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Detemination of Suiferin - paste effectiueness in preuenting anemia in piglets

Summary

The purpose of the studies was to determine the e

piglets and to compare it with the effects of the commo
conducted using 39 piglets from 4 litters. Suferrin-past
2od and 101h day of life, while Ferrovet only in one dose
body weight gain, the failures and the red blood ce}ls i

The effects of Suiferrin-paste application were satis
body weigt gains progressed satisfactorily and the indic
in these piglets that were born with symptoms of ane

The Suiferrin-paste preparations for oral applicati
piglets.
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Niedokrwistość z niedoboru że\aza występu.le u

nowo narodzonych prosiąt i może powodowac duże
straty ekonomiczne (3, 16, 11 ,23). Jest częściowo efek-
tem zjawiska wymiany hemoglobiny płodowej na nor-
malną i adaptacji do nowego środowiska, a w więk-
szym stopniu następstw embezwzględnego niedoboru
żelaza w zwtązku z jednostronną selekcją faworyzu-
jącątylko 2 cechy - dużąItczebność prosiąt w miocie
i szybki przyrost masy ciała.Duża liczebność prosiąt
w miocie powoduje, ze prosięta rodząsię ze zbytma-
łymzapasemżelaza (ok. 50 mg), a jego podażzmle-
kiem matki jest niewystarczająca ze względu na duże
zapotrzebowanie (ok. 10 mg dziennie) wynikające z
szybkiego wzrostu masy ciała (3). Masa ciała prosiąt
zwiększa się w optymalnych warunkach 2-krotnie po
pierwszym tygodniu życiai prawie 4-krotnie po dru-
gim tygodniu.

Niedobór żelazapowoduj e niewystarczaj ącą synte-
zę hemoglobiny i wystąpienie wszystkich objawów
niedokrwistości oraz jej następslw w postaci gorsze-
go wykorzystania pokarmu, zahamowania wzrostu i
zmniejszenia odporności na choroby zakaźne. Obja-
wy niedokrwistości zaczynająsię rozwijaó w pierw-
szych dniach życta t nasilają się do końca 2 tygodnia,
a następnie w lzejszych przypadkach samoistnie ustę-
pują. Laboratoryjnie stwierdza się spadek wartości

wszystkich erwon
go, a przed emogl
około 10,5 do 2,0
w 10-14 dniu zycia (1,9, 10).

W profilaktyce niedobot:.;t żelaza i następowej nie-
dokr-wistości stosuje się z powodzeniem u 2-3 dnio-
wych pro s i ąt ini ekcj e r ó żny chprep aratów żelaza, naj -

częściej dekstranów (Ferrodex, Ferrrowet, Indofer, Su-
i fenovit) or az pr ep araty doustne zaw ter Ą ąc e p oza że-
Iazem dodatki mikroelementóW witamin lub amino-
kwasów (Aniron, Bioferron, Fe-max, Iron Metalosa-
te). Mimo ogólnie dobrej ich skuteczności (1, 3) trwa-
j ą p o s zukiw ani a lekow nowych, b ar dztej b ezp ie c zny ch
i możliwych do stosowanlaptzez samych hodowcow.
Zabieg iniekcji wymaga fachowego przygotowania i
moze powodowac pewne komplikacj e (4,12). W przy-
padkach 1:1000 pojawiająsię objawy wstrząsu dopro-
wadzające często do zejścia śmierlelnego. Objawy
wstrząsowe wynikaj ą prawdopodobnię z okresowego
nadmiaru żelaza zjontzow anego, które wyzw alając
duząilość wolnych rodników działatoksycznie na or-
ganizm, szczególnie w warunkach niedoboru witami-
ny E i selenu. Pozatym stęzenie żelaza w surowicy
w zr asta wi e lokrotnie b ezp o średnio p o ini ekcj i i utr zy -

muje się na tak wysokim poziomieprzez2{ godz (I4).
Po zastosowaniu nadmiernych dawek dochodzi do za-



bur zei funkcj i układu s iate czkowo - śró dbłonkowe go
( 18), a w miejscu iniekcji powstają często przebarwie-
nia, które zmniejszająwartość tusz po uboju. Nato-
miast używane nadal preparaty doustne w postaci pĘ-
nów i proszków są trudne do stosowania u oseskóq
które nie sąjeszcze zdolne do samodzielnego pobie-
rania paszy. Stąd tendencja do produkcji preparatów i
odży,wek w postaci pasty lub żęlu, Preparaty zagra-
nlcznę tego rodzaju (Ane Tahna, Lactiferm) zyskaŁy
jużuznanie hodowców i są coraz powszechniej stoso-
wane. W Zal<ładach Biowet Puławy Sp. z o.o. opraco-
wano nowy preparat żęlazaw postaci pasĘ pn. Suifer-
rin. W 1 g Suiferrinu jest 70 mg żęIaza w postaci dek-
stranu oraz40 mgwitaminyE i20 pgwitaminyB,r.

Celem badań była ocena skuteczności Suiferrinu w
postaci pasty, w zapobieganiu niedokrwistości prosiąt
w porównaniu z powszechnie stosowanym prepara-
tem iniekcyjnym Ferrovet.

Materiał imetody
obserwacjami klinicznymi objęto 6 miotów prosiąt, z

czego 4 mioĘ wykorzystano do szczegółowych badań la-
boratoryjnych. Maciory i prosięta rasy puławskiej lub mie-
szanej przebyw aĘ w przeciętnych warunkach zootechnicz-
nych (stara chlewnia o słabej wentylacji) i żyrvione były
dość ubogim zestawem pasz. Dieta nie zawszebyła dobrze
zbilansowana i składała się głównie ze śruty pszenno-
jęczmiennej z dodatkiem koncentratu dla macior lub wy-
słodków buraczanych.

Pierwszączęść badań (2 mioty) przeprowadzono w mar-
cu. Połowa losowo wybranych prosiąt z każdego miotu
ottzymała doustnie, w 2 i 10 dniu życia, po 1,5 ml (2 g)
preparatu Suiferrin - pasta, nr serii 270199 (gr. I), a druga
połowa w 2 dniu po ż mI Ferrovetu w postaci domięśnio-
wej iniekcji (gr. II) Drugączęść badań wykonano w czerw-
cu, także na 2 miotach , z tym, że wszystkie prosięta otrzy -
mały Suiferrin w tych samych dawkach i dniach jak po-
przednio (gr. III). Preparat podawano fubostrzykawką spe-
cjalnie przeznaczonądo tego celu.

U wszystkich nowo narodzonych prosiąt w 2, 10 i 18
dniu życia przeprowadzono badanie kliniczne i rejestro-
wano masę ciała. W Wwi oznaczano stęźenie hemoglobi-
ny, (met. Drabkina), warlość hematokrytu (met. mikrohe-
matokrytową) i liczbę erytrocytów (komorąBrirkera). Ob-
liczano także średnią objętość erytrocytów i stężenie he-
moglobiny w erytrocytach.

Wyniki iomówienie
Obserwacje kliniczne
Preparat Suiferrin pasta ma odpowiedniąpostać i

konsystencję, co zapewnia wygodną aplikację. Mała
objętość i dobra przylepność powoduje , że nie \\rypa-
da on z jamy ustnej irazemzę ślinąjest połykany przez
prosięta. Opakowanie w formie tubostrzykawki dodat-
kowo usprawnia jego podawanie. Taka postać prepa-
ratu jest zalęcana i korzystnie oceniana przez innych
autorów 0I,23).

Zwterzęta gr. I i il w okresie badań nie wykazywały
objawów choroby, mimo niezbyt dobrych warunków

zootechnicznych i nie najlepszej kondycji w chwili
pofodu. Prosięta gr. III od chwili porodu byĘ anęmicz-
ne, a b lado - r óżowy kol or błon ś luzowych utr zy myw ał
się do końca doświadczenia. Objawy niedokrwistości,
jużw chwili porodu, potwierdzone badaniami labora-
toryjnymi w 2 dniu życia sugerują że anemia możę
rozwijać się już w życiu płodowym i preparaty żelaza
należy podawaó jak najwcześniej. Potwierdzają to
wyniki badań Engeli i Framstada (5,]),ktorzy najlep-
sze efekty profilaktyczne uzyskiwali po iniekcji dek-
stranu żelaza już w pierwszym dniu życia prosiąt.

Przyrosty masy ctŃa,podane w tab. 1 byĘ dość duże
i podobne w gr. I iII oraz znacznie mniejsze w gr. III .

W gr. I i II masa ciała wzrosła o I00oń po 8 dniach i
prawie o 250%o po 16 dniach od daty pierwszego po-
dania preparatów, podczas gdy w gr. III tylko odpo-
wiednio o ]0oń i I40%, Mniejsze przyrosty masy cia-
ła i objawy niedokrwistości juz po urodzeniu w gr. III
były najprawdopodobniej następstwem niedoborowe-
go żywienia matek. Maciory tej grupy w okresie oko-
łoporodowym zywione byty tylko śrutą p szenno-j ęcz-
mienną i wysłodkam i buraczanymi, co nie zapewnia-
ło odpowiedniego poziomu białka i składników mine-
ralnych. Podobne przyrosty masy ciała i jeszczebar-
dziej zaawansowaną niedokrwistość tuż po porodzie
stwierdzono w przypadkach zbilansowanego żywie-
nia macior, ale w warunkach intensywnego chowu (5,
7,IJ,20). Słaba kondycja z objawami niedokrwisto-
ści prosiąt jest coraz częściej obsetwowana i skłania
do weryfikacji dotychczas stosowanych metod profi-
laktycznych w kierunku wcześniejszego podania i
zwiększenia dawek stosowanych preparatów.

Ogólnie dobre przyrosty masy ciała w porównaniu
z wynikami innych autorów (1 , II,14) mogły być efek-
tem dodatku witamin E i B12. Witamina E oprócz tego,
że j ako p o dstawowy prz e c iwu tleniacz zab ezpie c za
przed niekorzystnymi następstwami nadmiaru zjoni-
zowanego żelaza, to wraz z witamtnąB,, korzystnie
wpływa na przyswajalność dekstranu żęlaza z prze-
wodu pokatmowego. Witamina B,, poza podstawo-
wym działaniem krwiotwórczym i neurotropowym
zwiększa sekrecję gruczołów trawiennych i w ten spo-
sób poprawia apetyt.

Badania laboratoryjne
Wyniki analiz hematologi czny ch przedstawionych

w tab. 2 i 3 sązbieżnę z obserwacjami klinicznymi.
Suifenin podany w 2 i 10 dniużycia skutecznie zapo-
biegał rozwojowi niedokrwistości i zapewntŁ prawi-
dłowy rozwój prosiąt. Nie obserwowano tzw. ftzjolo-
gicznego spadku podstawowych wskaźników układu
czerwonokrwinkowego w 10 dniu życta, a wręcz od-
wrotnie nastąpił wyrażny ich wzrost. W grupie I i II,
zarówno po doustnym podaniu Suifeninu jak i po in-
iekcj i F errovetu, duża tendencj a wzro sto w a utr zymy -
wała się takżęw 18 dniu życtaosiryając wartości uwa-
żanę za optymalne ale nieco wyższe od stwierdzanych
przez innych autorów po aplikacji takiej samej lub
mniejszej dawki żelazaw postaci dekstrenu (J ,20,22,



Tab. l. Średnia masa ciała prosiąt po podaniu Suiferrin - pasty i Ferrovetu (x + s)
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Objaśnicnie: J czas podania preparatów.

Tab. 2. Stężenie hemoglobiny (Hb), wartość hematokrytu (Ht) i liczba erytrocy-
tółv (E) lv kr-wi prosiąt po podaniu Suiferrin - pasty i Ferrovetu (x + s)

Tab. 3. Średnia objętość erytrocytów (MCV) i stężenia hemoglobiny w erytrocy-
tach (MCHC) u prosiąt po podaży Suiferrin - pasty i Ferrovetu (x + s)

23). W gr. III, po dużym wzroście
warlości hemoglobiny i hematokry-
tu w pierwszym okresie, poźniejszy
wzrost stężenia hemoglobiny był już
n|ęznaczny. Podobną sytuacj ę obser-
wowano także po iniekcjach innych
preparatów żelaza (7, 14).

Mniejsza reakcja na drugą dawkę
Suiferrinu mogła wynikaó zę znacz-
nie zwięks zonęgo zapotrzebowania
na żęlazo w tym okresie życia, co
sugeruje potrzebę zwiększenia daw-
ki preparatu w przypadkach słabej
kondycji i objawów niedokr-wistości
już bezpośrednio po porodzie. Nale-
ży też uwzględnić możliwość szyb-
szej, ale bar dziej krótkotrwałej reak-
cji po doustnym podaniu dekstranu
żelaza w porównaniu z drogą iniek-
cji. Wbrew pozorom dostępność ze-
|aza z dekstranu podanego w iniek-
cji jest opózniona, co wynika zfaktll
wychwytywania go pTzez układ sia-
teczkowo-śródblonkowy. zanim po
pr zemianach żelazo już do stępne zo -

stanie przekazane dla potrzeb erytro-
poęzy (16, 18). Przy podaniu doust-
nym szybko przyjmuje postaó trans-
feryny i może byc bezpośrednio wy-
korzystane,.do syntezy hemoglobiny
(:24).

Szybka i dużareakcj a na pierwszą
dawkę Suifertinu w gr. III potwier-
dza ogólny pogląd o większej reak-
tywno ści szpiku na pr epar aty żelazo -
we u prosiąt z rozwintętymi już ob-
jawami niedokrwistości (6, 15, 20).
Wzmożeniu ulega proces erytropo-
ezy, prawdopodobnie w następstwie
zwiększonej syntezy erytropoetyny
(19), a wylazemtego jest między in-
nymi wzrost objętości erytrocytów,
obserwowany także w niniejszych
badaniach w gr. III. (ab. 3). Spadek,
a nie wzrost wielkości erytrocytów
w gr. I i II wynika prawdopodobnie z
porównawc zo znacznej ich obj ęto ści
i prawidłowej erytropo ezy przed po-
daniem preparatów żelazowy ch.

Po podaniu Suiferrinu podobnie
jak i Fer:rovetu nie obserwowano żad-
nych objawów ubocznych. Chociaz
stosunkowo mał.a ltczba prosiąt nie
upowaznia do zbyt daleko idących
wniosków to jednak wydaje się, ze
Suifenin j est preparatem całkowicie
bezptecznym. Zapewnia to dodatek
witaminy E, która jako podstawowy

12,96 t0,71

38,75 x2,22

6,15 t0,48

13,26 t1 ,38

40,33 ł4,29

6,30 t1,01

10,75 t1 ,31

36,47 t4,30

5,55 t0,78

10,87 t1 ,69

32,00 t5,'l3

4,67 t1,08

10,00 t2,10

30,68 t6,77

4,39 t1,53

8,50 t0,79

24,92 ł2,48

3,95 t0,62

11 ,51 t0,86

33,91 t2,40

5,36 t0,97

11 ,18 t1 ,06

33,50 t3,36

5,51 t0,80

10,54 t1 ,28

31,97 t4,28

4,31 t0,58

Suilerrin p.o.

- marzec

Ferrovet i.m.

- marzec

Suilertin p.o.

- czerwiec

Hb (g/L)

Ht (%)

E (x101'/L)

Hb (g/L)

Ht (%)

E ("101'/L)

Hb (q/L)

Ht (%)

E (x1 012iL )

63,6 t3,8

32,8 x2,1

63,1 t6,8

33,2 x4,5

65,6 t5,4

29,2 
=4,1

McV (fl)

MCHC (g/L)

McV (fl)

MCHC (gĄ)

McV (ll)

MCHC (gĄ)

69,6 t10,5

33,8 t6,4

69,8 t12,4

32,6 ł7,3

62,5 t7,6

33,3 t2,8

64,0 t5,1

34,5 t3,6

61,5 t6,2

33,4 -3,7

73,6 t5,8

32,4 t3,9

Suilerrin p.o.

- marzec

Fetrovel i.m.

- marzec

Suiletrin p.o.

- czerwiec



przeciwutle niacz zabęzpiecza przed szkodliwym nad-
miarem zjonizowanego żelaza, dodatkowo może ko-
rzystnte wpływać na przyrosty masy ciałat erytropo-
ezę (I3,22), Efekt zabezpieczający witaminy E jest
szczegóInte wskazany gdy wraz z intensyfikacjącho-
wu prosięta rodzą się coraz częściej z rozwiniętymi
objawami niedokrwistości i wskazane jest podawanie
żęIaza jtń w pierwszym dniu życia (1, I3). Krótszy
efekt erytropoetyczny Suiferrinu w porównaniu z Fe-
rovetem i innymi preparatami do iniekcji (13, 20) su-
geruje potrzebę 2-krotnego podania preparatu i zwięk-
szenie drugiej dawki, gdy wyjściowo występują wy-
raźnę obj awy niedokrwistości.

Wnioski

1. Suiferrin - pasta jest preparatem wygodnym w
stosowaniu i nie w}rvołuje reakcji ubocznych.

2. Wykazuje zadowalającą i podobną do Fertovetu
skuteczność w zapobieganiu niedokrwistości z niedo-
boru żęlaza u prosiąt.

3. Efekt profilaktyczny jest szczegóInie wytaźny u
prosiąt o wljściowo małej masie ciałainiskichwarto-
ściach wskaźników układu czerwonokrwinkowego.
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WELLERR., CAUVINE. R., BoWtNI.M., MAY
S. A.: Porównanie przydatności radiografii, scyn-
tygrafii i ultrasonografii w rozpoznawaniu artro-
patii stawu żuchwowo-skroniowego u konia. (Com-
parison of radiography, scintigraphy and ultraso-
nography in the diagnosis of a case of temporalo-
mandibular joint arthropathy in a horse). Vet, Rec.
I44,311-319, 1999 (I4)

Choroby stawu żuchwowo-skroniowego są często opisywane u ]udzi, nato-

miast u koni opisano tylko kilka przypadków tych chorób. Większość z nich
miała związek z mechanicznymi uszkodzeniami powodującymi zwichnięcie tego

stawu niekiedy połączonym ze złamaliem żuchwy W trzech przypadkach cho-
roba nie miała podłoża urazowego, w dwu przypadkach występowało ropne, a w
jednym przypadku nieropne zapalenie tego stawu, Rozpoznanie schorzeń stawu

żuchwowo-skroniowego nie jest łatwe, Do diagnostyki tych schorzeń u konia w
wieku 12 lat zastosowano trzy metody obrazowarria, a mianowicie radiografię,

rrltrasonografie oraz scyntygrafię. Wyniki badania radiograficznego nie byłyjed-
noznaczne Natomiast scynĘgrafi a umożliwiła Jokalizację procesu chorobowe-
go bez określenia jego charakteru, Stosując ultrasonografię osiągnięto te dwa
cele, a także można było ocenió nasi]enie zmian chorobowych

G.

LAMAIRE M., SCHYNTS F., MIEYR G., THIRY
E.: Odpowiedź serologiczna na glikoproteinę E po
zakażeniu herpeswirusem bydła Ęp 1 cieląt immu-
nżowanych biernie a nie posiadających przeciw-
ciał dla glikoproteiny E. ( Antibody response to gly-
coprotein E after bovine herpesvirus type 1 infec-
tion in pa§sively immunized, glycoprotein E-nega-
tive calves). Vet. Rec. 144, I]2-I76,1999 (7)

Celem badań było określenie czy młode cielęta z odpornościąprzekazanąza
pośrednictwem siary dla herpesvirusa bydła Ęp 1 (BHV- 1), ale pozbawione prze-
ciwciał dla glikoproteiny E (GE), produkująprzeciwciała przeciwko GE po za-
każenil zakażeniu BHV- 1 Siara, którą poj ono ci elęta eksperylnentaln e pocho-
dzlła odWów zaszczepionych podskórnie dwu- lub trzykrotnie inaktywowaną
delecyjną szczepionką dla BHV- ] nie zawierającą komponenty GE (Bayovac-
IBR-Marker inactivation, Bayer). Cielęta w wiek-u 5 lub 11 dni życia zakażono
donosowo (2x105 pfu) szczepem Ciney BHV-I (po 1 ml do każdego otwotu
nosowego). Wszystkie cielęta uodpomione biemie wydalĄ wirus w dużych
ilościach z wydzieliną jamy nosowej. W okresie 2-4 Ęg. po zakażeniu pojawiły
się przeciwciała dla GE i utrzymywały się w wysokich mianach przez okres co

najmniej 4 miesięcy. Po zakażeniu rozwinęła się też odpowiedź typu komórko-
wego. U wszystkich cieląt utrzymyłvało się zakażenie latentne Jedno cielę wy-
dalało wirus spontanicznie, pozostałe cztery po podaniu deksametazonu. 
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