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Summary

The purpose of the study was to determine the degree of leptospiral infuction in sheeP Toruń
province. Altogether 647 ovine sera originating from 5 farms were examined. The micro§c nation
test with 17 pathogenic serovars and 1 non-pathogenic
dilution at ł minimum ratio of 1:100 were considered t
sheep population was 3.4oń; whereas in individual fa
9.1oń,I4.1oń,4.5oń. Most of the positive reactions wore
and australis (up to 13oń). Significant statistical
which positive rósults occured. In the group of animals łt the age of 8 to 10 years infection,la tł Ż60/*

of individuals whereas animals with thó fewest positive results were noted in the 0 to 2 iears g positive
results),

Kelrvords : leptospirosis, sheep, leptospira serovars in Poland.

Owce wrazliwe są na zakażenie rożnymi serowa-
riantami leptospir. Wrażlilvość ta po Tazprcrwszy zo-
stała udowodniona eksperymentalnie przez Melanidie-
go w 1933 r. Objawy chorobowe u tego gatunku zwie-
rząt notuje się jednak stosunkowo rzadko i sąone bar-
dzo zrożnicowane. W ostrych przypadkach obserwuje
się hemoglobinurię, podwyzszenie ciepłoty wewnętrz-
nej (od 0,5 do 2"C powyżej normy na 4-6 dzień po
ekspozycji nazarazęk), która zazwyczaj trwa 4-5 dni
(10), anemię, zaburzenia ze strony układu pokarmo-
wego (atoniaprzedżoŁądków i jelit) oraz niekiedy żół-
taczkę (3 , 14) . W podostrym i przewlekłym przebiegu
stwierdza się: spadek produkcyjności, charłactwo,
przewlekłe zapalenie nerek. Najczęściej objawy kli-
niczne występująu młodych zwierząt (do 1 roku zy-
cia). Nierzadko w trakcie choroby dochodzi do poro-
nień lub rodzenia słabych, niezdolnych do życla ja-
gniąt (8, 14). McKeown i wsp. (15) opisali przypadek
bęzmlęczności owiec na skutek zakażęnia serowarian-
tem h arĄ o . Lepto spiry wykazuj ą silne powinow actwo
do nerek, usadawiając się zwłaszcza w proksymalnej
części kanalikanerkowego. Stamtąd okresowo lub stale
wydalane są wraz z moczęm do środowiska. Takie
siewstwo nerkowe moze trwac miesiące, a nawet lata
(6, 16) i stanowió powazne zagrożens,e epizootyczne.
Mimo iz wielokrotnie udawało się izolować zarazekz
poronionych płodów, atakże wykazywać u nich mia-
na diagnostycznie istotne (5, 8), do tej pory nie udało
się w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy leptospiry
zasiedlają na dłuższy czas układ rozrodczy. Farina i
wsp. (9) zakaztli 9 owiec (6 niecięzarnych samic i 3

samce) serowariantem hardio, następnie poddali ba-

daniom bakteriolo gic znym, immunohistochemicznym
j ądra, prostatę, macicę, gruczoŁy opuszkowo-cewko-
we. W żadnym przypadku nie udało się stwierdzić
obecności zarazkaw tych narządach,natomiast w ner-
kach wykaz}nvano obecność leptospir. Podobne wyni-
ki uzyskał Ceni i wsp. (4) u naturalnie zakażonych
owlec.

Celem pracy było określenie, na podstawie badań
sero1o gicznych, stopni a zakażenl,a leptospirami owiec
or az naj częś c i ej występuj ących u ni ch s erowari antów
na obszarze woj ewództwa toruńskiego. Uwzględnio-
no także częstość zakażenta w poszczególnych gru-
pach wiekowych.

Materiał imetody
Badaniami serologicznymi objęto łącznie 647 owiec

pochodzących z 5 gospodarstw znajdujących się na terenie
j edne go woj ewó dztw a. Zw ler zętapo dzi elono na grupy wie-
kowe (tab. 1). Owce nie były szczepione przeciw leptospi-
rozie, Materiałem do badań była surowica, którą uzyski-
wano przez odwirowanie krwi pobranej z żyły jarzmowej
w ilości nie mniejszej niż 10 ml. Surowice, jeśli nie byĘ
badane tego samego lub następnego dnia, zamrażano w
temp. -20'C i przechowywano aż do czasu badania. W ana-
lizie serologicznej wykorzystano odczyn aglutynacji mi-
kroskopowej (OAM), wykrywający przeciwciała z grupy
IgM oraz IgG (13) wg Instrukcji nr 35 Min. Roln. z 79]4 r.

zużyciem żywych hodowli leptospir nalezących do 17 se-
rowariantów gatunku Leptospira interrogan.s,. icteroha-
emorrha.gia.e (szczep RGA), grippotyphosa (szczep Mo-
skva V), sejroe (szczep M84), hardjo (szczep hardjoprajit-
no), tra.ssovi (szczep Perepelicin) , pomona (.szczep Pomo-
na), canicola (szczep Hond Utrecht IV), austrąlis (szczep



Balico), ballum (szczep Mus l27), hebdomadis (szczep
Hebdomadis, poi (szczep Poi), cąlledoni (szczep Calledo-
n1), zanoni (szczep Zanoni'), cynopteri (szczep 3522CO),
autumnalis (szczep Akiyami ,\), bata.viae (szczep Van Tie-
nen), br at i s l av a (szczep Jezbratislav a) or az j ednego sero-
wariantu Leptospira biflexa: patoc (szczep Patoc I). Anty-
genem użytym do wykonania odczynu aglutynacji mikro-
skopowej byĘ żyłve 7-10 dniowe hodowle leptospir na-
mnozone w temperaturze 28"C na podłożu płynnym wy-
produkowanym pTzęz firmę Difco Laboratories (Bacto-
Leptospira Medium Base EMJH * Bacto Leptospira Enrich-
ment EMJH). Musiał on spełniać 3 podstawowe warunki:

- czystości - badanie przez posiew na podłoze z krwią i
inkubacja 37"C przez ż4 h (brak wzrostu),

aglutynabilności - reakcja w odczynie aglutynacji mi-
kroskopowej z homologic znądla danego szczepu surowicą
odpornościową

gęstości ok. 108 leptospir/ml, wykazujących inten-
sywny ruch,

Do badanej surowicy rozcieńczonej wstępnie 1:50 do-
dawano w jednakowej objętości antygen i inkubowano w
temp. pokojowej przez 90 min. (końcowe rozcieńczenie
1:100), Jednocześnie nastawiano próby kontrolne bez su-
rowicy (z wodą destylowan{, celem sprawdzenia czy an-
tygen nie nra skłonności do tworzenia samoistnych zlepów.
Aglutynację przynajmniej 50% leptospir uznawano zawy-
nik dodatni świadczący o kontakcie zw ier zęcia z zar azkiem.
W przypadku reakcji pozytywnej z surowicąrozcieńczoną
1:l00, nastawiano kolejne rozcięńczęnia aż do uzyskania
wyniku ujemnego. Otrzymane dane poddano analizie sta-
tystycznej stosując test chi2.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań selologicznych przedstawione zosta-

Ę w tab.2.
Srednie zakażenie badanej populacji owiec wynio-

sło 3,4oń. Zaobsęrwowano pewną prawidłowośc po-
legającą na tym, że im stado liczyło więcej osobni-
ków, tym mniejszy był odsetek zwierząt dodatnio re-
agujących. W przypadku gospodarstwa B liczącego 33
osobniki, reakcje dodatnie stwierdzano l I8,2oń ba-
danych zwierząt; w stadzie składającym sięz 64 sztllk
(gosp. D) l 14,70ń; w gospodarstwie F,liczącym 7I2

Tab. 2. Występowanie przeciwciał przeciwko poszczegó|nym
(serowariant patoc) w badanych gospodarstwach

sztuk dodatnio reagowało 4,5oń osobników, natomiast
w najliczniejszym, bo złożonymz372 osobników sta-
dzie (z gosp. A), tylko 1 ,6oń zwierząt posiadało prze-
ciwciała aglutynacyjne na poziomie diagnostycznie
istotnym. Nie można było ustalic przy zastosowaniu
metod statystycznych czy prawidłowość ta ma charak-
ter przypadkowy, czy też związana jest z małąIlczbą
gospodarstw, zktorych pochodził matęriał do badań.
Analizę występowania reakcji dodatnich z poszcze-
gólnyni serowariantami przedstawia ryc. 1 . Większość
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Ryc. 1. Procentowy udział poszczególnych serowariantów,
które reagowaĘ z badanymi surowicami

serowariantom Leptospira interrogans oraz Leplospira bitlexa

l2r3

=2

Thb. 1. Wiek badanych owiec (liczba sztuk)

Objaśnienia: icter. icterohaęmorrhagiae, grip. - grippotyphosa, sej. sejroe, taras, - tarassovi, pom. - pomona, can. canicola,
austr. australis, bal. - ballum, caled. caledoni, cynop. - cynopteri, aut. - autumnalis, bat. - bataviae, brat. bratislava;- 

niektóre surowice reagowaĘ z więcej niz jednym serowariantem, dlatego podanym wynik nie jest równoznaczny zrezultatem jakl,
zostałby otrzymany w wyniku sumowania wszystkich reakcji dodatnich.



Tab. 3. Reakcje serologiczne u owiec w poszczególnych prze-
działach wiekołTch (liczba)

Objaśnienie: * - rożnica statystycznie istotna przy p < 0,00l .

dodatnich reakcji (25%), stwierdzono z serowarian-
tem p a t o c n al eżący m do s apro fity ezne go gatunku L e p -
t o spir a b iJl exa. Uwzględniaj ąc patogenne leptospiry
najczęściej notowano reakcje pozytywne z serowarian-
tami autumnalis, australis oraz sejroe po I3oń, rza-
dziej z poi oraz bataviae po 8%. Badania przeprowa-
dzone w Anglii i Walii wykazały, że najczęściej reak-
cje dodatnie występowały z antygenem autumnalis -
1,3oń, hardjo - 6,40ń, bratislava - 3,4oń oraz hebdo-
madis -2% (I1). Inaczej przedstawiająsię wyniki ba-
dań wykonane w Australii. Na 731 surowic w odczy-
nie aglutynacji mikroskopowej dodatnie wy,niki uzy-
skano w: 32,3oń z serowariantem hardjo, I,9oń z ta-
r a s s ov i, a I,Ioń z p om on a (7). S erowar tant h aĄ o vzna-
wany był zapatogen zaadaptowany do organizmu by-
dła i typowy dla tego gatunku. Pojedyncze dodatnie
reakcje u owiec wlązano zprzypadkowym zakażeniem
od krów, które razem z owcami korzystaĘ z tych sa-
mych pastwisk. Sądzono, ze u owiec nie dochodzi do
zajęcla nerek oraz do aktywnego siewstwa, Cousins i
wsp. (6) udowodnili jednak mozliwośc wydalania z
moczem tego zarazka nawet przez 11 miesięcy. Ha-
thaway i wsp. (I2) wykazalt, że 6,30ń surowic owiec
p o s i adało pt ze ciw ciaŁa pr ze ciw s erowarian tow t h ar -
djo.W badaniach własnych nie zaobserwowano zad-
nej dodatniej reakcji z tym serowariantem, W innym
do świadczeniu Hathaway i wsp. ( 1 1 ) wykaz ali, że l<rzy -
żowe reakcj e z antygenemautumnalis mogąwystąpić
w przypadku zakażęnia owiec leptospirami z serogru-
py australis. W pTzeprowadzonych badaniach wła-
snych na 5 reakcji dodatnich z serowariantemaustra-
lis i 5 z autumnalis nie stwierdzono ani jednego takie-
go przypadku. Odnotowano natomiast występowanie
reakcji krzyżowych między antygenami australis i
ballum oraz australis t bataviae.

Większość reakcji dodatnich zachodzlła w rozcień-
czeniu surowicy 1:100, tylko 6 surowic reagowało w
tozcięńczeniu 1:200 (przeważnie z sejroe), a tylko 1

w rozc. 7:400 (sejroe), Analizując częstość zakażeń
leptospirozowych w odniesieniu do grup wiekowych
(tab. 3) stwierdzono statystycznie istotne różnicę
(p < 0,001). Stopień zakażenia leptospiramiwyraźnte
zwiększał się wraz z wiekiem zwierzą| by w prze-
dzialę 8- l0 lat dawać najwięcej reakcji dodatnich. Jest
to o tyle zrozumiałe, że zwierzęta żyjące dŁużej mają
większą szansę zetknięcia się z zar azkamt, przy czym
kontakt taki nie zawsze musi kończyć się chorobą ale
zazwyczajłączy się z długim okresem utrzymywania
się przeciwciał w organizmie. Nieznaczne obnizenie

wskaznika reakcji dodatnich z 26 do 200% notowano
w grupie najstarszych owiec (od 10 do 12lat). Może
to być związane z faktem, że zwierzęta o obniżonej
produkcyjności (więc także i te trwale zakażone) sąz
hodowli eliminowanę.

Bez wykonania badań hodowlanych i izolacji za-
razka nie jest możliwe określenie odsetka aktywnych
siewców. Technika hodowli leptospir z moczu jest jed-
nak czasochłonna i często obarczona dużym błędem,
gdyż zwierzęta zazwyczaj wydalają leptospiry okre-
sowo. Natomiast OAM, mimo iz jest pracochłonny,
zwłaszczaprzy użyctu dużej ilości serowariantów ce-
chuje się dostateczną czułością i swoistością. Badania
serologiczne trmożliwiaj ą ocenę sytuacj i eptzooty cz-
nej i podjęcię zwalczania (metafilaktyka streptomy-
cyną), a w dal szym etapie szczepień zapobie gaw czy ch.
Ponieważ leptospirozajest groźnązooantroponozą ist-
ni ej e p otencj alne nieb ezple czeństwo transmi sj i zar az-
ka na człowieka. W Nowej Zęlandli udowo dnio no, że
I -3,8o^ populacj i owiec rozsiewa lepto spiry z moczęTn
(1). Największe ryzyko zakażenia Iudzi niesie praca
w rzeźnt, zwłaszcza przy nieostrożnym obchodzeniu
się z pęchelzęmmoczowym i nerkami, udzielanie po-
mocy porodowej bez odpowiednie go zabezpieczenia
oraz bezpośrednia opieka nad hodowlą(z). Hodowcy,
a także Iekaruę weterynarii p owinni zdaw ac s ob i e spra-
wę z faktu, że stado pozornie zdrowe, możębyc zaka-
żone leptospirami. Każde poronienie, czy rodzenie sła-
bych jagniąt, a także spadek wydajności hodowlanej
stada p owinno nas uw ac p o dejr zeni e lepto sp ir o zy.

Przedstawione wyniki badańoparte na materiale po-
cho dzącym tylko z j edne go woj ewództwa potw ter dzają
obecność zakażonychosobników w stadach owiec, co
może stanowić istotny problem z punktu widzenia
zdrowi a człow ieka i zw ter ząt go sp o darski ch, D late go
tężbardzo ważnąsprawą jest stały serologiczny mo-
nitoring stad owiec, z lwzględnieniem badań w kie-
runku tej choroby.
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