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Summary ',, ,' ,, ' '

The aim of this study was to examine the prophylactic value of Evetsel in cases of MMA risk ańd eYaluate

the influence of the preparation on yield results. The st
sows aged 1-3 years and on 713 piglets from their litte
treated with Evetsel (sodium selenite and vitamin E),

21 days-of-life: mean number of piglets born alive per
days and number of piglets dead until the 21st day of

In total MMA syndrome occurred in 2 solvs from th
in the control group. Yield results erpressed by dail
advantage of the experimental group on farm A. On
found either rvithin experimental groups or between t
of sołvs receiving Evetsel, while in the control groups
mental groups 1§ piglets died (4.85%), and 22 Ńck[ng piglets from the control ones (6.837o), i,e. 1.98(% more.

Evetsel had an advańtageous influence on sows' fertiliiy aTter piglet weaning. A total of 90o/" of the sows in the

experimental groups bóome pregnant, while in the control groups the figure wn 84,40/",

Keylvords: pig, piglet, prophylaxis, MMA syndrome

Prawidłowa mleczność loch stanowi zasadniczy

gospodarstwach we wszy
rolniczo, była i jest nadal
nauki i praktyki lekarsko-

od wielu lat zainteresowa-
agalakcji loch jest zespoł

oczynnikowej, który już w
roku 1960 Ringary (19) określił jako syndrom MMA

Mastitis-Metritis-Agal actta. Złożoność etiologii syn-
drornu MMA stała się powodem do poszukiwań spo-
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ż4,25), rownież niedobór selenu moze spowodowac
wystąpienie syndromu MMA.

Celem badań było określenie wartości zapobiegaw-
czej witaminy E połączonej z seleninem sodu w po-
staói prep aratu Evets el w przyp adk ach zagr ożenia syn-

dromem MMA oraz określenie wpĘwu tego prepara-

tu na efek§ produkcyjne badanych zwierząt.

Materiał imetody

Badania przeprowadzono w trzech gospodarstwach drob-

notowarowych, w ktorych zespół MMA nie należał do od-

osobnionych przypadków. We wszystl<ich gospodarstwach

stado podstawowe było rutynowo szczepione ochronnie
przeciwko roży cy,kolibakteriozie prosiąt noworodków oraz

parwowirusowemu zakażeniu świń. W produkcji trzody
chlewnej nie przestrzegano zasady ,,całe pomieszczenie
pełne, całe pomieszczenie puste",

Gospodarstwo A stado podstawowe sl<ładało się z 29

loch, mieszańców ras białych oraz l knura rasy hampshire.

Sredni wiek odsadzanych od macior prosiąt wahał się od

35 do 42 dni,przy masie ciała (m.c.) około 12 l<g, Srednio

od lochy odchowuje się w miocie 10 prosiąt. Prosięta po

odłączeniu zywiono ad ]ibitun paszami własnej produkcji,



w oparciu o zlarrra zboż (pszenica, pszenżyto, jęczmień,
owies) oraz dodatki paszowe fitmy Sano, a woda dostar-
czanabyła z poideł. Roczna produkcja tucznikow wynosi
około 500 sztuk.

Gospodarstwo B - stado podstawowe liczyło 18 loch,
ras mięsnych oraz l knura rasy hampshire. Prosięta o śred-
niej m.c. około 10 kg odsadzano w wieku 35 dni. Sredni
odchów w miocie od lochy wynosi około 10 prosiaJ. Po-
dobnie jak w gospodarstwie A, prosięta oraz tucznlki ży-
wiono paszami własnymi, które uzupełniano dodatkami fir-
my Sano. Zwierzęta miały staĘ dostęp do wody z potdeł.
Roczna produkcja tuczników wynosi około 330 szfuk,

Gospodarstwo C - stado podstawowe składało się z ż5
macio1 mieszańców ras biaĘch oraz 1 knura rasy pietrairr/
drtroc. Roczna produkcja wynosi około 450 tuczników, Pro-
sięta odsadzano w wieku 35-42 dni,przy średniej m.c. około
12kg, a średni odchów od lochy w miocie wynosi około l0
prosiąt. Prosięta po odsadzeniu zywiono paszą pełnopor-
cjową ad ]ibitutn i miĄ stały dostęp do wody.

Zwierzęta. Ogółem badania przeprowadzono na J2 ma-
ciorach w wieku 1-3 lat oraz'7I3 prosiętach urodzonych
przez te samice. W każdym gospodarstwie zwierzęta po-
dzielono losowo na 2 grupy, tj. doświadczalnąt kontrolna..
Łapznie grupy dośwladczalnę liczyły 40 macior, którym
podawano Evetsel, a kontrolne 32 samice nie otrzymywały
żadnych leków.

Preparat. Evetsel zawieraw swoim składzie selen fiako
selenin sodu) oraz witaminę E. Selen jest pier-wiastkiem
odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg licznych proce-
sów metabolicznych w organizmie. Witamina E pełni wie-
le funkcji, między innymi chroni ciĘę, ajej wysoki po-
ziom jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ukła-
du immunologicznego.

Postępowanie. Na około 2 tygodnie przed spodziewa-
nym porodem,każda locha otrzymywała w iniekcji domięś-
niowej 5 ml preparatu Evetsel (Pliva Kraków). W przeli-
czeniu na czysty selen dawka wynosiła 0,01-0,02 mg/kg
masy ciała. Drugą dawkę prepatatu (5 ml) aplikowano w
3-4 tygodniu laktacji. Obserwację stanu zdrowotnego ma-
cior prowadzono przez cały okres podawania preparatu, zaś
po przebytym porodzie przez 3 dni u wszystkich macior
raz dziennl,e mierzono wewnętrzną ciepłotę ciała (w.c.c.)
przyjmując za gómą granicę fizjologiczną 39,5'C. Reje-
strowano odchylenia w stanie zdrowia zwierząt ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zdrowotności gtuczołu mlekowe-
go, wypływu z drog rodnych i jego charakterLl, czas wystą-
pienia rui po odłączeniu prosial oraz skuteczność krycia.

W odniesieniu do prosiąt pochodzących zarówno od
macior doświadczalnych, jak i kontrolnych, notowano w
okresie 2I dni ich życia następujape wskaźniki: średniąlicz-
bę prosial żywych w miocie oraz ich średnią masę ciała w
miocie, dobowy przyrost m.c. do 2l dnia orazIiczbępa-
dĘch prosiąt za okres od urodzenia do 21 dnia zycia.

Otrzymane wyniki poddano analtzie statystycznej przy
potxocy testu t-Studenta (20).

Wyniki iomówienie
Kształtowanie się stanu zdrowia loch po porodzie

pod względem występowania zablrzęń pr zebiegają-
cych z objawami zespołu MMA przedstawia tab. 1.

Z analizy danych tab. 1 wynika, że najlepsze efekty
odnotowano w gospodarstwie A, bowiem nie stwier-
dzono mvierząt chorych w grupie doświadczalnej, na-
tomiast w grupie kontrolnej syndrom MMA wystąpił
u 1 lochy, tj.7 ,I4oń. W gospodarstwie B schorzenie to
wystąpiło u dwu macior, po jednej w każdej grupie, w
drugim dniu po porodzie. Natomiast w gospodarstwie
C w grupie loch doświadczalnych odnotowano jeden
przypadek zespołu MMA (7,I4oń), zaś w grupie loch
kontrolnych stwierdzono dwa przypadkt (20%); roż-
nica ta jest istotna statysĘczni" (p . 0,05). Łączniew
grupach doświadczalnych wszystkich trzęch gospo-
darstw schorzenie wystąpiło u 2 loch, tj,5o^, a w gru-
pach kontrolnych u 4 macior, co stanowi I2,5Yo. Częs-
totliwość występowania wypływów z dróg rodnych
była zbliżona w obydwu grupach loch (doświadczal-
nych i kontrolnych), chociaż czas ich utrzymyvvania
się był krótszy o 2-3 dni u macior, którym podawano
Evetsel. Otrzymane wyniki .vqiruźnie korespondują z
rezultatami wcześniejszych badań autora (I2) przy
ttżyciupreparatu zawterającego w swoim składzie se-
len, jak również innych autorów (24,2s),którzy uzy-
skali zmniejszenie zachorowalności macior na syn-
drom MMA.

Stwierdzono, że zespół MMA u wszystkich loch
(doświadczalnych i kontrolnych) miał przębieg łagod-
ny, z nieznacznię podwyższoną w.c.c. nte przekracza-
j ąc ą 4 0' C. Podanie chorym rw ier zętom anĘbioĘkóq
takich jak penicylina prokainowa w dawcę 20 rr'gkg
m.c. i środków kurczących mięśnie gładkie, tj. oksy-
tocyna 30 j.m. w iniekcji domięśniowej na lochę,
dawało efekt już po 1ednorazowym leczeniu.

Dane dotyc zące wskaźników zdrowotnych i produk-
cyjnych prosiąt przedstawiono w tab.2. Podane wyni-
ki wskazują że m.c. prosiąt w dniu urodzen:-a", uzy-
skanych od loch doświadczalnych i kontrolnych w
b adanyc h ob i ektach była b ar dzo zbliżona. N atomiast
w poźniejszym okresie Ęcia,w gospodarstwie A efek-
ty produkcyjne wyrażające się dziennym przyrostem
m.c. byĘ statystycznie istotne (p . 0,0S) na korzyść
pochodzących od loch grupy doświadczalnej. W po-
zostaĘch dwu gospodarstwach, nie stwierdzono istot-
nych różnic przyrosfu m.c. tak w poszczególnych gru-
pach, jak rownież pomiędzy grupami badanymi, jed-
nakżę lepsze efekty produkcyjne uzyskano w gospo-
darstwie C pochodzących od loch doświadczalnych.
Przyrost m.c, prosiąt vważa się (8, 16) za najbardziej
wymierny wskaźnik mleczności loch.

Z obserwacji poczynionych w trakciebadań wyni-
ka również, że znacznie zdrowsze prosięta uzyskano
od matek, którym podawano Evetsel, Noworodki od
tych loch byĘ bardziej żyrvotne oraz w mniejszym
stopniu zapadŃy na biegunkę, która doĘczyŁa poje-
dynczychprosiąt w miocie. W grupie loch otrzymują-
cych preparat objawy biegunki u prosiąt odnotowano
w 8 miotach (20%), natomiast w grupach kontrolnych
w 12 miotach (37,5oń), gdzie chorowała większa licz-
ba prosiąt w miocie, szczegolnie pochodzących od loch



Tab. 1. Wyniki badań stanu zdrowia loch

doświadczalna

konttolna

doś wiadcza lna

konttolna

doświa dczalna

kontlolna

0

7,14

10,00

12,50

7,14

20,00

z objawami syndromu MMA. Rzutowało to na straty
prosiąt, które w grupach kontrolnych były wyższe,
aczkolwiek różnica ta nie była istotna (tab.2). Łącz-
nie w grupach doświadczalnych do 21 dnia życiapa-
dło 19 prosiąt (4,85Yo), natomiast w grupach kontrol-
nych2Z oseski (6,83%0), tj. o I,98Yo więcej. Podkreś-
ltć należy, że padntęcia miały miejsce zasadniczo w
p ierwszym tygodniu Ąc ia noworodków i były spowo-
dowane przygniecentem ptzez lochę, słabym rozwo-
jem, a także biegunką. Przedstawione wyżej dane
wskazują na skuteczność preparatu Evetsel w odcho-
wie prosiąt w pierwszych 3 tygodntach Ęcia.

Wpływ podawania preparatu Evetsel na termin wy-
stąpienia rui u loch po odłączeniu od prosiąt ilustruje
tab. 3. Jak wynika z tej tabeli podany preparat wpły-
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nął korzystnie na płodność macior.
Znalazło to wyraz w skróceniu czasu
od łączenia prosiąt do wystąpienia rui.
znacznerożnice odnotowano także w
skutecmości krycia.

Łącznie w grupach doświadczal-
nych 90oń macior zostało prośnych i
urodziło prosięta. natomiast w gTu-
pach kontrolnych 84,40ń. Otrzyma-
ne r ezultaĘ v,ryr aźnie koresponduj ą
z efektami badań w tym zaL<resieuz1-
skanymi pr zez inny ch autorów (4, 24,
25)po zastosowaniu selenu, bądź se-
lenu i witaminy E. Podane preparaty

skróciły dłu-
gośc okresu
międzyporo-
dowego i po-
prawiły sku-
teczność po-
kryć.

Otrzymane
rezultaty ba-
dań można
tłum aczy c
składem pre-
paratu. Jakjuż
WSpomnlano
wcześniej,

Evetsel zawlęTa selen,
który bierzę czynny
udział w biologicznych
procesach oksydacyjno-
redukcyj ny ch, działa an-
tagonistycznie w stosun-
ku do niektórych pier-
wiastków śladowych, np.
rtęci i kadmu. Dzińako-
rzystnie na wnost odpor-
ności organizmu (3, 9,
23). Autorzy ci podają
że selen jest składnikiem
enzymu peroksydazy

glutationowej (GSH-Px), który tw otry enzymaĘ czny
system ochrony komórek przed dzińanięm nadtlenku
wodoru. Ponadto GSH-Px jako ważny czynnik stabi-
Iinjący błony komórkowe fagocyta, bierze udział w
tz:łv. za\eżnym od tlenu procesie zabijania mikroorga-
nizmów (13). Proces ten uważany jest za główny me-
chanizm niszczenia drobnoustrojow przez neutrofile i
przez makrofagi (5,2I). W wyniku obniżenia akĘw-
ności tego enzymu dochodzi do zwiększonej wrażli-
wości organizmu na choroby infekcyjne orazpasożyt-
nicze (8). Cechy komórek fagocytujących, takich jak
chemotaksja, migracja, fagoc5Ąoza cz1l też aktywność
grzybobojcza zależnę są od poziomu selenu (13).

Zdanięm Kubińskiego ( 1 3 ) oraz nny ch autorów (3,
9,2I) dla sprawnego funkcjonowania układu immu-

Tab.2. Efekty produkcyjne badanych zwierząt

doś w ia dcza lna

kontlolna

doś w iadczalna

kontrolna

doś w iadcza lna

kontrolna

9,8

11,2

g,7

10,1

9,7

9,8

5,5

5,0

5,4

5,5

6,0

5,7

1 92,85

171,42

1 90,47

195,23

211 ,90

202,38

Ą,l2

6,99

5,15

7,4l

4,78

6,12

Tab.3. Termin wystąpienia rui u loch po odłączeniu od prosiąt oraz skuteczność krycia

13,3

14,28

10

12,5

6,66

20

doś wia dcza lna

kontrolna

doś wiadczalna

konlrolna

doś wiadczalna

konlrolna
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nologicznego, niezbędny jest również wysoki poziom
witaminy E. Jej niedobor obniża odporność komórko-
wą humoralną jak również fagocytozę. Badania prze-
prowadzone u zwierząt orazIudzi vnrykazały, że hipo-
witam in oza E powoduj e osłabienie odpowiedzi immu-
no 1o gicznej, po dczas gdy podani ę znacznle wy ższy ch
ilości niż zalęcane prowadzi do jej wzmocnienia (13).
Wykazano, że u prosiąt z deficytem witaminy E, zaka-
zonych eksperyment alnie Brachyspira hyodysenteriae,
objawy byĘ bardziej ostre, a śmiertelność wyższa w
porównaniu do grupy otrzymującej adekwatne ilości
alfa-tokoferolu w diecie, Także suplementacja dawki
pokannowej witaminą E wzmacnia odporność prosiąt
na zakażenie pałeczkąokręznicy. P oza wyże1 wymie-
nionymi funkcjami w organizmie, witamina E wpĘ-
watakże na rozwój i czynność gruczołów płciowych,
sĘmuluje antytoksyczny mechanizm przemiany ma-
terii w komórce, atakże chroni przeddegeneracjąmięś-
ni szkieletowych i serca,

Reasumuj ąc można powiedzieć, ze Evetsel podany
lochom w ostatnim okresie ciĘy oraz pod koniec lak-
tacji, wpĘłva korzystnie na stan zdrowotny loch po
porodzie oraz prosiąt pochodzących od tych samic.
Wykazuje również korzystne działanie na płodność
loch, poprzez poprawę skuteczności krycia oraz skró-
cenie długości okresu międzyporodowego.
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BRAUN U., ROGG E., WALSER M., NEHRBASS
D., GUSCETTI F., MATHIS A., DEPLAZES P.:
Trypanosoma theileri w płynie mózgowo-rdzenio-
\\rym i mózgu jałówek z ropnym zapaleniem mÓzgu
i rdzenia. (Trypanosoma theileri in the cerebrospi-
nal fluid and brain of the heifer with suppurative
meninogoencephalitis). Vet. Rec, l50, l8-19, 2002 (1)

U jalówki tilsy slttlclltaler rv rlicku 2 ]a1 u,yslapily zabrLl,zcllia zc stl,ony,,ośrod-

kotłcgo ltkJaclLl llel\\]owcgo Jaltiwkł by}a rł,6 tliesia.cLt ciąży iprzcbyrvala na

purstrt iskLl z 1_5 ja|órvkanli Ponlinlo ptlchtlia rł,itatnin z grtrlly [3. glukozy i ma-
gnezu. staIl zlicrzęcia pogorszyl się C'zLrcic skónlc rr oktllicy,glou;,. ruclr1,

ż\yacza. tell]|)elaLrtra na clbrrodzie oraz częstośc def-ekac_ii Lrlegll,tlbniżcniu Tenl-
pelatuIa \\e\\l]ętrz]]a ciała rivnosila -3lJ.20"C- plIs 68 uclcrzcli'llin Płl,n nlóz-
gotło-rdzenitlrły zitrł,icrał 2.6 g,L lriłlka l595 leukocyttiw'pI przy cz.vnr ó6%o

stanowiły ncLltll)t']le i 337o monocyty-nlakrolagi, l9,'n cozyllo1ile W płynie lllciz-
gorvc1-1tlzctriou,ynl u,yslęport,irły obclalzone ruclrem 7l /lclcll, Badanie sekcy.j-

llc rłvkazalo istnienie lopncgo zapalenił lncizgu i rdzcrria z dużl"rni obszariłlrli
rozlniękluiir § pla\\,},l11 płacie czolori,vlll. ostl,e ],ol)ne zilpalcnie rrłośtliczek- za-

klzepicę. clbccntlść komór,ek olbr-zynlich Testenl PCR pottr icrtlzono. żc prz:--

czl,ną choloby byla inrrazja T. theilc,ri.

G.

DROLET R., D,ALLAIRE S., LAROCHELLE R.,
MAGAR R., RIBOTTA M., HIGGINS R.: Czyn-
nikizakaźne zidenĘfikowane podczas uboju u świń
z wieloogniskowym śródmiąższowym zapaleniem
nerek. (Infectious agents identified in pigs with
multifocal interstitial nephritis at slaughter). Vet.
Rec. 150, 139-|43, 2002 (5)

Zbadano tlerki 1-1tlchcldzącc od 50 śrvili- Ll l<tilryclr zdiagtttlztltł,i,llltl po ubojrr

rvicloogniskowe zltplLIcllic tlcrck oraz rrcrki pochodza.cc ocl _50 zclrorvych śrviń

Pott,iclzchnie ncrck pokr5,lvałyjasne ogniskt zapttltle o średrric1" l-j llrLl Ztlia-
ny cl cluże.j średnic1 byIy,LLs}ttlo\\tt|lc z lcuuly u korze llerek. rr lnnie,lszej ilości
rr rdzenill irr tkatrcc la.cznej 1;rz_r,lega_i.r.cc,j dtl lllicdniczki nerkouc.j B_vł1,one

Llt\\ o],zo]1e z linlfbcytóu. kolllórek plirzlllatl,cznvcl-t. rrieri,ieIkic,.j i]tlści nla]<rota-

gólł l eozynolllótl Drclbnc ztlianr.,zapalne występclrvałl,głównie w części rdze-
rliou,c.i, były utwotzotlc pl-zcz nacick Jirlfbcyltirł i komórck pllrznlalycznych i

L1,1ko okaz.jorralrrie wyslępo\łały rł nilcieku rrral<lot'agi i eoz;,notilc. Tylko rł,ki|-
ktl prz;lpadkach u,ykazano obecnośc cirkowirttsa śu iń t,vpu l Nlttortriast pal,lo-
rt il,trs prosial (PPV) i cilkol,il-rrs tl,ptl 2 \y)/§rę]]o\\ah rr nerkach chtllych i zdro-
ul,ch śuiri l t),l11 źc strricrdzatroje stlrt;,stl,cznie istutnic częściej rr llcrkach z
rr icloogniskori,;,nl śrćld nl i ąższorly tl zapalen i eln.
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