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Szereg zablrzęń i schorzeń lokalizujących się w
żołądku świń, pozostaje w ścisłej zależności z tch ży-
wieniem, tj. rodzajem i składem pasry, sposobem jej
przygotowania, systemem żyłvienia lub jego zmtaną.
Pośród zaś problemów zdrowotnych ztego wynikają-
cych, zwłas zcza w chowie intensyłvnym, są cor az czę-
ściej spotykane u tego gatunku przypadki owrzodzę-
nia żołądka, zwłaszczajego części przeĘkowej i pa-
rakeratoza tego obszaru. Jak wynika z ntektorych ba-
dań, Iiczba występowania tych zmian ma tendencję
wzrostową. W Niemczech (8) wykazano, że przypad-
ki występowania wrzodów żołądka u świń od 1965-
75 zwtększył się z I,Ioń do ],7oń w 1995 r. Podob-
nych obserwacji dokonano również w Hiszpanii, Obec-
ność wymienionych zmian u badanej populacji świń
stwierdzono na poziomię 9,8oń (14). Natomiast Niel-
sen i Ingvartsen (10) w badaniach przeprowadzonych
na licznym materiale w Danii, stwierdzili uszkodze-
nia części przeĘkowej żołądka u 36Yo świń. Wyniki
te konhastuj ą j ednak z w cześniejszymi, sporadyczny-
mi, pracami polskich autorów. Ryszkowski i Gembara

(17) w badaniach przeprowadzonych na ponad 1000
fuczników stwierdzili prawie całkowity brak wrzodów
żołądka, a występujące nieliczne zmlafiy wrzodowe,
doĘczyĘ części
niki uzyskali Kas
w fermie tuczupr
dów żołądka określili na poziomie 0,I9oń, przy czym
we wszystkich przypadkach wrzody umiej scowione
byb w części przeĘkowej. W obydwu publikacjach
brak jest jednak danych odnośnie występowania para-
keratozy.

Etiologia i patogeneza owrzodzeń i parakeratozy
żołądka u świń, mimo prowadzonych od pół wieku
licznych badań, nie jest całkowicie wyjaśniona (3). W
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Celem badań było określenie w jakim stopniu za-
stosowanie mieszanek paszowych z ldztałęm różnię
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rozdrobnionego lub ekspandowanego ziarna j ęczmie-
nia i pszenĘta,wpŁywa na stan zdrowotny żołądkal
tuczników.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 157 świniach, rasy polskiej

białej zwisłouchej x duloc, pochodzących z czterech ko-
lejnych (l-IV) doświadczeń żywieniowych. Zwierzęta z
doświadczenia I (4 grupy 34 szt. o średniej początkowej
masie ciała 28,4kg) i II (4 grupy -35 szt. o masie clała26
kg) utrzymy,wane były indywidualnie w metabolicznych
klatkach i żyłvione systemem dawkowanym, według notm
(12) mieszankami w formie,sypkiej, które podawano dwa
razy dztennie na wilgotno. Swinie z doświadczenia IlI (4
grupy - 43 szt. o masie ciała 30 kg) i rV (a grupy 45 szt.
o średniej początkowej masie ciała 30 kg) utrzyml,wane
byĘ grupowo w kojcach i z},wione ad ]ibitum pasząz au-
tokarmników. We wszystkich doświadczeniach świnie miĄ
swobodny dostęp do wody, zsamoczynnych poideł smocz,
kowych.

Swinie zywione byĘ mieszankami paszowymt z 150ń
(w pierwszym okresie tuczu) i 80% (w drugim okresie tu-
czl) udzlałem różnie rozdrobnionego zianla jęczmienia
(doświadczenie I i III) ipszen:żyta (doświadczenie II i IV):
ześrutowanego średnio miałko (S), miałko (M), gniecione-
go (G) i ześrutowanego miałko, a następnie ekspandowa-
nego (E). Mieszanki paszowe z ldziŃem pszenży ta zaw ie-
raĘ dodatek otrąb pszennych. W doświadczeniu II 5ońprzez
cały okres tuczLl, a w doświadczeniu IV 57o w pierwszym
okresie fuczu i |0oń w okresie drugim.

Po zakończeniu tuczu (przeciętnie po 90 dniach) i uzy-
skaniu przezświnte ubojowej masy ciała, zwierzętazmlej-
sca wykonywania doświadczeń, po podaniu im o godz. 6
po około 0,5 kg mieszanki na sztukę, przewożono trans-
portem samochodowym do odległych o około 40 km za-
kładów mięsnych, gdzie przekazywane byĘ do magazynu
żywca. W magazynie żywca świnie przebywĘ przecięt-
nie 2,5 godziny, a następnie kierowane były do uboju. Na
etapie wytrzewiania, żołądki znakowano kolorowymi klip-
sami, po czym wTaz z trzewiami transpottowane byĘ do
jeliciami. W jeliciarni zołądki wraz z częścią dwunastnicy
oddzielano od pozostaĘch trzewi i przenoszono na spe-
cjalnie przygotowane stanowisko sekcyjne. W miejscu sek-
cji (5-6 godz. od karmienia świń przed transpofiem),każ-
dy żołądek przecinano wzdłuż krawędzi dużej i usuwano
treść pokannową. Po usunięciu treści, celem pozbycia się
j ej re sztek, żołądek pfu k ano pT zęz zanurzente w wodzie sto -

jącej, a w miarę potrzeby pod wodąbieżącą. W tak przygo-
towanym narządzte dokonlłvano oględzin błony śluzowej,
zach owuj ąc następuj ąc ą kol ej no ść : część przeĘkowa, wpu-
stowa, denna, odźwiemikowa i odcinek dwunastni,cy któ-
rego ocena stanowiła kryterium pomocnicze do oceny sta-

nu żołądka. W dalszej kolejności z części przeĘkowej i
dennej żołądków pobierano wycinki tkanek, które umiesz-
czano w I0oń zobojętnionej formalinie. Wycinki pobiera-
no z miejsc, w których zaobserwowano zmiany patologicz-
ne. Pobierano je również z żołądków nie wykazujących
zmian. Z utrwalonych w formalinie tkanek sporządzano,
według ogólnie przyjęĘch zasad (2), parafinowe skrawki
o grubości 5 pm (mikrotom Jung, Austria), które bar-wio-

no metodą HE (hematoksylina, eozyna). Sporządzone pre-
paraĘ analizowano w mikroskopie świetlnym, a wyniki ich
oceny wykorzystano do korekty stwierdzonych oględzina-
mi zmian w źołądkach.

Całościową ocenę stanu zdrowotnego poszczególnych
zołądków, uwzględniając dane piśmiennictwa (I, 4-7, 10,
1 1,15), przeprowadzono w oparciu o skalę punktową od 0-

4, w której: 0 : żołądek normalny (bez zmlan),1 : parake-
ratoza części przeĘkowej nteznaczna (+), 2 - parakerato-
za części przełykowej średnio zaawansowana (++), 3 :
parakeratoza części przełykowej rozległa (+++), 4 - wrzod
lub nadżerkali (+ , +++), 2: przekrwienie, wybroczyny
krwawe, blizny (+ +++).

Z slmy punktów podzielonych przez liczbę obserwacji
(żołądków) wyliczono w kolejnych grupach wskaźnlkzdro-
wotności żołądków.

Uzyskane liczbowe wyniki badań poddano, przy zasto-
sowaniu Statistica PL, anal izie statystycznej obejmuj ącej
dwie części. W pierwszej, celem wykazania wpłyuu ro-
dzajupaszy fięczmień, pszenzyto) i jej stopnia rozdrobnie-
nia orazwspółdziałania pomiędzy tymi czynnikami na stan
zdrowotny żołądka świń, wykorzystano anallzę wariancji
dla doświadczeń jedno- i dwuczynnikowych (test F). Na-
tomiast w części drugiej, do porównań średnich warlości
wskaźników zdrowotności żołądków zastosowano test C
Corchana i Coxa (l8).

Wyniki iomówienie

Stopień rozdrobnienia ziarna jęczmienia t pszenĘ-
ta w odpowiadających sobie grupach kolejnych do-
świadczeń był zb|iżony. W grupach S (średnio miał-
kie) średnia geometryczna wielkość cząstek ziana
jęczmienia ipszenżyta wynosiła około 900 pm, a w
grupach M (miałkie) rozdrobnienie jęczmienia i pszen-

Ąrta wynosiło odpowiednio około 600 i 500 pm. Na-
tomiast w grupach G (zboże gniecione) jęczmień miał
rozdrobnienie 1940 pm (dośw. I) i 2120 pm (dośw.
III), a pszenĘto około 1300 pm. Stopień rozdrobnie-
nta zboża w grupach E był przed ekspandowaniem
następujący:jęczmienia 600 pm, apszenżyta 450 pm.
Uwzględni ając powyższe, pominięto omawianie po-
szczego|nych doŚwiadczęi, którę rÓżnlĘ się między'
sobąsystememutrzymantatżywtentaznvięrząt(utrzy-
manie indywidualne i żywienie dawkowane dośw. I
tllorazutrzymanie grupowe i żylvienie do woli- dośw.
III i IV), a wyniki badai z doświadczęn, w których
sto sowano w żywieniu świń mie sz ankt z udziałem r oż-
nie rozdrobnionego jęczmtenia (dośw. I i III) oraz
pszenĄĄa (dośw. II i IV) zestawiono łącznie (tab. 1).

Z ogóInejIiczby I57 przebadanych żołądków w 55
(35,0%) nie stwierdzono żadnychzmian, a w pozosta-

Ęch I02 (64,9%) byĘ one słabo wyrażone. Dotyczy
to zwłaszcza rożnego stopnia przekrwień błony ślu-
zowej części dennej żołądków, które stwierdzono u
75 świń (41,1%). U 49 osobników (3I,2%) były to
przekrwienia o słabym nasileniu (+), u 18 świń (1I,4oń)
o nasileniu średnim (++), a l8 zwierząt (5J%) inten-
s}Tvne (+++). Interpretacj aĘchzmtan mimo że współ-
istniĄ one często z purakerutozą jest dyskusyjna. Z
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Gru

średnio
miałkim (S)

lIpz
]

i pż

lożem

Liczba obserwacji

Notmalne (bez zmian)

Parakeraloza części przełyku

nieznaczna (+)

Parakeratoza części przełyku

Nadżerki (++)

Przekruienie części dennej (+)

sEM

test 0 Corchana-Coxa

1

18

5

2

0

0

0

10

1

2

1

0

1,77

0,29
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20

10

2

0

0

0

1

5

1

2

0

0

1 ,10

0,28

a

19

3

1

0

1

0

9

3

2

2

1

2,36*

0,35

a

3

20

6

6

0

0

0

7

2

0

0

0

1,50*

0,28

a

3

1

1

0

0

0

6

4

0

2

0

1,35

0,24

b

20

7

20

16

0

0

0

0

2

1

3

0

0

0

0,80

0,43

a

0

0

0

6

3

2

0

0

1 ,85* 
*

0,29

ab

20

3

7

4

0

0

0

5

1

0

0

0

1,20**

0,21

a

20

5

10

1

Ob1aśnienia: * p - 0,10, ** p - 0.05; SEM błąd standardorł,y średrrie1

Tab. 1. Wyniki badań stanu zdrowotnego żołądka świń żyu,ionych mieszankami z udziałem
różnie rozdrobnionego jęczmienia (i) dośw. l, III i pszenżyta (pż) dośw. II, IV

Ęu3 świń (Ip%)otrzy-
mujących mieszankę z
pszenzytem (grupa S i
G). Wszystkie wymie-
ni one zm:rany zlokalizo -
wane byĘ w części den-
nej żołądka, co świadczy,
że do ich powstania mo-
gly przyczynić się inne
poza żywteniowe czyn-
niki (7, 10, l4).

Przedstawiając zagad-
nienie owrzodzęh żołąd,
ka w innych sposób
przylmując, żę obok
stwierdzonych u 1 świni
owrzodzęń, u 3 występo-
wały nadżerki, które są
stadium wstępnym
owrzodzei.au5osob-
ników wybroczyny, mo-
gące być również punk-
tem wyjścia wrzodów
oraz I przypadek blizn
czyli miejsca po wygojo-
nych wrzodach, to łącz-
ny odsetek owrzodzęń
żołądka w badanej popu-
lacji świń wynosił 6,30^.

Wyniki własne są ko-
rzystniejsze w porówna-
niu z danymi piśmiennic-
twa. gdzie wymieniany

jest niekiedy bardzo wysoki procent wrzodowych
uszkodzeń żołądka u świń, sięgający od 2 do I00%
(6,7 , lO, 11, 13). Przy czymjako miejsce lokalizacji
wrzodow, w większości badań wymieniana jest część
przeĘkowa żołądka.

Znacznięwiększą zbiężnośc wyników z danymi pi-
śmiennictwa stwierdzono w występowaniu parakera-
tozy w części przeĘkowej żołądka. Ogółem we wszyst-
kich doświ adczeniach parakterato zę tej części wyka-
zano u 42 świń (26,7%).IJ 29 zwięrząt (I8,4oń)była

a nleznaczna (+), a u 13
zaawansowana (++), Nie s

keratozy r ozległej. Otrzym
pozostają w znacznej zgodności zbadantami Potkin-
Śa i wsp. (15), ale rożniąsię w porównaniu z wynika-
mi innych autorów (4, 6, Il),ktorzy stwierdzili znacz-
nie wi ększe nas ilenie występ owan ta par aker atozy wy -

noszące od 75 do 89%.
W badaniach własnych największy odsetek (55%)

gniecionymi (5,0%). Mała częstotliwość występowa-
nia parakeratozy u świń Zylvionych paszami gniecio-

j ednej strony wiadomo, że żołądek jako składow a częśc
układu pokarmowego wymaga do swoich procesów
trawiennych dobrego ukrwienia. Stąd też stwierdzane
przekrwienia o słabej i średniej intens},wności mozna
uznawal za stany fizjologicztle. Z drugiej zaś,strony
przyczy n moze
być dra luzową
żołądka maĘch
cząstkach, Potwierdzeniem tego wydaje się być częst-
sze występowanie przekrwień w żołądkach świń ży-
wionych mieszankami z jęczmteniem i pszenzytem
miałkim, średnio miałkim lub ekspandowany, a mniej-
sza ich liczbau świń żyłvionych pszenzytem gniecio-
nym (tab. 1). Odnośnię zaś do przekrwień o nasileniu
intensywnym, które stwierdzono ogółem u 8 świń (5%)

można przyplszczać, że do ich powstania przyczynlĘ
się inne czynniki, nawet infekcyjne.

Usto s unkowuj ąc się do kolej nych zmtan stwierdzo -

nych w żołądkach świń daje się zauważyć maĘ odse-
tek owrzodzeń,blizn i nadzerek. Ogółem, owrzodze-
nia stwierdzono tylko w jednym przypadku (0,6Yo),

bltzny u 1 osobnik wybroczyny u 5 świń
(3,I%). Zmlany te tylko świń żywionych
mieszanką zrożnię nym jęczmieniem. Na-
dżerki o średnim stopniu zaawansowania występowa-



nymi mogła być oddziaływa-
niem grubszych y wydzielni-
cze żołądka (16).

Omawiane zależności znalazĘ potwierdzenie we
wskaźnikach zdrowohro ści żołądków świń. Naj gorszy-
mi wskaźnikami (tab. 1) cechowaĘ się żołądki świń
żywionych m ieniem (wskaźnik 2,36)
i pszenżytem anymi miałko (M) oraz
zę zbożamt ę grupy (E). U świń Ą-
wionych mieszanką z pszenżytem lub jęczmieniem

tność epsza, a
w}.no ,8 i 1,35.

ące p średnio
miałko (grupy S) zajmowĄ miejsce pośrednie i wy-
karywaĘnięznaczntelepszązdrowotnośćżołądkaod
świńzgrupMiE.

Z przeprowadzonej dwuczynnikowej analizy wa-
riancj i wynika równiez, żę na ksztńowanie się wskaź-
nikow zdrowotnoś ci żołądka świń staĘstyczrrie istotrry

(F : 0,10; p > 0,05), co oznacza, że przy skarmianiu
mieszanek zawieralących zarówno rcżnię rozdrobnio-
ny jęczmień jakipszenżryto występowaĘ podobne ten-
dencj e zmian we wskaźnikach zdrowotno ści żołądka,
zależne głównie od stopnia rozdrobnienta zboża.

w obrębie świń Ąrwionych mieszankami z jęczmie-
niem s.i. różntcę we wskaźnikach zdrowotności żo-
łądka stwierdzono Ęlko pomiędzy grupą M i G (p :
0,05) co pozwala twierdzic, żebardziej korzystnie na
stan zdrowotrry żołądka oddziaŁywała mieszaŃa za-
wierająca ziarno jęczmienia gniecionego. Natomiast
pomiędzy wartościami wskaźników zdrowotności żo-
łądka u świń żyłvionych mieszankami z pszenżsĄem,
s.i. różnic nie stwierdzono. Ponadto s.i. różnice we
wskaźnikach zdrowotności żołądka stwierdzono w
obrębie grupy M (p : 0,10) i E (p : 0,05), między
rw ter zętami żyrvi onymi mi e s z ank aml z j ę czmieni em
względnie z pszenżytem, co wskazuje na odmienny
wptyw Ęchpasz na stan zdrowotny żołądka.

Reasumując naleĘ stwierdzić, że zdrowotność żo-
łądka św iń zaleĘ o d stopnia roz drobnien ia ziama j ęcz -

mienia ipszenżyta. i kształfuje się w następującej ko-
lejności: jest najlepsza po skarmianiu zboż gniecio-
nych, następnie rozdrobnionych średnio miałko, miał-
ko i ekspandowanych.

piśmiennictwo

l Ay}es H. L, Friendship R. M, Ba|| R O.: Elfect oldietary pańicle size on

gastric ulcers, assessed by errdoscopic examination and relationship between

ulcer severity and growth perfortnance of individually 1-ed pigs. Sr,r,ine He-

alth Prod 1996. 4,2II-716.
2 Bagiński S.: Technika mikroskopowa PWN, Warszawa 1965, s. 127.

3 Bu]]ard ].l: Gastric ulcers in large boar J Am. Vet Med. Assoc. 1951,26,72

4. D i rkzwager A, E]bers A R. W, van der Aar P. J., Vos J. l/: Effect olpańicle
size and additation ofsunflorver hulls to diets on the occurrence oloesopha-
gooastric lesions and perfornrance in growing-finishilg pigs. Liv Prod Sci

l998. 56_ 53-60.

58 (3)

5. Ejsnlann J. H.. Atgenzio R..4 : Effects of diet and housing density on gro\\,th

and stomach morphoJogy in pigs. J Aninr Sci 1999,11 , 210q-2114-

6.E]bers A R W, Hessilg M. ]. C., Tie]en M. J. M., Vosl fl: Growth and

oesophagooastic lesions in finishing pigs olfered pelleted feed ad libituln
Vet Rec 1995, l36, 588-590

7 E]bers A R W, Vos ]. H., Henlke G., Hunnenlan W A:Effect of hammer

mill screen size and addition of fibre or S-methylmethionine-sulptronium
chlori<le to the diet o11 the occurtence oloesophagogastjc lesions in lattening

pigs. Vet Rec 1995, I31,ż90-293.
8 Frerking H., Malschu]]at G.. MtilterE., Ikes D.: Tódliche Magenschwńrestóndi-

ge Zunahnre bei Schwein LLlld Kalb. Tierarzt]. Umscch 1996, 51, 465-166

9.Kaszubkiewicz Cz., Bocianowskl M.: Wrzody stresowe żołądka u śr,viń.

Medycyna Wet 1978, 34, 5 ] 3-5l5.
I0 Nie]sen E. K., Ingvaftscn K. ź: Eflects of cercal disintegrarion method, fe-

cding nlethoc1 and strarł, as bedding on stotnach characteristics including

u]cers and, perfonnance ;n growing pigs. Acta Agric Scand A, Animal Sci,

2000. 50. 30-38

II. Njc]sen E. K., lngvartsen K.-L : Elt-ect of cereal type- disintegratis on method

and pelleting on stolnach content, weight und ulcers and perfbrmance in
growilrg pigs Liv Prod Sci,2000,66,2]I-282

12NomyżlT,vieniaświń Wartośćpokarmowapasz. InstytutFizjologii iZyłt,ie-
nia Zwierząt PAN, Jabłonna, l993

13.0'Brien l l: Castric u]cers In: Diseasc of Swine- Iowa State Univ Press,

Arnes, 1992, s 692-708
11 Pa]tlnlo A , Carmona L , Carcia A . Bravtl .I.. Sanchez M., Ptt_jadas P, Dellal,

/eał .l: Srudy about incidence of gastroesophagic u]cers irr Spanish pig pro-

duction Proc. l4ń IPVS Congres, Bologne, Italy 1996, p 7l l
l5 Pokjns Z. V, Lawrence 7. ź l: Oesophagogastric parakeratosis in the gro-

u,ing pig: e1l-ects ofthe physical form ofbarley-based dicts and adcled fibre

Res Vet Sci, l9f]9, 47.60-61
\6 Regina D. C., Eisenlarul J. H., Lang J. A., Argenzio R 

"1 
: Changes in gastrlc

contents in pigs lcd a irnely ground and pelleted or coarsely gromtl meal

diet J Anim Sci. ]999,17,2121-2]29.
11 Ryszkowskl J., Oenlbara K: Wrzody żołądka u tuczników. Medycyna Wet

1916,32. 1]4-116
l8. Stanisz A: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na

przykładach z meclycyny Statsoft Polska. Kraków l998

Adres autora: dr hab. Karol Jakuborvski, prof. UW-M, ul. M. Oczapow-
skiego 13, 10-7l9 Olsztyn

SPECK S., REINER B., WITTENBRINK M. M.:
Izolacja Borrelia afzelii od psa. (Isolation of Borre-
lia afzelii from a dog). Vet. Rec. 149, 19-20,2001 (1)

Przebadano 207 próbek od 68 psórv obydwu płci- w róźnynr rviekr-L i rtiżnych

ras z kliniczrrymi objawami choroby z Lyme na obecność Bonela btngdorlbri,

Krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz i maź starł,ową posiewano na podłoże

Barbour-Stocrner-Kelly Il, a bioptaty skóry i nerek homogenizo,"r,ano przed po-

sianiem na to podłoże wzrostowe Równolcgle badane próbki posiewalro na pod-

łoże BGM Borclie wyizolowano na podłożu BGM z krwi jednego psa rr rł,ieku

l3 lat. u którcgo występolvały ostre objawy neurologiczne W oparcilr o analizę

genomu przeprowadzoną metodą PCR r.vyizolowany drobnoustrój zidcntr-iiko-

wano jako B. alzeJii. 
G.

BEECHINOR J. G., BLOOMFIELD F. J.: Zmien-
ność stężeń pozostałości tilmykozyny w mięśniach
bydła. §ariabiliĘ in residue of tilmicosin in cattle
muscles). Vet. Rec. I49,I82-I83, 2001 (6)

Oznaczallie pozostałości leków w produktach spożyrvczych ma ogfolnne

znaczenic w żywieniu człorł,ieka i pozwala na ustalenie okresórł,karencji dla

produktórł,spożywczych określonego typu. Badania przeprowadzono na 3 cie-

1ętach w wieku 4 miesięcy, o średniej masie ciała 88 kg, którym podano w iniek-

cji podskómej w okolicy szyjnej tilmykozynę tł, dawce 10 rng/kg. Cielęta ubito

po 72 go<1z. i określono metoda HPLC pozostałości antybiotyku lv mięśniach

żuchr.vy, językrr, rnięśniach łopatki, przeporrie, polędwrcy i szylce Do walidacji

wykorzystano próbki zawiera.lące od 0 do 300 ng antybiotyku/g badanej tkanki

Stężenie tilmykozyny w lnięśniach żuchrły wynosiło od 325 do 637 ng"g przy

CVP wyrroszącyrn 19. l. W języku poziom tilmykozyny rłrynosił 288-406 ng/g,

w mięśniach łopatki 213-682 ng/g, przeponie 3E2-412 ng/g, polędwicy 365-164

ng/g i w szyncc 344- 1030 ngig (CVP 7,6) 
G.


