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Summary

Porcine dermatitis and nephropath1, syndrome (PD
in 1991 in Sc'otland. In Spring 2000 in a large (annual
symptoms of porcine post-weaning multisystemic wast
8-9 weeks weaned pigs. Approximately 2 weeks later
younger pigs. The prevale!ce of the syndrome was rela
fatteners. The sick animals were lethargic, with haem
area. With time, the lesions b€came covered with cen
cated anorexia, depression and, sometimes mild pyrexi
the onset ofthe disease,

Gross necrop§y findings on all dead pigs included s

the lungs,,enlarged and pale kidneys with petechial haem
lymph nodes. Samples of kidneys, spleen, skin, lymph
taken for histopathology, bacteriological and viral exa
were observed in a|l the pigs examined and included: -
renal tubules in the kidneys; - multinuclear cells in the
necrosis of arterial walls in the spleen; - diffuse necros
mononuclear cells and small haemorrhages. Porcine ci
present in the tissues of all dead pigs as well as antibo
basis of the course of the disea'se, clinical symptoms, g

tions it might be stated that the reason for economical l
th

S,P 2

W 1991 r., w Szkocji,po raz pierwszy zaobserwo-
wano u świń nową chorobę przebiegającąz charak-
terystycznymi zmianami na skórze i na nerkach (16).
Podobne zmiany zarejestrowano u świń nieco póź-
niej również w innych krajach europejskich orazw
Ameryce Północnej, Australii i Afryce (4, 6, J, 13,
15, 18, 19). Chorobę tę, ze względll na objawy kli-
nlczne i anatomop atolo giczn e, nazw ano ze sp ołem
skórno-nerkowym (porcine dermatitis/nephropathy
syndrome - PDNS). Choroba dotyczy głównie świń
o masie ciała20-65 kg, jakkolwiek zmiany obserwo-
wano równiez u 5-tygodniowych prosiąt i 9-miesięcz-
nych loszek (20).

Zmtany na skorze orazna nerkach i śledzionie, w
p o ł ąc z eniu z p o dw y ższo ną w ewn ę tr zną ct epłotą ciała

(w. c. c.), przypominaj ą symptomy charakterystyczne
dlaklasycznego pomoru świń (CSF), anawet afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) t zmuszają do prowadze-
nla b adań diagno styc zny ch w kierunku wykluczenia
tych chorób. Jak na tazie etiologia PDNS pozostaje
nieznana. Wydaje się jednak, że biorąw niej udział
czynniki wirusowe i/lub bakteryjne; w tym głównie
cirkowirus świń Ęp 2 (P CY 2),parwowirus świń (PPV)
oraz wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń
(PRRSV) ; są też dane wskazuj ąc e, że pr zy cryną PDN S
mogą być niektórę szczepy Pasteure]]a multocida (i,
2, I 4, I 5, 17, 20). Prczentowane są również opinie, że
ma ona podłoże immunologiczne będąc reakcją nad-
wrażliwo ści łpu III (7). Niniej sza p r aca zaw leta pierw-
szy opis przypadktlPDNs w Polsce.



Ryc. 1. Plamy koloru czerwono-brązowego zlokalizowane
głównie na kończynach oraz w okolicy zadu i łopatki

Ryc. 4. Powiększona nerka z wybroczynami

Ryc. 5. Zmiany zapalne w płucach. Widoczne jest osierdzie
pokryte włóknikiem

około 40 000 tuczników. Na wszystkich etapach produkcji
pr ze st ze gana j e st zas ada,,c ałe pomie szczenie p ełne c ałe
pomieszczenie puste". Status higieniczny gospodarstwa na-
leży lznać zabardzo dobry. Stado podstawowe szczepione
jest przeciw rożycy, parwowirusowemu zakażeniu śwlń,
kolibakteriozie i zakaźnemu zanikowemu zapaleniu nosa.
W chlewni stwierdzono w przeszłości ostrąpostać PRRS.
W omawianym okresie u większości loch rejestrowano
obecność przeclwctał dla PRRSV.

Objawy kliniczne. Wiosną2000 r. pojawiły się w sekto-
rze odchowu warchlakow w grupie 8-9-tygodniowych świń
problemy zdrowotne uwidaczniające się przede wszystkim
zahamowaniem rozwoju, a często (około 60%oprzypadków)
chudnięciem odsadzonych prosiąt. U około 40oń z nich
stwierdzano silne objawy duszności, kaszel i kichanie.
Wewnętrzna ciepłota ciałal niektórych chorych świń się-
gała 4I,8oC. Około 10% prosiąt z objawami postępujące-
go wyniszczenia nie nadawało się do dalszego tuczu, w
zwlązkl z czym byly eliminowane. Opisane objawy wska-
zywały na ujawnienie się w fermie zespołu poodsadzenio-
wego, wielonarządowego wyniszczenia prosiąt (postwe-
aning multisystemic wasting syndrome - PMWS).

Prawie równocześnie u niewielkiego odsetka osobników
o masie ciała 30-60 kg obserwowano zmiany na skórze w
postaci plam koloru czerwono-brązowego. Plamy te zloka-
lizowane były przede wszystkim na kończynach oraz w

s

Ryc. 2. Ogniska martwicze w centralnej części plam

0pis ptzypadku

Opis gospodarstwa, Gospodarstwo C usytuowane na te-
renie wojewodztwa lubuskiego jest fermą wielkotowaro-
wą o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Stado podstawo-
we liczy 2400 loch linii camboro 15 oraz wielka biała pol-
ska. Grupy technologiczne złożone średnio ze l20 macior
tworzone są co tydzień. Prosięta odsadzane są od loch w
wieku około 24-25 dni. W ciągu roku odchowywanych jest

Ryc. 3. Zawały brzeżne na śledzionie



Ryc.9. Skóra. Rozległa martwica nabłon-
ka, nacieki komórek jednojądrowych i
drobne wynaczynienia krwi. H-E, pow.
l00 x

okolicy zadu i łopatek (ryc. 1). U niektorych zwierzątprak-
tycznie cała powierzchnia skóry była pokryta plamami. W
centralnej części plam, po kilku dniach pojawiały się ogni-
ska martwicze (ryc.2). Zmiany te obserwowano u około
0,5-I,0o^ zwierząt. Na ogół wszystkie świnie z objawami
skórnymi mimo leczenta padały, a u nielicznych osobni-
ków, które przeżyły, plamy zantkały po 2-3 tygodniach.

Zmiany sekcyjne. Badaniem sekcyjnym u wszystkich
zwierząt z p\amami na skórze lub wykazujących jedynie
zmniejszenie apetytu i zahamowanie przyrostów, stwier-
dzano powiększenie obwodowych węzłow chłonnych,
obrzęk śledziony zawierającej brzeżne zawaĘ (ryc, 3), pod-
torebkowe wybroczyny na powiększonych nerkach (.yc. a)
oraz zmiany zapalne w płucach. Zmieniona zapalnie tkan-
ka płucna, głównie płatów przednich i tylnych, byłabez-
powietrzna, barwy ciemnoczer-wonej lub purpurowej i kon-
systencji tęgiej (ryc. 5). Błona śluzowa tchawicy i oskrzeli
była przekrwiona i rozpulchniona, pokryta dużą ilością ślu-
zu. W dwóch przypadkach stwierdzono obecność wrzodów
żołądka.

Materiał imetody
Badanie histopatologiczne. Do badania histopatologicz-

nego pobrano wycinki zmienionych chorobowo nerek, śle-
dziony, węzłów chłonnych i skóry. Materiał utrwalano w
I0oń zbfforowanej formalinie, a następnie sporządzano z
niego skrawki parafinowe, które barwiono hematoksylinąi
eozyną.

Badania bakteriologiczne. Do badań wykorzystano wy-
cinki płuc, nerek, węzłów chłonnych oraz zeskrobiny z je-
lita grubego padłych lub dobitych zwterząt, Badania ho-
dowlane wykonano zgodnie ze stosowanymi powszechnie
metodami mikrobiologicznymi na podłozu agarowym z

drowe w miejscu znacznego ubytku lim-
focytów. H-E, pow.400x

dodatkiem 5% krwi końskiej oraz
na podłozu wybiórczo-rożnicuj ącym
McConkeya. Badanie w kierunku stwier-
dzenla obecności bakterii z gatunku
B ra c hys p i ra hyodys en teria e przeprowa-
dzono z wykorzystaniem podłoża TSA
w warunkach beztlenowych. Badanie w
kierunku obecności Lawsonia intrace]-
lu laris, Brachyspira hyodysenteriae,
Mycoplasm a hyopneumoniae i Myco-
plasnla hyorhinis wykonano techniką
PCR (3, 5, 8).

Badania wirusologiczne. Do badań
wirusologic zny ch wykorzystano wy-

cinki migdałków, węzłów chłonnych zuchwowych, śledzio-
ny i nerek. Badania przeprowadzono w kierunku obecno-
ści: wirusa pomoru klasycznego świń metodąPLA (12),
wirusa choroby Aujeszky'ego - technikąizolacji (9), PRRS
i cirkowirusa świń typ II - metodąPCR (l1).

Badania serologiczne, Do badań serologicznych w kie-
runku obecności przeciwciał dla wirusów klasycznego po-
moru świń (CSF), choroby Aujeszky'ego (chA) i PRRSV
oraz PPV wykorzystano technikę ELISA, natomiast bada-
nia w kierunku obecności przeciwciał dla wirusa PCV-2
wykonano techniką IPMA (9).

Wyniki i omówienie

B adanie hi stop atol o giczne wykazało, że naj s ilniej
rozwinięte zmiany morfologiczne wystą)iły w ner-
kach, gdzie zwykle dochodziło do zniekształcenia ty-
powejstrukturynaruądu,Dominującązmlanąbyłoroz-
plemowo-wysiękowe-kłębuszkowe zapalenie nerek.
Procesem zapalnym objętych była większość kłębusz-
ków nerkowych. W zależności od stadium choroby,
dochodziło do obfitego rozplemu komórek mezan-
gium, pojawienia się wysięku, a w końcu do martwi-
cy włóknikowej całego kłębuszka (ryc. 6). W miązszu
nerek, szczególnie w warstwie korowej, obserwowa-
no wieloogniskowe do rozlanych nacieki zapalne zło-
żonę z komórek j ednoj ądrowy ch or az glomadzenie się
w kanalikach nerkowych eozynochłonnej substancj i,
niekiedy z domieszką krwinek lub komóręk zŁasz-
czonego nabłonka, powodującej silne rozszerzęnię
światła kanalików (ryc. 7).

Równie wyraźne zmiany morfologiczne obserwo-
wano w wycinkach makroskopowo zmienionej skóry.



I stotę Ę ch zmian s tan owił o martw tc zę zap alenie ma-
ły ch naczyh krwiono śnych prowadząc e do us zko dze -

nia ściany naczyń i krwotoków, a w konsekwencji do
niedokrwienia naskórka i jego martwicy (ryc, 8). W
skrawkach sporządzonych z niektórych węzłów chłon-
nych obserwowano znaczny ubytek limfocytów i po-
jawienie się pojedynczych lub licznych komórek wie-
loj ądrowych tzw, komórek syncytialnych (ryc. 9).

Stosunkowo najmniejsze zmiany obserwowano w
ś 1 e dz i o ni e. N i eki e dy wy stęp o w aŁ tu nię znac zny zanlk
m|azgl białej oraz nacieki złożonę z komórek jedno-
jądrowych wokół niektórych małych tętniczek. Czę-
sto ściana takich tętniczek wykazywała cechy martwi-
cy (ryc. 10).

Badaniem bakteriologrcznym wycinków płuc po-
cho dzących od padĘch, nie leczony ch rw ier ząt stwier-
dzono wzrost bakterii z gatunku Pasteure]]a mu]toci-
da, Actinobacillus pleuropneumoniae, serotypy 6 i 2
oraz Streptococcus suis typ 2, Badanięm bakteriolo-
glcznym wycinków jelit stwierdzono wzrost bakterii
z gatunku Brachyspira hyodysenteriae. Techniką po-
ltmeryzacji łańcuchowej DNA (PCR) w badanych
próbkach wykazano obecność materiału genety czne-
go charakterysĘczne g o dla Myc op l a s m a hyopn e um o -

niae, Mycoplasma hyorhinis, Lawsonia intrace]u]]a-
ris t Brachyspira hyodysenteriae. Badaniem wiruso-
logicznym wykluczono obecność wirusa pomoru kla-
sycznego świń oraz wirusa chA. Wykazano natomiast
obecnośc materiału gęnętyazfiego wirusów PRRS i
P CV -2. Badaniami serolo gicznymi stwierdzono prze-
ciwciała dla PRRSY PCV-2 i PPV.

Na podstawie oceny przebiegu choroby, obserwacji
klinic znyoh, obr azu s ekcyj ne go or az b adań hi stop ato -

lo gicznych mo żna stwi erdzić, że pr zy czyną zachor o -

wań i padnięć świń w gospodarstwie C było wystą-
pienie PDNS, Podobne do opisanych, objawy choro-
bowe zaobserwowano już w kilku innych chlewniach,
zlokaltzowanych przede wszystkim na terenie zachod-
niej części kraju.

Potwierdzeniem występowania PDNS w fermie C
było typowe dla tego zespołu chorobowego wolne sze-
rzenie się choroby w stadzie. Kliniczne przypadki
PDNS, jak juz wspomniano, ujawniły się tylko u oko-
ło Ioń zwierzątt dotyczyły pojedynczych świń w nie-
których nie zaw sze sąsiaduj ących ze sobą koj cach, Taki
pr zebie g choroby mo żę p otwierdz a c pr ezentowaną
hipotezę wskazującą że PDNS możębyc reakcjąnad-
wrażliwo ś c i wyr ażaj ącą s ię wie lonarządowy m zap a-
leniem naczyń i wysiękowo-włóknikowym kłębusz-
kowym zapa\eniem nerek, w następstwię zakażęnia
świń czynnikiem patogennym. Można wyr azic pogląd,
że obserwowany sposób szęrzęnla się PDNS podwa-
ża zasadnicząrolę czynnika zakaźnego w etiologii
chorob y. M ało skut e c zne były działania 1 ekarsko - we -

terynaryjne w zakresie Ieczenta świń z typowymi ob-
jawami skórnymi, mimo stosowania rożnych leków.

Biorąc pod uwagę dane do§czące występowania
PDNS w niektórych innych krajach Europy, w tym

przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Francji, Ho-
landii, Belgii i Niemczech, mozna sądzić, ze opisany
zespół będzie wykazywał tendencję do powolnego,
j ednak konsekwentneg o szęrzęnla się w populacj i świń
(2,3,5,8, 17).
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