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Efficacy of doxycycline in multifactotial tespilatory tlact infections in pigs

Summary

The study held two tria|s on two commercial breeding farms - S and W in order to evaluate the efficacy of
doxycycline under field conditions. The trials were carried out on 635 animals (340 pigs on farm S and 295 on
farm W). The etiological agents for mixed infections of the respiratory system were: S. suis, H. parasuis,
P. multocida, M. hyopneumoniae. A. pleuropneumoniae was also detected in farm "Woo. Doxymina 207o was
administered to the experimental group of animals 7 days after weaning, at a dose of 1Omg/lkg of body weight.
Simultaneously, the animals from the positive control group were treated with Ronaxan 20oń (doxycycline) in
farm S and Biomox (amoxicillin) in farm W using the doses recommended by the producer. The negative
control animals were not given any medication on either of the farms. The aim of the experiment was to
evaluate: mortality rate, the percentage of pigs with respiratory symptoms, medical interventions and body
lveight gain.

The mortality rate in the experimental group on farm W was 5.38oh. This parameter was considerably
|ower in the negative control group (8.57%) and was comparable to the positive control group. On farm S this
parameter was 5.837o in the experimental group,91'/"in the negative control group and50ń in the positive
control group. The results indicated that Doxymina@ 20%o considerably influenced body weight gain. The
mean body weight of the experimenta| pigs was comparable on the fina| day of observation to the mean body
weight of the positive control animals and significantl_v higher than in the control groups. The other para-
meters were similar. Doxymin a@ 20o/o proved to be effective in mixed respiratory tract infections in pigs.
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Uz a s adnion ą or ganizacyj ni e i ekonomi cznie dro gą
p o stęp o w an ia w zw alc zaniu mi e sz an y ch zakażeń ukła-
du oddechowego j est chemioprofilaktyka, połączona
z poprawąwarunków środowiskowych w pomieszcze-
niach dla zwierząt Wybor odpowiedniego antybioty-
ku w zwalczanlu wspomnianych chorób jest bardzo
trudny ze względu na szybkie narastanie oporności
niektórych bakterii na powszechnie stosowane chemio-
terapeutyki. Zjawisko to jest ściśle skorelowane zbLę-
dami, jakie popełnia się podczas ich stosowania.
W zw alczaniu zakażeń układu o dde chowe go zal e c a s i ę
stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum dzia-
łaniabądż tez kombinacji preparatów, które działają
ze sobą synergistycznie.

Doksycyklina j est antybiotykiem z grupy tetracyklin,
ktory ma szerokie zastosowanie przede wszystkim
w terapii chorób drobiu. Odznacza się szerokim spek-
trumdziałania w stosunku do gronkowców, paciorkow-
ców, dwoinek zapalenia płuc, Gram-ujemnych pałe-
czękzrodzaju H. sp.,pałęczek E. coli, przetrwalniku-
jących laseczek tlenowych (Bacillus.qp.) i beztleno-
\\ych (Clostridium q,p.), Gram-dodatnich nie przetrwal-

Choroby układu oddechowego świń, z uwagi na ich
wi el oczynnikowy charakter, stanowią po w ażny prob-
lem w produkcji trzody chlewnej. Spośrod czynników
zakażnych istotną rolę odgrywają między innymi:
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) oraz wirus zespołu
rozrodczo-oddechowego (PRRSV). Obydwa wymie-
nione mikroorgan izmy mająwłaściwości immunomo-
dulujące (9-11), w związku z czym okresowo mogą
ułatwiać wnikanie i kolonizację układu oddechowego
takimi bakteriami, jak: A c tino b ac i l lus p l euro pn eum o -
niae (App), Pasteurella multocida (P. *.), Bordetella
bronchiseptica (B. b.), Streptococcus sp. (Strep. sp.),
Haemophilus sp. (H. sp.), Staphylococcus sp. (Staph.
sp.), Salmonella sp. (S. 

"p ), 
czy Escherichia coli

(E. c o l i). W badaniach l aboratoryj ny ch z materiału bio-
logicznego uzyskanego od świń padĘch z powodu in-
fekcji układu oddechowego bardzo rzadko izoluje się
jeden gafunek bakterii. Zazwyczaj stwierdza się infek-
cje o charakterze mieszanym, w ktorych przebiegu wy-
o s abnia si ę j ednocze śni e pasterel l e, mykopl azmy ) gr on-
kowc e or az p aclorkowc e, a czasami równi ez p aŁeczkę
okręznicy lub inne drobnoustroje.



nikuj ących pałeczek L i s t e r i a m o n o cy t o g en e s, Gr am-
-dodatnich bakterii zrodzaju Actinomyces sp., Gram-
-uj emnych pałeczek z r odziny Ent erob ac t eri ac eae
(Salmonella sp., Shigella sp., Klebsiella sp., Yersinia
sp.). Z własnych obserwacji klinicznych oraz publi-
kowanych danych (8) wynika, ze doksycyklina jest
lekiem z wyboru w leczeniu zakażehmykoplazmami,
chlamydiami i riketsjami.

Celem badań była ocena skuteczności doksycykli-
ny, podstawowego składnika preparatu Doxymina'E
20oń {prod Drwalewskie Zal<łady Przemysłu Biowe-
terynaryj ne go S.A. ) w chemioprofilaktyce mieszanych
zakażęń układu oddechowego świń w warunkach te-
renowych.

Materiał imetody
Gospodarstwa. Badania przeprowadzono w dwóch fer-

mach wielkotowarowych S oraz W. Nieszkodliwość pre-
paratu oceniano w chlewni K.

Ferma S zlokalizowanajest w województwie wielkopol-
skim. Stado podstawowe liczy 600 loch, rasy wielka biała
polska (wbp) i polska biała zwisłoucha (pbz). W rozrodzie
wykorzystuje się inseminację. Grupy technologiczne zło-
żonę z 30 loch prośnych tworzone sąw odstępach 7-dnio-
wych. Prosięta odsadzane są średnio w 28. dniu życia. Rocz-
nie odchowyrvanych jest około 10 000 tuczników. Zasada
,,całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste" (cp-
-cp) nie jest przestrzegana. Warunki środowiskowe, w któ-
rych odchowywane są świnie, są nieodpowiednie.

Ferma W znajduje się na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Jest gospodarstwem o zamkniętym cyk-
luprodukcyjnym, którego stado podstawowe liczy 480 loch
rasy wbp x pbz oraz 12 knurów rasy duroc x pietrain i pie-
train x hampshire. G-py technologiczne liczące po 24
maciory, sątworzone w odstępach 7-dniowych. Sredni wiek
prosiąt odsadzanych od macior wynosi 25 dni. Roczna pro-
dukcja tuczników kształtuje się na poziomie ]500 zwie-
rząt. Świnie ryrvione sąpasząpełnoporcjową a średni okres
tuczu wynosi 195 dni. Zasada cp-cp nie jest przestrzegana.
Warunki, w jakich przebywają zwierzęta w okresie tuczu
sąbardzo niekorzystne, dlatego też objawy w postaci kasz-
lu, wypływu z nosa, niewydolności oddechowej oraz wy-
ruźnego zahamowania przyrostów masy ciała (m.c.) obser-
wowane są u około 50% świń z tej grupy produkcyjnej.

Chlewnia K zlokalizowana jest w województwie lubel-
skim. Dla oceny nieszkodliwości Doxyminyg 20oń tlżyto
20 warchlaków o m.c. około 8 kg.

Zwierzęta. Do badań klinicznychlżyto łącznie 635 pro-
siąt. W chlewni ,,S" wykorzystano 340 prosiąt, natomiast
w obiekcie ,,W" - 295 prosiąt. W obrębie każdej z chlewni
zwierzętapochodziły od loch należących do tej samej gru-
py technologicznej.

Preparaty. Do badań zastosowano preparat Doxymina8
20%q zawierający doksycyklinę jako substancję czynną.
Jeden grampreparatu zawieral)) mg doksycykliny. W gru-
pach kontrolnych dodatnich stosowano leki z wyboru: fran-
cuski odpowiednik Doxyminy|'] 20% - Ronaxan@ 20oń (Me-
rial) lub Biomox (Biowet S.A.) 8,7 g amoksycyliny
w 100 g preparatu. W terapii chorób układu oddechowego
stosowano Cobactan (Intervet) 1ub Synulox (Pfizer).

Postępowanie. Dla oceny nieszkodliwości Doxyminyiu'
20oń w gospodarstwie K prosiętom podawano przez 7 dni
preparat rozpuszczony w wodzie w dawce 10 mg/l kg m.c.

Zwierzęta w chlewni S podzielono na grupę doświad-
cza|nąi kontrolną dodatnią; każda z Erup liczyła l 20 świń.
Kontrolę ujemną stanowiło pozostaĘch 100 osobników,
ktorych nie poddawano leczeniu. W chlewni W świnie po-
dzielono na grupę doświadczalną i kontrolną dodatnią li-
czące po l30 osobnikow oraz grupę kontrolną ujemną (35
osobników). W gospodarstwie S zwierzętom doświadczal-
nym podawano Doxyminę'|'20oń, natomiast świniom gru-
py kontrolnej dodatniej - Ronaxan@ 20%. Swiniom z gru-
py kontrolnej ujemnej nie podawano profilaktycznie żad-
nego leku, natomiast natychmiast w przypadku stwierdze-
nia pierwszych objawów chorobowych stosowano u nich -
zgodnie z zaleceniami producenta - amoksycylinę (Synu-
loxe).

W fermie W w grupie doświadczalnej stosowano Doxy-
minęE' 20oń zgodnie z podanymi zasadami. W grupie kon-
trolnej dodatniej podawano w terapii świń amoksycylinę
w postaci preparatu Biomoxo.

Zwierzętom doświadczalnym podawano przez 7 dni po
odsadzeniu Doxyminę'u] 20Yo w wodzie do picia, w dawce
l0 mg/kg m.c. W obu gospodarstwach przy podziale zwie-
rząt na grupy pzestrzegano zasad losowego wyboru i za-
pewniono podobną liczbę loszek i knurków w kazdej po-
równywanej grupie kontrolnej i doświadczalnej. Zwraca-
no też uwagę, aby wyjściowa masa świń doświadczalnych
i kontrolnych wynosiła średnio 7 kg.

Dla określenia efektywności Doxyminy8' 20oń ocente
poddano: wskaźnik zachorowań z objawami ze strony ukła-
du oddechowego, liczbę interwencji lekarskich w grupie
oraz w przeliczeniu na jednego osobnika, wskaznik pad-
nięć oraz przyrosty m.c. Wszystkie parametry dotyczyły
okresu od odsadzenia do 60 dni po odsadzeniu.

Badan ie labo rato ryj ne. Do badań bakteriologi czny ch
pobrano wycinki płuc, wątroby, nerek oraz śledziony od
świń nie leczonych - padłych z objawami ze strony układu
oddechowego. W sumie materiał do badań pobrano od
9 świń. Badanie bakteriologiczne wykonano zgodnie ze sto-
sowanymi powszechnie metodami mikrobiologicznymi na
podłozu agarowym z dodatkiem 5% krwi konskiej orazna
podłozu wybiórczo-różnicuj ącym McConkeya.

Wyniki iomówienie
Badania bakteriologiczne. W gospodarstwie S w ma-

teriale biologicznym pobranym od świń padłych
w okresie przed wprowadzeniem leczenia stwierdzo-
no obecność bakterii: 

^§. 
szls, Haemophilus parasuis

(Hps), P. m. oraz Mhp.W fermie W wyizolowano na-
stępuj ące drobnoustr oje: App,,S. szls, Hps, P m. i Mhp.

Wyniki dotyc ząc e rezultatów p o stęp owa nia przed-
stawiono w tab. l i 2 oraz zaprezentowano na ryc. 1.

Z danych zawaĘch w tabelach i na rycinie wynika,
że stosowanie u świń doksycykliny ograniczyło wy-
stępowanie objawów chorobowych ze strony układu
oddechowego.W gospodarstwie S odsetek świń, u któ-
rych stwierdzono zablrzenia oddechowe wynosił
w grupie doświadczalnej średnio 32,50Yo i był nie-
znacznie (I,67%) wyższy od stwierdzonego w grupie



Tab, 1. EfektYwnoŚĆ preparatu Doxymina@ 20%o w zwalczaniu mieszanych zakażeń ukladu oddechowego świń w gospodar-
stwie W

Tab. 2, EfektywnoŚĆ preparatu Doxymina@ 20o/o w zwalczaniu mieszanych zakażeń układu oddechowego świń w gospodar-
stwie S

Masa ciała w dniu

0dsadzenia I 
załornczenia

] 0DserWaclI

D oś wia dczalna
(Doxymina@ 20%)

kontrolna dodatnia
(Ronaxan@ 20%)

Konlrolna ujemna

120

,l20

100

39i32,50

37/30,83

49/49,0 0

115

130

286

0,96

1,08

2,86

7ls,83

6/5,0 0

9/9,00

7,02

6,90

6,87

18,60

,l8,90

17,30

11,58

12,00

1 0,43

kontrolnej dodatniej. W grupie kontrolnej ujemnej,
w ktorej nie stosowano antybiotykow, wskaźnik ten
kształtował się na poziomie 49,00o/o.

W W w grupie doświadczalnej za-
choro ono u 26,920ń i były one mniej-
sze o 4,620ń w porównaniu z grupąkontrolną dodat-
nią. Wśrod zwierzątz grapy kontrolnej ujemnej para-
metr ten wynosił 42,86oń.

Ko lej nym o c eni anym wskaźnikie m była Iiczb a in-
terwencji lekarskich. W grupach: doświadczalnej i kon-
trolnej dodatniej (gospodarstwo S) liczba zabiegów
Ieczniczy chwynosiła odpowiednio 1 1 5 oraz I30 i była
o ponad poł ow ę niższa w porównaniu z kontrolą uj em-
ną. W efekcie wskaźnik interwencji lekarskich (stosu-
nek liczby interwencji lekarskich do liczby zwierząt)
dla grupy doświadczalnej i kontrolnej dodatniej wy-

nosił odpowiednio 0,96
i1,08,awprzypadku
grupy kontro lnej uj emnej
sięgał aż2,86.

w fermie w wskaźnik
ten w grupie doświad-
czalnej i kontrolnej do-
datniej wynosił odpo-
wiednio 0,73 i 0,82, na-
tomiast wśrod zwierząt
z grupy kontrolnej ujem-
nej był prawie dwukrotrrie
wyższy i wyniosł 1,40.

Współczynnik padnięć
był skorelowany z odset-
kiem zwierząt chorują-
cychz objawami ze stro-
ny układu oddechowego
i wynosił w przypadku
chlewniS5,83%wgru-
pie doświadc zalnej, 5§0oń

w kontrolnej dodatniej
i9,00Yo-wkontrolnej
ujemnej. Podobnie para-

o)

50

45

40

35

30

l3

10

SW
Odsetek zwierząt z objawami chorobowymi Odsetek padnięć

Ryc. 1. Odsetek zachorowań oraz
świńwfermiesiw

padnięć na tle mieszanych zakażeń układu oddechowego
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metry te ksztahowaĘ sięw obiekcie W i wynosił od-
powiednio: 5,38Yo, 6,I5Yo i 8,5]oń.

Srednie przyrosty m.c. w okresie obserwacji w go-
spodarstwie S wynosiły: 11,58 kg w grupie doświad-
czalnej,12,00 kg w grupie kontrolnej dodatniej oraz
10,43 kg w grupie kontrolnej ujemnej, W gospodar-
stwie W średnie przyrosĘ m.c, byĘ niższe i wynosiĘ
odpowiednio: 9,90 kg,9,6I kg i 8,90 kg.

Przedstawione wyniki badań własnych wskazują ze
preparat Doxymina'B 20oń miał korzystny wpĘw na
każdy z ocenianych parametrów. Profilaktyczne zasto-
sowanie leku ograniczyło występowanie objawów kli-
ntczny ch ze strony układu oddechowe go. Odsetek pad-
nięć był prawie dwukrotnie mniejszy w grupie, w kto-
rej podawano Doxymin ę"| 20oń w porównan iu z grupą
kontrolną ujemną. Warto nadmienić, że porównanie
byłoby jeszcze korzystniejsze, gdyby w grupie kon-
trolnej ujemnej nie podejmowano postępowania inter-
wencyjnego. Podawanie ocenianego preparatu wpły-
nęło na przyrost m.c. świń w omawianym okresie.
W dniu zakończęnia obserwacji m.c. warchlaków
z gflJpy doświadczalnej była porównywalna z grupa-
mi kontrolnymi dodatnimi (Ronax an@ 20oń, B iomox@)
t znacznięwiększa od m.c. nvierząt stanowiących kon-
trolę ujemną,

Opinię o skuteczności tetracyklin potwier dzająwy -
niki badań innych autorów, którzy oceniali skutecz-
ność tetracyklin w kombinacji z tiamu|tnąw miesza-
nych zakażeniach układu oddechowego (4,6). Auto-
rzy ci w doświadczęniach terenowych potwierdzili
skuteczność tetracyklin, ich szerokie spektrum dzia-
łania i dobrą wchłanialn ość z przewodu pokarmowe-
go. Bousquet i wsp. (1) badali aktywność in vitro do-
ksycykliny i oksytetracykliny wobec P. m., App, Mhp.
Spo śród l 40 b adany ch szczepow wymieni onych bak-
terii stwierdzono niższe stęzenie hamujące dla doksy-
cykliny, Wszystkie szczępy oporne nadziałanie oksy-
tetracykliny wykazywńy wrażIiwośc in vitro w sto-
sunku do doksycykliny. Większą aktywność wobec
ni e ktorych szczep ów autor zy w iązą z lep szą r ozpus z -
czalno ś cią w tłuszczach, sprzężon ą z penetr acją anty-
biotyku do wnętrza komorki, Hunneman i wsp. (3) oraz
Hensel i wsp. (2)przeprowadztltdoświadczenie, w któ-
rym drogą aerogermą zakażali świnie wysoce patogen-
nym szczępem App serotyp 1. Wykazali oni, ze do-
ksycyklina w dawce 250 p,p.m, efektywnie chroniła
wrazliwe zwterzęta przed zakażeniem. Pijpers i wsp.
(7) udowodnili z kolei, że doksycyklina wykazujentż-
sze stęzenie hamujące niż oksytetracyklina i lepszą
dystrybucj ę w płucach. Zw ier zęta biorąc e udział w do-
św i adc z eni u zakażone zo stały szc zep em A p p, a le Qze -
nie przeprowadzono, podając antybiotyk w paszy.
Wyniki przeprowad zony ch b adań wykazaĘ, że dok sy-
cyklina podawana w paszy zapobiega zakażeniom App
i ogranicza nasilenie objawów klinicznych choroby,
j e dno cze śn ie o gr anic zaj ąc ltczb ę no sici e li (2, 5) .

Na podstawie danych piśmiennictw a oraz ptzepr o-
wadzonych badań terenowych można vłyr azic pogląd,

że Doxymina"| ż0%o stosowana w dawkach zalecanych
przez producenta jest preparatem bezpiecznym dla
świń, cechującym sięznaczną skutecznością w che-
mi opro fi l aktyc e mi e s z an y ch zakażeń układu o dde cho -
wego świń.
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Przy pornocy gąbek pobrano próbki z całych tusz bydlęcych i ich części. od

personelu, z pomieszczeń do oszałamiania zwierząL i ubójni, rozbieralni zwie-
rząt oraz z produktów będących w sprzedaży. W pobranych próbkach określono
obecność specyficznego białka dla ośrodkowego układu nerwowego: syntaksy-
ny lB, kwaśnego glejowego białka włókienkowego (GFAP),jako indykatorów
zanleczyszczenta tkankami ośrodkowego układu nelwowego Obecność syntak-
syny 18 i GFAP stwicrdzono w dużej liczbie próbek pochodzących z całej linii
ubojowej i z chłodni trzęch rzeżni GPAP występowało też w jednej próbce nięś-
rria najdłuższego grzbietu pochodzącego z pomieszczenia do odkostniania mięś-
ni w jednej rzeżni Mięso handlorł,e nic zawierało tkanek pochodzących z ośrod-
kowego układu nefwowego. 
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