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Zaburzęnia okresu poporodowego u loch objawia-
jące się klinicznie zapaleniem gruczoŁu sutkowego,
zapaleniem macicy i bezmlęcznością lub obniżoną
mlecznością a określane jako syndrom MMA, stano-
wiąwciąż aktualny problem w chowie wielkostadnym.
Schorzenie to występuje najczęściej 12-48 godzin po
porodzie. Do najważniejszych objawów choroby na-
leżą: p o dwy ższęnię ci epłoty wewnętrzn ej, utr ata ap e -

Ętu, zaparcia, wypływ z pochwy, obrzęk i zaczęrwię-
nienie gruczoŁu sutkowego oraz obniżona mleczność
lub bezmleczność (I, 16, 22).

Według niektórych autorów (17) jedną z głownych
ptzyczynwystępowania schorzeń w okresie poporodo-
\\rym u świń sązablrzen|aprzemiany materij w okresie
clęy. Wśród licznych badań doĘczących syndromu
MMA wiele poświęconych było zmianom w składzie
krwi macior dotknięĘch tym schorzeniem (3-5,9, 12,
I 4, I 6, I 8, 23, 24). Obserwowano obniżenie poziomów:
wapnia (9, 24), magnęzu (9, 24), glukozy (9, 16, 24),
hemoglobiny (9 , 12, 19 , 24), erytrocytów (I2 , 24), neu-
tropenię i eozynopenię (18, 19,24) oraz podwyższenię
akĘwności niektórych enzymów (4,9, 18),

Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że istotną rolę
w powstawaniu syndromu MMA odgrywajączynniki
bakteryjne - głównie Escherichia coli (I, ż,2I,25).
Obronność organizmu przed wniknięciem drobnoustro-
jów w głąb jego tkanek oraz ich eliminację z organi-
zmu warunkują w pierwszej kolejności mechanizmy
nieswoiste układu odpomościowego. Wśród nich pierw-
szoplanowąrolę odgrywa fagocytoza, w której biorą

udział przede ws zystkim granulo cyty ob oj ętno chłon-
ne i w mniejszym stopniu monocyty. Od ich aktywno-
ści fagocytamej zależy sprawnośc i szybkość zwalcza-
nia infekcji. Ważnąrolę w funkcjonowaniu organizmu
i jego statusie immunologrcznym spełnia lizozym.
Enzym ten wywiera niespecyficzny, stymuluj ący
wpływ n a aktywno ś ć fa go cytarną leukocy tów or az r e -
guluje poziom immunoglobulin (8).

Celem pracy było określenie kształtowania się !\ry-
branych wskaźników hematolo giczny ch, biochemicz-
nychoraz odporności nieswoistej u świń z syndromem
MMA.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 20 losowo wybranych 1o-

chach pochodzących z jednego gospodarstwa N, w którym
stado podstawowe stanowiło 850loch i 350loszek. Grupy
technologiczne liczyły około 60 zwierząt i były tworzone
w odstępach 7-10 dniowych. Zwlerzętaprzebywały w koj-
cach na betonie, bez mozliwości korzystan7a z wybiegów.
Lochy przepędzano do porodówek na 2-3 dni przed poro-
denl. Wszy stkie zwi erzę ta były ż}rvione tą s amą mi e s zanką
przemysłową i miaĘ staĘ dostęp do wody. W gospodar-
stwie u około 40-50 % loch po porodzie obserwowano ltrzy-
rnujące sięprzezkilka dni objawy syndromu MMA tj. utratę
apeĘtu, podwyzszenie ciepłoty wewnętrznej, wypĘwy ropne
z dróg rodnych, obnizonąmlecznośc lub bezmlecznośc otaz
zapalenie gruczołu sutkowego. Grupę doświadczalną sta-
nowiło 10 loch z objawami syndromu MMA, natomiast
grupę kontrolną 10 loch klinicznie zdrowych. Wszystkie
zwierzęta były między l a 4 dniem po porodzie. Krew od
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zlvierzal pobierano z żyły jarzmowej zawsze przed rannym
odpasenr. Badania hcmatologicznc, które obejmowały:
określenie liczby erytlocytów i leukocytow, leukogram we-
dłu_e Schillirrga, rvartość hematokrytu i poziom lremoglo-
bjnr-rrlkonano aparatem Celdyn 1700 finny Abbot. Stę-
zetlie Ca. N{_e, P, Fe, Cl, poziorn mocznika, kreatyniny, cho-
]e stcro]Lr całkorvitego, bilirubiny całkowitej, kwasu moczo-
rr cuo. akty,lvność fosfatazy zasadowej , amylazy, ALAT oraz
\sP.ĄT oznaczono przy lżyciu aparatu firmy Bio-Merieux
\1iLa S. Poziom b go i illlltlunoglobulin okre-
ślorlo rnetodąbiu Slcbodzińskiego (27). Ba-
clarlia obcjmowały ponadto: wykonanie indeksu fagocytar-
llego przy uzyciu standardowego szczepl] Staphylococtls
ar.lrel]s 209 P według metody Cościckiej (7), wykonanie
testu NBT metodą cytochemiczną według Parka i wsp.
(20), oznaczcnie aktywności lizozymu w surowicy według
Zucker i lł,sp, (33).

Uzys kane wyniki p oddarro an al i zi e statystycznej ob l i cza-
jap średnia., odchylenie standardowe oraz istotność różnic
nriędzy grupanri na poziomie p < 0,05 testelTl t-Studenta.

Wyniki iomówienie
Rezultaty badań hematologi czny ch przedstawiono

w tab. 1. Wynika znich, że świnie z syndromem MMA
miały statystycznie niższą w porównaniu do grupy
kontro l n ej, ltczb ę erytro cytów ot az p o ziom hem o gl o -

biny. Wyższanatomrast w tej grupie świń była liczba
Tab. l. Wl,niki oznaczeń hematologicznych u badanych świń

zwierząt z syndromem MMA zwracała uwagę więk-
sza aktywnośc amylazy. Ak§łvność fosfatazy zasado-
wej w obu grupach zwterząt kształtowała się ponizej
dolnej granicy normy tbyławyższaw grupie zwl,erząt
doświadczalnych. Aktywnośc ALAT w obu grupach
zwierząt, a aktywność AsPAT w grupie zwierząt do-
świadczalnych przewy ższała górną granicę nonny.

Kształtowanie się poziomu Ca, Ę Mg, Cl i Fe przed-
stawiono w tab. 3. Poziomy Ca, Ę Mg i Cl nterożnlły
się między grupami badanych zwterząt i mieściły w
granicach wartości uznanych za prawidłowe. Poziom
Fe w grupie świń z syndromem MMA był wyraźnte
niższy w porównaniu do grupy kontrolnej.

W tab. 4 prz edstawiono wynik t oznaczęń btałka cał-
kowitego, kompleksu immunoglobulin, poziom lizo-
zymL1testu NBT oraz indeksu fagocytarnego. Poziom
białka całkowitego był podobny w obu grupach zwię-
rząt i mieścił się w granicach nonny. Zwlerzęta z ze-
społem MMA miały w surowicy wyrażnie nlższy po-
ziom kompleksu immunoglobulin i ltzozymu i nie-
znacznre nlższy odsetek granulocytów oboj ętnochłon-
nych NBT dodatnich. Różnica w poziomie Iizozymu
była statysty cznie istotna.

Badania dotyczące zmian w składzie krwi świń z
syndromem MMA są dość licznę (3-5,9, I2, 14, 16,

18, 23, 24). Odnośnie do wskaźników hematologicz-

G rupa
Erytlocyty

1012t|

Hemoglobina

s/dl

Hemalokryt
o/
/ó

Le ukocyty
1 09/

Granulocyty
segmentowane

D/
/o

G ranulocyly
pałeczkowate

o/
/o

Eozynolile
ó/

Limlocyty
ol
/o

Doświadczalna

ko ntto lna

4,6- t 0,38

5,99 t 0,60

10,3- t 0,63

11,7 t 1,26

31,0 x 2,44

34,7 t 3,90

23,9 ł 7 ,2

18,4 t 3,0

33,2 t 10,18

44,2 x 20,12

0,4 t 0,89

2,0 t 1,58

6,8 ł 3,42

7,6 t 1,51

1,4 t 0,55

1,0 t 1,0

57,6 t 12,01

44,0 t 19,83

Objaśnienie: * róznica statystycznie istotna przy p < 0.05

Tab.2. W_v- niki oznaczeń biochcmiczn),ch krwi u badanych śrviń

Gtupa
KreaĘnina

ms/dl
Mocznik

mg/dl

KWas
mOczOWy

ms/dl

Amy]aza

ll
Fosfaiaza
zasadowa

in

AsPAT
il|

B ilitu b in a

całkowita
mg/dl

D oś wia dcza lna

konitol na

2,4 t 0,38

2,2 ł0,36

27,9 t 5,85

30,9 t 4,11

0,10 t 0,07

0,13 t 0,10

551 ,9 t 106,94

506,2 ł72,32

63,0 t 44,67

55,2 t 26,33

67,8 t 16,62

63,5 t 8,41

68,2 t 17,89

57,0 t 13,31

0,2 x 0,12

0,2 t 0,11

57,2 t 10,80

60,2 t 1 3,99

leukocytów oraz odsetek granulocytów zasado-
chłonnych i limfocytów. Mimo tych rożntc, z
wyjątkiem liczby leukocytów, wskazniki hema-
tologiczne w obu grupach mieściły się,w grani-
cach uznawanych za ftzjolo giczne (3 l). Liczba
leukocytów w grupie doświadczalnej przekra-
czała górnągranic ę norrny.

Wyniki o znaczeń wskazni -

ków biochemicznych krwi
zawarto w tab, 2. Z wyjąt-
kiem aktywności fosfatazy
zasadowej, ALAT i AsPAT,
wartości wskaźników bioche-
micznych mieściły się w gra-
nicach uznawanych za flĄo-
logiczne. przy czym w grupie

Tab. 3. Wyniki oznaczeń elektrolitórv w surowicy krlvi badanych świń

G rupa
Ca

mmol/|

D oś w iadcza lna

ko ntrolna

2,4 ł 0,14

2,5 t 0,08

2,2 ł 0,48

2,2 ł 0,23

1,1 ł 0,12

1 ,1 t 0,18

100,3 t 1,37

101,0 t 1,26

56,5 t 42,07

80,0 t 37,55

Tab.4. W_vniki oznaczeń poziomu białka całkorvitego, kompleksu immunoglobulin ilizozy-
mu lv surowicv badanych śłT,iń oraz zdolności fagoc.vtarnej ich neutrofili

D ośw iadczalna

kontrolna

7,4 ł 0,46

7,1 t 0,64

10,9 t 2,67

16,4 t 5,84

18,7- t 2,86

28,7 ł 4,57

41,4 t 8,33

46,6 t 6,59

66,4 ł 10,22

68,8 t 6,97

5,7 t 0,82

7,8 t 1,54

Objaśnienie:jak w tab. l



nych stwierdzano u zwierząt z MMA obniżenie po-
ziomu hemoglobiny (9, 12, 19, 24),Itczby erytrocy-
tow (12,24), leukocytów (9, 18), neutropenię I ęozy-
nopenię (18, 19, 24) oraz leukocytozę (19, 24,26).
Wykazano także znaczne różnice w liczbie leukocy-
towmiędzy świniami zdrowymi i z syndromemMMA
(9,12). Wyniki te mieściĘ się jednak w zakresie war-
tości uznawanych zafizjologiczne dla świń. Podobnie
duże zr óżni c owanie doĘ czyło p oziomu w skaźników
biochemicznych surowicy krwi oraz elektrolitów.
Częścbadań nie wykazała istotnych rożnic w pozio-
mie tych wskaźników między zwierzętami chorymi a
zdrowymi (19,23,26,29). W innych stwierdzono od-
chylenia od notmy pojedynczych lub kilku wskaźni-
ków. U chorych świń wykazywano wzrost poziomu
mocznika (18), AsPAT (9) oraz obnizenie poziomu
glukozy (9,24), Ca (9,24), Mg (9,24) i Fe (9). W
przypadku żelazanależy brać pod uwagę fakt, ze niski
jego poziom u chorych zwteruąt może być wynikiem
działania uwalnianej przęz neutroltle apolaktoferyny,
ktor a w tĘe F ę or az pro dukowan ej pr zez z aktywowa-
ne monocyty i makrofagi interleukiny -1, która z kolei
prowadzi do przesunięcia Fe z osocza do wątroby i
śledziony (6). Wymienione mechanizmy są elementa-
ml, tzw. odporności alimentarnej polegającej na ogra-
niczeniu dostępnośc i do. żęIaza czynnikom infekcyj -
nymprzez zmniejszenie jego stężenia w pĘnach ustro-
jowych (6).

Do oceny stanu odporności nieswoistej Ępu komór-
kowego często stosuje się test redukcji błękitu nitrote-
trazoliowego (NBT) oraz indeks fagocytarny (10, 11,
13, 15, 32). Oznaczenie poziomu lizozymu dostarcza
informacji o stanie odporności nieswoistej typu hu-
moralnego. Otrzymane w badaniach własnych ntższe
wartości tych wskaźników, atakże kompleksu immu-
noglobulin u świń chorych sugerują obnizenie u nich
odporności, a co za tym idzie większą podatność na
schorzenie, Szczegolnie istotna byłaróżnica w pozio-
mie lizozymu. Prawie dwukrotnie niższy poziom li-
zozymu stwierdził Wawron (30) u świń w stadzie, w
którym występował duży odsetek MMA w porówna-
niu do świń zdrowych. Lófsted i wsp. (13) wykazali
niższąaktywność neutrofili u świń, u których częściej
dochodziło do rozwoju syndromu MMA. Uzyskane
wyniki badań własnychoraz dane piśmiennictwa wska-
zująże u świń zzespoŁemMMA nie dochodzi do istot-
nych i charakterysĘcznych dla tego schorzenia odchy-
l eń od nolan, pr zy j ęty ch za fizj olo giczne, wskaźników
hemato 1o gi czny ch, bi o chemicznych krwi or az p o zio -
mu elektrolitów. Obniżenie wartości niektórych wskaź-
ników odporności u świń z zespołem MMA może su-
gerowaó, że niedostatęczna sprawność układu immu-
nologicznego moze być jednym z czynnikow wpły-
wających na występowanie tego schorzenia.

piśmiennictwo

1 Alnlsh-ong C. H.. Hooper B. E., Martin C. E.: Microflora associated u,ith agalac_
tia syndromc ofsows Am J Vet Res ] 968, 29, 1401-1407

2 Bcrtschingcr H U.. Poh]euz I., Hcmlcp l: Untersuchut-tgen iiber das Mastitis-
Metritis-Agalaktie Sl,ndrom (Milchfieber) der Sau T] Bakteriologische Bętunde

Wet. 2002,58 (9)

bei Sponranlżillen Schrł,eiz Arch Tierheillt 191 1, 1I9, 223 -233
3 f'tycJ.:KlinikaileczeniezespoługorączJ<i poporodowejśu,iń Zcsz Prob1 Post

Nauk Roln l974, 153, 129-136
4 Ga.lęckl M., Mihlsz Z,, Bakuła T,, Ptala F., Zdutic,zyk E,. Ktnida-Cłazewska H.

Bąc,zek W,. Wyblane wskaźniki biochemiczne strorł,icy krrvi 1oszek rc]nollto-
wych a syndrorn MMA Medycyna Wet 1989, 'ł5, 495-498

5 Gajęcki M., Miłosz Z., Zduliczyk E., Plzoła F., BakuJa T.. Skorska-Wyszy,1iska
E., Bączek IŁ: Wybrane wskaźniki henlatologiczne u loszck relnonto\\,ych a s_yl]-

drom MMA Medycyna Wet 1989, 45,428-43l
6 Gehrkc M.: Rola białek wiążących żelazo w odpomości alilnetltallej Medycyna

Wet 1989.45. l00-103
J Coścl:cka 7.: Cwiczenia z immunologii PWĘ Warszalva l979
8 Grodzkj K., Lechowskl R , Sawjckj Z., Lenal,cik M: Lizozynl, zagadnienia tera-

peutyczne Medycyna Wet l983, 39, 138-14l
9 Hcmlansson J., Ejnanson S., Eknan L , Larsson K.: On the agalactia post pal,|turl

in the sow A l-renratological and blood c]remica] study in aflcctccl and healthy
sows Nord Vet Med. l978,30.'ł74-4|3l

I0 Krakowskj L , Krzyżanowski .I.. Siwicki A K., Wrona Z.,. Wpływ irrrmunoslv-
mulacji ciężamych loch izoptynazyną i 1ervamizolem na w),brane wskaźniki nie-
swois|ej odporności komórkorvej i hunrotalnej u prosiąt w pielrvszych tygodniacb
życia Materiały 1 Sympozjum PoIsko-Austriackiego Lrrb]in L998

I1 Krakow,s:kl L , Klzyzanowski -L, Wtola Z.: Zrliany wybranych wskaznikóu, nie-
swoistej odpomości u prosiąt w okresie pourodzeniolvyrn Mcdyc1lla \\/et 199E
54. 750-752

12 KLzyżanowski.l:NiedobórrvitalninyAprzyczynązaburzeńLakracjiuloch lrłe
dycyna \\'et 191 0, 26, 425-128

13 LótśtedtL,Roth.I.A,RossR,F,,Wa_łnerWć1: Depressionolpolylnorpholrlrc
lear leukocyte function associated r,vith experimentally induced Eschcrichia coli
lnastitis jnsou,s Am J Vet Res 1983.44. 1224-],ż28

l4 Macjołck H., Ostlonlskt .J., Snlo]alz M.: Stężenie białka całkolvitego i gJukoz1 rv*
surowicy lawi loch przy nrastitis-metritis-agalactia-syndronle trzynlan],ch tr cht,,
u,ieprzemysłou,ynrtypuAgrokomIer Materlał,vVITIKongresuPTNW'.\\'arsza-
lva l987

15 MardarowiczL.,Rączkicwtcz.I.,KostloK.,.Wpływprzelnieszczcńśrł,ińnaak-
tyrvność granu locytów oboj ętnochłonnyclr (test NBT) Medyc;,na Wet 1 986 .11

557-558
]6 Matin C. E., Hooper B. E., Allllstlong C. H., Alllstutz E ż,-.: A clinical and

pathologic study of the Matitis-Metritis-Agalactia syndrotllc of sorvs .T Anl Vet
Med Ass l967. l5l. l629-]634

11 Michaj}ov V D.. Oridi,yevE. L, Gurikjn,\'. T.. SotnikovA V. Szunlsk1'l l\'-./-:
Zllaczenije naruszenij obmiena vieszcziest y razvitii poslerodovych zabolevanlj
u suporostlych svitrotnatok ProbI pato1 obmiena vieszczestv i sovlien zivotno-
vod Vorneż, ]98], ]0]-l03

18 Nachrcjner R E, Ginther O. J,: Porcine agalactia: hematologic, sertLm chemica]
and clinical chalrges duringprcceding gcstatjon Am J Vct Res L974, 35, 6l9-
6ż2

19 Nachrejner R E, Ginther O, L. Rjble]in W. E., Carlson l /l: PathoJogic and
endocrinologic changes associated with porcine agalactia Am J Vet Res ] 97 ].
32.1065-1075

20 Park B H., Fikig S. Y., Snjt]lwjck E. M: Enf'ection and nitroblue telrazo]ium
reduction by neutrphils Lancet l968, 2. 532-53,ł

2I Pejsak Z., Talasiuk K.:Bactęriological exetnination of lli[k, t'eccs, urinc and smcars
t'i-oln the reproduct.il,e Lract of giJts and sows showing sylnptons of colilbrnr
nastitis Bu]] Vet Inst Pulau;, I98_5-86,2E-29,35-,1]

22 Penny R }1,: The agalactia cornlex in the sou, Areview Austl, Vet J 1970. 46.
153-159

23 Raszyk .l., Cander]e .l., Dvorak M.. TouJova M.. Malouśkova O.: Bioclrenrical
changes in the blood seta oisolt,s rvith the metritis-nlastjtis-agalactia syndrollle
Acta yet , Brno 1979. zt8, 61-66

24 RńlgalpN.: Clinical andexperirnental inr,estigationsintoapost parrurientsyndt,o
rne rł,ilh aga]actia in sows Acta agric Scancl Stockholm, 1960,7. supp1 .42-:ł3

25 Ross R- P, Onling A P., Wods R D.. Zitntncnllallll B. .I., Cox D F. HanL's D.
a : Bactctiologic study ofsotv agalacria Am J Vet Rcs I981, 42.919-955

26 SnoeckC.,.Plletperalestoornissenb\; dezetrg Vlaamdietgenesk Tijdschr 1959.
28.54-57

2] Ś]ebo(tzi]iski A . Blzczijska-Slc-boctzinsk,t E. Lillcz.lk W, Rosa f,: Pl osty kli-
niczny test określajapy pozionl konrpleksu itnmunoglobulinouego i białka ca]-
kowitego surowicy nou,orodków zwie[zą| lrż;,tkorvych Medycyna \\'et l 982,
3E.142,-446

28 Tansiuk K., Deptu}a ll!, Pejsak Z., Bedlarek D: E1}'ect of sclectcd specific vac
cinesoncellularandhumoralimnrunityinsowsinthepclllLaralperiod Bul] Vet
Inst Pułarvy l9li9-] 990, 32-33, ] 3-] l]

29 Vandeplassche M., Gcurdcn L, Van den Wyn_ła el G., Snoec,k G., /os A : Prrcr-
peralc Septikómie und Toxiinrie des Schlveines DerLtschc tielar7tIiclre Wochen-
Schrift ] 960, 67 . 37 5-311

30 Wawron M: Badanianad syndronlenl MMA u świń. Praca hab \\'ydz Medycy-
ny Wetefynalyjnej, AR Lublin 1995

3 1 Wi n nicka A : Wafi ości refcrcncyjne podstawov,ych badań 1 aboratoryjnych w we
terynarii Wydawnictwo SGG\Ąi. \Ąiarszarva 1 997

32 Wiśniewski J., Grabowsla G., Tlybula E., Rodkiewicz Z.: Wpłyrv podarvania
biotropiny i Jewanlizolu na wybrane lvskazl-tjki odpomości srł,oistej i niesu,oistej
rr świń Medycyna Wet 1 993. zł9, 66-68

33 Zuckcr S., Hanes D J., Vogler W R, Eanes R Z: Plasma muramidase: a stady of
nethodsandclir-rical applicatiorrs J Lab Clin Med 1970,75,E3-92

Adres autora: dr Nlarek Szczubial, ul. Królołej Jadrvigi 6/.10,20-282 Lu-
blini e-mail: akysz@p|usnet.pl


