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Materiał imetody

Gospodarstwa. Badania przeprowadzono w dwoch go-

spodarstwach wielkotowarowych,,W" oraz,,P".
Ferma ,,W" znajduje się na terenie województwa kujaw-

wiek odsadzanych od macior prosiąt wynosi 25 dni. Rocz-
7500
śred-
zenie

pełne - całe pomieszczę171e puste jest przestrzegana w
chlewni w ograniczonym stopniu. Warunki w jakich prze-

ardzo niekorzystne,
kaszlu, wypływu z
zahamowania przy-
0% świń ztej grupy

15, dur ytec
ce6Op edw
Sredni rpro
Roczna produkcja tuczników iomie
40 000. Lochy prośne otazka dy*i-
dualnie, za7eżnieodliczbyodc okre-

su ciązy, natomiast warchlaki i tuczniki karmione są ad li-
b i tu m p aszami p e łn op orcj owymi do zow anymi aulomaĘ cz -

nie. Sredni okies od urodzenia do sprzedaży tuizników

sie j esienno-zimowym ot az w
higieniczne panujące na fer
warchlaków i tuczników sąn
gotność, duże zagęszczenie zwierząt oraz brak możliwości
Óogrzewania pomieszczeń, powodują istotne sięgające

grupę kontrolną II - 461 świń urodzonych rownież przez

50 samic.

rodem w ilości 15 kg/tonę paszy- Prosiętom podawano

dwukrotnie iniekcyjną postać tiamuliny preparat Dyna-
mutylin 200 INJ - dwukrotnie, p iędzy ż a 3

dniem życia domięśniowo (i.rn.) 7, drlgiraz
w ilości 0,3 ml i,m. między 17 a a. Na 2 dni



lości 5 kg/tonę paszy. Każdorazowo dawkę podawanego
lreparatu przeliczano na ilość pobieranej przez zwierzęta
nszy. Zwl,erzętom kontrolnym ze względów ekonomicz-
rych (dla ograniczenia kosztów badań) podawany był an-
ybiotyk tylko w przypadku interwencji (ostre stany choro-
lowe). Zwierzętaz grupykontrolnej w chlewni ,,W" w przy-
ladku pojawienia się klinicznych objawów PRDC leczono
nter-wencyjnie amoksycylrinąin subst.w dawce 200 g/tonę

\aszy przez 5 dni od momentu wystąpienia objawów cho-
,obowych. W przypadku pojawienia się klinicznych obja-
vów salmonelozy stosowano enrofloksacynę (Enroxil 5%

lroszek) w dawce 2,5 kg/tonę paszy przez okres 3-5 dni.

lwierzętom nie podchodzącym do autokarmników poda-
vano iniekcyjne postaci tych antybiotyków tj. odpowied-
ilo preparaty Betamox L.A. oraz Enroxil 5% w dawkach
lal e c anych przez pr o d:uc entów. Zw i er zęta z grupy kontro l-
rej w chlewni ,,P" w przypadku pojawienia się klinicznych
lbjawów PRDC leczono interwencyjnie amoksycyliną il
;ubst. w dawce 200 g/tonę paszy pTzez 5 dni od momentu
łystąpienia objawów chorobowych. W przypadku poja-
łienia się w grupie kontrolnej II klinicznych objawów dy-
łenterii stosowano tiamulinę (Tiamutin 10% Premiks
lrod. Biowet Gorzów) w dawce 2kgltonępaszy trzykot-
lieprzez okres 7 dni w odstępach trzytygodniowych. Zwie-
:zętom nie podchodzącym do autokatmnikow podawano
Lniekcyjne postaci tych antybiotyków tj. odpowiednio pre-
saraty Betamox L.A. oraz Tiarnowet 200 w dawkach zale-
: anych pr zez pr o dllc entów.

Zwierzęta doświadczalne i kontrolne poddawano co-
Jziennie dokładnej obserwacji. Efektywność przyjętego
postępowania oceniano na podstawie średniej masy ciała
świń w dniu: porodu, odsadzenia i przerzuttt do warchla-
karni, przemieszczęnl,a do tuczarni oraz w 159 dniu życia
(w tym terminie dokonywano uboju świń w ferrnie ,,P").
Do pomiaru masy ciała wszystkich grup świń, w obu fer-
mach wybrano losowo w pierwszym dniu zycia po 60 pro-
sia3, które trwale oznakowano. W badaniach uwzględnio-
no równiez takie parametry jak: Iiczba interwencji lekar-
skich od momentu urodzenia do przerzutu na warchlakar-
nię, a takźe odsetek wybrakowań i padnięc świń od uro-
dzenia do przerzutu do warchlakarni oraz w okresie fazy
WcZeSnego tucZu.

Badania laboratoryjne. Do badań pobierano wycinki
płuc, wycinki narządów wewnętrznych padłych lub dobi-
tych zwierząt oraz surowice od macior i tucznikow. Bada-
nie hodowlane wykonywano zgodnie ze stosowanymi po-
wszechnie metodami mikrobiologicznymt na podłożu aga-
rowym z dodatkiem 5% krwi końskiej oraz na podłożu
wybiórczo-różnicuj ącym McConkeya. Antybiotykowrazli-
wość wyizolowanych szczepow bakteryjnych na tetramutin
określano in vitro w sposób standardowy metodą dyfuzyj-
no-krążkową. Surowice badano w kierunku PRRS, myko-
plazmowego zapalenia płuc (MPS) oraz pleuropneumonii.

Wyniki i omówienie

W fermie,,W " plzed rozpoczęciem doświa dczęnta
obserwowano obj awy kliniczne mieszanych infekcj i
układu oddechowego manifestujące się kaszlem, ki-
chaniem, trudnościami w oddychaniu, wypĘrvem su-
rowiczo-śluzowym z nosa, osłabieniem apetytu i za-

hamowaniem przyrostów m,c. oIaz charłaczeniem
warchlaków. W wyniku badania anatomopatologicz-
nego padłych lub uśpionych warchlaków stwierdzono
w płuc ach ob ecno ś ć zmlan zap alny ch, zarówno w pła-
tach szczytowych, jak t przeponowych. Zmtęntona
zapalnle tkanka płucna była bezpowtetrzna, zwątto-
biaŁa,o barwie ciemnoczerwonej i konsystencji tęgiej.
W przednio-dolnych odcinkach płatów szczytowych
obserwowano ogniska nieżytowego, odoskrzelowego
zapaleniapłuc ob . Błonaśluzowa
tcńawicyioskrzeli irozpulchniona,
pokryta dużą ilością śluzu.

Badaniem bakteriologicznym wycinków płuc pocho-
dzących od padłych, nie leczonych
dzono wzrost bakterii z gatunkl Pas
da, Actinobaci]]us pleuropneumoniae, Cotynebacte-
rium pyogenes, Salmone]]a cho]eraesuis. Badaniem
bakteriolog icznymwycinków j elit stwierdzono obfity
wzrost bakt erii z gatunku Brachyspira hyodysenteriae.
Techniką polimeryzacji łańcuchowej DNA (PCR)
stwierdzono obecność materiału genety cznego charak-

serologicznym przy użyciu aglutynacji z dwumerkap-
toetanolem wykazano obecność przeciwciał dla Acti-
n o b aci l l u s pl europn eum oni ae serotyp 6 t 2. P rzy uży -

ciu testu ELISA (IDEXX) wykazano obecność prze-
ciwciał dla wirusa PRRS.

Szczegółowe wyniki obserwacji klinicznych w fer-
mie ,,'W" przedstawiono na ryc. 1, 2,3 i 4. Podobnie
jak w fermie ,,P", w grupach doświadczalnych nie ob-
serwowano objawów klinicznych ze strony układu
oddechowego orazobjawów dyzenterii. W grupie kon-
trolnej przeciwnie, wystąpiły przypadki ostrych obja-
wów PRDC,Iiczne przypadki dyzenterii oraz biegun-
ki na tle bakteryjnym.

Liczbapadnięć od odsadzenia do 159 dnia życtaw
porównaniu do grupy kontrolnej była blisko połowę
nlższa i kształtowała się w grupach doświadczalnych
na poziomię ll,56ońpodczas ej

sięgała 22,340ń. Wykazano is ia
preparatu tętramutinu na przyrosty masy ciała w gru-
p ach zwi erząt do świad czalny ch. P r zy p omtarzę w I 5 9
dniu życia masa ciała świń doświadczalnych była o
5300 g vvllższantżzwterząt kontrolnych. Dla oceny
efektywno ści sto sowan ta pr eparatu Tetramutin§ OT,
w fermie ,,W' dokonano dodatkowo oceny patologicz-
nychzm
płucnej.
równa i

dzono u 19 świń natomiast występujące Ęlko w szczy-
towych partiach płuc u 9. W grupie zwterząt doświad-
czalny ch p o dobnych zmian, wy stępuj ących j e dno c ze -



śnie w płatach szczytowych i sercowych nie
stwierdzono, natomiast u 10 osobników
stwierdzono zmiany tylko w partiach szczy-
towych,

W fermie,,P" przed r ozpoczęciem lecze-
nia u wszystkich losowo wybranych świń
obserwowano objawy kliniczne ze strony
układu oddechowego w postaci kaszlu, ki-
chania, trudności w oddychaniu, osłabie-
nia apeĘtu i zahamowania przyrostów m. c.

W wyniku badania anatomopatologicz-
nego padłych lub uśpionych zwtetząt
stwierdzono w płucach obecność licznych
ognisk zapalnych. Zmiany te byĘ zlokalt-
zowane zarówno w płatach szczytowych
jak i przeponowych. Tkanka pfucna była
bezpowiehzna, zw ątrobiała o barwie ciem-
noczerwonej i konsystencji tęgiej. W przed-
nich odcinkach płatów szczytowych obser-
wowano ogniska nieżytowego, odoskrze-
lowego zapalenta płuc, barwy purpurowej .

Błona śluzowa tchawicy i oskrzeli była
przekrwiona i rozpulchniona, pokryta dużą
ilością śluzu.

B adaniem bakteriolo gicznym wycinków
płuc pochodzących od padłych, nie leczo-
nych zwierząt stwierdzono wzrost bakterii
z gatunku Actinobaci]]us pleuropneumo-
niae, Streptococcus suis typ 2, Mycopla-
sma hyopneumoniae i Pasteure]]a mu]to-
ci da. Badaniem bakteriologicznym wycin-
ków jelit stwierdzono wzrost bakterit z
gatłku B rachysp i ra hyo dys enteri ae. Tech-
niką PCR dowiedziono obecnośc materia-
Łu genety cznego charakterystycznego dla
Mycoplasma hyopneumoniae. Testem an-
tybiotykowrażliwości stwierdzon o, że wy -

izolowane bakterie sąwrażliwe na dztaŁa,
nie tetramutinu. Na podstawie wyników
badań serologicznych wykazano, że wyizolowane
szczępy Actinobaci ] ]us pl europneumoniae należą do
serotypórv 6 t 2. Przy uzyciu testu ELISA (IDEXX)
wykluczono obecność zakażęń PRRSV.

Szczegółowe wyniki obserwacji klinicznych w fer-
mie ,,P" przedstawiono na ryc. 1, 2,3 i 4. Profilak-
tyczne zastosowanie preparatu Tetramutitl u OT ogra-
ntczyło wystąpienie objawów klinicznych PRDC.
Odsetek świń z zńurzeniami ze strony układu odde-
chowego był w grupach doświadczalnych wyraźnle
rnniejszy niż w grupach kontrolnych. Na uwagę zasŁu-
guje porównanie odsetka padnięć i wybrakowań, któ-
re w gnrpach doświadczalnychbyĘ około sześcturazy
niższe i kształtowały się na poziomtę 3,7Ioń. Warto
dodać, że wynik ten byłby je szczekorzystniejszy gdy-
by w grupach kontrolnych nie podejmowano postępo-
wania interwencyjnego. Brak istotnych rożnic w tym
zakresie w grupach prosiąt determinowany był dobry-
mi warunkami w jakich przebywały zwtetzęta w fer-
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Ryc. l. Wpływ profilaktycznego stosowania preparatu Tetramutiną OT na
kształtowanie się masy ciała u świń podczas trwania doświadczenia

Ryc. 2. Wpływ profilaktycznego stoso$,ania preparatu Tetramutin- C)T na

przyrosty masy ciała

mie do około 38-40 dnta życta. Wykazano rownreż
istotny wpływ ocenianego leku na ilość interwencji
lekarskich w warchlakarni. Ich Iiczbaw grupach kon-
trolnych byław5,2g7a o połowę.

Masa ciała świń doświadczalnych w 159 dniu życia
była istotnl,e wyższa niż w grupie kontrolnej I i po-
równywalna z gntpąkontrolną IL Porównanie to nie
jest jednak obiektywne, poniewaz ze względu na wy-
stąpienie ostrych objawów dyzenterii w grupie kon-
trolnej II zal,stniała konięczność długotrwałego poda-
wania tiamuliny, co wyrażnte polepszyło status zdro-
wotny i zwiększyło przyrosty m.c. warchlaków z tej
grupy.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wy-
razic pogląd, ze Tetramutin' OT stosowany w daw-
kach zalecany ch przezproducenta j est preparatembęz-
piecznym dla świń, cechującym się wysoką skutecz-
nościąw stosunku do bakterii wywołujących miesza-
nę zakażęnia układu oddechowego. Tetramutini*' OT
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nalęży vznać za \ek z wyboru w chlew-
niach, w których stwierdza się występowa-
nie zarówno PRDC jak i dyzenterii.

piśmiennictwo

I Bercnbaum M. C.: A method for testing for synergy with any

number ofagents J. infect Dis 1978, 137, l22-130
2 B]ack W D., and Gentry R D: The distribution ofoxytetracyc-

line jn the |issrtes of swine fbllowing a single oral dose Can
Vet J 1984,25, 158-161

3 Btagovic S., Bi]rc V. Belcjc Z.: Properties and action of tiamu-

liu and oxytetracycline (Geotilin) in swine. Praxis Veterjnaria

1987.35.87_89
l.Burch D. C,, Jones G. T, Heard T. W, and TuckR E,:The

teningpigs Vet Rec l986, ll9,108-112.
5 Done S. H. and Paton D.l: Porcine reproductive and respirato-

ry syndrome: clinical djscase, parhology and immunosuppres-

sion Vet, Rec 1995, 136,32-35
6 Duran X., Nauwynck H. J., Faroreel H. W., Pensaert M, B"

]dcntification of a Positlve Receptor for Porcine Reproductir e

and Respiratory Syrrdrome Virus on Polcine Alveolar Macro-
phages Am Assoc Swine Prac Nervslętt 1998,72,4520

] Fenwjck B, Henry S.,. Porcine pleuropneumonia J Am Vet

Med Assoc 1994,204, l334-1340
8 Finlayson M., Banlum D A: The elfecl of chlortetracycline

feed addirive on the antibiotic lesistance of fecal coliioms of
rveaned pigs subjected ro expefimental Salmonella infection

Can J Comp Med 1973.31,63-69
9 Ga]jna L , Ptjoan C., Si[iar M., Chrjstjanson W. T., Rossow K,.

and Co]]jns.I.6.: Tnteractjon between Stlcptococcus suis sero-

type 2 and porcine reproductive and respiratory syndrome virus

in specific pathogen-free piglets Vet Rec, 199z1, l34, 60-64

10 Goschup M. H., Brun A, and Haas B,. Serological studies on

lhe potential Synergism olporcine reproductiVc and respiratory

syndromc virus and influenza-, cotona- and paramyxoviruscs

in the induction of respiratory symptoms in swine ZentralbI

Veterinamed [B] 1993, 40, 68t-689
l,| Kitaj K., Kashjwazakj M., Adachi Y: ln vitro antimicrobial ac-

tivity agalnst reference strains and field isolates of Treponema

hyodysenteriae Antim Ag. Chemother, ]987,3l, l935-1938

12 Kobayashi H., Morozuni T., Miyamoto C., Shimizu M., Yama-

tLa S.. Ohashj S., Kubo M., Kjnlura K, Mitanl K., Ito N,, and

Yanlamoto K.,. Mycoplasma hyorhinis int'ectlon ler,els in lungs

ofpiglets rvith porcine reproductive and respiratory syndrome

(PRRS) J Vet Med Sci 1996,58,109-]13
13 Kotodziejczyk P, Pcjsak Z.: Zasady doboru i stosou,ania anty-

biotykót, rł, zlvalczaniu chorób świń. Nowa lvet ] 99 8, 3, 5 - ] 1

1,4 Motitor T.. Lejfuer O,, Choj C., Risdah] J., RossowK., Co]]json

l: Modulation oihost immune responses by SIRS virus. Am,

Assoc Swine Prac Neu,slett 4,21 , 199ż
\5 Mui-ead M. R., A]cxander.I. 7.: Managing pig health and the

treatment od clisease Wyd 5M Enterpriscs LLd United King-

|= 0dselek WybrakOWań i padnięć od Ulodzenia do odsadzenia

E 0dselek Wyblakowań i padnięć W Walchlakarni

B odsetek padnięć W oklesie od odsadzenia d0 159 dnia życia

a17§
@1oo
-= lZ

=o
o
§
=

grupa qrupa

dOśWiadczalna.,W" łOnlrolna,,W"

grupa grupa

dOśWiadczalna,,W" konlrolna,,W"

grUpa

dOśWiadczalna,,P"

grUpa

kOntr0lna l,,P"

Ryc, 3. Wpływ profilaktycznego sto§owania preparatu Tetramutinu, OT na

wysokość w.ybrakowań i padnięć świń w poszczególnych grupach
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