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TSINKOKSIID

 Vajalik mikroelement, 'growth promoter'(< 150 ppm)

 Võõrutusjärgse diarrhöa ja tursetõve metafülaktika (2,500 ppm 

zinc; 3,100 ppm zinc oxide)

 Odav

 Väga efektiivne

 Täpne toimemehhanism ei ole teada



TSINKOKSIIDI MÕJU SEEDETRAKTI MIKROFLOORALE 

HØJBERG AND OTHERS (2005)

Magu Niudesool Pimesool Jämesool

pH - Zn 100 3.7 5.8 6.7 6.6

pH – Zn 2500 3.9 7.5* 6.3* 6.4

Coliforms Zn 100 5.0 7.5 8.0 8.1

Coliforms Zn 2500 6.2* 7.6 8.8* 8.8*

Enterococci Zn 100 3.4 4.3 4.3 4.5

Enterococci Zn 2500 4.8* 5.6* 5.7* 5.8*

Lactobacilli Zn 100 9.0 9.0 9.2 9.6

Lactobacilli Zn 2500 8.0* 7.5* 8.2* 8.3*



Tsinkoksiidi (ZnO) kaitsev toime suurenenud 

membraani läbilaskvuse inhibeerimisel, mida 

põhjustab enterotoksigeenne E. coli (ETEC) 

Caco-2 rakkudes. 

Transepiteliiaalset elektrilist takistust (TEER, 

paneel A) mõõdeti iga 30 minuti järel, 0 kuni 4,5 

tundi.

Apikaali protsent basolateraalse 14C-inuliini 

siirdamise kohta (paneel B) määrati pärast 1, 3 

ja 4,5 tundi ETEC ja ZnO töötlemist. 

Väärtused on viie sõltumatu katse keskmised ± D 

kolmel korral (n = 15). 

Roselli et al. 2003



Enterotoksigeense E. coli (ETEC) adhesiooni 

vähenemine Caco-2 rakkudele tsinkoksiidi 

(ZnO) abil. 

Kleepuvate bakterite arv on esitatud kolooniaid 

moodustavate ühikutena (CFU).

Andmed on kolme sõltumatu katse keskmised ±

D kolmel korral (n = 9). 

Roselli et al. 2003



Caco-2 rakkude enterotoksigeense E. coli 

(ETEC) invasiivsuse vähendamine 

tsinkoksiidiga (ZnO). 

24-augulistel plaatidel kasvatatud rakke 

töödeldi (kontrolliti) või töödeldi ETEC-ga (1 

x 108 rakku süvendi kohta) ja mitmesuguste 

ZnO kontsentratsioonidega 1,5 tundi, 

seejärel gentamütsiinsulfaadiga (50 mg / l) 

veel 2,5 tundi. Ekstratsellulaarsete bakterite 

surmamise kontrolliks lisati mõnedele 

rakkudele koos ETEC-ga gentamütsiin 0 

tundi. 

Elujõuliste internaliseeritud bakterite arv on 

esitatud kolooniat moodustavate ühikutena 

(CFU). 

Andmed on kolme sõltumatu katse 
keskmised ± D kolmel korral (n = 9). 

Roselli et al. 2003



TEURAPEUTILISE DOOSI ZN OKSIIDI 

KASUTAMISE TEINE POOL

Adsorbeeritakse ainult 14% tsingist, 86% 

väljutatakse välaheidetega

Praktiliselt mittelahustuv metall

Akumuleerimine mullas

Ohtlik keskonnale



TEURAPEUTILISE DOOSI ZN OKSIIDI 

KASUTAMISE TEINE POOL

 Aarestrup and others, 2010 leidsid seost Zn kasutamisel methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) CC398 esinemisega Taanis - 74% Taani MRSA 
mecA geeniga olid resistentsed ja Zn suhtes

 2013 Saksamaal Bednorz et al. leidsid kõrgemat multiresistentse E. coli 
esinemissagedust sigedel, keda söödeti tsinkoksiidiga võrreldes 
kontrollgruppiga

 2014 Kanadas (Medardus and others, 2014) - uuring 36 sigalatega. Leiti, et 
Salmonella spp, mis geneetiliselt oli multiresistentne amoksitsiliini, 
kloramfenikooli, streptomütsiini, sulfonamiidide ja tetratsükliinide suhtes, omas 
suuremat riski olla resistentne ka Zn suhtes, võrreldes teiste multi-resistentuse
geenidega. 
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ZN FUNKTSIOON

 Enzüümide kofaktor – kasv ja söödaenzüümid

 Valgete vererakkude normaalne funktsioneerimine

 Hormoonide ja reproduktiivtrakti töö

 Naha tervis

 Immuunsüsteem



 100mg/kg päevas 14 päeva 

jooksul – s.e . 2500ppm Zn söödas

ZnO as a feed additive
ZnO as a veterinary 
medicinal product (VMP)

EU agency
European Food Safety 
Authority (EFSA)

European Medicines 
Agency (EMA)

Legislation

Regulation (EC) No 
1831/2003 on additives for 
use in animal nutrition

Directive 2001/82/EC on 
veterinary medicinal 
products + Regulation (EC) 
No 726/2004

Levels

Max. total 150ppm of zinc 
(from ZnO and other 
sources)

Normal dosage ca. 
2500ppm

Ban?

No! There is no indication 
that ZnO will be banned as 
a feed additive.

Yes! Marketing 
authorisations for ZnO-
based VMPs will be 
withdrawn the across EU 
by June 2022.
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KESKKONNA TEMPERATUUR

 Söötmine 2 korda päevas ja vähendatud söötmine on seotud PWD kõrgema 

riskiga (P = 0.02) 

 Adekvaatne söötmisala

 Kõrgem emiste arv 

 Automatiseeritud keskonnatemperatuuri kontroll 

 Hügieeni tase

 Õhu kvaliteet

 Paigutustihedu





KATKENDLIK VÕÕRUTAMINE

INGLISE KEELES INTERMITTENT SUCKLING





 ISCo Söövad rohkem tahket toitu enne võõrutamist(P < 0.01), Kuid 

näitavad rohkem agressiivset käitumist 1. VJP(P < 0.05). 

 IS ja ISCo näitavad rohkem uurivat ja mängivat käitumist  1. 
VJP(P < 0.001

 Segamine enne võõrutust (ISCoF)– kõrgem ADG ja FI 2-8 

VJP(P <0.001). 

 IS ja ISCoNF sõid rohkem ja kasvasid paremini , kui CW 2-8 
VJP(P < 0.001). 

 ISCo põrsad näitasid vähem nahakahjustusi (P < 0.05), 





 Edukalt kasutatakse proteiini vähendamist võõrdepõrsaste 

ratsioonis (kuni 16.5 – 17.5% või niipalju kui võimalik, et mitte 

kompromiteerida ratsiooni hinda ja põrsaste kasvu),

tasakaalustatud aminohappete koostist ja kergesti seeduva 

proteiiti allikaid

 Samuti soovitatakse tõsta väävlit sisaldavate aminohappete 

(tsüsteiini ja metioniini) suhet lüsiinile kuni  60% - 65%, trüptofaani 

suhet lüsiinile kuni 21% - 22%, ja treoniini suhet lüsiinile kuni 70% 
ning tõsta maksimumini trüptofaani suhet suurtele neutraalsetele 

aminohappetele, et tõsta serotoniini taset 
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Lawlor et al., 2005



TULEVIKUKS

 Resistentsus Enterotoksilise Escherichia Coli (ETEC) vastu, võib olla tingitud geneetilistest 

faktoritest – ETEC resistentsemate seatõugude (liinide) kasutamine 

 SAA

 Makrofaagid




