
Praca oryginalna

Choroba Glóssera określana również jako zakaźne
zapalenie błon surowiczych i stawów Qloliserositis)
jest zakaźną niezaraźliwą chorobą bakteryjną świń
znanąod 1910 r. (I2). Jakkolwiek chorobę tę stwier-
dza się we wszystkich rozwiniętych rolniczo krajach
europejskich to do niedawna zarówno w Polsce, jak i
w Europie klasyczne, potwierdzone wynikami badań
laboratoryjnych, przypadki tej choroby rej estrowano
niezmiernie rzadko. w ostatnim okresie zarówno w
Polsce jak i wielu innych regionach świata obserwuje
się wyraźny wzrost zachorowań z objawami klinicz-
nymi charakterysĘcznymi dla tej choroby. Istniejądane
terenowe wskazujące, że wzrost ognisk choroby
Glóssera ma miejsce ptzede wszystkim tam, gdzie
stwierdza się powszechne występowanie uznawanego
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Original papeł

za p otencj alny czynnik immuno s upre syj ny wi ru s a z e -
społu rozrodczo-oddechowego świń (porcine reproduc-
tive - respiratory syndrom virus PRRSV) (2,7).

W ostatnim okresie ostre przypadki choroby Glżisse-
ra stwierdzono w dwóch krajowych wielkotowarowych
fermach trzody chlewnej. W obu gospodarstwach na
podstawie charakterystycznego przebiegu choroby,
obj awów klinicznych, zmian anatomopato l o gicznych
or azbadań bakteriologiczny chwykazano, że przy czyną
zachorowań był warunkowo chorobotwórczy Haemo-
philus parasurs. Wspomniane chlewnie były zakażone
między innymi PRRSV.

Ze względu na brak w piśmiennictwie krajowym
danych na temat choroby Glżssera uznano za celowe
przedstawienie wyników badań klinicznych, anatomo-
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Historicall.v, Gltisser's disease has been considered a sporadic disease of piglets. Presently, Haemophilus parasuis, the
etiological factor of this disease, is one of the serious problems associated with mixing swine from different herds and
within large herds or lvith the introduction ofnew brccding stock into a herd. The role ofconcurrentinfections in eracer-
bating of H. parasuis infections is problematic. Nor is the role of this pathogen in swine respiratory diseases clear. This
report records an episode of seyere H. parasuis infection in swine which was observed in a large pig farm. The inl'ection
proceeded in the herd as a serious, highly contagious enzootic with a high morbidity of 6-8-wcek-old weaned pigs. The
observations were carried out in a large farm with 1800 sorvs andrvith 50,000 piglets produced per year. The farrolling
unit at the farm contained 30 farrolving pens. Every 3 days about 330 piglets -24-27 days old - lyere weaned and moved
to the nursery house rvhere they stayed until their 80th-day-of-lif'e and after that moved to the fattening unit. Thc farm
rvas PRRSV, Mhp, Strep. suis and App positive. In May 2001 the first clinical symptoms lvhich indicated Glźisser's disease
were observed among a group of piglets which were moved to the nursery house 3 weeks earlier. The signs of the disease
lvere observed in about 25o/o ofthe pigs from the group (approx.S0 pigs). The cour§e ofthc discase }va§ pre-acutc or acute.
The swine suddenly developed fever (40.5-41.5). During the next three months the disease affected all consecutive groups
of rveaned pigs. A significant decrease of the numbcr of affected pigs and number of losses lvas n oticctl three months aftcr
initial clinical symptoms. The main clinical symptoms of the diseasc werei anorcxia, cough, reluctance to risc, weight loss
in a|l diseased pigs and swollen joints in about l/3 of sick pigs. During first three months of epizootie 398 pigs died; 15%
of the weaners died suddenly without premonitory signs of illness.

Detailed post-mortcm examination§ were performed on 55 pigs. On all pigs lesions rvere obr,,ious, Ępical of Glzisser's
disease. All pigs had serofibrinous pericarditis. Serofibrinous pleuritis and peritonitis were observed in the majoritv of
the dead pigs. Approximate|y 60oń of the pigs had pulmonary oedema and25o/o polyarthritis. N{eningitis was observed in
5 nccropsied animals. Haemophilus parasuis was isolated from the lungs and/or joints of 9 out of 30 of the bacteriologi-
caily investigated pigs. Colonies appeared in the vicinity of the Staphylococcus aureus streak. The strain was non-haemolvtic.
In the primary culture it consisted of Gram-negative, short rods. None of the sows or boars or piglets in the farrorving
units wcre atl'ected. The treatment of sick animals with amorycillin gavc less than satisfacto11" results.

To summariseo it is the first severe case of I{. parasuis infection recorded in Po|and in w,hich acute heav)-|osses among
weaned pigs were observed.

Keywords: pigs, H. parasuis, acute outbreak, PRRS



patolo gicznych i b akteriolo gicznych przeprow adzo -
nych w jednej z fęrm dotkniętych tą chorobą.

Mateliał imetody
Gospodarstwo. Szczegółowe badania przeprowadzono

w drugim i trzecim kwartale 2001 r. w gospodarstwie wiel-
kotowarowym ,,S", którego stado podstawowe tworzy 1800
1och, a roczflaprodukcja prosiąt kształtuje się na poziomie
50 000. W ferrnie wydzielonych jest 14 hal porodowych, w
każdej znajduje się 30 boksów porodowych oraz 28 pawi-
lonów przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczni-
ków. Lochy żywione sąindywidualnie, natomiast warchla-
ki i tuczniki grrrpowo. Swinie karmione są paszami pełno-
porcjowymi, dozowanymi automatycznie. Prosięta, w ilo-
ści około 330 w jednej grupie - odsadzane są średnio w
24 dniu życia t przemleszczane do warchlakarni, z której
wyprowadzane sądo tuczamtpo 2 miesiącach. Na wszyst-
kich etapach produkcj i przestrzegana j est zasada,,całe po-
mieszczenie pełne całe pomieszczenie puste". W gospo-
darstwie prowadzone są szczepienia profilaktyczne prze-
c iwko ko lib akteri o zie, p 1 europneumonii, zakaźneml zani-
kowemu zapaleniu nosa (zzzn), streptokokozie i parwowi-
rozie świń.

Ferma od 4 lat zainfekowana jest PRRSV. W 1997 r.

stwierdzono w gospodarstwie narastanie problemu strep-
tokokozy świń, która potwierdzona zostałabadaniami bak-
teriologicznymi przeprowadzonymi w Zakładzie Chorób
Swiń Państwowego InsĘtutu Weterynaryjnego w Puławach.
Po wprowadzeniu autoszczepionki przecirv tej chorobie
przypadki kliniczne tej choroby zdarzĄąsię sporadycznie.

W maju 2001 r. stwierdzono w chlewni gwałtowny
t\,zro st iiczby padnię ć warchlakó w, szczyt zachorowań przy-
padł na miesiąc czerwiec natomiast zdecydowane ograni-
czenie strat stwierdzono w grupach warchlaków, odsadza-
nych po 10 sierpnia 200l r. Epizootia choroby trwała oko-
ło 3 miesięcy. Objawy kliniczne oraz zmiany anatomopa-
tologiczne były u prawie wszystkich chorujących i padłych
zwierzątbardzo podobne co przy stwierdzonym wzroście
wewnętrznej ciepłoty ciała (w.c.c.) wskazywało na choro-
bęzakaźną. Na początku czerwcazebrano pierwsze dane o

sy.tuacj i epizootycznej oTaz przeprowadzono badania klinicz-
ne chorych zwierząt;badania te konĘnuowano w kolejnych
miesiącach. Po wykonaniu sekcji do badań bakteriologicz-
nych pobierano: mózg, płuca, serce, węzły chłonne oraz
zawartość zmienionych chorobowo torebek stawowych.

Badania bakterio|ogiczne. Biorąc pod uwagę dane wy-
wiadu oraz wyniki badań klinicznych i anatomopatologicz-
nych postanowiono przeprowadzic badania bakteriologicz-
ne w kierunku obecności czynników etiologicznych: cho-
roby Glóssera, streptokokozy ipleuropneumonii świń. Ba-
daniorn poddano próbki, pobrane od trzydziestu losowo
wybranych padłych warchlaków, Pobrany materiał posie-
wano na podłoze agarowe z dodatkiem 5% krwi końskiej
oraznaagar czekoladowy z dodatkiem 0,1% NAD. W obu
przypadkach inkubację hodowli przeprowadzono w atmos-
ferzę 70oń CO, w temperaturze 37'C. Zasadnicze roznice
doty czyły o kre s u inkub acj i. S tre p to c o c c u s s u i s wy maga ż4 -

4 8 - godzinnej inkubacj i, Ha e mophi l u s p ara s u i s zaś 3 -4 -dni o -

wej inkubacji, Dla stymulacji wzrostu drobnoustrojów ro-
dzaju Haemophilus na agarze z dodatkiem 5% krwi koń-

skiej w linii środkowej dokonywano posiewu Staphylococ-
cus aureus dla wzbogacenia podłoza o czynnik V. Cechy
hodowlane i morfologiczne wyrosłych bakterii ustalono na
podstawie barwy, wielkości i kształtu kolonii oraz w pre-

paratach barwionych rnetodą Grama. Dokonano również
badań biochemicznych izolatów.

Badania serologiczne w kierunku obecności przeciwciał
dla wirusów choroby Aujeszkyego (chA) i PRRSV oraz
Myc op } as n a hyop n e un o n i a e (Whp) przeprowa dzono z
wykorzystaniem techniki ELISA. Do wykrywania przeciw-
ciał dla wirusa chA zastosowano własny zestaw ELISA na-

tomiast w przypadku przeciwciał dla PRRSV uzyto zestawu
firmy IDEXX, a dla Mhp wykorzystano zestaw fi rmy DAKO.

Wyniki iomówienie
Przeprowa dzony wlłviad wskazywał, że zachoro-

wania i padnięcia występowały w kolejnych grupach
mniej więcej w tym samym czasię, to jest około 3-4
tygodnie po odsadzeniu ich od matek lprzemlęszczę-
niu do warchlakarni. Czę ś ć pro s iąt pad ała nagle, więk-
szośó natomiast po kilku dniach; w niektórych przy-
padkach ia cho-

rych zwi yruacji
w kolejn zacho-
rowań i strat ulznano, że przyczynązachorowań jest
choroba zakaźna. Na bakteryjną etiologię choroby
wskazywało skuteczne działantę anĘbiotyków u czę-
ści leczony ch zw terząt.

Opis kliniczny przypadku. Pierwsze zachorowa-
nia z objawami wskazującymi na chorobę Glóssera wy-
stąpiĘ 20 mąa 2001 r. W okresie kolejnych trzech
miesięcy zachorowania stwierdzono średnto u I1Yo
świń, z wahaniami od około 25oń w grupach prosiąt
odsadzanych w maju i w czerwcu do 8% wśród świń
odsadzanych w sierpniu. Głównymi objawami klinicz-
nymi u większości chorych rwierzątbyĘ: wzrost w.c.c.
od 40,5oC do 41,5"C,bladość powłok, silna duszność,
krótkotrwaĘ kaszel, obrzęki stawów (ryc. 1), zapale-
nie spojówek, nieżytowy wypływ z nosa oraz niechęć
do wstawanta.Wyraźne kulawizny stwierdzono u oko-
ło 1/3 chorych świń. Typourym symptomembyło szyb-
kie chudnięcie większości chorych zwierząt. Szczyt
padnięć przypadałna 48 godzin po wystą)ieniu pierw-
Śzych objawów chorobowych. W okresie siedmiu dni
trwania choroby mimo lęczęniapadło lub było elimi-
nowanych z powodu wyniszczenia około 40oń choru-
jących świń. W pierwszych dwóch miesiącach trwa-
nia choroby padło 398 warchlaków. Znaczna częśc
zwterząt - około 15% osobników w każdej grupie -

padała nagle bez j akichkolwiek symptomów chorobo-
wych; co wskazyw ało na nado strą po stać choroby.

W leczeniu świń stosowano iniekcyjne formy amok-
sycyliny (Clamoxyl L. A,, Hostamox L. A.). Efektyw-
ność leczenia kształtowała się na poziomię 350ń.

Zmiany anatomopatologiczne. Szczegółowym ba-
daniom anatomopatologicznym poddano 5 5 warchla-
ków padłych nagle lub z typowymi klinicznymi obja-
wami choroby Glóssera. U wszystkich padłych zwlę-
rz ąt stwi er dzano,. surowi c z o -włóknikow e zap alenie



osierdzia (ryc.2 i 3), otrzewnej (ryc,4), opłucnej (ryc.
5) oraz wyrażnie powiększone i przekrwione węzły
chłonne pachwinowe (ryc, 6). Mimo tego, że zapale-
nie płuc (ryc. 7) nie jest uważane za typowe dla choro-
by Glżssera (2) w fermie ,,S" obecność tego Ępuzmian
rejestrowano u 70oń padłych zwierząt. U około 20Yo
sekcjonowanych świń po przecięciu torebki obrzękłych
stawów stwierdzano obecno ś ć zmian zap alny ch na ich
p owierzchni (ryc. 8) or az tow atzy szącą temu pro c e s o -

wi zwiększoną ilość zapalnego płynu wysiękowego
(ryc. 9). Sporadycznie w około 5ońprzypadków noto-
wano włoknikowe zapalenie opon mózgowych (ryc. 1 0).
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Charakterystyka wyizolowanych drobnoustro-
jów. Po 3-dniowej inkubacji w temperaturze 37"C w
posiewach z płuc lub/i serca, stawów oraz mózgu w
dziewięciu ptzypadkach (sześć razy zphrc, dwarazy
z sęr ca 1 raz z mózgu) stwierdzono j ednorodny, sateli-
tarny wzrost drobnych bezbarwnych kolonii w pobli-
żu kolonii Staphylococcus aareus(ryc. 1 1). Nie wyka-
zano hemoltzy, awyizolowane drobnoustroje były ka-
talazododatnie, nie wytwarzały indolu orazrLIę produ-
kow aĘ ur ę azy, ferm entow ały z j e dno cz e snym wytw o -

rzeniem kwasu arabinozę, sacharozę oraz fruktozę,rę-
dukowały azotany do azotynów orazwykazywały do-

Ryc, 1. Obrzęki stawów skokowych Ryc. 4. Surowiczo-włóknikowe zapalenie otrzewnej

. 5. Surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnejR),c.

*:

f

Ryc. 2. Surowiczo-włóknikowe zapalenie osierdzia

Ryc. 6. Powiększone i przekrwione węzĘ chłonne pachwinowe



Ryc. 10. Włóknikowe zapal€nie opon mózgowychRyc. 7. Sródmiąższowe
emophilus parasuis

zapa|enie płuc wywołane przez Ha-

Rl,c. 8. Zmiany zapa|ne w stawach po przecięciu torebki sta-
rr orr ej

Ę.

Ryc. 9. Zwiększona ilość zapalnego płynu wysiękowego

,§

datni odczyn porfirynowy. W preparatach mikrosko-

na czynniki zewnętrzne oraz dużymi wymaganiami
przy namnażaniuw Wanrnkach jn vitro (5, 8).

Badaniami seroiogicznymi wykazano, ze spośród 30
sufowic 26 reagowało dodatnio w teście ELISA w kie-
runku PRRS. Wszystkie surowice były ujemne z anty-

Ryc. 11. Obraz mikroskopowy Haemophilus parasuis

genem wirusa chA. Jedenaście surowic było Mhp do-
datnich. Mykoplazmowe zapalenie błon surowiczych

chlewni,,S" było zakażęnie H. parasuis.
Powszechnięlważa się, ze H. parasuisjest drobno-

ustrojemubikwitarnym,zdolnymdozakażeniavyłącz-
nie świń (12), Obecnośc tego drobnoustroju stwierdza
się nawet w chlewniach o wysokim statusie zdrowot-
nym (3, 7). W większości przypadków, w zwlązku z
endemi cznym występ owani em p ałeczek H. p ara s u i s,
lochy wytw arzająduże ilości przęciw ciał, które prze-
kazywane wraz z starą w pierwszych dniach życia
noworodkom chroniąje przed infekcjądo około 8-
12 tygodnia życia(7). Wtym czasięprzy obntżającym
się stopniowo poziomie swoistych przeciwciał siaro-
wych dochodzi do bezobjawowych zakażeń prosiąt,
które indukuj ą swo istą o dp omo ś ó czy nną. D late go tez
w ogromnej większości przypadków nie stwierdzasię
żadnych problemów z tąchorobą(7). Niekiedy jednak
po rnej jest na tyle niski, ze odsa-
dz ione sąprzeciwciał swoistych,
w zakażęnię ich w warchlakarni
może prowadzic do wystąpienia ostrej postaci choro-
by (3, 5,6,11, 13). Niemniej, do niedawna większość



autorów ,lważała, że sytuacje takie mająmiejsce tylko
wte dy, gdy infekcj i H. p ar a s u i s tow ar zy szą zakażenia
innymi bezwarunkowo lub warunkowo chorobotwór-
czymi drobnoustrojami (1 , l3). Można przyjąc, że w
chlewni,,S" czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu
choroby był obecny w populacji świń PRRSV oraz
drobnoustr oj e Myc op l a sm a hyopn e um on i a e (I 2, I 1 ) .

Fakt potęgowania się problemów klinicznych i strat
ekonomicznych, w chlewnia ch zakażonych wirus em
PRRS, rwtązanych z ujawnianiem się choroby Glżisse-
ra, podkreślany jest przede wszystkim przez prakty-
ków terenolvych i laboratoria diagnostyczne (2,7,9).
Niestety mimo wielu prowadzonych z tego zakresu
prac nie udało się jak dotychczas potwierdzić ekspe-

rymentalnie tej opinii (I4 , 15 , 1 6). Ęlko nieliczni au-
tor zy (I7 ) wskazuj ą że naw ęt przej ś ciow e o gr anlczę -
nie sprawności makrofagów płucnych, zwtązane jest
nie tyle ze spadkiem ich liczby, ale osłabieniem ich
aktywności fagocytarnej, co pozwala w określonych
sytuacjach na intensywne namnozenie się drobnoustro-
jów warunkowo chorobotworczych, do których zali-
czyc na\eży H. parasurs. W omawianym zal<resię za
szczegolnie interesuj ącę uznac należy wyniki prac
Solano i wsp. (I7),którzy w warunkach doświadczal-
nych wykazali,że makrofagi płucne (porcine alveolar
macrophages - PAM) uzyskane od prosiąt zakażonych
PRRSV mają wyraźnie osłabione zdolności fagocy-
tarne nie w okresie pierwszych godzinpo zakażentu,
ale dopiero po kilku dniach od infekcji (powyżej 168
godzin). Autorzy ci dowiedli, że PRRSV okresowo ob-
niża produkcj ę anionów nadtlenkowy ch ptzez makro-
fagi płuc przęz co zaburzony zostaje jeden z najważ-
niejszych wewnątrzkomórkowych mechanizmow
obronnych,tlenowozależnymechanizmniszczęniabak-
terii Gram-ujemnych. Ci sami altorzy udowodnili, że
po czterechtygodniach od infekcji PRRSV makrofagi
odzyskuj ą w pełni swoj e właściwości bakteriobój cze.

Jakwspomniano w chlewni ,,S" jednym z głównych
objawów klinicznych choroby byŁy wyraźnę zaburze-
nia w funkcjonowaniu układu oddęchowego. Przez
wiele lat uw ażano, że w obrębi e układu o ddechowe go
H. parasuis możębyć j edynie czynnikiem warunkowo
chorobotworczym (2, 18). Dopiero stosunkowo nie-
dawno (1, 10) wykazano, że drobnoustrój ten bywa
p i erw otną p r zy c zynąwłóknikowo -wy s i ękowe go z ap a-
lenia oskrzeli i płuc. Częstotliwość izolacji H. parasu-
iszpŁuc wzrosła w okresie ostatnich lat w stopniu istot-
nym czego dowodem możebyc liczba publikacji na
ten temat. Wiąże się to być możę z dynamicznymroz-
przestrzenteniem się w populacji świń wirusa PRRS
oraz koronawirusa płuc i wirusów wpy ( 1 1 ). Dla przy-
kładu Kobayashi i wsp. (4) izolowali bakterie H. para-
s ui s od 5 I,żo/o świń zainfekowanych Mhp. Wyk azano
również, ze serowary H. parasuisizolowane z gorcych
dróg oddechowych zazwyczaj rożntąsię od tych, któ-
re wyosobniane są z zakażęń uogólnionych (11). We-
dług tych autorów, ktorzy uważani są za liderów w
zakresie badń nad H. parasuis, jest bardzo prawdo-
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podobne, że istniej ą subpopulacj e szczepów tych bak-
terii występujące przede wszystkim w układzie odde-
chowym - zdolne do wywoływania ostrych zakażęń
ogólnych.

Ob s erwacj e własne mo gą p otw tęr dzac przyto czone
powyżej stwierdzenia, zarówno w zakresie wpływu
zakażenPRRs na upowszechnianie się występowania
klinicznej formy choroby Glóssera, jak i w zakresie
obecności szazepow H. parasuis wykazujących pre-
dylekcję do komórek układu oddechowego świń.

Ha em oph i l u s p ara s ui s mo że by c w okre ś lonych sy-
tuacjachprzlczynąduĘchstratekonomicznychwpro-
dukcji ttzody chlewnej. Wpopulacji świń zakażonych
PRRSV i Mhp dominującym objawem infekcji wy-
wołanej ptzez H. parasuismogąbyć objawy zapa\enia
pfuc.
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