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Suilektin®  new product for weaning piglets prophylaxis
Summary
The process of weaning is complex and encompasses not only changes related to the type food ingested, but
also environmental and psychological changes influencing the functioning of the digestive tract. During
weaning there is a decreased feed intake and an ensuing lack of body weight gain or even a decrease in body
weight Histological and biochemical changes in the structure and functioning of the small intestine decrease
the digestion and absorption capacity of the gastrointestinal tract leading to serious economical losses. The
aim of the study was to determine the efficacy of the original compound (Suilektin ®), obtained from kidney
beans, in preventing digestive dysfunctions of the gastrointestinal tract and piglets body weight decrease
during the weaning period. Experiments were carried out in 4 pig farms on 298 piglets of both sexes from days
10-63 of postnatal life. In each farm the piglets were divided into control and experimental groups. Piglets
from the experimental group received a single oral dose of an aqueous suspension of Suilektin ® compound
between day 10 and 14 of life. The piglets were weaned at the age of 28 days and fed a complete mixture during
the appropriate growing period. In 2 farms mixtures not containing growth promoters were fed to the pigs,
and in the remaining 2 farms a commercial mixture containing antibiotic growth promoters was given to the
animals. The results indicate the positive effect of Suilektin® compound when it is administered orally between
day 10 and 14 of life. At the end of the observation period the piglets from the group receiving the lectin
compound demonstrated a significantly higher body weight and daily body weight gain in comparison to the
piglets from the control group. Feed conversion ratios also indicated better feed utilization in the group of
piglets receiving the Suilektin® compound compared to the control groups. The results of the study indicate
that a single dose of Suilektin® compound administered between day 10 and 14 of life facilitates an increased
daily body weight gain during the weaning period in both large and small pig farms independently of whether
or not antibiotic growth promoters are included in the feed.
Keywords: lectin, gut maturation, feed antibiotics

Przebieg zmian zwi¹zanych z procesem dojrzewania b³ony luzowej jelita cienkiego stanowi realizacjê
genetycznie zdeterminowanego procesu, który uruchamia w odpowiednim czasie okrelone mechanizmy
m.in. wydzielnicze i absorpcyjne u m³odego organizmu.
Wydaje siê, ¿e szybka wymiana kolejnych generacji komórek nab³onka jelita spe³nia g³ówn¹ funkcjê wykonawcz¹ w realizacji tego procesu (2). Stwierdzono, ¿e
zmiana pokarmu naturalnego na preparaty mlekozastêpcze wstrzymuje tempo wymiany enterocytów i jedno*) Badania wykonano w ramach projektu EUREKA! Nr 2675 HEALTHYWEANING finansowanego przez KBN. Nr 21/E-185/SPUB/EUREKA/P-06/
DZ2/2002-2004 i Nr 101/E-379/SPB/EUREKA/P-06-DZ3/2002-2004.

czenie spowalnia proces rozwoju (23, 24). Uzupe³nienie preparatów mlekozastêpczych o brakuj¹ce substancje biologicznie aktywne powoduje nieomal ca³kowit¹
normalizacjê procesu dojrzewania b³ony luzowej jelita cienkiego (7, 23). Do takich substancji zalicza siê
m.in. czynniki wzrostowe, jak IGF-I (Insulin-like
Growth Factor-1  insulinopodobny czynnik wzrostu-1)
i EGF (Epidermal Growth Factor  czynnik wzrostu
naskórka) oraz hormony, jak GLP-2 (Glucagon-like
Peptide-2  glukagonopobny peptyd-2) i leptyna (5-7,
9, 10, 16, 23, 24). W nasionach fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris) wystêpuje lektyna, która jest zwi¹zkiem
bia³kowym o zdolnociach hemaglutinacyjnych i mitogennych (14). Lektyna jest odporna na trawienie w prze-
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wodzie pokarmowym i ma zdolnoæ do wi¹za- Tab. 1. rednia masa cia³a i dzienne przyrosty masy cia³a prosi¹t kon
nia siê ze strukturami wêglowodanowymi r¹b- trolnych i otrzymuj¹cych Suilektin® (x ± SE)
ka szczoteczkowego enterocytów (13).
D zienne przyrosty
Masa cia³ a (kg)
Badania Biernat i wsp. (3, 4), Radberga i wsp. G ospodarstw o Wiek
masy cia³ a (g)
(dni)
(20) i Linderoth i wsp. (15) wykaza³y, ¿e proS uilektin®
K ontrola
S uilektin®
K ontrola
ces dojrzewania jelita u noworodków karmio1 0 -1 4
1 4 ,1 ± 0 ,1 *
1 4 ,2 ± 0 ,1
nych mlekiem matki mo¿e ulec znacznemu
1
A S W
28
1 8 ,0 ± 0 ,2 *
1 8 ,1 ± 0 ,3 2 3 0 ± 7 ,3 * * 1 2 2 5 ± 8 ,8 1
przyspieszeniu dziêki kilkukrotnemu podaniu
n = 109
oseskom lektyny fasoli sond¹ do ¿o³¹dka. W ba63
2 0 ,9 ± 0 ,3 *
1 9 ,4 ± 0 ,7 3 6 7 ± 1 0 ,0 * * 3 2 4 ± 1 5 ,0
daniach tych stwierdzono znacznie przyspieszo1 0 -1 4
1 4 ,1 ± 0 ,1 * * * 1 4 ,0 ± 0 ,1
2
n¹ wymianê enterocytów typu p³odowego, cha28
1 7 ,5 ± 0 ,2 * * * 1 7 ,0 ± 0 ,2 1 9 8 ± 7 ,2 * * * 1 1 7 7 ± 6 ,0
+A S W
rakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ olbrzymich
n = 108
49
1 3 ,6 ± 0 ,4 * * * 1 0 ,8 ± 0 ,2 2 9 8 ± 1 4 ,2 * * * 1 8 2 ± 7 ,2
lizosomalnych wakuol na enterocyty typu doros³ego nie zawieraj¹ce wakuol (3, 4, 15). Zmia1 0 -1 4
1 4 ,2 ± 0 ,2 * * 1 3 ,6 ± 0 ,2
3
nom tym towarzyszy³o obni¿enie wch³aniania
A S W
28
1 9 ,8 ± 0 ,4 * * 1 8 ,3 ± 0 ,3 3 2 5 ± 1 5 ,1 * * 2 7 8 ± 1 2 ,0
markerów szczelnoci nab³onka jelita cienkien = 38
56
1 8 ,4 ± 0 ,7 * * 1 6 ,8 ± 0 ,8 3 0 9 ± 2 2 ,5 * * 3 0 1 ± 2 4 ,8
go (albuminy bydlêcej, peptydu dDAVP i fluoresceiny-Na) oraz wzrost aktywnoci maltazy
1 0 -1 4
1 3 ,4 ± 0 ,2
1 3 ,6 ± 0 ,2
4
i sacharazy w r¹bku szczoteczkowym, enzymów
+A S W
28
1 6 ,4 ± 0 ,4
1 6 ,3 ± 0 ,3
1 7 7 ± 1 6 ,8 *
1 5 8 ± 1 1 ,4
charakterystycznych dla trawienia pokarmu ron = 43
63
1 8 ,1 ± 0 ,1
1 7 ,1 ± 0 ,9
3 3 4 ± 1 7 ,0 *
2 6 1 ± 3 7 ,6
linnego (20). Ponadto zaobserwowano zwiêkszenie gruboci b³ony luzowej ¿o³¹dka, wiel- Objanienia: istotnoæ ró¿nic przy: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;
koci pêcherzyków trzustkowych i stê¿enia +ASW  pasza zawieraj¹ca antybiotykowe stymulatory wzrostu; ASW 
CCK w osoczu (3, 4, 15, 20). W jelicie cienkim pasza nie zawieraj¹ca antybiotykowych stymulatorów wzrostu
stwierdzono natomiast zmniejszenie wysokoci
kosmków oraz zwiêkszenie g³êbokoci krypt i indeksu dowiadczalnej otrzymywa³y miêdzy 10. a 14. dniem ¿ycia
mitotycznego, co przypomina zmiany towarzysz¹ce pro- jednorazowo doustnie wodn¹ zawiesinê preparatu Suilektin®
cesowi odsadzenia (3, 4, 15, 20). Baitner i wsp. (1) w (Mifarmex, Nieporêt, Polska) w dawce 0,5 ml/kg masy cia³a
badaniach na szczurach oraz Evilevitch i wsp. (8) w ba- (1 ml preparatu zawiera nie mniej ni¿ 260 JH [JH  jednostki
daniach na prosiêtach stwierdzili, ¿e lektyna stymuluje hemaglutynacji (18)]), za prosiêta grupy kontrolnej p³yn
wzrost wydzielania soku trzustkowego i soku jelitowe- fizjologiczny w tej samej objêtoci. Prosiêta odsadzono w wiego o du¿ej zawartoci aktywnych enzymów trawien- ku 28 dni, a nastêpnie ¿ywiono pe³noporcjow¹ pasz¹ u¿ywan¹ w danym gospodarstwie. W gospodarstwach 1 i 3 (tab. 1)
nych.
Wyniki tych badañ wskaza³y na mo¿liwoæ praktycz- pasza by³a przygotowana na bazie w³asnych* surowców i premiksu witaminowo-mineralnego Lutamiks (BASF Polska,
nego wykorzystania tego zjawiska w produkcji trzody Kutno), który nie zawiera³ antybiotyków, tlenku cynku i inchlewnej (17). Procesy trawienne u prosi¹t ulegaj¹ gwa³- nych stymulatorów wzrostu. W gospodarstwach 2 i 4 (tab. 1)
townej zmianie w wyniku odsadzenia, a brak uprzed- prosiêta ¿ywiono pe³noporcjowymi mieszankami paszowymi
niej adaptacji do paszy sta³ej czêsto prowadzi do za- odpowiednimi dla okresu rozwojowego prosi¹t, które zawieburzeñ funkcji przewodu pokarmowego, nierzadko ra³y antybiotykowe stymulatory wzrostu.
koñcz¹cych siê zejciem miertelnym (22). Ponadto
Masa cia³a prosi¹t by³a kontrolowana w dniu podania prezwierzêta, które przechorowa³y zmianê paszy czêsto wy- paratu Suilektin®, w dniu odsadzenia, 3. i 7. dniu po odsadzekazuj¹ gorsze przyrosty masy cia³a i wiêksze zu¿ycie niu, a nastêpnie w odstêpach tygodniowych do 49. dnia ¿ycia
paszy. Leczenie chorych sztuk jest tak¿e dodatkowym (gospodarstwo 2), 56. dnia ¿ycia (gospodarstwo 3) lub 63.
obci¹¿eniem ekonomicznym.
dnia ¿ycia (gospodarstwo 1 i 4). W gospodarstwach 1 i 3 doCelem badañ by³o okrelenie skutecznoci dzia³ania datkowo monitorowano zu¿ycie paszy. Po zakoñczeniu
oryginalnego preparatu uzyskanego z lektyny fasoli dowiadczenia prosiêta by³y dalej ¿ywione i utrzymywane ru(Suilektin®  zg³oszenie patentowe P.375746) w zapo- tynowo do osi¹gniêcia masy ubojowej.
Wyniki przedstawiono w postaci wartoci rednich wraz
bieganiu zaburzeniom funkcji trawiennych uk³adu poz
ich
b³êdami standardowymi (SE). Analizê statystyczn¹ przekarmowego i spadkowi masy cia³a prosi¹t w okresie
prowadzono
przy u¿yciu programu Statistica v.6.0. i testu
odsadzenia.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w 4 gospodarstwach po³o¿onych
na terenie trzech województw (lubelskiego, mazowieckiego
i podlaskiego) na 298 prosiêtach obu p³ci od 10. do 63. dnia
¿ycia postnatalnego. Objêto nimi ca³e mioty licz¹ce od 9 do
14 prosi¹t. W ka¿dym gospodarstwie prosiêta dzielono na
grupê kontroln¹ i dowiadczaln¹. Dawka i czas podania preparatu lektynowego zosta³y ustalone we wczeniejszych badaniach (zg³oszenie patentowe P.375746). Prosiêta z grupy

t-Studenta dla zmiennych niepo³¹czonych. Wartoæ p < 0,05
zosta³a uznana za próg istotnoci statystycznej.

Wyniki i omówienie
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹ na korzystne dzia³anie preparatu Suilektin® podawanego jednorazowo
doustnie miêdzy 10. a 14. dniem ¿ycia prosi¹t. Pod ko* Premiks Lutamiks zosta³ przygotowany i nieodp³atnie przekazany na cele
badawcze dziêki uprzejmoci Wytwórni Premiksów Firmy BASF w Kutnie.
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niec okresu obserwacji prosiêta z grupy, której podawano preparat lektynowy wykaza³y wy¿sz¹ masê cia³a
w porównaniu z prosiêtami z grupy kontrolnej. Statystycznie istotne ró¿nice stwierdzono w 63. dniu ¿ycia
prosi¹t w gospodarstwie 1 (p < 0,05) i w 49. dniu ¿ycia
prosi¹t w gospodarstwie 2 (p < 0,001) (tab. 1). Podobnie dynamika przyrostów masy cia³a od momentu podania preparatu Suilektin® do dnia odsadzenia wykaza³a
uzyskanie wy¿szych wartoci w grupie prosi¹t otrzymuj¹cych preparat. Statystycznie istotne ró¿nice stwierdzono w gospodarstwie 2 (p < 0,05) i 3 (p < 0,01) (tab. 1).
Lektyna fasoli jest odporna na trawienie w wietle
przewodu pokarmowego na ca³ej jego d³ugoci i ³atwo
wi¹¿e siê z glikoproteinami b³on komórkowych bêd¹cych receptorami specyficznymi dla hormonów, czynników wzrostowych i cytokin, bia³ek transportuj¹cych,
enzymów r¹bka szczoteczkowego, glikozydów i mucyn. Metaboliczna odpowied komórkowa jest wywo³ana uruchomieniem systemu wewn¹trzkomórkowego
przekanika np. poprzez indukcjê wewn¹trzkomórkowego wzrostu stê¿enia jonów wapniowych albo obecnoci¹ lektyny w komórce po jej wnikniêciu (11, 12, 21).
W ten sposób lektyna mo¿e modulowaæ aktywnoæ
metaboliczn¹ komórki lub wykazywaæ podobne dzia³anie jak endogenne (neurohormonalne) sygna³y (19).
Przyspieszenie dojrzewania przewodu pokarmowego prosi¹t indukowane lektyn¹ umo¿liwia prawid³owe
trawienie sk³adników pokarmowych diety, pozwalaj¹c
na lepsze wykorzystanie pasz po odsadzeniu, co zaobserwowano w przedstawionych wynikach badañ. Wyliczony w dwóch gospodarstwach wskanik zu¿ycia
paszy wykaza³ lepsze wykorzystanie paszy przez prosiêta z grup dowiadczalnych w porównaniu do kontroli. Wskanik ten w gospodarstwie 1 wynosi³ dla prosi¹t dowiadczalnych 1,44, a dla kontrolnych 1,51 kg
paszy/kg m.c., natomiast w gospodarstwie 3 wynosi³
1,89 dla prosi¹t dowiadczalnych, a dla kontrolnych
2,06 kg paszy/kg m.c.
Badania procesów zachodz¹cych w organizmie prosi¹t w krytycznym okresie ich odsadzenia dokumentuj¹ korzystne dzia³anie preparatu Sulektin® podawanego doustnie miêdzy 10. a 14. dniem ¿ycia prosi¹t (17,
20). Dzia³anie to polega na wspomaganiu funkcji trawiennych przewodu pokarmowego poprzez indukowanie zmian jego struktury oraz usprawnienie jego funkcji trawiennych. Zwiêksza to stopieñ wykorzystania
paszy oraz ³agodzi zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe po
odsadzeniu prosi¹t. Dowodzi to trafnoci oryginalnej
hipotezy o celowoci stosowania profilaktycznych zabiegów maj¹cych na celu przyspieszenie dojrzewania
nab³onka jelitowego przed odsadzeniem. Jednorazowe
podanie preparatu lektynowego Suilektin® miêdzy 10.
a 14. dniem ¿ycia prosi¹t pozwala na uzyskanie lepszych przyrostów masy cia³a i lepsze wykorzystanie
paszy po odsadzeniu prosi¹t.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e preparat lektynowy Suilektin® pobudza rozwój przewodu pokarmowego, przez co skutecznie wspomaga procesy trawienne
u prosi¹t i ³agodzi ujemne skutki procesu odsadzenia.
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