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Badanie poubojowe jest jednym z miernikow oce-
ny stanu zdrowotnego zwterząt. Podstawowym postę-
powaniem j est obowiązkowe badanie makroskopowe
polegające na oględzinach, omacyr;vaniu, wąchaniu i
nacinaniu określonychnarządow i części tuszy (11).
Analtza zmian p o ub oj owy ch p o zwal a na s twi erdz eni e

chorób aktualnie występujących w stadzie w forrnie
ostrej oraz moze ułatwić diagnozowanie schorzeiprze-
wlekłych ze względu na towarzyszące im przetrwałe
zmiany patologiczne (13, 14). Stwierdzane zmiany
poubojowe mogą byc przydatne tym lekarzom wete-

rynarii i/lub hodowcom, którzy usiłują zna\eźc korę-
lację między stwierdzanymi w danym stadzie proble-
mami zdrowotnymi a technologią chowu (dobrosta-
nem), Trafne Tozpoznante czynników ryzyka, anastęp-
nie ich eliminacja pozwalają na zmniejszęnje zacho-
rowań, wpĘwając tym samym na poprawę efektyw-
ności produkcji (6, 8).

B adania Pyz-Łukasik i Prosta (I2) v,rykazaĘ, że jed-
nązprzyczynzmian w wątrobach świń sąformy roz-
wojowe Ascaris suum. Autorzy podają że naprzeba-
danych 1000 świń rueźnych, ogniska mleczne stwier-
dzono u 311 świń, tj. u około 31%. Z danych zawar-
tych w wymienionej publikacji wynika rownież, że
występowanie tego rodząu zmlan w wątrobach we
wszystkich krajach waha się od 8% do nawet 80% po-
głowia świń. Uważa się (15), że jest to jedna z najbar-
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dziej rozpowszechnionych inwazj i pasożytni czy ch u
świń, a roczne straĘ powodowane przezrobaczyce sza-
cuje się w skali światowej na około 5 mld dolarów (3).

Publikowane dane (I,2,4,5, 10) wskazują ze obec-
nle za najbardziej rozpowszechnione i istotne ekono-
micznie lznaje się choroby układu oddechowego. Choó
wiele schorzeń układu oddechowego ma przebieg pod-
kliniczny, to wpływają one negatywnie na osiągane
wyniki pro dukcyj ne. Naj ważni ej sze zmiany w ph.rc ach
wywołane są przęz rożnę drobnoustroj e wyłvołujące
zapalente płuc i zapdienie opłucnej. Badanie poubojo-
we pozwala wykrywać zmiany w phłcach, mimo bra-
ku objawów choroby układu oddechowego w stadzie.

Biorąc pod uwagę dane piśmiennictwa (I2,13,15)
odnośnie częstotliwości występowania plam mlecz-
nych w wątrob i e ub ij anych świń oraz zmian zap alny ch
w płucach (5, 8-10, 13,14) postanowiono przeprowa-
dzić własne badania w tym zakresie. Celem ich było
ustalenie częstotliwości występowania plam mlecz-
nych w wątrobach oraz zmuan patologicznych w tkan-
ce płucnej świńrzeźnych w rejonie południowej Wiel-
kopolski.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1999-2000 w ubojni

na terenie powiatu kępińskiego. Badaniem objęto 45B0 świń
rzeźnych, które pochodzlĘ z gospodarstw drobnotowaro-
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wych. Każdorazowo wykonl,wano badanie przedubojowe
dla określenia stanu zdrowia zwl,erząt. Badanie poubojowe
przeprowad zano zgo dnie z obowia.zuj ącymi przepi salni
santtarno-weteryn ary; nymt.

Badaniem makroskopowyn rejestrowano zmiany na obu
powi erzchn iach waJroby (plamy mleczne). Ekstensywność
oraz intens}rvność mlccznych ognisk w wątrobach ocenia-
no według następujapych kryteriów (l2): od 1-3 ognisk
mlecznych na obu powierzchniach wątroby określarro jako
niską inwazj ę; od 4-1 ognisk mlecznych jako średnią in-
wazję; od B i więccj jako wysoką inwazję.

Zmlany zapalne w płucach oceniano makrosl<opowo
przezoglądanic oraz badano każdy płat płucny poprzezpal-
pację. Szczególną uwagę zwlacano na płaty doczaszkowe,
środkowe oraz doogonowe, w których najczęściej mogą
występować zmiany po przcbytych infekcjach róznorodną
florą bakteryjną a zwłaszcza wywołanych przez Myco-
plasma hyopneumoniae (Mhp).

Wyniki iomówienie
Badanie poubojowe ukierunkowane było przede

wszystkim na zmiany chorobowe charakterysĘczne dla
najważniejszych ekonomicznie chorób świń, a wystę-
pujących najczęściej w formie przewlekłej. Należy do
nich zaliczyć między innymi glistnicę (plamy mlecz-
ne na wątrobie) otaz zapalęnie płuc, zapalenie opłuc-
nej t zapalenie osierdzia.

Na przebadanych w 1999 r. 2350 świń rzeźnych
ogniska mleczne stwierdzono u 383 świń, tj. u około
16%, Natomiast w 2000 r. na poddanychbadaniu223}
świń ogniska mleczne odnotowano u 503 świń, tj,
22,50ń. Jest to wzrost o około 60ń w stosunku do ury-
ników badań uzyskanych w 1999 r.

Dane te są jednak korzystniejsze w
porównaniu do wyników badań opu-
blikowanych przez innych autorów
(l2), w których ekstensyr,vność ognisk
mlecznych wyniosła około 3 ] %.

Szczegółowe dane odnośnie do
stopnia inw azjt wątrób przedstawio-
no w tab. I. Z analtzy tab. 1 wynika,
że intensywność inwazj i była znacz-
nię zr ożnicowana. Ni ską inwazyj no -
śctą z obecnością 1-3 ognisk mlęcz-
nych, dotkniętych było około 43%
wątrób. Srednim stopniem tnwazyj-
ności, tj. w granicach 4-7 ognisk
mlecznych, objętychbyło około 30%
badanego narządu. Wyniki te są
zbiężne z rcztlltatami uzyskanymi
przęz innych autorów (12). Wątroby
świń, tak przy niskiej jak i średniej
intensywności inwazji, mogą być
przęznaczone do spożycia po usunię-
ciu części tkanki zmienionej patolo-
gicznie. Natomiast wątroby z ognt-
skami mlecmymi w liczbie 8 i wię-
cej, których wielkość niekiedy osią-
gała nawet 25 mm, a ich penetracja

w głąb tkanki wątrobowej dochodziła często do około
15 mm, uznawano jako niezdatne do spoĄcia przez
ludzi. Takie zmiany w wątrobie stwierdzano u około
25oń świń, a w odniesieniu do ogółu badanych zwie-
rzątod4 do 60ń. Podkreślić należy, że najwięcej ognisk
mlecznych w wątrobach ubijanych świń stwierdzano
w okresie zimy i wiosny (ok. 15%), a znacznię mniej
(ok, 8%) w porze letniej i jesienią.

Monitorowanie poubojowe wątrób na obecność
plam mlecznych związanych z wędrówką larw glisty
świńskiej jest czulszym wskaźnikięm zakażenia stada
Ascaris suuln niz stwierdzenie obecności dorosłych
glist w przewodzie pokarrnowym (13). Jednocześnie
brak ognisk mlecznych w wątrobie nie wyklucza w
I00% obecności glistnicy w stadzie, szczególnie u
młodych prosiąt i macior, Stwierdzenie w badaniu
poubojowym ognisk mlecznych wskazuje na obecnośc
jaj glisty świńskiej w środowisku oraz stałej na nie
ekspozycji warchlaków i tuczników.Uważa się (13)
również, żębadanię poubojowe w kierunku glistnicy
p ozw ala także ocenió skuteczno ść pro gramu prze ciw -
pasożytniczego w danym stadzie,

Wyniki badania poubojowego płuc świń rzeźnych
podano w tab. 2. SMierdzono, że częstotliwość ury-
stępowania zmian patologicznych w phcach świń re-
jonu południowej Wielkopolski ma tendencję wzro-
stową. Na przebadanych 2350 świń w 1999 r. zmiany
zapalne zarejestrowano u 627 zwterząt, tj. 26,7%o, zaś
w 2000 r. na poddanych badaniu poubojowemu2ż30
świń zmiany te stwierdzono u JI2 z-łvlerząt, tj.32oń.
Nastąpił wzrost tych zmtan o 5,3oń w stosunku do

Tab. 1. W,vstępowanie ognisk mlecznych w wątrobach wg przyjętego stopnia in-
wazji (n : 4580)

Tab. 2. Częstotliwość (%) występowania zmian patologicznych w płucach świń w
różnych porach roku (n:4580)

Liczba
świń

zima

1 999

2000

2350

2230

245 (39)

308 (43,2)

198 (31 ,5)

203 (28,5)

56 (8,9)

44 (6,1)

128 (20,4)

157 (22|

627 (26,68)

712 (32)

Bok

1 999

2000

2350

2230

niska

ś rednia

Wysoka

niska

średnia

wysoka

1-3

Ą-7

8 i więcej

1-3

4-7

8 i więcei

165

125

93

217

154

132

43,1

32,6

2Ą,3

43,1

30,6

26,2

7,0

5,3

3,9

g,7

6,9

5,9



I 9 99 r. Nasilenie zmtan patolo gicznych występowało
w okresie zimy i wiosny. Może to sugerować, że wa-
runki środowiskowe, w których odbywał się chów
zw ier ząt spr zy j ńy ro zwoj owi chorób ukł adu o dde cho -

wego, Duże zmiany temperatury oraznadmierna wil-
gotność w §ch porach roku mogĘ sprzyjac infekcjom
bakteryjnlłn i wirusowym układu oddechowego.

Badane płuca były zmientone zapalnie, głownie
dotyczyło to płatów doczaszkowych i środkowych,
r zadziej do o gonowy ch. Zmięniona zap alnie tkanka
płucna była bezpowietrzna, zwątrobiała, o barwie
Ćiemnoczerwonej i konsystencji tęgiej. Zmiany te obej-
mowały często całe płaĘ doczaszkowe i środkowe, a
nierzadko również płaty doogonowe. WęzĘ chłonne
śródpiersiowe i oskrzelowe byĘ powiększone ,fiapTzę-
kroju soczyste. U części zwierząt (ok. 6%) widoczne
byĘ równieżnaloĘ włóknikowe na oph,rcnej i zrosty
opłucnej ś ciennej z opłlcnąpłucną a takżę zap alenie
osierdzia (zrosty) i wsierdzia. Zmtany te byĘ u pew-
nej części zwterząt silnie wyrażone.

Badania własne w zakresie częstotliwości występo-
wania zmianpatologicznych w płucach świń rzeżnych
odbiegająnieco od danych innych autorów (5). Poda-
ją oni, że odsetek świń pochodzących z ferm w cyklu
zamknięĘm, wykazuj ących pouboj owo zmiany zapa|-

ne płuc i opłucnej, wynosi w Belgii odpowiednto 24Yo

i 7Oo^, i rezultaty te są porównyłvalne z wynikami w
innych krajach.

Z danych piśmiennictwa (5, 13) wynika, żebada-
niem poubojowym można wykrywać zmiany w płu-
cach, mimo braku objawów choroby układu oddecho-
wego w stadzie. Jednakze wyniki tego badania nie
odzwierciedlają w pełni stanu układu oddechowego
podczas całego bJczLl, ponieważ zmuany w płucach
ńogą ulegać zanikowi. Czas wygoj enia zmian zapal-
nych wynosi około 8-10 tygodni w płucach i 8-I2 ry-
godni w opłucnej .Uważa się (13), że głównym czyn-
nikiem etiolo giczny m zapalenia worka o sierdziowe-
go sąwtórne zapaleniabakteryjne płuc, w tym spowo-
dowane między innymi przez Actinobaci]]us pleuro-
pn eumoni ae, Pas teure]]a mul toci da, Myc oplasma hy-
orhini s, Haemophilus parasui s. Natomiast stwierdza-
ne zmiany patologiczne w płatach doczaszkowych i
środkowych płuc są charakterysĘczne dla mykoplaz-
mowego zapalenia pŁuc.

Badania Pejsaka i wsp. wykazaĘ, ze w Polsce naj-
częstszą przyczynąchorób układu oddechowego jest
mykoplazm ow e zapalnie płuc. Czynnik etiologiczny
tej choroby - Mhp - łvykryto w próbkach ponad 560ń
świń padĘch z objawaml ze strony układu oddecho-
wego i w 80j4oń gospodarstw dotkniętych choroba-
mi układu oddechowego.Uważa się również (10), że
w o statnich latach j edny m z w ńnych czynników cho -

rób układu oddechowego warchlakow i tuczników jest
Streptococcus suis. Fakt, że Streptococcus suis Ęp 2
stwierdzono aż w 36,480ń gospodarstw dotkniętych
chorobami układu oddechowego jest tego przekony-
wującym dowodem (7, 8).

Podsumowując uzyskane wyniki badań mozna wy-
raztć pogląd, że znaczny odsetek świń w gospodar-
stwach chłopskich powiatu kępińskiego jest zaroba-
czony pr zez A s c ai s s u u m. P onadto zmiany p ato l o gi cz -

ne sŃierdzanę w ph.rcach wskazują na duży ldział
chorób układu oddęchowego świń w tym rejonie.
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Jonofory są stosowa]le u cicJąt jako promotory wzrostu zaś u bydła, owiec i
drobiu jako kokcydiostatyki. Najczęściej jest u,ykorzystywana w tym ce]u sali-

nofi]ycyna! narazin j ]azalocid. W fermie liczącej 264 cielęta po 12 godz po

zastosowaniu nowego preparatu zastępującego mleko, cielęta przestały pió i stra-

clły apetyt. Po 36 godz u wszystkich cieląt u,ystąliło nadmierne pocenie się.

Wtedy zastosowano inny zamiennik mleka ; podano do picia płyn wieloelektro-

litowy Po kilku goclzinach pojawiło się poraźenie tylnych pańii ciała oraz skur-

cze podobne do występujących w przypadku niedoboru magnezu Część zwie-

rząt nie mogła poruszać się, wystąpiła nadwrażliwość na bodźce, tachykardia,

osłabienie akcji przewodu pokarmowego. U części cieląt pojarviła się ataksja i

drgawki Pier-wsze padnięcia miały miejsce po 3E godz. po zastosowaniu prepa-

rafu zastępującego mleko, W jednej lermie padło 45 ciela.t a 8 dobito, w drugiej

fermie padły 4 cielęta, a w 3 - 58 cieląt Badania wykazaĘ zwyrodnienie wod-

niczkowe mięśni szkieJerowych, marlrł,icę kanalików nerkowych W zamiennj-

ku mleka netoda HPLC wykryto salinomycyne w ilości 420-8120 ppm Cielęta

otrzymywaĘ dziennie 1.5 mg tego antybiotyku/kg masy ciała

G.


