
Spośród wszystkich zidentyfikowanych 
obecnie krętków z rodzaju Brachyspira, 

różniących się wachlarzem nosicieli oraz 
patogennością, najlepiej poznane są dwa: 
Brachyspira hyodysenteriae oraz Brachy-
spira pilosicoli. Oba gatunki są przyczyna-
mi enteropatii i występują wszędzie tam, 
gdzie prowadzona jest produkcja trzo-
dy chlewnej (1, 2, 3). Pozostałe gatunki 
Brachyspira przez wiele lat uznawano za 
drobnoustroje komensalne. Zgromadzone 
współcześnie dowody pozwoliły wyodręb-
nić inne patogenne krętki zdolne do kolo-
nizacji okrężnicy. Doniesienia o silnie he-
molitycznych szczepach nierozpoznanych 
jako B. hyodysenteriae burzą fundamenty 
klarownego i ukształtowanego przez lata 

podziału enteropatii krętkowych świń na 
dwie choroby.

Historycznie ujmując, hemoliza była 
czynnikiem wystarczającym do odróżnie-
nia krętków Brachyspira patogennych od nie-
patogennych. Obecnie zdolność do niszcze-
nia krwinek czerwonych wokół kolonii bak-
teryjnych na podłożach jest bardzo dobrym 
wskaźnikiem wirulencji bakterii z tego rodza-
ju, jednak nie wystarcza już do pełnej identy-
fikacji patogenu. Metodą diagnostyczną, ak-
tualnie z powodzeniem stosowaną w rozpo-
znawaniu zakażeń Brachyspira, jest reakcja 
łańcuchowa polimerazy – PCR (4). Wyso-
ka zmienność regionu kodującego NADH 
oksydazę (gen nox) umożliwia rozpoznanie 
gatunkowe krętków. Inną rozwijaną i rów-
nie efektywną metodą diagnostyczną jest 
spektrometria masowa (MALDI-TOF) (5).

Tylko w niewielu krajach podjęto pró-
bę określenia prewalencji wszystkich zna-
nych krętków świń należących do rodzaju 
Brachyspira. O skali problemu mogą świad-
czyć wyniki badań szwedzkich, w których 
w 58% spośród prawie 20 tys. próbek kału 
od świń z biegunką wyizolowano krętki 
Brachyspira. Ponad 1/4 z nich (25,4%) skla-
syfikowano jako B. hyodysenteriae, a 16,4% 
jako B. pilosicoli. Łącznie aż 58,2% ziden-
tyfikowano jako inne krętki: B. intermedia, 
B. innocens i B. murdochii (6).

Wszystkie krętki Brachyspira (poza B. pi-
losicoli) są ze sobą bardzo blisko spokrewnio-
ne. W związku z występowaniem szczepów 
o zróżnicowanej zjadliwości brak pełnych 
objawów klinicznych colitis w określonej fer-
mie czy grupie produkcyjnej świń nie może 
być interpretowany jako brak patogenu.

Brachyspira murdochii

Podobnie jak w przypadku innych opi-
sywanych w  tym artykule gatunków jej 

nazewnictwo i klasyfikacja ulegały prze-
kształceniom (7). Pierwotnie opisana zosta-
ła jako Serpulina murdochii – od australij-
skiego Murdoch University (8). Poza trzo-
dą chlewną izolowano ją także u drobiu (9).

Badanie histopatologiczne przewo-
du pokarmowego warchlaków zakażo-
nych B. murdochii wykazało, że podob-
nie jak B. hyodysenteriae i B. pilosicoli ma 
ona zdolność do kolonizacji powierzchni 
i krypt okrężnicy. W porównaniu z prze-
biegiem dyzenterii i spirochetozy zmiany 
histopatologiczne śluzówki okrężnicy były 
łagodniejsze. Rozrost krypt Lieberkühna 
był porównywalny z obserwowanym przy 
dwóch wymienionych wyżej chorobach, 
przy czym nie obserwowano w tym miej-
scu ubytku enterocytów. Badanie zostało 
przeprowadzone na zwierzętach zakażo-
nych naturalnie w warunkach duńskiej fer-
my. Część z nich była dodatkowo zakażo-
na Lawsonia intracellularis (10).

Drobnoustrój ten został też wyizolowa-
ny ze zmienionego stawu. Pojedyncza izo-
lacja jest jednak dość wątłym dowodem na 
ogólnoustrojowe zakażenie u świń, szcze-
gólnie że nie opisano tego zjawiska przy 
żadnym innym krętku Brachyspira (11).

Niektórzy autorzy spekulują, że stopień 
zaawansowania zmian patologicznych 
okrężnicy po zakażeniu B. murdochii wzra-
sta przy obecności rzęsistków Trichomonas 
spp. (12). Nie jest to jedyne doniesienie do-
tyczące analizy profilu mikrobiologicznego 
śluzówki jelita grubego w kontekście zakaże-
nia krętkami z rodzaju Brachyspira (13). Dal-
sze badania flory bakteryjnej jelit z pewno-
ścią znacznie przysłużą się wyjaśnieniu me-
chanizmów leżących u podstaw kolonizacji 
patogenów i rozwoju objawów colitis (bądź 
też ich braku). Na tym etapie nie można rów-
nież wykluczyć hipotezy, że w pewnych wa-
runkach szczepy słabo hemolityczne mogą 
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mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego świń.

Istnieje niewiele doniesień dotyczących 
częstotliwości występowania omawianego 
patogenu w stadach świń. Spośród euro-
pejskich raportów o najwyższej prewalencji 
mówią raporty z Półwyspu Iberyjskiego – 
prawie połowę spośród słabo hemolitycz-
nych izolatów Brachyspira pozyskanych od 
portugalskich i hiszpańskich świń z biegun-
ką zidentyfikowano jako B. murdochii (14). 
Praktycznie te same wnioski, wyciągnięte 
na podstawie badania próbek pochodzą-
cych z regionów o największym znaczeniu 
dla krajowej produkcji trzody chlewnej, 
przedstawiają naukowcy norwescy (15). 
W badaniach prowadzonych w Argentynie 
dowiedziono obecność patogenu w 30,8% 
tamtejszych tuczarni (16). Z kolei w testach 
amerykańskich w 52,4% próbek wyizolo-
wano Brachyspira spp. Prawie 71% z nich 
zidentyfikowano jako B. murdochii (17).

W swojej praktyce lekarsko-weteryna-
ryjnej autorzy artykułu spotkali się z przy-
padkiem zakażenia B. murdochii u warchla-
ków w jednej z ferm wielkotowarowych na 
terenie północnej Polski. Objawy kliniczne 
oraz zmiany sekcyjne wskazywały pierwot-
nie na spirochetozę. Ujemny wynik bada-
nia PCR w kierunku B. pilosicoli i B. hyody-
senteriae skłonił do dalszego dochodze-
nia. Z pomocą szwedzkiego laboratorium 
w próbkach zbiorczych kału pobranego od 
zwierząt z pełnymi objawami zakażenia wy-
izolowano B. murdochii wraz z B. innocens. 
Inne przyczyny wystąpienia opisywanych 
wyżej objawów zostały wykluczone.

Brachyspira hampsonii

W 2012 r. spośród północnoamerykańskich 
przypadków colitis haemorrhagica świń wy-
odrębniono silnie betahemolityczne izola-
ty Brachyspira (18). Po sekwencjonowaniu 
opisano je jako zupełnie nowy gatunek – 
Brachyspira hampsonii, nazwany na cześć 
Davida Hampsona, australijskiego profesora 
mikrobiologii weterynaryjnej (co ciekawe, 
B. hampsonii nigdy nie występowała w Au-
stralii). Objawy kliniczne wywołanego przez 
nią zakażenia są nie do odróżnienia od tych 
występujących przy zakażeniu B. hyodysen-
teriae. U większości zwierząt ostra biegun-
ka rozpoczyna się między 7 a 10 dniem po 
zakażeniu per os. Siewstwo, z wysoką kon-
centracją patogenu, rozpoczyna się nawet 
o trzy dni wcześniej (19).

Według wyników kanadyjskiego monito-
ringu B. hampsonii była gatunkiem najczę-
ściej izolowanym spośród rodzaju – 26,1% 
próbek dodatnich pobranych spośród stad 
z biegunkami (20). Już w dwa lata po opisa-
niu w USA bakteria została zidentyfikowana 
w Europie Zachodniej. Pierwszy przypadek 
potwierdzono w Belgii, a kolejny, za spra-
wą importu nosicieli, opisano w Niemczech 

(21, 22). Dotychczas nie opublikowano ra-
portów o występowaniu patogenu poza wy-
mienionymi wyżej regionami.

Brachyspira hampsonii została również 
wyizolowana od ptaków (23). Co prawda po 
doświadczalnej inokulacji świń izolaty od 
migrującego ptactwa wodnego wywołały 
objawy chorobowe (24), jednak sama moż-
liwość masowej transmisji patogenu do ho-
dowli świń spełniającej podstawowe wymo-
gi dobrostanu pozostaje dyskusyjna. Można 
oczywiście mnożyć teoretyczne scenariusze 
kontaktu świń z kałem ptaków, jak np. po-
przez ujęcia wody, odkryte wybiegi dla zwie-
rząt, błoto, obuwie czy odzież. Z pewnością 
ryzyko transmisji spada wraz ze wzrostem 
bioasekuracji stada i wysokim poziomem 
świadomości właściciela zwierząt.

Brachyspira suanatina

Brachyspira suanatina została pierwszy 
raz opisana w 2007 r. Patogen wyizolowa-
no od świń z objawami zbliżonymi do dy-
zenterii (25). Nazwa patogenu odnosi się 
do zwierząt od których został on pozyska-
ny – świń i kaczek krzyżówek. Poza mniej-
szą długością i  szerokością B.  suanatina 
morfologicznie nie różni się znacznie od 
B. hyodysenteriae. Jest silnie hemolityczna 
i wykazuje z nią 64% zgodności materiału 
genetycznego. Posiada również zbliżony 
profil enzymatyczny, lecz w testach labora-
toryjnych reakcje są słabiej wyrażone (26).

Migracja ptactwa wodnego przyczy-
nia się do rozprzestrzenienia patogenów 
będących przyczyną wielu chorób, w tym 
B.  suanatina. Podobnie jak w przypad-
ku B. hampsonii wykazano doświadczal-
nie możliwość wywołania objawów colitis 
u świń zainfekowanych izolatami pozyska-
nymi od kaczek. Teoretyczna możliwość za-
każenia świń ogranicza się jednak do tych 
zwierząt, które mają dostęp do zbiorników 
wodnych czy podmokłych terenów, na któ-
rych żerowały kaczki. Dowody na jej wy-
stępowanie u obu tych gatunków zwierząt 
są ograniczone do obszaru Skandynawii.

Brachyspira innocens  
i Brachyspira intermedia

Obecnie oba drobnoustroje są uznawane za 
niepatogenne dla trzody chlewnej. Brachy-
spira innocens została wyizolowana w 34,2%, 
a B. intermedia w 12,7% badanych duńskich 
tuczarni (27). Poza trzodą chlewną zosta-
ły zidentyfikowane również u drobiu (28).

Wciąż brak dowodów pozwalających na 
jednoznaczne uznanie ich patogenności. 
Istnieją jedynie badania wykazujące wywo-
łanie biegunki po doświadczalnym zakaże-
niu B. innocens świń gnotobiotycznych (29). 
Nie udaje się tego powtórzyć na zwierzę-
tach w warunkach terenowych. Poza bra-
kiem objawów klinicznych eksperymentalne 

zakażenia świń nie skutkują istotnymi róż-
nicami w średnim dziennym przyroście 
masy ciała i współczynniku wykorzystania 
paszy. Jedynie w środkowo-zachodnich Sta-
nach Zjednoczonych opisano istnienie aty-
powych szczepów B. intermedia zdolnych 
do silnej hemolizy beta (30).

Leczenie i profilaktyka

Naciski na odchodzenie od antybiotyków 
w produkcji zwierzęcej z pewnością przy-
czynią się do częstszego występowania ob-
jawów enteropatii świń na każdym etapie 
produkcji. Mimo zaawansowanych prac do 
tej pory nie opracowano żadnej skutecznej 
szczepionki przeciwko Brachyspira spp.

Określenie wartości minimalnych stężeń 
hamujących antybiotyków (MIC) dla Bra-
chyspira spp. jest pracochłonne, w związku 
z czym w laboratoriach komercyjnych nie 
prowadzi się rutynowych testów. Amerykań-
skie badania MIC antybiotyków powszech-
nie stosowanych w terapii zakażeń Brachy-
spira (w tym B. hyodysenteriae i B. pilosicoli) 
wykazały, że istnieje dość duże zróżnicowa-
nie wrażliwości poszczególnych izolatów. 
Spośród legalnych w Unii Europejskiej środ-
ków bakteriobójczych najwięcej szczepów 
Brachyspira było wrażliwych na tiamulinę 
oraz walnemulinę (31). Wrażliwość B. hamp-
sonii na tiamulinę potwierdzono przy do-
świadczalnym zakażeniu, po którym zatrzy-
mano objawy po 24, a siewstwo po 72 godzi-
nach od podania leku w wodzie (32).

W opisanym wyżej przypadku biegun-
ki spowodowanej zakażeniem B. murdochii 
i B. innocens autorzy zaobserwowali bar-
dzo dobrą reakcję zwierząt na zastosowa-
nie tylwalozyny w wodzie pitnej.
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Sympozjum odbyło się w  maju 2017  r. 
w Pradze. Wzięło w nim udział około 

1500 uczestników, w tym prawie 70 lekarzy – 
praktyków z Polski. Tak jak to ma miejsce na 
wszystkich sympozjach, poza doniesieniami 
prezentowanymi przede wszystkim przez le-
karzy praktyków, zostały wygłoszone przez za-
proszonych ekspertów wykłady plenarne z za-
kresu problemów związanych z: lekooporno-
ścią, zmiennością genetyczną drobnoustrojów, 
najnowszymi technikami w badaniach mole-
kularnych patogenów wirusowych i bakteryj-
nych świń oraz ich optymalnym prozdrowot-
nym żywieniem (1).

W pierwszym wykładzie, wygłoszonym 
przez prof. Dika Meviusa z Wageningen (Bio-
veterinary Research Lelystad, Holandia), do-
tyczącym problemu antybiotykooporności 
drobnoustrojów z perspektywy globalnej i po-
jęcia „Jedno Zdrowie” (One Health), referent 
potwierdził duży postęp, który dokonał się 
w tym zakresie w zwalczaniu chorób zakaź-
nych człowieka i zwierząt. Niemniej mimo 
wielu spektakularnych sukcesów ciągle wy-
stępują choroby, których nie udaje się zwal-
czyć. Jednocześnie pojawiają się nowe zakaź-
ne jednostki chorobowe zarówno u ludzi, jak 
i zwierząt. Są one przedmiotem badań z za-
kresu biologii molekularnej, mikrobiologii 
medycznej i weterynaryjnej, epidemiologii 
i epizootiologii. Wykład dotyczył oporności 

bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe, ina-
czej mówiąc, antybiotykooporności.

Chociaż geny odpowiedzialne za pojawie-
nie się oporności przeciwdrobnoustrojowej 
stwierdzono u bakterii już dawno temu, to zja-
wisko szerzącej się intensywnie lekooporno-
ści jako poważnego zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt pojawiło się współcześnie, osią-
gając rangę jednego z głównych priorytetów 
badawczych. Wynika to z możliwości utraty 
skuteczności antybiotyków w leczeniu niektó-
rych chorób zakaźnych człowieka i zwierząt 
gospodarskich. Oprócz pojawienia się maso-
wo oporności drobnoustrojów na jeden an-
tybiotyk, coraz częściej ma miejsce oporność 
na kilka antybiotyków równocześnie (multiple 
drug resistance), co przyspiesza i poszerza za-
kres utraty skuteczności przez szereg antybio-
tyków w leczeniu określonych chorób bakte-
ryjnych ludzi i zwierząt, w tym wywoływanych 
u ludzi przez szczepy odzwierzęce.

Na rzecz przeciwdziałania szerzeniu się 
antybiotykooporności drobnoustrojów pato-
gennych działają WHO, OIE, FAO i wiele in-
nych organizacji międzynarodowych. Efektem 
jest tworzenie odnośnego ustawodawstwa, 
jak między innymi wprowadzony ustawowo 
w Unii Europejskiej zakaz stosowania antybio-
tyków jako dodatków paszowych. Jako środki 
zastępujące profilaktyczne stosowanie antybio-
tyków w produkcji zwierzęcej promowane są 
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This paper contains the conclusions of the key lectures, 
which were presented during the 9th European 
Symposium of Porcine Health Management in Prague 
(Czech Republic) on 3–5 May 2017. The meeting have 
attended about 1500 participants, among them about 
70 veterinarians, specialists of swine diseases, from 
Poland. We have enclosed here the leading topics 
that were indicating current major health problems in 
swine. The key lecture, presented by D. Mervius from 
Netherlands has focused on antimicrobial resistance 
from a global and One Health perspective. The 
next key lecture, by B. Gonzales-Zorn from Madrid, 
Spain, was entitled: “One Health and antimicrobial 
resistance at the herd level”. From the research field 
on new viruses – new diseases, the lecture entitled “It’s 
raining viruses – what does it mean”, was presented 
by J. Segales from Barcelona, Spain. Concerning 
gastrointestinal disorders, W. Schafzahl from Austria 
presented the lecture entitled: “What can I do in case 
of gastro-intestinal disorders?” The next key lecture 
presented by J. Zentek from Berlin, Germany, was 
entitled: “Microbiota and diseases”. T. Stadejek, from 
Warsaw, Poland, depicted “Approaches for new viruses 
discovery: solving or creating”. P. Martelli form Parma, 
Italy, put forth the key lecture on “Measuring and 
interpreting the immune response”. The key lecture, 
entitled: The immune system in newborn piglets and 
passive immunity”, was presented by M. Faldyna from 
Brno, Czech Republic. These titles show clearly the range 
of problems discussed during Prague Symposium.
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