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Niedokrwistość z niedoboru żelaza rozwija się u
prosiąt po urodzeniu w następstwie ubogiclr prenatal-
nych rezerw tego pierwiastka, niskiej jego zawarlości
w mleku lochy i wzmozonej erytropoezy,zwięanej z
szybkim wzrostem prosiąt (ż6,27). Wzbogacanie w
żęIazo paszy dla loch w okresie ciĘy i laktacji nie
zwiększa w sposób znaczący jego depozytu w organi-
zmach płodow i koncentracji w mleku (7, 13), nato-
miast powoduje zwiększenie zawartości żelaza w od-
chodach, ktore stają się źródłen zaapatrzelia prosiąt
w ten pier-wiastek (12). Swobodny dostęp do wybie-
gów p okryw a zap otr zebowanie pro s i ąt na żelazo i p o -

prawia ich status odpornościowy (22).
Intensywny odchów prosiąt wynaga stosowania

środków proirlaktyc zno-7ecznl.czych z udziałem żela-
za. W powszechnym użyciu jest dekstran że7aza w
postaci preparatow Ferrodex, Ferrowet, Coferan i Su-
iferrowit do iniekcji domięśniowej. Preparaty te ce-
chują się wysoką skutecznością przeciwanemiczną
plzy pewnym ryzyku ich stosowania, wynikaj ącym z
cytotoksyczności żęlaza (ż5, 27). Doustna aplikacja
żęlaza r zadko wywołuj e u zw i er ząt obj awy zatrucia i

w zasadzie można je obserwować tylko w warunkach
eksp erymentalnej intoksykacj i (2) . Zaletąśrodków do -

ustnych j est ni einwazyj no śc metody aplikacj i.

Opinie na temat skuteczności środków doustnych
lv zapobieganiu anemii prcsiąt sąpodzielone. Niektó-
rzy autorzy po stosowantu preparatów zudziaŁęmże-
laza hemowego (liweks czarny) i niehemowego (wę-
giel brunatny, torf, kwasy huminowe, chelaty, dekstran
doustnie) wskazują na porównywalne z dekstranem
(ini) zaopatrzęntę prosiąt w żelazo (7 , 15,26,30,35,
3],42), inni natomiast podkreślają gorsze efekty od-
chowu, głównie zuwaglna błędy aplikacyjne (24,27 ,

4 6 ) . Nowo cz e sne do zowniki rc zw tązuj ąp o dstawową
trudność w doustnej terapii prosiąt, jaką jest precyzja
w dawkowaniu preparatów. Nadto, wykazywane w
prac ach r óżntc e w re akcj ach pro s iąt na pr ep ar aty żela-
z ow e wyn i k ac I77o gąz wł a ś ciwo ś c i fi zyko ch em ic zny ch
zwlękow żęIazow ch. stanu metabolicznego osobni-
ków (stopień nasilenia erytropoezy, ak§wność sekre-
cyjna i enzrymaĘczna w świetle żołądka i jelit, interak-
cje między składnikami pokarmowymi, obecnośc w
ustroju mikroflory patogennej) oraztrudnych do okre-
ś1 enia czynników indywidualnych.

Fumaran żelaza jest znanym w me dycynie śro dkiem
z gftLpy antianemica et haemopoetica, stosowanym u+' Praca wvkotrana rł talnach prcr jckrLr badar.t,czcgcl Kt]N 5P()6E 0'ł3l5



kobiet w okresie clĘy, noworodków z niedoborem
masy ciała, ców krwi, po trans-

fuzjach,w wieku podeszłym.

Poiównani nych biodostępno-

l Źr 16 mgxftg t m,c, była
toks anże|azanie interfero-
wał obulin siary (39), Gra-
nulat za laza, kwas cytrynowy i
laktozę wskaźników hematolo-

dex-S) aplikowanego domięśniowo.

Matefiał imetody

B adania pr zeprow adz ono w wydz i e 1 onej p oro dówc e 
_ 

fer-

my tuczu tizody chlewnej na populacji 42 prosiąt wybla-
nych losowo z 6 miotów (po 7 prosiąt z miotu) loch wielo-

.Ód.t llrrii PIC. Po zważeniu prosięta oznakowano przy

5 dnia, odsadzanie w 21 dniu życia prosiąt).

W drugiej dobie życia prosiętom podano:

a) domięśniowo Fenodex-S (Polfa Kutno S.A,), Fe 200

mg (grupa FX);
b) doustnie fumaran żelaza- pasta, w grupach:

I.Fż fumaran żelaza 606 mg, (Fe 200 mg),

2.F4 - fumaran żelaza I,2I g (Fe 400 mg),

3. Cż -fumaran żelaza 606 mg (Fe 200 mg) + witamina
C 66 mg,

4. CĘ -fumaran żelaza 1,2 1 g (Fe 400 mg) + witamina C
13żmg,

S. MZ - fumaran żelaza 606 mg (Fe 200 mg) + fumaran

magnezu ż27 mg(Mg 25 mg),
S.Wą - fumaran że|aza I,żI g, (Fe 400 mg) + fumaran

do witaminy C (w pastach C2I C4) 1 do 0,33. Rózne za-

wartości żelazaw dawkach (200 i 400 mg) uzyskano przez

dobor objętości dawki 2l4 mI).

Krew do badań pobierano od prosiąt zżyły podobojczy-

kowej w 4 seriach: po 1

(ogółem 168 prób). Po
molizą w opracowaniu

riancj i wieloczynnikowej z ltw zględnieniem
stęzenia żelazaw dawce i miotu, wykonano

Wyniki i omówienie
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Tab.l. Wskaźniki gospodarki żelazowej w surowicy krwi u prosiąt po doustnej
aplikacji past fumarowych o różnym składzie dawki (grupy Ę C, M") i przy dwóch
poziomach stężeniach żelaza w dawce (grupy 2 i 4**)

Objaśnienia: *g*py F fumaran żelaza; grupy C - fulnaran żęIaza ł witamina C;
grupy M.- fumaran żęlazał fumaran magnezu; **grupy 2 Fe w dawce 200 mg; grupy
4 - Fe w dawce 400 mg

Tab.2. Wskaźniki gospodarki że|azowej w surowicy krwi u prosiąt po domięśnio-
wei (FX) i doustnej (G-FUM) aplikacji preparatów żelazowych

Sposób pOdania
Liczb a

plÓb
Fe

pmol/|
TlBc
pm0l/l

U lBc
ljm0l/

TRF
oJlo

Mg

mm0l/

Domięśniowo (FX)

Doustnie (G-FUM)

Sposób pOdania (SP)

Miot (M)

lnterakcia: AM

22

130

152

22g,78

56,94

lstolnoś

0,001

n.l,

n.l.

253,34

i6,1,|

różn ic

0,001

n.i.

n. i.

23,55

1 9,25

n.l

n.l

n.i

78,07

7 4,70

n. i.

n.i,

n. i,

0,94

0,94

n.l.

n .l.

0,17

Po iniekcji dekstranu żelaza stęże-
nię żę|aza w surowicy krwi prosiąt
FX utrzymywało się na poziomie
229,] 8 pmol/l, 5 - 1 5 -krotni e przekra-
czając fi,zjologlczny zakres 15-45
pmol/l (3,16,35). Daje to obraz ob-
ctĘenta ustroju że\azęm. Ten sam
zw iązek p odawany szczurom w daw-
kach 250, 500 i 1000 mgxkg' m,c.
spowodował odpowiednio, 3, 5 i 10-
krotny wzrost stężenia żelaza w su-
rowicy ich krwi, a skutkiem był stres
oksydacyjny o nasileniu proporcjo-
nalnym do dawki i akumulacji tkan-
kowej (25). Prosięta FX otrzymaŁy
znacznie niższą dawkę Fe (108,5
mgxkg ' -...), a mimo to stężenie SI
w tej grupie odpowiadał o najvnryższej
dawce aplikowanej szczurom,

Prosięta mogą przejawiac zwięk-
szoną tolerancj ę na żelazo. Ferrodex
podawany w jednorazowej dawce
250 mg,powtarzanej ptzez 14 kolej-
nych dni, nie wywołał u tych zwie-
rząt zmian hi stopatolo gicznych w na-
rządach w ewnętrznych (wątroba, ser-
ce, mięśnie, pł|Lca, mózg, jeltta), poza
nerkami (gl om erul on ephri ti s chroni -
cĄ. Żelazo było deponowane w ma-
krofagach, natomiast komórki mIę-
szowe nie gromadziły żelaza (I7).
Większa niż u innych gatunków to-
lerancja żelaza przez prosięta może
wynikać z obecności w mleku loch
czynników reguluj ących go spodarkę
żelazowąi osłabiaj ących jego cyto-
toksyczne działanię (lakto feryna, hi-
stydyna, cysteina, selen, cynk, wita-
miny, lipidy, insulinopodobny czyn-
nik wzrostu IGF- 1) (4, 6, I4,2 1). Ob-
serwowan a czasęm, zwiększona
wrazliwośó prosiąt na żęIazo możę
występować przy niedoborze tych
czynników w mleku lub w następ-
stwie interakcji żelaza z niektórymi
farmaceutykami (np. antybiotykami
w paszy dla loch), Wykazano (44),
że podawanie prosiętom preparatów
żelazowych bez osłony przed szo-

ktem żęIazowym powodowało upadki na poziomie
50oń, natomiast udział witaminy E w dawce obniżał
ten wskaźnik do 8,5% . Z praktyki wiadomo, że skutki
uboczne stosowania dekstranu że\aza (reakcja wstrzą-
su, bakteriemia obserwowana po 4-10 dniach od apli-
kacji) rozkładają się w populacjach nieparametrycznie,
tzn. występuj ą masowo lub zupełnie sporadycznie.

Po podaniu prosiętom past fumarowych (G-FUM)
stężenie żelaza w surowicy krwi (56,94 pmol/l) nie-

zowych. Utworzenie G-FUM, do której zaliczono
wszystkie prosięta otrzymujące pasty fumarowe, było
możliwe z lw agi na wykazany wy żej brak różni c mi ę -

dzy grupami ,,fumarowymi".W FX wartości SI były
odpowiednio, 4-ro i 3,3-krotniewyższe niż w G-FUM
(p < 0,001). Te znamienne róznice nie wpĘnęĘ jed-
nak na stężenie UIBC i %TRF w porównywanych gru-
pach. Brak też byŁo rożnic między FX i G-FUM w
stężeniu magnęzul w surowicy krwi.

Grupa
L iczb a

prób
Fe

ymol/|
TlBc
pmol/

ulBc
pmol/

Mg
mmol/|

F2

F4

c2

c4

|łl2

M4

Średnia

Błąd śledniej

Skład dawki (A)

Fe w dawce (B)

Miot (M)

AB

AM

BM

ABM

23

21

22

22

22

19

130

130

130

56,11

60,81

56,01

54,31

53,36

62,58

56,94

2,11

lsto

n,i.

n.i.

n.i.

I

n. i.

n.i.

n.i.

0,12

76,59

77,g0

77 ,65

7 4,76

71,98

77 ,62

76,11

1,47

tność różn

n.i.

n.i.

0 ,05

nte rakcje

20,68

17,69

21,64

20,42

18,63

16,03

19,25

2,10

n

n

n

73,33

76,87

72,15

72,33

75,36

78,69

7 4,70

2,56

n.i.

n.i.

n. i.

n.i

n.i

n.i

n.i

0,90

0,94

0,91

0,92

0,92

1,02

0,94

0,02

n .l,

n.i.

0,17

n.i.

n,

n.

n.



FF cc MM
Ryc. 1. Fe (pmol/l) w surowicy krwi
MM, F200 i F400

F200 F400
prosiąt z grup FĘCC,
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65

60

55

50

60
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54
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80
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FF cc MM F200 F400
Ryc. 4. %TRF w surowicy krwi prosiąt z grup FĘ CC, MM,
F200 i F400

0,98

0,96

0,94

0,g2

0,9

FF cc MM F200
Ryc. 5. Mg (mmol/l) w surowicy krwi prosiąt z
MM. F200 i F,400

F400

grup FĘ C,

FF cc
Ryc. 2. TIBC (pmol/l) w
CC, MM, F200 i F400

F200 F400
krwi prosiąt z grup FĘ

MM
surowicy

FF cG MM
Ryc. 3. UIBC (pmoUl) w surowicy krwi
CC, MM, F200 i F400

F200 F400

prosiąt z grup FĘ



zapas żelaza ulega wyczelpaniu po 2-3 tygodniach (40).

Miller i Ullrey (27) podają że w następstwie absorp-
cjtżelazo pojawia się w surowicy krwi w połączentuz
transferyną natomiast po iniekcji jest wychwytywane
pt ze z w ęzły chł onne zlokaltzow ane najbliżej mi ej s c a

aplikacji, skąd uwalniane jest do krwi w niezmienio-

ry na, enzy my że|azo - z ależne, cyto chromy) .

Obciążenie prosiąt FX żęIazempotwierdza wartość
TIB C (2 5 3,3 4 pmol/l), 3 - 6 -krotnie pr zek aczaj ąca za-
kres referencyjny 40-80 pmol/l (3,35), TIBC (total iron
binding capacity) oznaQza całkowitą ilośc żelaza zwią-
zanego z transferynąpo jej wysyceniu i odzwierciedla
stężenie transferyny w surowicy krwi, Wians (45) oce-
niaj ąc wartość diagnostyczną wskaników go spodarki
żelazowej uszeregował je w następującym porządku:
TIBC > stężenie hansferyny > MCV > wysycenie ffans-
feryny żelazem: RDW > SI, podkreślając przez to
przyd atologlcz-
nych. ść między
TIBC istotną(r2
: a,94) iwyznaczyli stosunek liczbowy między TIBC
(pmo1/1) i transferyną (g/l) : 25. Na tej podstawie
możnaprzyjąć, że stężenie transferyny w surowicy krwi
prosiąt FX wynosiło 10,01, a G-FUM 3,04 gll, przy
zakresie prawidłowym 2,5 -3,5 g/1. Funkcj ą transfery-
ny jest w|ązan:'ę żelaza,jego przenoszenie na błony
komórkow e t przekarywanie do struktur erytroidalnych
(erytroblasty) i a), Szyb-
kość syntetyzo modulu-
ją poziom że\aza i jego wartościowość w związkll,
Powinowactwo transferyny do trójwartościowego jonu
żelazowego (dekstran) jest bardzo duże (K - 1020 M),
Iznacznle mniejsze do dwuwartościowego jonu żela-
zawęgo (fumaran) (6), co możętumaczyć rożnice w
wartościach TIBC między grupami FX i G-FUM. Jest
znamienne, że w zr o st stężeni a TIB C > 1 0 0 pmol/l sta-
nowi objaw zarówno niedoboru, jak i nadmtantżęIa-
zapo apllkacji. W pierwszym przypadku wzrost syn-
tezy transferyny j e st reakcj ą ukierunkowaną na zwięk-
szenie biodostępności żęIaza z układu pokarmowego,
w drugim natomiast na jego usuwanie ze środowiska
o podwyższonej koncentracj i.

Maksymalna ilośó żelaza, jakąmoże związać trans-
feryna, wynosi 60 pmol/l. Całkowita objętość krwi u
prosiąt w 2-3 dniu życia nie przekracza9 mI na 100 g
m. c., tak wi ęc pTzy średniej masie ciała prosiąt FX 2,06
kg, objętośćtęmożnaokreślić na200 ml. Wynika stąd,
że związaniu mogło ulegać zaledwie 12 pmol żelaza,
natomiast dawka Fe3* 200 mg odpowiada stężeniu 3,57
mola (1 mol:56 g). Ta właśnie nadwyżka żelazantę
zw iązane go z białkami transp ortuj ącymi wywołuj e
reakcje dysmutacji i tworzenie nadtlenku wodoru nisz-
czącego struktury komórkowe, co stanowi istotę cyto-
toksyczności tego pierwiastka. W przeciwieństwie do

iniekcji dekstranu, zastosowanie past fumarowych (G-
FUM) nie spowodowało wzrostu TIBC ponadwartość
80 pmol/l. Sugeruje to u prosiąt G-FUM stan równo-

r o zdziale e 1 ektro fo re ty c zny m surowi cy krw i p o twi er-

dzili Chyka i wsp. (5),
UIBC (unbound iron binding capacity) oznaczaIlość

wzrostem peroksydacj i lipidów o 2850ń i spadkiem a-
tokoferolu o 40oń (10). W przebiegu zapalenta płuc

nia miała tło w bakteriemii (23). UIBC jest identyfi-

występuje też w anemii niedobarwliwej mikrocytar-

cytoplazmy komórek - maleje. W G-FUM wartośó
%TRF byłazbliżona do FX (78,0 i 74,70o/o), co wska-
zuj e na podobną w tych grupach dostępno śc żelaza d|a
transferyny (tab. 2).

P orównanie stężeń w skaźników go spodarki żelazo -
wej u prosiąt otrzymujących pasty fumarowe w daw-
kach 200 i 400 mg (tab. 1, ryc.I-4) wskazuje na brak
reakcji na dawkę v,ryższą. W grupie F400 wystąpiły
za\ed,wtę słabe tendencje wzrostu SI (o 6,60^) i spad-
ku UIBC (o I2,Ioń).

Wraz zę wzrostem ilości żęIaza w dawce procent



warunki fi zyko - chemiczne w ukŁadzię p okarmowym.
Sole żelazawe są lepiej przyswajane niż żelazowę.
Związki Fe3* sąnierozpuszczalne w roztworach o pH
> 5, natomiast Fe2* ulegają rozpuszczęniuprzy pH 8.
Enzymy żołądkowo-j elitowe uwalniaj ąc e aminokwa-
sy z białek i cukier z polisacharydów zwiększająab-
s orp cj ę pr zez do starczanie czynników che latuj ących,
a także obntżaj ących polimery zacj ę i pre cypitacj ę że -

Iaza, podobnie jak żółć zawterająca znacznę ilości
askorbinianu i innych czynników redukujących. Wi-
tamina A i B-karoten trzykrotnie zwiększają absorp-
cję żelaza przez tworzenie kompleksów chroniących
przed j e go w iązantem do nieprzyswaj alnych mo lekuł.
Z kolęi s ekrecj e trzustki (dwuwę gl any) powo duj ą p o -

limeryzaclę żelaza i ograntczenie absorpcji, Niektóre
komponenty dawki pokarmow ej wiĘążelazo i lttzy -
mują je w monomerycznej, rozplJszczalnej formie,
umożliwiając jego przyswajanie w zasadowym środo-
wisku jelit, niektóre natomiast powoduj ąmolekulamą
agr e gację żęlaza hamuj ąc ab sorpcj ę.

P o dobny p ozi om wchłan tania żelaza z vnry ższej daw -
ki (F400), jakzniższej (F200) (ryc. 1-4), mógł być w
większym stopniu warunkowany przęz blok śluzów-
kowy ntżprzez czynniki absorpcji (9), SaturacjażęIa-
zem apoferytyny w komórkach błony śluzowej hamu-
je transfer żelazado plazmy i ten mechanizmjest głów-
nym regulatorem wchłaniania (I4, 16). Być może u
prosiąt wpierwszych dniach życla200 mg Fe w daw-
ce doustnej całkowicie wysyca śluzówkową apoferry-
tynę, stądzwiększenie jegozawartości do 400 mg oka-
zało się nieskuteczne. Westermarck i wsp. (44) łvyka-
zali, że p ro s i ę ta zaop atry w anę w żęIazo we wzra st aj ą-
cych dawkach nie były w stanie zwtększaó absorpcji.
Innąprzyczyną porównyłvalnych w grupach F200 i
F400 wartości stężeń badanych parametrów mogĘ być
opóznione reakcje jelitowe, Dla przykładu, zwiększe-
nie absorpcji żelaza po krwotoku następuje nie wcze-
śniej niż po 3-4 dniach (14). W niniejszych badaniach
krew od prosiąt pobierana była w okresie do 48 h po
aplikacji fumaranów, dlatego teżmogło się jeszcze nie
ujawnić rzeczywiste zaopatrzenie osobników F400 w
żelazo z tej dawki.

Wzbogacenie fumaranu żelaza (FF) w witaminę C
(CC) i magnęz (MM) nie miało znaczącęgo wp§rł.u
na stężenia parametrów żelazo-zależnych (ryc. 1-5).
Zastanawiający jest brak reakcji prosiąt na witaminę
C w dawce fumaranu. Preparat,,Chemiron" stosowa-
ny w leczeniu anemii u ludzi, zawterający w składzie
fumaran żęIaza i witaminę C w porównyr,valnych stę-
żentach, jakto zastosowano w niniejszej pracy (Fe 300
mg, witamina C 25 mg), a nadto siarczan magnezul
(Mg 0,3 mg), witaminę B12 i cynk, znacząco zwięk-
szał stężenię żęIaza i magnenl w surowicy krwi (1).
Kwas askorbinowy działa jakreduktor, chroni żęIazo
przedprecypitacjąw świetle jelit, a nadto wiąże je w
równomolarnej koncentracji, co stanowi, że jest sku-
tecznym promotorem absorpcji (1a). Te szczegolne
właściwości kwasu askorbinowego nie znalazĘ swo-

jego potwięrdzenia w grupach C2 i C4 (tab. 1). Co
więcej, w grupie C4 widać słabą tendencję spadku
koncentracji żelaza w surowicy krwi w porównaniu
do C2 (o 3,030ń), a także do F4 i M4 (o 8,9oń i 13,2%).

Magnez w dawkach M2 i}lI4 nie spowodował wy-
rażnych zmian w kształtowaniu się parametrów go-
spodarki żelazowej. W M4 stężenie magnęzxw suro-
wicy krwi prosiąt było o 9,8%o wyższę niż w M2, j ed-
nak rcżnica tabyła nieistotna. Nie znaczy to jednak,
żemagnezw dawce fumaranu nie miał wpływu na re-
akcje żelazo-zalężnę.

Niewiele jest danych dotyczących interakcji magne-
zu i żelaza u prosiąt ssących, obszerne jest natomiast
p i śmi ennic tw o z dzie dziny me dycyny do świ a dczalnej .

Stąd wiadomo, że wzbogacanie dawki pokarmowej w
magnęz działaleczniczo w różnych postaciach anemii
(niedokrwistośó niedoborowa, anemia hemolityczna,
beta-talassemia, anemia sierpowata, btałaczka) i he-
mosyderozach, natomiast niedobór tego pierwiastka
zaostrza obtaz schorzeń hematologicznych,I tak, hy-
p omagnezemia nasilała obj awy anemii makrocytarnej,
a w stanach obctĘenia żelazem zwtększała kumula-
cję żelaza w tkankach (19). U myszy linii beta-talas-
semicznej magnęz w dawce 1 000 mgxftg-' m. c. zmniej-
szał nasilenie obj awów anemii, zwiększń koncentra-
cjęmagnezu w surowicy krwi i erytrocytach, obntżał
kotransp ort K-C 1, zmniej szał o ds etek o dwo dni onych
erytrocytów i stopień dehydracji krwinek, atakże ob-
niżaŁItczbęretikulocytów i form niedojrzaĘch (8). U
p acj entów leukemiczn y ch zaw arto ś ć magnezu w leu-
kocytach była znacząco niższa, chociaż poziom żela-
za w surowicy krwi kształtował się w zakresie flzjolo-
gicznym (34). U przepiórek japońskich obniżente za-
wartości magfięzuw dawce pokarmowej do Il2 zapo-
trzebowania (160 ppm) spowodowało wzrost upadków,
obniżenie tempa wzrostu, spadek stężenia hemoglo-
biny, zwiększenie zawartości żelaza w wątrobie, spa-
dek stężenia magnezu w kości piszczelowej i wzrost
masy ś ledziony ( 3 8 ), Przy nie dob or ze magI:'ęzu zmta-
nom hemato lo gicznym tow ar zy szyło obniżenie zdo 1-

ności wysiłkowej ustroju (18). Niedobór żelazaw daw-
ce pokarmowej zmniejszał absorpcję magnezl (32).
W niniejszych badaniach brak reakcji prosiąt l|l42ll|;44
namagnez mógł wynikać z niskiego stosunku Mg do
Fe (0,125:1) w dawkach fumarowych. W dawkach
Ieczniczych stosunek magnę^l (MgOH) do Fe jak 5:1
nie wpĘwał na absorpcjężelaza (36), w innym nato-
miast przypadku (MgOH do Fe 4,5:I) istotnie hamo-
wał jego wchłanianie (a1),

W podsumowaniu można stwierdzić, że domięśnio-
wa aplikacja dekstranu żelaza spowodowała w suro-
wicy krwi prosiąt wzrost stężenia żę|aza i TIBC, wie-
l o krotni e pr zekt ac zaj ący gómągrani c ę z akre su fi zj o -

logicznego. Takiej reakcji nie stwierdzono u prosiąt
otrzymujących doustnie fumaran żęIaza. Srednie war-
tości wysycenia transferyny żelazem były podobne w
obu grupach, co wskazuje na porównywalną dostęp-
nośc żelazaz obllzwiązkow. Wzbogacenie dawek fu-



maranu w witaminę C t magnez nie spowodowało zna-
czących zmian w stężeniach parametrów gospodarki
żelazowej.

piśmiennictwo

I Ajayi G. O, Fadiran,E O.: Short tirne effec1 of Chemiron (a combination

iron preparation), single iron, and different magnesium salts on plasma.

Magnesium concentration during early pregnancy in Nigerian women A pre-

liminary repor1 Clin. Exp Obstat. Gynecol 1998,25,64-66

2 Ambjerg J.: Poisoning olanimals due to oral application of iron Witlr de-

scription of a case in horse. Nord Vet Med. 1981, 33,'71-76.

3 Ast B . Kolb B., Grunde] O., Gest]er K , Schjneff C., Schlnidt ćl: The con-

tent ofHb in blood and proteins, Fe, Fe-binding capacity, Cu and Zn in the

blood plasma of sows and their piglets at the time of bińh, after the uptake of
colostrum and with diflerent Fe supply. Arch, Exp Vetmed. l989,43, 579-

591

4. Averette L A., Odle J,, Monaco M. H., Donovan S. M.: Dtetary fat during

pregnancy and lactation increases mil fat and insulin-like growth hotmone

factor GF-1 concentrations and improves neonatal growth in swine J Nutr.
looo l )a ]l )1-)lrQ

5 Chyka F A, Mandrel] T. D., Ho|.\eyJ. E., Beegle,B -E: Relationship on

serum iron and nonprotein bound iron concentrations following adminjstra-

tion offetrous sulfatę in pigs Vet, Hum Toxicol. 1996,38,24-26

6. Dąbro wski Z.: Fizj ologia kr. vi. Wybrane zagadnienia PWN. Warszawa 1 99 8

7 Egeli A. K., Flanstad T., Glonningen D: The effect of peroral administra-

tion ol amino-acid chelated iron to pregnant sows in preventing sow and

piglet anemia Acta Vet. Scand. 1998,39,77-87.

8. Francescj L. De, Brungara L , Beuzard Y: Dietary magnesium supplementa-

tjon ameliorates anemia in a mouse model of betałhalassęmia. Blood l997,
90,1283-1290

9 Furugouri K: Iron binding substances in the intestinal mucosa of neonatal

piglets. J. Nutr. l977, I07,487-494.

10. Ca]]eano M., Puntaru]o S.: Role of antioxidants on the erythrocytes resistan-

ce to tipid peroxidation after acute iron overload in rats Biochim. Biophys
Acta l995, 127 l, 321-326.

|I Gambin R , Desvarjeux E., Orth M., Matan H; The re]ation between che-

mically measured total ilon-binding capacity concentrations and immuno1o-

gically measured transfenin concentrations in human serum. Clin Chem

1997, 43,2408-2112

12 Gleed P T., Sanson B ,E: Ingestion oliron in sow's faeces by piglets reared

in farrowilg crates with slotter floor Br J. Nutr. 1982, 47 , II3-1lT

13. Cujse H, J., Pebnny R. /{: Influence of supplementary iron in late pregnancy

on the perfotmance of sows and litters Vet. Rec. 1990,127,403-405.

14. Hat.lberg L., Halweńh H. G., Vannott.i A: Iron Deficiency Acadetnic Press,

London 1970.

15 Iben B: lnfluence oliron supplementation in piglets in the first hours oflife.
1998,26 (G), 36-39

16.Kaneko J. J.: Cllnical Biochemistry of Domestic Animals Academic Press,

New York 1980

]7 Katkiewicz M., Ma]icka E., Pleibisch J.: Effect of the adrninistration of large

doses of iron on the morphologic picture of various intemal organs of pi-
glets Pol, Arch Wet. l986,25, 4"75-84.

18.Keen C. L., Lowney P, Gershwin M. E., Huiley L S,, Stem l ,5,: Dietary
magnesium intake influences exercise capacity and hematologic parameters

in rats Metabolism l987, 36, 788-793.

19 Kjmura M., Yokoi K.: Iron accumulation tissues of-magnesium deficient rats

with dietary iron overload Biol. Trace Elem. Res. 1996, 51, 177-I97.

20 King R D,, Khan H. A., Foye J. C., Greenberg J. H., Jones H..E : Transferrin,

iron, and dematophytes I Serum dennatophyte inhibitory component deflr-

nitively identified as unsaturated transferrin J Lab, Clin. Med. 1975,86,
204-212.

2I Klasing K. C., Kinght C. D., Forsyth D. M.:Effects of iron on the anti-coli
capacity of sows milk in vitro and in ligated intestinal segments, J. Nutr
]980, 110, 1914-1921

22 Kteinbeck S. N., Mcg}one J.l: Intensive indoor versus outdoor swine pro-

duction systems: genotype and supplemental iron effects on blood hemoglo-

bin and selectęd immune measures in young pigs J Anim Sci. 1999, 77,

ż384-7390
23 Lambelt C. C., Hunter R. -L : Low levels of unsaturated transfenin as a pTe-

dictor of survival in pneumococcal pneumonia. Ann. Clin. Lab. Sci, 1990,

20, 140-146.

ż4.Lemacher S., Bostedt H.: The development on plasma iron concentration

and hemoglobin content in piglets in the first three days ol life and the signi-

ficance ofprenatal anemia Tierarzt1. Prax. l994, ż2,39-45.

2i.Luceso]i E, Caliguri M., Roberti M. E, Penazo J. C., Fraga C. G.: Dose

depended increase ofoxidative damage in the testes ofrats subjected to acu-

te iron overload. Arch Biochem. Biophys. 1999,3'72,3]-43.

26 Madej E., Ziegler J., B]amowska M.,. Ocęna skuteczności preparatu Suifer-

rin pasta w zapobieganiu niedokrwistości prosiąt. Medycyna Wet. 2000,

56.653-656.
27.Milter E. R., Lrllrey D. E: Baby pig anemia. 1999, htpp://www.penpa-

ges psu.edu/pen pages. reference 29801/2980120,html

28 Mullaney T, P, Brown C. M: Irorl toxicity in neonatal foals. Equine Vet. J,

1988,20, l19-24

29.Myijata T., Fulugouri K., Shljimaya K.: Developmental changes in serum

feritin concentration of dairy calves. J. Dairy Sci. 1984, 67, 1256-1263

30 Nicpoń J,, Hejłasz Z., Klzyzanowski A.: Badania nad możliwością zastoso-

wania premiksu leczniczego nabazię liveksu czarnego u prosiąt. Medycyna
Wet ]988, 44,684-68T.

3I. O}gunde M. O,, Morris ]. B , Shepard R. L., Afolabi A. O., Oke O. L.: Bio-
availability to rats of iron from fońified grain amaranth. Plant Foods Hum

Nutr l994, 45,I9|-20l.
32. Pa]]ares L, Lopez-A}iaga l., Lisbona F., Morata]]a A.: Elfects of iron repleni-

shnent on iron, calcium, phosphorus and magnesium metabolism in iron-

dellcient Iats, Int J Mtam Nutr Res 1966, 66, 158-]65.

33.Poznańskj W, Jasek S., Kaecht D., Janeczko K.: Porównanie skuteczności

Ferodexu i węgla brunatnego w zapobieganiu anemii fizjologicznej u pro-

siąt Rocz Nauk Zoot, Mon i Rozpr 199ż,31,205-215.

34 Rzymowska l: Magnesium and iron contents of leukemic lymphocytes in

acute leukemias and hemolytic anemia Biol. Trace Elem Res. 1996, 53,

235-239

35.Schmidt M., Kolb E., HołTmann tI., Kuba M.: The concentration of iron,

iron binding capacity, copper and zinc in the plasma ofpiglets before and

after the oral administration ol an iron soluble solution. Tierarztl, Prax. 1992,

20. 472-182

36. Snydor B. K., C]ark R .E: Effect of magnesium hydroxide administration on

iron absolption after a supratherapeutic dose of fenous su]fate in human

volunteers: a randomized controlled trial. Ann. Emerg. Med. 1999, 33,400-
405.

37 . Stec A., Madej E , Mi]czak A.: Wpływ Coferanu produkcji ZPB Biowet na

rozwój niedoklwistości, przyrosĘ masy ciała i zdrowotność prosiąt w okre-

sie postnatalnym Medycyna Wet, l992, 48, 558-56i.

38 Tao S. H., Fry B E.. Fox M, R: Magnesium stores and anemia in young

Japanese quail. J. Nutr. 1983, 1]3, 1195-1203.

39.Thoren-To}lingK,: The influence of oral administered iron compounds on

the intestinal absolption of immunoglobulin G in newbom piglets, Nord Vet

Med 1975, ż7, 544-551.

40. Thoren-Tblting K,, Johnsson I.: Cellular distribution of orally and intram-

scullarly administered iron dextran in newbom pigs, Can J, Comp. Med.

197],41,318_325.
41, Wa]]ace K. L, Cutly S. C., Lo Veccio F., Raschke R ,4 : Effect of magne-

sium hydroxide on iron absorption following stimulated mild iron overdose

in human subjects Acad Emerg. Med 1998, 5, 961-965.

42. Wasiński B , Rułka J., Pawłowski R,, Gołębiewski Z.: Porównanie skutecz-

ności doustnego i iniekcyjnego prepalatu żelazowego w zapobieganiu ane-

mii prosiąt. Medycyna Wet 1995, 5l, 354-356.

43. Watanabe Ł: Feeds for baby pigs, process for preparing the same and me-

thod ofbreeding baby pigs US Patent No 4 362 710, 1982.

44. Westermarck H., Pekkarjnen K., Lappalainen L.,, Effect of parenteral and

ola1 treatment of piglets with various iron preparations Suomen Elainlaaka-
rilehti 1978, 84, 459-464

45. Wians E H., t]rban J. E., Keffer , H., Ktott S. fl: Discriminating between

iron delrciency anęmia and anemia ofchronic disease using traditional indi-

ces of iron status vs transferrin receptol concentration. Am. J Clin. Pathol.

2001, 115, 112-118

46.Zimmelmann M von.: The effect of different antianemic treatment on the

blood parameters in suckling pigs. Dt. Tierarztl Wschr. 1995, I02,32-38.

Adres autora: prof. dr hab. Roman Kołacz, ul. Dicksteina 3,51-667
Wrocław; e-mail: khz@ozi,ar.wroc.pl


