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Artykuł przeglądowy

Bruceloza świń jest chorobą zakaźną wywoływaną
przezbiotypy 1,2 lub 3 Bruce]]a srń. Swinie sąrówniez
wraz|iwe nazakażente B. abortusi B, me]itellsń Natu-
ra|ne zakażenia świń tymi dwoma gatunkami są rzadkie
(l0). Choloba pojawia się prawie we wszystkich kra-
jach gdzie prowadzi się chów świń, ale tylko w nielicz-
nych ma szerszy zasięg. Na kontynencie europejskim
notowana była w wielu krajach (Austrii, Bułgarii, Chor-
wacji, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Holan-
dii, Jugosławii, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Niemczech,
Portugalii, Runrunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji. Ukra-
inic, na Węgrzech). W Polsce po faz ostatni przypadek
brucelozy świń stwierdzono w 2000 r.

B ruce loza św iń j est zali czana przez M i ędzynarodowy
Urząd Epizootii OlE do listy B chorób zakaznych (l0).
Zgodnie z polskim praweln rveterynaryjnym jest to cho-
roba podlegająca obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

U macior, podobnie jak u samic innych gatunków zwie-
rząt domowych, najczęściej występującym objawem bru-
celozy jest ronienie. U knurów natomiast charakterys§cz-
ne jest zapalenie ja3ler, zwykle jednostronne, prowadzące
do obniżenia lub całkowitej utra§ zdolności rozpłodowych.

Biotypy 1 i 3 B. srń są patogenne dla ludzi. Najczęś-
cicj narażone na zakażenie są osoby bezpośrednio kon-
taktujape się z chorymi zwterzętatni, zwłaszcza w okre-
sie porodów lub ronień oraz osoby pracujące w labora-
toriach zajmLljące się hodowlą zarazka. B. sLtis biotyp 2
jest uwaźany zanało patogenny dla ludzi, chociaz stwier-
dzono przypadek brucelozy człowieka spowodowany
przęztenbiotyp (l0). Najczęściej wywołuje on zakaże-
nie u zajęcy (l, 9, 10).

właściwościzarczka
Właściwości morfologiczne drobnoustrojów B. suis

biotyp 1, 2 lub 3 oraz wygląd ko|onii na podłożach sta-
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Summaryl
Brucellosis in srvine is a contagious disease caused by,B. suis biovars |, 2 or 3. The most impol,tant symptom of infec-

tions caused by biovars 1 or 3 is miscarriage occurring at any, time during gestation. Other common symptoms include:
tcmporar1,or pcrmancnt sterility, lamcncss, postcrior paralysis, abscess formation in various parts of the body, and, in
the case of males, orchitis (usually unilateral) leading to reduccd or complete loss of breeding ability.

Porcine brucellosis caused by B. suis biovar 2 differs in its pathologl,. Sr,mptoms are limited to persistent puru|ent
lcsions and tumoural lesions in the wall ofthe uterus. Biovars l and 3 arc pathogenic, rvhereas biovar 2 is considered to be
rarely pathogenic or ntlt pathogenic at all for humans.

Diagnosing porcinc brucc|losis is carried out using bacterioltlgical and serological cxaminations. No serological test is
cntirell,reliable in routine diagnosis of individual pigs, Diagnosing methods especiall1,recommended are: buffered Brucella
antigen tests and enzyme-linked immunosorbent assal,. The major problem in serological diagnosis is cross-reactions caused
by Yersinia cnterocolitica O:9. Slaughtering infectcd herds or climinating scro-reagents cradicates brucellosis in pigs.
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Review

łych nie pozwalają rra ich odróżnienie od innych gatun-
kow Bntcella. Z reguły występują one w przyrodzie
w forrnie gładkiej (oprócz B. suis są to B. abofttts, B.
me]itensis j B. neotolllae) (I,2). Sąto Gram-ujemne ko-
kopałcczki o wymiarach 0,6-1,5 pm x 0,5-0,7 łm.o za-
okrąglonych biegunach i równoległych lub wypukłych
bokach. W preparatach mikroskopowych zwykle wystę-
pująpojedynczo, ale czasami równiez parami lub w nie-
wielkich skupiskach (2). Rozrniary i kształt bruceli za-
leząod tcgo, czy preparat sporządzony zostaŁ zmateria-
łu patologicz77ego, czy z hodowlina podłozach stałych,
a ponadto od wieku hodowli i składu podłoża. B, suisroś-
nie dobrze na typowych podłożach stosowanych do ho-
dowli bruceli (np. agar lub bulion tryptozowy lub trypto-
zowo-sojowy), nie wyrnagaja;, do wzrostu surowicy i obec-
rrości CO. w atmosferze. Dodatek 50ń surowicy do podło-
zy podstawowych czyni j e jeszcze bardziej przydatnymi,
przez co metody hodowlane, w odniesieniu do B. suĄ są
uważane za tak czułe 1ak badania serologiczne ( l 0).

W plzypadku hodowli bruceli z materiału biologicz-
nego (tkanki, rnleko), potencj alnie zanieczy szczonego
inną florą bakteryjną co często nla miejsce, wskazane
jest użycie jednego lub kilku podłoży selektywnych za-
wierającyclr oprocz surowicy dodatek rożnych antybio-
tyków (1l). Spośród tych podłoży do najczęściej uży-
wanych należą: agar tryptozowy z trzelna antybiotyka-
mi (TSA) zawierający cykloheksimidynę, bacytracynę,
polimyksynę B, TSAEV - agar tryptozowy z dodatkiem
cykloheksidmidyny, bacytracyny, polimyksyny B i fio-
letu etylowego, podłoże Ewalt zbacytracyną cyklohek-
simidyną linkomycyną nystatyną i polimyl<syną B, pod-
łoze Farrela (wysoce selektywne stosowane do izolacji
bruc eli z b ar dzo zani e c zy szczon ego materiału ) z b acytt a-
cyna, cykloheksimidyną kwasem nalidyksowym, nysta-
tyną polimyksyną B i wankomycyną. Inne podłoża se-
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lektyr;vne to podłoze Ryana, Brodie-Sintona, czy podłoże
dwufazowe składające się z podłoża stałego Farrela i płyn-
nego Brodie-Sintona. Wzrost na podłożach podstawowych
może być zaobsetwowany już po ż-3 dniach inkubacji
w 37oC, wzrost na podłozach selek§,rvnych jest wolniej-
szy i pojawia się kilka dni później. Zaleca się inkubację
posiewów na podłożach staĘch pTzez co najmniej 7 dni
w 37oC, z codziennąobserwacją ewentualnego wzrostu
i 20 dni w przypadku hodowli bulionowej z okresowym
przesiewaniem na podłożastałe. Często liczbabruceli wys-
tępujących w tkankach zwlerzęcia jest mała stąd wskaza-
ne jest wykorzystanie do posiewów możliwie szerokiego
zestawu tkanek stanowiących próby do badania.

Kolonie B. suis są typowe dla drobnoustrojów Brz-
ce]]a po3-4 dniach inkubacji sąokrągłe, 1-2 mm śred-
nicy, z gładkimi brzegami,połprzezroczyste, barwy bla-
domiodowej. Wzrostowi na podłożu płynnym sprzyja
energiczne napowietrzanie. B. suis, takjak inne ,,gład-
kie" gatunki w podłożu płynnym tworzy jednolite zmęt-
nienie z delikatnym osadem na dnie. Takie warunki ho-
dowli sprzyjająjednak dysocjacji bruceli z formy gład-
kiej w szorstką. Potwierdzenie przynalezności gatunko-
wej drobnoustrojów B. suisi ich różnicowanie na bioty-
py dokonuje się przede wszystkim w oparciu o właści-
wości biochemiczne. Brucele tego gatunku nie wyma-
gajądo wzrostu CO, równiez surowica nie jest koniecz-
na. Tylko biotyp 1 produkuje H,S. Wszystkie biotypy
rosną na podłożu z dodatkiem tioniny, a na podłohl z
dodatkiem fuksyny zasadowej rośnie tylko B. surs bio-
typ 3. Pałeczki B. suis rozkładająmocznik i dodatnio
reagują w teście oksydazowym. Wykazują dodatnie re-
akcje z surowicąmonospecyftcznąanty-A i nie reagują
z surowicą anty-M. Dodatkowych informacj i do starcza-
j ą również zdoln o ści lizy ptzez bakteriofag i (I, 2).

W ostatnim czasie prowadzone są równieź prace nad
wykorzystaniem metod bi o1o gii molekularn ej, szczegóI-
nie reakcji polimeryzacji łańcuchowej (PCR), do iden-
tyfikacji drobnoustroj ów Brucel]a, w tym B. suis (6,7,
18). Zastosowanie PCR jako metody czliej, swoistej,
szybkiej, redukuj ącej nteb ezpieczeństwo wyni kaj ące z
pracy z wysoce zakaźnym materiałem, pozwoli na roz-
w iązanie s zele gu prob lemów di agno stycz ny ch zw iąza-
nych z uzyciem metod bakteriologicznych i serologicz-
nych. Na obecnym etapie badań, poprzez zastosowanie
odpowiednich par starterów, opracowane są procedury,
które p ozłvalaj ą na i dentyfi kacj ę drobnou stroj ów r o dza-
jl Brucellaw badanym materiale (.zakażone tkanki, krew,
surowica), bądź teZ na ich dokładniejszą klasyfikację
gatunkową lub biotypową. Metoda ta nie jest dotych-
c zas uznala za lrzędow ą.

Epidemiologia
Świnie mo gą ule ga ć zakażęnil drobnoustroj arrri B. s u -

lsbiotyp I i 3 oraz biotypem 2. Naturalnym rezeTw-u-
arem tego ostatniego bio§pu są europej ski e zające. Oprocz
ząęcy, spośród dzikich zwierzą| równiez dziki lub w
niektórych krajach dzikie świnie mogąbyć rezerwuarem
wszystkich wymienionych biotypów B. suis (I, 10, 16).

W łańcuch epidemiologtczny zarazka mogąbyć włączone
również inne gatunkl zwierząt domowych. Szczego|ne

znaczenie mogą miec przypadkt zakażeń bydła B, suis
(1). Nie mająone uogólnionego charakteru i zwykle nie
powodują zauważalnych objawów klinicznych, ale in-
dukują odpowiedź serologiczną nie do odrożnienia od
odpowiedzi nazakażenie B. abońus. Bydło jestpodatne
nazakażenie wymienia pałeczkami B. suis, czego efek-
tem moze być stałe wydalanie bruceli z mlekiem, co
moze powodowac zachorowania ludzi. Przypadki zaka-
żęń B, szńnotowano równiez u owiec i kóz oraz psów
u tych ostatnich wskutek skarmiania surowego mięsa
świńzakażonych (6).

Dominującąrolę pod względem ekonomicznym i epi-
demiologicznym wśród drobnoustroj ow B. sars odgry-
wa biotyp l, szczególnie często wywołujący zachoro-
wania świń w krajach południowo-wschodniej Azji,
wyspach Pacyf,rku i krajach Ameryki Łacińskiej, a spo-
radycznie także w krajach Europy, z wyjątkiem Wiel-
kiej Brytanii i Skandynawii (1). Również w Afryce no-

Ęe się przypadki brucelozy świń, choó tam populacja
świń domowych jest wyjątkowo mała. Biotyp 3 wystę-
puje endemicznię w Ameryce Północnej i południowych
Chinach, a wyjątkowo w innych regionach. W Polsce
bruceloza świń występuje sporadycznie. W ostatnim
dziesięcioleciu notowano jątrzykrotnie - w latach1994,
1999 i 2000. Natomiast zakażenl,a zajęcy biotypem 2
B. surs sąw naszych warunkach stosunkowo częste i do-
tyczą ok. 1% pogłowia tych zwlerząt (l4).

Patogeneza

Biotypy 1 i 3 uważane sązajednakowo patogenne dla
świń, niezależnie odpłci, wieku zwletząti kierunku uzyt-
kowania (I). Zazwyczaj w zakażonym stadzie pewien
odsetek zwterzątjest odporny na infekcję. Najczęściej
do zakażenia świń dochodzi per os popTzez zjadanie
poronionych płodów, łozyska, wód płodowych. Bruce-
loza świń łatwo szerzy się również drogąpłciową. Roz-
przestrzentanie się bruceli l zakażonych świń odbywa
się podobnie jak u innych gatunków zwlerząt. W począt-
kowym etapie dochodzi do usadawiania się i namnaża-
nia bruceli w węzłach chłonnych najbliższych miejscu
zakażenla, a następnie bakteriemii trwającej zwykle oko-
ło 5 tygodni, a Qzasami przedlużającej się nawet do 34
i więcej miesięcy, Skutkiem bakteriemii jest zaatakowa-
nie regionalnych węzłów chłonnych, a po przerwaniu
bariery limfatycznej, wielu narządów, szczegóInie roz-
rodczych, czasami równiez wątroby, śledziony, kości,
stawów, ścięgien. Większość świń wraz zupływemcza-
su uwalnia się od infekcji często w ciągu 6 miesięcy,
ale zmiany będące wynikiem zakażenia, zwłaszcza
u samców sątrudno odwracalne i mogątrwać latami.

Obiawy kliniczne i anatomopatologiczne
Objawybrucelozy wl,wołanej przezbioĘpy I i3 B. su-

.lssąpodobne (1, 9, 10). Charakteryzująsię występowa-
niem ronień u macior, które mająmiejsce w bardzowcze-
snym lub w róznym okresie ciĘy. Wczesne ronienia
mogąbyć niezauważone, co w stadzie objawia się jedy-
nie problemem niepłodności. Często brak jakichkolwiek
widocznych objawów choroby skutkuje pełną nieświa-
domościąobsługi zwierząt o istnieniu zakażenia w sta-



dzie. Niekiedy występuje pogorszenie kondycji zwierząt,
ale nie towarzyszą temu żadne swoiste dla brucelozy
obj awy. Stanowi zakażenia mac ior nie musi towarzy szy c
ronienie. CiĘa może byc donoszona, a prosięta rodzą
się normalne. W innych przypadkach zakażenl,e bruce-
lami powoduje rodzenie, w okresie zbliżonym do fizjo-
logicznego, marlwych lub słabo żywotnych prosiąt.

Przed ronieniem świnie mogąnie wykazywać żadnych
objawów chorobowych. Niekiedy obserwuje się krwa-
wienia z drogrodnych i zapalenia gruczołow mlekowych,
prowadzące do tworzenia się ropni.

u knurów choroba również moze mieć charakter bez-
objawowy, nawet wtedy gdy brucele są wydalane wTaz
z nasieniem. Innym razem dochodzi do zapal'enia jaler
i najądrzy, zwykle jednostronnego, co prowadzi do ob-
niżenia lub całkowitej utraty zdolności rozpłodowych.

U obu płci proces chorobowy często umiejscawia się
w kościach, stawach kończyn i kręgosłupa, co objawia
się kulawiznami, porazeniami i obrzękami. Typowe dla
brucelozy świń jest równiez powstawanie ropni w roż-
nych okolicach ciała.

W badaniu sekcyjnym u poronionych prosiąt narządy
mogąwyglądać normalnie lub obser-wuje się ich obrzęk
i nacieczenie krwistym płynem. U samic stwierdza się
niezytowe zapalenle macicy i zapalenie gruczołów mle-
kowych. U knurów zmlany najczęściej dotycząpęche-
rzyków nasiennych jąder. We wczesnym stadium bruce-
lozy obserwuje się ich ostry stanzapalny, przejawiający
się obrzękiem. Z czasem może dojść do stwardnienia
jąder i tworzenia się licznych drobnych, lub pojedyn-
czych ropni. Podobne zm:.a;ny obserwuje się w gruczole
krokowym, Czasami guzki stwierdza się rowniez w śle-
dzionie i wątrobie, a ropnie w kościach, stawach, ścię-
gnach i węzłach chłonnych.

Bruceloza świń wywołanaprzez B. suis biotyp 2 ma
inny charakter. Objawy ogranlczająsię do przewlekłych
zmian ropnych i guzkowatych w ścianie macicy. Tę po-
stać określa się jako bruceloza prosówkowa (1, 9, 10).

Diagnostyka

Jedyną całkowicie pewną metodą potwierdzenia za-
każenia świń drobnoustrojami B. suis jestizolacjai iden-
tyfikacja zarazka. Metody hodowlane sąw tym przypad-
ku uwazane za co najmniej tak czułe jak badania serolo-
giczne (1, 10). Najlepsze źrodło bruceli stanowiąwęzły
chłonne podzuchwowe, pozagardłowe i biodrowe we-
wnętrzne, Do posiewów mozna równiez użyć następu-
jący materiał: krew (zwłaszcza w ostrej fazie choroby),
łozysko, macicę, jajniki, gruczoły mlekowe, tkanki pło-
du (płuca, zawal:''ośc żołądka, wątroba), śledzionę, ją-
dra, gruczoły płciowe, nasienie, mleko, zawańość obję-
tych procesem chorobowym stawów i ropni.

W praktyce największe znaczenię posiadajątesty se-
rologiczne, choć żaden znichnie jest w pełni niezawod-
ny w przypadku badania poj edynczych zvvterząt. Niewielki
odsetek świń zakażonych daje wyniki ujemne. Powazny
problem stanowi również badanie 2-3 miesięcznych pro-
siąt, które są wrazliwe na zakażęnie pńeczkami B. suis,
ale maj ą o gr aniczoną zdolnoś ć o dp owiedzi s erolo gicznej

(1, 10). Z druglej strony część ozdrowieńców wykazuje
reakcje dodatnie, pomimo uwolnienia się od infekcji.

Z go dnie z zalecenlami O IE, w diagno styc e s ero lo gicz-
nej brucelozy świń stosuje się zawiesiny sporządzone ze
szczepów gatunku B. a b oftu s (l, ż, I0). Wszystkie,,gład-
kie" gatunkl Bruce]]a posiadają bowiem ten sam po-
wierzchniowy lipopolisacharyd indukujący powstawa-
nie przeciwciał. Metodami zalecanymi do stosowania w
diagnostyce brucelozy świń sązbuforowane testy zllży-
ciem antygenu brucelozowego (10), do których zallcza
się stosowany w Polsce odczynkwaśnej aglutynacji pły-
towej ( OKAP) . Zale c ana j est też prób a i mmuno enzyma-
tyczna ELISA (10, 15) oraz stosowana od niedawna w
niektórych kraj ach, próba fluorescencyjnej polaryzacj i

FPA (10, 13). Oprócz tych metod wciĘ szeroko stoso-
wane są metody tradycyjne - odczyn aglutynacji pro-
bówkowej (OA) i odczyn wiązaniadopełniacza (OWD),
odgrywaj ąc e szczegolną rolę w obrocie zwierząt, zwłasz-
cza w handlu międzynarodowym. Wartość diagnostycz-
ną OA obniża szczegolnie niska swoistość metody, po-
wodująca występowanie wielu reakcji fałszywie dodat-
nich. W przypadku stosowania OWD problem stanowią
prokomplementarne lub antykomplementanre właściwo-
ści niektórych surowic świńskich będące przyczynąbądź
obniżenia czułości testu, bądź występowania reakcji nie-
swo i sty ch uni emo z l iw ia1 ący ch pr zeprowadz e ni e b adani a.

Istotnym problemem w diagnostyce serologicznej bru-
celozy świń są reakcje krzyżowe powodowane przez
przeciwciała indukowane w wyniku zakażeń zwierząt
innymi drobnoustrojami, o pokrewnej z brucelami bu-
dolvi e antygenowej . S zc z e gó ln ę znaczenie o dgrywaj ą tu
drobnoustroj ę Yersinia enteroco]itica O : 9, posiadające
powierzchniowy lipopolisacharyd prawie .tdenty czny z
tym jaki posiadają pałeczkt BruceJJa (I). Zadna ze sto-
sowanych metod nie pozwala na jednoznaczne odroż-
nienie odpowiedzi serologicznej bruceli i jersinii w przy-
padku badania poj edync zych zwierząt. Analizawyników
badania stada świń pozwala jednakz dlżym prawdopo-
dobieństwem na takie zróżnicowanie. Decydujątu takie
palametry jak: odsetek wyników dodatnich w stadzie w
badaniu poszczególnymi metodami, wysokość mian
przeciwciŃi wartości absorbancji w ELISA, wrazliwość
przeciwciał na działanie 2 -merkaptoetanolu, długość
okresu ltrzymywania się przeciwciał w surowicy krwi
(17). Inne drobnoustroje o pokrewnej antygenowo bu-
dorvie, takie jak Sa]mone]]a urbana i Francise]]a tu]a-
ren s i s mo gąrówniez p owo dować re akcj e kr zy żow e, ale
w przeciwieństwie do Y enteroco]itica O : 9, która in-
dukuje zarówno przeciwciała IgM i IgG, powodują one
powstawanie przeciwciał klasy IgM aktywnych przede
wszystkim w odczynach aglutynacyjnych (1).

W krajach dawnego ZwiązklRadzieckiego i Chinach
znalazłrówniez zastosowanie jako próba stadna test aler-
giczny (skorny). Metoda charakteryzuje się wysokąswo-
istością a czułośc jest porównywalnaz czułościązbufo-
rowanych testów z antygenem brucelozowym. Podob-
nie jak testy serolo giczne nie jest metodą niezawodną.
Niektóre zakażone zwierzęta, ujemne w badaniu serolo-
gicznym, reagują w teście skórnym, ale zdarzająsię tez



przypadki odwrotne (10). Zasadą testu jest użycie jako
antygenu białka, a nie lipopolisacharydu, co teoretycz-
nie pozwala na wykluczenie reakcji krzyżowych powo-
dowanych przez Y enterocolitica O : 9, ale brak na to
dowodów popańych wynikami badań.

Zapobieganie i zwa!czanie
Podstawowązasadąochrony gospodarstwa przed bru-

ce7ozą świń jest zapobieżenie sprowadzeniu zwierząt
zakażonych. Temu celowi służąregulacje prawne naka-
zujące spełnianie przez zwierzęta podlegające obrotowi
następujących warunków: nie wykazywania klinicznych
objawów brucelozy, pochodzenia ze stad wolnych od
brucelozy, ujemnych wynikow w badaniu serologicznyrn.
Zgodnle z zalecenl,ami Unii Europejskiej (4) za ujernne
lważa się miana przeciwciał poniżej 30 jednostek mię-
dzynarodowych w OA i 20 międzynarodowych jedno-
stek przeciwciałwiĘapych dopełniacz w OWD (od dnia
l .0 l . l 999 r. przed wysyłką św iń przeznaczonych do ob-
rotu wewnątrz Wspólnoty nie obowiązuje przeprowadza-
nie testów w kierunku brucelozy (5)). Wprowadzaniu
nowych zw terząt winna towa r zy szy c kwarantanna. W c e -

lu kontroli statusu stad hodowlanych przeprowadza się
okresowe serologiczne badania rnonitoringowe.

W przypadku wystapienia brucelozy w stadzie stoso-
wane są rózne strategie postępowania (1, 12). Najbar-
dziej skutec zne, pozw al,aj ące n aj szybc iej rozwiązac pro-
blem i najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu wi-
dzeniajest skierowanie wszystkich zwierzal w stadzie
do uboju. Wprowadzenie nowych zwierzątwinno nastą-
pić po upływie co najmniej 2 miesięcy, po uprzednirn
oczyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeńi wządzeń. Dnr-
ga droga zakłada eliminację z hodowli tylko seroreagen-
tów. Mozna ją zastosowac wyłącznie w przypadku bra-
ku klinicznych objawów brucelozy świń w stadzie, a tyl-
ko przy występowaniu pojedynczych serologicznych
wyników dodatnich lub w przypadku wa3pliwości, czy
stwierdzane miana są wynikiem zakażenia drobno u stro-
jami Bntcella, Badania serologiczne winne byc dokony-
wane w 30 dniowych odstępach i należy je prowadztc aż
do czasu, gdy wszystkie wyniki będąujernne. W przy-
padku wyjątkowo cennych z hodowlanego punktu wi-
dzenia stad, zakażonych pałeczkami BruceJla, dopusz-
cza się eliminację sztuk dorosłych i pozostawienie w ho-
dowli zwierząt młodych, wprowadzanych następnie do
rozrodu po uprzednim wykonaniu badań serologicznych
i uzyskaniu reakcji ujemnych, zarówno w przypadku loch
jak i knurów.

Leczenie zwl,erząt chorych na brucelozę w Polsce jest
zakazanę. Równiez w Polsce rrie stosuje się szczepień
ochronnych.

Bluceloza świń iako zOOnOza

Biotypy l i 3 B. surs są bardzo patogenne dla ludzi.
Przyp adki zakażeń c złowi eka s ą praw i e wyłąc znie zwi ą-
zane z charakterem wykonywanej pracy, Najczęściej
narażonę na zakażenie są osoby bezpośrednio kontaktu-
jące się z chorymi zwierzętami, zwłaszcza w okresie
porodów lub ronień, oraz osoby pracujące w laborato-
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riach zajmujące się izolacląi hodowlątych drobnoustro-
jów. W związktt z tym, ze od świń nie uzyskuje się, w
odróżnieniu od przeżuwaczy, produktów ml ecznych, do
masowych zachorowań zreguły nie dochodzi. Mogąone
natomiast mieć miejsce, jak wspomniano, w przypadku
infekcji wymion krow przez drobnoustroje B. suis (l).
Zbiorowe przypadku u ludzi obserwowano równiez u
osob pracujących w zakładach mięsnych przy obróbce
tusz wieprzowych. Zakażenlu osób pracujących w takich
zakładach spr zy j a uzyw anie vządzeń mech ani c znyc h,
jak pił, które mogą powodować rozpraszanie np. drob-
nirrtkich fragmentów rdzenia kręgowego, węzy ciśnie-
niowych powodujących powstawanie aerozoli kontami-
nowych brucelami i wentylacji ułatwiającej roznosze-
nie zarazków po całyn zakładzie ( l ). Mięso świń moze
być zródłem zakażęnia konsumentów, W fazie bakterie-
mil B, suls jest obecna we wszystkich tkankach, W ta-
kirn przypadku warunkiem uczynienia produktów mię-
snych bezpiecznymi jest ich obróbka termiczna - goto-
wanie i pieczenie. Wędzenie szynek równiez czyni je
bezpiecznymi dla zdrowia, natomiast peklowanie redu-
kuje liczbę żywych bruceli, ale część zntchprzeżywaw
takich warunkach nawet l26 dni. Równiez w przypadku
niel<tórych rodzajów kiełbas, w zalezności od ich gru-
bości i warunków termicznych, którym się je poddaje,
są wątpliwości co do pełnego bezpieczeństwa.

piśmiennictwo

1 ,ĄJtonC. G: Btrtce]lasuis W: Anillal Brucellosis. red K Niclscn iJ R Duncan.
CRC Prcss. Boca Raton. Florida l 990. s -1I l

2 .Ąlton G. C- Jollcs L,,I4.. Angus R D.- |/u_rerI il: Techniclucs tor thc BrlceLlo-
sis Laboratory INRĄ. Paryż. l988

3 Cook D, R. ,\łob]c -l. [ł,]: lsolation of BtrtccL]a suis tiom catt]e Aust \rct J 1984.
6| )61-264

,ł council Directive on hcalth prclblenls allicting intra-cotnnrrtltity tlłde in bovin
aniLla|s atld su,iLre ol26 JLrnc l9(lzl (64i432 EEC)

5 Counci1 Directive 98r99,EEC' ol l4 Decelnbcr L998 amending Dilcctire 97i L2,

EEC arncnding and updating Dircctile 64l,ł_-]2 EEC on hca]th plclbIells afTecting
ilrtra-Co;nnunit1, trat]e in bor ine aLrima]s and srł inc

6 f'a_vazj Z.- Ohadelsoht A . l lit:sr I? G: Der elo1lllent ol a tsrLlcclla suis specific
hl,bridisatjon probc atrtl PC'R shich distinguishes B suis tj,olrl BrttceIla abortus
\/ct Microbiol ]00]. 8.1. ]_5_-]-]ó l

l Ga/ljen P- Don C.-.Ąlban G.- Stalk ('.- Ptlltz D-: DctcctioLl of []ruce]la sllecics in
orgalrs lratrttalll inl'ectecj caltLc b) pclJrmelasc chain rcacrioll Vet Rec l998.
l .+2 5 ] 2-5 l,+

8 llc]lnllnn E-- Sprcnpler H. &: F,in Bcttag zrLr Brucella sLlis lrrt'cktion des [{ul
des BerL und lvluench TicrarztL \\rochenschr 19]8. 91. 385-.]87

9 .loint FAO \\IHO Erpert ('onlnlitcc oLl Brucellosis, \Ą'HO. Cicnetl,a. 1986
l0 Manua1 clf Standalds o1 Dia_!:nostic Test and VacciLres froln Lisls A and B Dise-

ases ofN4anmals. Bircjs and tsees. OTE- Paris 1995
11 ,\IayłieldI.[..Baltlel.A.Lllt]tD.R.MeadorVP.TahatabaiL B.: Detection

o1-Bruce]la Cells and Ccll Collporlents \\:AnimaI BruccI]osjs. red K Nie]sen i

J R Duncan. CRC Prcss. Boca Ratotl. F]orida ] 990. s 97.
l] The Merck Yeterinar\ ManLla| A handbook oldiagnosis. thcrap1.. and disease

prer entioll and contro| lilt thc r eterinarian Merck and Co , Inc l(ahrr al,. Nerr
Jerser. US,\. I99I. s 670

l3 A?'el.scy K__ Ca|l D_ Snith P Vtgltocco A . Pcrcz B _ Satllartino L Nic,olettl P
Da.ler A , Elza P, Enright E: Validation oftlre 1luoroscencc polarization assay as
a serologicaL tests fbr the prcsLlnlptive diagLrosis of porcJlle brLrce]losis Vet Mi-
crobio] l999. 68. 24_5-253

14 ?j]aszek]., Szu]owskiK., hvaniak W|,. Sytuacja epiclemiolouiczlta brucelozl,zwic-
rZaJ w Polsce Medl"cyLra Wet 2()()0. 56, 363-36ó

15 SzuJou.skj K., PjJas:zek I. Truszczyiskl M.: Zestaw I:1,ISA do badania surorvic
śrliń rr kierunkrr brucelozy Mcdycyna Wct I996. 52. 5I3-5l5

]6 Szu]ołrskj K., ?jlaszek -I.. Iwatliak ll,],. \\ stępne badirnia nad \\ vstępo\ al]icn] bnl-
ce]ozv u dzikórr. Zvcie set l999. 7.1. 399-.10]

11 Szu]ol,skj K.. Ivaliak l||- Pilaszek J.: Porcine brucellosis in Poland: probJems
accompanving serological sLtrvcys conductcd in l995-2000. BLLl] Vet Inst Puła-
u1,2001_.15. l53-16I.

18 Szulowskj K., O_se* .l: Prób1, zastosorr ania PCR u, diagnostycc btuceloz1. zrł ie-
rzal Mat KoLrt'. ,.Biologia nrolckrL]ama lr. diagnosty,ce cllolób zakaznych i bio-
rechnologii" Walszirrva. l,i grudnia 200l. s 2ll 2],ł

Adr€s autora: dr Krzvsztof Szulorvski, ul. Part),zantó\y 1,21-123 J:rnolriec;
e-ma il: kszj anorv(d. pirret.pularr y.pl


