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Summary
The aim of the study rvas to assess the effects of using in-feed chlortetracy_cline (CTC) on suppre§sing repro-

ductive failure in sows infected with pathogenic serovars of Leptospira. The study was carried out on a farm of
2,700 sows with a clinical history of leptospirosis and porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS)
(confirmed by results of serological examination). Serological examination with microscopic ag§|utination test
(NtAT) indicated changes in sera from miscarrying sow's antibodies reacting with Leptospira interrogans serovar
Pomona. All sows were treated with feed containing 500 ppm of CTC for 4 weeks. For three months following
treatment a reduction of l7 .7o/o to 30ń in the rate of miscarrying was observed. An increase in the fertiliĘ rate
was also noted. A monthly serological examination of each group of sera during the above period indicated
a decrease in the number of MAT positive samp|es and titers. Over the next three months no positive results in
MAT rvere observed. The appearance of these results in the 7th month following CTC treatment and the
sudden increase in the rate of miscarrying and MAT positive results in the next month were deciśive factors for
repeating the above therapeutic procedure (500 ppm CTC, 4 rveeks) in the 8th month following the end of the
first CTC treatment. A reduction in the rate of miscarriages and a decrease in the number of trłłt positive
samples were observed in the five months following the second treatment. At the end of the fifth month an
increase in the rate of miscarrying was noted as well as an increase in the number of MAT positive samples
demonstrating high titers of antibodies reacting with L. interrogans serovar Pomona.
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Leptospiroz a j est zar ńIiwą chorobą człowieka i wie-
lu gatunków zwierząt (2, 3),Jej czynnik etiologiczny
stanowią krętkt z rodzaju Leptospira . Zgodnie z daw-
nym podziałem system aty cznym,patogenne leptospi-
ry zaliczarto do jednego gafunku Leptospira interro-
gans. Spotykany obecnie corazczęściej nowy podziaŁ,
op ańy na właś c iwo śc i ach genotypow y ch, zalicza p a-
togenne krętki omawianego rodzajl do kilku gatun-
ków. W obrębie gatunkow rozróżniasię serowary które
stanowią podstawowąj ednostkę taksonomiczną w sys-
tema§ce leptospir. Znanychjest obecnie ponad 200
patogennych serowarów tych drobnoustroj ow (3).

Swinie stanowią wśród gatunków udomowionych
j e den z najw ażniejs zych r ęzęrwuar ów l epto sp ir. M imo
ze wszystkie patogenne seTowary stanowią dlatrzody
chlewnej potencjalne zagrożenie, to stosunkowo nie-
Iicznę spośrod nich wymienia się jako istotne w pato-
logii leptospirozty świń. Do grupy tejzaliczasięprzede
wszystkim serowary Pomona, Tarassovi, Ictęrohaemor-
rhagiae, Canicola, Bratislava, Grippotyphosa, Sejroe
(2,3,7).

Rozpoznanie leptospirozy świń ze względu na nie-
jasny często obrazkliniczny wymaga wsparcia meto-
dami laboratoryjnymi. Ze względu na szybkość oraz
stosunkowo wysoką pre cyzjęw diagnostyce laborato-
ryjnej leptospirozy najczęściej wykorzystywane są
odczyny serologiczne.

Do zwalczania leptospirozy w stadach świń stosuje
się .immunoprofilakĘkę swoistą oraz anĘbiotykote-
raplę.

W profilaktyce swoistej wykorzystuje się szczepion-
ki inaktywowane, przygotowane na bazię hodowli
zwykle kilku serowarow leptospir spotykanych naj-
częściej u świń w danym Waju czy regionie. Zastoso-
wanie szczepionek hamuje występowanie objawów
choroby. Nie likwiduje jednak zakażęnia w stadzie.
Stosowanie szczepień stwarza też pewne problemy
w kontrolowaniu statusu zdrowotnego stada metoda-
mi serologicznymi. Podstawowym warunkiem sku-
teczności immunoprofilaktyki swoistej jest zastosorł,a-
nie szczepionki, zawlerającej w swoim składzie te
same serowary które wywołują zakażęnie w danym



stadzie. Zdarzająsię niekiedy sytuacje, że szczepton-
ki z wymaganym serowarem są niedostępne. Jedyną
możliwością ochrony stada pozostaje wówczas zasto-
s owanie anĘb iotykow. Nalezy też zaznaczy ć, że lży -
cie szczepionek przeciwko leptospirozie świń mozli-
we jest dopiero po uprzednim zastosowaniu terapii an-

ĘbioĘkowej.
Lekiem z wyboru jest streptomycyna. Podaje sięją

w dawkach 25-30 mg na kilogram masy ciała przęz
3 do 5 dni. Dobre wyniki w okresie leptospiremii daje
sto s owanie łącznte penicyliny ze streptomycyną, Ob a
wymienione an§biotyki winny być podawane zwię-
rzętom w iniekcj i domięśniowej . P o stęp owanię takie,
choć skutec zne,wiĘe się, szczególnie w stadach o wy-
sokiej Iiczbię zwierząt, z dużymi kosztami otaz znacz-
nym nakładem pracy. Od pewnego czasu proponuje
się wykorzystanie do terapii leptospirozy świń anty-
biotyków z grupy teteracyklin. Wskazuje się na moż-
liwość doustnego stosowania oksytetracykliny lub
chlorotetracykliny w powtarzanychkilkakrotnie w cią-
gu roku 4-tygodniowych cyklach, Rozłozenie cyklów
w czasie dostosowuje się do sytuacji zdrowotnej w fer-
mle otaz okresów potencjalnie największęgo zagro-
żęntazakażeniem (2).

Zazwy czaj proponuj e się zasto s owanie tetracyklin
przęz 4 tygodnie, a następnie po miesięcznej przerwie
powtórne podanie lekuprzeztaki sam okres, Inny spo-
sób, to podawanie tetracyklin przęz4 tygodnie w okre-
sie wiosennym t przez taki sam czas jesienią. Zaleca-
ne dawki to 600-800 ppm na tonępaszy (2). Inni auto-
rzy zale c aj ąsto s owani e Ęch antyb i otyków w n iższy ch
dawkach (400 ppm chlorotetracykliny lub 500 ppm
oksytetracykiny) i w krótszych lO-l4-dniowych okre-
sachz 1-2 miesięcznymi przerwami (3). Teteracykli-
ny stosowane mogąbyónięzależnie od leczenia strep-
tomycyną.

Celem przeprowadzonych badah było określenie
przydatno ści chlorotetracykliny (CTC) w zw alczanil
leptospirozy w stadzie zakażonym endemicznie pato-
gennymi serowarami Leptospira spp.

Matefiał imetody
Gospodarstwo. Badania przeprowadzono w fermie świń

o stadzie podstawowym liczącym 2100loch. Roczna pro-
dukcja prosiąt wynosi tam około 60 000. W fermie wy-
dzielono 20halporodowych. W każdej znich znajduje się
30 boksów porodowych. Prosięta odsadzane są w wieku
około 21 dni. przeniesienie ich z warchlakami do sektora
tuczu następuje po około 2 miesiącach. Na wszystkich eta-
pach cyklu produkcyjne go przestrzegana jest zasada ,,całe
pomieszczenie pełne całe pomieszczęnie puste". W oma-
wianej fermie wykonyrvane są szczepienia przeciwko koli-
b akteri o zi e, zakńnemll zanikow emu zap al eniu no s a (zzzn),
pleuropneumonii, streptokokozie i parwowirozie świń. Pro-
wadzone w ZaŁJadzie Chorób Swiń Państwowego Instytu-
tu Weterynaryjnego badania serologiczne i bakteriologicz-
ne w ykazały wy s tęp owani e w fermi e zakażeń wywo ływ a-
nych m.in. przez Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp)
i Haemoph i l us parasu is.

Powazny problem stanowiĘ w chlewni występuja.ce ze
zróżnicow anym nasileni em przypadki poronień oraz rodze-
nie marlwych, mało licznych, słabo zywotnychi zróżnico-
wanych kondycyjnie miotów. Przeprowadzone w marcu
ż003 r. badania serologiczne loch wykazały występowanie
przeciwciał reagujących z należącym do gatunku Lepto-
spira interrogal?s serowarem Pomona oraz przeciwciał
swoistych dla europejskiego i amerykańskiego typu wiru-
sa ze społu r ozr o dęzo - oddechowe go świń (PRRS ).

W omawianej fermie odnotowano kilka lat wcześniej
występowan ie zakażeń wywoĘwany ch pr zez lepto sp iry
serowarów należących do serogrup Tarassovi oraz Pomo-
na. Po przeprowadzeniu leczenia antybiotykami stado chro-
niono drogą szczepieh. Po kilku latach kontynuacji progra-
mu szczepieniaprzerwano. W roku ż002 sytuacjaw zakrę-
sie zakażęh l ep to sp iram i zacz$a ule gać w y r aźnemu p o g o r-
szeniu. Pojawiały się coraz częściej przypadki poronień.
Badania serologiczne w kierunku leptospirozy wykazŃy
występowanie w surowicach świń przeciwciał reagujących
z serowarem Pomona. Podjęte w sierpniu 2002 r.leczenie
pozwoliło na zahamowanie poronień. Jednak w pier"wszych
miesiącach 2003 r. wystąpiły one ponownie. Rozpoznanie
leptospirozy postawiono w oparciu o objawy klintczne i wy-
niki wspomnianych wcześniej badań serologi cznych.

Postępowanie. W ostatnich dniach marca 2003 r. roz-
poczęto terapię świń przy lżycitl tetracyklin. Zwierzętom
stada podstawowego podawano przez 4 tygodnie paszęza-
wierającą 500 ppm CTC (Aurofac@). Zastosowana kon-
centracj a leku była maksymaln ą zalecaną przez produc en-
ta. Podczas leczęnia oraz w kolejnych miesiącach po j ego
zakończenil prowadzono obserwacj e kliniczn e zw ierząt
i odnotowywano m.in. odsetek poronień i wartości współ-
czynnika skuteczności krycia. Co miesiąc od loch pobiera-
no po 28 probek surowic. Probki badano w kierunku lepto-
spirozy odczynem aglutynacji mikroskopowej (OAM) (a)

or az enzy maty cznym o dczynem immuno ads o rp cyj nym
(ELISA) w kierunku PRRS.

W trakcie badah starano się ustalic długośc okresu sku-
tecznej ochrony stada przed poronieniami wywoływanymi
przez leptospiry po jednorazowym podaniu CTC. Badania
prowadzono od marca 2003 r. do końca częrwca ż004 r.

Wyniki iomówienie
W pierwsąlm miesiącu po zakończeniu pierwsze-

go cyklu podawania CTC (maj 2003) odnotowan o zna-
czący spadek odsetka poronień (ryc. 1), O ile w marcu
2003 r. wskaźnik ten wyniósŁ II,Io/o a w kwietniu -
I7 ,]oń - to w maju warto ść ta zmntejszyła się do 50ń.
W okresie tymnieznaczny był spadek skuteczności
krycia (ryc.2). Wartość tego współczynnlka zmntej-
szyła się z ponad 76Yo w lutym i marcu 2003 r. do
nieco ponad 72%ow dwóch kolejnych miesiącach. Na-
Ieży zauważyó, że o ile sytuacja w zakresie poronień
zacze],a ulegac stopniowej poprawie jń w maju, to
wzrost współczynnika skuteczności krycia nastąpił
W czerwcu.

Badania serologiczne partii surowic pobranych
w marcu, kwietniu i maju 2003 t. wykazaĘ odpowied-
nio po 8, 7 i 13 próbek dodatnich, reagujących z sero-
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Ryc. 1. Odsetek poronień w poszczególnych miesiącach badań

Ryc. 2. Forównanie wartości współczynnika skuteczności krycia w kolej-
nych miesiącach badań

warem Pomona (ryc. 3). Ponad połowę spoŚród suro-
wic dodatnich w tym okresie stanowiĘ próbki o mia-
nach wys okich, tj . 4 0 0 Iub vły ższych. W częrw cltt, p o za
obnizeniem liczby próbek dodatnich stwierdzono rów-
niez istotne obniżenie mian. Ęlko jedna z surowic
wykarywała miano wysokie (1600) zaś mianapozo-
stĄch próbek dodatnich nieprzekraczaĘ I00.
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Ryc. 3. Porównanie liczby surowic dodatnich w OAM oraz odnośnych
mian w kolejnych miesiącach badań

W hakcie kolejnych 3 miesięcy (tj, od lip-
ca do września) odsetekporonień wahał się
od 2,8Yo do 3,6%o. Badania serologiczne,
p oza o dnotowaną w lipcu poj edyn cząpr ób -
kąo mianie 100, nie wykazywaływpików
dodatnich. Skutecznoś c Wyciautrzymywa-
ła się na poziomie 80-82%.

Liczba poronień uległa wyraźnemu pod-
wyzszeniu w paŻdziemiku i listopadzie -
to jest w 6 iniesięcy po zaprzestaniu stoso-
wanla antybiotyku, W grudniu 2003 r.,tzn.
w ósmym miesiącu po zakończeniu poda-
wania CTC, odsetek poronień osiągnął
9,6'Yo. Wraz zę wzrostem odsetka poronień
w grudniu uległa równi eż nagłemlpodwyż-
szeniu liczba surowic wykarujących wyni-
ki dodatnie (18 surowic), w tym równiez
zmianamiwysokimi (ponad 80% prób do-
datnich). W dwóch ostatnich miesiącach
2003 roku obniĘł się również współczyn-
nik skuteczności krycia (ryc. 2).W celu
pr zeciw działanta gwałtownemu p o gorsze-
niu syfuacji zdrowotnej pod koniec drugiej
dekady grudnia 2003 r.rozpoczęto ponow-
ne podawanie CTC w paszy. Antybiotyk
podawano przez4 tygodnie w koncentracji
500 ppm.

W porówn aniu z wynikami notowanymi
w grudniu 2003 r. odsetek poronień w sĘcz-
niu 2004 uległponownie obnizeniu do 8%,
a w luĘm do nieco ponad 5%. Badania se-
rologiczne w kierunku leptospirozy próbek
surowic pobranych w pierwszych dwóch
miesiącach 2004 r. wykazŃy, w porówna-
niu z wynikami z grudnia, obniżenie Itcz-

by prob dodatnich odpowiddnio do 12 w styczniu i 3

w lutym. W styczniu ponad 50oń surowic dodatnich
wykazywało miana wysokie, zaś w lutym odnotowa-
no Ęlko jednątakąpróbkę, Odsetek skuteczności kry-
cta obniżył się w styczniu do wartości 7I,9Yo, tj. naj-
niższej w całym okresie badań. Jednak w llĘm za-
znaczył się jego wzrost do ponad74%o.

W marcu i kwietniu 2004 r. zaobserwowa-
no w badanym stadzię wzrost liczby poronren.
Ich odsetek przekroczył w obu miesiącach
IUoń,tzn. osiągnąłwartości wyzsze niż w grud-
niu 2003 r. Fakty te nie znalazĘ jednak odbi-
cia w wynikach prowadzonychw tym okresie
badań serologicznych w kierunku leptospiro-
zy anl w wynikach obserwacji skuteczności
krycia. Wśród surowic pobranych od loch, któ-
re poroniĘw marcu odnotowano 3, a w kwiet-
niu 2 wyniki dodatnie. O ile w marcu dwie
spośród srrrowic dodatnich w OAM wykazy-
waĘ miana wysokie, to w wykryĘch w kwiet-
niu obu próbkach dodatnich stwierdzono naj-
niższe z odnotowywanych mian tj. 100. Sku-
tecznośó krycia w marcu w)rniosła 80,I%o, aw
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kwietniu ]8,7oń. U loch, które poroniły w tym okresie
wykazano natomiastwysokie miana dla PRRSV (war-
tość S/P ' 3,5), co wskazywało, że przyczynąporo-
nień mógł być PRRSV.

W maju odnotowano poprawęwszystkich obserwo-
wanych wskaźników. Odsetek poronień wyrriosł nie-
co powyzej 5o%, skutecznośc krycia osiągnęła niemal
80oń, zaś w badaniach s erolo gicznych w kierunku lep -
tospirozy nie stwierdzono wyników dodatnich. Stabilna
sytuacja ltrzymywała się do połowy częrwca2004r.,
czyli przez 5 miesięcy po zakończeniu drugiej fury
podawania CTC, Po okresie uspokojenia odnotowano
wówczas zwiększenie liczby poronień. Chociaż stwier-
dzony w czerwcu ods etek p oronień nie był zby t wys o -
ki(4,8oń),to nasilenie ich w drugiej połowie miesiąca
wskazyrvało na możliwość remisji leptospirozy w sta-
dzie.Badanie serologiczne metodą OAM próbek po-
branych m.in. od loch, które poroniły wykazały
w trzęchsurowicach obecność przeciwciaŁreagujących
z zaliczanym do L. interrogans serowarem Pomona
w mianach 400, 800 i 1600. Wymienione fakty spo-
wodowĄ podjęcie decyzji o objęciu stada kolejnym
cyklem Ięczęnta z vłykorzystaniem antybiotykow

Przedstawione wyniki badań wykazńy przy datnośó
CTC w zwalczanhl, zakażeń świń wywoĘwanych przęz
na|eżące do serogrupy Pomona serowary L. interro-
gans. Spośród infekcji wywoływanych przęz istotne
w patologii świń serowary leptospir, zakażentaWęt-
kami serogrupy Pomonanależą zgodnie z wynikami
przeglądowych badań serologicznych, do naj częściej
spoĘkanychnaterenie kraju (9), W objętej badaniami
fermię zakażęnia leptospirami stwierdzane były od
wielu lat. Wprowadzona do ich zwalczania. podawa-
na z pasząCTC wykazała efektywność jednak tylko
przęz około sześó miesięcy po zakoficzeniu jej poda-
wania. Wyniki badai wskazują ze ponowne podanie
CTC pozwoliło wyeliminować kliniczne skutki zaka-
żeniaprzez okres nieco krótszy niżw pierwszym cyk-
lu. Nalezy podkreślić, że sytuację eptzootycznąw fer-
mie komplikowały zakażęnia wirusem PRRS. Z vły-
stępowaniem zakażęn wirusem PRRS nalezy najpraw-
dopodobniej wtązać nagŁy wzrost odsetka poronień
w marcu i kwietniu ż004 r., tj. w drugim i trzecim mie-
s i ącu p o zakończęnil drugi e g o cyklu p o dawani a C T C .

W ponad 80% próbek surowic pobranych w kazdym
z Ęchmiesięcy stwierdzono występowanie wysokich
mlan ptzeciwciał swoistych dla PRRSV. Mozna są-
dzić, że immuno supre syj ne o ddziaĘw anie wirus a było
czynnikiem wpływającym na długość okresu skutecz-
nej ochrony zwierząt przed efektami zakażeh lepto-
spirami po podaniu CTC.

Jak wspomniano we wstępie, w przypadku stoso-
wania tetracyklin w stadach świń dotkniętych lepto-
spirozą zalecane jest równiez stosowanie antybiotyku
w dwóch 4-tygodniowych cyklach z miesięcznąprzer-
wą(2), Postępowanie takie bycmoże pozwoliłoby na
zwiększenie efektywno ści sto s owane go leku, zwłasz-
cza w fermach, gdzie zakażenia wywoływane przez

leptospiry wikłane sąprzęz inne patogeny bakteryjne
lub wirusowe. Alexopoulos i wsp. (1) stosując CTC
uzyskali dobre wyniki w zakresie poprawy stanu zdro-
wotnego i parametrów hodowlanych w stadzie świń,
w którym w oparciu o wyniki badań serologicznych
stwierdzono występowantę zakńeń wirusem PRRS
oraz drobnoustrojami z rodzajów Leptospira i Chla-
my di a. Zw ier zętompodawano C TC w trzech 1 5 -dnio -

wych cyklach, po których następowaŁy 3-miesięczne
przęrry.

Chlorotetracyklina nal ezy do naj wcze śniej wprowa-
dzonych do lecznictwa antybiotyków z grupy tetracy:
klin, Mimo stopniowego pojawiania się oporności
wobec wymienionej grupy chemioterapeutyków m,in.
wśrod przedstawi cieli r odzajll Shi gel l a, S almonel l a,
S trep t o c o c cu s, szczep ów z gatunkó w E s ch eri c hi a c o l i,
Staphylococcus aureus czy Enterococcus faecalis (6)
tetracykliny sąnadal szeroko wykorzysĘwane w rwal-
czanilwielu chorób zakaźnych (6, 8),

Leptospiry wykazuj ą wrazliwość na wiele anĘbio-
Ękow. O gr aniczenle pr zy zslv alczanll wywoływanych
ptzeznię zakażęń stanowi zdblność dotarcia stosowa-
nego chemioterapeuĘku do miejsc predylekcynych dla
leptospią np. kanalików krętych nerek, Tetracykliny
osiągają po podaniu doustnym maksymalne stęzenie
we krwi 1uż w ciągu 2-4 godzin Ich najwyższy po-
ziom rejestruje się w nerkach, wątrobie, śledzionie
i płucach (5, 8).

Wspomniane zalety otaz przekonywujące wyniki
badafi terenowych pozw alająstwierdzić, ze okresowe
stosowanie CTC chron i przez około 5 -6 miesięc y przed
konsekwencj ami klinicznymi i ekonomi cznymt zaka-
zeń świń patogennymi serowarami krętków zrodzaju
Leptospira.
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