczości C. no4li(6, l1, 16).

Druga partia 15 szczepow obejmowała izolaĘ C.
p el"fri ngen,i A (charakterystyczne właściwości fermen-
tacyjne, burzliwa koagulacja kazeiny m]eka bez tra-
wienia kazeiny, nadto nie wytwarzanie indolu i ure-
azy). Produkowały one co prawda toksynę alfa, ale w
niskiej koncentracji (brak efektu letalnego u myszy
inokulowanych superl atantem hodowli). W związku
z Ęm lznano je za izolaĘ defektylvne serotypu A (brak
wzrostu aktywności po trypsynizacji wykluczał obęc-
ność toksyny epsilon i jota, kryteria wg 12, 1,6).

Rl,c.3. Kolonie C. novyiB
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Na koniec sprawdzono wpływ mieszanych hodowli
C. novyi oraz C. perfringens A. Zakażone myszy i w
tymprzypadkuprzeżywały, a u świnek morskich po-
wstawał poiniekcyjny dośó silny obrzęk bez efektu
letalnego, w swojej intensyłvności identyczny jakpo
inokulacji hodowlą pojedynczych szczepów C. novyi
A, względnie B. Był on najprawdopodobniej wywoła-
ny działantem w ykazany ch 1 e cy§ naz, tj . to k s yny b e ta
właściwej serotypowi B (fo s folip a za C) s, toksyny gam-
ma (fosfolipazaD) charakteryzującej seroĘp A. Wspo-
mnieć jednak wypada, że wpływ tych enzymów na
organtzm, mało na ogołpoznany, ciągle wymaga dal-
szych badań (11, 14).

Re asumuj ąc, pr zępr ow adzone b adania nie wykazu-
jące w tkankach padłych macior, nadto w hodowlach
badanych szczepów C. novyi A,B oraz C. perfringens
A specyficznych dla nich toksyn letalnych (typ alfa),
wykluczaj ą toks emię j ako przy czynę śmierci tych zwie-
rząt.Także charakter zmian chorobowych, tj. nie wy-
stępowanie ognisk matlrwiczych i wybroczynowości -
Ępowych dla oddziaĘrvań toksyny alfa C. novyi Al,B
(6), a nie obserwowanych w przypadkllnagłej śmierci
świń, dodatkowo wspierajątaki właśnie pogląd (3, 5).

Stwierdzona wysoka zawartośc w wątrobie laseczek
Clostridium (105-106/9) może być wynikiem przedŁu-
żonego akumulowania w jej tkankach spor, szczegól-
nie łatwo zarodnikujących laseczek C. novyi A i B,
nie wykluczone,że częściowo także ich przyżyctowe-
go namnażania, a nawet w jakimś stopniu oddziały-
wania poprzez wytw arzane Iecytynazy (stwierdzona
toksynogenność szczepów w zakresie komponent beta
i gamma). Tak zinterpretowany patomechanizm wy-
rażŃby zatem w zasadzie bakteriemię (odczynowością
splenomegalia). W tym ujęciu zejścia śmiertelne ma-
cior, zwykle nagłe, następujące bez uprzednich obja-
wów chorobowych (3, 5, 7) przedstawiaĘby wynik
inicj owanych miej s c owo w wątrob tę zabur zei, pr ze de

wszystkim naczyniowych. Wtedy wzrastać by też
mogła opisywana niekiedy przesiękowość do jam cia-
ła (ascites, hydrothorax, wg 3). Notowany z kolei
obrzęk tkanki podskórnej, w badaniach niniejszych
obserwowano jako proces niewielki, wręcz marginal-
ny, w dodatku bez wynaczynień (nie potwierdzone
spostrzeżenia Durana i Waltona, wg 3), nie sposób
wiązac z przyżyciowym wpływem C. novyi A i B.
Podkreślić bowiem należy, że dla zapoczątkowania
zmlan w mięśniach fizjologiczntę natlenionych po-
tr zebna j e st konc en tr acj a chorob otw ót cze go drobno -

ustroju wynosząca 10a/g (w badaniach własnych zbyt
niska zawartośc Clostridium, zaledwie 101-102, aizo-
laty pod względem toksynogennym defektywne).
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GROSS S. J., RYAN W. G., PLOEGER H. W.:
Odrobaczanie krów mlecznych i jego wpływ na
produkcje mleka. (Anthelmintic treatment of da-
iry cows and its effect on milk production). Vet. Rec.
I44,581-587, 1999 (2I)

W oparciu o wyniki ponad 80 prac dotyczących inwazji nicieni żołądkowo-
-jelitowych u bydła mlecznego oceniono wpłyr.v odrobaczania na wydajnośó mle-
ka Stopień inwazji oceniono w oparciu o badania rzeźntalc krów eljminowa-
nych z prodrrkcji. liczbę jaj w kale krów produkcyjnyclr W badaniach uwzgJęd-

niono następujące grupy: krowy zakażone nadrodze naturalnej i ]eczone w środ-

kowym okresie laktacj i, krowy zakażone na drodze nattlralnej i leczone 1-3 krotnic
w okresie zasuszenia względnie tuż przed zasuszeniem, krowy zakażone na dro,
dze naturalnej i lcczonc kilkakrotnic na początku okresu laktacji Jub poddanych
leczeniustrategicznemuwciąguroku Wterapiistosowanoprcparatyfosforoor-
ganiczne, benzirnidazol, imidazotiazo], laktony makrocykliczne W 80% ekspe-

rymentów rł,ystąlił wzrost nlleczności po srosowaniu leków przeciwpasożytni-
czych. Średnio wurost ten 11,ynosił 0,63 kg mteJ<a/dzień W 26 na 35 ekspery-
mentów leczenie zwiększało też zau,artość thlszcz:l w tn]eku 

G.

GRILLO M.J., MARIN C.M., BARBERAN M.,
BLASCO J. M.: Doświadcza|ne zakażenie ciężar-
nych owiec Brucella ryr:§. (Experimental Brucella
oyl's infection in pregnant ewes). Vet. Rec. I44,555-
558, 1999 (20)

Owce przed pierwszą strzyżązakażono do worka spojówkowego Brucella
oulr we wczesnyrn (45-75) lub późnym okresie (1 20) dni ciąźy Srednia clarvka

zakaźna patogena rvynosiła 1,3x ] 09. Tylko niewielka ilość owiec wydalała zara-

zek w okresic ciąży oraz porody przedwczesne występowały u niewielkiej l iczb5,

cięźarnych salnic. Większośó zwierząt wydalała B ovis r.v trakcie porodu oraz rv

okresie laktacji Jedno z 11 jagniąt padłych przed odsadzetliem było zakażone
podczas gd1, 45 jagniąt trzymanych w izolacji od matek aż do osiągnięcia doj-
rzałości były wolne od zakażenia W czasie odsadzania 40 llaciorek pokryto
trykami wolr.ymi od brucelozy. Chociaź wiele z Ęch maciorek wydalało B ovis

niezakaz,iły onetryków.Większośćor,viecktórawydalałaB oviswczasiepierw-
szej ciąży była wolna od infckcji w drugiej ciąży Jednak u 3 owiec z,akażęnte

utrzymywało się i wydalały one zarazekzm|ekiem w dnrgiej laktacji. Wszystkie
jagnięta pochodzące od tych matek były wolne od zakażenla 

G.


