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nych w zmienionych chorobowo tkankach, jednakże
nie udało się wyhodować zarazkanapodłożach służą-
cych do ruĘnowej hodowli innych, znanych ówcze-
śnie prątków.

Zarazek ten posiada powinowactwo do błony ślu-
zowej i podśluzowej jelit, gdzie namnńa się obficie
wywofuj ąc przewlekĘ przerostowy stan zap alny. P o -
nięważ prątek ten jest wewnątrzkomórkowym pato-
genem krwinek biaĘch, a mleko krowie, podobnie j ak
mleko wszystkich ssaków, zawiera te krwinki, stąd w
przebiegu infekcji może dochodzić do zanieczyszcze-
nia mleka, a w konsekwencji i jego przetworów prąt-
kami (1I,I2).

Choroba Johnego rozprzestrzenia się w stadzie głów-
nie poprzezkontakt z zakażonymkałem oraz mlekiem
rw ter ząt znaj duj ących s i ę w zaawans owanym stadium
choroby (33). Niewykluczona jest także możliwość
zakażenia w ewnątrzm aciczne go .

Na klasycz ny obr az klinicznej paratuberkulozy by -
dła składa się m.in. stopniowe chudnięcie zlvierząt,
pojawienie się uporczyrvej biegunki, spadek wydaj-
ności mlecznej oraz nieregularne skoki temperatury
ciała. Zwy|<7e chorob i e tow ar ry szy up orc ąrwa b ie gun-
ka, stąd cŃe otoczenie oraz powierzchnia ciała zwię-
rz ę c ia j e st zanie czy szczona kałem z zaw aĘ mi w nim
prątkami. W takich warunkach z powieruchni strzy-
ków może dochodzić dodatkowo do wtórnego zaka-
żenta pozyskiwane go mleka ( 1 2 ). Chorob a powoduj e
znaczne straĘ ekonomi c z nę or az o gr aniczeni a w h an-
dlurwterzętami, szczególnie bydłem i owcami. Roczrre
straty bezpośrednie spowodowane istnieniem choro-
bywNowej Anglii, przy obsadzię375 000 krów, oce-
niono na ponad 15 mln dolarów rocznie (3). Straty
roczl\ę doĘczącejednego stada 100 krów określono
na ponad 7 tys. dolarów.

Rozpoznawanie choroby j est trudne ze w zględll na
charakter zarazka, długi okres wylęgania parafuberku-
Io4l orazbrak typowych obj awów (2 1 ). Podst aw ąroz-
poznawania jest próba hodowlana zmierzająca do
wyodrębnienia M. avium subsp. parafubercu]osis na
podłożach staĘch lub pĘnnych.

Początkowo nie udawało się otrzymać wzrosfu drob-
noustroju na podłożachsłużących do izolowania M. fu-
berculosis, M. bovislub M. avium. Dopiero w 1911 r.,
po przypadkowym zanieczyszczeniu posiewów wyko-
nanych w kierunku M. auium subsp. parafubercu]osis
przęz komórki prątka Ęmotki M. phlei, stwierdzono
możliwość ich wzrostu napodłożach z dodatkiem su-
chej masy uzyskanej z innych gatunków prątków
(cyt. 5). Kolejnym postępem w diagnosĘce paratuber-
kulozy była modyfikacja próby hodowlanej poprzez
wzbogacenie klasycznych podłozy wyciągami aceto-
nowo-eterowymi z innych mykobakterli (głównie M.
phlei, cechującego się szybkim i intensywnym wzro-
stem). Czynntk wzrostowy, zw any mykobaktinem,
otrzymany w ten sposób, jest niezbędny aby osiągnąć
wzrost M. avium subsp. paratuberculosis na podŁożach
stĄch lub pĘnnych (17),

D iagno styka lab oratoryj na i zw alczanie parafu b er-
kulozy pr zeżuw aczy, opr ó cz próby ho dowlanej, op i e -
ra się głównie na stosowaniu testów serologicznych
oraz metod biologii molekularnej, a w śladza ich po-
zyfinymi wynikami, na eliminacji zwierząt podej-
rzany ch o zakażenie (2, 28).

Jtlż w p o czątkach ub i e głe go wi eku zaob s erwowano
występowanie uczulenia tuberkulinowego l zvvierząt
chorych. Zjawisko to jest wykorzysĘwane do chwili
obecnej, a wyniki testu tuberkulinowego zuĘciemtu-
berkuliny ptasiej lub joniny pełnić mogąpomocniczą
rolę w diagnosĘce przyĘciowej parafuberkul ozy. Kń-
darożnica grubości fałdu skóry w porównawcrymte-
ście fuberkulinowym ponad 5,0 mm powinna nasuwać
podejrzenie infekcji M. avium subsp. paratubercu]osis,

Długi okres wylęgania choroby orazniedoskonałość
serologicznych metod diagnostyc znych sprawia, ze
wyniki stosowanych testów nie są w pełni miarodaj-
ne. Stosunkowo często notowane są wyniki zarówno
fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne, nie Ęlko
w OWD (nie stosowanym jlż obecnie w laboratoryj-
nej diagnostyce paratuberkulozy), ale takżę w zllacz-
nie bardziej cntĘchtestach ELISA (25).

Komórki M. avi u m s u b sp. p ara tu b erc u l o s i s cechuj ą
się, podobnie jak inne prątki, zwiększoną opornością
nie tylko na antybakteryjne działanje krwinek białych
organizmu gospodarza, a\e także wykazują znaczną
oporność na czynnlki środowiska zewnętrznego, jak
ciepło, zimno, wysuszenie , a także na środki dezyn-
fekcyj ne. M. a vi an s u b sp. p ara tu b erc u l o s i s wy dalone
do środowiska potrafi prawdopodobnie nie Ęlko tam
przeżywać, alę także namnażac się na powierzchni
roślin, w glebie orazwodzię.

Wydal ani e pr zez zakażonąkłowę duzych ilo ś c i prąt-
ków wraz z mlekiem sfulvarza ntebezpieczeństwo za-
każenia nie Ęlko dla cieląt, ale także innych gafun-
ków zwierząt oraz człowieka. Pierwsze obserwacje
objawów infekcji u człowieka, określanych później
jako choroba Crohna, poczyniono już w XV i XVI
wieku. Po odkryciu prątków w 1882 r. schorzenie to
utożsamiono początkowo z gruźltcąjelit. Choroba ce-
chuj e s ię występowaniem przewlekłe go, wr zo dziej ą-
cego stanu zapalnego j elit grubych. Towarzyszą temu
stanowi okre s owe zap ar cia na zmianę z gwahownymi
biegunkami, nudności i wymioty. U wielu chorych
pojawia się rumień gvowaty, starry zapalne stawów
oraz zapalenia wątroby. Większość chorych to osoby
młode, do 30 roku życia. Pierwsze objawy pojawiają
się zwykle w 15-20 rokllżycia.U dzieciimŁodzieży
choroba powoduje postępującą anemię i zattzymanie
rozwoju.Istotnąróżnicązalważanąjużnapoczątkach
wieku XX był brak w przebiegu choroby Crohna ty-
powych dla gruźlicy zmlarr mikroskopowych, brak
serowatych zmian martwtczych, a także niemożność
wyiz o 1 owan ta czynnika zakaźne go . P i erw s z e udoku-
mentowane sugestie nvtązkuchoroby Johnego i Croh-
na poczynlł w 1913 r. Dalziel, jednakże postęp dal-
szych badań był możliwy dopiero po opanow aniu przez



Tworta trudnej metodyki izolowania i hodowli M.
a vi um s u b sp. p a ra tu b e rc u l o s i s ze zmian tk ankowych i
kału (cyt. 5).

Liczni autorzy w trakcie swoich badań potwierdzili
metodami hodowlanymi wyłączn y udział, b ądź wspóŁ
udziałprątka Johnego w wyłvoływaniu choroby Croh-
na (5, 7,74,15). Niekiedy jednak w trakcie badań nie
udawało się izolować od chorych na chorobę Crohna
żadnego czynnika zakaźnego, bądź izolowano gafun-
ki prątków inne niż M. avium subsp. paratuberculo-
srs. Rozbieżnośc tych wyników może być spowodo-
wana rozpowszechnieniem róznych gafunkow prątków
w środowisku i ich obecnością w treści jelit chorych
na chorobę Crohna.

U większości chorych pojawiają się we krwi swo-
iste przeciwciała (8, 20,35). Kreutzpaintner i wsp. (20)
stwierdzili ich występowanie u64,7Yo pacjentów z po-
twierdzoną chorobą. Autorzy stwierdzili ponadto stop-
niowe obniżantę się poziomu swoistych przeciwciał
po wykonaniu chirurgicznego usunięcia zmianj elito-
\\rych. Vannuffel i wsp. (35) badając surowice pacjen-
tów podejrzanych o chorobę Crohna testem ELISA, z
użyciem antygenu polipeptydowego, stwierdzili u ok.
3 6%o p acj entów p o dwy ższony p o zi om prze ciwci ał s u-
gerujący, że czynnikiem sprawczym jest M. avium
subsp, paratubercu]osis. Elsaghier i wsp. (8) w analo-
glczny ch badaniach stwierdzili przeciwciała wtĘące
antygen u 57oń chorych. W wielu przypadkach wyniki
badań serologicznych nie sąw pełni miarodajne i jed-
nozl7acznę. Odpowiedź humoralna może bowiem wy-
stępować tylko u niewielkiego odsetka chorych (31).

Zastosowanie w ostatnich latach metod biologii mo-
lekularnej i odkrycie fragmentu insercyjnego IS 900,
swoistego dla M. avium subsp. paratuberculosis po-
zwoliło na uznanie z dużym prawdopodobieństwem
prątka Johnego, jako jedynego czynnika sprawczego,
w wyr,voĘwaniu choroby Crohna (9). Jednocześnie
stwierdzono że szczepy M. avium subsp. paratuber-
cu]osjs izolowane od pacjentow z tą chorobą są bar-
dziej zbltżone budowągenomu do szczepow izolowa-
nych od bydŁa, a mniej do tych wyosobnionych od
owiec i kóz (6).

Część badaczy posługuj ąca się technikąPCR kwestio-
nuj e j ednak w dalszym c iągu wyłąc znąr olęprątka Joh-
nego w wywoływaniu choroby Crohna (29,32),pod-
trzymując trwające od kilkudziesięciu 1at dyskusje na
ten temat. Dodatkowo spekulacje te zwlązane sąz bra-
kiem badań na modelu zwierzęcym. Próby zastoso-
wania do tego celu kóz (34), innych gatunków przeżu-
waczy, czy zwrcrząt naczelnych (23) nie mogą być
uznane zamtarodajne.

Ze względu na znacznąopornośc M. avium subsp.
paratubercu]osisna czynniki środowiska, w tym tem-
peraturę, ni ebezpieczeństwo zakażęnia dotyczy o sób
spozywających nie Ęlko mleko surowe, ale także pod-
dane dztałaniu temperatury. Mleko i jego przetwory
zanleczy szczonę M, avi um s u bsp. paratu bercu l os j s
postrzegane są obecnie jako główne źrodło zakażęń

człowieka. Sweeney i wsp. (33) stwierdzili obecność
prątkow Johnego w 35%o próbek mleka pochodzących
od krów z objawami klinicznymi choroby, zaś II,60ń
próbek dodatnich pochodziło od krów zakażonych, a|e
ni e wykazuj ących żadny ch obj awow klini cznych,

Wielu autorów donosi o możliwości przeżywania
M. avium subsp. paratubercu]osis w mleku poddanym
działaniu podwyższonej temperatury lub procesowi pa-
steryzacji. Grant i wsp. (1 1) badali termoopornośc roż-
nych prątków stwierdzając, że szereg szczepow może
przeĘ ć warunki będące odpowiednikiem pasteryzacj i
w 63,5oC przez 30 minut. Szczepy M. avium subsp.
paratubercu]osis okazaĘ się bardziej opome od więk-
szości prątków typowych i atypowych. Inne badania tego
samego autora wyk azaĘ, że przy dużej koncentracj i ko-
mórek prątka w mleku ( 1 0ó- !?/m1) pasteryzacja zgod-
nie z wymogami procesu HTST (Hight Temperature,
Short Time:71,7"Cprzez 15 sek.) nie jest skuteczna w
zdecydowanej większości przypadków (1 2).

Wyniki badań Keswani i Franka (I9) okazały się
odmienne. Lutorzy zbadali przeżywalnośc M. avium
subsp. paratubercu]osis w zakresie temperatur od 55
do 75'C nie stwierdzając żywych komórek prątków w
mleku po żadnym z zastosowanych czasów ekspozy-
cji. Na rozbieżnośc wyników tych badań wpływaó
moze fakt, że większośc badaczy symulowała tylko
warunki pasteryzacji, nie prowadzącbadań w warun-
kach przemysłowych.

Rozprzestrzenienie choroby Crohna na świecie nie
zostało dokładnie poznane. W większości państw nie
istnieją programy zapobiegania i zwalczania choroby
Crohna. Chóroba występuje zarówno w państwach
wysoko rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających
się. W USA ma rożne nasilenie, zależnię od regionu
lub grupy ludności. Sredni wskaźnik zakażęń określo-
no tam na26.0-198.5 na 100 000, zaś|tczbapotwier-
dzonych przypadków choroby waha się od 3,1 do 13,5
na 100 000 mieszkańców. Łącznąliczbę chorych w
Ameryce Północnej ocenia się na400-600 Ęsięcy (22).
W ostatnich latach obserwuje się tendencję do wzro-
sfu tego wskaźnika n a caĘm świecie. Interesuj ące j est,
że intensywnośc występowania choroby jest większa
w regionach o niższych wskaźnikach zachorowalności
na klasyczną gruźlicę oraz znacznie większy udział
kobiet wśród pacjentów niżmężczyznw tym samym
wieku (22). Choroba Crohna jest chorobą rodzinną.
Zwykle występuje u kilku członków tej samej rodzi-
ny, co może sugerować istnienie genetycznie uwarun-
kowanej skłonności do jej wystąpienia. Chorobawy-
stępuje w Polsce, jednak jej intensyvność nie jest do-
kładnie określona (36).

Lęczenie choroby Crohna jest znacznie trudniejsze
niżklasycznej gruzlicy wywołanej przez M. tubercu-
J os i s lub mykobakterioz spowodowanych prątkami
aĘpowymi. Konieczne jest skojarzone leczenie kilko-
ma chemioterapeutykami, a zalecany czas lęczenta
wynosi co najmniej 3 Iata (36). Zv,rykle stosowane są
kombinacje sterydów z anĘbiotykami. Leczenie zbyt
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krótkie lub nieprawidłowo dobranymi lekami może
spowodować nawet pogorszenie stanu zdrowia pacjen-
ta. U większości pacjentów choroba wywołuje w prze-
wodzie pokarmowym zmiany (przetoki, pseudopoli-
py itp.), do usunięciaktórych niezbędna jest interwen-
cja chirurgiczna. Loftus i wsp. (22) stwierdzilt, że w
USA ponad 57ońpaclentów wymaga w trakcie choro-
by co najmniej jednej interwencji chirurgicznej. Czę-
sto do typowych dla choroby Crohna zmian anatomo-
patologicznych umiej scowionych w j elitach dołącza
się proces nowotworzenia co st:warzakonieczność za-
biegu usunięcia części lub całości okrężnicy z wytwo-
rzeniem sztlcznego odbytu. Wielu chorych w trakcie
terapii stosuje leczenie uzupełniające w postaci zioł,
terap ii witaminowy ch or az dietę bo gatą w błonnik ( 1 6).

Czynniki etiologiczne choroby Crohna, mechanizmy
powstawania i rozwoju choroby nie są w pełni pozna-
ne, mimo niewątpliwych osiągnięć w tym zakresie,
zw iązany ch głównie z wprow adzen i em pr zez b adaczy
metod biologii molekularnej , Szerokie rozprzestrzenie-
nie w przyrodzie prątków kwasoopomych innych niż
M. tubercu]osispowodujących infekcje u ludzi skutku-
je wieloma rożnicami w wynikach badań pacjentów
podejrzewanych o chorobę Crohna. Dyskusja czy M.
avium su bsp. para tuberc ul o si s jest jednym z czynników
c4l czynnikiem jedynym wywołującym to schorzenie,
zapoczątkowana przeszło 100 lat temu, ciągle trwa.
Swiadczy to o potrzebie kon§nuowania badań zarow-
no w medycynie, jak i weterynarii nad prątkiem Johne-
go. Szczególnie niezbędne wydająsię badania nadroz-
przestrzenieniem się prątka w przyrodzie,takżeu dzi-
kichprzeżuwaczyorazpoznaniewarunkówprzeniesie-
nia zakażęnia poprzez mleko i j ego przetwory.
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