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Efficiency of ]spectom}cin and linkomycin in contlolling swine colibacteilosis
Summary

The purpose of the trial was to evaluate the efl'ect of Linco-Spectin]M 44 Premix in controlling,and preventing
post-weaning diarrhoea irr piglets. Linco-SpectinTlt 44 Premix (22 g of active linkomycin and 22 g of active
spccĘnomycin) is one of the most readily accepted broad-spectrum antibiotics used in pig production. Tegts inves;
tigating the preventive efficiency of Linco-SpectinTY 44 Premir were carried out on a far,rołv-to-finish farm Iocated
in western Poland with an annual production of 15 000 fatteners. The test was carried out on 13 618 animals. 6558
piglets from 16 technological groups were used as experimental and 7060 piglets from the same number of techńo-
logical groups served as controls. Linco-SpectinrM 44 Premix was administerd to the experimental pigs for l4 days
post-weaning Trimerazin (Sulfamerazin; Trimetopri
The paramete ery experimental group lł,ere compared
order to estim ntibiotic therap1,. The following criteria
from weaning to day 70 of life, number of piglets which died and mean body weight gains over this pćriod. Symp:
toms of diarrhoea and poor growth n,death
occurred in all the group§ of weaned ,includ:,
ing mild h}peraemia with dilatation '§howed
that at day 70 of life the body weight ;control
pigs whose average weight was 19.10 kg. The mortaliĘ r
farm was nearly half that of the control groups (4.39o/o)
Usin g conventional anti-micro,bial disc diffusion suscep
dium, all the,examined strains of E. coli demonstrated su
PCR technique was used to detect genoĘpe markers of

The results indicated that the use of linkomycin-spe
beneficial effect on their average body weight, decreise
contracting diarrhoea cau§etl by enteropathogenic E. coli.
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Zakażęniapatogennymi szczepami Es cheri chia co]i
u prosiąt w okresie po odsadzeniu ich od macior, mogą
by ć przy czyną b i e gunek, prowadzących do o dwodnie -
nia, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej , zmniej-
szenjaprzyrostów masy ciała orazw konsekwencji do
padnięć. Naj częstsz ą przy czyną zaburzeń j elitowych
u prosiąt odsadzanych sąenterotoksyczne szczepy E.
coli(ETEC) (l4)

Czynnikami chorobotwórczości enteropatogennych
szczepów E. coli sąftmbrie adhezyjne odpowiedzialne
b ezp o średnio za koloni zacj ę nabłonka j elitow ę go pr zęz
bakterie oraz enterotoksyny, Najczęstszym czynnikiem
kolonizacyjnymszczepów ETEC sąu prosiąt w okresie
poodsadzeniowym fimbrie F18, obecności których nie
stwierdza się u szczepów izolowanych od prosiąt ose-
sków ( 1, 4, 7 . 17). Nie są one j ednak bezpośredniąprzy-
czyną bi egun ek. Za pr o ces ten odpowiedzialne s ą uwal-
niane pr ze z p ato genne szczepy E. c o l i czy nnlki toksyc z -
ne zwane enterotoksynami (3, 13). Czynnikami sprzy-
jającymi ronv,ojowi choroby są: zaburzenia w składzie

flory bakteryjnej przewodu pokarmowega zwrązane z
żyłvieniem świń paszami wysokobiałkowymi i jedno-
cześnie niedostateczna ilość produkowan ego przez W-
czoĘ żołądkowe prosiąt kwasu solnego, przekarmienie
oraz stres odsadzeniowy. W zwalczaniu tej postaci ko-
libakteriozy immunoprofilakĘka nte znalazła jak do-
tychczas zastosowania z powodu braku skutecznej
szczepionki. D late go też zvv a7czanie kolib akterioz okre-
su okołoodsadzeniowego oparte jest na stosowaniu od-
powiednich dla tego okresu życia prosiąt pasz, zakwa-
szac7N oraz chemioprofi lakĘce,

Je dnym z pr ep ar atow mo g ąc y ch znalężc z a s to s ow a-
nie w pro gramach profilakty czny ch j est Lin co- Spec-
tinTM, w którego skład wchodząspektynomycyna i lin-
komycyna. Pierwsza z wymienionych sub stancjt zalt-
czana jest do grupy preparatów aminoglikozydowych,
natomiast druga na|eży do linkosamidów nazwanych
niekiedy mono gliko zy dami.

C e lem b adań było okre ś 1 ente przy datno ś c i pt ęp ar a-
tu Linco-SpectinTM 44 Pręmix (Pharnracia Animal



Health), w którego skład wchodząwymienione anty-
biotyki, w ograniczaniu strat zwtązanych z kolibakte-
riozą prosiąt okresu okołoodsadzeniowego.

Mateliał imetody

Gospodarstwo. Badania terenowe mające na celu oce-
nę kliniczną skuteczności preparatu Linco-SpectinTM 44
Premix w profilaktyce biegunek prosiąt okresu okołoodsa-
dzeniowego przeprowadzono w latach 1996-1991 w go-

spodarstwie wielkotowarowym,,P" usytuowanym na tere-

nie województwa Wielkopolskiego. Ferma,,P" jest gospo-

darstwem o zamkniętym cyklu produkcyjnym, którego sta-

do podstawowe li 0 oraz 16 knurów
rasy duroc. G*py e 40loch prośnych
są tworzone w od Sredni wiek odsa-

dzanych od macior prosiąt wynosi 30-32 dni. Roczna pro-

dukcja tuczników kształfuje się na poziomie l5 000. W
chlewni pt zestr ze gana j e st zas ada,,c ałe p omi e szczenie p eł-

ne całe pomieszczenie puste". Zwierzęta żywl,one są ad
tibitumpasząprestafter do 14 dnia po odsadzeniu. Po tym
okresie następuje zmiana karmy na starter. Srednj okres
tuczu świń wynosi 180 dni.

Objawy
ciała (m.c.)
odsadzeniu
zwiększone padnięcia we wszystkich grupach odsadzanych
prosiąt. Zachorowalność prosiąt z objawami biegunki wa-
hała się w granicach 40-10oń, a padnięcia prosiąt mieściły
się w przedziale ż-I4oń.

Zwierzęta. Badania przeprowadzono na ogółem 13 6 1 8

prosiętach, które podzielono na 2 grupy. G-pę 1 doświad-
cza\nąstanowiły prosięta z 16 grup technologicznych, w
sumie 6558 prosiąt. G-pę kontrolną tworzyła taka sama

liczba grup technologicznych, łącznie 7060 prosiąt. Wiek
prosiąt doświadczalnych i kontrolnych wynosił 30-32 dni.

błony śluzowej oraz nadmierne gromadzenie się gazu.

Chemioterapeutyki. Lekiem stosowanym w zapobie-
ganiu kolibakteriozy okresu okołoodsadzeniowego prosiąt
z grup doświadczalnych był Linco-Spectin 44TM Premix.
Każdy kilogram premiksu zawiera ż2 g aktywnej spekty-
nomycyny. W grupach zwierząt kontrolnych stosowano
Trimerazin (Solfamerazyna-Trimetoprim) zgodnie z za7e-

ceniami producenta.
Po stępowan ie. Zw ierzęta w grup ach do świadczalnych

otrzymywały przez l4 dni po odsadzeniu Linco-Spectin
44TM Premix w ilości 2kgltonępaszy. Efektywność postę-
powania oceniano na podstawie średnich przyrostów m.c.

od odsadzenia do 70 dnia życia,liczby prosiąt padły ch oraz
średnich dobowych przyrostów m.c. w tym okresie.

Badania laboratoryjne. Do badań laboratoryjnych ukie-
runkowanych na ustalenle przyczyny zachorowań pobrano

wyc inki j elit cienkich zw ter ząt p adłych. Izolacji szczep ow
dokonywano poprzez badanie hodowlane zgodnie ze sto-

na
na
fi-

kacj ę b i oche micznąw y lzo lowanych E. c o l i przeprowadzo-
no przy uzyciu zestawu API 20E (bio-Merieux, Francja).
Do oznaczenia markerów genoĘpowych fimbrii F18 i tok-

lzo|owanych z
ex PCRumoz-
chromosomal-

nego DNA szczepów E. co]i,kodujących wytwarzanie fim-
brii FlB i toksyny shiga Stx2e, a Ęm samym pozwolił na

specyficznądiagnostykę colibędących
przyczynąbiegunek w o iowym (8, 9).

Wyniki i omówienie

B adaniem b akteriolo g lcznym wycinków j elit ci en-

w granicach356-42l (ryc. 1).

Wykazano istotny wpływ stosowania połączenla

n 
efektywnośc preparatu Lin-

c tyce kolibakteriozy prosiąt
o ócić uwagę na właściwości

ących w skład tego preparatu.
ałantę spektynomycyny p o le ga
białek w komórkach bakteryj-

tococcus sp., Erys opelotrix rhus i opathie,baktęrtlbęz-
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Ryc. 1, Średnie dobowe przyrosty masy ciała w grupach pro-
siąt doświadczalnych i kontrolnych w okresie między odsa-
dzeniem (30 dzień życia) a 70 dniem życia

kg
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Ryc. 2. Średnie przyrosty masy ciała prosiąt w grupach do-
świadczalnych i kontrolnych w 70 dniu życia

o/
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Ryc. 3. Odsetek prosiąt padĘch w okresie od odsadzenia do 70
dnia Ącia

tlenowych C]ostridium sp. oraz Brachyspira hyody-
s e n te ri a e. Prze ciwb akteryj ny zakre s działania sp ekty-
nomycyny dotyczy większoŚci bakterii Gram-ujem-
nych m.in. szczepów Escherichia coli, Salmonella sp.,
Pasteure]]a sp., Klebsiella sp.,atakże Mycoplasma sp.
Z uwagt na fakt minimalnego wchłaniania spektyno-

mycyny z przęw odLL pokarmow ego uw aża się, Że an-

§biotyk ten jest szczegolnieprzydatny w terapii cho-
rób przewodu pokarmowego. Warto podkreślić, że
efektywność przedstawionej kombinacj i antybiotyków
wykazalt w omawianym aspekcie również inni auto-
rzy (5,6, I0-I2,15, 16, 18).

Reasumując należy stwierdzić, że preparat Linco-
SpectinTM 44 Premix zawierający w swoim składzie
linkomycynę i sp ektynomycynę można uznac za lek z
wyboru w profilaktyce kolibakterioz prosiąt odsadzo-
nych.
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