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Bie gu nki prtlsiąt s sący ch są waznym zagadnieniern
ekonomicznym, rej estrow anyln pr zede wszystkim w
go sptrdars twach wielkotov,arowych. Z pewnością pro-
blern ten występrljc w nie mniejszym stopniu w chlew-
niaclr drotlnotowarowyclr, je dnakzę względu na skalę
oraz podejście hodclr,vców do produkcji nie jest on
właściwie doceniarry.

jest przede
iologicznym
ia coli,ktorę

w odróżnieniu od występującl,ch w przewodzie po-
karmowym ni echorob otworc zych s z cz ep ó w p ałeczki
okrężnicy, charakteryzuj ą się obecnością czynnikórł,
patogerrności. Są rrirrri finrbrie swoiste oraz enterotok-
syny (5).

W ażnąpr zyczyną b i e gunek pro s i ąt bywaj ą - szcze -

gólnie w gospodarstwach wielkotowarowych - Gram-
dodatnie laseczki Clostridium perfringens typ C (C.
perfringen
syny beta
kiem etiol
osesków (enterotoxaemia. infectiosa porcellorum -
EIP). Choroba ta pojawia się stacjonamie, najczęściej
w okresie zimy lub napoczątkuwiosny, przedewszyst-
kim w chlewniaoh wielkotowarowych, w których na
pclrodówce panuj ą nie naj lepsze warunki środowisko-
wę. Zakaźna enterotoksernia prosiąt osesków obejmuje
wszystkie prosięta tkie
mioty przebywając ule-
gajązachorowaniu, ątej



choroby. Choroba raz zawleczona do chlewni utrzy-
muje się w niej długo, wykazując tendencję do enzo-
otycznychnawrotów. Według Cygana (3,4) w Polsce
rejestruje się corocznie kilka ognisk EIP (wszystkie w
dużych chlewniach).

Niej ednokrotnie, przyczyną biegunek prosiąt ssą-
cych są występujące w chlewni oba przedstawione
gatunki drobnoustrojów równocześnie. W okresie
ostatnich 5 lat w ramach wspóĘracy ZakładuHigieny
Weterynaryjnej w Lublinie z Państwowym Ins§rtutem
Weterynaryj nym p otwierdzono lab oratoryj nie wystę -
powanie EIP w trzechliczącychponad 2000 loch go-
spodarstwach; we wszystkich obiektach wykazano
równoczesne występowanie patogennych szczepów
pałeczek okrężnicy. Kons ekwencj ą uj awnienia się cho-
roby były powazne straĘ wśród prosiąt osesków. W
profilaktycewspomnianychzakażeńwykorzystujesię
zazwy czaj j ednoważne szczepionki przeciw ko lib ak-
tertozię (6, 8) lub przeciwko EIT (3,7).Wykazano
bowiem, ze koncentracja przeciwciał skierowanych
przęclw enterotoksynie LT i antygenom fimbrialnym
E, coli oruzantytoksynie bętaC. perfringens C jestwe
krwi prosiąt ssących istotnie wyższaniżwe krwi i sia-
rze immunizowanych loch karmiących i w sposób sku-
teczny chroni przedinfekcją (1, 3).

Celem prezentowanych badań było stwierdzenie
nie szkodliwo ś ci oraz okre ślenie efektywno ś ci działa-
nia szczepionki Clostricol (prod. Impsstoffiverk Des-
sau-Tornau GmbH) w warunkach doświadczalnych i
terenowych.

Materiał imetody
Szczepionka, Clostricol j est inaktyr,vowaną skoj arzoną

szczepionką przeciwko kolibakteriozie prosiąt t zakaźne-
mu martwicowemu zapaleniujelit. Jedna dawka szczepionki

- 4 ml zawtera co najmniej 1,76x1010 inaktywowanych
komórek E coli; szczepy: 08 :K87,K88ab, O 1 49 :K9 1,K8 8ac,
O101K(A-),K99, CS2011(O?):(K?),987p + 59AU (latex
agglutinating units) K88,140AU K99, 3OAU 987p. Ponad-
to w szczepionce zawarta jest inakĘwowana enterotoksy-
na ciepłochwiejna (LT) pałeczekokrężnicy 2 AU oraztok-
syna beta C. perfringens C. Jako adjuwant zastosowano
wodorotlenek glinu. Srodkiem konserwującym jest tiomer-
sal. Szczepi onka przeznaczona j est do uodporniania loch
w okresie 6 i2tygodniprzedporodem. Biopreparat należy
aplikować lochom podskómie w dawcę 4 ml.

Gospodarstwo, w którym przeprowadzono obserwacj e
terenowe. Badaniaprzeprowadzono w fetmie S, której sta-
do podstawowe liczyło około 3000 loch. Rocznie produ-
kuje się w fermie około 40 000 tuczników. Technologia
produkcji oparta jest na tworzeniu w okresie 5 dni grupy
loch prośnych,liczących 75 samic. Prosięta odsadzane są
wwieku średnio 25 dni, Wporodówce i warchlakamiprze-
strzegana jest zasada,,całe pomieszczenie pełne - całe po-
mieszczenie puste". W chlewni okręsowo prowadzone są
szczepienia przeciw kolibakteriozie prosiąt oraz pleuro-
pneumonii świń. W listopadzie 1998 r., stwierdzono nagle,
w około połowie rodzących się miotów, objawy ostrej bie-
gunki, która ujawniała się u osesków liczącychzalędu,ie2-

4 dni. Objawy kliniczne choroby - biegunka z domieszką
krwi oraz nagłe padnięcia osesków wskazyłvały, że głow-
nąprzyczynąchoroby możebyc C. perfringelzs C, Padnię-
cia prosiąt w miotach dotkniętych chorobą sięgały 40oń.

Srednio w grupach technologicznych rejestrowano około
l5%o strat prosiąt w okresie przed odsadzeniem. Badania-
mi bakteriolo gicznymi potwierdzono obecność beztlenow-
ców C. perfringens wytwarzających beta toksynę, dztńa-
jącą letalnie i nekrotyzująco. Dodatkowo, w wyizolowa-
nych z kału pałeczkach okręznicy, testem aglutynacji wy-
kryto fimbri e E. coli, natomiast testem PCR vykazano obec-
ność genu kodującego wytwarzanie fimbrii F18 (7).

P o stęp owani e. O cena e fektywno śc i szczepieh w warun-
kach terenowych. Szczepionkę zastosowano w sześciu ko-
lejnych grupach technologicznych loch; w sumie l 407
zw ier ząt. B iopreparat p o dawano dwukrotnie zgo dnie z za-
leceniami producenta, Dla oceny nieszkodliwości oraz efek-

Ęwności szczepionki mierzono następuj ące par ametry,. licz-
bę prosiąt urodzonych w miocie; liczbę prosiąt martwo uro-
dzonych, liczbę/odsetek prosiąt z objawami biegunki, licz-
bę/odsetek prosiąt padłych w okresie przed odsadzeniem,
Dodatkowo z każdej grupy doświadczalnej oraz z grupy
kontrolnej wybrano losowo 15 miotów prosiąt. W odnie-
sieniu do wszystkich prosiąt ztychmiotów określono śred-
niąurodzeniowąmasę ciała oraz średniąmasę ciała w dniu
odsadzenia. Wyniki uzyskane w grupach doświadczalnych
porównano z dany mi z grupy lo ch ni e szczepiony ch z okre su
tlż pr zed wprowadzeniem immunopro filaktyki. Uzyskane
rezultaty poddano anallzie statystycznej za pomocą testu
analrtzy wariancji (arkusz kalkulacyjny Excell), i przedsta-
wiono tabelarycznie oraz na wykresach.

Wyniki i omówienie

Wyniki badań terenowych vłykazaĘ, że szczepion-
ka podawana w dawkach zalecanychprzez producen-
ta jest w pełni bezpieczna, a indukowanie powstawa-
nia ptzeciwciał swoisĘch w organizmte matkt oraz
dostarczenie ich drogą siarową noworodkom w spo-
sób skuteczny chroni je przed EIP oraz kolibakterio-
zą, Dowodem powyższego była niska zachorowalność
oraz padnięcia prosiąt z objawami bieguŃi (ab. 1),

W kale prosiąt padłych nie wyizolowano szczepów E.
colicharakteryzljącychsięobecnościąanĘgenufim-
brialnego. We wszystkich grupach doświadczalnych
ltczba prosiąt chorujących z objawami biegunkibyła
wielokrotnię niższa ntż w grupie kontrolnej. W gru-
pach tych odsetek prosiąt z biegunkąmieścił się w gra-
nicach (6,48-16,30ń),zaśw grupie kontrolnej w skraj-
nym pt zyp adku o si ągn fl on aż 43,7 Yo. Podobne r ożni-
ce stwierdzono w zakresie padnięć prosiąt ssących. W
okresie przed odsadzeniem wskaźnik strat z tego po-
wodu wahał się od 3,78oń do 6,36%o, podczas gdy w
grupie kontrolnej sięgał aż I5Yo. Na uwagę zasługuje
fakt prawie natychmiastowego ustąpienia biegunek w
momencie gdy doszło do wyprosień loch immunizo-
wanych. Różnice między grupami doświadczalnymi
oraz wpąkontrolną k ażdorazowo były statystycznie
istotne (p < 0,05).



Tab. 1. Efektywność stosowania
wyniki odchowu prosiąt

skojarzonej szczepionki przeciwko kolibakteriozie i zakaźnej enterotoksemii osesków na
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71 (8,75%)

46 (5,7%)

62 (5,3%)

60 (9,58%)

33 (8,9%)

43 (7,01%)

11,12

10,26

1 0,82

1 0,80

1 0,43

9,46

10,21

66 (8,46%)

39 (6,48%)

72 (8,89%)

81 (10,7%)

92 (16,3%)

26 |7,0"/ą

243 (43,7,/Ą

31 (3,97%)

31 (4,20%)

45 (5,56%)

35 (4,61%)

36 (6,36%)

14 (3,78%)

84 (15%)

10,12

8,97

9,86

9,52

9,1 3

9,28

7,88

1,24

1,22

1,37

1,30

1,35

1,40

1,28

0,69

0,39

0,63

0,46

0,55

0,40

6,88

6,63

7,33

6,89

7,53

7,41

5,66

0,58

0,53

0 ,51

0,61

0,82

0,71

on niemal do zęra. Rezultaty zbltżone do uzyskanych
w badaniach własnych otrrymaliautorzy niemieccy (8),

(3) że indukowane w wyniku immu-
ntz iała swoiste, skierowane przeciw-
ko toksynom czy też toksynie beta
chronią prosięta przed zachorowaniami. Jak to udo-
wodniono doświadczalnie, przeciwzakaźnaodporność
prosiąt nazakażenię E. coli oruz C. perfingens C zale-
ży głównie odpoziomu Ęchprzeciwciał w siarze oraz
od ilości siary pobranejprzezprosięta (3, 7, 8). Biorąc
pod uwagę uzy że za-
Śtosowanie prz owało
powstanie prze chro-
niącym pro sięta przed zakażentęm.
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Przebadano świeżo pobrane próbki ściany macicy oraz plazmę klwi obwo-

dowej 1 3 suk z różnych stad, u których usunięto jajniki. Po owariektomii pobra-

no do badań bakteriologicznych wymazy z jamy macicznej nacinając róg maci-

cy. Stosując specyflczne przeciwciała dla estrogenu i progesteronu określono

metodą immunochemiczną rozmieszczenie receptorów dla tych hormonów w

ścianie macicy. W plazmie krwi oznaczono poziom progesteronu i 17P-estradio-

lu. W ocenie wykorzystano system punktowy. Receptory dla estrogenu i proge-

steronu występowaĘ w małej ilości w nabłonku gruczołowym, w dużej ilości w

endometrium. U zdrowych slk endometrium nie zawierało receptorów dla estro-

genu i progesteronu. 
G.


