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Swine salmonellosis - the ploblem to be solved
Summary

Salmonella infections are found in both humans and animals. Pathogenesis and clinical symptoms depend
on the interaction between the pathogen and host organism. Clinical salmonellosis most frequently affects
weaners and fattening pigs.In Poland it is primarily caused by serovar Sa|monella Choleraesuis var. Kunzendorf
specific for this species. However, the epidemiological importance of S. Typhimurium as well as other serovars,
which are respon§ible for subclinical infections, is presently on the increase. Diagnosis is based on the bacte-
riological investigation of samples of internal organs of dead swine or feces. PCR is also used for Salmonella
diagnosis in clinical samples. Serological tests, particularly ELISA, are used for the evaluation of the epide-
miological status of pig herds. Antimicrobials and vaccination are the most effective methods applied for
controlling salmonellosis in swine. Moreover, feed control, sanitation of feed, monitoring the environment of
holdings or competitive exclusion technique are very helpful in reducing the prevalence of Salmonella in pigs.
EU member countries are enforced by zoonosis Directive 2003l99lEC and the Regulation No. 276012003 to
monitor Salmonella occurrence in pigs and introduce salmonellosis control programs in herds of slaughter
animals.
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Zarówno człowiek, jak i wszystkie gatunki zwie-
rząt sąpotencjalnie podatne na zakażenie paŁeczkami
S a lm o n e l l a i wystąp ienie s almonellozy. P ato geneza
oraz obraz kliniczny choroby zależy od relacji zaka-
żonego organizmu t zarazka. WpĘwa na nie natural-
na i nabyta odpomość makroorganizmu, dawka infek-
cy jna, dro g a zakażenia, a także wła ś c iw o ś c i chorob o -
twórcze samego szczępubakteryjnego, w tym przede
wszystkim zdolność do adherencji do komórek żywi-
cl,ęIa otaz zdolność do sekrecji toksycznych białek
i transporhr ich z cytopl azmy pałeczek Salmonellabęz-
pośrednio do docelowych strukfur komórki gospoda-
rza (I2, 14,2I).

§almone!loza świń
Choroba występuje zróżnym nasileniem na całym

świecie, głównie w intensywnym chowie tego gatun-
kl zwierząt Obj awy kliniczne są zwykle obserwowa-
ne u warchlakow i tucznikow, rzadziej u prosiąt ssą-
cych i osobników dorosĘch. Rozroznia się salmonel-
1ozę wywoĘwaną przęz S. Choleraesuis oraz przez
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szczepy należące do innych serowarów Salmonella (I2,
23).

S, Choleraesuis jest serowarem specyficznym dla
świń i rzadko wywołuje zachorowania innych gatun-
kow zwierząt. Większo śc przypadków klinicznej sal-
monellozy wywoływana jest przez produkujący siar-
kowodór wariant S. Choleraesuis var. Kunzendorf.
Zarazęk szerzy się w stadzie drogą pokarmową, Tza-
dziej aerogenną w wyniku bezpośredniego kontakfu
o s obników niezakażony ch z zakażonymi. Zr ó dłem
infekcji możę teżbyć zawierający paŁeczkt S. Chole-
raesuis kał nosicieli - siewców nie wykazujących ob-
jawów chorobowych, Zakażenie ma zwykle charakter
posocznicy o przebiegu ostrym lub podostrym (12,23).

Infekcje świh, zwłaszcza innymi serowarami Sal-
monella, wiązą się zazv,lyczaj z żywieniem zwierząt
paszam\ w ktorych występuj ą te drobnous tr oje; prze-
biegają one zwykle bezobjawowo. Okresowo docho-
dzido siewstwa zarazków zkałem. Jedynie zakażenia
pałeczkami S. Ęphimurium mogąprzebiegać w pod-
ostrej lub przewlekłej formie jelitowej, a proces cho-
rob owy mo z e ul e g ać uo gó lnien il. Zr ó dłęm zakażenia,
opróczpasz. sąbezobjawowi nosiciele i siewcy zaraz-
ka, w tym gry zonie, ptaki, inne zwrcrzęta, Iudzie, a tak-



ze niewłaściwie dezynfekowane środki transportu
zwierząt i sprzęt zootechnic zny (I0, 12, 17, 2I).

D i a g n o sty k a zakażeń św i ń p ałe c zka m i § a l m o n e l l a

Podstawą rozpoznania salmonellozy świń jest ba-
danie bakteriologiczne. W wyniku uogólnionego pro-
cesu chorobowego, kiedy liczba bakterii przekracza
106 j.t.k./g drobnoustroje S. Choleraesuzs lub S. ry-
phimurium stwierdza się zwykle w narządach we-
wnętrznych świń padłych. W tym przypadku możliwe
jest wykrycie ich obecności w posiewie bezpośrednim
badanej próbki. W przypadku formy jelitowej lub za-
każenia bezobjawowego salmonelle stwierdza się
w kale, który ze względu na małą liczbę komórek Sal-
monellą należy badać z zastosowaniem przednamna-
żanta w buforowanej wodzie peptonowej t namnaża-
nia w bulionach selektywnych np. RVS (17, 18).

Rozpoznanie nie powinno ograniczac siędo stwier-
dzeniazakńeniazwierzątpńęczkamiSalmonellallb
ich występowania w środowisku chowu. Ze względu
naróżny ptzebieg i skutki procesu chorobowego ko-
niecznę j est określenie przynalezno ści serowarowej
izolatlu. Jestto istotne nie tylko zpunkfuwidzenia epi-
demiologii salmonellozy świń, ale również w aspek-
cie zdrowia publicznego i ochrony konsumenta (4, I 4,
16,26).

Występowanie 
^9. 

Choleraesu,s i S. Ęphimurium
wnarządachwewnętrznychchorychzwierzątorazizo-
Iacjazkału i środowiska chowu serowarów niespecy-
fi c znych wskazuj ą na konie c zno ś ć r o zt o żntania dwó ch
wymienionych przebiegów infekcji świń pałeczkami
Salmonella (I2, 17, 24).

Występowanie u świń zakażęńbezobj awowych oraz
zjawisko nosicielstwa salmonellt, a także trudna eli-
minacja zarazka ze środowiska zewnętrznego, skła-
niają do wszechstronnej analizy syfuacji epidemiolo-
gicznej w stadzie, Obniżenie odporności zwterząt,
zw iązane z p o g ors zeni em s ię warunków chowu, zmia-
ną diety, zagęszczentem zwięrząt, czy stresem towa-
rzy szącym transportowi lub zabiegom zoohi gienicz-
nym, moze powodowac u bezobjawowych nosicieli
siewstwo salmonelli zkŃem, co w efekcięptzyczynla
się do zakńęniainnych zvłierząti wystąpienia klinicz-
nej postaci choroby (I2, I7, I9).

Przebycie infekcj i pŃeczkami Salmonella indukuj e
zwykle wysokie miano przectwciał. Sąone skierowa-
ne głównie przeciw lipopolisacharydowym antygenom
somatycznym, których różnorodność (obecnie znanych
jest ponad 2500 różnych serowarów Salmonella) po-
woduje, że opracowywane testy serologiczne mogą
istotnie różnió się między sobą i wykazywaó odmien-
nąpr zy datno ś ć w di agno sĘc e s almone 11o zy. N aj c z ęś -

ciejstosowanyodcrynimmunoenrymaĘcznyELISA,
chociażnie nadaje się do badahindywidualnych zwie-
rząt, może być z powodzeniem wykorzystywany do
oceny stafusu epidemiologicznego stada świń (I, 4,
19,26,27).W stadach zarodowych i towarowych sto-
suje się diagnostykęprzyĘciowąw oparciu o badania

surowicy krwi. Pobierane po uboju próbki mięśni są
żródłem tzw soku mięsnego wykorzystywanego do
badań serologicznych. Ich wyniki shrzą do oceny sy-
tuacji epidemiologicznej w stadzie świń.

PrzeciwciaŁa anty-Salmonella stwierdza się u świń
przez kilka miesięcy po zakażenlt, dlatego teżwyka-
zanie seroreagentów w stadzie nie jest równoznacznę
z trwającym aktualnie zakażęniem. Obecnośc swo-
istych przectw ciał możęj edynie śwtadczy c o kontak-
cie zw ter ząt z anĘ genem. Równi ez wynik uj emny te s -

tu nie jest wystarczający do określenia statusu epide-
miologicznego stada świń. Wiadomo bowiem, że po-
jawienie się swoistych przeciwciał ma miejsce około
2-3 Ęgodni po infokcjipałeczkami Salmonella. Spe-
cyficzność tesfu ELISA jest równięż ogranlczona zę
względu na mozliwośc uzyskania wyników fałszywie
dodatnich, Innym ogranlczęniem ELISA jest trudność
w o dróznieniu przeciw ciał p o szczepiennych o d o dp o -

wiedzi immunolo g icznej na zakażęnie szczep em,,te -
renowym". Dlatego też należy zachować ostrozność
przy interpretacji wyników testów serologicznych
w prrypadku sto s owania profrlakĘki swoistej (7, 12) .

Wykazanie obecności specyficznych przeciwciał
u określonego odsetka zwierzątjest wskazaniem do
wykonania szczegółowych badań bakteriologtcznych
i epidemiologicznych, atakżę stanowić możę podsta-
wę do wprowadzenia programu zwalczanta salmonel-
Iozy w fermie (I, 7, 12, 26, 28).

Ważnym narzędziem diagnostycznym j est technika
PCR, w tym coraz częściej real time PCR (RT-PCR).
Testy dające możliwość replikacji specyficznych sek-
wencji maĘcowego DNA są powszechnie stosowa-
ne w badaniu zywności pochodzentazrłvierzęcego. Pró-
buje się zastosowaó tę technikę do badania próbek kahr.
Jednak występowanie w kale czynnikow hamujących
reakcję PCR powoduje, że czułość metody bywaniż-
sza niż klasycznych technik hodowlanych, Według
F edorka- Cray i wsp. ( 1 2), testy P CR wykryw aj ązaka-
żęnianapoziomie 103 j.t.k./g kału,podczas gdy kon-
wencj onalne metody hodowlane mogą !\ykryó obec-
ność kilku żywych komórek Salmonella w badanej
prób c e. Niewątp 1 iw ą zaletąP CR j e st znac znę skró c e -

nie czasu badania orazmożIiwość analizy wielu pró-
bek jednocześnie (28). Technika PCR jest stosowana
dou,ykrywaniapałeczekSalmonellawZa\<ładzieCho-
rob Swiń PIWet - PIB.

Sytuacja epidemiologiczna saImonel!ozy świń

Często ść występ owa nia p ałeczek S alm o n el l a w po -
pulacji świń w różnychkrajach określa się na kilka do
kilkudziesięciu procent. Badania serologiczne dowo-
dzą że blisko 90oń fęrm trzody chlewnej może być
zakażony ch s almonellami, a udziaŁ seroreagentów
w populacji zwierząt w stadzie bywa zróżnicowany,
W krajach europejskich odsetek ferm, z ktorych izo-
luje się paŁeczkt Salmonella kształtuje się zwykle na
poziomie 20-30o/o, podczas gdy na kontynencie ame-

rykańskim jest dwukrotnie wyzszy (9,27).



Salmonelle są izolowane z kilkunastu procent pró-
bek pobranychze środowiska chowu świń, z kału lub
nar ządów wewnętrzny ch zw ier ząt p adĘch z obj aw a-
mi klinicznymi (22). Znacznię rzadztej bakterie te
występuj ą w próbkach mięs a wiep rzow ę go pobranych
po uboju (9, 1 1, 1 2). Tendencj ę tę odnvierciedlaj ą row-
niez dane znaszęgo kraju, chociaż częstość występo-
wania salmonelli w populacji świń w Polsce moze być
niedoszaco w ana, gdyż Iiczba wykonywanych badań
w tym kierunku w ostatnich latach zmalała (I5,24).

W Polsce za większość przypadków salmonellozy
świń odpowiedzialny jest serowar S. Choleraesuó ( 1 5,
20, 24). J ędnakże w wie lu kraj ach j e go rola, p o dobni e
jak i innych swoistych gatunkowo serowarów salmo-
nelli, j est coraz mniej sza. W ZjednoczonymKrólestwie
S. Chol er ae s uis byŁa przy czyną9 )Yo przypadków sal-
monellozy w 1959 r., 74,20ń w 1968 r., a ostatni
raz odnotowano wystąpienie tego serowaru u świń
w 1997 r. (9, I2). Podobna tendencja występuje
w Niemczech i Australii. W Danii S. Choleraesuis z ro-
dzimego ogniska epidemiolo gtcznęgo izolowano w la-
tach 20. ubiegłego wieku (12). W latach 1990-1995
w Stanach Zjednoczonych częstość występowania
S. Choleraesuis spadŁa dwukiotnie. Pomimo to ogól-
na liczb a przyp adków s almonello zy św tń zmalaŁa j e -

dynie o I5oń (6). Dowodzi to rosnącęgo znaczenia se-
rowarów niespecyf,rc znych dla świń - takich j ak §. f;.,-
phimurium, który w wielu kraj ach dominuj e pod wzglę-
dem częstości występowania u świń. Często stwier-
dza się teżtakie serowary jak Derby,Infantis, Living-
stone, Bredeney czy Agona (6, 12, 15,24).

Zagrożenie zdtowia konsumentów

Bezobjawowe nosicielstwo pod wpływem stresu
z-łviązanego z transportem i ubojem zwierząt może
przechodzić w stan aktywnego siewstwa z kałem. Po-
mimo ze nosicielami sąpojedyncze osobniki, jużtrzy-
dziestominutowe przebywanie świń zdrowy ch w za-
każonym środowisku jest wystarczające do koloniza-
cji ich przewodu pokarmowego przezpaŁeczki Salmo-
nella (I7). Równiez cykl uboju sprzyja zan|ęczyszcza-
niu tusz pałeczkami Salmonella, a zakażone mięso
sfullarza realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów
(4,I9). W Polsce, w odróżnieniu od np. krajow skan-
dynawskich, odsetek przypadków toksykoinfekcj i po-
karmowyc h c zł owi eka, w ktorych źr ó dłem zakażenta
była wieprzowlna,j est niezna czny (5, 26).

Zakńęnia ludzi wywoŁaneprzez serowar S. Chole-
r a e s ui s wys tępuj ą r zadko t pr zeb te gaj ą zwykle w p o -

staci uogólnionej. Spośród pozostaŁych serowarów
stwierdzanych u świń najistotniejszą rolę w wywoĘ-
waniu tegorodzaju infekcji lludziodgrywa S. Typhi-
murium. Związanejest to zwyższą w stosunku do
innych serowarów, chorobotwórczością S, Ęphimu-
rium dla człowteka. Ptzyczyną tego moze być też
znacznaoporność tychbakterii na anĘbiotyki (13, 14,
16,25). Obserwuje się stosunkowo szybki spadek sku-
te czno ś c i działanta antybiotyków nie dawno wprowa-

dzonych do lecznictwa (np. fluorochinolony) oraz po-
jawianie sięnowych determinant lub fenotypów opor-
ności (np. integrony 

^§. Ęphimurium DT I04 oraz szcze-
py produkujące betalaktamazy o rozszęrzonym spek-
trum substratowyrrr - ESBL) (I3 , 24, 25).

Ograniczente liczby zatruc pokarmowych ludzi
można o siągnąó p oprzez ścisłą kontro 1ę zywno ści po -

chodzenia zwrctzęcęgo oraz monitorowanie pod ką-
tem obecnośct pałeczek Salmonella caŁego łańcucha
pokarmowego (from field to fork). W zal<ładach pro-
dukujących zywność wykorzystywane sądo tego pro-
cedury HACCP (Hazard Analysis and Critical Con-
trol Point), ktorych celem jest identyfikacj a zagrożeń
prrnktow kryry czny chdla pozyskani abezpiecznej zdro-
wotnie zyv,mości nakńdymetapie jej produkcji i dys-
trybucji. Istotnym elementem profrlaktyki jest eduka-
cja konsumentów, mająca na celu poprawę świado-
mo ś c i zagr o żenia ep idemiolo giczne go, Naj b ardzi ej
efektywnym sp o s ob em walki z toksykoinfekcj ami po -

karmowymi jestzwalczaniezakażenzwierzątpałecz-
kami Salmonella (16).

Zwa l cza n i e zakażeń św i ń pałe czkam i § a l m o ne l l a
P o d stawowym sp o s ob em zw alc zania p ałe c zek S a l -

monella w populacji świń jest stosowanie preparatów
odziałanilprzeciwbakteryjnym.Nalezy jednakpamię-
taó, że stosowanie antybiotyków umozliwia jedynie
eliminację klinicznej formy choroby i ewentualnie
ograniczaczęstośćwystępowaniazakńehbezobjawo-
wych. Z drugiej strony, stosowanie antybiotykow
przedłużaokres nosicielstwa i siewstwa zarazka. Opor-
ność pałeczek Salmonella na antybiotyki jest coraz
częstsząprzyczynąniepowodzeńterapelĘcznych(13).

WykorzysĘwanie antybiotyków o szerokim spek-
trum działania jako dodatków paszowych jest coraz
rzadsze. Badania wykazały, że obecnośc substancji
anĘbiotycznych w pas zachmoże intensyfikować zja-
wisko kolonizacj i błony śluzowej jelit zw terząt przez
salmonelle. Dlatego dązy się do całkowitego zakazu
dodawania substancji antybiotycznych do pasz dla
zwterząt (10, 13).

Skuteczną metodą zapobiegania wystąpieniu klinicz-
nej formy salmonellozy jest stosowanie szczepień
o chronnych. Naj l ep s z ą o c hronę mo żna uzy skac pr zez
sto s owani e szczepionek zaw ter aj ących żyw e, o słabi o -
ne, pozbawione zjadliwości drobnoustroje. W odróz-
nieniu od szczepionek inakĘwowanych lub podjed-
nostkowych, s§rmuluj ąone zarówno odporność humo-
ralną j ak i komórkow ą. Zaletątakich szczeptonek j est
możliwość podania doustnego, które naśladuje nafu-
ralną drogę zakńenia, Obecność antygenów Salmo-
nella w tkance limfoidalnej przewodu pokarmowego
indukuje produkcję przeciwciał IgA i wykształcenie
silnej, miejscowej odporności błon śluzowych (8, 12).
W zale c anych w zwal c zanhl s almone 11 o zy szc zepion-
kach żywrych powinny być wykorzystywane szczepy
Salmonella o ściśle określonych cechach genotypo-
wych, które dająmozliwośó ich odróznienia od izola-



tow terenowych. W tym celu często stosowane są
mutanĘ auksotroficzne, które potrzebują do wzrosfu
substancji ęgzogęnnych, nie występujących w organi-
zmtę zwięrząt. Efektem tego stanu rzeczy jestniezdol-
ność szczepu.szczepionkowego do namnażania się
w organizmie immunizowanego zwierzęcia i środowi-
sku jego chowu (24).

J ak vłykazńy badania, stosowanie immunoprofilak-
tyki stwarza szanse ograniczeniaszęrzenia się salmo-
nellozy w stadzie, jednak z pewnością nie jest metodą
umożliwiającą uzdrowienie stada. Nieswoistą odpor-
ność na zakażenie można osiągnąć w wyniku zasied-
lenia przewodu pokarmowego świnprzez florę kon-
kurencyjną (tzw. competitive exclusion). Równiez
dodawanie do paszy krotkołańcuchowych kwasów
organlcznych lub innych substancj i zakwaszający ch
ogranlczawystępowanie salmonęlli w paszach, a ob-
ntżenię pH tre ś c i p okarmow ej mo z e zmntej szać ry zy -

ko zakażenta pńeczkami Salmonella. Na razie tylko
teoreĘcznie możliwym sposobem podniesienia odpor-
ności nieswoistej jest selekcja linli zwierząt opornych
nazakażęnie (11, 12).

Podstawowym i absolutnie koniecznym elementem
postępowan ia zapobiegaj ącego wystąpieniu salmonel-
lozy jest przestrzeganie wysokich standardów zoohi-
gienicznych t zasad sanitarno-weterynaryj nych w fer-
mie. Zwtęrzęta wprowadzane do obiektu powinny
pochodzić z hodowli wolnej od salmonelli. Rezim
sanitarny powinien opierać się na zasadzie,,całe po-
mieszczenie pełne - całępomieszczenie puste", która
umozliwia ścisłą izolację świń zdrowych od potencjal-
nię zakażonych (lub o nie sprawdzonym stanie zdro-
wia, miejscu pochodzenia itp.). W zywienilzwlerząt
na|eży stosować paszę wolne od pałeczek Salmonel-
/a. Istotne są środki poprawiające dobrostan zwterząt,
takie jak: okresowe czyszczeniei de4mfekcj a pomiesz-
czefl,zwalczanle.gryzoni,ptzestrzeganiewłaściwego
zagęszczenta zwterząt w kojcach, zapewnienie odpo-
wiednich warunków mikroklim aĘ czny ch iĘ. ( 1 0, 1 2,
14,2I).

Regulacie prawne dotyczące
aila!Gzania sa!mone!lozy świń

Ustawa z 24 kvłiętnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakażnychzwietząt,badaniuzwierzątrzeźnychimię-
sa oraz o Inspekcji Weterynaryj nej zaliczała salmonęl-
1ozę świń do chorób podlegających obowiązkowi
rejestracji. Nie powstaĘ jednak wówczas akty wyko-
naw cze uj e dno li c aj ąc e sp o s ob y dzińania urzędowych
lekarzy weterynarii oruz właścicieli zwterząt określa-
j ąc e pro c e dury p o stęp owan ia pr zy stwi erdzan lt, mv aI-
czanili wygaszaniu ognisk salmonellozy świń anipro-
gramy zapobtegania lub eliminacji tej choroby. W ta-
kiej sytuacji działanta Inspekcji Weterynaryjnej byĘ
o gr anic zone do rej e str acjt pr zy p adkow chorob owych.
Ilustracj ą ni edo state c znę go r ozp o znania sytuacj i ep i -

demiologicznej salmonellozy świń jest, między inny-
mi, fakt zarejestrowan:'a ptzez Główny Inspektorat

Weterynarii w 2001 r. tylko kilkunasfu przypadkow
salmonello zy Ę ch zw ierząt.

Ustawa z dnia II marca2004 r. o ochronie zdrowta
oraz zwalczanirl chorob zakaźnych zwierząt wymie-
nia salmonellozę świń wśród chorób zakńnychpod-
legających rejestracji. Upoważnia ona ministra ds. ro1-

nictwa do określenia na drodze rozporządzęnia zakrę-
su, terminów i sposobu przekazywania informacji
o występowaniu salmonel\ozy świń. W odróznieniu od
najwazrriejszych jednostekchorobowychzwalczanych
zlrzędlt(np, pomór klasyczny świń, pryszczyca etc.),
przygotowanie planów gotowości oraz opracowanie
i wdrozenie programu zwalczanta salmonellozy świń
pozo staj e w ge stii Główne go Lekar za Weterynarii.

W krajach członkowskich UE kwestie zwalczania
salmonellozy świń oraz innych gatunków zwierząt
regulują wytyczne Dyrektywy 2003l99lEC (2), doĘ-
czącej monitorowania zoonoz i czynntków je lvywo-
łujących. Dyrektywa ta obowiązuje wszystkie kraje
członkowskie od dnia 12 częrwca2004 r.

Aktem prawnym towarzyszącym DyrekĘwię 2003l
l 99 lEC jestRozporządzęnie P arlamenfu i Komisji Eu-
ropejskiej Nr 2160/2003 z dnia 17 listopada 2003 r.

dotyczące zwalczanta pałeczek Salmonellą i innych
czynników odzwierzęcych szerzących się drogą po-
karmową (3 ). Te akĘ prawne nakładaj ą na kraj e człon-
kowskie UE obowiązek monitorowania, opracowania
systemu, gromadzenta, analizy i upowszechniania da-
nych dotyc zących występowania chorób odzwierzę-

nieniu określonych uwarunkowań mógłby być w du-
żej częśct refundowany z budżetu UE.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, pro-
gram zwalczania salmonellozy w stadach towarowych
świń powinien zostać opracowany w ciągu 4Iat od
wejścia w życie RozporządzęniaUB z2003 r. i wdro-
żony 18 miesięcy później. W stadach zarodowych ana-
logiczny program musi byó wdrozony rok później (EC
No 2160/2003, Anex I). Na razięnl,e podjęto w Polsce
pr ac doty c zących oprac ow a ni a pro gramu zw alczanta
salmonellozy, co Twląz;ane jest przede wszystkim zbra-
kiem środków na jego wdrozenie. Z tego samego po-
wodu, nięzależnię od prawnych mozliwości, progra-
my zwalczania salmonellozy nie zostały wdrozone
w większościkrajów członkowskich. Do chwili obec-
nej pilotazowe programy monitorowania salmonello-
zy śwtft realtzowaĘ Holandia, Niemcy i Irlandia (1,
ż7). J edynym kraj em, który wpro w adzlŁ zintegrowa-
ny, krajowy system zwalczantasalmonellozy świń jest
Dania (26). KoszĘ programu w 2001 r., ponoszone
pTzez przemysł mięsny, wyniosĘ w tym kraju ponad
15 mln errro. Stanowi to 3/5 szacowanej wartości strat
wynikających z kosźów \ęczęniai nieobecności w pra-
cy o s ób zakażony ch p ałe c zkami S a l m o n e l l a, który ch



źr ó dłem zakażęnia mo że by ó w iepr zowina. W następ -
stwie wpro w adzęnta pro gramu odsetek zakażony ch
ferm trzody chlewnej spadł z 22oń do 7oń, a współ-
czynnik zapadalności zmntejszył się z 22 do 3 przry-
padków na 100 000 mieszkańców (26). Duński prog-
ram zwalczanla salmonellozy świń opiera się na
badaniach serologicznych surowicy krwi lub soku
mięsnego przy użyctu testu ELISA, które pozwalają
określić stafu s epidemiolo glczny stada. Stwierdzenie
okre ślone go o ds etka zw teruąt s eropozytywnych w sta-
dzie po ciąg a za s obąpro cedurę p o stęp owania admini-
stracyjnego, które polegana ograniczeniu obrofu zwie-
rząt,ubojl świń w specjalnych warunkach higienicz-
ny ch or az kontro 1 ę b akteri o 1 o g ic zną lzy skanych tus z
i środowiska fermy, zktórej pochodziĘ tuczniki. U"ys-
kane w trakc i e b adah b akteri o 1 o g tc zny ch izolaty b ak-
teryjne są poddawanę szazęgółowym badaniom epi-
demiologicznym, ktore mająna celu wykrycie żródła
i drog szęrzęnia sięzakażenia oraz wskazanie sposo-
bu ich likwidacji.

Model takt, żw. laboratory based surveillance, j est
naj skuteczniej szą formą moni torowania i zw alczanta
chorób zakażnych (I4,26). Fakt, że za znacznączęśó
badańmusi płació właściciel zwierząt, często skłania
go do depopulacji stada - co w ręzlltacie ogranicza
liczbę ognisk salmonellozy,

Przedstawione aspekĘ występowan ja zakńeh świit
pńeczkamt Salmonella świadczą o pilnej potrzebie
rorwiązania tego problemu w skali cńego kraju. Wy-
daje się, że mimo aktualnych niedostatków f,rnanso-
lvych konieczne jest podjęcię dziaŁah ukierunkowa-
nych na opracowanie kompleksowego programu zwal-
czania salmonellozy, który w stosownlłn momencie
winien byó przedstawiony do zatwierdzenia przez
właściwąkomisję UE, co umozliwi uzyskanie częśct
środków na zwalczanie tej choroby.
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