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Salmonele występują pospolicie u świń i drobiu; zwierzęta te stanowią 

największy rezerwuar pałeczek Salmonella i są głównymi jej nosicielami 

(Edwards, 1956; Buxton, 1957; Gaugusch, 1957). 

Opisano dotąd ponad 600 różnych serotypów pał. Salmonella, a liczba 

ta nadal wzrasta. Serotypy te są szeroko rozprzestrzenione wśród całego 

świata zwierzęcego i choć niektóre ż nich wykazują pewien stopień 

specyficzności dla danego gatunku, to jednak większość z nich jest po- 
tencjalnie chorobotwórcza zarówne dla człowieka, jak i dla zwierząt. 

Świnia jest uważana za naturalnego żywiciela pał. S. choleraesuis, 

choć typ ten wyosobniono również z człowieka, bydła, koni, owiec, psów, 

kotów, lisów. norek, świnek morskich, kur, indyków. kanarków 

(Edwards et al., 1948). Serotyp ten, wyosobniony w 1885 r. (Sal- 

mon 1866; Salmon i Smith, 1886) i uważany przez długi czas za 

rzekomą przyczynę pomoru świń, był pierwszym opisanym mikroorga- 

nizmem z grupy pałeczek Salmonella. 

Choć od tego czasu wyosobniono ze świń wiele serotypów, zwłaszcza 

z węzłów chłonnych krezkowych, przyjmuje się jednak na ogół, że pał. 

S. choleraesuis stanowi najważniejszą przyczynę klinicznej salmonelozy 

u nierogacizny, szczególnie u prosiąt 2—4-miesięcznych (Buxton, 1957; 

Field, 1958, oraz wielu in.) i że jest serotypem szczególnie przystosowa- 

nym do organizmu świni. 

W niniejszym artykule pragnę przedstawić w świetle piśmiennictwa 

światowego główne zarysy problemu salmonelozy u świń z równoczes- 

nym uwzględnieniem zagadnień zdrowia publicznego. 

WYSTĘPOWANIE SALMONELI 

Chore świnie. Pał. S. choleraesuis jest uważana w Wielkiej 

Brytanii za główną przyczynę salmonelozy u świń, dającej wyraźny obraz 

kliniczny (Field, 1958). Buxton (1958) stwierdza, że mimo tego, iż ze



86 w. J. Sojka [2] 

świń wyosobniono dużo rozmaitych serotypów to jednak tylko S. cho- 
leraesuis, a w mniejszym stopniu — S. typhimurium stanowią przyczynę 
występowania objawów klinicznych w większości przypadków zakażeń 
nierogacizny. 

Dane statystyczne dotyczące śmiertelności wśród nierogacizny, uzy- 
skane z badań przeprowadzonych przez Weterynaryjne Ośrodki Badawcze 

(Veterinary Investigation Centres) na terenie Anglii i Walii w latach 

1956—1958 wykazały, że zakażenia pał. S. choleraesuis stanowią naj- 
ważniejsze tło chorób wywoływanych przez bakterie u prosiąt 2—4-mie- 

sięcznych (Anon., 1959). Serotyp ten wykazuje u świń tendencje agre- 

sywne, podczas gdy inne typy normalnie wyosabnia się tylko z jelit 

i węzłów chłonnych krezkowych (Edwards et al., 1948; Field, 1959). 

Badania bakteriologiczne 157 grup prosiąt 2—4-miesięcznych, których 

sekcji dokonano w Weybridge, w latach 1957—1958, wykazały u 14,6% 

(23 grupy) zakażenia S. choleraesuis, podczas gdy u 633 grup składa- 
jących się ze sztuk w innym wieku, badanvch w tym samym czasie — 

nie wyosobniono tego serotypu (Gitter, 1959). 

Od stycznia 1958 r. dane o wyosobnieniu pał. Salmonella u świń są 

przesyłane do Centralnego Laboratorium Weterynaryjnego w Weybridse 

przez 17 Wetervnaryjnych Ośrodków Rozpoznawczych w Anglii i Walii. 

Przed tym tylko część wyosobnionvch szczepów była przesyłana do 

wspomnianego Laboratorium Centralnego dla zidentyfikowania. Tab. 1 

przedstawia dane dotyczace wyosobnienia poszczególnych typów Sal- 
monella w związku z omawianvmi badaniami. 

S. choleraesuis była najczęściej wyosabnianvm serotypem u padłych 

świń: i tak w 1958 r. — 90% zakażeń z ogólnej liczby przypadków salmo- 

nelozy było spowodowanych przez tę pałeczkę, a w 1959 r. — 90,9%. 

Większość wyosobnionych szczepów pał. S. choleraesuis należało do var. 

Kunzendorf. Zakażenia powodowane pał. S. uparta wyrażały się 

w 1958 i 1959 r. stosunkiem 6,9% i 6,7% 

Soośród 16 różnych serotypów wyosobnionych od świń w latach 

1953-1959, jak wvnika z raportów, opisujących powyższe wvosobnienia, 

tylko S. choleraesuis i S. typhimurium byly związane z klinicznymi przy- 

padkami salmonelozy, podczas gdy inne serotypy występowały prawdo- 

podobnie tylko jako przypadkowe. 
Dane przedstawione w tab. 1 przedstawiaja w przybliżeniu ogólna 

sytuację w kraju, pod względem salmonelozv u świń, gdyż obeimuja 

przypadki zanotowane przez wszystkie ośrodki badawcze Anglii i Walii. 

Steffen i Szaflarski (1959) zestawili podobne dane staty- 

styczne, dotvczące przypadków salmonelozy, notowanych na terenie 
woj. katowickiego w latach 1955—1957. Autorzy ci podają liczbę 1145 

przypadków, w których stwierdzono zakażenie świń salmonelami (serc-
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Tabela 1 

Serotypy pał. Salmonella wyosobnione 

od chorych świń w Anglii i Walii 

Szczepy wyosob- 
nione przez Liczba przypadków salmonelozy odno- 

Ośrodki, a „typo- towanych przez 17 Ośrodków w Anglii 
Serotypy wane” w Wey- i Walii 

bridge w 1. 

ui 1958 | 1950  — 

1. S. choleraesuis 121 (71%) 72 (90%) 90 (90,9%) 

2. S. typhimurium 20 (12%) 6 (6,9%) 6 (6,7%) 

3. S. agama — 1 1 

4. S. anatum 1 — — 

5. S. bovis morbificans 2 — z 

6. S. brandenburg — — 1 

4%. S. dublin 10 2 — 

8 S. enteritidis 6 — — 

9. S. gallinarum 3 — — 

10. S. infantis 1 — — 

11. S. livingstone — — 1 

12. S. meleagridis 1 — — 

13. S. miinchen — 1 — 

14. S. pullorum a = — 

15. S. taxony 1 — — 

16. S. thompson 2 — — 

Razem 170 87 99 

typem wyosobnionym u padłych świń była pał. S. choleraesuis). 
Autorzy podkreślają, że liczba ognisk oraz zwierząt, u których stwier- 

dzono salmonelozę, z każdym rokiem wzrastała, (w 1957 r. stwierdzono 

obecność salmoneli u 908 świń). Najwięcej przypadków salmonelozy 

stwierdzono w tuczarniach, do których trafia żywiec przypadkowy, nie- 

znanego pochodzenia i zdrowotności, gromadzony poprzednio w bazach, 
stąd zostaje dopiero rozprowadzony po tuczarniach. Do baz trafiają więc 

nie rzadko siewcy pał. Salmonella; osobniki takie po rozesłaniu do tu- 

czarni stają się źródłem lokalnych epizootii. Zdaniem wspomnianych 
autorów także żywienie świń mieszankami mięsno-kostnymi, często zaka- 

żonymi salmonelami, nie pozostawało bez wpływu na zwiększenie liczby 

przypadków zakażeń w tuczarniach. 
Doniesienia wielu badaczy z różnych części świata również wykazują, 

że pał. S. choleraesuis jest najczęściej spotykanym serotypem w przy- 

padkach klinicznej salmonelozy u świń. 
W Niemczech, Liitje (1938), w czasie swej 15-letniej pracy, zbadał 

bakteriologicznie 7778 świń, znajdując salmonele w 235 przypadkach; 

najczęstszym serotypem była pał. S. choleraesuis (157 szczepów).
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Argentyńscy badacze, Quiroga i Monteverde (1945), opie- 
rając się na wynikach swej pracy, wyrazili opinię, że pał. S. choleraesuis 
jest dominującym typem u chorych świń, lecz nie jest nim u zdrowych 
osobników. 

—'W Stanach Zjednoczonych, ines et al. (1945), badajac serolo- 
gicznie 194 szczepy pał. Salmonella, wyosobnione od chorych świń, 
stwierdzili obecność S. choleraesuis w 137 (69%), S. typhimurium — w 16 
i S. bredeney — w 15 przypadkach; 11 innych serotypów. spotykano 
rzadziej (1—7 wypadków). Zdaniem tych badaczy pał. S. choleraesuis 
była jedynym serotypem, często wyosobnianym z narządów wewnętrz- 
nych świń, który wykazywał wybitne właściwości chorobot wórcze, pod- 
czas gdy inne typy były prawdopodobnie związane ze zdrowym układem 
trawiennym nierogacizny. Edwards et al. (1948) stwierdzili, że 
salmonele występują częściej u świń, niż u innych gatunków, z wyjąt- 
kiem człowieka i drobiu oraz, że S. choleraesuis stanowiła 44% (906 
szczepów, ogólnej liczby 2060 badanych przez nich szczepów pał. Sal- 
monella wyizolowanych od świń. Serotyp ten był wyosobniony w około 
95% przypadków z narządów miąższowych, podczas gdy większość szcze- 
pów, wyizolowanych z jelit i węzłów chłonnych krezkowych świń na- 
leżała do innych grup serologicznych. 

Simmons i Sutherland (1950) donieśli, że salmoneloza wy- 
stępuje częściej u świń, niż u innych gatunków zwier ząt domowych 
w Qeensland (Australia) oraz, że S. choleraesuis jest najczęściej spoty- 
kanym serotypem. 

W Bułgarii, Genev i Słavkov (1956a) podali, że z ogólnej liczby 
365 szczepów wyosobnionych w przypadkach paratyfusu świń, 362 sta- 
nowiła pał. S. choleraesuis. W podobnych badaniach Żekov i Savov 
(1956) stwierdzili obecność S. choleraesuis var. Kunzendorf w 124 wv- 
padkacnh. . 

W. Jugosławii Zakula (1956) badając bakteriologiczne 101 chorych 
świń wyosobnił 26-szczepów pal. S. choleraesuis. 

- Salisbury (1958), który uważa salmonelożę za najpowóżniejszą 
chorobę świń w Nowej Zelandii, podkreśla, że pał. S. choleraesuis jest 
najczęściej spotykanym serotypem. Z ogólnej liczby 416 szczepów wyizo- 
lowanych ze świń (w 1. 1948—1957) serotyp ten wyosobniono w 407 wy- 
padkach; pozostałe dwa typy stanowią S. typhimurium (8) i S. senften- 
berg (1). 

Świnie zdrowe. węzły chłonne krezkowe. Hormaeche 
i Salsamendi (1936 i 1939) byli pierwszymi, którzy przeprowadzili 
systematyczne badania bakteriologiczne węzłów chłónnych krezkowych 
u zdrowych świń rzeźnych i wykazali, jak częstymi nosicielami salmonel 
jest ten gatunek zwierząt. W pierwszej serii swych badań (1936) na 46
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grup węzłów chłonnych krezkowych (każda grupa składała się z materiału 

pobranego od 20 świń), wyosobnili 22-krotnie (47,9%) pat. Salmonella 

11 różnych serotypów. Późniejsze badania (1939 r.) 37 podobnych grup 

(każda od 20 świn) wykazały — 32 (86,4%) szczepów (9 serotypów), zaś 

z 14 grup (każda pobrana od 2—5 osobników) wyosobniono salmonele 

(7 serotypów) 8-krotnie (57,1%). Podobne badania węzłów chłonnych 

krezkowych pochodzących od pojedynczych sztuk, doprowadziły do wy- 

osobnienia 8 serotypów pałeczek u 16 (64%) świń. Z drugiej jednak strony 

stwierdzono obecność salmonel tylko u 4 (21%) sztuk, gdy badany ma- 

teriał od 19 świń był pobrany niejałowo. Wyniki badań 1936 i 1939 r. 

wykazały obecność 15 różnych serotypów, lecz tylko jeden szczep okazał 

sie pal. S. choleraesuis. 

Obecność rozmaitych typów pał. Salmonella w węzłach chłonnych 

krezkowych zdrowych świń została potwierdzona przez wielu badaczy. 

Większość z nich nie znajdowała jednak pał. S. chcleraesuis jako typu 

dominującego w materiale pochodzącym z tusz rzeżnych. | 

Varela i Zozaya (1945) w Meksyku, wyosobnili 15-krotnie (7%) 

salmonele, badając 74 grupy krezkowych węzłów chłonnych pobranych 

od 209 zdrowych świń. Jeden tylko szczep okazał się pał. S. cholerae- 

suis. 

W Danii Momberg-Jorgensen (1944) badając podobny mate- 

riał pobrany z 3660 świń, wyosobnił tylko dwa szczepy: 5. typhimurium 

i S. enteritidis. | 

W Holandii Clarenburg et al. (1949) wyosobnił salmonele 14- 

krotnie (2,8%), badając węzły chłonne krezkowe 503 świń; żaden z tych 

szczepów nie był pał. S. choleraesuis. 

We Francji Buttiaux et al. (1951) z podobnego materiału, pobra- 

nego u 146 świń, wyosobnili 6 szczepów pał. Salmonella. 

' Na Jawie, Kraneveld et al. (1951) znaleźli salmonele u 25 spośród 

150 badanych świń. Utojo (1953) wyosobnił 17 szczepów badając węzły 

chłonne krezkowe 388 świń w rzeźniach Bogoru i Djakarty (Indonezja), 

zaś Fournier et al. (1953) donieśli o wyosobnieniu 35 szczepów 

z 360-świń w Saigonie. | 

W Jugosławii, Zakula (1956) wyosobnił dwukrotnie pał. S. chole- 

raesuis (0,8%) przeprowadzając badania węzłów chłonnych krezki 240 

zdrowych świń. 

Bovre (1957) w Norwegii, podał, że z ogólnej liczby 436 grup węzłów 

chłonnych krezkowych (pobranych od 4114 świń) 45 (10,3%) było za- 

każone pał. Salmonella. | 

W Stanach Zjednoczonych Rubin et al. (1942) badając 40 podob- 

nych grup (każda pobrana od 20 świń) wyosobnili 19 (47,5%) szczepów 

pał. Salmonella (13 serotypów), zaś od 50 sztuk badanych wyrywkowo
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— 5 szczepów (10%). Edwards et al. (1948), podajac liste 37 serotypów, 
obejmujących 2060 szczepów, pat. Saimonella, wyosobnionych z świń, 

podkreślają, że większość z nich pochodząca z węzłów chłonnych krez- 

kowych, nie była pał. S. choleraesuis. 

W Anglii Scott (1940), przeprowadzając badania w dwu dużych 

bekoniarniach, stwierdził, że w jednej z nich (Anglia Zachodnia) 20 
z 50 grup węzłów chłonnych krezkowych (pobranych z 500 świń) dało 
pozytywne wyniki (z jednej pozytywnej grupy wyosobniono 2 serotypy). 

W drugiej bekoniarni 16 z podobnych 50 grup badanych było zakażone 
salmonelami (w jednej z grup znaleziono również dwa serotypy). Z ogól- 

nej liczby 38 (3,8%) szczepów wyosobnionych od 1000 świn, 10 należało 

do typu S. choleraesuis. 

W badaniach krezkowych węzłów chłonnych 5285 świń, przeprowa- 
dzonych w Anglii w latach 1944—1945 (Report; 1947), wyosobniono 133 

szczepy (2,5%). Liczba ta wykazała 18 serotypów, spośród których naj- 

częstszą była pał. S. typhimurium (37 szczepdw); pal. 5. choleraesuis 

wyosobniono tylko jeden raz. Jak wynika z nastepnego raportu (Report, 

1955) wyosobniono tylko jeden szczep (S. typhimurium) эрозгоа 409 

badanych próbek. 

Smith (1959) używając w hodowli pożywki Mc Conkey'a z zielenią 

brylantową wyosobnił 60 (12%) szczepów pał. Salmonella spośród 500 

badanych węzłów chłonnych krezkowych. Najczęstszymi serotypami 

byly: S. typhimurium (17), S. anatum (16) i S. choleraesuis (11); 14 in- 

nych serotypow spotykano rzadziej (1—3 razy). 

2. Salmonele w kale. W Stanach Zjedn. AP, Levine et al. (1945) 

przeprowadzając badania kału zdrowych świń wyosobnili 7 szczepów pał. 

Salmonella. Gatton et al. (1954a) w podobnych badaniach kału od 

2822 świń (przeprowadzonych w dużej rzeźni na Florydzie) wyosobnili 

salmonele w 1416 przypadkach (S. anatum — 547, 5. derby — 532, 
S. bredeney — 52, S. newport — 47, S. typhimurium — 32 oraz innych 

serotypów; pał. S. choleraesuis wyosobniono tylko 6-krotnie). 

Autorzy podkreślili różnicę w stosunku zakażeń notowanych w rzeźni 
w porównaniu z zaobserwowaną w chlewniach. Badania bowiem kału 

374 świń przeprowadzone w 28 chlewniach wykazały obecność 27 (7,2%) 
siewców pał. Salmonella. Nadmienić jednak należy, że 18 siewców po- 
chodziło z grupy liczącej 34 sztuki; grupa ta znajdowała się w dwóch 

gospodarstwach, w których w czasie badań świnie chorowały na biegunkę. 

Przetrzymywanie w tak zagęszczonym środowisku, jakim jest rzeźnia, 

świń, wśród których nie rzadko znajdują się siewcy, stwarza idealne 

warunki do rozprzestrzeniania się zakażeń na sztuki zdrowe i tym praw- 

dopodobnie należy tłumaczyć wysoki procent wyosobnień pał. Salmonella 

z kału poddanych ubojowi świń rzeźnych.
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W Niemczech Schaal (1956) podai, że 5% próbek kału, pobranego 

od zdrowych świń, było zakażone salmonelami (11 serotypów). 

W Anglii Smith i Buxton (1951) wyosobnili 4 (0,67%) szczepy 

pat. Salmonella z kału 600 zdrowych świń (S. meleagridis — 2 i S$. typhi- 

murium — 1), a Smith (1959) znalazł 6 (1,2%) siewców wśród 500 

świń, z których wyodrębnił 7 szczepów (S. typhimurium — 5 i S. ana- 

tum. — 2), zaś inne doniesienie (Report, 1955) nie wykazało obecności 

salmonel w kale 677 zdrowych świń. (Clarenburg et al. 1949 w Ho- 

landii również nie znaleźli siewców pał. Salmonella wśród 503 badanych 

świń). Mc Donagh i Smith (1958), przeprowadzając badania kału 

171 świń rzeźnych w Bradford, stwierdzili obecność pał. Salmonella 

u 2,5% zwierząt, bezpośrednio dostarczonych do rzeźni, podczas gdy 

przetrzymanie w rzeźni przez 1—7 dni (lub dłużej) tych samych sztuk 

powodowało zwiększenie liczby siewców do 13,5% (64% — S. derby 1 36% 

S. typhimurium). Wyniki badań: przypadków salmonelozy u iudzi, noto- 

wanych w tym samym czasie w Bradford, były zbliżone do wyników 

otrzymanych z rzeźni. Newell et al. (1958) w Północnej Irlandii, 

badając zawartość jelita ślepego u 100 świń, wyosobnili 23 szczepy pał. 

Salmonella, ci sami badacze stwierdzili obecność 9% siewców, badając 

próbki wymazów odbytnicowych pobranych u 162 świń pochodzących 

z 5 chlewni. 

Należy tu nadmienić jeden z ważnych czynników wpływających na 

wyniki badań bakteriologicznych. Wyosobnienie salmoneli od zdrowej 

świni jest często tylko odbiciem jej środowiska bezpośrednio przed ubo- 

jem. Środowisko to, jak wiadomo nie rzadko jest zakażone rozmaitymi pał. 

Salmonella. Aby otrzymać prawdziwy obraz liczbowy nosicieli i siewców 

należałoby przeprowadzać badania z dala od takich zakażonych skupisk — 

jak rzeźnia. Oczywiście nie jest to łatwe do wykonania. 

SZTUCZNE WYWOŁYWANIE SALMONELOZY U ŚWIŃ 

Przez wiele lat panowało przekonanie, że zapalenie jelit u świń, po- 

wodowane zakażeniem pał. S. choleraesuis, nie istnieje niezależnie, lecz 

występuje zawsze z pomorem świń. Gdy w 1885 r. Salmon (1886) 

wyosobnił i opisał (Salmon i Smith, 1886) pał. S. choleraesuis, był 

on przekonany, że zarazek ten jest przyczyną pomoru świń (hog cholera). 

W 1889 r. Salmon wywołał doświadczalnie chorobę u świń za pomocą 

bakterii. Chociaż choroba do pewnego stopnia przypominała pomór, nie 

rozprzestrzeniała się jednak łatwo ze sztuk zakażonych —- na inne. Póź- 

niej stwierdzono, że przyczyną pomoru świń jest wirus, wiele lat jednak 

upłynęło zanim Murray et al. (1927 i 1929) wykazali, że pał. S. cho- 

leraesuis jest etiologiczną przyczyną zakaźnego zapalenia jelit u świń,
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stwierdzając eksperymentalnie, że to schorzenie u młodych świń może 
istnieć niezależnie od pomoru. . 

Biester (1934) wykazal, ze pal. S. choleraesuis moze wywolaé za- 
kazne zapalenie jelit zarowno u Swin podatnych, jak tez i u odpornych 
na pomór i potwierdził, że schorzenie to może być wywołane również 
drogą eksperymentalną. Od tego czasu wielu badaczy opisywało salmo- 
nelozę doświadczalną, wywoływaną przeważnie przez karmienie świń 
dużymi dawkami hodowli pał. S. choleraesuis (Shanks i Lamont, 
1938; Schofield, 1944; Levine et al., 1945; Guthrie, 1952; 
Josland, 1954; Kernkamp i Lindorfer 1959 i wielu innych). 
Slavin (1942) potrafił wywołać zakażenie u prosiąt przez żywienie 
ich na pastwisku trawą zroszoną uprzednio hodowlą bulionową pał. 
S. chcleraesuis. Badacz ten stwierdził, że prosięta można również zakazić, 
przenosząc je do pomieszczenia opuszczonego na parę godzin przed tym, 
przez świnie chore na salmonelozę. 

W późniejszych badaniach Slav in (1951) stwierdził, że świnie można 
regularnie zakażać, nawet stosunkowo małą ilością pałeczek. Już 
0,0005 ml hodowli bulionowej tej pałeczki wystarcza, aby zakazić świnie. 
Używając w swych doświadczeniach 8—12-tygodniowe prosięta — w gru- 
pach po 5—10 sztuk — Slavin zakażał je, podając doustnie 200 000 
do 400000000 pałeczek S. choleraesuis i choć śmiertelność była niska, 
jednak przebieg sztucznie wywołanej choroby był podobny do przebiegu 
naturalnie występującego schorzenia. 

Levine et al. (1945) wykazali doświadczalnie chorobotwórczość 
pał. S. typhimurium, podając świniom duże dawki hodowli tych drobno- 
ustrojów. 

OBJAWY KLINICZNE I ZMIANY ANATOMO-PATOLOGICZNE 
PRZY SALMONELOZIE ŚWIŃ 

Paratyfus świń występuje często w wielu chlewniach spontanicznie 
wskutek obecności nosicieli i siewców. Chociaż świnie o obniżonej od- 
porności przeciwchorobowej wskutek niedociągnięć w gospodarce hodo- 
wlanej są szczególnie podatne na chorobę, to jednak paratyfus może wy- 
stępować także i w dobrze prowadzonych chlewniach,. w których inne 
choroby nie występują. 

Wszystkie sztuki są podatne na salmonelozę, jednak chorobie ulegają 
przewążnie prosięta w wieku 2-4 mies., a tylko rzadziej świnie starsze 
(Field, 1959). | 

Okres inkubacji choroby waha się od 2 dni do paru tygodni (Bu x- 
ton, 1957; Field, 1959). Kliniczne objawy i zmiany anatomo-patolo- 
giczne są zależne od charakteru przebiegu, który może przybierać postać 
ostrą, przewlekłą, a niekiedy nawet bezobjawową.
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Postać ostra (posocznicowa). Charakteryzuje się ona podwyższe- 

niem ciepłoty ciała, brakiem apetytu oraz początkowo, czerwonym i prze- 

chodzącym później w odcień fioletowy, plamistym zabarwieniem skóry, 

szczególnie w okolicy uszu, a także na podbrzuszu i udach. Śmierć może 

nastąpić w ciągu 1—4 dni od czasu wystąpienia pierwszych objawów, 

chociaż zanotowano przypadki, w których znajdowano jedną lub dwie 

padłe sztuki nie wykazujące poprzednio żadnych objawów chorobowych; 

wyraźne objawy wystąpiły dopiero u sztuk, które stykały się z padłymi, 

a zachorowały później (Gitter, 1960). Biegunka niekiedy notowana, nie 

jest ani regularnym, ani charakterystycznym objawem ostrej postaci 

choroby. Samoistne wyzdrowienie następuje rzadko, a gdy nie czyni się 

żadnych kroków leczniczych, występuje wkrótce wychudzenie, czasami 

porażenie, wyczerpanie i wreszcie często śmierć. 

Sekcja padłych sztuk wykazuje zmiany charakterystyczne dla po- 

socznicy. W warstwie korowej nerek, w błonie śluzowej żołądka i jelit, 

która może mieć pozornie wygląd prawidłowy lub też bywa intensywnie 

zaczerwieniona, występują punkcikowate wybroczyny podobnie jak i pod 

opłucną i osierdziem. Węzły chłonne krezkowe oraz w mięśniach tuszy 

są obrzękłe i często wykazują obecność wybroczyn. Śledziona bywa 

obrzękła, konsystencji gumowatej (Trawiński, 1948). W rzadkich 

przypadkach notowano ostre zapalenie żołądka i jelit ze złuszczaniem się 

powierzchownych warstw błony śluzowej (Field, 1959). , 

Postać przew lekła (chroniczna). Świnie dotknięte tą postacią 

choroby, często nazywaną również „paratyfoidalnym zapaleniem jelit” 

(Report on Diseases of Farm Animals, 1947), wykazują słabe lub tylko 

nieznaczne podwyższenie ciepłoty, zmniejszenie apetytu, osowiałość, bie- 

gunkę, przy czym kał cuchnie nieprzyjemnie i często wykazuje żółtawe 

zabarwienie (Buxton, 1957, Field, 1959). Chore sztuki tracą na 

wadze, stają się stopniowo coraz słabsze, a w niektórych przypadkach 

giną z wycieńczenia. Jeśli nawet następuje u nich wyzdrowienie, to. 

sztuki te przeważnie wykazują charłaczość, nie nadają się przeto do 

dalszej hodowli. Obserwowano okresowe polepszenia, jak też przecho=* 

dzenia nieżytowego zapalenia jelit — w martwicowe. e s 

Na sekcji rzuca się w oczy wychudzenie. Zmiany anatomo-patologiczne 

mają różne natężenie. Zwykle są one ograniczone do jelit, rzadziej wy- 

stępując w wątrobie. Śledziona nie wykazuje widocznych zmian. Błona 

śluzowa jelita cienkiego jest obrzękła i miernie zaczerwieniona oraz po- 

kryta strzępkami śluzu, ulega jednak często martwicy na znacznej prze- 

strzeni i pokrywa się nalotem włóknikowym barwy zielonawo-żółtej 

(szczególnie u młodych prosiąt). W jelicie ślepym i okrężnicy, gdzie naj-- 

częściej występują zmiany u starszych sztuk, ściany jelita są zgrubiałe. .
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Zmiany w błonie śluzowej są podobne do stwierdzanych w ielicie cien- 
kim. Powstają też owrzodzenia, które Trawiński (1948) opisuje obra- 
zowo podobnie jak i inne zmiany; „wrzody świeże wielkości 20 groszówki 
do 5 złotówki są płaskie, nieznacznie tylko wzniesione ponad powierzchnię 
błony śluzowej i pokryte miękką, kruchą, rozpadłą masą (brak spółśrod- 
kowego uwarstwienia pozwala je odróżnić od wrzodów pomorowych); 
wrzody starsze są otoczone wałem nieco wzniesionym ponad powierz- 
chnię błony śluzowej. Węzły chłonne krezki są obrzękłe, niekiedy zsero- 
waciałe. W przypadkach rzadkich stwierdza się w wątrobie szaro-białe 
ogniska martwicowe, dochodzące do wielkości ziarna soczewicy oraz 
w płucach ogniska ropne”. 

Field (1959) nadmienił, że błona śluzowa żołądka może czasami 

wykazywać stany zapalne i ulegać złuszczaniu. Podkreślił on również, że 

zarówno w ostrej, jak i w przewlekłej postaci choroby mogą w pewnych 

przypadkach nastąpić komplikacje ze strony płuc, często z towarzysze- 

niem ognisk ropnych, z których można wyosobnić pał. Salmonella. 

W bardzo rzadkich wypadkach mogą występować zmiany w skórze w po- 

staci lokalnych owrzodzeń, podobnych z wyglądu do stwierdzanych 

w tzw. „ospie prosiąt” lub też w postaci rozlanej rozprzestrzenionej 

egzemy (Field, 1959). | 

Zakażenia bezobjawowe. Zakażenia takie pałeczką S. cho- 

leraesuis bywają często spotykane u prosiąt po odsadzeniu ich od ma- 

ciory oraz u sztuk opasowych w chlewniach, w których nie stwierdzano 

uprzednio salmonelozy, ani też innych zakażeń (Gitter, 1960). Kli- 

nicznie chore sztuki wykazują powolny wzrost, okresowe biegunki, nagłe 

zejścia śmiertelne. Brak jest innych objawów chorobowych; ciepłota 
ciała pozostaje normalna i nie stwierdza się zmniejszenia apetytu. 

Sekcja nie dostarcza zazwyczaj wyraźniejszych danych. Nieżytowe 
zapalenie jelit i powiększenie węzłów chłonnych krezkowych spotyka 
się tylko u pewnej liczby badanych świń; niekiedy występuje martwi- 
cowe zapalenie jelita ślepego lub okrężnicy. W większości przypadków 

prak jest poważniejszych zmian z wyjątkiem wychudzenia i długiej 

szorstkiej sierści (Gitter, 1960). 

PATOGENEZA 

Przy zakażeniu pierwotnym salmonele prawdopodobnie namnażają się 

w błonie śluzowej jelita, stąd dostają się do przestrzeni limfatycznych 

w ścianach jelit. Zarazki dostają się do krwiobiegu drogą naczyń limfa- 

tycznych i wywołują bakteriemię, która może zakończyć się śmiercią 

zwierzęcia w przeciągu kilku dni. W innych wypadkach bakteriemia przy- 

gasa, pałeczki umiejscawiają się w ścianach jelita i w grudkach limfa-.
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tycznych, a czasami w wątrobie, wywołując przewlekłą postać schorzenia, 

charakteryzującą się martwicą błony śluzowej jelita i powstawaniem 

ognisk martwicowych w wątrobie (Field, 1959). 

WYOSOBNIANIE PAŁ. S. CHOLERAESUIS 

Wyoscbnianie pal. 5. choleruesuis z narządów wewnętrznych, z krwi, 

czy też z krezkowych węzłów chłonnych padłych sztuk, wykazujących 

posocznicę (postać ostra) nie przedstawia na ogół trudności, natomiast 

badania bakteriologiczne w przypadkach przewlekłych, czy też bezobja- 

wowych, mogą być często negatywne. Trudności w wyosobnieniu tego 

serotypu z zakażonego materiału zaobserwowało już wielu badaczy 

(Slavin, 1943; Smith, 1952; Gitter, 1959), Slavin (1948) 

i Smith (1952) donieśli, że agar z zielenią brylantową, lub jak doniósł 

Scott (1940) — woda peptonowa z tym barwnikiem, stanowią najlepszą 

pożywkę dla hodowli tej pałeczki. Spostrzeżenia te potwierdził Jos- 

land (1947), który używając pożywki Slavina uzyskał najwyższy pro- 

cent wyosobnień pał. S. choleraesuis. 

Gitter (1959) w badaniach bakteriologicznych, którym poddawał 

zawartość jelit świn, zmieszaną z 30 szczepami pał. S. cholerzesuis, użył 

dla celów porównawczych posiewów na podłoża stałe dwóch pożywek, 

mianowicie agaru Mc Conkey'a i pożywki Slavina stanowiącej agar 

z cukrem mlekowym, czerwienią obojętną i zielenią brylantową. Po 

24-sodzinnej inkubacji (37”C) materiału pożywki Slavina, udało się 

wyosobnić 29 szczepów, podczas gdy posiewy na agarze Mc Conkey'a 

pozwoliły wyosobnić tylko 11. Po 48-godzinnej inkubacji uzyskano na 

podłożu pożywki Slavina wyosobnienie 25 szczepów (83,3%), a tylko 

7 (23,3%) gdy użyto agaru Mc Conkey'a. Wprowadzenie do urzę- 

dowego badania bakteriologicznego woreczków żółciowych wszystkich 

prosiąt (w wieku —12 tyg.) przesyłanych do Weybridge w celach dia- 

gnostycznych, jak też i użycie bezpośrednich posiewów na podłoża stałe 

wspomnianego agaru z cukrem mlekowym, czerwienią obojętną i zielenią 

brylantową, spowodowały znaczne zwiększenie przypadków wyosobnienia 

pał. S. choleraesuis (z 1,3% do 12,5%) od badanych sztuk. 

Dane dotyczące wyosobniania pał. S. choleraesuis u świń szczególnie 

z węzłów chłonnych krezkowych wykazują pewną rozbieżność wyników 

otrzymywanych przez poszczególnych badaczy. Różnice te prawdopo- 

dobnie można by tłumaczyć tym, że wielu z nich stosowało metodę na- 

mnażania z użyciem selenitu F. 

Leifson (1936), który pierwszy wprowadził użycie bulionu „sele- . 

nite F” jako najefektywniejszego podłoża do namnażania salmoneli pod- 

kreŚlił, że ta selektywna pożywka jest jednak toksyczna dla pał..S. cho-
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leraesuis. Smith (1952) i Gitter (1959) potwierdzili obserwacje Lei f- 

sonda, podkreślając, że bulion selenitowy (tak często i powszechnie 
używany do wyosobniania wszystkich innych serotypów pał. Salmonella), 
jest nieodpowiednią pożywką dla wyosobniania pał. S. choleruesuis. 

Przy omawianiu metody wyosobniania pał. S. choleraesuis należy 

przypomnieć, że w podgrupie „C,O” wg klasyfikacji serologicznej salmo- 

nel Kaufmanna i White'a występują trzy pałeczki posiadające 
identyczną strukturę antygenową: „0O0=6,7; H=c:1,5”, a mianowicie 

S. choleraesuis, 5. typhisuis i S. paratyphi C (ta ostatnia może mieć do- 

datkowy antygen Vi). Zróżnicowanie tych typów jest oparte na wia- 

ściwościach biochemicznych zestawionych w tab. 2. 

Tabela 2 

Biochemiczne właściwości pał. S. paratyphi C, S. typhisuis, S. choleraesuis 

i S. choleraesuis var. Kunzendorfi. 
    

  
    

| S. cholerae- 

| S. paratyphi C S. typhisuis*) 5. O ają ат. 

| dort** 

Dulcitol — ++ mas = — 

Mannitol ++ — ++ ps 

Ksyloza ++ ++ ++ 
Trehaloza ++ (2—3 dni) +--+ (1—2 dni) = _— 

Arabinoza ++ (zwykle) ++ = —_ 

Ramnoza ++ (1—2 dni) ++ nfm ++ 

-+-k = fermentacja substancji z produkcją kwasu i gazu; — reakcja negatywna; 

+ = tworzenie się H,S; *) = hodowle S. typhisuis charakteryzują się słabym wzro- 

stem i na podłożach stałych, indywidualne „kolonie” tego typu są stosunkowo bar-- 

dzó małe;**) = S. choleraesuis var. Kunzendorf jest »jednotazowa” pałeczką, wy- 

stępującą w „nieswoistej” fazie: „1, 5”. 

AGLUTYNINY DLA SALMONEL W SUROWICY ŚWIŃ ZDROWYCH 

I SZTUCZNIE ZAKAŻONYCH 

Próba aglutynacyjna (odczyn zlepny) z surowicą nie stanowi metody 

całkiem pewnej przy stwierdzaniu salmonelozy u świń i interpretacja 

wyników otrzymanych z tych prób nie jest łatwa. Lovell (1932) za-- 

obserwował, że surowica zdrowych świń zawiera często rzęskowe (H) 

zlepniki niektórych pospolicie spotykanych pał. Salmonella. Badając suro- 

wice, pobrane od 202 zdrowych świń stwierdził on, że i90 z tych pr óbek 

zlepiało rzęskowo (H) antygeny jednej lub kilku serologicznie różnych 

pałeczek w rozcieńczeniu 1:20 lub wyższym -(najwyższe miano 1: 320 

uzyskał Lovell dwukrotnie z rzęskową fazą swoistą pał. S$. choleraesuts)..-
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W późniejszych badaniach Lovell (1934), badając surowice 263 
zdrowych świń przy zastosowaniu odczynów zlepnych potwierdził po- 
przednie obserwacje i wykazał we wspomnianych próbkach surowie obec- 
ność zlepników zarówno rzęskowych (H), jak i somatycznych (O). 
„Rzęskowe” miana w większości przypadków były jednak wyższe od 
„somatycznych”. Obecność tych zlepników u zdrowych świń wg przy- 
puszczeń Lovella została prawdopodobnie wywołana przez inne bak- 
terie, normalnie znajdujące się w przewodzie pokarmowym świń, które 
chociaż nie należą do grupy pał. Salmonella, posiadają jednak wspólne 
z nimi właściwości antygenowe. 

Hindmarsh (1939) przeprowadził podobne badania próbek suro- 
wicy pobranych ze świń zarówno dotkniętych spontaniczną biegunką, jak 
też sztucznie zakażonych pał. S. choleraesuis. Chociaż w grupie sztucznie 
zakażonych świń tylko jedna sztuka wykazywała wyraźne objawy cho- 
robowe, to jednak „podkliniczne” schorzenie wystarczyło, aby u innych 
zwierząt wywołać wytworzenie się rzęskowych zlepników w mianach 
dochodzących do i:1280, a somatycznych — do miana 1:640. Miano 
rzęskcwe 1:200 powstawało 5—10 dni po rozpoczęciu podawania świ- 
niom hodowli pał. S. choleraesuis. Hindmarsh uważa, że w natu- 
ralnych przypadkach salmonelozy powinno się znajdować podobne, jeśli 
nie wyższe miana, zależnie od czasu upływającego od zakażenia. 

Levine et al. (1945) badając obecność zlepników „H” w próbkach 
surowiec podali, że wyniki prób aglutynacyjnych nie wskazywały na to, 
aby 110 badanych świń chorowało w związku z aktywnym zakażeniem pa- 
łeczkami S. choleraesuis var. Kunzendorf, S. bredeney, czy też 

S. typhimurium. Większość tych sztuk była później poddana sekcji i 1/з 

z nich wykazywała wyraźne zmiany chorobowe w końcowej części prze- 

wodu pokarmowego. 

DIAGNOZA ROŻNICOWA 

Na sekcjach często bywa dość trudno odróżnić paratyfus od pomoru 

świń, szczególnie, jeśli obie te choroby przebiegają równolegle w tym 

samym czasie w chlewni. 

Ostra postać obydwóch chorób często powoduje podobne zmiany ana- 

tomopatologiczne np. wybroczyny w nerkach, w związku z czym narząd 
ten przypomina wyglądem „indycżze jajo”, jak wiadomo — charaktery- 

styczne dla pomoru. Obrzęk i powiększenie węzłów chłonnych często 

spotyka się w posocznicowej postaci salmonelozy, powodowanej zaka-- 

żeniem pał. S. choleraesuis. W przewlekłej postaci choroby warstwa 

martwicowa w jelitach jest bardzo powierzchowna i łatwo daje się usu- 

7 — Zeszyty Proolemowe PNR nr 33
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nąć w przypadkach paratyfusu, zaś owrzodzenia w postaci „butonów” 
występujące przy pomorze, są głębokó osadzone, tak że próby usunięcia 
ich powodują uszkodzenie ścian jelita. Brak współśrodkowego uwarstwie- 
nia wrzodów przy paratyfusie pozwala również odróżnić je od wrzodów 
pomorowych (Trawiński, 1948). 

W dużych chlewniach często wywiad może być pomocny w rozpozna- 
waniu różnicującym. Pomór szybko się rozprzestrzenia i wszystkie sztuki 
w chlewni, niezależnie od wieku, mogą być zakażone, podczas gdy para- 
tyfus jest najczęściej spotykany u prosiąt 6—14-tygodniowych. Bakterio- 
logiczne badania mogą być pomocne, lecz wyosobnienie pał. Salmonella 
nie przekreśla możliwości pomoru. 

Histologiczne badanie mózgu padłych świń oraz żelowe próby precy- 
pitacyjne mają dużą wartość diagnostyczną, choć czasami wyniki moga 
być negatywne w początkowej iazie ostrej postaci pomoru. 

Zapalenie płuc występujące często wtórnie przy pomorze, bywa rzadko 
stwierdzane w przypadkach paratyfusu (Field, 1959). W wielu przy- 
padkach pomoru śledziona wykazuje obecność zawałów, lecz rzadko bywa 
powiększona, jak to się zdarza często przy ostrej postaci paratyfusu. 

Doświadczalnie można wywołać obraz choroby podobny do przewlekłej 
postaci paratyfusu, niedoborem kwasu nikotynowego. Chociaż u sztuk 
wykazujących wspomniany niedobór może jednocześnie przebiegać sal- 
moneloza w postaci przewlekłej lub ostrej (Field, 1959) to jednak 
wprowadzenie zmian w diecie, usuwających ten niedobór nie wywiera 
wpływu na przebieg zakażenia pałeczką S. choleraesuis. Slavin (1941) 
uważa, że zakażenie pał. 5. choleraesuis można równie łatwo wywołać 
doświadczalnie u świń żywionych karmą zawierającą wszystkie potrzebne 
składniki. 

SZCZEPIENIE 

Co do skuteczności szczepień zapobiegawczych przeciwko salmone- 
lozie — opinia jest podzielona. Niektórzy badacze uważają je za bardzo 
skuteczne, wielu jednak uważa tę metodę prewencyjną za niedającą 
wyników. 

Murray et al. (1929) uważają szczepienie przeciw zakażeniu pał. 
S. choleraesuis za metodę wątpliwej wartości, gdyż nawet wywołane 
uodpornienie jest krótkotrwałe. Shanks i Lamont (1938) wyrazili 

podobne zdanie, a również Slavin (1952) ma wątpliwości co do sku- 
teczności szczepienia. Josland (1954) doniósł, że szczepienie wywołało 
tylko bardzo słabą reakcję, jeśli chodzi © miano somatycznych „O” 
zlepników w surowicy szczepionych świń oraz, że odporność przeciw 
zakażeniu była nie zadowalająca.
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Z drugiej jednak strony Santagostino (1937), Schofield 

(1944), Ganev i Slavkov (1956) uważają szczepienie za skuteczny 

środek zapobiegawczy przeciwko salmonelozie. 

Steffen i Szaflarski (1959) opisali wyniki akcji zapobiegaw- 
czej przeciw salmonelozie świń. Żastosowali oni jako szczepionkę 48-go- 

dzinną hodowlę bulionową pał. S. choleraesuis, inaktywowaną 0,5-procen- 

towym fermolem. Szczepieniu poddano 7466 świń w 7 tuczarniach 

i chociaż szczepionka nie chroniła całkowicie pogłowia przed zakażeniem, 

to jednak zmniejszyła do minimum straty wywołane przez salmonelozę. 

Badacze ci zalecają „szczepienie warchlaków w okresie kontumacyjnym 

w tuczu przemysłowym przeciw salmonelozie”, podkreślając, że „salmo- 

neloza jest schorzeniem przede wszystkim młodzieży, a odporność na- 

byta po zastosowaniu szczepionki wynosi około 3 miesięcy, co praktycznie 

wystarcza na przetrwanie krytycznego okresu wzrostu warchlaków”. 

Steffen i Szaflarski stosowali również surowicę przeciwsalmo- 

nelozową (50 ml dziennie na warchlaka przez 2—3 dni), doszli jednak do 

wniosku, że krótkotrwałość jej działania stawiała ten środek w masowym 

zwalczaniu pod znakiem zapytania. 

Antipin (1959) doniósł o skutecznym uodpornianiu prosiąt 27-dnio- 

wych przeciw zakażeniu doświadczalnemu pałeczką S. choleraesuis drogą 

szczepienia prośnych macior (trzykrotne domięśniowe zastrzyknięcia 

szczepionki formolizowanej). Miana aglutynacyjne powstawały w mleku 

i krwi szczepionych macior oraz we krwi prosiąt po spożyciu siary (miano 

aglutynacyjne mleka spadło jednak w 20 dni po oprosieniu). Autor 

zaleca szczepienie macior pomiędzy 70 a 80 dniem ciąży, zaś prosiąt 

w wieku 20—25 dni. 

LECZENIE 

Podczas gdy w niektórych przypadkach paratyfusu świń ubój sztuk 

ciężko chorych i wychudzonych może być najlepszym rozwiązaniem, to 

jednak — jak wynika z bogatego piśmiennictwa — wiele sulfamidów 

i antybiotyków można uważać za skuteczne środki przeciw salmonelozie. 

Slavin (1941) oraz Kernkamp i Roepke (1942) uzyskali dobre 

wyniki, używając sulfaguanidynę w leczeniu zapalenia martwicowego 

jelit u świń. Kernkamp (1945) uważa ten lek za skuteczny środek 

w dawkach 0,75—1,5 g na każde 10 funtów masy ciała, przy stosowaniu 

w ciągu 6 dni. Badacz ten uzyskał również dobre rezultaty, używając 

w leczeniu sulfaguanidynę (dawki 1—1,5 g na 10 funtów masy ciała; 

stosowanie przez 6—8 dni) oraz »phthalylsulfathiazole” (dawki 0,65 — 

1 g na 10 funtów masy ciała przez 6—8 dni).
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Gordon (1951) uzyskał dobre wyniki w leczeniu zakażenia świń, 

powodowanego pat. S. dublin, używając sulfametazynę (domięśniowe, 

dwukrotne dawki 30 ml — 33 !/:-procentowego ,,sulphamethiazine so- 

dium” na 10 funtów masy ciała). 

Guthrie (1952) doniósł o skutecznym leczeniu świń zakażonych do- 

świadczalnie pał. S. choleraesuis przez użycie nitrofurazonu w dawkach 

0,25—0,3 g, podawanego dziennie przez 3—4 dni (tylko jedna, z 19 leczo- 

nych świń padła) Felgate i Swann (1956) również uzyskali dobre 

wyniki, stosując nitrofurazon w leczeniu paratyfusu, co potwierdzone 

zostało też przez Batteliego et al. (1956), którzy stosowali lek 

0,02-procentowy zmieszany z karmą podawany przez 5 dni. 

Lanek i Brag (1954) donieśli, że lek ten stosowany w dawkach 

0,1—0,5 g przez okres 2—3 tyg. zabezpieczał świnie przed zakażeniem. 

Field (1959) poleca stosowanie nitrofurazonu profilaktycznie w karmie 

2—4-miesięcznym prosietom, tj. w okresie największej ich podatności na 

paratyfus. 

Fortusznyj i Gładenko (1957) donieśli o uzyskaniu 68,5% 
wyzdrowień u świń leczonych streptomycyną (200000 jednostek na kg 

wagi). 

Hurst i Doyle (1956) podali, że „,SMPI” (eksperymentalny lek, 

zbliżony chemicznie do chloramfenikolu) okazał się dobrym przy leczeniu 

sztucznie wywołanej salmonelozy (podawany dziennie w dawkach 

150 mg/kg przez 5 dni). Zabezpieczał on również gdy był podawany przed 

zakażeniem eksperymentalnym. „SMPT” wstrzymywał biegunkę u świń, 

podczas gdy stosowanie chloramfenikolu nie wywołało żadnego efeklu. 

Steffen i Szaflarski (1959) podali, że chloromycetyna (w daw- 

kach 4 g na sztukę dziennie przez 3 dni) stosowana w kilkunastu przy- 

packach razem z surowicą przeciwsalmonelozową dała tylko w kilku 

przypadkach dobre wyniki. Badacze ci podkreślili trudności techniczne 

przy próbach leczenia chloromycetyną, którą należy podawać na język 

świni, co na szeroką skalę jest trudne do wykonania. 

Fortusznyj i Gładenko (1957) w swych badaniach nad sku- 

tecznością różnych antybiotyków uzyskali najlepsze wyniki w leczeniu 

paratyfusu, stosując biomycynę. Z 93 świń leczonych tym antybiotykiem 

(podawanym doustnie w dawkach 30 mg/kg 3 razy dziennie przez 

4—6 dni) wyzdrowiało 91 (97,8%). Dobre wyniki dało również leczenie 

lewomycyną (podawaną w podobnych dawkach). Spośród 102 leczonych 

świń padło tylko 4 (96,1% wyzdrowień). 

Kernkamp i Lindorfer (1959) stosując siarczan neomycyny — 

„Biosol” (neomycin sulchate) w dawkach 10—12 mg podawanych przez 

6—7 dni uzyskali duży procent wyzdrowień u świń dotkniętych salmo- 

nelozą.
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AKCJA ZAPOBIEGAWCZA I ZWALCZANIA SALMONELOZY 

Metody zalecane przy zapobieganiu i zwalczaniu paratyfusu są oparte 

na pewnych faktach znanych z epizootiologii tego schorzenia (Field, 

1959). 

Jedną z ważnych ceck salmonelozy świń jest to, że sztuki które 

_. przeszły chorobę i wyzdrowiały, zostają nosicielami i siewcami zakażenia 

przez długi okres czasu (Lavers, 1954). 

Najgorsze, że nie ma dostatecznie odpowiednich metod, pozwalających 

na stwierdzenie salmonelozy u żywych świń, co przy obecności nosicieli, 

nie wykazujących żadnych objawów chorobowych czyni akcję zapobie- 

gawczą i zwalczanie paratyfusu trudnym zadaniem. Serologiczne ba- 

dania surowic (aglutynacja) nie są dostatecznie miarodajną metodą przy 

stwierdzaniu salmonelozy u świń; interpretacja wyników aglutynacyjnych 

jest trudna, surowice bowiem zdrowych sztuk często zawierają zlepniki 

pospolicie spotykanych typów pał. Salmonella, włączając pał. S. cholerae- 

suis i to nie rzadko w mianach 1:40, lub nawet wyższych (Love!1, 

1932 i 1934). 

Bakteriologiczne badania kału i wymazów odbytnicowych również 

nie są dostatecznie miarodajne, gdyż wyniki negatywne nie wykluczają 

możliwości zakażenia badanej sztuki pałeczkami Salmonella. Gdy np. 

w jednej chlewni w pobliżu Weybridge wybuchła ostra epizootia sal- 

monelozy, to chociaż badania bakteriologiczne wymazów odbytnicowych, 

pobranych od każdej sztuki z chlewni, dały negatywne rezultaty, to 

jednak, gdy 2 świnie poddano ubojowi już po 17/2 godz. od pobrania 

próbek została z łatwością wyosobniona pał. S$. choleraesuis z wewnętrz- 

nych narządów tych zwierząt (Gitter, 1960). 

Bułgarscy badacze, Genev i Slavkouv (1956a), donieśli o skutecz- 

ności próby alergicznej, jako swoistej pomocniczej metody diagnostycz- 

nej w wykrywaniu salmonelozy u żywych świń. Zbadali oni 622 natural- 

nie i 23 sztucznie zakażonych świń posługując się „alergenem”, sporzą- 

dzonym z uległych lizie pałeczek S. choleraesuis. U sztucznie zakażonych 

świń otrzymywali oni pozytywną reakcję przed pojawieniem się klinicz- 

nych objawów chorobowych. Próba ta może mieć duże znaczenie prak- 

tyczne, trudno jednak wyrazić zdecydowaną opinię wobec braku potwier- 

dzenia wyników przez innych badaczy. 

Ponieważ wybuch choroby zostaje zwykle zapoczątkowany przez no- 

sicieli i siewców (którymi mogą być zarówno te sztuki, które wyzdrowiały 

jak i te, które były w kontakcie z chorymi), wszystkie nowo nabyte sztuki 

należy oddzielić od reszty świń i przetrzymać w kwarantannie przez 

okres przynajmniej miesiąca (Lavers, 1954), zanim włączy się je
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i zmiesza z resztą trzody chlewnej. Zalecana jest również hodowla włas- 

nych macior; gdy okaże się potrzeba dodatkowej maciory powinno się 

ją nabyć z gospodarstwa wolnego od salmonelozy. 

Ważnym czynnikiem w epizootiologii salmonelozy jest to, że atakuje 

ona młode sztuki. Odporność ich na zakażenie paratyfusem jest zmniej- 

szona, gdy występują równocześnie inne schorzenia lub gdy pomieszczenia 

są niehigieniczne, żywienie wykazuje niedobory itp. (Field. 1959). Dla- 

tego szczególne znaczenie ma zwrócenie uwagi na poprawienie warunków 

środowiskowych a więc pomieszczeń. karmy, higieny ogólnej oraz zwal- 

czanie innych chorób. 

Skuteczność szczepień profilaktycznych na ogół jest problematyczna. 

choć szczepienie warchlaków w okresie kontumacyjnym w tuczu prze- 

mysłowym może być wskazane, jak zalecają to Steffen i Szaflar- 

ski (1959). 

Skuteczne może się okazać zapobiegawcze stosowanie nitrofurazonu 

zmieszanego z pokarmem w okresie największej podatności świń na za- 

każenia paratyfusem, a więc w 2—4 miesiącach życia (Field, 1959). 

Z chwilą wybuchu salmonelozy w chlewni osobniki chore jak też po- 

zostające z nimi w kontakcie, powinno się jak najszybciej oddzielić od 

reszty trzody chlewnej. Szczególnych starań należy dołożyć, aby zakaże- 

nie nie przeniosło się na zdrowe sztuki. Jeżeli tylko jest to możliwe, świ- 

nie chore powinien karmić i doglądać osobny pracownik. Leczenie nitro- 

furazonem lub antybiotykami zarówno chorych osobników, jak też tych, 

które stykały się z nimi powinno rozpocząć się z chwilą wystąpienia 

pierwszych objawów chorobowych. Należy również zwrócić uwagę na 

poprawienie wszystkich czynników mogacych mieć wpływ na ogólną 

zdrowotność. 

Sztuki wychudzone powinno się skierowac na ubój, gdyż nigdy nie 

będą przedstawiały oczekiwanej wartości. a ponieważ mogą stać się no- 

sicielami i siewcami choroby w żadnym przypadku nie powinny być 

pomieszczone ze zdrowymi osobnikami, zwłaszcza zaś z przychówkiem. 

Osobniki, które przeszły chorobę i wyzdrowiały, a znajdują się w kon- 

dycji zadowalającej — powinny być jak najprędzej — jeśli to jest tylko 

możliwe — skierowane na ubój. 

Chlewnie zakażone powinny być dokładnie oczyszczone i odkażone 

oraz powinny pozostać puste tak długo, jak to jest tylko możliwe. Czas 

przeżywania pai. S. choleraesuis poza organizmem nie jest dokładnie 

znany, lecz łatwość w wyosobnieniu rozmaitych typów pał. Salmonella 

z maczek kostno-miesnych (Report, 1959b) nasuwa przypuszczenie, 

że te drobnoustroje, chociaż nie należą do bakterii zarodnikujących, to 
jednak mogą przeżywać stosunkowo długo, nawet w złych warunkach.
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SALMONELOZA ŚWIŃ, A ZDROWIE PUBLICZNE 

Salmoneloza u ludzi często bywa spowodowana spożyciem zakażonego 

mięsa wieprzowego i jego przetworów. 

S. choleraesuis chociaż jest serotypem najczęściej spotykanym w przy- 

padkach klinicznej salmonelozy świń, to jednak stosunkowo rzadko wy- 

występuje w zakażeniach pokarmowych ludzi. Statystyka przypadków 

zatruć pokarmowych na terenie Anglii i Walii za 1958 r. (Report, 

1959 a) wykazała 4952 przypadki salmonelozy u ludzi z czego 3406 było 

spowodowane zakażeniem pał. S. typhimurium, a tylko 11 przypadków 

przypisano pał. S. choleraesuis. S$. choleraesuis stanowi jednak niebezpie- 

czeństwo dla zdrowia publicznego i szereg wypadków epidemii, podob- 

nych do opisanej przez Miiller'a (1931), było spowodowanych spoży- 

ciem mięsa pochodzącego od zwierzęcia zakażonego omawianymi drob- 

noustrojami. 

Pał. S. choleraesuis wydaje się szczególnie agresywną i chorobotwór- 

czą dla człowieka. Edwards et al. (1948) twierdzą, że chociaż ten 

serotyp stanowił tylko 5% ogólnej liczby szczepów. wyosobnionych od 

człowieka (w czasie przeprowadzonych przez nich badań w latach 1934— 

1947), to jednak obejmował on aż 45,6% szczepów wyosobnionych z krwi 

i 41,3% szczepów wyiżolowanych z przypadków zakończonych zejściem 

śmiertelnym. Badacze ci zaznaczyli, że żaden ze 149 szczepów pał. S. cho- 

leraesuis, pochodzących ze znanego źródła nie został wyosobniony od 

nosicieli — ludzi. Obecność bezobjawowych nosicieli pał. S. choleraesuis 

wśród ludzi jest niezmiernie rzadka. 

Od czasu wyosobnienia poraz pierwszy i opisania pałeczek S. chole- 

razsuis w 1885 r. noszącej wówczas nazwę „hog cholerae baccillus” lub 

„bacterium of swine plague” (Salmon, 1886; Salmon : Smith, 

1886), wiele można znaleźć opisów zatruć pokarmowych, powodowanych 

przez ten serotyp. Trawiński (1948 i 1949) podaje bogatą bibliogra- 

fię dotyczącą omawianego zagadnienia. W 1902 r. Longccpe doniósł 

o dwóch przypadkach zakażenia u ludzi, spowodowanych przez „paraco- 

lon bacciilus”, który jak stwierdzono później by! pateczka S. cholerae- 

suis. Liitje (1911) opisał przypadek zakażenia ludzi tym serotypem 

po spożyciu mięsa wieprzowego, pochodzącego od chorego zwierzęcia. 

Kaunitz i Trawiński (1918) wyosobnili z kału S. choleraesuis 

z krwi chorych żołnierzy, zakażonych po spożyciu mięsa wieprzowego. 

Harvey (1937) podając przegląd piśmiennictwa na ten temat opisał 

21 nowych przypadków. Boycott i Mc Nee (1936) opisali: jeden, 

a Schwabacher et al. (1943) dwa śmiertelne przypadki u ludzi, 

spowodowane zakażeniem pał. S. choleraesuis. Baczyński i Szaf- 

larski (1959) donieśli o zatruciu pokarmowym na terenie Częstochowy,
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w którym zachorowało 19 ludzi. Zatrucie to nastąpiło wskutek wprowa- 
dzenia do obrotu mięsa mniej wartościowego, zakażonego pałeczką S. 
chcleraesuis var. IKunzendorf. Badania bakteriologiczne resztek mięsa 
w domu jednej z poszkodowanych rodzin wykazały bardzo silny wzrost 
pałeczek w dokonanych posiewach. Wymienieni badacze wyrazili opinię, 
że „obecność” pałeczek w wieprzowinie można wytłumaczyć niedosta- 
tecznym wyjaławianiem mięsa, choć nie można wykluczyć wtórnego za- 
każenia bakteryjnego w chłodni, względnie na hali ubojowej. 

Oprócz częstego nosicielstwa S$. choleraesuis i S. typhimurium świnie 
stanowią również ważny rezerwuar wielu innych serotypów pał. Sal- 

monella. 

Z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego duże znaczenie ma 
zarówno częstość wyosobniania pał. Salmonella z krezkowych węzłów 
chłonnych, jak i to, że serotypy wyosobnione ze świń znajdują się 
również na liście typów znajdowanych w zatruciach pokarmowych 

u ludzi. Co więcej, węzły chłonne krezkowe świn są częściej zakażone 

niż u innych zwierząt rzeźnych (Smith, 1959). 

Mięso wieprzowe i jego przetwory są częściej wiązane z zatruciami 

pokarmowymi niż mięso pochodzące od innych zwierząt rzeźnych (Re- 

port, 1958). Przetwory mięsne wieprzowe były powodem prawie połowy 

przypadków zatruć pokarmowych (Report, 1958). Analizy pokarmów 

przeprowadzone w ciągu 4 lat wykazały, że prawie ”/3 przetworów mięs- 

nych podejrzanych o spowodowanie zatruć pokarmowych stanowiły dania 

z wieprzowiny, kiełbaski i wieprzowina „na zimno”. 

Z wielu doniesień dotyczących wybuchów salmonelozy za pośrednic- 

twem przetworów wieprzowych można by dla przykładu podać opis wy- 

buchu epidemii w wiosce Horden. Epidemia ta objęła ponad 450 osób, 

które zachorowały po spożyciu kanapek, kiełbasek i dań sporządzonych 

z mięsa wieprzowego zakażonego pał. S. newport (Report, 1950). Ra- 

port Hausera et al. (1945), opisuje zatrucie pokarmowe spowodowane 

pał. S. berta w następstwie spożycia zakażonej kiełbasy wieprzowej. 

Primavesi (1956) opisał masową epidemię w szpitalu, spowodowaną 

spożyciem kiełbasy, sporządzonej z mięsa świni zakażonej pał. S. heidel- 

berg: 69 pacjentów zachorowało z objawami ostrego zatrucia pokarmo- 

wego. Podobny przypadek zostai opisany przez Takacs i Kneffel 

(1955): po zjedzeniu kiełbasy zachorowało 320 osób. Z kiełbasy i kału 

chorych osobników wyosokniono pał. S. anatum. 

W Stanach Zjednoczonych zanotowano stosunkowo częstą obecność sal- 

moneli w tuszach świń rzeźnych, uznanych za zdatne do spożycia. Fel- 

senfeld et al. (1950), przeprowadzając badania bakteriologiczne 573 
próbek wieprzowiny, pobranych ze sklepów, a pochodzących z mięsa 

uznanego za zdatne do spożycia, na podstawie badań organoleptycznych,
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przeprowadzonych uprzednio w rzeźni — stwierdzili, że 43,7% tych pró- 
bek zawierało salmonele. W podobnym materiale, który jednak nie był 

poddany uprzednim badaniom organoleptycznym, znaleziono 26,8% za- 

każonych próbek, a 16,7% badanych kiełbasek hamburskich zawierało 
pał. Salmonella. Podobne badania, którym poddano 512 próbek wołowych 

wykazały tylko 0,2% zakażeń. 

Cherry et al. (1943), przeprowadzając badania przetworów mięs- 

nych, pochodzących ze sklepów detalicznych, wyosobniali salmonele 

częściej z mięsa wieprzowego niż z wołowiny. 5,9% na ogólną liczbę 170 

próbek wieprzowiny i produktów z mięsa wieprzowego wykazało obec- 

ność salmoneli; najwyższy procent szczepów wyosobniono z wątroby 

(20%), a następnie z mózgu (10%) i z kotletów wieprzowych (9,5%), lecz 
tylko w jednym przypadku znaleziono pał. Salmonella w świeżych 

kiełbaskach. 
Galton et al. (1954 b) poddając badaniu 217 próbek świeżych 

kiełbas wyosobnili salmonele w 51 (23%) przypadkach, zaś ze 127 prób 

wędzonych kiełbas — 16 razy (12,5%). Z 19 wyosobnionych różnych 
serotypów najczęstsze były: S. derby i S. anatum; S. choleraesuis wy- 

osobniono w 8 przypadkach. 

Goerttler i Richter (1957) na podstawie przeprowadzenia 

140000 kadań bakteriologicznych mięsa w Turyngii (w 1. 1945—1955) 

wykazali obecność salmoneli w 735 wypadkach. Najczęściej stwierdza- 

nymi serotypami były: S. typhimurium (48,5%) i S. enteritidis (36,7%). 
Najczęściej wyosabniano salmonele z cielęciny (35,5%), następnie z wie- 

przowiny (26,5%) i wołowiny (23,5%). 
Jórg (1957) w Szwajcarii zbadał 8000 świń poddanych ubojowi ze 

względu na szeroko rozprzestrzenioną w tym czasie epizootię pomoru, 

a pochodzących ze 198 chlewni. Obecność pał. 5. choleraesuis stwierdził 

u 320 sztuk (4%). 75 wyosobnionych szczepów pochodziło z organów 

wewnętrznych; tuszę wtedy oceniano jako warunkowo zdatną a narządy 

jako niezdatne. W 25% tusz była zakażona tkanka mięsna (całą tuszę 

wówczas przeznaczano na zniszczenie). 

W Szwecji Lillengen i Mickov (1959) wyosobnili tylko dwu- 

krotnie (3,6%) pał. Salmonella, badając 56 zdrowych świń rzeźnych. 

Newell et al. (1959) w badaniach przeprowadzonych w Północnej 

Irlandii stwierdzili obecność salmonel w 3% wieprzowiny i w 70% kieł- 

basek sporządzonych z mięsa wieprzowego. 

Raport (Report, 1955) oparty na badaniach bakteriologicznych prze- 

prowadzonych w sześciu rzeźniach Anglii w latach 1958—1954 doniósł 

o wyosobnieniu 6 szczepów pał. S. dublin z 452 próbek żółci oraz w jednej 

z rzeźni po jednym szczepie z węzła chłonnego i z wątroby na 27 dalszych 

świń. Ten serotyp nie został wyosobniony w pozostałych rzeźniach, w któ-
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rych przeprowadzone badania 500 próbek żółci, 1130 wątrób i 687 -śle- 
dzion dały wyniki negatywne. Próbki pobrane z powierzchni otrzewnej 
tusz świńskich wykazały obecność salmonel w 3 przypadkach (S. typhi- 
murium — 2 i S. anatum — 1). 

Mc Donagh i Smith (1958) przeprowadzając badania bakterio- 
logiczne wątroby, śledziony i węzłów chłonnych krezkowych z tusz świń- 
skich w rzeźni w Bradford (w latach 1951—1956) stwierdzili, że prawie 
'/a tych próbek była zakażona salmonelami. Wyniki badań wykazały, że 
podczas gdy powierzchowne zakażenie dało się wyrazić wielkością 18%, 
to „prawdziwe” głębsze zakażenie tkanki wyrażało się wielkością 4%. 
Z 6 napotkanych serotypów, pał. S. typhimurium i pał. S. derby były 
wyosobniane najczęściej. 

W Polsce Kafel (1957) przeprowadził w 1. 1953—1954 badania bak- 
teriologiczne 5182 świń, stosując bezpośrednie posiewy na podłoża stałe. 
Stwierdził on, że 4,1% zwierząt było zakażonych salmonelami. Podobne 
badania 6308 świń, przeprowadzone w r. 1955 doprowadziły do wyosob- 
nienia pał. Salmonella od 545 (8,6%) osobników. Powyższe badania 
(1953—1955) nie dotyczyły wątroby. W 1956 r. Kafel przeprowadził 
bardziej szczegółowe badania, pobierając próbki mięśniowe z przednich 
i tylnych kończyn tuszy, z wycinków wątroby, śledziony, nerek i węzłów 

chłonnych oraz zastosowując oprócz posiewów na podłoża stałe także 
i metody namnażania na pożywkach płynnych. W ten sposób przepro- 
wadzone badania 4957 świń doprowadziły do wyosobnienia 696 szczepów 

pał. Salmonella (14,15%). Salmonele były wyosobnione z wątroby 203 
razy, co stanowi 29,16% ogólnej liczby szczepów. 

Kafel (1957), opisując szereg interesujących badań, podał m. in., że 

nie można było wyosobnić pał. Salmonella z tkanki mięśniowej tusz 
po 48 godz. przetrzymania ich w chłodni, chociaż bezpośrednio po uboju 

stwierdzono obecność tych drobnoustrojów tylko w narządach wewnętrz- 

nych. Uważa on, że tkanka mięsna w chłodni nie stwarza odpowiednich 

warunków dla namnażania się pał. Salmonella, gdyż mimo stwierdzenia 
tych drobnoustrojów bezpośrednio po uboju, powtórne badanie mięśni 

przetrzymanych w chłodni przez 48 godz. od uboju, nie potwierdziło 

w większości przypadókw pierwszego wyniku. Kafel podaje poza tym 

że salmonele wyosobnione po uboju z węzłów tuszy mięsnej mogą w cza- 

sie 48-godzinnego przechowywania tusz w chłodni przenikać do tkanki. 

Wielu badaczy podkreśla, że tusze świń rzeźnych uznane w badaniach 
organoleptycznych za zdatne do spożycia, często wykazują zakażenie 

salmonelami w badaniach bakteriologicznych. 
Gaugusch (1957) zaznacza, że „mięso służące do spożycia bezpo- 

średniego lub też jako surowiec produkcyjny, tylko w bardzo nieznacznej 

części podlega badaniu bakteriologicznemu, w zasadzie bowiem podstawą
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oceny przydatności do spożycia jest wynik badania organoleptycznego”. 

Zwraca en również uwagę na to, że często mięso i produkty mięsne, 

wywołujące zakażenie pokarmowe, nie wzbudzają ani u badającego, ani 

u konsumenta żadnych obaw, nie wykazują bowiem uchwytnych zmian 

patologicznych. Wprowadzenie w rzeźniach badań bakteriologicznych 

mięsa na szeroką skalę jest przeto oczywiście potrzebne. 

Na terenie Europy notuje się ostatnio wzmożoną liczbę zakażeń pał. 

"Salmonella u zwierząt przeznaczonych na mięso, stanowiących jak wia- 

domo podstawowe pożywienie człowieka. Miller (1957) wyraził opinię, 

że zwiększenie przypadków salmonelozy szczególnie wśród cieląt i drobiu, 

a notowanych obecnie w Danii, należy prawdopodobnie przypisać zwięk- 

szeniu importu zakażonej paszy, sprowadzanej w dużych ilościach po 

II Wojnie Światowej. Lerche (1957) podkreśla, że zakażone salmone- 

lami mączki mięsne i rybne powodowały częste zakażenia świń i drobiu 

oraz, że mogą one być często powodem bezobjawowych postaci salmo- 

nelozy u tych zwierząt. 

Schaal (1957) stwierdził, że 5% próbek kału, pobranych od zdrowych 

świń, wykazało obecność 11 serotypów pał. Saimonedla, rzadko występu- 

jących w Niemczech. Stwierdzenia te odnosi autor również do żywienia 

świń importowaną, zakażoną paszą. A d a m (1957) wykazał obecność sal- 

monel w 15,1% próbek spośród badanych 924 mączek mięsnych, rybich 

i kostnych: większość zakażonych próbek pochodziła z materiału impor- 

towanege. W Anglii Walker (1957) stwierdził, że 40% badanych próbek 

fertylizatorów organicznych było zakażone salmonelami. Wyosobnił on 

34 różne serotypy, z których 28 pochodziło z mączki kostnej. Przeprowa- 

dzone niedawno badania 1062 próbek karmy zwierzęcej i fertylizatorów 

organicznych (Report, 1959) wykazały obecność 88 różnych serotypów 

pal. Salmonella. Wysoki procent zakażeń stwierdzano w importowanych 

kościach i produktach kostnych oraz w mączce rybiej z Anglii. W Pół- 

nocnej Irlandii Newell et al. (1959) wyosobnili salmonele z 24% 

próbek karmy świńskiej, pobranej z 5 chlewni. Autorzy ci wyrażają 

opinię, że salmonele mogą przechodzić z karmą przez świnię do człowieka, 

powodując zakażenia pokarmowe. 

Karmy, wykazujące tak wysoki procent zakażeń salmonelami, naj- 

prawdopodobniej prowadzą często do zakażenia świń, chociaż zakażenia 

te mogą być „ukryte”. Nie ma wprawdzie dowodów na zwiększenie ; 

liczby przypadków klinicznej salmonelozy u świń, powodowanej typami 

innymi niż S. choleraesuis i S. typhimurium, jednak nie neguje to mo- 

żliwości obecności dużej liczby nosicieli i siewców oraz „ukrytych” 

zakażeń u świń, powodowanych rzadziej spotykanymi, czy też nawet 

„egzotycznymi” serotypami pał. Salmonella. W każdym razie wydaje 

się prawdopodobne, że istnieje związek pomiędzy wysokim odsetkiem



108 A _ У. J. Sojka [24] 
  

zakażeń paszy, a stosunkowo dużym odsetkiem wyosobnienia salmoneli 

z węzłów chłonnych krezkowych pozornie zdrowych świń. 

Wspomniane dotychczas dane dotyczyły głównie pierwotnego zakażenia 

wieprzowiny, jak też jej przetworów, pochodzących od zakażonej świni. 

Również jest jednak bardzo ważne zagadnienie zakażeń wtórnych. Mięso 

wieprzowe i produkty otrzymane ze zdrowej tuszy i nie wykazujące 

w badaniach bakteriologicznych obecności salmonel mogą często ulec 

wtórnemu zakażeniu w rzeźni lub w obrocie. Często wtórne zakażenia 

następują w czasie obróbki w rzeźni (przypadkowe zanieszyszczenie za- 

każonym kałem, żółcią, użycie zakażonych instrumentów rzeźnych itp.). 

Wieprzowina i przetwory z niej otrzymywane często ulegają zakażeniu 

już po opuszczeniu rzeźni. Człowiek jest ważnym rezerwuarem salmonel, 

a często nosicielem i siewcą zarazków, choć może nie wykazywać objawów 

choroby. Również większość chorych po przebyciu salmonelozv pozostaje 

co najmniej przez okres kilku tygodni nosicielami i siewcami. Ma to 

szczególne znaczenie dla pracowników przemysłu spożywczego. Gryzonie 

pododnie jak i ludzie są częstymi nosicielami i siewcami salmoneli i trze- 

ba brać te zwierzęta pod uwagę w analizie zakażeń wtórnych. 

Przy zatruciach pokarmowych należy również brać pod uwagę metody 

przyrządzenia potraw z wieprzowiny i jej przetworów. Może się okazać, 

że np. temperatura pieca i czas pieczenia były niewystarczające na wy- 

tworzenie dostatecznie wysokiej ciepłoty w głębszych warstwach mięsa, 

(zwłaszcza gdy piecze się duże kawałki jak to ma miejsce w stołówkach) 

potrzebnej do zniszczenia pał. Salmonella. Salmonele są stosunkowo 

dosyć odporne na działanie ciepła, a temperatura 80°C unieszkodliwia je 

dopiero po upływie kilkunastu minut. 

Inne zagadnienie podkreślane przez Howie (1959) stanowi ilość pał. 

Salmonella, znajdujących się w danym środku spożywczym. Prace 

Me Cullogh i Eisele (1951 a, b, c) przeprowadzone na ludziach 

ochotnikach wykazały, że konieczna jest stosunkówo duża ilość pał. 
Salmonella dla wywołania zakażenia i że ilość ta jest również uzależ- 

niona od serotypu. a | 
Obecność pał. Salmonella w mięsie przeznaczonym do bezpośrednie- 

go spożycia nie koniecznie musi natychmiast wywołać zatrucie pokar- 
mowe. Jest ono uzależnione od możliwości namnażania się tych drobno- 

ustrojów w pokarmie, a więc od pewnych sprzyjających czynników jak 

odpowiednie podłoże, ciepłota i wilgotność. Gaugusch (1957) wykazał, 

że zwłaszcza rozdrabnianie mięsa i towarzyszące temu wydzielanie sie 

soku mięsnego stwarza takie warunki. Zakażony, lecz świeżo przyrzą- 

dzony pokarm, gdy jest bezpośrednio spożyty, może zawierać niewystar- 

czającą ilość pałeczek, aby mogły one wywołać chorobę. Jeżeli jednak nie 

zostanie on spożyty w całości, lecz pozostawiony w ciepłym pomieszcze-
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niu, następuje szybkie namnażanie się salmoneli i pokarm uprzednio 

nieszkodliwy staje się w stosunkowo krótkim czasie niebezpieczny. 

Gaugusch (1957) zaznacza, że „brak odpowiednich urządzeń chłodni- 

czych i ciągłości łańcucha chłodniczego sprzyja utrzymywaniu się wyz- 

szej ciepłoty przez pewien czas w głębszych warstwach mięsa”. 

Podsumowując podane tu fakty, łatwo dochodzi się do przekonania, 

ze salmoneloza stanowi problenr w skali międzynarodowej ze względów 

zarówno sanitarnych, jak i ekonomicznych. Dużą wagę ma zagadnienie 

nosicielstwa pał. Salmonella przez świnie rzeźne. Stoi z tym w związku 

konieczność opracowania lepszych metod do stwierdzania obecności tych 

drobnoustrojów u sztuk żywych. 

Traktując całe zagadnienie kompleksowo należy stwierdzić, że zwal- 

czanie salmonelozy wymaga pełnej współpracy tych wszystkich, którzy 

są związani z jej problemem na poszczególnych etapach, a więc w chlew- 

ni, rzeźni, zakładach i wytwórniach mięsnych, sklepach spożywczych, 

stołówkach, laboratoriach. Współpraca powinna przeto dotyczyć hodow- 

ców, lekarzy weterynaryjnych, lekarzy, władze zdrowia publicznego, 

pracowników laboratoriów diagnostycznych, badaczy mięsa, personel za- 

jęty przy uboju zwierząt i rozbiorze mięsa, jak też przy produkcji prze- 

tworów mięsnych oraz personel zatrudniony w sklepach spożywczych 

i jadłodajniach. Każdy z tych pracowników styka się z zagadnieniem 

salmonelozy w inny sposób, lecz okazanie pełnego zrozumienia temu 

problemowi pozwoli rozciągnąć nad nim kontrolę i umożliwi zwalczanie 

omawianej tu choroby i zapobieganie jej u ludzi i zwierząt. 
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Витольд Я. Сойка (Уейбридж, Англия) 

ПАРАТИФ СВИНЕЙ И ВОПРОС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Резюме 

На основе литературы и результатов собственных исследований, 

автором принято, что свиньи и домашняя птица являются в живот- 

ном мире самым серьезным резервуаром палочек Salmonella n ee 

главными носителями. 

В настоящем докладе, автором представлены главные черты про-- 

блемы паратифа свиней, с одновременным учетом связанного с этой 

болезнью вопроса здравоохранения. 

Рассмотрено последовательность типов Salmonella Kak Herocpex4- 

ственного фактора, вызывающего паратиф свиней. Обсуждено серо- 

типы байпопеЦа, изолированные у больных свиней на территории 

Англии и Уэльса в 1958 и 1959 гг., при одновременном сопоставлении 

казуистики других стран, с особенным учетом польской литературы.
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Автором посвящено много внимания случаям U3OJIUPOBAHNA SAlLMO- 

пеЦа из брыжеечных лимфатических желез у здоровых свиней и из 

кала этих животных. Автором обширно рассматривается искусствен- 

но вызванный паратиф свиней. Рассмотрены клинические симптомы 

болезни, анатомо-патологические изменения, острое и длительное 

течение болезни, бессимптомное заражение, вызванное Salmonella 

сро]егае5и1$, и очерки патогенеза. 

Вторая часть доклада посвящена обсуждению методов изолиро- 

вания палочек байпотеЙа споетаезилз, феномену агглютинации, диф- 

ференциальному диагнозу, вакцинопрофилактике, лечению, а также 

профилактической кампании и борьбе с паратифом. В заключительной 

части доклада, автором рассматривается проблема паратифа свиней 

с точки зрения здравоохранения, на основе мировой литературы.



Witold J. Sojka (Weybridge, England) 

SALMONELLOSIS IN SWINES AND THE PROBLEM 

OF PUBLIC HEALTH 

Summary 

On the basis of the literature and results of studies carried out by 

himself, the author assumes that swines and poultry are in the animal 

-world the most important reservoir of Salmonella bacilli, and are their 

principal carrier. 

In this paper the author has represented the principal outline in the 

problem of salmonellosis considering at the same time, as connected 

with the disease, the problem of public health. 

There were discussed successively the appearance of Salmonella as 

immediate agent causing salmonellosis in swines, the serotypes of Sal- 

monella isolated out of ill swines in England and Wales in 1958 and 

1959, confronting at the same time the casuistry in other countries, with 

peculiar consideration of Polish literature of the subject. 

The author has paid much attention to the cases of isolating Salmo- 

nella, viz. out of mesenteric tymphatic glands of healthy swines as well 

as out of their faeces. There were widely discussed the salmonelloses in 

swines produced artificially, as well as clinical symptoms of the dise- 

ase, the anatomical and pathological alternations both acute septic and 

a chronic course of the disease, the symptomless infection caused by 

S. choleraesuis, and, at least, the outlines of pathogenesis. 
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The second part of the paper deals with the discussion of S. chole- 
raesuis isolating methods, the agglutination phenomenon, the differen- 

tial diagnosis, the prophylactic vaccinations, the curing, as well as the 

prophylactic action and the salmonellosis control. In the final part of 

the paper, basing upon the world literature, the author has discussed the 

problem of salmonellosis in swines from the public health standpoint.


