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Rozrostowe zapalenie jelit 1Proliferative entel,opa-

Padnięcia związane z PE, będące następstwem mart-
zmiarr w
170 (l 1).

zahamo-
waniem przyrostów masy ciała (m.c.) i zwiększonym

*] Baclania zrcalizorłarro u, ramach plojektu badarł,czego nr 5 POóK 0l 0 l 8

fi nansou,anego przez KBN

zttżycietnpaszy. Dotyczyć one mogąlv skrajnych przy-
padkach nawet 20oń zwierza3 (6)

W Polsce ze względu na ograrriczone nożliwc,ści la-
bclratoryj n ego Iozpozn awani a zaka:żęń L. i n n"ac e 1 ] u ] ari s
dane na temat tozptzesttzeniania się PE są liepełne.
Biorąc to pod uwagę podjęto badania, któiych celem było
ustalenie skali występowania rozrostowego zapaleniajelit
w róznego typu chlewniach trzody chlewnej.

Mateilał imetody
Opis gospodarstw. N{aterlał do badań laboraroryjnych

uzyskano z 54 gospodarstw trzody cbler,vnej, w których ba-

claniem kliniczrlyn strł,i eldzono rtiektćlre symptomy charak-
terystyczne dla PE w tylll przecle rł,szystkiln; biegurrkę, róż-
nicowanie się m, c. w grupach warchlakórł,i tuczników oraz

wyraźne pogorszenie apetytu. Wśród 54 gospodarstr,v w wo-



jewództwie wielkopolskim zlokalizowanych było 16, w ku-
jawsko-pomorskim 9, w pomorskim 10, w zachodnio-pomor-
skim 6, w warmińsko-mazurskim 1, w mazowieckim 2, w
łódzkim 1, w opolskim 2, w śląskim 2, w dolnośląskim 2, w
lubelskirl 1 i w lubuskirn 1. Spośród wymienionych 54 go-
spodarstw 36 było chlewniami o pełnym cyklu produkcji, 10
tuczarnidmi, a 8 chlewniami zarodowymi. Wielkość stad
podstawowych w chlewniach o zamkniętym cyklu produkcji
byłazróżntcowana; najmniejsze stado liczyło 10, a najwięk-
sze 2540loch. Rózna byłateż obsada tuczarni. najmniejsza
produkowała rocznie 2500 tucznikóą a największa 23 000.
Warunki środowiskowe w poszczególnych gospodarstwach
byĘ zróżnicowane. W żadnym nie przestrzegano zasady ,,całe
pomieszczenie pełne (cpp) - całe pomieszczenie puste" (cpp).
Odrnienny teżbył termin odsadzania prosiąt, który wahał się
w granicach 24-42 dni. Wspólną cechą było we wszystkich
chlewniach stosowanie pasz pełnoporcjowych z dodatkiem
antybiotykorvych stymulatorów wzrostu.

Próbki kału. Próbki kału były pobierane i przesyłane do
badań laboratoryjnych do Zakładu Chorób Swiń Państwo-
wego InsĘtutu Weterynaryj nego przez\ekarzy obsŁugujących
gospodarstwa. Llczbę próbek ustalono zgodnie z zasadami
próbobrania przedstawionymi przez Done (14), przyjmując
wskaźnik prawdopodobieństwa wykrycia zakażęnia na po-
ziomie 95oń oraz fakt, że czynnik etiologiczny adenomatozy
szęrzy się szybko. W ślad zaptzyjętymi kryteriami z obiek-
tów liczących do 50 świń pobierano co najmniej 12 próbek.
Z ferm większych liczący ch od 50 do 1 5 0 świń pobierano co
najmniej 13 próbek, a w chlewniach, w których stan pogło-
wia przekraczał I50 zwierząt pobierano co najmniej 14 pró-
bek, W wielu przypadkach lekarze weterynarii pobierali do
badań większąntżwymagana liczbę próbek. W sumie bada-
niom w kierunku obecności materiału genetycznego dla L.
jntrace]Jularjs poddano 957 próbek kału, Przesłane próbki
przechowywano w temp. -20oC do czasu przeprowadzenia
badań laboratoryjnych,

Postępowanie. Pierwszym etapem postępowania była
wstępna obróbka materiału biologicznego. Jej celem było
oczyszczenie kaŁu z substancji organicznych i mechanicz-
nych. Gotowądo obróbki jednorodnązawiesinę kału ekstra-
bowano przy użycill zestawu Genomic DNA Prep Plus@ (He-
liconius, A & A Biotechnology, Gdynia). Uzyskane w rezul-
tacie ekstrakcji całkowite DNA amplifikowano zmodyfiko-
waną metodą jednoprobówkową nested - PCR przy użycill
dwóch zestawów starterów. Sekwencja stańerów zgodna była
z sekwencjąDNA kodującego białko p78 L. intrace]]u]arisi
odpowiadała pozycji nukleotydów 5-24 oraz 304-323 (5).
Każdor azowo amplifikacj ę wykonywano uzywaj ąc tefl no c y-
klera PTC 100 (MJ Research Inc.), a analtzy uzyskanych
produktów amplifikacji dokonywano po przeprowadzeniu
rozdziałl elektroforetycznego z I0 p"I mieszaniny poreak-
cyjnej w 7,5oń żelu agarozowym. Rezultatem amplifikacji
genowej był produkt o masie 270 par zasad. Fermę lznawa-
no za zainfekowaną w przypadku, gdy co najmniej jedna
próbka kału w teście nested PCR dała wynik pozytywny.

Wyniki iomówienie
Rezultaty uzyskane w trakcie badań zębrano w tabe-

Ii l, 2 oraz 3. Powszechną obecność adenomatozy wy-
kazano w tuczarrriach (tab. 1). Na drugim miejscu zna-
lazły się w omawianym zakresie chlewnie zarodowe;
obecność czynnika etiologicznego rozrostowego zapa-
lenia jelit wykazano w 7 (87,5oń) zbadanych gospo-

darstw (tab . ż), W przyp adku ferm pro dukuj ąc y ch tllcz-
niki w cyklu zamkniętym na 36 badanych obiektów
obecność L. intrace]]u]aris wykazano w 23 (63,8%)
(tab. 3), Oceniając natęzenie występowanta zakażei
świń w poszczególnych obiektach należy stwierdzić,
żebyło ono wyraźnle zróżnicowane i wahało się w gra-
nicach od 10-100%.

Analizljąc wpływ systemu produkcji na natęzenie
infekcji można wysunąć wniosek, że najwyższy odse-
tęk zakażotych zwierząt rejestrowano w tuczarnlach.
Sredni odsetek zakażeńtuczników byłbańzo wysoki i
sięgał 84,żo^.

Jak wskazują przeprowadzone badania większość
ferm, w których nie wykazano obecności czynnika etio-
logicznego adenomatozy zaliczyc należy do stad sto-
sunkowo niewielkich, w których liczba loch wynosiła
mniej niż 50,

Omawiając uzyskane rezlitaty należy przede wszyst-
kim podkreślic, żę we wszystkich zainfekowanych go-
spodarstwach odsetek świń z klinicznymi objawami PE
był wyraźnie niższy od odsetka zwierzą| u których
wykryto obecność czynnika etiologicznego tej choro-
by (ryc. 1). W żadnymzbadanym obiektów nie obser-
wowano krwotocznej formy adenomatozy (Porcine
haemorrhagic enteropathy - PHE). We wszystkich
chlewniach, z ktorych pochodził materiał do badań,
stwierdzano u niektórych osobników chroniczną po-
stać PE charakteryzującą się u części zwterząt zaha-
mowaniem przyrostów oraz objawami biegunki,

Należy zauważyc, że stosowanie w paszy antybioty-
kowych stymulatorów wzrostu w przypadku żadnej z
tuczań oTazw zdecydowanej większości ferm zarodo-
wych i chlewni o pełnym cyklu produkcji, nie wyeli-
minowało nosicielstwa tych drobnoustrojów. Można
jedynie domniemywać, że stosowanie stymulatorów

Tab. 1. Występowaniezakażeń L. intracellularis w tuczarniach

Tab. ż. Występowanie zakażeń L. intracellularl's w chlewniach
zarodowych

Tab. 3. Występowanie zakażeń L. intracellularl's w chlewniach
średnio- i wielkotowarowvch



Ryc. 1. Przerost blony śluzowej jelita biodrowego w przebie-
gu PE
wzrostu ograniczyło występowanie klinicznych obja-
wów PE (13). Stwierdzenie obecności L. intrace]]u]a-
ris wewszystkich tuczamiach wynikało prawdopodob-
nie z faktu nle przęstrzegania w tych obiektach zasady
,,cpp - cpp" orazbr i w zakresie dezyn-
fekcji pomieszczeń. na to wyniki badań
McOrista (13) w ch tej adenomatozą je-

den gram gnojowicy zawietaprawie 10 milionow bak-
tertt L. intrace]]u]aris. Infekcji stada mozna dokonać
wprowadzając do niego zaledwie jeden milion tych
diobnoustrojów. Zdaniem wspomnianego autora tak
niska dawka zakaźna sprzyja ujawnianiu się PE nawet
tam gdzie przestrzegane są zasady bioasekuracji, a po-
mteszczenia są należyci e dezynfekowane ( 1 3). Intere-

niem liczby loch stada podstawowego. Wykazano po-
nadto, ze szanse ujawnienia się omawianej choroby

razze ącza-
podst war-
nie ist h się-

gającej wjednym cyklu reprodukcyjnym 10-20% (1).

Odsetek stad, w których stwierdzono obecność oma-
wianej jednostki chorobowej jest w badaniach własnych
wyaźnie wyższy niż podawany ptzez Innych autorów.
DIa przykładu Lanza i wsp. (9) prowadząc badania w
Hiszpanii :vr4vkaza\l obecnośc tej choroby w 2ż%obada-
nych obiektów. Chang i wsp. (3) dowiedli występowa-
nia L. intrace]lu]aris w 30-50% badanych ferm, Wszy-

badacze pobi
gospodarstw,
m. c. świń ora

rych warchlaków i tucznikow. Fakt o

rozprzestrzenienia się choroby w kr h

średnio- i wielkotowarowych jest być może rezultatem

ceniania
ców jak i -

wania dz

Wnioski

1,. Lawsonia intrace]]ularis,czynnik etiologiczny rcz-
rostowego zapalenia jelit u świń, występuje powszech-
nie zarówno w tuczarrriach jak i w średnio oraz wiel-
kotowarowych chlewniach zarodowych i fermach o

wanie masy ciała będących w tym samym wieku war-
chlaków i tuczników uzasadnione jest wykonanie ba-
dań laboratoryjnych w kierunku występowania Law-
sonia in trace]lu]aris.
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