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Zespoł mastitis-netritis-agalacła (IV1MA) u loch cld

wielu latwyr;viera istotny wpływ na efekty ekonomicz-
no-hodowlane chowu świń w polsce i na świecie.
Mimo opracowania rł,ielu programów i metod profi-
laktycznych i lęczniczych mającyclr na celu ograni-
czenjęjego występowania, w dalszym ciągu najlvaz-
niejszym sposobem postępowania jest doustne, palen-
teralne lub domaciczne podawanie chemioterapeuty-
kow, w tyrn głównie antybiotykó
po uprzednim wykonaniu antybi
ślone bakterie,

W przypadku leków, któte poclawafię sąwraz z pa-
szą stosuje się mieszanki sulfonarnidow i tetracyklin,
sulfonamidu i trimetoprimu oraz innych chemiotera-
peutyków (36). Przy leczeniu parenteralnym najczę-
ściej polecane sąkornbinacje penicyliny ze streptomy-
cyną lub neomycyną chloramfenikol, tetracykliny oraz
inne antybiotyki działające głównie na bakterie gram-
ujemne (4, 18, 19). W leczeniu zespołu MMA stosuje
się także same domaciczne wlewy antybiotyków lub

9, ż0,27,29,32,
mnażania się bak-
a resotpcyjna bło-

ny śluzowej macicy we wczesnym puerperlum gwa-
rantuje takze odporł,iedni poziom podanych chemio-

nta własne ( 1 8, 35) oraz inrlych aut<lrów (16) wykaza-
ły korzystny ivpłylv proiilakt_vcznęgo podawania tego
pleparatu na zdrowotność i płodność macior orazpo-
cllodzący ch ,oc] Irich 1rlosiąt.

Celem obecnych badań było sprawdzenie skutecz-
ności lecznicze.j N4etrisanu AN u loch chorych fiazę-
spół MMA.

Materiał i metody

Badania przeprorł,adzollo \\, terrrrie trzody chlerł,rtej, w
lttórej ehórł,, prowadzi się w cyl.lLr zanrkniętyln. Maciory
od odsadzcnia prosiąt do setrrego clrlia ciąży przebywały rł,

budynkr,r o l<o.1caclr bezściólkow,ycir z betono\\,ym rusztenl
po 6 do 8 sztLrk w ltazcly,rl. I(o1cc dla loszek wyposazone
były dodatkowo w rvybicgi, Do krycia uzywano knurów
rasy wielkiej białej polsl<iej,

Lochy od l do 100 dnia cialy żywione były mieszarrką
L dla loch luznych i niskoprclśnych sporządlonąz koncen-
tratrt i mieszanek zbozowych. Na clwa tygoclnie przed opro-
szeniem 1ochy przenoszollo clo porodówek. Kojce porodo-
tłe wyposaźone były r.v uwia7y dla loch, posiadały posadz-
kę betorrową ze ściółką. Tutaj były odrobaczane i od l01
dnia ciąźy żywione były mieszanl<ąL dla loch l<armiących,

sporza.dzoną z koncenlratu i lllieszanek zbozowych.
BLrclynek porodówki podzielony był na sektory po 32

kojce dla loch w l<ażdym se]<torze. Zimąwszystl<ie budyn-
ki f-errny były ogrzewane. W obiekcie tynr LL znacznego
ocisetka samic (od 20 do 609/o w zalezności od pory rokLr)
y,ystępowały objawy zespołu MMA, manifestujące się
głórł ni e ob fi ty m, cuchnapym, ś1 Lrzowo-t opnyrn ltrb ropnym



wyciekiem z dróg rodnych oraz podwyższonątemperaturą
po porodzie.

Przedmiotem badań był Metrisan AN produkowany przez
finnę Vet. Agro. Preparat jest emulsją olejowo-wodnąza-
wierającą w swym składzie ampicylinę i neomycynę oraz
składniki zwięks zaj ące aktywno ść fagocytarną granulocy-
tów. Konfekcjonowany jest w strzykawkach l0 ml połączo-
nych z plastrkowymi pipetatni iprzeznaczony wedhrg instrukcji
producenta, do leczenia zapaleń macicy u krow. Poniewaz
badania wstępne wykazały, iż korzystniejsze wyniki u świń
uzyskuje się po zastosowaniu 20 ml preparatu, stąd też w
doświadczeniu podawano dornacicznie preparat w strzykaw-
kach 20 ml z dołączonym do nich kateterem insemlnacyj-
nym dla świń (la on zakończenie bardziej bezpieczne i spe-

cjaJnie przystosowane dla tego gatunku zwierząt.
Metrisan AN podano świniom po porodzie w chwili

stwierdzenia objawów wskazujących na występowanie syn-
drotnrt MMA (podwyższona temperatura, brak apetytu,
zapalenie gruczołu nrlekowego, wyciek z dróg rodnych).
Preparat podano domacicznie 25 pierwiastkom i 25 wielo-
ródkom. Kontrolę stanowiły świnie (25 pier-wiastek i 25

wieloródek) z podanymi objawami chorobowymi, ktorym
nie podawano Metrisanu AN.

U wszystkich objętych doświadczeniem loch i loszek
rejestrowano: częstotliwość występowania zespołu MMA,
ciepłotę wewnętrznąciała w okresie okołoporodowym, ilość
i czas utrzymywania się patologicznego wypływu z drog
rodnych, czas występowania rui po odłączeniu prosial oraz
skuteczność krycia i liczbę macior wybrakowanych z po-
wodu niepłodności. Od części świń przed podaniem Metri-
sanu AN pobrano wymazy z drogrodnych w celu określe-
nia rodzaju drobnoustrojów i ich wrazliwości na antybio-
tyki zawarte w preparacie.

U prosiąt rejestrowano następujące wskaźniki (w ciągu
35 dni po porodzie): liczbę urodzonych prosiąt, średniąmasę
pourodzeniową prosiąt zywych, liczbę padłych prosiaJ,
występowanie biegunek, liczbę odchowanych prosia3 do 35

dnia po urodzeniu, przyrosty masy ciała (średnio na 1 dzień)
oraz średnią masę pojedynczego prosięcia w 35 dniu po
porodzie.

Uzyskane wyniki poddano analizję statystycznej, obli-
czając średnią i odchylenia standardowe , a także istotność
rożntc między grupami na poziomie 0,05 testem t-Studenta
oraz Chi2.

Wyniki i omówienie

Badania kliniczne macior chorych we wczesnym
okresie popofodowyffi, w wielu wypadkach wykazują
obecność surowiczo-ropnego lub ropnego \Mypływu z
pochwy (

ten.jest n
WeJ macl
jedną z pierwotnych przy czyn wystąpienia syndromu
MMA. Do zapalenia macicy u loch dochodzi głównie
w wyniku zablrzęnta procesu inwolucji macicy po

(7) istotny udztałw
: cZaS trwanla poro-
ące porody. Stwier-

dzono, iż istnieje ścisła zależność pomiędzy czasem
jego trwania a częstotliwością występowania poporo-

dowej septicemii i toksemii. Wyżej wymienieni auto-
rzy uważają że przede wszystkim manualne ingeren-
cje w drogach rodnych, które odbywają siębezprzy-

ajelit gru-
warunko-
wynikiem

jest infekcj a otganizmu. Ponadto stan ten pr9w9d_zi

7ównleZ do atonii, zaleganla lochi i namnażanta bak-
terii w macicy. Także w ptzypadku mastitis u loch
macica jest najczęściej atoniczna 1 zawtęra wodnisty
lub surowiczo-ropny płyn lochialny (33). W przeci-
wieństwie do edy gwałtownego i ma-
nifestującego objawami klinicznymi

stwierdzał u 3 4,J oń macior j ało W ch en dom e tri ti s.
acicy stano-
odowej sep-
domaciczne

podanie w okresie poporodowym tóżnego rodzaju
śro dków farmakolo gi cznych. Naj większą grup ę stano -

stosowania domacicz
ż4,31-33). Do tych
żywać z dobrym skutk

czny, ięśniówkę
iotyki chemiote-
9, 10, ąc to jako

postępowanie profi laktyczne or az terapeutyczne_ w
Ćhlewniach, w których często występuje zespóŁMMA.
M imo sto s owani a r o żny ch meto d pro fi lakty c zno -Ie cz-
ntczy chmaj ących na celu ograniczenie występowania
bezmlęczności poporodowej w chwili obecnej najczę-
ściej stosowan e antybiotyków
i innych chemi wiązane, jak się
wydaje, zprzeważającym w ostatnich latach poglądem
o decydującej roli czynntkabakteryjnego w wywoły-
waniu tego schorzenia (1, 3,4,13,25, 30).

Badania własne oraz innych autorów dowiodły, iż
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Tab. 1. Wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojórv wyizolowan.vch z dróg rod-
nl,ch macior z objawami syndromu MMA (%)

Objaśnienia; w. wraźliwe, śr. średnio wrażlirve , sł. słabo wrażliwe, o, opoll)c

Tab. 2. Stan zdrolvia loch z zespołem MMA przcd zastosowaniem METRISANU
AN (%) (n = 25)

korzystnie na mleczność macior, cze-
go wyrazem było prawie całkowite
przyw,rócenie wydzielniczości już po
dwóch dniach od podania preparatu
(tab, 3),

Wyniki przedstawionych badań
wyrażnie korespondują z efektami
uzyskanyml przez innych autorów
(16, 18, 35), stosujących ten prepa-
rat profilaktycznie u świń w celu
zmniejszenia odsetka samic z obja-
wami syndromu MMA. Wydaje się,
iż otrzymane, pozytywne rezultaty
b adań tŁumac zy ć można składem pre -
paratu. Zastosowane w Metrisanie
AN antybio tyki zapewniaj ą szerokie
spektrum antybakteryjne szczególnie
w odniesieniu do drobnoustrojów
najczęściej izolowanych z dróg rod-
nych mac i o r. Z b adań pr zepr ow adzo -
nych na krowach wynika, iż Metri-
san AN pobudza aktywność metabo-
liczną komórek wydzieliny zapalnej
macicy (26),zaś w postaci preparatu
Penstim stymuluje mechanizmy
obrony nieswoistej u loch i prosiąt
(28). Jestto niezmiernie istotne, gdyż
wiadomo, że eliminacj a infekcjl za-
Ieży nte tylko od dzjałanta antybio-
tyków, aIę także od sprawności me-
chanizmow ochronnych, w tym
głównie fagocytozy (16). Wtymkon-
tekście należy bardzo pozytywnie
oceniać zawartośc w Metrisanie AN
składnikow potęguj ących aktywnośc
fagocytamą granulocytów. Uzyskane
wyniki świadczątakże o istotnej roli
macicy w powstawaniu i rozwoju
plocesu chorobowego. Według Gloc-
ka (11) bardzo ważnąrolę odgrywa
tu zahamowanie namnażania się bak-
terli oraz resorpcji toksyn zmacicy.
Duza powi ęrzchnia resorpcyj na bło -
ny śluzowej macicy we wczesnym

sza, szczęgólnie w stosunku do szczepow E. coli (640ń puerperium gwarantuje oprócz tego odpowiedni po-
szczepów słabo wrażliwych i opomych). ziom podanych chemioterapeutyków we krwi.

Dominującymi objawami schorzenia zarówno u Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że
pierwiastek jak i wieloródek była podwyższona cie- podanie maciorom chorym po porodzie Metrisanu AN
płotaciałaiwycieki zdrogrodnych (I00% loch). Ob- wpłynęło rowntęż korzystnie na wybrane wskaźniki
niżonąmleczność lub bezmlecznośc stwierdzano na- zdrowotne i hodowlane prosiąt (tab. a). Obserwowa-
tomiast w zależności od grupy, od 20,0Yo do 24,00ń no bowiem zmntejszenie odsetka prosiąt z biegunką i
samic (tab. 2). padnięó prosiąt w grupach doświadczalnych w porow-

Przeprowadzone badania wykazały, iż w grupach naniu z grupami kontrolnymi. Poprawa stanu zdrowia
Ioch z objawami syndromu MMA, którym aplikowa- prosiąt pochodzących od macior, którym podano Me-
no do macicy Metrisan AN stwierdzono szybsze ustę- trisan AN wpĘnęła korzystnie na przyrost masy ciała,
powanie wycieków z dtog rodnych orazpodwyższo- a tym samym ich masę w 35 dniu po urodzeniu. W
nej temperatury po porodzie, w porównaniu z grupa- efekcie dało to wyższy odsetek odchowanych prosiąt
mi kontrolnymi samic. W konsekwencji wpłynęło to w grupach doświadczalnych w porównaniu do grup

Czas trwania porodu

Porlwyższona tem pe ratura
po porodzie

Wycieki z dróg rodnych

Zapalenie gtuczołu
m lekowego

0bniżona mleczność lub
bezmleczność

4 godz. 50 min.

96

100

0

24

4 godz. 30 min.

100

100

0

28

4 godz. 48 min.

100

100

0

28

4 godz. 25 min

100

100

4

24



Tab. 3. Kształtowanie się wybranych wskaźników zdrowotnych loch po leczniczym podaniu METRISANU AN (%) (n = 25)

Objaśnienie: *różnica statystycznie istotna na poziomie p < 0,05

Tab. 4. Kształtowanie się wskaźników zdrowotnych i hodowlanych prosiąt urodzonych przez lochY z objawami MMA, ktÓ-

rym leczniczo podano METRISAN AN (n = 25)

Objaśnienie:jak w tab. 3.

kontrolnych. Poprawę stanu zdrowia prosiąt po pfofi-
laktycznym podaniu badanego preparatu obserwowa-
It takżę inni autorzy ( 1 6, 3 5 ). Lepszązdrowotność oraz
zmniej szenie upadkowości prosiąt wykazał równiez
Hartmann (14) podając maciorom chorym na MMA
domacicznie 20 ml nonnycyny, Kottman (17) stosu-
jąc otyków z oksytocynąi predni--zol 

ei i Hom (5) podając domacicz-

w grupach loch dośw:.a;dczalnych nlż kontrolnych.
TaliZeikuteczność krycia byławyższa w grupach do-

świadczalnych samic. Dotyczyło to zwłaszcza loch
pierwiastek leczonych po porodzie Metrisanem AN.

fagocytoz,ę,

Wnioski

I. Leczntczę dzlałante Metrisanu AN u mallor z
objawami syndromu MMA wytażasię ustępowaniem
wycieków Ź ardgrodnych i przyłvróceniem normalnej



mleczności w ciągu 48 godzin po
domacicznej infuzj i preparatu.

2. Podanie domaciczne Metrisanu
AN maciorom z obj awami slmdromu
MMA wpływa korzystnie na ich
płodność,

3. Prosięta pochodzące od macior
chorych na zespoŁ MMA, którym
zaapllkow ano domacicznie Metris an
AN. cechują się wyżsrym i przyrosta-
mi masy ciała,wyższąmasąciała w
35 dniu po porodzie, mniejszym od-
setkiem biegunek w miotach oraz
niższą śmi erte lno ś c ią.
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