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Usó of eowśi colosttum in piglet-reating as a methad of increasing their immuniU

Summary

The properties of imunogtobulins present in colostrum during the first daY afiter calving in cows maY be

useful for other,animal sp".-.ie.. Ther-efore it is of intel est to know the absorption ProPerties of cows' colos-

domly allocated to
oup II - each piglet
p III - each piglet r

their sow for 3 hours after birth. Body weights at 1, 10

their causes were noted.
The amount of dry matter, protein,

determined. Piglets were blood sample
the łltood serum by usin§ the refractom
nodiffusion method. The piglets supple
highest daiĘ gainslup to,the 21't day of life.

-tlre resutińbtainód showed ttrat driea or freeze-dried cows' colostrum may be used in piglet-rearing as an

atternatńe prophylactic,treatment. Cows' colostrum may substitute sow's colostrum in Particular circum-

stances.
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Wychów prosiąt w pierwszych dniach zycia ma istot-
ny wpływ na dalsze ich uzytkowanie. Stosunkowo
powolne nabywanie odporności czynnej sprawia, ze
prosięta wykazują dużąwrażliwość na choroby. Pro-
blem nasila się szczegoInleprzy schorzeniach gruczo-
łu mlekowego i niskiej mleczności macior (8). Po-
szukuje się więc sposobów wspomagania odporrrości
prosiąt, co jest działaniem o duzym znaczeniu w pro-
filaktyce ich wychowu. Rezultaty wielu badań wska-
zująnarno żliwo ści wykorzystania siary krów konser-
wowanej róznymi metodami (mrozenie, suszenie, lio-
filizacja)w odchowie prosiąt. Pozytyłvne efekty tej me-
to dy dotyczyĘ główni e zwięk s zeni a temp a pr zyro stów
prosiąt oraz obnlżenia częstości występowania scho-
rzeń (I-3,5, 10, Iż, 15),

Znacznailość siary uzyskiwana od krów bezpośred-
nio po ocieleniu często przewyższa faktyczne zapo-
trzebowanie ich cieląt (14, I1). Ksenogenicznę wła-
ściwości immunoglobulin siarowych powodują że ich
nadmiar uzyskiwany w pierwszej dobie po ocieleniu
od krów, może być przeznaczany dla cieląt, które otrzy-

mały siarę niskiej jakości lub dla innych gatunków
zw-terząt(l4, 18, 19). Dlatego istotne wydaje się okre-

ślenie plzyswajalnoścl przez prosięta siary krów kon-
serwowanej różnymi metodami.

Celem badań było określenie poziomu przyswajal-
ności immunoglobulin suszonej i liofilizowanej siary
krów oraz ich wpływ na wyniki odchowu prosiąt do
21 dnia życia.

Matetiał imetody

Badania przeprowadzono na 4 miotach prosiąt. pocho-

dzących od macior wieloródek w tym samyln oproszeniu.
reprezentujących ten sam genotyp nrieszańca dwurasowe-
go wbp x pbz.

Zkażdego miotu losowo wybrano prosięta, które zosta-
ły przydztelone do trzech grup: grupa I (kontrolna) - od-

chówywane przy matkach, bez dodatków, na siarze i mleku
matki; grupa lI kazde prosię otrzymało czterokrotnie po

l5 g siary suszorrej, bez dostępu do matki do końca 3 go-

dziny życl,a; grupa III _każde prosię otrzymało czterokrot-
nie po l5 g siary liofilizowanej,bez dostępu do matki do

końca 3 godziny zycia,



Po określeniu urodzeniowej masy cia-
ła prosięta zostały oznakowane i ptzy-
dzielone do poszczególnych grup.
Wszystkie osobniki w 3 dniu zycia otrzy-
maĘ po 2 ml Ferrodexu. W każdym koj-
cu oseski miały swobodny dostęp do
poidła smoczkowego, a od 10 dnia do-
karmiane były mieszanką pełnopor-
cj ową PP-prestarter z autokarmników.

W trakcie eksperymentu rejestrowa-
ne byĘ następujące dane: masa ciaław
I , 70,27 dniu życia, liczba padnięó i ich
przyczyny.

Siarę pobraną od macior poddano
analtzie określając zawartośc suchej
masy, białka, tłuszczu,Iaktozy i białka
serwatki. Krew od prosiąt pobierano w
lż i 24 godziny po urodzeniu, W suro-

Ryc. 1. Masa ciała prosiąt w 1, 10, 2l dniu życia

nia w przewodzie pokarmowym (9). Zawartość im-
munoglobulin w surowicy krwi prosiąt grupy kontrol-
nej wynosiła26,3] g/l. Po kolejnych dwunastu godzi-
nach poziom immunoglobulin we krwi prosiąt wszyst-

Tab, 1. Skład siary loch pobranej po ptlrodzie (i + s; n : 4)

Tab.2. Zawartość białka całkowitego (g/l) w surowicy krwi
prosiąt 12i24 godz. po porodzie §+ s; n:12)
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wicy krwi ozrraczono poziom białka (metodą refraktome-
trycznĄ i poziom immunoglobulin (metodą radialnej im-
mun odyfuzj i pr zy lży cil KIT- ów B indin g S ite). Uzy skane
wartości poddano analizie statystycznej obliczaj ąc średni
poziom analizowanych cech oraz istotnośctróżnic między
ntmi przy pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji i
testu Duncana.

Wyniki iomówienie
Przeciętny skład siary loch objętych doświadcze-

niem (tab. I) zbltżony był do wartości uzyskanych rł,

innych badaniach (6, 16). Poziom białka całkowitego
w surowicy krwi prosiąt (tab, 2) w dwanaście godzin
po urodzeniu kształtował się podobnie u,grupie pierw-
szej i drug iej. Wyższą zaw artośc białka całkowitego
stwierdzono we krwi prosiąt otrzymujących siarę lio-
filizowaną (grupa III). Jednak 24 godziny po urodze-
niu prosiąt różnictych jużnie obsetwowano. Gomez i
wsp. (3) wykazairtwyższy poziom białka całkowitego
w surowicy krwi prosiąt, które mtaŁy dostęp do wy-
mienia i mogły korzystać z slary matek.

An ali zuj ąc p o zi om immuno globulin p o cho dzący ch
z siary loch (IgGS) dwanaście godzin po porodzie
(tab. 3) na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo braku
dostępu do matek przęz pierwsze trzy godztny życta
ich ilość w surowicy krwi prosiąt grupy Ii i III prze-
Woczyła2} gll(20,37 i22,65oń odpowiednio), co wią-
zać można z okresem ich nieselektywnego wchłania-

Tab. 3. Zawartość immunoglobulin klasy G (gil) w surowicy krwi prosiąt fi + s; n : 12)

Objaśnienia: a, b - średnie w obrębie parametru ozl7aczole różnymi literami różnią się istotnie przy p ś 0,05,
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Ryc. 2. Przyrosty dobowe prosiąt

kich grup był podobny. Wartości tę mieszczą się w
zakre sie norm fizj o1o gicznych i odpowiadaj ą wynikom
uzyskanym przezlnnych autorów (3). Senft i wsp. (13),

stwierdzili wyższy poziom przeciwciał u prosiąt uod-
pornianych heterologicznie, co wtĘe się z silniejszą
stymulacj ą ich układu odpornościowego.

Ilość immuno globulin bydlęcych (I gGB) w surowi-
cy krwi prosiąt, w 12 godzin po urodzeniu wynosiła
II,II gll w grupie h siarę
suszoną i 15,39 gll liofili-
zowaną. W przeciwieństwie do immunoglobulin sia-

ry loch w okresie następnych 12 godzin stwierdzono
obniżenie ich zawartości do 8,83 g/1 (grupa II) i II,47
gll (grupalll), Całkowity poziom immunoglobulin w
surowicy krwi prosiąt po 12 godzinach życia najntż-
szybyłw grupie kontrolnej. Istotnie vłyższą(pl < 0,05)
zaw artośc immuno globulin stwierdzono u pro siąt g::u-

py III. Prosięta o
godzin życiasiarę
takżewyższy,cho
ziom immunoglobulin. Podobne zależności odnotowa-
no również w 24 godziny po urodzeniu. Najwyższą
zawartość immunoglobulin stwierdzono w trzectej
grupie prosiąt - 33,64 g/1, nieco niższąw grupie II -
30,22 g/l. Wartości te różnlĘ się istotnie (p < 0,05)
od rezultatu uzyskanego u prosiąt grupy kontrolnej -
22,83 g/1. Gomez i wsp, (3) stwierdzili istotnie wy-
ższy poziomimmunoglobulin u prosiąt; które byŁy po-
jone siarąmatek. Prohazka i wsp. (11) ustalilt,żebiŃ-
ka siary krów sąwchłaniane w tempie podobnym do
białek pochodzących z siary loch.

Nie odnotowano różnic pomiędzy grupami w za-
kresie Itczby zachorowań i śmiertelności prosiąt; wy-
nosiła ona 60ń we wszystkich grupach.

Analizując przyrosty dobowe oraz masę ciała pro-
siąt w okresie pierwszych trzęchtygodni życia stwier-
dzić naleĘ, że wy ższy poziom immuno globulin w su-
rowicy krwi nie wpĘnął w sposób istotny na ich wiel-
kość. Nie odnotowano różnic między grupami w ma-
sie ciała przy lrodzeniu (od 1,75 do 1,80 kg) orazw

wieku 10 dni (od 4,05 do 4,10 kg)
(ryc. l). W wieku 2I dni najntższą
masę ciała uzyskĄ prosięta grupy III

- 6,9 kg, najwyższązaś - 7 ,23 kg -
prosięta gnrpy II. Najwyżs ze różnice
wz
(ryc
10a
rosty osiągały osobniki z gr. II - 285
g, zaś najniższę zgr. III - 259 g. Ptóż-
nice te okazaĘ się statystycznie nie-
istotne. Analtza tego parametru za
cały okres odchowu wskazlje, że
najwyższe tempo wzrostu zanotowa-
no u prosiąt grupy II, które miaĘ naj,
niższą mas ę przy urodzeniu. Mogło-
by to wskazywać na korzystnąreak-
cję prosiąt na dodatek suszonej siary

bydlęcej . Wicheren ( 1 6) stwierd zlł br ak za|ężno ści po-
między poziomem immunoglobulin w siarzę loch-ma-

n lności prosiąt,
iach wskazują

n a suszonej lub
liofilizowanej siary krów w wychowie prosiąt. W sy-
tuacjach szczegóInych może być ona substyfutem sia-

ry maclor.
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