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Kostro K., Krasucki W., Bednarek D., Wojcicka-Lorenowicz K., Orlicki Ł., Piech T,, Madany J.

lnfluence of selected iton prepatations 0n nonspeoific immunity patametets and acute phase proteins
in suckling piglets

Summary

The usefulness of iron preparations for the prevention of iron-deficiency anemia in newborn piglets as well
as their effect on the parameters of nonspecific immune responses and acute phase proteins have been studied.
Two iron preparations, Ferrovet and Suibiofer-Se, proved to be highly active in restoring the disturbed hema-
tological parameters and remedying physiological iron deficiency. The kinetics of cellular and humoral pa-
rameters of nonspecific immunity and C-reactive protein (CRP) and haptoglobin (IIp) in the newborn piglets
depended on the §erum concentration of ionized iron. Remedying iron-deticiency in newhorns in the first days
of their lives restored the disturbed parameters of nonspecific immunity. The serum level of CRP and Hp
proved to lre valuable parameters for evaluating the intensity of subclinic inflammation and the efficiency of
iron preparations for the prevention of iron-deficiency anemia in piglets.

Keywords: piglets, iron-deficiency anemia, CRĘ Hp

Straty ekonomiczne w produkcji trzody chlewnej
zależąod zdrowotności prosiąt, która w duzej mięrzę

j est zdeterminowana stanem odporności ni eswoistej.
Odporność nieswoista stanowi pierwszą linię obrony
organizmu, zaś j ej me chanizmy fu nkcj onuj ą nięzalęż-
nie od uprzedniego rozpoznania patogenu. Tworząją
anatomtczne i fizykochemiczne bariery ochronne, ko-
mórkowe składniki krwi o właś c iwo ś c tach niszczenia
zaruzków oraz nieswoiste czynniki humoralnę zawar-
te w surowicy i płynach ustrojowych. Chociaz istnie-
nie naturalnej odporności nieswoistej jest w znacznym
stopniu uwarunkowane genetyczntę, to jej nasilenie
u prosiąt w duzym stopniu zależy od mleczności ma-
cior, jakości siary i czasu jej pobrania przeznoworod-
ki (4,6, II, I2).

Podstawową rolę w utrzymaniu homeostazy orga-
nizmu pros iąt i zapewnieniu sprawności mechanizmów
obronnych odgrywają egzogenne aminokwasy, niena-
sycone kwasy tŁuszczowe, witaminy orazmakro- i mi-
kroelementy i niezbędne biopierwiastki. Uwarunko-

wany fizjologicznie niedobór żęIazau prosiąt w okre-
sie neonatalnym wymaga jego uzupełnienia w celu
zap obie gania ne gatywnym skutkom ni e dokrwi sto ś ci
niedoborow ej oruz zapewnienia prawidłowej funkcj i
nieswoistych mechanizmów odpomości przeciwzakaź-
nej (10-12,18).

Celem badań była ocena efektywności wybranych
preparatów żelazowych w zapobieganiu anemii nie-
doborowej prosiąt osesków orazichwpĘwu na kształ-
towanie się wskaźnikow odporności nieswoistej oraz
poziom białek ostrej fazy.

Materiał i metody

Zwierzęta doświadczalne. Badania wykonano w chlew-
ni zarodowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Obsadę
chlewni stanowiło 36 macior rasy polskiej białej zwisło-
uchej (pbz) w wieku 2-4Iat i masie ctała 150-ż00 kg. Kry-
cia loch dokonywano metodą sztucznej inseminacji, uzy-
wając nasienia knurów pbz. Maciory od momentu pokry-
cia do l00. dnia ciązy przebywały w kojcach na ściółce, po



4 sztuki w kazdym. Na dwa tygodnie przed porodem ma-
ciory przenoszono do porodówki, w której kojce posiadały
posadzkę betonową pokrytą ściołką. W okresie ciąży ma-
ciory żywiono mieszanką pełnoporcj ową typu PR-C, nato-
miast w laktacji mieszanką typu PR-L, dwarazy dziennie,
przy stałym dostępie do wody. W okresie ciĘy dzienna
dawka mieszanki dla macior była naważona dla czterech
samic w jednym kojcu, natomiast w okresie laktacji dzien-
ną dawkę dla kazdej maciory nawazono indywidualnie
zgodnie zzaleceniami Norm żywieniaświń (1). Wszystkie
maciory były klinicznie zdrowe i pozostawały pod stałym
nadzorem lekar za weterynarii.

Obserwacją kliniczną objęto 8 macior wyproszonych
w tym samym terminie. Warunki w chlewni, w której prze-
bywĄ mac iory wr az z pro siętami odpowiadaĘ zalec any m
nolTnom zoohigienic znym (I 4). Pro sięta od l 4. dnia ży cia
do momentu odsadzenia (28. dzień) dokarmiano mieszan-
ką przemysłową w postaci granulatu zgodnie z zalecenia-
mi Norm żywienia świń (l). Badaniem właściwym objęto
3 mioty, których liczebność wynosiła kolejno 9, I0 i 12
zdrowych prosiąt. Prosięta fiżpo urodzeniu podzielono na
dwie grupy doświadczalne (grupa I, II) oraz grupę kontrol-
ną (grupa III). Kazdą grupę tworzyło 8 prosiąt wybranych
losowo z jednego miotu. Prosięta grup doświadczalnych
i grupy kontrolnej od momenfu porodu poddano 28-dnio-
wej obserwacji klinicznej, podczas której wykonano bada-
nia hematolo giczne, ozrraczono stęzenie zjonizowan:ego że-
laza, określono wybrane wskaźniki komórkowej i humo-
ralnej odporności nieswoistej oraz oznaczono surowiczy
poziom białka C-reaktywnego (CRP) i haptoglobiny (Hp).

Preparaty żelazow e. Profi laktykę niedokrwistości nie-
doborowej prosiąt w grupach doświadczalnych prowadzo-
no stosując preparaty żęlazowe Fenovet (Biowet Puławy)
lub Suibiofer-Se (Biowet Drwalew). Prosiętom w grupie I
podano preparat Ferrovet, domięśniowo w ilości l cm3/pro-
się, zaś w grupie II Suibiofer-Se, podskórnie w ilości 2 cm]l
/prosię. Preparaty żelazowe podawano w trzecim dniu ży-
cia prosiąt jednokrotnie w tych samych dawkach w przeli-
czeniu na stęzenie trójwartościowego żelaza. Prosiętom
grupy kontrolnej (grupa III) jako placebo podano domięś-
niowo PBS w dawce ż cm3lzwierzę.

Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne. Krew do
badań hematologicznych pobierano z zyĘ czczej przedniej,
do probówek z dodatkiem antykoagulantu Ę EDTA (0,07
mol/ml krwi). Natomiast do oznaczenia stęzenia zjonizo-
wanego żelaza w surowicy krew pobierano do jałowych
probówek bez anĘkoagllantu. Badania morfologiczne krwi
wykonano przy użycitl analizatora hematologicznego typu
Auto-Counter AC920 (Swelab Instrument AB, Sweden).
W pełnej krwi określano ogólnąliczbę erytrocytów (RBC),
leukocytów (WBC), wartość hematokrytu (HCT) i stęze-
nie hemoglobiny (Hb). Natomiast w surowicy krwi ozna-
czono stęzenie zjotizowanego żelaza, wykorzystując w tym
celu zestaw analityczny Zelazo Liquid (Bio-Farm, Polska).
Pomiary ekstynkcji wykonano na analizatorzę biochęmicz-
nym Hitachi 902 (Roche Diagnostic) w temperafurze37oC,
przy długości fali w zakresie 570-700 nm.

Wskaźniki immunolo giczne. Do określenia wybranych
wskaźników komórkowej odporności nieswoistej krew od

prosiąt w ilości 5 cm3 pobierano zżyĘ czczej przedniej do
jałowych strzykawek z dodatkiem heparyny wolnej od
środków konserwujących (Heparin, Sigma, USA) w ilości
20 jlcm3 oraz gentamycyny (Gentamicin, Gibco, USA)
w ilości 10 pglcm]. Natomiast do określeniabakteriolitycz-
nej aktywności lizozymu oraz stęzenia CRP i Hp w suro-
wicy krew pobierano do jałowych probówek bez anty-
koagulantu.

Test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) wyko-
nano według metody Parka i wsp. (13) w modyfikacji
Kostro (5) w dwu wariantach: spontanicznym i stymulo-
wanym. Wyniki tesfu NBT przedstawiono w procentach
komórek wykazujących obecność formozanu NBT w 100
liczonych kolejno neutrofi lach.

Odczyn fagocytarny. Zdolność pochłaniania bakterii
przez nelitofile określono w stosunku do wzorcowego
szczepl.r Staphylococcus aureus Oxford 209P według me-
tody opisanej przez Kostro (5). Wyniki przedstawiono w po-
staci procentu komórek fagocytujących oraz indeksu fago-
cytamego. Procent komórek fagocytujących stanowiła ilość
neutrofilów fagocytujących na 1 00 kolejno liczonych w dwu
preparatach z jednej próbki krwi. Przy ustalaniu indeksu
fagocytarnego liczono średnią liczbę gronkowców sfago-
cytowanych przez jeden neutrofil, obliczając gronkowce
w 100 kolejnych neutrofilach w dwu preparatach zjednej
próbki krwi.

Odczyn bójczości określono w stosunku do wzorcowe-
go szczepu Staphylococcus aureus Oxford 209P według
metody opisanej przezKostro (5), Aktywność bójczą gra-
nulocytow wyrazono w procentach, które obliczano wed-
fug wzoru: 1 - średnia liczba kolonii w probie badanejl
/średnia llczba kolonii w kontroli x 100.

B akteri olityczną aktywno ś ć lizozymu (LZM) w surowi-
cy określono metodą płytkową wobec Micrococcus luteus
(Serua) według metody Grahama opisanej przezZawistow-
skiego (l9).

Białka ostrej fazy. Stężenie Hp w surowicy prosiąt
okre ślono metodą kolo ry metry czną wykorzystuj ąc do te go
celu komercyjny zestaw Phase Haptoglobin Assay, Tridel-
ta Development Limited (Ireland). Test wykonano zgodnie
z załączonąprocedurą a pomiary absorbancji (ekstynkcji)
wykonano na analizatorze biochemicznym Hitachi 902
prod. Roche Diagnostics w temperaturze 37"C, przy dŁll-
gości fali 630 nm. Stężenie Hp wyrazono w mg/ml.

Stężenie CRP w surowicy prosiąt określono pTzy tlżycill
komercyjnego zestawu ELISA (Phase Range Porcine
C-reactive Protein Assay) Tridelta Development Limited
(Ireland). Test wykonano zgodnie z załączonąprocedurą
a wyniki odczytywano przy lĘcitl czytnlka ELx800 prod.
Bio-Tek Insttuments Corporation (USA) przy długości fali
450 nm. Stęzenie CRP wyrazono w mg/L.

Badania hematologiczne i biochemiczne oraz oznacze-
nia wskaźników immunologicznych we krwi prosiąt wy-
konano przed podaniem preparat ów żelazolvych (dzień 3.),
a następnie w 12.,2l. i 28. dniu od momentu podania jed-
nego z wymienionych preparatów żelazowych. Uzyskane
wyniki badań poddano analizie statystycznej, ob7iczając
średnią i odchylenie standardowe oraz istotnoś ć różnic po-
między grupami stosując test t-Sfudenta.
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Wyniki i omówienie

Stężenie żelaza zjonizowanego i wskaźniki hema-
tologiczne. Z danychprzedstawionych w tabeli 1 wy-
nika, żę podanie prosiętom w 3. dniu życia (grupal
i II) preparatów żelazowych w dawkach zalecanych
w profilaktyce anemii niedoborowej spowodowało
wzrost średnich wartości stężenia żelaza zjonizowa-
nego w surowicy orazwybranych wskaznikow hema-
tologicznych, takw stosunku do wartości wyjściowych,
jak i grupy kontrolnej, Wartoprry tym podkreślić, iż nie
zaobserwowano istotnych różnic w kształtowaniu się
średnich wartości analizowanych parametrów pomię-
dzy grupąprosiąt, ktorym podano Ferrovet (grupa I)
a grupąpo aplikacji preparatu Suibiofer-Se (grupa II).

W grupach doświadczalnych (grupa I i II) wzrost
średnich wartości stęzenia żęlaza zjontzowanego na-
stąpił już w pierwszym terminie oznaczęh (I2. dzieh
życta) i był one staĘstycznie istotntewyższe od war-
tości w grupie kontrolnej (grupa III). Po tym czasie
u prosiąt grup dośwtadczalnych następował dalszy
wzrost stężenia żelaza i w ostatnim terminie oznaczeh
osiągał najwyższą średnią wartośc. Natomiast u pro-
siąt w grupie kontrolnej w toku całej obserwacji śred-
nie wartości stężenia żęlaza utrzymywaĘ się mniej
więcej na poziomie zbltżonym do wartości wyjścio-
!\rych. W tokuprowadzonej obserwacji klinicznej pro-
sięta z grup doświadczalnych cechowaĘ się dobrym
stanem zdrowotnym, co znalazło odzwierciedlęnie
w prawidłowym ich tempie wzrosfu i rozwoju okreś-
lanym dobowymi przyrostami masy ciała w okresie
od urodzenia do momentu odsadzenia. Natomiast
l zw ier ząt grupy kontrolnej ob s erwowano stopniowe
zahamowanie wzrostu i rozwoju, ktore najbardziejbyło
widoczne w momencie odsadzania.

podobne rożnice zaobserwowano również w wiel-
kości wska żnlka hematokrytowe go i poziomie hemo-
globiny (tab. 1). U prosiąt grup doświadczalnych ob-
serwowano stopniowy wzrost hematokrytu w kolej-
nych terminach oznaczen, a uzyskane jego średnie
wańości w 27. i 28. dniu badań byĘ istotnie wyższe
w porównaniu z kontrolą. W grupie kontrolnej śred-
nia wartość wskaźnika hematokrytowego w toku całej
obserwacji kształtowała się na poziomie zbliżonym do
wyj ś c iowego. Analo g iczną sytuacj ę zaob s erwowano
w zakresie kształtowania się poziomu hemoglobiny
(tab, 1). U prosiąt doświadczalnych w kolejnych po-
braniach krwi obserwowano stopniowy wzrost śred-
nich wartości stężenia hemoglobiny, które między 2I.
a 28. dnięm życia prosiąt był istotnie wyższe w po-
równaniu z kontrolą. W grupie kontrolnej nieznaczny
wzrost stęzenia hemoglobiny stwierdzono w 12. dniu
zycia prosiąt i mniej więcej na tym poziomie utrzy-
mywał się do końca obserwacji.

Kolejnym analizowanym parametrem było kształ-
towanie się ogolnej liczby krwinek czerwonych i bia-
łych. Jak wpika z danychprzedstawionych w tabeli 1,
jednokrotne podanie w iniekcji preparatów żelazowych
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Tab, 1. Srednie wartości stężenia żelaza zjonizowanego oraz
wybranych wskaźników hematologicznych u prosiąt osesków
w grupach doświadczalnych oraz kontro|nej

Objaśnienia: * róznice statystycznie istotne przy p < 0,05 po-
między grupami doświadczalnymi a kontrolą ** róznice statys-
tycznie istottre przy p < 0,01 pomiędzy grupami doświadczaIny-
mi a kontrolą

prosiętom grup dośw iadczalny ch spowodow ało już
w pierwszym terminie oznaczęń (12. dzień życia)
wzrost ogólnej |iczby erytrocytów w porównaniu
z wartościami wyjścio!\rymi oraz istotny wzrost w sto-
sunku do kontroli, Po tym czasię w grupie I i II noto-
wano dalszy wzrost średnich wartości erytrocytów i by-
Ę one w kazdym terminie oznaczęń istotnie wyższe
w odniesieniu do kontroli. W grupach doświadczal-
nych najwyzsze średnie wartości erytrocytów w toku
całego doświadczenia stwierdzono między 2I. a 28.
dniem badań. Natomiast u zwierząt grupy kontrolnej
do I2. dniażycia średnie wartości erytrocytów ltrzy-

Nazwa prepalalu
Grupa 3

Dni

12

iycia

2821

Średnie wartości stężenia żelaza w surowicy (umolil)

Fe rrovet
I

suibioler-se
ll

Kontrola
lll

12,90
(t 1,7a)

12,78
(t 2,05)

12,30
(t 1,23)

17,78* *

(t 3,20)

18,83* *

(t 3,8a)

9,60
(t 1 ,31)

22,72* *

(t 2,81)

23,58- -

(t 5,14)

12,33
(t 1,0a)

23,81 * *

(t 1,a9)

25,64 - -

(t 3,21)

10,42**
(t 0,93)

Średnie wańości hematokrytu (L/L)

Fe 1rOVel

I

su ib ioler-se
ll

Kontlola
lll

0,26
(t 0,03)

0,26
(t 0,03)

0,25
(t 0,02)

0,30
(t 0,01)

0,32
(t 0,02)

0,29
(t 0,05)

0,34* *

(t 0,0a)

0,34 * *

(t 0,01)

0,28
(t 0,03)

0,35 * *

(t 0,02)

0,32**
(t 0,01)

0,25
(t 0,03)

Średnie stęźenie hemo0lobiny w krwi (mmol/L)

Fe rrovel
I

su ib ioler-se
ll

Kontlola
lll

5,04
(t 0,6a)

5,14
(t 0,51)

4,94
(t 0,39)

5,98
(t 0,33)

6,54
(t 0,27)

5,44
(t 0,55)

6,78* *

(t 0,84)

6,42* *

(t 0,28)

5,18
(t 0,50)

6,78 * *

(t 0,a1 )

6,36 - *

(t 0,30)

5,54
(t 0,35)

Średnia liczba krwinek czerwonych (1012/L)

Fe lrouel
I

s u ib iofe r-se
ll

KOntlola
lll

3,82
(t 0,a2)

4,01
(t 0,48)

3,79
(t 0,29)

4,36 * *

(t 0,32)

4,4,| * -

(t 0,18)

3,96
(t 0,23)

5,46* *

(t 0,62)

5,29- -

(t 0,17)

4,70
(t 0,a7)

6,05 * *

(t 0,a8)

5,79 * *

(t 0,59)

5,00
(t 0,25)

Średnia liczba krwinek białych (109A)

Fe rroVel
I

su ibiole r-se
ll

Konlrola
lll

7,46
(t 0,80)

9,64
(t 3,66)

8,26
(t 1,54)

6,80*
(t 1,90)

7,98 * *

(t 1,a6)

5,36
(t 0,63)

10,72* *

@1,2a|

10,28* *

(t 2,18)

7,7Ą
(t 1,32)

11,70**
(t 1,59)

12,48--
(t 2,88)

8,60
(t 1,09)
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Tab.2. Średnie wartości wybranych wskaźników odporności
nieswoistej u prosiąt osesków w grupach doświadczalnych
oraz kontrolnej

Objaśnienia:jak w tab. l.

mywały się na poziomie wyjściowym. Ich wzrost na-
stąpił dopiero miedzy 2L a 28. dniem badań. War1o
podkreślić, że prosięta od 14. dniażycia do momentu
odsadzenia (28. dzień) dokarmiano mieszanką prze-
mysłową.

Z danych zawartych w tab. 1 wynika, ze u prosiąt
w 12. dniu zycia we wszystkich badanych grupach na-
stąp ił sp adek o gó lnej liczby krwinek biaĘch w p orów-

naniu zwartościami wyjściowymi, ztym, ze średnie
wartości leukocytów uzyskane w grupach doświadczal-
nych były istotnie wyższenlżw kontroli. W toku dal-
szych oznaczęń w grupach doświadczalnych następo-
wał wzrost średnich wartości leukocytów w porówna-
niu z wartościami wyjściowmi i byĘ one w każdym
przypadku istotnie wyższe w porównaniu z kontrolą.
Najwyzsze średnie wartości leukocytow w grupie I i II
stwierdzono w ostatnim terminie badań. W tym sa-
mym czasie u prosiąt grupy kontrolnej średnie war-
tości leukocytów kształtowaĘ się na poziomie zbliżo-
nym do wyjściowego.

Wskaźniki nieswoistej odporności komórkowej
i humoraln ej. Z dany ch przedstawionych w tab. 2 v,ry -
ntka,że wzrost zdolności redukcji NBT w teście spon-
tanicznymu prosiąt w grupach doświadczalnych w sto-
sunku do wartości wyjściowych nastąpił w pierwszym
terminie po aplikacji preparatów żelazov,rych(I2. dzień
Ę cia). Po Ęm czasię zar ówno w grupie I, j ak i II noto-
wano stopniowy spadek odsetka komórek redukują-
cych NBT, który w ostatnim dniu badań osiągał naj-
nlższę średnie wartości w toku całego doświadczenia.
Natomiast u prosiąt grupy kontrolnej w 72. dniu życia
odsetek komórek redukujących NBT uległ obniżeniu
w stosunku do wańości wyjściowychorazbył on istot-
nie niższy w porównanIu z grupami doświadczalny-
mi. Następnie zdolność redukcji NBT stopniowo wzra-
stała i w 2l. i 28. dniu osiągała najwyższe wartości
w okresie całej obserwacji. Srednie wartości testuNBT
uzyskane w tym czasie w grupie kontrolnej były istot-
nte wyższe w porównaniu ze zwierzętami doświad-
czalnymi. Wzrost lub spadek średnich wartości testu
NBT w wersji stymulowanej zymosanem w stosunku
do wyjściowych w grupach doświadczalnychoraz kon-
troli notowano w tych samych terminach oznaczeń,
co w teście NBT spontanicznym.

Procent komórek fagocytujących w grupach do-
świadczalny ch, z wyj ątkiem 7 2, dnta po aplikacj i pre-
paratów żelazowy ch, był nlższy od wyj ściowe go w po-
zostaĘch terminach oznaczeń (tab. 2). Maksymalne
wskazniki komórek fagocytarnych obserwowano w 12.
dniu życia. Natomiast średnie warlości indeksu fago-
cytamego w grupach doświadczalnych w ciągu całe-
go okresu ltrzymywał się navłyższym od wyjścio-
wego poziomie (tab. 2). W grupie kontrolnej w toku
całej ob s erwacj i ods etek komórek fagocytuj ących o s i ą-
gał wartościwyższe w porównaniu z wyjściowymi oraz
statystycznie istotnie wyższe w porównaniu z grupa-
mi doświad czalnymi w 2I. i2 8. dniu badań. Natomiast
średnie wartości indeksu fagocytarnego w grupie kon-
trolnej były zbliżone do wartości wyjściowych oraz
istotnie niższę od wartości uzyskanych w grupach do-
świadczalnych w tych samych terminach oznaczeń.

Z danych w tab. 2 wynlka, że wzrost aktywności
bólczej neutrof,rlów w grupach doświadczalnych w sto-
sunku do wartości wyjściowych nastąpił w pierwszym
terminie po podaniu preparatów żelazowych(I2. dzień
zycia). Po tym czasie obserwowano dalszy wzrost in-

Nazwa preparatu
G lupa

Dni życia

31221
Średnie wartości teslu NBT w wersii spoczynkowei (%)

Fe rrovet
I

s u ibiofer-se
ll

K0 ntr0 la
lll

20,60
(t a,83)

27,40
(t 7,96)

24,60
(t a,93)

30,80* *

(t 4,aa)

36,00- -

(t 5,3a)

16,80
(t 3,83)

18,20 * *

(t 3,11)

16,00* *

(t a,18)

29,60
(t 5,55)

14,40 * *

(t a,93)

12,00**
(t 3,32)

30,20
(t 6,80)

Średnie wartości teslu NBT w weIsii stymulowanei (%)

Ferrovet
I

s u ib iole r-s e

ll

Ko ntro la
lll

71,80
(t 9,73)

72,80
(t 7,50)

62,60
(t 10,1a)

73,60*
(ł 4,22|

76,60- -

|ł 4,72)

60,40
(t 15,58)

54,80 * *

(t 6,57)

46,20 - -

(t 5,97)

68,00
(t 4,74)

52,60* *

(t 8,aa)

44,00 * *

(t 8,a6)

69,60
(t 9,18)

Ś redni odsetek komórek fagocytu|ących

Ferlovet
I

s u ibioler-se
ll

Ko ntro la
lll

69,30
(t 5,12)

73,60
(t 5,98)

68,50
(t 7,'l8)

76,70
(t 8,16)

78,60
(t 7,70)

80,60
(t 7,63)

58,00* *

(t 5,47)

60,00- -

(t 3,87)

71,40
(t 3,20)

67,40 * *

(t a,61)

67,60 - -

(t a,62)

81,60
(t 9,09)

Średnie wartości indeksu lagOcytarneqo

Fe rrove t

I

s u ibioler-se
ll

KOnlro a

lll

7,38
(t 0,a6)

7,70
(t 0,aa)

7,66
(t 0,31)

8,46- *

(t 0,51)

8,98* *

G 0,2a|

6,40
(t 0,47)

8,56 * *

(t 0,80)

8,64 * *

(t 0,34)

l,24
(t 0,32)

8,98 t ,
(t 0,40)

8,18- *

(t 0,2a)

7,22
(t 0,51)

Średnie wańości indeksu bóiczości (%)

Ferrovel
I

suibiofer-se
ll

Kontrola
lll

77,16
(t a,38)

72,72
(t 8,28)

75,76
(t 1,9a)

85,24- -

(t 3,17)

87,34* *

(t 12,26)

72,00
(t 3,56)

88,08- -

(t 2,65)

87,20--
(t 6,96)

74,58
(t 4,61)

87,52--
(t a,a1 )

86,34
(t 11 ,25)

73,40
(t 7,80)

Średnie wartości slężenia lizozymu (mg/L)

Fe rrovet
I

s u ib iole r-s e

ll

K o nlro la

lll

,|,11

(t 0,a9)

0,89
(t 0,10)

0,96
(t 0,21)

0,87 - -

(t 0,37)

0,70 - -

(t 0,13)

1,36
(t 0,66)

1,27**
(t 0,10)

1,0,| **

(t 0,14)

2,92
(t 0,43)

1 ,35* 
*

(t 0,29)
,l 

,28**
(t 0,38)

2,37
(t 0,36)



deksu bójczości imtędzy 2I. a28. dniem jego średnie
wartości byĘ najwyższew cirylcałego okresu obser-
wacji. Natomiast u prosiąt grupy kontrolnej aktywność
bojczaneutrof,rlów ltrzymywała się na poziomie zblt-
żonym do wyjściowego w toku całego doświadcze-
nia. Srednie wartości indeksu bojczości uzyskane
w grupie kontrolnej, z wyjątkiem 12. dnia oznaczen,
w pozostĄch terminach badań byĘ istotnję ntższe
w porównan il zę zw tęr zętami do świadczalnymi.

W surowicy prosiąt z grup doświadczalnych w 12.
dniu po aplikacji preparatów żelazowych nastąpił
przej ś ciowy sp adek bakteriolitycznej aktywno ś ci lizo -
zym;c- (tab . 2), po czym ponownie ob s erwowano wzro st
jego stężenia i w 2,8. dniu badań średnie wańości lizo-
zrymu osiągĄ najwryższe średnie wartości w toku ca-
łego doświadczenta. Natomiast u prosiąt kontrolnych
b akteri o lity czna akĘw no ś ć liz o zymu była wy ższa o d
początkowej oraz istotrrie v,ryższa od grup doświadczal-
nych we wszystkich pozostaĘch terminach oznaczęń.

Stężenie białka C-reakĘwnego i haptoglobiny.
Z danych przedstawionych na ryc. 1 w)mika, że u pro-
siąt we wszystkich grupach średnie wartości wyjścio-
we stężenia Hp byĘ zbliżonę i kształtowaĘ sięw gra-
nicach 0,35-0,40 mglcm3. W grupach doświadczalnych
wzrost średnich wartości Hp w stosunku do wyjścio-
!\ych nastąpił w 12, dniu po aplikacji preparatów że-
lazowych i kształtował sięw granicach 0,58-0,62mgl
/cm3, Po tym czasie nastąpił dalszy wzrost stęzenia Hp
i w ostatnim terminie oznaczefi jego średnie wartości
były najwyższe w ciągu całego okresu obserwacji
(0,83-0,85 mg/cm3). Równięz w tych samych termi-
nachoznaczefiwzrastało stęzenie Hp w surowtcy rwie-
rz ąt kontro lnych ( grup a III), z Ę m, że w każdy m pr zy -
padku jego średnie wartości byĘ istotnie wyższe w po-
rownaniu z grupąI i II i wynosiĘ kolejno 0,84, 1,13
i 1,58 mg/cm3.

Wyniki doĘczące ksztahowania się poziomu biał-
ka C-reakĘwnego u prosiąt w grupach doświadczal-
nych oraz kontroli ilustruje ryc.2.Z danychprzedsta-
wionych na rycinie wynika, ze kinetyka stężeń CRP
w grupach doświadczalnych oraz kontroli ksźahowała
się podobnie jak haptoglobiny. Wzrost średnich war-
tości stężeń CRP w surowicy prosiąt grup doświad-
cza|nych w stosunku do wyjściolvych nastąpił w 12.
dniu i wynosił kolejno 20,5 mg[L (grupa I) i2I,8 md
(grupa II). Po tym czasie średnie wartości CRP ulega-
Ę dalszemu stopniowemu wzrostowi, Ięczróżnice tę
byĘ nieznaczne. Maksymalne wartości stężenia CRP,
analogicznie jak w przypadku haptoglobiny, uzyska-
no w ostatnim terminie oznaczeń i kształtowaĘ się
w granicach}I,9-23,3 mglL. Natomiast w grupie kon-
trolnej stęzenie CRP wzrastało w kolejnych terminach
oznaczeń, osiągając w 28. dniu najv,ryższe średnie war-
tości w toku caiej obserwacji (Zg,ą melr). Srednie
wartości CRP uzyskane w grupie zwierzątkontroĘch,
z wyjątkiem wyjściowych, byĘ istotnie vnryższe w po-
równaniu z grupami doświadczalnymi w pozostaĘch
terminach oznaczęń.

1,6

1,4

1,2

-1E
E o,u
ąr 0,6

0,4

0,2

0

Ryc. 1. Poziom haptoglobiny u prosiąt osesków w grupach
doświadczalnych oraz kontrolnej
Objaśnienie: ** róznice statystycznie istotne przy p ś 0,0l po-
między grupami doświadczalnymi a kontrolą

Ryc. 2. Poziom białka C-reaktywnego u prosiąt osesków
w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej
Objaśnienia: * róznice statystycznie istotne przy p < 0,05 po-
między grupami doświadczalnymi a kontrolą ** róznice statys-
ty cznie istotne przy p < 0,0 1 pomiędzy grupami do świadczalny-
mi a kontrolą

Niedokrwistośó niedoborowa - fizjologiczna toz-
wrjająca się w pierwszych dniach zycia prosiąt jest
uwarunkowana niedob or ęm żelaza w następ stwie po-
siadania niskich ręzęrw tego pierwiastka z okresu zy-
cia płodowego, niskiego jego poziomu w siarze i mle-
ku maciory oraz zwiększonego zapotrzebowania żę-
Iaza u prosiąt w pierwszych dwóch tygodniach zycia
związanego z 4-krotnym wzrostem ich masy ciała,
a takżę ni e do state c znej sy ntezy ap o ferytyny, ferryty -

ny i transferyny,jako niezbędnych białek do czynnego
transporhr żelaza w organizmie prosiąt (11, 12). Na-
stępstwem anemii niedoborowej są znaczne straty
w produkcj i tr zo dy chlewnej sp owodowane padnięcia-
mi prosiąt, zahamowaniem ich wzrostu i rozwoju, gor-
szym wykorzystaniem paszy or az mviększoną ich po -
datnością na infekcje w wyniku spadku odporności
wrodzonej. W profilaktycę otaz leczeniu niedokrwi-
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stości niedbborowej prosiąt stosowane są różne pre-
paraty żelazoweorazróżna jest ich droga aplikacji (l0,
11, 18), Zastosowane w badaniach własnych prepara-
Ę żelazowe Ferrovet i Suibiofer-Se w postaci iniekcji
domięśniowej lub podskórnej cechowaĘ się wysoką
efektywnością o czrym świadczy wzrost wybranych
w skaźników hematolo gi czny ch do warto ści prawidło -
!\ych dla tego okresu życia prosiąt oraz skutecznie
przyczynlĘ się do uzupełnienia flzjologicznych nie-
doborów żęIaza stwierdzonych w 3. dniu życiapro-
siąt. Duza skuteczność profilakty czna Ę ch preparatów
zapewnlła również prawidłowy rozwój prosiąt, czego
efektem byĘ dobre przyrosty dobowe masy ciała.Uzy-
skane dane są potwierdzeniem wyników uzyskanych
przez innych autorów i świadczą o konieczności uzu-
p ełni ani a ftzj olo gic znyc h ni e dob o rów żelaza u pro s i ąt
w okresie neonatalnym w celu uzyskania zadowalają-
cych efektow produkcyjnych w pozniejszym okresie
fuczu (10, 11, 18).

Celem badań była ocena wpĘwu stosowania pre-
paratów żelazowych na kształtowanie się wybranych
wskaźników komórkowej i humoralnej odporności
nieswoistej u prosiąt osesków. Zmtana środowiska
z warunków praktycmie jałowych w okresie Ęciawe-
w nątr zmaciczne go i sp ro s tani e zagr o żentom zw iąza-
nym z życtem pozamacicznym stwarza konieczność
przestroj enia mechani zmów odporności nieswoistej
u prosiąt w okresie postnatalnym. Z danych uzyska-
nych w badaniach własnych wy nika, że nie swoi ste me -
chantzmy odporności komórkowej u prosiąt w pierw-
szych dwóch tygodniach Ę cia o dgrywaj ą wazną ro lę,
o czym świadczy istotny wzrost średnich wartości tes-
tu NBT, odsetka komórek fagocyĘ ąc y ch oraz indek-
su fagocytarnego i bójczości w porównaniu z wartoś-
ciami wyjściowymi. Jest to prawdopodobnie związa-
ne z okresem adaptacyjnym noworodków do nowego
środowiska oraz nlę w pełni reaktywnym układem im-
munologic znym warunkującym rozwój odporności
swoistej (4). U prosiąt osesków w pierwszych dniach
po uro dzen iu przy czyną dysfu nkcj i mechanizmów od-
porności nieswoistej są najczęściej niedobory białko-
we, witaminowe i mineralne. Poznanie przemian że-
Iazaw organizmie i jego wpŁywu na stan odporności,
udoskonaliło metody zapobiegania i Ieczenia anemii
niedoborowej u prosiąt. W badaniach własnych stwier-
dzono, ze profi lakty czne zasto sowanie preparatów
żelazowych u prosiąt z anemiąniedoborową w gru-
p ach do świ adczalny ch sp owo dow ało zmiany w k ształ-
towaniu się komórkowych i humoralnych mechaniz-
mów odporności nieswoistej, W 2I. i28. dniu badań
nastąpił spadek wartości testu NBT i odsetka komó-
rek fagocytujących oraz wzrost wartości indeksu fa-
gocytarne go i b ój czo ś c i or az bakteriolitycznej aktyw-
nościltzozymu w odniesieniu do wartości uzyskanych
w pierwszych dwoch tygodniach życia prosiąt oraz
kontroli. Mozna sądzic, ze obserwowany spadek lub
wzrost niektórych wskaźników odporności nieswoistej
u prosiąt w grupach doświadczalnych w tym okresie

badań pozostaje w pewnym związku z aplikacjąpre-
paratów żelazowych. Wyrównanie niedob oru żelaza
u prosiąt doświadczalnych w pierwszych dniach zycia
w wyniku podania preparatów żelazowych spowodo-
wałoprrywróceniezaburzonejhomeostazyorganizmu,
a tym samym prawidłowych wartości wybranych
wskaznikow odporności nieswoistej. Wyniki badań
własnych potwierdzają dane uzyskane przęz innych
autorów, że zarówno niedobór żelaza,jak i jego nad-
miar u prosiąt osesków zabvrza sprawność mechaniz-
mów odporności wrodzonej, czego efektem możebyć
pobudzenie układu immunologicznego lub rozwój
immunosupresji (4, 1l). Fakt ten znajduje potwierdze-
nie w wynikach uzyskanych u prosiąt w grupie kon-
trolnej. Istotny wzrost zdolności neutrof,rlów do reduk-
cji NBT, odsetka komórek fagocyfujących i bakterio-
litycznej aktywności lizozymu, atakżę poziomu CRP
i Hp w porównaniuze zwięrzętami doświadczalnymi
świadczy o ogólnym pobudzeniu komórkowych i hu-
moralnych mechanizmów odporności nieswoistej
w wyniku zaburzonej homeostazy wewnętrznej orga-
nizmu, sp owodowanej utrzymuj ąc ą s ię niedokrwisto ś-
cią niedoborową i zahamowaniem wzrostu. Z kolęi
istotnie niższe wartości indeksu fagocytarnego i bój-
czego oraz ogólnej liczby leukocytów w grupie kon-
tro lnej w p orówna nlLL zę zw ier zętami do św i adc z alny-
mi wskazują że niedobor żelazawywiera inhibicyjny
wpływ na zdolnoś c fagocytamąi bójcząneutrofi lów

Zapobieganie niekorzystnym wpływom czynników
szkodliwych zależy w duzym stopniu od właściwego
monitoringu zdrowotnoś ci zwierząt Badania własne
vłykazaĘ, ze surowiczy poziom CRP i Hp, odzwier-
ci e dlaj ący stan aktyłvacj i układu immuno 1o g Lcznę go,
może być uĘty jako jedno z kryteriów oceny zdro-
wotności prosiąt w pierwszym okresie ich zycia, Inte-
resujące okazało się porównanie prosiąt w różnym
wieku grup doświadczalnych z kontrolą. Okazało się,
ze we wszystkich badanych grupach najniższąśrednią
wartość CRP (17,7-I9,1mglL) i Hp (0,35-0,40 mg/cm3)
posiadaĘ 3-dniowe prosięta. W kolejnych terminach
oznaczeń stężenia CRP i Hp w surowicy prosiąt do-
świadczalnych (grupa I i II) nieznacznie wzrastaĘ,
osiągając w 28. dniu życianajwyższe średnie wartoś-
ci, które dla CRP kształtowały się w granicach2I,9-
-23,3 mglL, natomiast dla Hp 0,83-0,85 mg/cm3.
W piśmiennictwie brak jest informacji dotyczących
wartości ftzjo|ogicznych CRP i Hp u prosiąt dla tego
okresu życia, co znacznie utrudnia interpretację uzys-
kanych wyników. Poziom Hp w surowicy u świń zdro-
wych wykazuj e dlżą zmienno ś ć, j ednakże więks zo ść
autorów wskazuje na wartości poniżej 0,6 mglcm3
(2, 8).Według Biirgera i wsp. (3), średnie stęzenie CRP
u zdrowych świń wynosi 15 pglcm3, Podobne wyniki
otrzymał Schródl i wsp. (16), natomiast inni autorzy
podają wyższe wartości, tj. 30-45 1l"glcm3 (9,I5). Za-
obserwowane różnice w średnich wartościach stęzeń
CRP i Hp pomięd4l wynikami badań własnych a in-
nych autorów są prawdopodobnie wynikiem stosowa-



nia r ó żny ch meto d w o znaczaniu Ęch b i ałek ot az uży -
cia do oznaczeitych białek zwierzątw różnychprze-
dziaŁachwiekowych (2, 3, 9, 15, I7).

Natomiast średnie wartości stęzenia CRP i Hp uzys-
kane w grupie prosiąt kontrolnych, z wyjątkiem war-
tości wyjściowych, by§ istotnte vłyższe od wartości
w grupach doświadczalnych w pozostaĘch terminach
oznaczeń. Swiadczy to, że ksztahowanie się poziomu
CRP i Hp w surowicyprosiąt osesków możebyćprzy-
datrrym wskaźnikiem oceny przebiegu i natężenia pro-
c e s ów zap alny ch pr zeb ie gaj ących b e z obj aw ow o o raz
efektywności stosowan ia preparatow żelazov,ry ch w za-
pobieganiu niedokrwistości niedoborowej. U prosiąt
kontrolnych obnizenie przyrostów masy ciała zwląza-
ne z niedoboręmżęlaza ściśle korelowało ze wzrostem
średnich wartości CRP i Hp, co wskazuje na uchybie-
nia w zakresie warunków bytowych zwierząt. Ocena
zdrowotności prosiąt w pierwszym okresie życia na
podstawie kształtowania się poziomu CRP i Hp
zmniejsza też ryzyko transmisji chorob charakterys-
Ę czny ch dla te go okresu ży cia or az umożliwia zmlnl-
malizowanie strat ekonomiczrrych. Stąd tęż stwięr dzo-
ny istotny wzrost poziomu CRP i Hp u prosiąt w gru-
pie kontrolnej w porównaniu ze zwterzętami doświad-
czalnymt znacznię poszerza możliwości ich diag-
nostycznego wykorzystania w kontrolowaniu stanu
zdrowia i ocenie ich dobrostanu. Ksztahowanie się su-
rowiczego stęzenia CRP i Hp jest laboratoryjnym wy-
kładnikiem istnienia i aktyr;vności procesu zapalnego,
stąd pomiar ich stężeń dostarcza informacji o stanie
organizmu, Natomiast funkcją biologiczną tych bia-
łek jest ograniczanie reakcji zapalnej, zapobieganie
utracie żelaza z organlzmlJ, uczestniczenie w proce-
sach naprawczych oraz modulowanie (zwykle hamo-
wanie) zapalnej o dpowie dzi immunolo gicznej ( 6 - 8 ).
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W badaniach k)inicznych przeprowadzonych na ] 15 cielętach z biegunką
zastosowano jako lek wspomagajapy megluminian fluniksyny w dawce 2,2 mg/kg
lub dwie dawki tego preparatu w odstępie 24 godz Określono poziotn surowi-
czych IgG, wartoŚÓ hematokrf/tu, temperaturę wewnętrzną ciała, elastycznośc
skóry i konsystencję kału U cieląt z krwawą biegunką po jednorazowym lub
dwukrotn}m zastosowaniu megluminianu fluniksyny czas trwania choroby w po-
równaniu z kontrolą gdzie nie stosowano tego preparatu, uJegł wyraźnemu skró-
ceniu Natomiast u cieląt z biegunką których kał nie zawierał domieszki krwi,
zastosowanie megluminianu fluniksyny, niezależnie od nasilenia objawów bie-
gunki, nie przyniosło wyraźnej poprawy Do zachorowań usposabiał niski po-

;"rT;:"*'."rch 
IgG związany z mała zawafiością tej klasy immunoglobu.lin

G.

HUMPHRY R. W., CLARK A. M., BEGARA-
-McGORUM I., GUNN G. J.: Ocena częstotliwości
występowania trzęsawki u eliminowanych z hodow-
li i padłych owiec na Wyspach Szetlandzkich.
(Estimation of §crapie prevalence in cull and
found-dead sheep on the Shetland Islands). Vet. Rec.
154, 303-304,2004 (I0)

Badania przeprowadzone w latach 1998-2001 na Wyspach Szetlandzkich
rniaĘ na celu ustalenie częstotliwości występowania trzęsawki w populacji owiec
oraz porównanie uzyskanych wyników badań z wynikami uzyskanymi w latach
l985-1994 Narodowy Program Badania Scrapie (SFHA) obejmował 35 wyse-
lekcjonowanych stad o dobrych wynikach hodowlanych, przy czym 24 stada
były w latach 1985-1994 objęte programern SFHA Spośród 437l wybrakowa-
nych owiec w oparciu o badania 1aboratoryjne zdiagnozowano trzęsawkę.
Mózgi 5l owiec nie nadawały się do badań, a w 4283 przypadkach uzyskano
wyniki ujemne Trzęsawkę stwierdzono teżl7 ze 158 padłych owiec, u ll0
sztuk wyniki były ujemne, 41 mózgów nie nadawało się do badań. W porówna-
niu z oktesem 1985-1994 częstotliwość występowania trzęsawki owiec uległa

Gwy,raźnemu obniżeniu


