
LAWSONIA INTRACELLULARIS
NIEWIDZIALNY WRÓG, KTÓRY OBNIŻA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI

* Lawsonia występuje w 80-100% gospodarstw trzody chlewnej.  
Czy wiesz, jak ten niewidzialny wróg wpływa na efektywność produkcji?



CO TO JEST ZAPALENIE JELITA  
BIODROWEGO (ADENOMATOZA)?

  Enteropatia, ponieważ choroba dotyczy jelita.
   Rozrostowa, ponieważ powoduje namnażanie się (proliferację) niedojrzałych komórek (enterocytów)  
w kryptach jelitowych.

Choroba wywoływana jest przez bakterię Lawsonia intracellularis.  
Występuje u różnych gatunków zwierząt.

POSTAĆ OSTRA: świnie między 4 a 12 miesiącem życia

Choroba jest obecna niemal na całym świecie,  
w 3 różnych postaciach.

POSTAĆ SUBKLINICZNA: etap późnego odchowu prosiąt2

POSTAĆ PRZEWLEKŁA: świnie w wieku od 6 do 20 tygodni4

  Bez biegunki.
   Spadek współczynnika wzrostu (gorszy współczynnik  
wykorzystania paszy [FCR] i średni dzienny przyrost masy [ADWG]).

  W Europie pojawia się wcześniej niż w Ameryce3, zaraz po odsadzeniu.

  Ostry zespół krwotoczny1 (PHE i NE).
  Wysoka śmiertelność.
  Występuje głównie u loszek remontowych i tuczników  

   w ostatniej fazie tuczu.

  Adenomatoza jelitowa (PIA), biegunka (7–10 dni),  
   po których większość świń wraca do zdrowia.
  Brak wyrównania w grupach tuczników.

Najczęstsza  
postać



CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA  
ZAPALENIA JELITA BIODROWEGO5

Duże ilości Lawsonia intracellularis 
w odchodach. Presja zakażenia 
może być różna w zależności  
od grupy wiekowej lub kraju.

Obecność w 80% do 100%  
europejskich gospodarstw  

hodowlanych.

qPCR: 28%
Test Elisa 65% 

W okresie  
tuczu

40-100 kg

qPCR: 33%
Test Elisa 25%

W okresie  
odchowu 

25-40 kg

qPCR: 18%
Test Elisa 3% 

W okresie  
laktacji

10-25 kg

Głównym źródłem strat 
ekonomicznych są straty  
w produkcji.

Zwiększanie różnic we wzroście > 
niewyrównane partie > większe koszty.

Szacowane straty przypadające na 
świnię na przykładzie hodowli w USA 
wahają się między 5,98 USD  
a 16,94 USD6.

WPŁYW EKONOMICZNY

W Wielkiej Brytanii straty  
związane z zapaleniem jelita  

biodrowego wynoszą od 2  
do 4 mln GBP rocznie9.

Współczynnik  
wykorzystania 

paszy
Śmiertelność

Maksymalny  
spadek o 38%7

Wydłuża się czas  
do osiągnięcia wagi 

rzeźnej.

Maksymalny  
wzrost o 27%7

Mniejszy przyrost masy 
ciała przy takim samym  

zużyciu paszy.

Maksymalny  
wzrost o 70%8

W ostrym stadium  
choroby (świnie pod  

koniec tuczu).

Średni 
dzienny przyrost 

masy ciała



PROFILAKTYKA

SZCZEPIENIE

INIEKCJA

Brak efektywnego programu zapobiegania 
zapaleniu jelita biodrowego przy jednoczesnym 
ograniczeniu stosowania antybiotyków, powoduje 
pogorszenie zdrowia zwierząt, w tym nasilenie 
biegunek, utratę masy ciała i wzrost śmiertelności 
u nowo odsadzonych prosiąt.9

Szczepienie przeciwko Lawsonia intracellularis 
pomaga ograniczyć objawy kliniczne, straty 
w produkcji, a także zmniejsza śmiertelność 
spowodowaną przez zapalenie jelita biodrowego.

Domięśniowe podanie szczepionki to gwarancja, 
że każde zwierzę otrzyma właściwą dawkę.



LECZENIE

ANTYBIOTYKOTERAPIA

PODANIE DOUSTNE

Leczenie jest działaniem wymuszonym, 
ponieważ leczy sie zwierzęta które są już  
chore – straty w produkcji już zaistniały.10

Ograniczenie stosowania antybiotyków  
w Europie jest wymogiem zarówno społecznym, 
jak i prawnym. Wskutek tego zakazu choroba 
pojawia się w Europie u świń w młodszym wieku.

Doustne podanie szczepionki atenuowanej  
niesie ryzyko nierównomiernego poboru przez 
zwierzęta i zwiększa możliwość interakcji z innymi 
uzupełniającymi metodami leczenia, ponieważ 
wymaga zachowania okna czasowego bez 
stosowania antybiotyków.11



1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
WETERYNARYJNEGO
Porcilis® Lawsonia liofilizat i rozpuszczalnik do 
sporządzania emulsji do wstrzykiwań dla świń Porcilis® 
Lawsonia vet  
(NO, DK, FI, SE)
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
Jedna dawka 2 ml szczepionki po rekonstytucji zawiera:
Substancja czynna (liofilizat):
Inaktywowane bakterie Lawsonia intracellularis, szczep
SPAH-08 ≥ 5323 U1
1 Jednostki masy antygenowej oznaczane w teście mocy 
in vitro (ELISA).

Adiuwant (rozpuszczalnik):
Lekki olej mineralny 222,4 mg
Glin (w postaci wodorotlenku) 2,0 mg
Substancje pomocnicze:
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 
6.1. 
Wykaz substancji pomocniczych
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do 
wstrzykiwań.
Liofilizat: biała(y) lub prawie biała(y) peletka/proszek.
Rozpuszczalnik: po wstrząśnięciu, homogenna emulsja 
biała do prawie białej.
4.1 DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnie
4.2  WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH\

DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Do czynnego uodporniania świń w wieku od 3 tygodni w 
celu ograniczenia biegunki, spadku dziennych przyrostów 
masy ciała, patologicznych zmian w jelitach, siewstwa 
bakterii oraz śmiertelności wywoływanych przez 
zakażenie Lawsonia intracellularis. 
Czas powstania odporności: 4 tygodnie po szczepieniu. 
Czas trwania odporności: 21 tygodni po szczepieniu. 
4.3 PRZECIWWSKAZANIA  
Brak
4.4  SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO  

Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
4.5  SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u 
zwierząt
Nie dotyczy
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt 
leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej 
mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie/samowstrzyknięcie 
może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, 
szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub 
palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do 
utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa 
pomoc lekarska.
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego 
produktu leczniczego weterynaryjnego należy zwrócić 
się szybko o pomoc lekarską, nawet jeśli wstrzyknięta 
została niewielka ilość produktu, i zabrać ze sobą ulotkę 
informacyjną. Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 

godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie 
udać się do lekarza.
Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej 
mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo 
niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną 
bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę 
niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna 
jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca 
obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, 
szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.
4.6  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE  

(CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA)
Bardzo często występuje wzrost temperatury ciała 
(średnio 0,6 °C, 
u pojedynczych świń do 1,3 °C). Temperatura zwierząt 
powraca do normy w ciągu 1 dnia po szczepieniu. Lokalne 
reakcje w miejscu wstrzyknięcia w postaci obrzęku (< 5 cm 
średnicy) mogą często występować i zanikać w ciągu 23 
dni. Częstotliwość występowania działań niepożądanych 
przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
-  bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt 

wykazujących działanie(a) niepożądane) 
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych 
zwierząt)
-  niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 

leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych 
zwierząt)
-  bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, 

włączając pojedyncze raporty).
4.9 DAWKOWANIE I DROGA(I) PODAWANIA
Podanie domięśniowe. Liofilizat należy rekonstytuować 
rozpuszczalnikiem lub szczepionką Porcilis® PCV M Hyo 
następująco:

Liofilizat Rozpuszczalnik lub Porcilis® PCV M Hyo

50 dawek 100 ml

100 dawek 200 ml

W celu prawidłowej rekonstytucji i właściwego podania 
należy zastosować następującą procedurę:
1.  Umożliwić rozpuszczalnikowi lub Porcilis® PCV M Hyo 

osiągnięcie temperatury pokojowej a następnie dobrze 
wstrząsnąć przed użyciem.

2.  Dodać 5-10 ml rozpuszczalnika lub Porcilis® PCV M Hyo 
do liofilizatu  
i krótko wymieszać.

3.  Pobrać odtworzony koncentrat z fiolki i przenieść go z 
powrotem do fiolki z rozpuszczalnikiem lub Porcilis® 
PCV M Hyo. Wstrząsnąć krótko, aby wymieszać.

4.  Zawiesinę szczepionki należy zużyć w ciągu 6 godzin od 
rekonstytucji. Jakakolwiek szczepionka pozostająca pod 
koniec tego okresu czasu powinna zostać wyrzucona. 
Długość i średnicę igły należy dostosować do wieku 
zwierzęcia.

Unikać wprowadzenia zanieczyszczenia przez wielokrotne 
przekłuwanie.
Dawkowanie:
Pojedyncza dawka 2 ml odtworzonej szczepionki u świń 
począwszy od 3 tygodnia życia. Szczepić świnie drogą 
domięśniową w szyję.

Wygląd po odtworzeniu: po wstrząśnięciu homogenna 
emulsja biała do prawie białej.
4.11 OKRES(-Y) KARENCJI
Zero dni.
7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
HOLANDIA
8.  NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE  

DO OBROTU
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 
Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych 2922/19
Kategoria dostępności:  
Wydawany z przepisu lekarza - Rp.
Data sporządzenia: 12.11.2019
Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania 
recept oraz osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
WETERYNARYJNEGO
Porcilis® PCV M Hyo emulsja do wstrzykiwań dla świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
2 ml zawierają:
Substancje czynne:
Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń 
typ 2 (PCV2) ORF2 ≥ 2828 AU1

Inaktywowany szczep 
J Mycoplasma hyopneumoniae ≥ 2,69 RPU2

Adiuwanty:
Lekki olej mineralny 0,268 ml
Glin (jako wodorotlenek) 2,0 mg
1 Jednostki antygenowe wyznaczone in vitro w teście 
mocy (ELISA).
2  Względne jednostki mocy wyznaczone w stosunku do 

szczepionki referencyjnej.
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 
6.1. 
Wykaz substancji pomocniczych.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Emulsja do wstrzykiwań.
Po wytrząsaniu homogenna emulsja, biała do prawie 
białej. 
4.1 DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnie przeznaczone do tuczu
4.2  WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH 

DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Czynne uodpornianie świń w celu ograniczenia wiremii, 
ograniczenia ilości wirusa w płucach i tkance limfoidalnej, 
ograniczenia siewstwa wirusa, wywoływanych 
przez zakażenie cirkowirusem świń typu 2 (PCV2) 
oraz ograniczenia nasilenia patologicznych zmian w 
płucach wywoływanych przez zakażenie Mycoplasma 
hyopneumoniae. Ograniczenie spadków dziennych 
przyrostów masy ciała w końcowym okresie tuczu w 
przypadku zakażenia Mycoplasma hyopneumoniae oraz/
lub PCV2 (jak obserwowano w badaniach terenowych). 
Czas powstania odporności przy szczepieniu  
z zastosowaniem jednej dawki:



1McOrist & Gebhart, 2012.
2 Paradis M.A., McKay R.I., Wilson J.B., Vessie G.H., 
Winkelman N.L. i Gebhart C.J. Subclinical ileitis produced 
by sequential dilutions of Lawsonia intracellularisin a 
mucosal homogenate challenge model.

3Guedes R.M.C., Clinical signs of Ileitis. 2018.
4Lawson y Gebhart, 2000.
5Internal prevalence study, w trakcie publikacji.
6Holtkamp, 2019
7Paradis M.A. i wsp. 2005
8Rubio P., 2018
9McOrist i wsp. 1997
10Roerink F. i wsp., AASV 2016
11 Thechnical data on Porcilis® Lawsonia SPC, MSD 

A.A.C. Jacobs, F. Harks, L. Hazenberg, M.J.H. Hoeij-
makers, T. Nell, S. Pel, R.P.A.M. Segers. Efficacy of a 
novel inactivated Lawsonia intracellularis vaccine in pigs 
against experimental infection and under field conditions. 
MSD A.H. Holandia. 
 Strategies to control Lawsonia intracellularis infections  
in swine 
Cybulski P.1, Wojciechowski J.2, Veterinary Surgery 
Goodvalley (formerly Poldanor S.A.) in Przechlewo1, 
Private Veterinary Practice in Grudziądz2

PCV2: 2 tygodnie po szczepieniu.
M. hyopneumoniae: 4 tygodnie po szczepieniu.
Czas powstania odporności przy szczepieniu z 
zastosowaniem dwóch dawek:
PCV2: 18 dni po pierwszym szczepieniu.
M. hyopneumoniae: 3 tygodnie po drugim szczepieniu.
Czas trwania odporności (oba schematy szczepienia): 
PCV2: 22 tygodnie po (ostatnim) szczepieniu.
M. hyopneumoniae: 21 tygodni po (ostatnim) szczepieniu.
4.3 PRZECIWWSKAZANIA 
Brak.
4.4 SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO  
Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
4.5 SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA 
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u 
zwierząt
Nie dotyczy. 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt 
leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Dla użytkownika:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej 
mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować 
znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku 
wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich 
przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie 
zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. 
W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego 
produktu, należy zwrócić się o pomoc lekarską, nawet jeśli 
wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, i zabrać ze 
sobą ulotkę informacyjną.
Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po 
udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się 
do lekarza.
Dla lekarza:
Ten produkt leczniczy weterynaryjny zawiera olej 
mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo 
niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną 
bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę 
niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna 
jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca 
obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, 
szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

4.6 DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I 
STOPIEŃ NASILENIA)
W przebiegu badań laboratoryjnych i badań terenowych: 
W dniu szczepienia bardzo często występuje przejściowy 
wzrost temperatury ciała (średnio o ±1°C, u pojedynczych 
świń o nie więcej niż 2°C). Zwierzęta powracają do normy 
w okresie od 1 do 2 dni po zaobserwowaniu najwyższej 
temperatury ciała. 
W okresie do jednego dnia po szczepieniu, niezbyt 
często można obserwować łagodnie wyrażone reakcje 
ogólnoustrojowe, takie jak spadek aktywności, tendencja 
zwierząt do pokładania się oraz niewielkie oznaki 
dyskomfortu. Po pierwszym szczepieniu w schemacie 
uodpornienia zakładającym podanie dwóch dawek, w 
rzadkich przypadkach, można obserwować występowanie 
reakcji podobnej do nadwrażliwości. 
Niezbyt często występować mogą przejściowe lokalne 

reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ograniczone do 
nieznacznego obrzęku (< 2 cm średnicy). Reakcje te 
ustępują w ciągu 12 dni po pierwszym szczepieniu 
w dwudawkowym schemacie szczepienia oraz w ciągu 
3 dni po zakończeniu zarówno jednodawkowego lub 
dwudawkowego schematu szczepień. 
Z informacji uzyskanych po wprowadzeniu do obrotu 
(z zastosowaniem szczepienia jedną dawką):
Reakcje typu anafilaktycznego, mogące zagrażać życiu, 
mogą występować w bardzo rzadkich przypadkach. 
W przypadku wystąpienia takich reakcji zalecane jest 
wprowadzenie odpowiedniego leczenia. 
Częstotliwość występowania działań niepożądanych 
przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
-   bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt 

wykazujących działanie(a) niepożądane) 
-  często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych 

zwierząt)
-  niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 

leczonych zwierząt)
-  rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych 

zwierząt)
-  bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, 

włączając pojedyncze raporty).

4.9 DAWKOWANIE I DROGA(I) PODAWANIA
Przed zastosowaniem szczepionki należy umożliwić 
jej osiągnięcie temperatury pokojowej (15°C – 25°C). 
Wstrząsnąć energicznie przed użyciem. Unikać 
zanieczyszczenia. 
Świnie należy szczepić drogą domięśniową w szyję. 
Jednodawkowy schemat szczepienia:
Jedna dawka 2 ml u świń, zaczynając od 3 tygodnia życia. 
Dwudawkowy schemat szczepienia:
Dwie iniekcje, każda o objętości 1 ml u świń, zaczynając 
od 3 dnia życia 
z zachowaniem odstępu co najmniej 18 dni.
Długość i rozmiar igły należy dostosować do wieku 
zwierzęcia. 
Jeżeli dochodzi do występowania wczesnych zakażeń 
PCV2 i/lub  
M. hyopneumoniae zaleca się stosowanie dwudawkowego 
schematu szczepienia. 
Mieszanie z Porcilis® Lawsonia
Emulsja Porcilis® PCV M Hyo może zostać użyta do 
rozpuszczenia liofilizatu Porcilis® Lawsonia na krótko 
przed szczepieniem u świń od 3 tygodnia życia w 
następujący sposób:

Porcilis® Lawsonia liofilizat Porcilis® PCV M Hyo

50 dawek 100 ml

100 dawek 200 ml

Dla prawidłowego rozpuszczenia oraz odpowiedniego 
podania, należy zastosować następującą procedurę:
1.  Przed użyciem należy umożliwić Porcilis® PCV M Hyo 

osiągnięcie temperatury pokojowej oraz energicznie 
wstrząsnąć.

2.  Dodać 5-10 ml Porcilis® PCV M Hyo do liofilizatu 
Porcilis® Lawsonia  
i krótko zmieszać.

3.  Pobrać rozpuszczony koncentrat z fiolki i wstrzyknąć go 

z powrotem do fiolki z Porcilis® PCV M Hyo. Wstrząsnąć 
krótko do zmieszania.

4.  Zużyć mieszaninę szczepionek do 6 godzin po 
rozpuszczeniu. Po tym czasie, każda niezużyta 
szczepionka powinna zostać wyrzucona.    

Dawkowanie:
Pojedyncza dawka (2 ml) Porcilis® Lawsonia zmieszana z 
Porcilis® PCV M Hyo podawana jest domięśniowo w szyję.
Wygląd po rozpuszczeniu: homogenna emulsja, biała do 
prawie białej po wytrząsaniu.
4.11 OKRES(-Y) KARENCJI
Zero dni
7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
HOLANDIA
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU
Komisja Europejska EU/2/14/175/001–010
Kategoria dostępności: Wydawany z przepisu lekarza - Rp.
Data sporządzenia: 20.02.2020
Reklama kierowana do osób uprawnionych do 
wystawiania recept  
oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
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