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Zastosowanie Lydium KtP w te]apii bezmlecznośGi
popo]odowei u macior otazw leczeniu wybranych

chorób układu oddechowego warchlaków
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Zaburzenta okołoporodowe u macior, choroby
układu oddechowe go, atakże choroby przewodu po-
karmowego warchlaków stanowią największy pro-
blem zdrowotny i ekonomiczny w średnio i wielko-
towarowych fermach świń. Część jednostek choro-
bowych poddaje się szybkiej terapii przy użyciu pro-
stych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, inne sta-
nowią istotny problem. Naj częstszą metodą leczenia
chorób, które enzootycznte pojawiają się w stadzie
jest chemioterapia. Tego typu postępowanie jest naj-
prostsze, choć nie zawszę przynosi oczekiwany sku-
tek terap euty czny. Efektywno ść takie go po stępowa-
niaw duzym stopniu zależy odkompleksowych dzia-
łań, obejmujących między innymi odpowiednie ży-
wienie, stosowanie o gólnych zabtegów sanitarnych
orazprofiaktycznych.

W okre śl onych sytuacj ach l ekarz weteryn a ri l zmll-
szony jest do wybrania antybiotyku na podstawie kli-
nicznych objawów chorobowych i własnego doświad-
czenia. W takich przypadkach stosuje się najczęściej
preparaty o szerokim spektrum działania. Po uzyska-
niu wyników badań bakteriologtcznych leczenie win-

no byc skorygowane na podstawie antybiotykogra-
mu o preparat o wąskim spektrum dztałania. W tych
pr zy p adkach, ki e dy o znaczęnię lekowrazl iwo ś c i ni e
jest możliwe do wykonania potwierdzeniem skutecz-
ności wybranego chemioterapeutyku jest poprawa
stanu zdrow ia zw ter ząt. P r zy braku p oprawy w ci ągu
kolejnych 2-3 dni preparat winien być zmieniony.

W związku z trudnościami w doborze szybkiego i
efektywnego leczenia w niektórych sytuacjach istnie-
j e koni e czno ś ć farmako 1o giczne go oddzi aĘłv ania na
układ odpomościowy zwierzęcia. Jednym z prepara-
tów mających istotny i sprawdzony wpływ immuno-
modulujący jest Lydium KLP §ika Health Products)

- oczyszczony dimer lizozymubtałka jajakurzego (6).
Preparat tenwzmaga dziaŁante naturalnych sił obron-
nych organizmu, co wyrażasię modulacjąsyntezy TNF
(tumor necrosis factor), sĘmulacją v"rytwarzania inter-
feronu - maj ąc e go de cyduj ąc e znaczentę w pro ce s ach
zakażęniaorazpobudzaniaf agocytozy.Zadowalające
efekty po zastosowaniu Lydium KLP w leczeniu sko-
jarzonym z anĘbioĘkami i w leczeniu bezlżycia che-
mioterapii uzyskiwało wielu autorów (1-5, 7, 8),



Celem przeprowadzonych badań była analiza sku-
teczności preparatu Lydium KLP LotNr 714003, Exp.
JUL 03 (10 ml preparatu zawiera 5 mg dimeru Iizozy-
mu, 0,I%o metylo/propyloparabenian j ako konserwant
oraz PBS jako rozpuszczalnik) w skojarzonym lecze-
niu loch z objawamibęzmlęczności poporodowej (co-
]iform mastitis) i warchlaków z objawami chorobo-
wymi ze strony układu oddechowego.

Materiał imetody
Gospodarstwa. Badania przeprowadzono w jednej fer-

mie wielkotowarowej M i trzech fermach średniotowaro-
wych o zamkniętym cyklu produkcyjnym L, R i G zlokali-
zowanych odpowiednio na terenie województw zachodnio-
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i
kuj awsko-pomorskiego.

Ferma M jest gospodarstwem o zamkniętym cyklu pro-
dukcyjnym, którego stado podstawowe liczy 1600loch rasy
camboro 15, wbp x pbz i 42 knury rasy PIC 400, durock x
pietrain i hampshire. Grupy technologiczneltczące 63 ma-
ciory tworzone są w odstępach 7-dniowych. Sredni wiek
odsadzanych od macior prosiąt wynosi 28 dni. Roczna pro-
dukcja tuczników kształtuje się na poziomie 30 tysięcy.
Zwierzęta żywione sąpasząpełnoporcjową a średni okres
tuczu wynosi 173 dni. W chlewni przestrzegana jest zasa-
da całe pomieszczenie pełne - całę pomieszczenie puste.
Objawy zespofu zablrzeńoddechowych świń (Porcine Re-
spiratory Disease Complex -PRDC) w postaci kaszlu, wy-
pływu z nosa, niewydolności oddechowej orazzahamowa-
nia przyrostów m.c. obserwowane są u około 40%o zwie-
rząt, ze szczegóInym ich nasileniem w okresie jesienno-
zimowym. Wycieki z drógrodnych, atakże bezmleczność
połączona z zapaleniem gruczołu mlekowego. występuje
w każdej grupie technologicznej macior w różnym odsetku.

Gospodarstwo L jest obiektem o zamkniętym cyklu pro-
dukcyjnym, którego stado podstawowe liczy 469loch rasy
pbz x wbp oraz I'7 knurów rasy pietrain x durock, hamp-
shire x pietrain i pbz. Grupy technologiczne liczące 44
maciory są tworzone co 3 tygodnie. Sredni wiek odsadza-
nych od macior prosiąt wynosi 25 dn| Roczna produkcja
tuczników kształtuje się na poziomie ] 625. Lochy prośne
oraz katmiąc e żyrvi one s ą indywi du alnte, zależnie od li cz -

by odchowywanych prosiąt i okresu ciĘy, natomiast war-
chlaki i tuczniki żywione są ad libitum,paszami pełnopor-
cjowymi dozowanymi automatycznie. Sredni okres od uro-
dzenia do sprzedaĘ tuczników wynosi 2 1 0 dni. Zasada całe
pomieszczenie pełne całe pomieszczenie puste przestrze-
gana jest w chlewni w ograniczonym stopniu. Objawy
PRDC w postaci kaszlu, wypływu z nosa, niewydolności
oddechowej oraz zahamowania przyrostów masy ciała
(m.c.) obser-wowane sąu około 30Yo zwierząt,ze szczegol-
nym ich nasileniem w okresie jesienno-zimowym oraz
wczesnej wiosny. Warunki zoohigieniczne panujące na fer-
mie w pomieszczeniach dlawarchlakow i tuczników sąnie-
zadowalające i wpływająw znacznym stopniu na trudno-
ści w opanowaniu dyzenterii występującej u znacznego
odsetka zwierząt we wszystkich grupach wiekowych. Wy-
soka wilgotność, duże zagęszczenie zwierząt orazbrak moż-
liwości dogrzewania pomieszczeń, powodują istotne stra-
ty w produkcjlżywca. Problemy okołoporodowe charakte-

ryzulące się wyciekami z dróg rodnych, zapaleniem wy-
mienia i bęzmlęcznością występują u znacznego odsetka
loch i wahają się w zależnoścl, od pory roku od l1 do 29%o.

Ferma R jest gospodarstwem o zamkniętym cyklu pro-
dukcyjnym, którego stado podstawowe \iczy 300 macior
rasy wbp x pbz oraz 30 knurów rasy durock x pietrain i
pietrain x hampshire. Grupy technologiczne.Iiczące 12
macior sątworzone w odstępach 7-dniowych. Sredni wiek
odsadzanych prosiąt wynosi 25 dni. Roczna produkcjaflcz-
ników kształĘe się na poziomie 6000 zwierząt, Swinie
żywione sąpasząpełnoporcjową a średni okres tuczu wy-
nosi 180 dni. Zasada całe pomieszczenie pełne - całe po-
mieszczenie puste przestrzegana jest we wszystkich eta-
pach produkcji. Warunki w jakich przebywają zwierzęta w
okresie tuczu są bardzo niekorzystne, dlatego tez objawy
PRDC w postaci kaszlu, wypĘwu z nosa, niewydolności
oddechowej oraz zahamowania przyrostów m.c. obserwo-
wane są u około 50% świń. Dodatkowo system zywienia
oraz zagęszczenie zwierząt wpĘrva niekorzystnie na rvłal-
czanie dyzenterii, która w fermie stwierdzana jest okresowo
od ponad 20lat. Stany chorobowe związane z porodem i
okresem okołoporodowym, określane ogólnie j ako bezmlecz-
nośó poporodowa, występowĄw fermie sporadycznie, lecz
leczenie tych przypadków napotykało na duze problemy.

Gospodarstwo G jest obiektem o zamkniętym cyklu pro-
dukcyjnym, którego stado podstawowe liczy 150 loch rasy
pbz x wbp oraz 6 knurów rasy pietrain x durock i hampshi-
re x pietrain, Grupy technologiczne liczące 20 macior są
tworzone co 3 tygodnie. Sredni wiek odsadzanych od ma-
cior prosiąt wynosi ż9 dni. Roczna produkcja tuczników
kształtuje się na poziomie 3000. Lochy prośne orazkar-
miące żywione są indywidualnie, natomiast warchlaki i
tuczniki zywione są ad libitum. Sredni okres od urodzenia
do sprzedazy tuczników wynosi 185 dni. Zasada całe po-
mjeszczenie pełne - całe pomieszczenie puste nie jest w
chlewni przestrzegana. Objawy PRDC w postaci kaszlu,
wypływu z nosa, niewydolności oddechowe1 orazzahamo-
waniaprzyrostów m.c. obserwowane sąu około 20oń zwie-
rząt, zę szczególnym ich nasileniem w okresie jesienno-
zimowym oTaz w:zęsnej wiosny. Problemy okołoporodo-
we stanowiąw chlewni bardzo znaczący problem.

Zwierzęta. Do badań wybrano losowo 200 macior (50
w każdej fermie), wieloródek i pierwiastek, o masie ciała
odl42 do 198 kgoraz 400 losowo wybranych warchlaków
(100 w każdej fermie) o masie ciała od 14 do 32 kg. Jako
kontrolę postępowania przyjęto identyczne jakościowo i
ilościowo grupy zwierząt, zarówno loch jak i warchlakóW
którym w odróżnieniu od grup doświadczalnych aplikowa-
no tylko antybiotyk.

Postępowanie. W każdej fermie w ciągu max. 4 miesię-
cy wybrano l00 loch, u których wystąpiły objawy coJifotm
mastitisw postaci bezmleczności, obrzęku gruczofu sutko-
wego, wypływu z drógrodnych lub/i wzrostu wewnętrznej
ciepłoty ciała (wcc) powyżej 39,8oC. Maciorom z grup
kontrolnych podawano tylko antybiotyk (50 loch), nato-
miast maciorom w grupach doświadczalnych aplikowano
antybiotyk + Lydium KLP (50 loch). Rezultaty prowadzo-
nego leczenia notowano każdorazowo w karcie lochy. W
ferrnie L za antybiotyk z wyboru uznano oksytetracyklinę
(Oxytet LA), którą podawano w dawce 1 ml/10 kg m.c.



to

domięśniowo. W fermie R stosowano amoksycylinę (Cla-
moxyl LA) w dawce 1 m1/10 kg m.c. domięśniowo. W po-
zostałych fermach M i G zastosowano penicylinę (Duplo-
cillin LA) w dawce I mll25 kg m,c. domięśniowo. Warchla-
ki, u których zaobserwowano objawy kliniczne ze strony
układu oddechowego w postaci kaszlu, \\rypł}.w.u z nosa. nie-
wydolności oddechowej i wzrostu wcc byĘ na każdej fer-
mie wybierane i przenoszone do ,,kojców szpitalnych", War-
chlakom z grup kontrolnych podawano tylko antybioĘk, na-
tomiast u r,varchlaków doświadczalnych prowadzono che-
mioterapię z immunoterapią stosując antybiotyk + Lydium
KLP. Wyniki prowadzonej terapii notowano w karcie kojca,

Preparat Lydium KLP podawano zwierzętom jednora-
zowo w dawce 0,02 mg/kg m.c. Chemioterapię kontynu-
owano w zależności od ustępowania objawów klinicznych
u leczonych zwierząt stosując nie więcej niż trzy iniekcje
antybiotyku.

Badanie kliniczne leczonych loch obejmo-
wało co najmniej dwukrotny pomiar wcc w
ciągu doby, rejestrację objawów ogólnych,
ilość i charakter wypływuz drog rodnych oraz
zmlany zapalne w gtuczole sutkowym. Bada-
nie kliniczne leczonych warchlaków obejmo-
wało dwukrotny pomiar wcc w ciągu doby, re-
jestrację objawów ogólnych, natężenie kaszlu
i duszności orazwyjadanie paszy z koryt.

Wynikii omówienie

Wpływ prowadzonej terapii na lochy.
Wśród zmian chorobowych, obs erwowa-

nych u loch we wszystkich fermach do-
świadczalnych, najczęściej, (87,2 50ń) no-
towano o!fi§ wypĘrv z dlóg rodnych, któ-
ry u macior pojawiał się juz kilka godzin
po zakończonym pofodzie. W fermie L
wśród 100 wybranych do doświadczenia
1och dotkniętych zespołem bezmleczności
poporodowej, wypływy z drog rodnych
wystąpiły u 86 loch, z tęgo 47 zwterząt
znalazŁo się w grupie doświadczalnej,a39
w grupie kontrolnej. Po 72 godzinach od
podania Lydium KLP i anĘbiotyku, w gru-
pie doświadczalnej stwierdzono brak wy-
pĘv,.u z drogrodnych u 45 loch (95,74oń),
podczas gdy w grupie kontrolnej (sam an-
tybiotyk) efekt leczenia - brak wypłyrvu -
zaobserwowano u 35 loch (89,14%).

W fermie R te same parametry byĘ sta-
tystycznie zbliżone. Wypływy z drógrod-
nych wystąpiły u 85 poddanych doświad-
czeniu loch - 42 zwierzęta w grupie do-
świadczalnej i 43 w grupie kontrolnej. Po
trzeciej dobie od podania Lydium KLP i
an§biotyku w grupie doświadczalnej za-
notowano brak wypływu z dróg rodnych u
wszystkich 42 loch (I00%), podczas gdy
w grupie kontrolnej (sam antybiotyk) ob-
jawy metritis zaobserwowano jeszcze u 3

loch (6,97Yo).

W fermie M wypływy z drogrodnych stwierdzono
u 89 poddanych doświadczeniu loch - 43 zwierzętaw
grupie doświadczalnej i 46 w grupie kontrolnej. Po]2
godzinach trwania leczenta omawiane objawy obser-
wowano u i osobnik a (2,32%o) w grupie doświadczal-
nej i u 6 loch (I3,04%) w kontrolnej.

W ferrnie G wypłyłrry z dróg rodnych wystąpiły u
89 poddanych doświadczęniu loch - 4I zwterząt w
grupie doświadczalnej i 48 w grupie kontrolnej. Po
kolejnej dobie ttwania lęczeniaw grupie doświadczal-
nej omawianych objawów metritis już nie obserwo-
wano, natomiast w grupie kontrolnej objawy tewctĘ
się utrzymywały u 6 zwierząt (I2,5%). Szczegółowe
dane na temat ustępowania objawów metritis przed-
stawiono w tab. 1.

O ceniaj ąc efektywno ś ć po stęp owani a na p o dstawie
pomiarów wcc stwierdzono, żę u 72 (72%) loch pod-

Tab. 1. Efektywność stosowania preparatu Lydium KLP w skojarzonej te-
rapii bezmleczności poporodowej u loch oceniana na podstawie ustępowa-
nia objawów melritis

Tab.2. Efektywność stosowania preparatu L5,dium KLP w skojarzonej te-
rapii bezmleczności poporodowej u loch oceniana na podstawie ustępolva-
nia objawów gorączki

Liczba loch z MMA,
u łtórych stwierdzon0

podwyższenie
wewnęlnnei eiepłoty
ciała powyżei 39,8"G

Liczba / % loch, u których doszło
do ustąpienia gorączki (godziny

od lozpoczęcia leczenia)

24 48 72

L

R

M

G

dośw ia dcza lna

konttolna

doświadczalna

kontrolna

doświadcza lna

kontrolna

dośw iadcza lna

konttolna

32

40

38

37

38

41

39

36

16 / 50

7l17,5

22 l 5l,8s

5 / 13,51

26 l68,42

11 l26,82

25 l 64,10

14 / 38,88

15 / 46,87

16 / 40

g l23,68

19 / 51 ,35

9 / 23,68

20 l 48,78

,l1 l 28,2

8 l22,22

1 l3,12

17 l42,5

7 l 18,42

11 l29,72

2 l5,26

6 / 14,63

2 l5,12

10 l 27,77

Grupa

Liczba loch
z MMA, u których

stwierdzono
obiawy metritis

Liczba l% loch, u których doszło
do ustąpienia objawów metritis

(godziny od rozpoczęcia leczenia)

724824

L

B

M

G

doświadczalna

kontrolna

doświadczalna

ko ntrolna

doświadczalna

konlrolna

doświadczalna

kontrolna

47

39

42

43

43

46

41

48

28 l59,57

4 l10,25

29 l69,04

7 l 16,27

31 l72,09

11 l23,91

30 l73,17

9 / 18,75

14 l29,78

21 l53,84

11 l 26,19

18 / 41,86

9 / 20,93

12 l26,08

9 / 21,95

15 / 31 ,25

3 / 6,38

10 l25,64

2 l 4,76

15 / 34,88

2 l4,65

17 / 36,95

2l4,87

18 / 37,5



danych doświadczeniu w fermie L wystą-
pił istotny ponad 39,8oC wzrost wcc. W
grupie zwierząt doświadczalnych wzrost
tego paramettu zanotowano u 32 macior
(64%) podczas gdy w grupie kontrolnej u
40 osobników (80%). Po trzeciej dobie
trwania 7ęczęnta obj awów gor ączki nie ob-
serwowano zarówno w grupie doświad-
czalnejjak i w grupie kontrolnej.

Siedemdziesiąt pięć procent loch podda-
nych doświadczeniu w fermie R zareago-
wało ponad 39,8oC wzrostem wcc. W gru-
pie rw ier ząt do świ adc z alnych gor ąc zkę za-
notowano u 38 macior (76%) podczas gdy
w grupie kontrolnej u 37 osobników Qa%).
Po trzeciej dobie trwania Ieczęnla wymie-
nionych objawów w grupie doświadczal-
nej nie obserwowano, natomiast w grupie
kontrolnej gorączka utrzymywała się u 2
zwierząt (5,40%).

w fermie M wzrost wcc stwierdzono u
79oń loch poddanych obserwacji, W gru-
pie zw ier ząt do świadczalnych zanotowano
u 38 macior (76%), podczas gdy w grupie
kontrolnej u 41 osobników (82%). Po 72
go dzinach o d r ozp o częcia kuracj i p o dv,ry ż-
szonąwcc obserwowano u 1 lochy (2,63%)
w grupie doświadczalnej i u 4 loch (9,15%)
w kontrolnej.

w fermie G wzrost wcc zaobserwowa-
no u75oń zwterząt poddanych badaniu, tj.
u 39 loch w grupie doświadczalnej i 36 w
grupie kontrolnej. Po trzeciej dobie trwa-
nia leczenia omawiane objawy obserwowa-
no u 1 osobnika (2,56%) w grupie doświad-
czalnej i u 4 loch (II,II%) w kontrolnej.
Szczegółowe dane na temat ustępowania
obj awów podwyższonej wcc przedstawio-
no w tab, 2.

Kolejnym obserwowanym parametrem
był obrzęk gruczoŁll sutkowego orazbęz-
mleczność. Zmiany takie obserwowano 1760ń lochw
fermie L, tj. u 80oń zwterząt w grupie doświadczalnej
iu7ż%o zwierząt w grupie kontrolnej. Po trzeciej do-
bie trwania Ieczenia omawianych objawów nie obser-
wowano wśród zwterząt w grupie doświadczalnej,
natomiast w grupie kontrolnej obrzęk gruczołu sutko-
wego utrzymywał się u 2,7 7 

oń zwierząt,
Podobnie w fermie R zmiany w obrębie gruczołu

sutkowego obserwowano u ] Yo zwierząt objętych
doświadczeniem, u 66Yo w grupie doświadczalnej i
82oń w kontrolnej. Po trzeciej dobie trwania lęczenia
omawianych objawów nie obserwowano w grupie
doświadczalnej, natomiast w grupie kontrolnej utrzy-
mywaĘ się wciąz u 4,87%o zwterząt.

U 9I% loch poddanych doświadczeniu w fermie M,
tj, u 96% zwterząt w grupie doświadczalnej i u 86%
zwierzątw grupie kontrolnej obsetwowano objawy ze

Tab. 3. Efektywność stosowania preparatu Lydium KLP w skojarzonej te-
rapii bezmleczności poporodowej u loch oceniana na podstawie ustępowa-
nia zmian w obrębie gruczołu sutkowego w dniu po porodzie

Tab. 4. Efektywność stosowania preparatu Lydium KLP w skojarzonej te-
rapii bezmleczności poporodowej u loch oceniana na podstawie wskaźnika
interwencji lekarskich i odchowu prosiąt

strony gruczołu sutkowego. Po 72 godzinach trwania
Ieczenia w grupie doświadczalnej nie obsetwowano
omawianych objawów chorobowych natomiast w gru-
pie kontrolnej objawy utrzymywały się u 6,970ń zwię-
rząt.

Także w fermie G zmiany w obrębie gruczołu mle-
kowego obserwowano u 77oń zwlerząt objętych do-
świadczeniem, u 82ońw grupie doświadczalnej i7ż%
w kontrolnej. Po trzectej dobie trwania leczenia oma-
wianych objawów nie obserwowano w grupie doświad-
czalnej, podczas gdy w grupie kontrolnej objawy ma-
stitisutrzymywĄ się u2,77oń loch. Szczegółowe dane
na temat ustępowania obj awów mas titi s przedstawio-
no w tab. 3.

Prowadzono także rejestrację ltczby interwencji le-
karskich u prosiąt w miotach od loch objęĘch doświad-
czeniem, Istotnych statystycznie rożnic nie stwierdzo-

Ferma Gtupa

Liczba loch z MMA,
u których stwierdzono

zmiany w obrębie
gruczołu sulkowego

(obrzęk, bezmlecznośó)

Liczba l % loch, u których doszło
do ustąpienia zmian w obtębie
gruczołu sutkowego (9odziny od

tozpoczęcia leczenia)

724824

L

R

M

G

doświadczalna

kontrolna

dośw iadcza lna

kontrolna

doświadczalna

konttolna

dośw iadcza lna

kontrolna

40

36

33

41

48

43

41

36

28 l70,0

21 l58,33

26 l78,78

19 / 46,34

38 / 79,1 6

20 l46,51

29 l70,73

21 l58,33

11 l 27,5

12 l33,33

7 l 21,21

16 / 39,02

9 / 18,75

10 l23,25

11 l26,82

10 l27,77

1 l2,5

2 l5,55

0/0

4 l9,75

1 l2,08

10 l23,25

1 l 2,43

4 l 11,11

Ferma Grupa

Liczba loch
w grupie

z objawami
MMA

Liczba
interwencji
u prosiąt od

dnia porodu

do odsadzenia

Liczba prosiąt

I

urodzonych' odsadzonych

L

R

M

G

doświadczalna

kontrolna

d oś w ia dcza lna

kontrolna

doświadczalna

ko ntto lna

d ośw iadcza lna

kontrolna

50

50

50

50

50

50

50

50

52

61

32

58

36

4l

51

71

516

503

489

492

501

517

482

471

484

470

449

447

481

478

439

436



no, choó we wszystkich fermach, w grupach doświad-
czalnych,liczbaprzeprowadzonychzabtegowlęczni-
czych była mniejsza w porównaniu do grup kontrol-
nych. Brak także wy r aźne go wpĘwu sto s owanej tera-
pii na liczbę odsadzonych prosiąt od macior doświad-
czalnych,w porównaniu do grup kontrolnych.

Wpływ stosowania Lydium KLP na efektywność
antybiotykoterapii u warchlaków.

W fermie L, spośród 200 zwierząt objętych obser-
wacją po szóstej dobie trwania Ieczęnja w grupie do-
świadczalnej nie było już zwierząt chorych, a dalszej
terapii poddano 30ń zwterząt z grupy kontrolnej. W
trakcie trwania doświadczenia lub bezpośrednio po
jego zakończeniu selekcji poddano w grupie doświad-
czalnej lo/o, aw grupie kontrolnej 40ń zwterząt W gru-
pie doświadczalnej nie zanotowano padnięć podczas
gdy w grupie kontrolnej padło 5% objętych doświad-
czeniem warchlaków.

Identyczne parametry mierzono w fermie R gdzie
wyniki były zbltżone do wyników uzyskanych w fer-
mie L. Po szóstej dobie obserwacji nie było już zwte-
rząt chorych zarówno w grupie doświadczalnej jak i
wśród zwterząt kontrolnych. W trakcie trwania do-
świadczenia lub bezpośrednio po jego zakończenil
selekcji poddano w grupie doświadczalnej Ioń, a w
grupie kontrolnej 60ń zwierząt O dnotowano także, że
odsetek padnięć był identyczny jak zwterząt podda-
nych selekcji.

W fermie M w szóstej dobie kuracji uzyskano wy-
leczenie I 00% zvv terząt do świadczalnych, po dczas gdy
w grupie kontrolnej objawy chorobowe ze stronyukła-
du oddechowego stwierdzono u Ioń zwterząt.

Nie wybrakowano zwierzątw grupie doświadczal-
nej, podczas gdy w grupie kontrolnej l4ońwarchlaków
poddano selekcji. W trakcie lęczęnia padło 3%o zwte-
rzątw grupie doświadczalnej i20ń świń kontrolnych.

W fermie G na 200 zwterząt objętych doświadcze-
niem po 96 godzinach od rozpoczęctaleczenta w gru-
pie doświadcza|nej wyzdrowiały ostatnie chore świ-

58 (4)

nie (1I%o), podczas gdy
ostatnia świnia kontrol-
na wyzdrowiała 24 go-
dztny póżniej. W trakcie
trwania doświadczenia
lub bezpośrednio po jego
zakończeniu selekcji
poddano w grupie do-
świadczalnej 30ń, a w
grupie kontrolnej 9%
zwierząt. W grupie do-
świadczalnej nie zanoto-
wano padnięc, podczas
gdy w grupie kontrolnej
padło 90ń objętych do-
świadczeniem warchla-
ków.

Omawiając uzyskane
r ezultaty należy p o dkre -

ślic, że zar ówno w grupach loch z obj awami bęzmlecz-
ności poporodowej, jak i wśród warchlaków z obja=

wami chorobowymi typowymi dla PRDC stwierdzo-
no pozytywny wpĘw stosowania Lydium KLP w te-
rapii tych chorób. Efektywnośc podawania tego im-
munomodulatora była zróżnicowana. W niektórych
grup ach zw ier ząt do świadc zalnych - zar ówno loch j ak
i warchlaków była ona wysoka, aw innych nieco niż-
sza,nie mniej praktycznie we wszystkich grupach do-
świadczalnych stosowanie Lydium KLP jako leku
wspomagaj ącego przynosiło pozytywny efekt. Szcze-
gółowe dane na temat wpłyłT r stosowania Lydium KLP
na efektywność antybiotykoterapii u warchlaków
przedstawiono w tab. 5.

Leczenie przy pomocy preparatu Lydium KLP po-
wodowało szybsze ustępowanie objawów klinicznych,
zdecydowanie wyższy odsetek wyleczei oraz rrniej-
sząItczbę wybrakowań i padnięć.
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Tab. 5. Wpływ stosowania preparatu Lydium KLP na efektywność antybiotykoterapii

Grupa -,-,t-r-" ---,-,
w doświadczeniu

L

R

M

G

d oś w ia dczalna

kontrolna

doś w ia dczalna

kontrolna

doświadczalna

konltolna

doświadczalna

kontrolna

100

100

100

100

100

100

100

100

6

2

11

0

21

3

25

20

34

20

41

18

17

8

34

21

Ą1

30

36

31

34

24

27

27

13

30

7

28

21

27

11

13

5

6

3

11

4

21

0

1

0

3

0

0

0

1

0

0

1

4

1

6

0

14

3

9

0

5

1

6

3

2

0

9


