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Serological studies on leptospilosis in wild boat

Summary

In order to evaluate ser:oprevalence of'leptospiral infection in the population of the Európćan wild,,boar,
(Sus scrofa L.), 107 sera obtained from this species after hunting were tested. All sera wer.e examined by
microagglutination test (MAT) łnd passive hemagglutination test (PHT). The latter test dćtects only,IgM
antibodies and allows a differentiation between recent and past inl'ections. A panól of 18 §erówar§l
(icterohaemorrhagiae, grippoĘphosa, sejroertarassovi, pomona, cańicola, australis, hallum, hebdomadis, patoc,
poi, calledoni, zanoni, cynopteri, łutumnalis, bataviae, hardjo, bratislava) from 16 serogroups was used,,,in
MAT. The screening dilution of ser* w*s l in 100. A result of at least 50łh agg|lltination of leptospires at 1:100
dilution or greater was considered positive. PHT was prepared from the strain of Perepelicin be|onging to the
Tarassovi serogroup. Altogether 25.20ń positive results were obtained,.23 sera reacted in MAT. 12 serovars
were recorded. The most prevalent was sejroe (6 positive results), tŁen grippoĘphosa and poi (4 positive
results). Most of the positive sera reacted in MAT in a dilution of 1:100 (19 cases), in 6 cases in a dilution of
1:200, in 4 at 1:400 and 1 had an end point titre of 1:800. By using a passive hemagglutination test, positive]
reactions wore recorded in 7 cases. In one ca§e & doubtful result was obtained. 4 sera reacted onlyin PTH; The
results indiiate the wild boar as a potential soured:,,:,'óf,§athogenic leptospires.
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Badania serologiczne zws,erząt i ludzi w kierunku
1eptospirozy posiadaj ą ogromną wartość diagnostycz-
ną. Mimo pewnych ograniczeń, w dalszym ciąguuwa-
ża się je za podstawowe metody słuzące do rczpozna-
wania tej choroby. Potwierdzają one kontakt organi-
zmlJ z zar azkami z grupy L ep t o s p i r a nawet wtedy, gdy
badania kliniczne nie wykazujązadnych odchyleń od
nonny. Postęp nauki i rozwój nowoczesnych metod
diagnostycznychjaki dokonał się w ostatnich latach
sprawił, że do diagnostykl zakażęń leptospirowych
wprowadzono bardzo czlie i swoiste testy serologicz-
ne. Jednak odczyn aglutynacj i mikroskopowej (OAM)
uznawany jest nadal jako odczyn podstawowy, 9 w
naszym krajujest odczynem obowiązującym (8). Sle-
dząc dynamikę narastania przeciwciał w pewnych od-
stępach czasowych za pomocąOAM mozliwe jest usta-
lenie, oprócz samego faktuzakażenia, jego charakter.
Natomiast, aby wyeliminować niedo go dno śc zw iąza-
nązpowtarzaniembadań i uzyskać informacje co do
charakteru zakażenia(wczesne lub przetr-wałe) w szyb-
kim czasie i na podstawie jednej tylko próby wyko-
rzystuje się równolegle odpowiednio dobrane testy se-
rologiczne. Dobiera się je w ten sposób, aby każdy z
nich wykrywał inne klasy immunoglobulin (IgG lub
IgM), W tym przypadku nie jest konieczne powtórne
pobieranie prób do badań. Dla klinicystów możliwość

uzyskania miarodajnego wyniku w krótkim czasie ma
b ar dzo dllże zn acze n i e p rakty c zne . P r zykładem t aki e -
go wzajemnego uzupełniania się metod diagnostycz-
nych moze być zastosowanie testu IgG-Elisa (wykry-
wającego jedynie immunoglobuliny klasy G) i IgM-
-Elisa (dla immunoglobulin klasy M), atakżę OAM i
IgM-ELISA lub OAM i odczynu biernej hemagluty-
nacji (OHB).

Badanie dzików w kierunku obecności przeciwciał
antyleptospirowych było tematem prac badawczych
kilku ośrodków naukowych na świecie. Przyczyną
coraz większego zainteresowania s ię tym ży jącym na
wolności gatunkiem zwierzęcia jest stosunkowo duży
odsetek dodatnich seloreagentów wykazywanych w
pracach rożnych autorów (3, 13, 15). Wysuwane są
przypLlszczenia (9), że dz]ki mogą być nie tylko go-
sp o darzami przyp adkowymi, alę także m o gą stanowi ć
rezerwuar leptospir, W tym drugim przyp adku poprzez
wydalanie ich przez dłtlższy czas wraz z moczem do
środowiska doprowadzają do jego kontaminacji, sta-
nowiąc przezto zagrożenie dla innychzw;srząt,w tym
gospodarskich korzystających np, ztych samych pa-
stwisk, wodopojów itd., atakże i człowieka.

W piśmiennictwie polskim brak jest dokładniejsze-
go opracowania dotyczącęgo leptospirozy dzików.
Anusz i wsp. (1) jako jedyni podająwyniki uzyskane
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po przebadaniu, oprócz zwterząt gospodarsktch, 23
Śztuk duZy ch zwterząt łownych (saren, dzików, jeleni

- bęz podania liczby każdego z gatunków), co ze
wz g1 ę du na szczupło ś c materi ału b adaw cze go. umn i ej -

sza warlość uzyskanych rezultatów.
Celem badań było określenie częstości dodatnich

Matedał imetody

Materiał do badań stanowiła krew pobierana z serca lub
jamy oph-rcnej ików z terenu
województwa w od dzików
otrzymano czę arzy powiato-
wych jako próby do badań monitoringowych w kierunku
pomoru klasycznego lub z pracowni wirusologtcznej Za-

kładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy. Ogołem
otrzymano w latach 1998-2000 107 próbek krwi, w tym 69

od dzików z tęrenll dawnego województwa toruńskiego,
II - zwłocławskiego, a27 - zbydgoskiego. Po odwirowa-
niu surowice badane były następnego dnia, lub jeśli nie
było to możliwe zamrażanoje i przechow},wano w temp.

-20"C do czasu badania.
Badanie serologiczne wykonano odczynem aglutynacj i

mikroskopowej (OAM) oraz odczynem biernej hemaglu-
tynacji (OHB). OAM czułość i swo-
istość j est testem sero e wykorzysty-
wanym na całym świecie w diagnostyce leptospirozy (2,5,

18). Wykrywa on przeciwctała zarowno klasy lgM jak i
IgG, przy czym większa część immunoglobulin reagują-
cych w tym odczynie i charakterystycznych dia wczesnej
fazy infekcj i należy do klasy M (4, 6). Immunoglobuliny
klasy IgG początkowo (do 1-2 tygodni) nieobecne w suro-
wicy, juź po 3 miesiącach od zakażenialeptospirami stano-

wią 80% wszystkich przeciwciał wykrywanychprzy uży-
ciu OAM (16). Do badań surowic odczynem aglutynacji
mikroskopowej uźyto żyłvych B-10 dniowych hodowli lep-

;" ;,Tji:
dło wypro-

dukowane przez ftnnę Difco Laboratories (Bacto-Lepto-
spira Medium Base EMJH+Bacto Leptospira Enrichment
EMJH). Do badań wybrano następujące serowarianty re-
prezentujące 16 grup serologicznych:

- icterohaemorrhagiae (szczep RGA, serogrupa lctero-
haemorrhagiae),

grippoĘphosa (szczep Moskva V, serogrupa Grippo-
Ęphosa),

- sejroe (szczep M 84, serogrupa Sejroe),

- tąrassovi (szczep Perepelicin, serogrupa Tarassovi),

- pomona (szczep Pomona, serogrupa Pomona),

- canicola (szczep Hond Utrecht IV, serognlpa Canico-
la),

aus tr alis (szczep B ali c o, sero grupa Aus tr al i s),

- ballum (szczep Mus ]27, serogrupa Ballum),

- hebdomadis (szczep Hebdomadi,§, serogrupa Hebdo-
madis),

- poi (szczep Poi, selogrupa Javanica),

- calledoni (szczep Calledoni, serognrpa Calledoni),

- zanoni (szczep Zanoni, serogrupa Pyrogenes),

- cynopteri (szczep 3522 C, serogrupa Cynopteri),

- autumnalis (szczep Akiyami,4, serogrupa Autumnalis),

- bataviae (szczep Van Tienen, serogrupa Bataviae),

- hardjo (szczep Hardjoprajitno, sęrogrupa Sejroe),
bratis layą (szczep Jeż- bratis lava,serogrupa,4z s tra lis),

- patoc (szczep Patoc I, serogrupa Semaranga)-
Wszystkie serowarianty, oprócz pątoc należącego do

50% leptospir w rozcieńczeniu końcowym surowicy 1:100.

W przypadku ąw rozcteńcze-
niu 1:100 wyk chrozcięńczehi
badano powtómie, aż do uzyskania wyniku ujemnego.

W celu odróznienia zakażeń wczesnych od starych, za-

miast badania par surowic odczynem mikroaglutynacji za-

stosowano odczyn hemaglutynacji biernej, wykrywający
jedynie immunoglobuliny klasy M (11), będące dobrym
wskaźnikiem wczesnego zakażenia leptospirami (a). Ba-
dania wszystkich surowic dodatnio reagujących w odczy-
nie aglutynacji mikroskopowej przeprowadzono przy lży-
ciu gotowe go zestawu przygotowane go pr zez ZHW Gdań sk,

wykorzysfującego jako antygen wyciąg dezoksycholano-
wy z dziesięciodniowej hodowli szczępu Perepelicin nale-
żącego do serowariantu tarassovi (1). Odczyn hemagluty-
nacji biernej wykonano wg metodyki podanej przez Mi-
chalską (14). Rozcie ńczenie badanej surowicy wynosiło
1:20, Za wynik dodatni uznawano rozłożenię krwinek w
postaci jednolitej warstwy na dnie dołka. Luźny, szeroki
pierścień na dnie dołkazłożony z krwinek stanowił reakcję

wątpliwą. Natomiast jako wynik ujemny uznano utworze-
nieprzezkrwinki zwafiego pierścienia 7ub gaziczkana dnie

dołka. Reakcja dodatnia, powodowała koniecznośc wyko-
nania szeregu kolej nych, dwukrotnych rozcieńczęh, Za mia-
no surowicy przyjęto jej najwyższe rozcieiczenie, w któ-

rym odczyn hemaglutynacji biemej wlpadał pozy,tyłvnie,

Wyniki i onówienie

Ogólna liczba dodatnich reakcji selologicznych w

dodatnich reakcji serologicznych w OAM stwierdzo-
no reakcje z 12 serowariantami, ptzy czymnajczęściej
z sejroe (6 dodatnich reakcji), następnie z grippoĘ-
phosa oraz poi (po 4). Wyniki badań OAM zębrane
zostały w tab. 1.

Na 30 dodatnich reakcji zrożnymi serowariantami
w trzech pr zyp adkach stwi erdzono w sp óła glutynacj ę
z dwoma (dwukrotniebyła to reakcja surowicy z se7-

ro e oTaz h ardj o, jednokrotni e zaob serwowano reakcj ę
z serowariantami grippotyphosa i autumnalis), a w
dwóch z trzema serowariantaml: grippotyphosa, sej-
roe, hardjo oraz sejroe, hebdomadis i hardjo. Na pod-
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żowymi nie jest mozliwe. Wiadomo
jednak, żę takię serowarianty jak:
sejroe, hebdomadis oraz hardjo wy-
kazująbliskie pokrewieństwo anty-
genowe tbardzo często przy zakaże-
niu jednym z nich obserwuje się re-
akcje dodatnie z pozostałymi dwo-
ma, zwłaszcza jeśli ma się do czy-
nienia z wczesnym stadium zakaże-
nia. Dlatego tez w dawniejszych kla-
syfi kacj ach wszystkie trzy wymienio-
ne serowarianty znajdowały się w
jednej grupie serologicznej. W chwili
obecnej sejroe oraz kardjo należądo
tej samej grupy Sejroe. natomiast se-
rowariant hebdomadis należy do se-
rogrupy Hebdomadis.

Większość reakcj i serologicznych
w OAM zachodzlła z surowicą w
rozcieńczeniu 1:100 (w 19 przypad-
kach) sześciokrotnie stwierdzono
dodatni wynik z surowicąw rozcień-
czeniu l:200, czterokrotnie w roz-
cieńczeniu l :400 (z serowariantami :

sejroe, poi, dwulcotntę z autumna-
/is), a jednokrotnie 1:800 (z sejroe).

Badając surowice odczynem bier-
nej hemaglutynacji otrzymano 1 wy-
ników dodatnich oraz I wynik wąt-
pliwy. Najwięcej pozytywnych reak-
cji zanotowano z suTowicąw rozcień-
czenil 1:20 (4 przypadki), a w 3 w
rozcienczeniu 1:80. Wyniki badań
porównawczych surowic dzików
OAM i OHB zebrane zostaĘw tab.2.

Jak wynika z danych tab. 2 na 23
dodatnich w OAM surowic 4 z nlch
reagowały równiez w OHB, Świad-
czy to o obecności przeciwciał za-
równo IgG jak i IgM, czyliże w mo-
mencie odstrzału dziki znajdowały
się we wczesnym stadium zakażenia.
W jednym przypadku zaobserwowa-
no reakcję dodatnią surowicy w od-
czynie aglutynacj i mikro skopowej w
rozcieńczeniu 1:200, a w OHB otrzy-
mano wynik wątpliwy. Prawdopo-
dobnym wyjaśnieniem tego zjawiska
j est przej ście wczesne g o zakażęnia w
stadium przewlekłe , co związane jest
ze stopniowym zanikaniem IgM i
obecnościąj edynie przeciwciał IgG.
W 3 surowicach stwierdzono reakcję
Ęlko w OHB, natomiast nie udało się
wykazać przeciwciał w OAM. Jak

stawie samych tylko badań serologicznych ustalenie wykazałaKocik (10) badając odczynem hemaglutyna-
czy ma się do czynientazrównoczesnąinfekcjądwóch cji biernej doświadczalnie zakażone leptospirami świ-
lub więcej serowariantów, czy tylko z reakcjami krzy- nie, testemtymwyĘvano dodatrrie serologicznie osob-

42

Tab. l. Częstość występowania u dzików dodatnich reakcji serologicznych w od-
czynie agluĘnizacj i mikroskopowej

Objaśnienie: * uwzględniono reakcje współaglutynizacji z dwoma lub większą liczbą
serowariantów, jakie wystrylĘ przy badaniu niektórych surowic.

Tab.2. Wyniki badań serologicznych dzików w kierunku leptospirozy przł x7ł-
ciu OAM i OHB

pochodzące z

wo jewódzltł

bydgoskieg o

n=27

Razem

Dodalnich w 0AM lub 0HB

Dodatnich w OAM

Dodatnich w OAM i

potwierdzona w 0HB

Reagujących tylko w 0HB

Wątpliwych w 0HB

21

19

3*

1

1

5

3

0

2

0

1

1

1

0

0

27

23

4

3

1

Objaśnienie: * nie uwzględniono wyniku wątpliwego w OHB.

Iclerohaemorrhagiae

GrippoĘphosa

Sejroe

Tarassovi

Pomona

Canicola

Australis

Ballum

Hebdomadis

Paloc

Poi

calledoni

Zanoni

CynopIeri

Autumnalis

BaIaviae

Hardjo

BratisIava

107

103

101

,t07

106

105

107

105

106

107

103

107

107

106

106

104

104

105

0

4

6

0

1

2

0

2

1

0

4

0

0

1

1

3

3

2

1 00-200

1 00_800

100

100

100

100

1 00-400

100

400

100

200

100

3,7

5,6

0,93

1,86

1,86

0,93

3,7

0,93

0,93

2,80

2,80

1,86



niki już nattzęcidzień po wprowadzeniuzarazka: po.d-

czai gdy w OAM surowice reagowaĘ dodatniodopie-
ro po 6 dniach. W przypadku wym. 4 surowic dzików
doóatnich Ęlko w OHB można miec do czynieniawŁa-
śnie ztakim, bardzo wczesnym stadium infekcji.

Analizując częstość zakażęń w 3 badanych wo_je-

wództwach stwierdza się największy odsetek dodat-
nich seroreagentów na terenie byłego województwa
toruńskiego 30,43oń, następnie bydgoskiego I8,5oń
oraz włoĆławskiego 9,090ń. Wyniki badań przedsta-
wione w niniej szej pr acy dowo dz ą ob ecno ś c i pr zeclw -

ciał w surowicy przeciwko aż 12 sęrowariantom, co
świadczyc może o dużej wrażliwości tego gatunku
zw ter ząi na zakażęni e 1 ep to sp irami . W ska zlĄ ą także
one na dziki jako możliwe żrodŁo patogennych lepto-
spir. Badania serologicznę przeprowadzone na tych
z:łv terzętachna terenie woj ewództwa kuj awsko-pomor-
skiego dowodząznaczącej inie do końcapoznanej roli
jaką odgrywa ten gatunek w transmisjt zarazków na
inne 

"wierzęta 
tludzi. W celu dokonania dokładniej-

szej analtzy epizootycznej należaŁoby przebadać tak-
że Źw ier zęta §o sp o darskie oraz ewentualni e ludzt za-
mieszkujących ten sam obszar. Poprzez porównanie
dodatnióh reakcji u dzików otaz innych gatunków
możliwe byłoby ustalenie stopnia korelacji zakażeń
poszczegóInymi serowariantami. Anusz i wsp. (1)prze-
prowadŻili takie przeglądowe badania serologiczne
r ó Zny ch gatunków z w ier ząt (w tym i dzików) zamie sz -

kuj ących ob szar j edne go woj ewó dzfurł a. WykazĄ one,

niŻg- sztuki duŻych zwierząt łownych (jeleni, saren i
dz ików) ob e cno ś ć pr ze ciw ciaŁ w 20 pr zy p adkach, pr zy
czymdo datnie re akcj e s erolo giczne notowano naj czę-
ściej z serowariantaml poi oraz autumnalis. Autorzy
ci nie podająjednak dokładniejszych wyników doty-
czącyóh samych dzików, chociaż wskazują na zagro-
żentó eptzootyczne z ich strony. Badania serologiczne
przeprowadzone w w
innychkrajacheuro o-
ści dodatnich seroreagent l i
Nesnalova (19), badaj ąc dzikt zteręnl Czech, wyka-
zali obecność pozytywnych reakcji w surowicach
I3,9oń zwierząt, ale tylko z serowariantem grippoĘ-
phosa. W północnej Chorwacji badania m.in. nad lep-
iospirozą dzików wykonali Borcić i wsp. (3). Na 112
pr ieb adany ch zw ter ząt do datni e re akcj e se ro 1 o g i c zne
Żaobserwowano u 13, co stanowi II,60^ badanej po-
pulacji. W Australii Mason i wsp. (13) próbowali usta-
lić wpĘw opadów atmosferycznych orazpłctna czę-
stośó wystąpieniareakcji dodatnich" Dwie grupy zwie-
rząt podztelono, w zależnośct od miejsca odstrzału,
na-tereny o niewielkich rocznych opadach atmosfe-

rycznych (200-500 mm) oraz o wysokich (pow 500
mm). Autorom nie udało się ustalić korelacji między
częstością dodatnich reakcji serologicznych i sumą
opidów ant wykazaó istotnych rożntc między płcia-
mi. Stwierdzili natomiast duży stopień zakażenia się-
gający 20%. Serowariantpomona okazał się odpowie-
aiiatny za więks zo ść (6ż,8%) do datnich re akcj i s ero -

1ogicznych.

le śników or az ludzi zajmujący ch s ię ro zb io r em l prze -

robem mięsa dzików. Wskazane byłoby też przepro-
w adzęntę b adań okre s owych w kierunku lepto sp iro zy
w tych grupach zawodowych.

piśmiennictwo

I Antlsz Z., KocikT., SiemionekJ., Ciecierski H., StrylszakA, Lewicki P,:Ba-
<lania nad leptospiroząbydła, psów, zwierząt futerkowych i łownych w woje-

wództwie olsztyńskim w latach l994-1995. Mat. X Kongresu PTNĘ Wro-

cław 1996, 2, 250
2.Arimilstt Y, Kmet,ł E , Ananllina Y, Baranlon G , Ferguson L R, Smythe L ,

Terpstra W J.: Eva\uation of the one-point microcapsule agglutination test

for the diagnosis of leptospirosis. Bull. WHO 1994,72,395-399,

3 Borcić B, Raos B,, Sebek Z., Kranzelić D, Eldan J. A, Filipović Ł: Protuti-

jela za leptospire u velikih divJjih zivotinja (divljaci) Sjeveme Hrvatske Vet

Arhil, 1989, 59, Il7,\23.
4 Cottsins D V., Robert.son G M., Parkinson J., Richard,s R B : Use of enzy-

me linked immunosorbent assay (ELISA) to detect the IgM and IgC antibody

response to Leptospira interrogans serovar hardjo in pregnant ewes Zbl, Bkt,

199I. 215.335-342
5 Cottsills D l/,, Robertson G. M:Use of enzyrrre immunoassay in a serologi-

cal survey ol leptospirosis in sheep, Aust. Vet. J, 1986, 63, 36,

6 Faine S.: Grricleljnes for the control of leptospirosis. WHO Offset Publica-

tion No 67, Geneva 1982, s 29

7.\multura S, Matsui H, Ashizalya I: Studies on indirect hemagglutilration

test for leptospirosis. Jap J. Exp. Med, I91ż,42,563.
S.Instrukcja Nr 1 Min Rol i Gosp. Zywn. Dep \Vet. z dnia 11,02 1985 r, w

spraw]e postępowania plzy 1eptospirozie zwierząl.
9.Keast J. C., Littlejohns l. R., Rowan L. C., Wannan J. S : The role of the leral

pig as a <lisease reservoir. Aust. Vet. J. 1963, 39, 99.

10 Kocik I: Poziom przeciwciał rnierzonych odczynem hemaglutynacji biemej

i odczynern agtuĘnacji mikroskopowej w przebiegu odpowiedzi immuno1o-

gicznej świń na zakażenie L ponona w warunkach doświadczalnych Mat,

IX Kongresu PTNĘ Olsztyn , 1992, I, 235 .

tl,.Kocik T., Arent Z., Anusz Z., Zdun E.: Odczyn henlaglutynacji biemej w

d iagnostyce 1cptospirozy |udzi l, zwterząt. Zycie rvet. 1 998, 73, 43 4-438,

12 Krawczl,k M: Leptospiroza owiec na podstawie badań serologicznych Me-

dycyna Wet 1999, 55, 391-399
13 Ma,scln R J., I-Ieming P J. S, Sml,the L D, Dohnt M, E, Norris M, A,

Sl,moncls M. L: Leplospira interrogans antibodles in feral pigs from New

South Wales. J Wildl. Dis. I998, 34,]38-743
1,4 Michalska E : Metoda przygotowania odczynników do TPHA Przegl, Derm

l980,67,63_68
] 5 New J. C . Delozi.er K., Barlon C. E, Morri,s P J, Potgieler L N D : A sero-

logic survey of selected viral bacterjal diseases of European wild hogs, Great

Smolql Mountains National Park, USA, J Wr]dl. Dis. 1994, 30, 103-106,

16.Smith C. R. Ketterer P J , McGowan M. R, Corney B G: A reviev of labo-

ratory techniques and their use in the diagnosis of Leptospira intetrogans

serovar hardjo infection jn cattle. Aust. Vet ] 1994, 11, 290-ż94

IJ srivastavas k:Factorsaffectinganti_Ieptospiraagglutinintitresinseraof
animals and nran Indian J. Anim, Sci 1988, 58,632-631.

18.Staak C , Mekaprateep M., Kc:impe U , Schónbelg A: Serological reactions

of teptospirosis-positive (MAR and CFT) bovine sera in RLTSA J Vet, Med

B l990,37,58t-586.
19 Treml F., Nesnalova E: Vyskyt protilatek proti leptospiram v krevnich se-

rech lovne zvere, Vet. Med Praha l993, 38, 123-127

Adres autora: lek. wet. Miroslaw Krarvczyk, ul. Antczaka 39141,81-'jOO

Toruń


