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Summary

Porcine proliferative enteritis (PPE) is an enteric disease, which occurs in pigs worldwide. The disease is
caused by Lawsonia intracellularis, an obligatory intracellular, microaerophilic bacteria. Infected animals
exhibit poor growth, diarrhoea and die soon after clinical signs occur. In this study, using PCR and nested
PCR we detected region p78 of L. intracellularis genome, tlyA gene Brachyspira hyodysenteriae and 1óS
rRNA gene Brachyspira pi|osicoli in samples of intestinal mucosal scrapings of healthy pigs and also in faeces
of pigs suffering from diarrhoea. The results confirm the presence of L. intracellularis in pigs from several
farms of western and central Poland. In 43 from 19l clinica|ly healthy pigs we found specific sequence L.
intracellularis. Positive PCR results for L. intracellularis were observed in 5 of 58 pigs with diarrhoea. We
also discovered that B. hyodysenteriae was present more frequently than B. pilosicoli in pigs with diarrehoea.
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Praca oryginalna

Rozro stow e zapalenie j elit świń (porcine proli fera-
tive enteritis - PPE) (6, l6- l8) wlrvołane przez Law-
sonia intracellularis, może przebiegac jako zapalenie
j elita biodrowego (ileitis) (3 , 8, 1 1 , 1 6) lub j ako rozro-
stowa enteropatia jelit (proliferative enteropaty - PE)
(18). W Polsce i na świecię cotaz częściej powoduje
znaczne obniżenie efektywności chowu w wielu sta-
dach świń (I, 6, 13, 16). Występowanie zakażeń śwtń
Lawsonia intracel]u]arisw wielu fermach moze świad-
czyc o ich znacznym rozprzestrzenieniu na teranie
Polski. Chów świń w dużych fermach w Polsce pro-
wadzony j est w podwy ższony ch standardach higienicz-
nych. W tych fermach w różnych programach profi-
laktycznych stosuje się duże ilości chemioterapeuty-
ków, c o spr zy j a zakażeniom L a ws on i a i n tra c e ] ] u] ari s i
zachorowaniom świń.

Rozpoznanie PPE jest trudne, ponieważ objawy kli-
niczne orazzmiany sekcyjne często nie sącharaktery-
styczne dla tej choroby (I,9,13,17) imożę onaprzy-
pominać dyzenterię lub chorobę krętkową świń. Wy-
różnta się dwie postacie kliniczne PPE: ostrą i prze-
wlekłą, Charakterystycznym obj awem postaci ostrej

1 est biegunka. Swinie wydalaj ą ciemnoczerwony roz-
luźniony kał, są apaĘczne, osłabione i nie chcąjeść.
Temperatura wewnętrznaciaŁa jest obniżona. Do pad-
nięć dochodzi w ciągu 48 godzin po pojawieniu się
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pierwszych objawów chorobowych. Postać przewle-
kła występuje zazvłyczaj u świń w wieku między 6 a
20 tygodniem życia. Zwykle stwierdza się pogorsze-
nie apetytu i zahamowanie przyrostów masy ciała.
Temperatura wewnętrzna ciała jest notmalna lub sub-
normalna. U ni ektóry ch zw ier ząt można ob s erwować
trwającą od kilku dni do kilku tygodni biegunkę,przy
której kał jest barwy szarobrązowej i podobny do za-
prawy cementowej, Przewlekła postać PPE ujawnia
się niejednokrotnie po 2-3 tygodniach po przemiesz-
czeniu świń, zmianie żywienia lub zmianie chemiote-
rapeutyku stosowanego dotychczas w paszy leczniczej.
W stadzie obserwuje się zwiększenie liczby świń char-
łaczych i odstających pod względem masy ciała od
innych zwterząt (6,16,17). W populacji świń, gdzie
chorob a występuj e enzo oty cznie b ar dzo czę sto ob s er-
wowany jest atypowy jej przebieg. Wówczas nie
stwi erdza s i ę charakte ry sty c zny ch obj awów, a zwykle
odnotowuje obnizenie przyrostów masy ciała świń (l6,
17). W diagnostyce różnicowej trzebauwzględnić fakt,
że postać ostra przypomina zakażenta Brachyspira
hyodysenteriae o ptzebiegu ostrym, natomiast postać
przewlekła i nietypowa jest podobna w swoim prze-
b i e gu do zakażęń enzo oĘ c znych świń wywoĘrvanych
przez Brachyspirapilosicoli. W celu rozpoznania cho-
rób świń przebiegających z objawami biegunki ko-
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nięcznę jest więc wykonanie badań laboratoryjnych
umożliwiaj ące wykryc ie L. intrace] ] u]aris oraz Węt-
ków Brachyspira spp.

L a ws on i a i n tra c e] ] u ] ari s j e st gram-uj emną zaWzy -

wioną lub sigmoidalną paŁeczkąze zwężającymi się
biegunami (3, 8, 9, II,I2). Długość komórki wynosi
1,25-I,75 pffi, & szerokość 0,25-0,43 pm (3, 1I,12).
Nie stwierdzono u niej obecności rzęsek, fimbrii, otocz-
ki, ani też nie ma ona mozliwości wytwarzanla prze-
trwalników (9, 1 1, 1 6). Przy barwi eniu zmodyf,rkowa-
ną metodą Ziehl-Nee lsena wykazuj e kwasooporność
(9). Drobnoustroje te przebyłvająw cytoplazmie ente-
rocytów i namnażają się tylko w rozrastających się
komórkach nabłonka błony śluzowej krypt jelitowych,
głównie w jelicie biodrowym i okrężnicy (1,3, 8, 11,

12). W rozpoznaniu laboratoryjnym niemozliwe jest
wykonanie klasycznego badania bakteriologicznego
ponieważ Lawsonia intrace]]u]aris nie ma zdolności
namnażania się na znanych bezkomorkowych podło-
żachbakteryjnych ani na zarodkach kurzych (3,12).
Wykazano, że bakterie te mają zdolność namnażania
się rł vjtro w hodowli komórek nabłonka jelit cien-
kich szczura, tj. linii komórkowej IEC - 18, w atmos-
ferze mikroaerofilnej (5, 11, 17).

PPE diagnozuje się na podstawie: wywiadu, obja-
wów klinicznych, badań serologicznych i techniką
PCR ( 1, 2, 5, 1, 5,2 1 ). Naj lepszą metodą v,rykrycia Law-
sonia intracellularis jest stwierdzenie obecności cha-
rakterystycznych dla tego zarazka sekwencji nukleo§-
dowych przy zastosowaniutechniki PCR i/lub nested-
PCR (2, 4,I0,14,17,18), Metodatapozwala na wy-
krycie Lawsonia intrace}lularis, gdy ich liczbawynosi
10] komórek w 1 g kału. Innym testem przydatnym do
rozpoznawania PPE u świń jest test pośredniej immu-
nofluorescencji (IFAT) (15) lub test ELISA pozwala-
jący na wykrycie przeciwciał klasy IgG w surowicy
(5, 15, 19,żI). Wysoki poziom IgG stwierdza się mię-
dzy 2 a 6 tygodniem po zakażeniu (16, 21).

Celem badań było wykazanie występowanla zaka-
żęń Lawsonja intrace]]u]oisw populacji świń na tere-
nie Polski.

Matetiał i metody

Badaniami objęto 249 świń róznych ras i różnej płci.
W pier-wszej grupie przebadano 19l zdrowych zwierząt o
rnasie ciała od 98 do l20 kg nie wykazujących objawów
biegunki, pochodzących z 5 1 stad z rożnych regionów Pol-
ski. Próbki były pobierane w I0 rzeźnl,ach na terenie 6

województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego,mazo-
wieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego, do któ-
rycb przywożono świnie z terenów 8 województw Polski.
Materiałem do badań była zeskrobina błony śluzowej jeli-
ta biodrowego. Drugą grupę badaną stanowiły świnie cho-
re w wieku od 6 tygodni do 6 rniesięcy wykazujące objawy
biegunki. Zwierzęta pochodziĘ z 72 ferm z województw:
zachodniopomorskiego, kujawskiego i mazowieckiego.
W grupie tej przebadano 54 próbktkaŁl oraz 4 probkt ze-
skrobin błony śluzowej jelita biodrowego utrwalonego
w formalinie.

Metoda PCR. Do wykrywania fragmentu DNA Zawso-
nia inttace]]u/azsokreślonego jako p78 wykorzystano me-
todę PCR i nested PCR oraz zmodyfikowaną metodę ne-
sted PCR według Pejsaka i wsp. Kał pochodzący od świń z
objawami biegunki zawieszono w roztworze PBS w sto-
sunku l : l. Po intensywnym wytrząsaniu zawiesinę wiro-
wano przy l3 000 obrotów przez I min. Do dalszych ba-
dań pobrano 100 pl supenatantu, z którego izolowano cał-
kowity DNA przy uzyciu kolumienek Genomic DNA Prep
Plus@ (A & A Biotechno]ogy, Gdynia). izolację wykona-
no zgodnie z techn ologi ą podaną przez producenta. O czy sz-
czone DNA wykorzystano jako matrycę w pierwszym eta-

pie PCR, produkt tej amplifikacji służy jako matryca do
drugiego etapu PCR (nested PCR). Do doświadczenialży-
to czterech par starterów. Startery zewnęlrzne 1:5'-TATG-
GCTGTCAAACACTCCG-3' oraz 2:5' -TGAACGTAT-
TGGTA|TCTCC-3', które odpowiadają odcinkom 5-24 i
304-323 w sekwencji p7lt DNA L. jntraceJ]ttlalis. Staftery
wewnętrzn e 3 : 5' -TTACA G GTGAAG TTATTG G G -3', or az
4 : 5' -CTTTCTCATGTCCCATAAGC-3' odpowi adaj ą od-
cinkom 45-64 i 285-304 w sekwencji p78 DNA L. intra-
ce]lLtlaris. Sekwencja fl-agrnentu p78 rna długośc 375 pz
i znajduje się w GenBank po nunereln LOB049 (B). Zapo-
lnocą startcrów 3 i 4 w dru_eim etapie amplifikowany jcst
fragrnent DNA o wielkości 270 pz. Reakcję amplifikacji
DNA wykonano zgodnie z zasadani mctody dwuproborł,-
l<owej olaz znrodyfikowanej metody nested PCR jednopro-
bówkowej (18). Produkty amplifikacji DNA rozdzielone
zostały lnetodą elektroforezy u, 1,50ń żelu agarozowym.
Zcl bar-wiono roztworell bromku etydyny. Do określenia
wielkości produktu amplifikacji użyto dwóch trrarkerow
firmy Fennentas: GenRulerDNA50 i MassRulerTMDNA
Ladder, Low Range.

DNA kretkórł, wyklywano metodąPCRprzy uzyciu star-

terów dla genu tlyA Brachyspira hyodysenteriae oraz genu
l65 rRNA Brachyspńa pilosicoli (20).

Wyniki iomówienie
Badania próbek zeskrobiny błony śluzowej jelita

biodrowego pochodzących od zdrowych świń wyka-
zaĘ obecność DNA Lawsonia intrace]]u]arisu 43 ze
19l badanych zwierząt. Wyniki przedstawiono w
tab. 1. Z przedstawionej analizy wynika, że L. intra-

Tab, 1. Wyniki badania próbek pochodzących od zdrolvych
świń przy użyciu metody PCR

Woiewództwo. l Liczba
z którego pochodziły Y]a i pneUaOanycn

badane zwierzę|a Jldu ' sztuk

Li
d

zachodniopomorskie

pomorskie

kujawsko-po m orskie

w ie lko p olskie

mazow ieckie

łódzkie

dolnoś ląskie

op o lskie

Razem

8

Ą

2

3

13

9

3

9

51

55

20

5

7

48

22

13

21

191

6

2

1

1

7

3

0

0

20

12

6

2

1

12

10

0

0

43



500 pz

200 pz _

Ryc. 1. Wynik amplifrkacji fragmentu p78 L. intrącellalaris
uzyskany tradycyjną dwuprobówkową metodą PCR, wynik
pozytywny to prążek na wysokości270 par zasad (pz). Sciez-
ka M - marker MassRulerTM DNA Ladder, Low Range (Fermen-
tas), ścieżki 1,2,3,4 próbki błony śluzowej jelitabiodrowego!
ścieżka L kontrola negatywna, śctężka L+ kontrola pozy-
tywna

Tab.2. Średnia waga świń zdrow.vch, u których wykryto i nie
wykryto L. intracellularis

Średnia masa w kg świń ubijanych

L. inlracellulatis - dodatnie

L, inlracellulails - ujemne

43

148

99,81(mśz)

1 11 ,71 (mśnz)

Objaśnienie: róznice średniej wagi (Am): Am: m.n, m.. Atn:
1 1,9 co stanowi 10,6% średniej masy zwierzęcla nie zakażonego

Tab. 3. Wyniki badań metodą PCR i nested PCR próbek kału
jelita świń z objawami biegunki
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. miejssa z klórych pObielan0 próbki błony śluzowej jelita DiOdtOWego śWiń (uboinie)

Woiewództwa, W których §twierdzono obecność u świń L. intracellulałis

Ryc. 3. Miejsca w Polsce, z których pobierano próbki błony
śluzowej jelita biodrowego świń, Regiony, w których stwier-
dzono obecność u świń L. intracellularis

- 270pz

i błony śluzowej

13 14 L- L+

270pz 
-

Ryc. 2 Wynik amplifikacji fragmentu p78 L. intracellularis uzyskany zmodyfikowaną jedno-
probówkową metodą nested PCR, wynik pozytywny to prążek na wysokości 270 par zasad
(pz). Scieżka M - marker MassRulerTM DNA Ladder, Low Range (Fermentas), ścieżki l,,2,3,4,5,
6, 7, 8 i l 0 próbki błony śluzowej jelita biodrowego, ścieżka 1 1, ] 2, 1 3, 1 4 - próbki kału, ścieżka
L- kontrola negatywna, ścieżka Z*- kontrola pozytywna

ce]]u]aris występuje u świń na tere-
nie 6 województw; zachodniopomor-
skiego, pomorskiego, kuj awsko-po-
morskiego, wielkopolskiego, mazo-
wieckiego i łódzkiego, co ilustruje
ryc.3. Fragment p78 DNA L. intra-
ce]]u]aris wykrywano z taką samą
częStoŚcią Zarówno przy ZaStoSoWa-
niu metody dwuprobówkowej (ryc.
1), jak i metody zmodyfikowanej jed-
noprobÓwkowej nested PCR (ryc. 2).
Za wynlk pozyty\,vny uznano prążek
o wielkośct 270 par zasad. W celu
p op ar cia tezy o .v{]intszczający m dzia-
łaniu choroby na organizm zwierząt
porównano masę ciała świń, uktórych
wykryto i nie wykryto L. intrace]]u-
laris. U zyskane dane przedstawiono
w tab. 2. Masa ciała zwierząt, u któ-

rych urykryto L. intrace]]u-
laris była o 5-I0oń nlższa
niżzwierząt u których nie
stwierdzono tego zarazka.

W kale pochodzącym od
świń z objawami biegunki
(grupa 2) DNA Lawsonia
intracel]u] ari swykryto w 3
próbkach na 54 badane i w
2 na 4 próbki zeskrobin
błony śluzowej jelit (tab.
3). Zakażenie występowa-
łouświńw3nal}bada-
nych ferm. Próbki kału od



zwięrząt z tej grupy badane byĘ również metodąPCR
w kierunku Brachyspira hyodysenteriae i Brachyspira
pilosicoli. W tab. 3 przedstawiono uzyskane wyniki,
które wskazują że w wielu przypadkachprzyczynąbie-
gunki byĘ krętki B. hyodysenteńae. U tuczników w
fermie lVwykryto zarówno L. inftacellularią jaki B. hy-
odysenteriae, chociaż nie był to przypadekzakażęnia
mieszanego występującego u tego samego osobnika.

Dotychczasowe badania nie objęły populacji świń
we wszystkich województwach w Polsce, ale na pod-
stawie uzyskanych wstępnych wynikow można stwier-
dzic dużę rozprzestrzenienie L. intrace]lu]aris u świń
na terenie kraju. Objawy kliniczne dyzenterli, biegun-
ki krętkowej czy PPE manifestują się biegunką z do-
mieszkąkrwi w kale i w wielu przypadkach odbiegają
o d opi sywane go w piśmi ennictwi e w zot ca. Z pr zepr o -
wadzonych badań wynika, żę L. intracellulariswystę-
puje w centralnej i północno-zachodniej Polsce, a nie
wykluczone, że na caĘm obszarze kraju. Natomiast
krętki B. hyodysenteriae, w przeciwieństwie do sytu-
acji w innych krajach europejskich dominująw popu-
lacji świń w Polsce. Krętki B. pilosicoli często opisy-
wane jako czynnik etiologiczny biegunki krętkowej,
od świń w Polsce izolowane są sporadycznlę) co po-
twierdzajądane przedstawione w tab. 3. Trudności w
r o zp oznaniu klinic znym chorób przewo du pokarmo -
wego świń wskazują na potrzebę opracowania i upo-
wszechnienia metod precyzyjnej identyfikacji czyn-
ników etiologicznych tych chorób, w celu podjęcia
ukierunkowanego lęczęnia i ich zwalczania. Labora-
toryjne rozpoznanie dyzenterii i biegunki krętkowej
jest możliwe przy użyciu klasycznych metod bakte-
riologicznych, natomia st rozpoznanie PPE opiera się
wyŁącznie na badaniu serologicznym i urykrywaniu
DNA zarazka metodami biologii molekularnej. Te
ostatnie wydają się być wiodącymi w zastosowaniu
diagnosĘcznym do wykrywania i identyfikacji bakte-
rii długorosnących lub tych, których hodowla jest
szczególnie trudna. Ich wykorzystanie z pewnością
ptzyczynt się także do wyjaśnieniaczy L. intrace]lu]a-
rrs j e st klasycznym p ato genem r ozpr zestr zeniaj ącym
się poziomo w populacji zwterząt czy teżjest często
występuj ącym drobnoustroj em zasiedlaj ącym przewód
pokarmowy świń utrzymyłvanych w konwencjonal-
nych warunkach.
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Badanie popłuczylry oskrze]i i pęcherzyków płucnych unlożliwia dokładną
identyfikację pIzyczyny chorób układu oddechowego. Popfuczynę można po-
brać stosując jedrlą7, tzech metod: endoskopię. lnetodę transtrachealną [ub po-
branie materiału sondą przez nos. Endoskopia umożliwia pobranie materiału do
badania z określonego;niejsca oskrzeli orazzprzed,niej partii pfuc Me|oda trans-
trachealna nla charakter inu,azyjny. ale zapobiega zanieczyszczentu pobierane-
go materiału przez drobnoustroje bytujące rv gómych odcinkach dróg oddecho-
wych Jesr ona szczeg<ilnie zalecana w ustalaniu rodzaju bakterii rvywołujących
choroby płuc, Wyniki zalcżą w dużyrn stopniu od prawldłowego rł,yselekcjono-
u,ania zwierząt do badań Badanie popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykorvej jest

rł,ykorzystywane w diagnostyce chorób rł,irusowych, bakteryjnych i w diagno-
styce cytologicznej chorób układu oddechowego

G.


