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Summary

The level of C-reactive protein (CRP) and neopterin §P) in MMA (Mastitis-Metritis-Agalactia) p_r9_g|tostics,

as well as the monitoring of inflammation and efficacy of therapy were evaluated. A key role in MMA syn-
drome is played by the cóll.,la. mechanisms of the immune respons€; changes in serum concentration 

_of 
CRP

and NP Can-be uŚed for evaluating the intensity of bacterial infections. During the early phases,of MMA
syndrome the leve| of CRp and NP in tł,e sera of sows is increased aś a result of developing bacteńal infections
in tłre reproductive tract and in mammary glands. In the treated sows the concentration of CRP and NP
steadily decreased. By the end of the experimónt it appeared the level of CRP and NP in the sera of sows after
parturition was a very sensitive factor useful in an early detection of the MMA syndrome and for introducing
therapy.
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Skuteczność zapobiegania syndromowi MMA (Mas -
titis-Metritis-Agalactia) zależy w duzym stopniu od
właściwego monitoringu zdrowotności macior w okre-
sie okołoporodowym (9, 10), Prawidłowa koncentra-
cja białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy świń
umozliwia o cenę home ostazy organizmu, p odczas gdy
stale podwyższony poziom CRP świadczy o długo-
trwĄm pobudzeniu układu immunologicznego pod
wpływem czyrlnlkainfekcyjnego, zapalnego lub uszka-
dzającego (1, 3-5). Podstawowym wykładnikiem ak-
tywacji komóręk układu immunologicznego i aktu-
alnego stanu ich pobudzenia jest zmiana ekspresji i po-
winowactwa receptorów powierzchniowych oraz po-
ziom w surowicy uwolnionychprzeznie cytokin, któ-
re są zaan9ażow ane w procesach immunoregulacji.
Innym wskaźnikiem wczesnej aktywacji i rozwoju ko-
morkowej odpowiedzi immunolo gicznej są pterydy-
ny uwalniane przez układ jednojądrzastych komórek
fagocytuj ących MPS (Mononuclear Phagocytes Sys-
tern). Wśrod nich ważną funkcję biologiczną pełni
neopteryna (NP) (6, 7). Dotychczasowę,"vyniki badań
wskazują że jednoczesnę oznaczanie CRP i NP umoz-
liwia ocenę przebiegu oraz zejścia niektórych chorób
bakteryjnych u świń (6, 11).

Celem badań było okreśienie przydatności oznacza-
nia stęzenia CRP i NP w prognozowaniu wystąpienia
syndromu MMA u macior, monitorowaniu natęzenia
procesów zapa7nych w jego przebiegu orazw ocenie
skuteczności zastosowanej terapii.

Mateilał imetody
Zwierzęta doświadczalne. Badania wykonano w fer-

mie trzody chlewnej o zamkniętym cyklu produkcyjnym.
Obsadę fermy stanowiło 265 rnacior w wieku 1-3 lat i ma-
sie ciała l00-200 kg. W t-ennie tej, w zależności od pory
roku, u 2a-60% macior występował w okresie poporodo-
wym syndrom MMA. Maciory od momentu pokrycia do
100, dnia ciĘy przebywĄ w kojcach bezściołowych, z be-

tonowym t-usztetn, po 6-B sztuk w kazdym. Na dwa tygod-
nie przed porodem maciory przenoszono do porodówki,
w której kojce posiadaĘ posadzkębetonowąpokrytą Ściół-
ką. Budynek porodówki podzielony był na sektory, po 32
kojce w kazdym, Maciory zywione były mieszankąpełno-
porcjową dozowaną automatycznie przy stałym dostępie
do wody.

Gnrpę doświadczalną stanowiło 16 macior, u których
w ciągu pier-w szych 18 godzin po porodzie wystąpiły obja-
wy kliniczne syndromu MMA, w postaci obfitego cuchna.-

cego wypĘwu ropnego z dróg rodnych i wzrostu wewnętrz-
nej ciepłoty ciała powyzej 39,B'C oraz dodatkowo zapale-
nia grrrczołu sutkowego i obnizonej laktacji. Zwierzęta
z syndromem MMA podzielono na r1wie grupy po 8 sztuk
w każdej, G-pę I stanowiły maciory z syndromem MMA
nieleczone, natomiast maciory z grupy II poddano |ecze-
niu. Na podstawie uzyskanych wyników anĘ-biogramlr w te-

rapli przyczynor,vej u macior grupy iI stosowano dornięś-
niowo Tarchomiocyn lvedług zalecanych przez producenta
dawek przez okres 3-5 dni oraz domacicznie Metrisan AN.
dwukrotnie w odstępach 48 godzin. W leczeniu wspoma-
gającym stosowano Calcium borogluconatr-rrn (40 mVsź.) i wi-



taminę C (500 mg/szt.) dozylnie ptzez dwakolejne dni oraz
oksytocynę (35 j.m.) i Biolactin (prolaktyna 100 j.m.). Gru-
pę kontrolną (grupa III) stanowiło 8 macior, u których ba-
daniem klinicznym nie stwierdzono objawów klinicznych
syndromu MMA. Zwierzęta grup doświadczalnych oraz
grupy kontrolnej od momentu porodu poddano lO-dniowej
obserwacji klinicznej.

Badania bakteriologiczne. Materiał do badań bakterio-
logicznych stanowiĘ wymazy pobrane przy pomocy ste-

rylnych wymazówek ginekologicznych z pochwy od ma-
cior z syndromem MMA (grupa I i n). Pobrany materiał
przew ożono na podłożach transporlowych, które wstępnie
inkubowano w cieplarce przez 12 godzin w temperafurze
37'C. Następnie posiewano go na bulion z ghlkozą agar
zrykŁy, agar z krwią i podłoze McConkeya. Przy braku
wzrosfu na podłożach stałych dokonywano przesiewów
z podłoży płynnych na stałe, po uprzednim wykonaniu pre-
p aratów b arwionych metodą Gra ma. P ńe czki Gram-uj em-
ne idenĘfikowano przy porrpcy podło Ę różnicljących oraz
testów komercyjnych API 20E, natomiast kolonie groŃow-
ców i paciorkowców identyfikowano przy uzyciu testów
API 20 Strep i API 20 Staph firmy bio-Mćrieux. Leko-
wrazliwo ś ć wyizo lowanych szczep ów b akterii oznaczono
metodą krążkową w stosunku do penicyliny, streptomycy-
ny, terramycyny, amoksycyliny, kolistyny, neomycyny, am-
picyliny, linkomycyny i enrofl oksacyny.

Oznaczanie białka C-reakĘwnego. Stężenie CRP w su-
rowicy macior określono metdilą immunofurb imetry czną
przy użyciu gotowego zestawu diagnostycznego (Cormay,
Polska) przeznaczonego do oznaczania tego białka u ludzi
(przeciwciała reagująkrzyżowo z surowiczym CRP świń).
Poziom CRP oznaczono w 3,-4. godzinie oraz w 6. i l0.
dniu po porodzie. Stęzenie CRP wyliczono w stosuŃu do
wzorla, a uzyskane wyniki wyrazono w mg/L.

Oznaczanie neopteryny. Stężenie neopteryny określo-
no testem ELISA prry lżyciu gotowego zestawu Neopte-
rin in ELISA, firmy Immuno-Biological Laboratories Ham-
burg. Oznaczęnie NP wykonano wedfug procedury podanej
przezprodlcenta, a uzyskane wyniki wyrazono w nmol/L.
Stęzenie NP określono w tych samych terminach jak CRP.

Uzyskane wyniki badań poddano analizię statysĘcznej.
Obliczenia wykonano przy pomocy testu t-Studenta wy-
znaczając średnią odchylenie standardowe oraz istotność
różnic na poziomie a < 0,05.

Wyniki iomówienie
Obserwacj a kliniczna. U wszystkich macior z grup

doświadczalnych obserwowano ropny lvypływ z dróg
rodnych o różnymnasileniu oraz wzrost wewnętrznej
ciepłoĘ ciała powy żej 39,8" C, U 2 samic z grupy I i 3
z głqpy II ropny lvypływ z dróg rodnych pojawił się
już w 8.-I2. godzinie, natomiast u pozostĄch zwie-
rząt doptero w drugiej dobie po zakończeniu porodu.
U 7 macior w drugiej dobie po porodzie stwierdzono
dodatkowo zapalenie gruczoŁu sutkowego manifestu-
jące się obrzękiem, zaczerwienieniem i bolesnością
pakietów oraz brakiem wydzieliny mlecznej.

Wyniki badań bakteriologlcznych i ocena sku-
teczno ści terapii. Wyniki badfrr bakterio lo g iczny ch

Ryc. 1. Procentowy udział poszczególnych rodzajów bakterii
wyizolowanych z dróg rodnych macior z syndromem MMA

wymazów pobranych z dróg rodnych macior z syn-
dromem MMA ilustruj e ryc. 1 . Z dany ch przedstawio-
nych na rycinie wynika, żę od47 ,5oń macior z syndro-
mem MMA wyizolowano z dróg rodnych czystą ho-
dowlęE. coli, od26,8oń samic - groŃowce,18,60ń -
paciorkowce, natomiast od pozostĄch 7 ,Ioń samic -
gronkowce i paciorkowce. Wyizolowanęsz§zepy E. coli
byĘ najbardziej wrażliwe na streptomycynę (+++)
i neomycynę (+++), zaś w mniej szym stopniu na enro-
floksacynę (++). Natomiast paciorkowce i gronkow-
ce byĘ najbardziej wrazliwe na penicylinę (+++).
W 6. dniu po porodzie u macior z syndromem MMA
poddanych leczeniu (grupa II) objawy kliniczne cho-
roby stwierdzono u 1, natomiast w grupie I nieleczo-
nej u 7 spośród 8 badanych samic. W ostafirim dniu
obserwacji u wszystkich macior grupy II objawy kli-
nicznę syndromu MMA całkowicie ustąpiĘ natomiast
w grupie I utrzymywaĘ się one u 4 samic,

Zachowanie się CRP. Z danych przedstawionych
na ryc. 2 wynika, ze statys§cznie istotny wzrost stę-
żeniabiałka CRP w surowicy macior z syndromem
MMA w stosunku do grupy kontrolnej nastąpił juz
w pierwszej dobie po porodzie. Srednie wartości stę-
zenia CRP u macior nieleczonych (grupa I) i leczo-
nych (grupa II) były zbliżone,natomiast byĘ one sta-
tystycznie istotnię wyższe od wartości w grupie kon-
trolnej (grupa III). Po tym czasie u macior z MMA
poddanych leczeniu następował stopniowy spadek
poziomu CRP i w ostatnim terminie oznaczefi osiągał
średnią wartość zbliżonądo średniej wartości w kon-
troli. Natomiast u macior nieleczonych (grupa I)
w 6. dniu po porodzie notowano dalszy istotny wzrost
stęzenia CRP i w tym terminie oznaczeń osiągał on
najv,ryższe średnie wartości w toku całej obserwacji.
W ostatnim dniu badań stęzenie CRP w surowicy
macior grupy I w dalszym ciągu firzymywało się na
wysokim poziomie i było ono istotnie wyższe od war-
tości w grupie II i III.

7,10o/o

JE. coli
J Staphylococcus sp.

I Sfreptococcus sp.
& Staphylococcus sp.,
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Rlc. _]. Stężenie NP (i + s) ll, surorric1, macior z sl,ndromem },IN!A nie|e-
czonl,ch (grupa l) i leczonl,ch (grupa II) oraz u zrrierząt klinicznie zdro-
ttl,ch (grupa III)

Zachowanie się NP. Stężenie neopteryny w suro-
wicy macior z syndromem MMA orazw grupie kon-
trolnej przedstawiono na ryc. 3. U macior z syndro-
mem MMA istotny wzrost średniej wartości NĘ po-
dobnie jak białka CRĘ w stosunku do grupy kontrol-
nej nastąpił już w pierwszej dobie po porodzie,
W 6. dniu badań u macior z MMA nieleczonych (gru-
pa I) stwierdzono dalszy istotny wzrost stęzenia NP
i w Ęm terminie oznaczeń osiągnął on najwyzszą śred-
nią wartośó w toku całej obserwacji. W ostatnim dniu
badań stęzenie NP u macior z MMA nieleczonych
w dalszym ciągu utrzymywało się na dość wysokim
poziomie, natomiast w grupie zwterząt leczonych osią-
gało wartości zbliżone do kontroli. W grupie kontrol-
nej (grupa III) stęzenie NP utrzym}rvało się na zbliżo-
nym i niskim poziomie przęz cały okres badań.

Monitoring stał się obecnie jedną z najbardziej ra-
cjonalnych metod, umozliwiającą ocenę epidemio1o-
giczną stada i zminimalizowanie strat ekonomicznych,
a także pTognozowanie zmian w stanie odporności

zwierząt, Centralną rolę w odpowiedzi im-
munologic znej odgrywają limfocyty po-
mocnicze Th, pełniąc zarówno funkcje re-
gulacyjne, jak i efektorowe. Komorki Thl
pośrednicząc w wielu funkcjach związa-
nych z cytotoksycznością i miejscowymi
reakcjami zapalnymi, pełnią wazną rolę
w odporności komorkowej. Natomiast lim-
focyty Th2 będące stymulatorami wzrostu
i proliferacji limfocytow B wzmagają od-
powiedz humoralną. W procesie aktyrvacji
oraz regulacji aktywności limfocytów Th,
a tym samym odpowiedzi immunologicz-
nej, zasadniczą rolę odgrywają komórki
MPS z uwagi na zdolność wyrvarzania wie-
lu cytokin, szczegolnte TNF-a,IL-1 i IL-6,
ktore sągłównymi induktorami syntezy bia-
łek ostrej fazy (bof) w hepatocytacl-1 (6,7).
Silnym induktorem syntezy białek ostrej
fazy jest lipopolisacharyd (LPS) zawarty
w ścianie bakterii Gram-ujemnych oraz en-
terotoksyny wytwarzanę przez bakterie
Gram-dodatnie, zwłaszcza z rodzaju Stcł-
phylococcus t Streptococcus, LPS oraz en-
terotoksyny o właściwościach superantyge-
nu zaburzając funkcj e makrofagów, sąprzry -
czyną niekontrolowanej przęz te komórki
syntezy cytokinprozapalnych (IL-1 i TNF-a),
jako głownych induktorow syntezy bof
w hepatocytach (2, 8).

W badaniach własnych wykazano przy -

datność oznaczan:ra cRp w monitorowaniu
przebiegu syndromu MMA u macior oraz
w ocenie skuteczności zastosowanej tera-
pii. Na podstawie uzyskanych wynikow
można sądzic, ze wczesne etapy rozwoju
syndromu MMA indukują odczyn zapalny
w drogach rodnych i gruczole sutkowym

wywołany infekcją E. coli lub gronkowcami i pacior-
kowcami. Następstwem tego jest pobudzenie komó-
rek MPS do uwalniania cytokin prozapalnych odpo-
wiedzialnych za zmiany w tempie biosyntezy CRP
w hepatocytach. Zatęm istotny wzrost poziomu CRP
w surowicy macior doświadczalnych już w 1. dobie
po porodzie przy braku klinicznych objawow syndro-
mu MMA w porównaniu z grupą kontrolną jest od-
zwierciedleni em rozwoj u proc e sów zapalny ch rv dro -
gach rodnych oraz gruczole sutkowym (3, 5, 11).

Pobudzone komórki MPS, opTocz cytokin, uwalniają
czynniki regulujące wzrost, takie jak: PDGF, FGF,
G-CSF, GM-CSF, M-CSF oTaz szereg innych media-
torów biochemicznych, wśród ktorych istotne znacze-
nie posiadają pterydyny będące biochemicznymi mar-
kerami wczesnej aktywacji i wzmożonej immunolo-
gicznej odpowiedzi komórkowej organizmu, W pato-
genezie chorób, w ktorych podstawowąrolę odgrywają
mechanizmy komórkowe, kształtowanie się poziomu
NP w surowicy i moczu odzwierciedla rozwój proce-
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su cholobowego. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy
wzrostem stężenia NP a nasileniem odpowiedzi im-
munologicznej (6, I1). Zatem stwierdzony w badaniach
własnych istotny wzrost stężenia NP u macior przed
wystąpieniem klinicznych objawów MMA w porów-
naniu z kontrolą już w pierwszej dobie po porodzie
świadczy o wczesnej aktywacji komórek MPS w wy-
niku rozwij ającej się infekcj i w lkładzię roztodczym.
Zbadahwłasnych wynika, ze u macior z MMA stęze-
nie neopteryny w poszczegolnych terminach oznaczęń
ściśle korelowało z poziomem białka CRP. Dane te
świadczą ze ekspresj a syntezy NP u macior z MMA
j est wyznacznikiem wzmozonej komorkowej odpowie-
dzi immunologicznej organizmu, natomiast wzrost stę-
żenia biaŁka CRP jest odzwierciedleniem natęzenia
zmian zapalnych w drogach rodnych i pakietach gru-
czołu sutkowego powstaĘch w wyniku infekcji (6).
Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają opi-
nię Schródl i wsp. (1I), że jednoczesne oznaczanie
CRP i NP jest przydatnym markerem w ocenie natę-
żenia stanów zapalnych w przebiegu infekcji bakte-
ryjnych u świń. U macior kontrolnych (grupa lll)przez
caĘ okres badań stęzenie NP utrzymywało się na sta-
le niskim tzbltżonympoziomie, co wskazuje, ze u sa-
mic z prawidłowym przebiegiem okresu poporodowe-
go aktywność komorkowych mechanizmów odpowie-
dzi immunologicznej jest dość niska. Natomiast utrzy-
mujący się do 6. dnia po porodzie u zwierząt grupy
kontrolnej podwyższony poziom CRP jest odzwier-
ciedleniem natężenta procesu zapalnego w macicy
związanego z porodem i okresem poporodowym
(9, l0).

Normalizację stęzenia CRP i NP u macior z MMA
leczonych obserwowano w 10. dniu po porodzie, co
śwtadczy o likwidacji procesu zapalnego w drogach
rodnych w wyniku zastosowania skutecznej terapii.
Natomiast stale utrzymujący się wysoki poziom biał-
ka CRP i NP u macior nieleczonych (grupa I) w ostat-
nim terminie badań wskanĄe na utrzymujący się w dal-
szym ciągu stan zapalny w drogach rodnych oraz pa-
kietach gruczołu sutkowego związany z syndromem
MMA. Warto podkreślić, iż w ostatnim terminie ba-
dań u 4 spośrod 8 badanych macior z grupy I występo-
wały kliniczne objawy slmdromu MMA.

Wnioski
1, Stężenie CRP i NP jest przydatnym wskaźnikiem

do monitoringu okresu poporodowego u macior, któ-
rego oznaczęnte możę uzupełntc i poszerzyć diagno-
s§kę syndromu MMA.

.2. W oparciu o wartość stęzenia CRP i NP w suro-
wicy macior w pierwszej dobie po porodzie jest moż-
liwe wczesne wykrycie syndromu MMA jeszczeprzy
braku objawów klinicznych i szybkie podjęcie terapii.
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Częstotliwość i prz,vczyny występowania kularvizny u prosiąt rł,okresie do

9 tygodnia życia badano przez 1 Iata w stadzic liczącyrn l10 maciol,w stacji

Funbo-Lóvsta Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk RoIrriczych w Uppsali W sta-

dzie nie występowały choroby z listy A OTE ani choroba Aujeszky'ego, zakaźne

zanikorle zapalenie nosa, zakażellie Brachl:spj7ą hvodes.l,nteriae, epidenliczna

biegunka prosiąt. PRRS, salnronclloza i koronawil,usowe zapalenie żołądka ije-
lit (TGE) W okresie badari ltrodziło się w stadzie 94l żywych prosiąt, z których

9,80ń leczono z por.r,odu kulawizlly. W miotach loszek kulawizna występowała

u 9,9%prosiąt, w nliotachmaciorw 3 ciąży u ]],4% iwmiotachmaciolw4-7
ciąży u 8% prosiąt Kularl izną było dotkniętych około 75% plosiąt w wieku do

3 tyg.życia.Prawdopodobielistwou,ystąpieniakulawiznyspadłoz27|owpielv-

szyrntygodrriuźyciado0,3%poodsltdzeniu Śrcdnianlasaprosiąrchoryclrrvrł,ie-

krt 8 tyg była o 8% niższa od nlasy prosiąt zdrowych, Śmlerte]ność prosiąt z ku-

larvizną była wyższa aniżeli prosiąt zd1,owych. Największy odsctek prosiąt z kLl-

lau,izną występował iv nriotach liczących l l lub rvięcej sztuk lniekcja plcpa-

latu zawierającego żelazo 2.. 3. lub 4. dnia życia nie rvpĘ.\\,2|2 na wystąpienie

kularvizny
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