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Magneza wapń
w profilaktyoe porażenia poporodowego u krów
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Magnesium and calcium in prophylaxis of partufient patesis in dairy cows

Sumlnary
This paper presents parturient paresis (r,milk fever") aetiopathogenesis and desćritles the,synergic role of

magnesium in regulating the hormonal system of calcium metabolism in relation to its adjunct effect in pre.
venting the development of the disease in dairy cattle. It also presents theoretical, experimental and clinieal l

evidence for a |ink between the occurrence of subclinical hypomagnesaemia and the incidence of parturient
paresis. It has been shown that magnesium deficiency reduces the ability of cows to mobilise calcium in re- ,

sponse to hlpocalcaemia. The links between tŁe biochemical properties of magnesium and the aetiopathogenesis '

of parturient par-esis in dairy cows are explored and their consequences for the prevention of this disease are
considered.

Keywords: magnesium, calcium, parturient paresis, prevention, dairy cows.

Porazenie poporodow e Ql are s is puerp er a l i s) cechuj e
si ę wyrazną hip okalc ern iąi zabw zen i am i nerworł,ylni
z upośledzeniem lub utratą świadomości oraz zapaś-
cią naczyniową. S cho T zęnle to naj czę ś c iej wl,s 1ęptl.j.
u wysokomlecznych krórł, głównie w pierwszych
dniach po wycieleniu. Częściej pojawia się ono u krów
starszych (po 3-8 wycielerriach; niZ młodych i zwykle
u osobników o dobrej kondycji.

W eti opato genezie p or ażenia poporodowe go krow
istotną rolę przypisuje się spadkowi zawartości zjoni-
zowanego wapnia we krwi i innych płynach ustrojo-
rł,ych, przy ezym stopieńjego jonizacji zależy przede
wszystkim od równorł,agi kwasowo-zasadowej, Na-
głe obniźenie stężenia rł,apnia we krwi Wow związa-
ne z lozpoczęciem laktacji, spowodowane jest jego
przechodzeniem w dużych ilościach do mleka przy
niewystarczającei mobilizacji tego pierwiastka z re-
zerw ustrojowych. Jak duże jest zapotrzebowanie na
wapń w okresie laktacji, niech świadczy fakt, że u kro-
wy o masie ciała 600 kg i wydajności 30 kg mleka
dziennie wynosić ono może w tym czasie około 122 g
(8). Początek laktacji stawia więc nagłe, dużę wyma-
gania homeostatycznym mechanizmom odpowi edzial-
nym za gospodarkę u,apniową u krowy mlecznej.
Występowanie klinicznych objawórł, choroby i ich
nasilenie zależ1l od stopnia obniżenia się wapnia rł,
osoczu. Na kilka godzinprzed pojawieniern się typo-
wych objawów porażenia, u krów można zauważyc

zanl,k apetytu, niechęc do poluszania się, utrudnione
wstawanie, niepewny i chwiejny chód, sztywność koń-
czyn, drżenie mięśni okolicy szyi i kończyn. Następ-
nie dochodzi do porażenia kończyn oTaz śpiączki z
charakterys Ę cznymesowatym skrzywien i em i odchy-
leniem głowy na bok i ku tyłowi. Nieleczone ciężkie
przypadki po upĄrwie kilkunastu godzin do 2 dni koń-
czą się śmiercią.

Upośledzenie procesów wchłaniania i resorpcji Ca
z kości, obserwowane u krów po porodzie, jest na-
stęp stwem ni edo sto sowania układu steruj ące go złożo -
nego zparathomonu (PTH) i kalcytoniny aTaz aktyw-
nego metabolitu witarniny D. t1. 7cl,ż5 dwuhydroksy-
cholekalcyferolu [1a25-tOH).-D]]. Stan zaburzeń w
układzie homeostatycznym Ca powstaje zrł,ykle na
skutek błędów popełnianych w zywieniu krów rł, okre-
sie zasuszenia. Stosowanie duzych dawek wapnia w
diecie w omawianyn okresie. t1. ponad l00 g Ca dzien-
nie, stymuiuje uwalnianie odpowiedzialnej za odkła-
danie jonów Ca u,kościach kalcytoniny, hamując jed-
nocześnie zdolność produkcji PTH. Nalezy pamiętać,
ze l<rowa o masie 500 kg potrzebuje tylko ok. 31 g Ca
aby p okryc dzi enn e zap otr zeb owani e bytowe i p otr ze -

by płodu w późnym okresie ciĘy (ż0}. Kiedy krowa
przed porodem pobiera paszę bogatą tł, wapń, j ej dzięn-
ne zapotrzebowanie na ten pierwiastek może być po-
kryte prawie całkowicleprzez jego biernąabsorpcję z
diet1,. Aktyrł,ny transpor1 Ca z diety i mechanizmy re-



sorpcji wapnia z kości sązatem homeostatycznie za-
hamowane i stają się nieczynne. Dlatego też, Wowa
po wycieleniu nie jest zdolna do wykorzystania zaso-
bów Ca z kości oraz do zwiększenia jego absorpcji z
jelit. Dopoki mechanizmy te nie zostanąuaktywnio-
ne, co moze trwać nawet kilka dni, organizm krowy
usposobiony jest do ciężkiej hipokalcemii. Z kolei dieta
uboga w wapń (mniej niż20 gldzień) podczas ostat-
niego tygodnia ciązy, a zasobnapo porodzie skutecz-
nie obniża odsetek przypadków porażenia poporodo-
wego, Podawanie krowom ptzed porodem mniej Ca
niż wynosi ich dzienne zapottzebowanie prowadzi do
powstania ujemnego bilansu wapniowego, który z ko-
lei stymuluje mechanizmy jego homeostazy.

Niedostatek wapnia pobldza wydzielanie PTH,
który uaktywnia absorpcję i zwiększa uwalnianie re-
zerw Cazul<ładukostnego oraz hamuje jego wydala-
nie z moczem. Proces uwalniania jonów Ca z kości
możliwy jest jednak dopiero po 48 hdziałaniahotmo-
nu. Re sorpcj ę wapnia z pr zew o du pokarmowego, po -
ptzeztworzenie w błonie śluzowej jelita cienkiego swo-
i sĘch p ołączeń b i ałkowo -wapniowych umozliwiaj ą-
cych czynny transpott tego pierwi astka ze światła jeli-
ta, zvviększa akĘwny metabolit witaminy D.. Do zna-
czące go wzro stu j elitowe go wchłaniania C a- dochodzi

-(oH).-D,
(oH),:D.]
. W pierw-

szym jej etapie, przebiegającym w wątrobie, powstaje
25-hydroksycholekalcyfcrol, a w drugim mającym miej-
sce w nerkach, tworzy się właściwa postaó metabolitu.
W tym miejscu należy podkreślić, że doprzebiegu pro-
c e su 1 -hydroksyl acj i, katalizow anej pr zez hydroksyl a -
zę wątrobową niezbędne sąjony Mg* (18). Ciężka hi-
pomagnezemia upośledz a \\Warzanie 1 a25-(OH)'-D.,
atakże produkcję i sekrecję PTH, co w konsekwencji
może nasilać stan hipokalcemii. Istniejąrównież do-
wody, żę nawet umiarkowana hipomagn ezemia powo-
duj e podobne następ stw a (20). Intensyfi kacj a produk-
cji rolnej nie zapewnia odpowiedniej dla przeżtlwa-
czy ilości magnezuw wyprodukowanych paszach (2-
-4 glkg s.m.), a brak dostatecznej suplementacji tego
pierwiastka daje z reguły jego subkliniczny niedobór,
ktory z kolei może wpĘwać niekorzystnie na home-
ostazę wapnia (24), Przyjmuje się, ze dobowe zapo-
trzebowanie na magne z przeciętnej krowy wynosi 2, 5 g
oraz dodatkowo od 0,I2 do 0,I4 gnakażdy litr produ-
kowanego mleka (22). Łącznie dzienne zapotrzebo-
wanie krowy o wydajności 20-301 rnleka wynosi 5-
-6 g, Niektórzy autorzy (4)uważająnawet, że dlaprze-
ciwdziałania hipomagnezemii u krowy mlecznej daw-
ka magnezu brutto powinna wynosić 15 g oraz 0,6 g
na każdy l itr mleka o 40ń zaw afto ś c i tłu szczu. Wys oka
laktacja zaliczana jest bowiem do ważniejszych osob-
niczy ch czynników predystynuj ących do powstawania
nie tylko stanów hipokalcemicznych ale również hi-
pomagnezemicznych u krów. Poziom magnezu w mle-
ku jest 6-krotnie wyższy od stężenia tego pierwiastka

we krwi. Stąd nawet nięznacznę obniżenie ptzyswa-
jalności lub zmniejszenie podaży maganęzul u krów
wysokowydajnych może powodowaó znaczne obniże-
nie mleczności, nawet o 20% Q7).

Gwałt owny wzro s t p otr zeb ener gety c zny ch zw iąza-
ny z laktacją wym a g a r ów ntęż uruc h omi eni a do datko -
wych ilości magnezu,ktory współdztałając z fosfotia-
miną aktyw izuj e szer e gre akcj i gliko lizy. P onadto, j ako
aktywator enzymów tran s feruj ących grup ę fo s forano -
wą współuczestniczy w przęnoszeniu energii z ADP
na ATP. Układ kostny zwierząt, u których zapotrzebo-
wanie namagnęzjest w pełni pokryte,pozytywnie re-
aguje na podanie PTH poprzezwytwarzanie monofos-
foranu adeno zyny (AMP) i uwalniani e j onów wapni a.
Natomiast u zwterząt z niedoborem tego pierwiastka
proces ten ulega wyraźnemu upośledzeniu. Wykaza-
no (20), że podanie 1a25-(OH),-D, osobnikom z rów-
noczesną hipomagnezemią i hipokalcemią nie wpły-
wało na zwiększenie stężenia wapnia we krwi pod-
czas gdy ten sam metabolit stosowany wraz z magne-
zem szybko normalizowaŁ zawartość Ca w ustroju.
Badania te wskazują żę zarówno PTH, jak i aktywny
metabolit witaminy D_. nie wykazująwłaściwego dzia-
łaniaw stanach hipońagnezemti.IJważa się przy tym
(6, 20, 22), że o dpowiedz ialnę za go sp odarkę wapnio -
wątakie narządy jakjelita i nerki, atakże układ kost-
ny z układem osteoklastów stają się niewrazliwe na
działanie wymienionych czynników.

Często charakterys Ę czne dla hipoma gnezemli prze-
żuwaczy objawy kliniczne mogą równie dobrze wy-
stępować przy hipokalcemii. W tężyczce pastwisko-
wej ograniczona sekrecja PTH wydaje się byc waz-
ny m czy nniki em w proc e s ie obniżania p oziomu wap -
nia. Z kolei pewne, stwierdzane szczegolnie we wcze-
snym stadium hipokalcemii, symptomy nerwowe w
postaci napadowych skurczów kloniczno-tonicznych,
czasami o charakterzetężcoweto napięcia mięśni koń-
czyn, można wiązac z równolegle występującym w
ustroju deficytem magnezowym. Niedobór tego pier-
wiastka wydłużabowiem znacznie czas dztałania neu-
romediatora - acetylocholiny na błonę postsynaptycz-
ną w synapsie nerwowo-mięśniowej, zwanej w mię-
śniu poprzęcznie prązkowanym pĘtką ruchową lub
motoryczną(.yc. 1). W rezultacie tego dziaŁanlaprzed-
łuża się jej depolaryzacja, co prowadzi do pojawiania
się dodatkowych skurczów mięśni ( 1 6). W normalnych
warunkach, acetylocho lina po zadziałaniu wewnątrz
płytki ruchowej, na skutek hydrolizy katalizowanej
przez zależną od magnezu acetylocholinoeste razę, ule-
ga szybkiemu rozpadowi (7). W wyniku tego docho-
dzi do repolaryzacji błony postsynaptycznej i powrotu
do stanu spoczynkowego. Występujące na przemian
stany depolaryzacji irepolaryzacji, związane ze zmia-
ną ładunku e l ektryczne go na błoni e p o stsynap ty cznej,
czyli z powstawan ięm tzw, potencj ału czynnościowe-
go, decyduj ą bezpośrednio o skurc zl i r ozkur czu mię-
śnia. Pojawienie się potencjafu czynnościowego po-
budza w komórce mięśniowej pęcherzyki sarkopla-
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Synapsa nerwowo-mięśniowa
(płylka tuchowa) Włókno mięśniowe

Na K Pompa jonowa Potenciał czynnościowy

Na*łK++OHpobudliwość:
Ca2*+Mg2*+H*

Natomiast po dstawą utr zymania s ię p o obydwu stro -

nach błony komórkowej gradientu sodu i potasu jest
odpowiednie stężenie wapnia poza komórkąi magne-
zuw jej wnętrzu (23). Mg jest niezbędnym kofakto-
rem Na-K-NIP-azy, enzymu odpowiedzialnego za
utrzymanie jonów potasu w komórce i wypompowy-
wanie jonów sodu na zewnątrz komórki. W stanach

"lT",xt,iJ:[*T,;
odaży potasu nie jest

możliwy transport tego jonu do wnętrza komórek, a

dodatkowe ilości potasu są wydalane pTzęz nerki.
Stwierdzono, że magnez zmntejs a odpływ jonów
potasowych z komórek oraz hamuj e wolny dokomór-
kowy prąd sodowy i wapniowy. Z kolei wzrost we-
wnąirzkomorkowego stężenia wapnia w komórkach
mięśnia sercowego w warunkach niedoboru magnezu
sprzy ja nawracaj ąc ym zaburzeniom rytmu. Magnez
rógui"1 e wychwytywanie wapni a p zęz mitochondria
mĘśnia sercowego i tym samym chroni je przeduszko-
dzeniem. Zauważono także, że magnez jest skuteczny
w zabur zeni ach rytmu s erc a nawe t pr zy prawidłowym
jego stężeniu we krwi, co wynikac może z wcześniej-
irógo obniżenia zawartości tego pierwiastka w komor-
kacń mięśnia sercowego niz we krwi. Ponadto, u zwie-
t ząt z ni e dob orem magnezu stwi erdza si ę zwięks z oną
wrażliwo ś c układu kr Ęenia na nac zy nio skurcz ow e

dztałanie katecholamin (noradrenaliny i adrenaliny),
ponieważ jest on niezbędny dla aklywności układu
ÓnzymatyÓznego(COMP),rozkładającegokatechola-
miny. Wykazano, że podniesienie stężenia magnezu
w organizm ie zwiększa ptzepływ Wwt ptzez naczyn:ra

wi eńcowe or az zw tększa p oj emno ść wyrzutową s erc a

(23), P o zy tywny ęfękt działanla magnezu w układzie
sercowo-naczynlowym jest szczególnie ważny w sta-

nach zap aści s ercowej stwi erdzanej ni ej ednokrotni e w
przebiegu porażenia poporodowego u krów, w okre-
sach ich zaleganta,

W pro gramach poprawy efektywno ś c i pro fi lakty cz-
nej i ierapeutycznej porażenta pop rodowego u krów
winny być uwzględniane wzajemne interakcje pomię-
dzy wapniem i magnezem. Straty ekonomiczne zpo-
wodu tógo schorzęnla sąbowiem znaczflę i doĘczą
zarówno padnięć zwterzą| szacowanych w Polsce na
ok. I,5-2oń rocznie przy zachorowalności z ostrym
przebiegiem od 3 do 15% krów (15), jak i komplikacji
zw tązaiy ch z ich za|e gani em, taki c h j ak u s zko dz eni e

wymienia, strzyków, racic, zęrwanie mięśni lub wię-

z pęcherzyków + ATP-aza +energia + skurcz

zmalycznego miofibryli 
l

rozkutc;
I

Ach - acetylocholina

AChE - acetylocholinoestetaza

Ryc. 1. Udział magnezu i wapnia w mechanizmie skurczu mięśniowego

miofibrylli i aktywują ATP-azę. Z kolęi ęnęrgla roz-
kładanego tam ATP wywołuje skurcz sarkomeru, w
ktorym włókienka aktynowe i miozynowe sąsprzęzo-
ne ze sobąna ksztah teleskopu. Skurcz sarkomeru prze-
chodzi w rozkurcz. gdy stężenie wolnych jonów wap-
nia spadnie poniżej 10 ? M. Przebtegato w ten sposób,
że pĘcherzyki retikulum bezpośrednio po uwolnieniu

czu mię śniowe go j e st wyj ątkowo zŁożonym proce s em,

w ktorym niewielkie nawet wahania w stężeniach Ca
orazMg,przy współistniej ąc5.łn niedoborze energeĘcz-
nym, piow adzić mo gądo głęb oki ch zabur zęń ustroj o -

wych. Od stosunku wapnia i magnezu
do innych uzalężnionapobudliwość ko-
mórki. Można jąwyrazió następującym wzorem:

spadek stęzenia



zadeł, zwichnięcia stawów i złamania kości. Dalsze
skutki choroby to przemieszczenie trawieńca, zatrzy-
manie łożyska, zapalente wymienia, zaburzęniaw roz-
r o dzię i ketoza ( 8 ). Jedną z w ażniej szych kons ekwen-
cji, a tym samym i strat ekonomicznych, jest zmniej-
szenie wydajności mlecznej oraz skrócenie okresupro-
dukcyjnego krów o około 3,5 roku (3, 10). Przy obec-
nym, ok. 3,5-milionowym, stanie pogłowia krów
mlecznych w Polsce (2I), I,5-procentowy wskaźnik
padnięć z powodu porazenia poporodowego dajerocz-
nie w Iiczbachbezwzględnych stratę 52 500 zwterząL
Licząc przy tym warlość jednego zwierzęcia średnio
około 1500 zł, otrzymujemy kwotę 78,7 m|n zŁ. Zko-
lei straty wynikające ze skrócenia okresu produkcyj-
nego najbardziej wydajnych krów o 3lata,przyjmując
I0oń zysku za mleko (po odliczeniu kosztów utrzy-
mania), przy wydajności 6000 litrów rocznie, wyno-
szą one 7 5,6 mln zŁ (600 litrów x 3 lata: 1800 litrów
x 52 500 krów x 0,8 złll mleka). Razem stanowi to
ponad 150 mln zł (154,3 mln). Przedstawione przy-
kłady nie uwzględniają strat powstałych ztego powo-
du na skutek zapalenia wymienia i zaburzęn w rozro-
dzie, braku jakiegokolwiek uzysku mleka w okresie
choroby i rekonwalescencji orazkosztów leczenia, a
takżę strat wśród cieląt. Ponadto należy pamiętac, że
leczenie klinicznej hipokalcemii, pomimo że jest efek-
tyrvne z pomocąpĘnów infuzyjnych,może być kosz-
towne i uciążliwe ze względu na częste nawroty (1, 3).

Zapobieganie porazeniu poporodowemu polega
przede wszystkim na podawaniu wysokocielnym kro-
wom tuz ptzedporodem witaminy D lub jej metaboli-
tów, deks ametazonu or az pr eparatów zawier ający ch
chlorek wapnia. Ponadto, w żywieniu krów należy sto-
sować kiszonki stabilizujące kwasy nieorganiczne, a
takżepoprzez odpowiedni stosunek kationów (Na, K,
Ca, Mg, NH4*) do anionów (chlorki, starczany, fosfo-
rany, wodorowęglany, organiczne reszty kwasowe)
wpłyrvać na gospodarkę kwasowo-zasadową ograni-
czającjednocześnie o połowę podaż wapnia zkarmą
w okresie zasuszęnia.

Badania terenowe prowadzon ę pTzęzwielu autorów
(5), z mniej lub więcej zachęcającymi wynikami, do-
ty c zyĘ zap ob te ganta p or ażeniu p op o ro dow emu m. in.
poprzez doustne podawanie krowom w okresie oko-
łoporodowym chlorku wapnia (9, 19). Najczęściej
chlorek wapnia stosowano w postaci żelu lub emulsji
olejowej. Podawanie emulsji olejowej jest bardziej
bezpieczne, ponieważ w tej postaci chlorek wapnia nie
wywiera s zko dliweg o działania na błonę śluzową prze-
wodu pokarmowego (1 I, ż5).

Puławskie ZakŁady Przemysłu Bioweterynaryjnego
w ostatnich latach podjęły się produkcji doustnego
preparatu zawterającego w swoim składzie chlorek
wapnia zawieszony w emulsji wodno-olejowej pod
nazw ąC ALEM. Wskazaniem do j ego stosowania j est
zap obie gani e i wsp omaganie le częnia hip okalc emii,
która najczęściej występuje w okresie okołoporodo-
wym. Profilaktyczny efekt stosowania preparatu CA-

LEM polega przede wszystkim na uzupełnianiu nie-
doboru wapnia spowodowanego jego nagĘmubYkiem
z pŁynow ustrojowych w chwili rozpoczęcia laktacji,
a przęz to zmniejszanie ryzykawystępowan ia poraże-
nia poporodowego u krów. Natomiast wspomagająco
zalecany jest on do podtrzymania wcześniej podjętej
dożylnej terapii preparatami wapniowymi, aby zapo-
biec często powtarzającym się nawrotom za\egania
p op oro dowe go. CALEM j e st efektem szcze gółow y ch
badai, które wykon}ryvano na zwierzętach z doświad-
czalnie wywołaną hipokalcemi ą(I2, I 3, 1 4). W bada-
niach tych jednoznacznie udowodniono, że podawa-
nie chlorku wapnia w emulsji wodno-olejowej wpły-
wa korzystnie na mobilizację wapnia do surowicy.
DoĘchczasowe obsetwacje terenowę. a takżę znacz-
ny wzrost zapotrzebowania na preparat CALEM w
lecznictwie, świadcząo jego przydatności w praktyce
weterynaryjnej.

Uwzględniając aspekt praktyczny oraz uwarun-
kowania kliniczne wynikające z patoftzjologii hipo-
kalcemii krów, preparat CALEM uzupełniono dodat-
kiem magnęzu oraz glukozy i nazwano go CALEM
PLUS. W preparacie tym magnęz zastosowano w po-
staci organ iczny ch p ołączen j ako cytryn ian ma gnezu
[Mg,(C.H_O?)2 + H2O]. Tego typu połączenia lepiej
penetruj ą błonę komórkową i są łatwiej przyswaj alne.
Ponadto, nie wykazująone efektudrażniącego na ślu-
zówkę jelit u bydła stwierdzanego w przypadku soli
ni e organi cznych, w tym szcze gó lnie wodnych roztwo -
rów chlorków (25). Przyj ęty w nowym preparacie opty-
malny stosunek wagowy magnezu do wapnia (1:50)
uwzględnia rownież wzajemne interakcje obu bio-
pierwiastków w zakresie ich wchłaniania i retencji w
organizmie . Z kolęi, dodatek glukozy z jednej strony
poprawia walory smakowe preparatu z drugtej zaś,
wpĘwając na obnizenie pH treści przewodu pokar-
mowego ułatwia wchłanianie podawanych biopier-
wiastków oraz dostarcza dodatkowej energii, której
brak usposabia do występowania ketozy. Nadmierne
sp alanie r ęzęrw energetyc znych wykorzystyr,vanych w
tym okresie nawzmożone potrzeby produkcji mleka,
uruchamia równocześnie bardzo ograniczon ę ręzerwy
magnezowe, co w konsekwencj i doprowa dza do poja-
wiania się chronicznychzmianw postaci tzw. zespołu
hip o m agne zemic zno -keto z o w e g o (2 4) . Klintc znię z e -
spół ten objawia się wyraźnym pogorszeniem kondy-
cj i, a w okresie początkowym zmianami w funkcj ono-
waniu gruczołu mlekowego. Występuj ące więc zabl-
rzenia w wydajności mlecznej, jak i pogorszenie cech
jakościowych mleka, winny zawszę determinowaó
określone działania zmierzające do poprawy stafusu
magnezowego w ustroju krowy.

W badaniach terenowych przeprowadzonych u wy-
sokocielnych krów wykazano, że podanie preparatu
CALEM PLUS 12 godzinprzed porodem, wpĘwało
istotnie (P < 0,01) na zwiększenię zawartości wapnia
w surowicy krów po 2 h od jego podania i powodowa-
ło utrzymywanie się podwyższonego poziomu tego



pierwiastka do momentu porodu. W omawianym okre-
Śie stężenie Ca wzrosło z 2,8 mmolll do 4,0 mmol/l, a

po porodzie wynosiło 2,92 mmol/l. Podobne, choctaż
nieistotne statystycznię zależności zaobserwowano w
odniesieniu do koncentracji magnezu w surowicy, któ-
rego stęzenie wzrosło z I,I0 do I,44 mmol/l, a po po-
rodzie wynosiło jeszcze I,I2 mmol/l. Brak statystycz-

b ow emu zap otr zeb owaniu. Wykazano b owiem (2), że
nadmiar magnezu w diecie prowadzt do wyraznego
spadku jego stęzenia w surowicy, co jest tłumaczone
zwiększonym wydalaniem tego pierwiastka przez ka-
naliki nerkowe.

CALEM PLUS w swoim składzie zawięra:50,0 g

dobnie i

WSPOm u
króww t-

ki okres ltrzymywania się zwiększonego stężenia

nawtotom choroby jako lek wspomagający zasadni-
czą oną ych prepa-
rato Cel wcześniej-
szej ej n w ilości 1
butelka 6-8 godzin po wlewie i 1 butelka po następ-
nych 6-8 godzinach. Zuwagtna łatwądrogę podawa-
nta możę on być stosowany bezpośrednio przez ho-
dowców, ale dopiero po wcześniejszym pouczeniu

nlczfle i obserwacje terenowe z zastosowaniem pre-
p ar atu CALEM PLU S, potwierdzaj ą j e go pr zy datno śc
i znajdują,lzl7anle w praktyce hodowlanej.
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Owce przed pier-wszą strzyżązakażono do worka spojówkowego Brtłcella

ovlswe wcresnym (45-75) lub późnyn okresie (l20) dni ciąży. Srednia dawka

zakażna patogena wynosiła 1,3 x 1 0' Tylko niewielka i]ośó owiec wydalała zara-

zek w okresie ciąźy oraz porody przedwczesne występowały u niewieJkiej liczby

ciężamych samic Większość zwierząt wyda]ałaB ovrs w trakcie porodu oraz w

okresie laktacji Jedno z l 1 jagniąt padłych przed odsadzeniem było zakażone

podczas gdy 45 jagniąt trzymanych w izolacji od matek aż do osiągnięcia doj-

rzałości byĘ wolne od zakażenia. W czasie odsadzania 40 maciorek pokryto

trykami wolnyni od brucelozy. Chociaż wiele z Ęch maciorek wydalało,B ot,l,s

niezakaziłyonetryków,Większoścowiec,którawydalała,8 ot,iswczasiepier-w-

szej clĘy była wolna od infekcji w drugiej ciąży. Jednak u 3 owiec zakażelie

utrzymywało si ę i wyda l ały on e zat azek z mlęki em w drugiej laktacj i Wszys tkie

jagnlęta pochodzące od tych matek były wolne od zakażenia. 
G.


