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Występowanie zak ażeń bakteriami z rcdzaiu
Leptospira u świń w latach 2002-2003

BERNARD waslŃsrl
Zakład Chorób Świń Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego - Państwowego lnstytutu Badawczego,

Al. Partyzantow 57,24-100 Puławy

Wasiński B.

0cculrence of leptospirc serouals in pigs in the yeals 2002-2003
Summary

A total of 8082 swine sera samples from 190 farms and ó489 samples from 173 farms were examined in the
years 2002 and 2003 respectively by the microagglutination test to indicate antibodies to different Leptospira
serovars. Samples were collected from all ló provinces of Poland. Cultures of Leptospira interrogans serovars
lcterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola, L. borgpetersenii §erovars Sejroe, Tarassovi and L. kirschneri serovar
Grippotyphosa were routinely used for the test. During the first year of the study antibodies were detected in
203 (2.5%) samples, whi|e in the year 2003 - in 1 23 (1.9 oh) samples. Seropositive animals were found in 20.5o/o
of the examined farms in 2002 and in I5.0 o^ of the farms in 2003. Antibodies reacting with serovar Pomona
were noted in 56.2 o/o of the positive samples in the first year and by 45.5 o/o in the second year of the study.
Preva|ence of titres to serovar Sejroe were recorded respectively in19.2oń and39.6(% of the positive samples,
to serovar Tarassovi in 11.30ń and 10.60/o, to serovar lcterohaemorrhagiae in I0,4oń and 1.6 7o, to serovar
Grippotyphosa in 0.9 oń and 4.9oń and to serovar Canico|a in 1.9oń and 0o/o.

Keywords: Leptospira, seroprevalence, pigs

Zakażęnja drobnoustroj ami z rodzaju Leptospit,ct stano-
wią niejednokrotnie w stadach trzody chlewnej uciązliwy,
długotrwały problem oTaz przyczynę istotnych strat eko-
nornicznych. Rozpoznanic leptospirozy świń, zwłaszcza
lł,warunkach chowu wielkostadrre_9o, może sprawiać nie-
małe trudności. Choroba rzadko przebiega w postaci ostl,ej.
Objawy bywają zróznicowane, często słabo wyrazone
i krótkotrwałe. Znacznie częściej spotyka się postac prze-
wl el<łą, a w większości przypadk6rł, j eclynynl zaltwaza l ll yn,l
objawem są poronienia. Uciązliwym aspektem leptospiro-
zy jest rrosicielstwo i siewstwo nerl<owe. Moze otro trr,vać
wiele rniesięcy. niekiedy nawet przezlata, a próby je_eo li-
kwidacji z trzyciem antybiotykoterapii nie zawsze kończą
się sul<cesem.

Wspomniane aspekty sprawiają ze stopień rozprzestrzę-
nierria zakażeileptospirami w poszczególnych stadach czy
w danym reglonie bywa trudny do ol<reślenia. Stwarza to
równiez i stotne zagr ożenie przen i es ieni a zal<ażeń n a czło-
wiel<a, Jcst ono tym powazniejsze, ze świnie stanou,ią wśrod
gatunków udollowionych jcden z głównych rezerwuarów
leptospir (5, 7, 11), Ułatwienie w szybl<irn rozpoznaniLl lep-
tospirozy świń stanowi znajomość sytuacji epizootycznej.
Istotnynr źródłeln inforrrracji w tym zakresie są wyniki prze-
glądowych badań serologiczrrych (1,2,7, 11).

Intensywnośc takich badań w kierunku leptospirozy świń
jest w poszczegolnych regionach Potski zróznicowana,
Zależy ona, między innymi, od liczby ferm trzody chlew,-
nej na danym obszarze, nozliwości finansowych hodow-
ców, jal< tez od mozl ycznych laboratoriów.

Prowadzone w Za Swiń PIWet rutynowe
badania serologiczne w kierunku leptospirozy obe.jnują
rocznic do ]0 000 próbek surowic od świń z terenu całego

kraju. Celern rriniejszej pubtil<acji jest przedstawienie wy-
ników wynlienionych badań uzysl<anych w latach 2002-
-2003 oraz proba ich oceny.

Matetiał imetody
W ciągu lł,vllicnionych drł,óclr lat przebadano łączllic w kie-

runku leptosplrozy 14 571 próbcl< surowic świń, z czego w rol<lt
2002 8082 próby, a rł,roku 2003 6489 prób. Surowice pozy-
sl<atle zat,ciw1-lo lv picr."vszyrrr, jak i druginr roklr badali poclro-
dziły z- terenLl wszystl<ich l6 rvojer,vództw. Sutnarl,czne danc na
1cnrat 1iczbv prób i t-crm z poszczegóInych r,vojerł,ó471u, poc]cla-
nych badtiniom z,al:rieszczono w tab. i , Przcsyłany materiał
pochodził zarówuo z gospodarstw, w l<torych prorvadzono ru-
tyno\\,e badania przcgiądowe 

^ 1ak i z f-clll. gdzie st.uvierdzano
występorł,anie poronień lub innych objarł.orv rncgapych rł,ska-
zywac na występowanie leptospiroz1,. W fermach objętych ba-
daniami nie prowadzono szczcpień przeciwko lcptospirozie.
Badania przeprowadzono przy uzycilr odczynu aglLrtyrracji nli-
l<roskopowej (OAM) w wersji z antygenem żyrł,ym (6).

Do rutynorł-ych badań przeglądowych wyl<orzystywano
s zczcpy lef-erencyj n e 6 scrowarów następuj apych gatunkóu, l ep-
tospir: a) Leptospira inlerrogans serowary: Icterohactnorrha-
giae (szczcp RGA), Polnona (szczep PoIrrona), Canicola (szczep
Hond Utreclrt IV), b) Leplospira borgpeters,enii scrorvar1,: Sej-
roe (szczep M 84), Tarassovi (szczey: Pcrpclicin), c) Leptospira
kirsc:hneri serowar Grippotyphosa (szczep Moskwa V). Hodowlę
szczepów prowadzono w warunkach tlcnowych na podłozu
EMJH (prod. Ditio) w temperaturzc 30'C. Do OAM wykorzy-
slywano hodowle o gęstości 2 x 103 leptospir/rnl.

Baclania przeglądowe 2 1l,,ymienionymi 6 scrowat,atli pro-
wadzotro na próbl<ach surowic rozcieńczonych l : l00. Suro-
r.vicc wyl<azujące reakcję dodatniti z którymś z wylnienionych
serolł,arów poddarvarro kolejnynl rozcieńczeniom (1 : 200,
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Tab. l. Zestarvienie liczb.v- ferm ipróbek suron,ic ślviń z po-
szczególnlch lvojerr,ództv przcbadanl,ch rr kicrunku lepto-
spiroz."- rv latach 2002-2003

l : z1()0 itd.) u, celu Ltstirlenia llliiulll przcciwciirł reagLLjących
z tyln scro\Ą,źrrelrr. Brak rcakcji dodatniej lł, tnialric l00 intcr-
pretLrjc się jal<o rł,yrril< trjcl.rny. Miana l00 i 200 tral<toualrc st1

jal<o lllogącc świadczyc o rvczcsnych, al<tlrtrlnych Jtrb clar,vnie.j
przcbytych zal<ażeniach. Miana 400 i r,vyższe tl\Ączillle §n zil
róli,troznacztlc z potrł,ierdzetrielrr czynnej lc1-1tospir tlzv

()clczyn a gl Lrtynacj i lll il<rosko1-1orł,cj ccch Lr j e si ę srvoi stości i1
sel,ogrupowil. Stlł,i crclzell ic wyn i I<u dodatniego ozllL|c7,a ztltclll.
żc czynnikierrr wywołlrjącylrr zal<azctlie zwierzęcia lnogł byc
llic tylko scfo\Ą,żlI. z l<tóryrrr ri, odczytrie rcagorł,ała oclllośna slt-
rclrt ica, 1ecz t,ówlriez illlly serowa1,o zblizonc_j l<olll1lozycji an-
tygcnor,r,ej, lltrlczący do tej sanlc.j grupy scrologicznc_j. Uzytc
ri, O AM scrowŁlry u\Ąritzallc stl. za rraj bardz i c- j re prezc nlatyrr,n yc h
przcci stau,ici cl i sero_vrrrp o tych salllych tlazrlaclr.

W trakcic badari ol<r,eślono liczbę prób cloclatrrich rł,ykazuji1-
cych rcakc.ję zposz,czególnynli z wyrnicllionych serowarorv lc1l-
tosllir- r,l, róznych miatraclr. Statallo się 1ez trstalic \\ystępo\\,a-
tlic clvenLr,ttllnych porł,ilizali nliędzy regiollanli. z J<tórl,ch po-
choclziły pl,óbl<i dodatnic reagLrjilce z tlkrcślotrytni scrtlw llt,ami.

Wyniki iomówienie
W trakcie badań prowadzonych w 2002 r. stwierdzono

łącznic 203 próbki dodatnie, co stanowiłcl 2,5l'Yo surowic
przebaclanych. W 2003 r. próbcl< dodatllich było l23 i sta-
nowiły ollc w llateriale przebadanynr 1 .90%. Ferny, zkto-
rych pochodziły rozpozv,1ane w 2002 r. próbkl dodahrle usy-
tuowalle były na terenie 10 wojervództw. Podobrlą sytu-
ację stwicrdzono w 2003 r,, lecz lista wolcw,ództw zmieni-
ła się w porownaniLl z poprzcdnitn rokien. Odnoto,nvano
7 r.vojewództw, z których otrzyrnywano próbki dodatnie.
zafówllo l,v pierwszyttl, jak i dlugirn rokLr badań (ryc. l).

Wśrod rł,yl<rytyclr próbek dodatnich największą liczbę
stirnowiły w obtl otnawianych latach sLlro\\ ice reagujące
z sero\varclT Pomona. W 2002 r. odnotowano l [4 takich

4l

próbek, co stanowiło 56,I6% wykrytych wówczas surowic
dodatnich, zaś w 2003 r. probek takich było 56 (45,53oń).
Miarra surowic reagujących z serowarem Pomona wahały
się od l00 do l2 800.

Drugą pod względetl liczebnosci grupą surowic dodat-
nich były w obtl latach próbki reagujące z serowarem Sej-
roe, W 2002r, wykryto ich 39, co wśród sr-trowic dodatnich
stanowiło 19,2l%, natotlliast w 2003 r. stwierdzono ich 45,
tj. 36j9% probek dodatniclr.

I(olejną grupąbyły sLrrowice rcagujące z scrowarem Ta-
rassovi, W 2002 r. odnotowano ich 23, tj. l1,33oń próbek
dodatnich, natomiast w 2003 r. l3 takich surowic, tzn.
10,51(k pr,óbek clodatnich. Surowice reagrrjące z scrowara-
mi Ictcrohaetlorlhagiac. Grippotyphosa i Canicola stano-
rł,iły po kilka procellt pLrli próbek dodatnich lub w ogóle
nie były odnotowywane.

Dalre na tcnlat liczby surowic reagujących w róznych
tnianach zposzczegolnylli serowarami leptospir w latach
2002 i 2003 przedstawiollo w tab, 2. l 3. Z prezentowanego
tatl zestawietliel rł,ynil<a, ze próbki wykazujące rniarra 100
i 200 stanolł,iły łącznic w 2002 r.51,23oń. a w 2003 r.

60.16% r,l,szystkich srtrowic dodatnich. Były wśród nich
próbl<i reagującc ze wszystkilni z sześcitt uzytych do ba-
dań serowarów leptospil,.

Z kolei grllpę sLlrowic o nrianaclr 400 i wyższych stano-
r.ł,iły w obu lataclr próbki reagujące z selowaralTli Pomona,
Sejroe i Tarassovi. W 2002 r, odnotowano ponadto 3 suro-
wice o mianie 400 r,eagtrlące z scl,owarelll Icterohaelnor-
rlrasiac. Na poclstalvic Lrzyskanych infornlacji, ponad po-
łowę śr,vili, ocl lttorych pochodziły surowice reagującc
rv niatrach 400 i rł,yzszych z serowareln Pomona lLrb Ta-
rassovi stanorł,iły lochy, ktore poroniły lLrb r"rrodziły nlart-
u.,e mioty. Poronienia odnotowywano też wśród macior, któ-

wyniki dodatnie stwierdzano w 2002 i 2003 r.,

Ryc. l. Wojcu,ództwa, z którvch pochodziły próby surolvic
w,l,kaz u j ące lv.v" n i ki dod a t n i e tv kie ru nk u lep tospirozy,

Pod askie
a



rych surowice reagowały z wymie-
nionymi serowarami w mianach 100
i 200.

Próbki surowic przebadane
w 2002 r. pochodziły ze l90 ferm
a w 2003 t. - ze l73 (tab. I). Zesta-
wienie Iiczby ferm, w których wy-
kryto seroreagentów w poszczegó1-
nych województwach w porówna-
niu z łącznąliczbą próbek dodatnich
uzyskanych z tych województw
w kolejnych latach badań przedsta-
wiono w tab. 4.

W oparciu u zawatl.e tam infor-
macje oraz dane z tab. I. można
stwierdzić, ze odsetek przebadanych
fetm, w których w 2002 r. wykryto
seroreagentów wynió sł 20,5żo/o
podczas gdy w 2003 r. - l5,03oń.
Najwyższą liczbę ferm z wynikami
dodatnimi odnotowano w woje-
wództwach : kuj awsko -pomorskim,
wielkopolskim i zachodniopomor-
skim. Nalezy zaznaczyć,żew przy-
padku województw kujawsko-po-
morskiego i wielkopolskiego fermy
z wynikami dodatnimi stanowiły
w poszczególnych latach od 10% do
2 5Yo obiektów przeb adan y ch z ty ch
województw. W woj. zachodniopo-
morskim badaniami objęte były
przede wszystkim duze fermy, cze-
go konsekwencją jest stosunkowo
wysoka Iiczbaprobek przy niewiel-
kiej liczbie przebadanych obiektów, Ten ostatni fakt mógł
w sposób istotny wpłynąć na uzyskanie w roku 2002 sto-
sunkowo wysokiego odsetka fęrm z wynikami dodatnimi
(53,85%) w wymienionym województwie.

W ciągu dwóch lat badań nie stwierdzono ani jednego
wyniku dodatniego w woj. lubelskim, podlaskim i święto-
krzyskim. Przyczyntła się do tego stosunkowo niska liczba
ferm oraz probek przebadanych z wymienionych woje-
wództw. Nalezy j edn ak zauw aży ć, że np. w woj . opo l skim
mimo jeszcze mniejszej liczby przebadanych gospodarstw
i próbek stwierdzono występowanie dodatnich seroreagen-
tów.

S top i eń r ozpr zestrzenieni a zakażeh róznym i s e rowara -

mi leptospir odzwierciedla porównanie liczby ferm, w któ-
rych wykrywano zwierzęta wykazujące obecnośc przeciw-
ciał reagujących z poszczegolnymi serowarami (tab, 5).
Najliczniejsze grupy stanowiły wśród nich obiekty, w któ-
rych odnotowywano seroreagenty prezentujące przeciw-
ciała reagujące z serowarami Pomona lub Sejroe. Nieco
rzadziej spotykano gospodarstwa, z których pozyskane su-
rowice reagowały z serowarem Tarassovi. Grupy ferm,
w których zwterzęta wykazywały obecność przeciwciał
reagujących z serowarami Icterohaemorrhagiae, Grippoty-
phosa i Canicola były znacznie mniej liczne.

Anall,za liczebności probek reagujących z poszczegól-
nymi serowarami, jak też Iiczby ferm z seroreagentami
wskazuj e, że w przebadanej populacj i świń naj części ej spo-
tykane sązakażenta wywoły,wane przez serowary z sero-
grup Pomona, Sejroe i Tarassovi. W strefach klimatu umiar-

Tab.2. Porównanie liczby odnotowanych w 2002 r. próbek surowic reagujących z po-
szczególnymi serowarami leptospir w różnych mianach

Tab. 3. Porównanie liczby odnotowanych w 2003 r. próbek surowic reagujących z po-
szczególnymi serowarami leptospir w różnych mianach

Tab. 4. Porównanie liczby ferm i próbek z dodatnimi wynika-
mi badań w poszczególnych województwach
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kowanego serowary z serogrup Pomo-
na i Tarassovi stosunkowo często od-
notowywane są jako czynnik etiolo-
giczny leptospirozy świń (2, 3, J,8,
11, 14). Serowary serogrupy Sejroe,
choc rownieżzaliczane do grupy istot-
nych w patologii świń, spotykane są
zwykle znacznię rzadztej (2, 12). P o-
równanie wyników badania ferm
lv skaz uj e, że r ozpr zestrzeni eni e zakażeh sero w a ratni tej s e -

rogrllpy ma podobną skalę, jak zakażęnia serowaratni se-
Iogrupy Pomona. Należy tu dodaó, żeprzypadki reakcji do-
datrrich z serowarem Sejroe sporadycznie tylko dawało się
połączyć z występowaniem u zwierzal objawów klinicz-
nych, mogapych wskazywać na leptospirozę. Podobne ob-
serwacje odnotował na poczaJku lat osiemdziesiątych Wan-
durski (13) w trakcie badań ponad 20 000 świń w jednej
z dużych ferm, Pewną pomocą w wyjaśnieniu otnawiane-
go zjawiska mógłby być fakt serogrupowej swoistości
OAM. Serogrupa Sejroe obejmuje około 20 serowarów
o zróznicor,l.anej zjadlir,vości dla świn.

Nalezy ponadto zaznaczyć, ze w Polsce opisano epide-
mie leptospirozy ludzi, w ktorych jako czynnik etiologicz-
ny rozpozlawany był między innymi serowar Sejroe (l4).
Krętki tej serogrupy izolowano na terenie kraju również
od wolno żyjapych gryzoni m.in. od szczura wędrownego
(RatttLs norvegicuts) (l4), a występowanie przeciwciał od-
notowywano ostatnio w próbkach surowic dzików i owiec
(9, l0).

W oparciu o zebrane wyniki badań trudno jest mowić
o występowaniu reakcji serologicznych z wybranymi se-
rowarami leptospirw mozliwych do dokładniejszego okreś-
lenia regionach Polski. Zjawisko występowania reakcji se-
rologicznych z określonym serowarem przez dłuzszy okres
mozna wiązać raczej z konkretnymi fermami niz danyrni
regionami czy województwami. Wydaje się, ze przemawia
zatym równiez fakt występowania w poszczególnych wo-

Ryc. 2. Występowanie seroreagentów wykazuj ących obecność
przeciwciał swoistych dla poszczegó|nych serogrup leptospir
Objaśnienia: l - Icterohaemorrhagiae, 2 - Grippotyplrosa, 3 - Sej-
roe, 4 - Tarassovi, 5 - Pomona. 6 - Canicola

Tab. 5. Porównanie liczby ferm, w których wykryto seroreagenty prezentujące prze-
ciwciała swoiste d|a poszczególnych serowarów leptospir w kolejnych latach badań

,l'':l':l'., ,49

jewództwach w tym samym czasie ferm, z których próbki
reagowały z rożnymi serowarami. Rycina 2 obrazuje roz-
przestrzenienie odnotowanych w trakcie dwuletnjch badań
s erore a gentów wykazuj ących reakcj e z p oszcze golnym i s e-
rowarami, Największe zróznicowanie widoczne jestw woj.
kujawsko-pomorskim, gdzie odnotowano występowanie se-
roreagentów wykazujących przeciwciała swoiste dla 5 se-
rogrllp. Interesujące jest rowniez, ze w graniczącyln z nim
woj. wielkopolskim mimo największej liczby przebadanych
próbek i fernr stwierdzono występowanie seroreagentów
swoistych tylko dla seroglup Tarassovi i Sejroe, Nie odno-
towano tarn zadnej próbki reagującej z serowarem Pomo-
na. Wykryte w woj, lLrbuskim i opolskim probki dodatnie
reagowały tylko z serowarem Pomona, a w woj. łódzkjm
tylko z serowarcm Sejroe.

Rozmiary i zasięg prowadzonych badań nie pozwalały
na potwierdzanie wyrrików dodatnich przy uzycitt metod
bezpośrednich (np, izolacji). Ograniczeniem, w znacznym
stopniu niezaleznyn od labpratorium wykonujapego opi-
sane badania, było też zróżnicowanie liczebności probek
pozyskiwanych z poszczegolnych wojewodztw, jak i ferm
objętych badaniami. Przedstawione wyniki pozwalająjed-
nak na uzyskanie orientacyjnych darrych na temat rozprze-
strzenienia zakażei serowarami z wybranych serogrup lep-
tospir oraz skali zagrozenia, jakie przedstawiają one dla
świli na tercnic krajr-r, Uzyskane rezultaty potwierdzają tez
koniecznośc stałego weryfikowania i uzupełniania danych
dotycza.cych zakażeń stad świń krętkarni z rodzaju Lepto-
spira. WiĘe się to z koniecznością prowadzenia monito-
ringu w tym zakresie w kolejnych lataclr.
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