
Med. Weter. 2012, 68 (12) 725

Artyku³ przegl¹dowy Review

Narastaj¹ca oporno�æ bakterii na chemioterapeutyki
stosowane u ludzi i zwierz¹t doprowadzi³a do wprowa-
dzenia przez Uniê Europejsk¹ w 2006 r. ca³kowitego
zakazu dodawania do pasz dla zwierz¹t konsumpcyj-
nych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW)
(6, 15). Spowodowa³o to wzrost zachorowañ i padniêæ
�wiñ, wzrost zu¿ycia paszy i zmniejszenie przyrostów
masy cia³a (m.c.) �wiñ, szczególnie warchlaków po od-
sadzeniu oraz wiêksze zu¿ycie chemioterapeutyków
w lecznictwie (6). Podjêto kroki w celu znalezienia no-
wych rozwi¹zañ zastêpczych, które mo¿na by stosowaæ
w profilaktyce zaburzeñ przewodu pokarmowego oraz
dla poprawy parametrów produkcyjnych (5, 14, 26). Jed-
nym z rozwi¹zañ jest stosowanie dodatków paszowych
w postaci suszonej rozpy³owo plazmy krwi � SDP (spray
dried plasma). Problemy zdrowotne u odsadzonych pro-
si¹t wynikaj¹ z niedojrza³o�ci ich uk³adu pokarmowego
i immunologicznego oraz stresu zwi¹zanego ze zmian¹
diety i �rodowiska ¿ycia (20, 28). Analiza prac nauko-
wych wskazuje, ¿e SDP poprawia status zdrowotny,
zwiêksza �rednie dzienne przyrosty m.c. � ADG (ave-
rage daily gain), �rednie dzienne pobranie paszy � ADFI
(average daily feed intake), poprawia wspó³czynnik kon-
wersji paszy � FCR (feed conversion ratio) oraz ograni-
cza biegunki w pierwszych dwóch tygodniach po odsa-
dzeniu (1, 3, 5, 7, 13, 24, 26). Plazma zwierzêca suszo-
na rozpy³owo jest bogatym w bia³ko suplementem die-
ty stosowanym u ró¿nych gatunków zwierz¹t (2-4, 26).
G³ównymi komponentami SDP s¹: fibrynogen, immu-

noglobuliny i albuminy. Ponadto plazma zawiera wiele
aktywnych biologicznie bia³ek, np. insulinopodobne
czynniki wzrostu I, II (IGF-I, IGF-II) czy transformuj¹-
cy czynnik wzrostu â (TGF-â) odpowiedzialnych za sty-
mulacjê wzrostu jelit, syntezê bia³ek oraz regeneracjê
�ciany jelit (3, 5, 11, 26). Sk³ad aminokwasowy bia³ek
SDP jest dobrze zbilansowany i nie ró¿ni siê znacz¹co
miêdzy plazm¹ pochodz¹c¹ od �wiñ (SDPP � spray dried
porcine plasma) a plazm¹ pochodzenia bydlêcego
(SDBP � spray dried bovine plasma). Nale¿y jednak
mieæ na uwadze, ¿e SDP jest uboga w metioninê, a nie-
wystarczaj¹ca poda¿ tego aminokwasu mo¿e hamowaæ
wzrost i rozwój prosi¹t, dlatego te¿ stosuj¹c plazmê
w dawce przekraczaj¹cej 6%, nale¿y uzupe³niæ dietê
w metioninê (13, 26).

Zestawienie dostêpnych wyników badañ wskazuje,
¿e SDP moduluje aktywno�æ uk³adu immunologiczne-
go, tym samym zabezpiecza organizm zwierzêcia przed
skutkami nadmiernej odpowiedzi immunologicznej (2,
4, 11, 21). Infekcje przewodu pokarmowego, których
rezultatem jest rozwój kaskady zapalnej w przewodzie
pokarmowym, s¹ bardzo czêste u odsadzonych prosi¹t
(2, 5, 6). Zapalenie ma na celu usuniêcie czynnika szkod-
liwego i manifestuje siê: rozszerzeniem naczyñ krwio-
no�nych, obrzêkiem, wzrostem infiltracji komórek na-
b³onka jelit przez leukocyty, zredukowanym wch³ania-
niem substancji od¿ywczych, naruszeniem ci¹g³o�ci
bariery jelitowej, zwiêkszon¹ przepuszczalno�ci¹ na-
b³onka dla makromoleku³ oraz aktywacj¹ uk³adu odpor-
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no�ciowego (4). Z badañ Pié i wsp. (23) wynika, ¿e sam
fakt odsadzenia indukuje u prosi¹t w pierwszych dniach
po odsadzeniu przej�ciow¹, wzmo¿on¹ ekspresjê genów
koduj¹cych prozapalne cytokiny, tj. IL-1â, IL-6, czyn-
nik martwicy nowotworu á (TNF-á). Cytokiny s¹ wa¿-
nymi mediatorami w regulacji odpowiedzi immunolo-
gicznej i zapalnej (2, 22, 23). Badania in vitro i in vivo
wskazuj¹, ¿e niekontrolowana synteza prozapalnych
cytokin silnie oddzia³uje na integralno�æ i funkcje na-
b³onka jelit, m.in. przepuszczalno�æ dla makromoleku³
(bakterii, toksyn), transport sk³adników od¿ywczych
i jonów (2, 16, 20, 23). U szczurów zaka¿anych entero-
toksyn¹ gronkowcow¹ SDP prowadzi³a do redukcji in-
dukowanego toksyn¹ wzrostu populacji komórek tkan-
ki limfatycznej zlokalizowanej w obrêbie przewodu
pokarmowego, tzw. GALT (gut-associated limphoid
tissue), m.in. limfocytów T ãä, komórek NK, aktywo-
wanych limfocytów T. Redukcji uleg³a tak¿e ekspresja
prozapalnych cytokin i mediatorów zapalenia, tj. inter-
feronu-ã (IFN-ã), IL-6, leukotrienu B4 (LTB4) i in-
dukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) na poziomie
b³ony �luzowej jelit. SDP ograniczy³a indukowany po-
daniem enterotoksyny wzrost IFN-ã i TNF-á w surowi-
cy. IFN-ã i TNF-á obni¿aj¹ ekspresjê bia³ek buduj¹cych
z³¹cza miêdzy komórkami nab³onka jelit, tzw. bia³ko
ZO-1 (zonula occludens-1) w po³¹czeniach zamyka-
j¹cych oraz â-katenin (â-catenin) w po³¹czeniach zwie-
raj¹cych i bia³kowej podjednostki á pompy sodowo-
-potasowej ATP-azy Na+/K+. Ujawnia siê to wzrostem
przepuszczalno�ci �luzówki jelit dla makromoleku³,
nasileniem miejscowych reakcji zapalnych oraz znie-
sieniem sta³ego, ujemnego, spoczynkowego potencja³u
b³onowego. Dodatek plazmy czê�ciowo zapobiega dys-
funkcji bariery jelitowej powsta³ej na skutek induko-
wanego toksyn¹ zapalenia przewodu pokarmowego.
SDP zwiêksza koncentracjê IL-10 oraz dojrza³ego
TGF-â w �luzówce jelit u zaka¿anych i nie zaka¿anych
enterotoksyn¹ szczurów, co pomaga utrzymaæ równo-
wagê pomiêdzy prozapalnymi i przeciwzapalnymi cyto-
kinami. Dostêpne s¹ dane naukowe wskazuj¹ce, ¿e
wzrost przeciwzapalnych cytokin odpowiada za t³umie-
nie odpowiedzi zapalnej (4, 13, 16, 20-22, 26). Wyniki
badañ Bosi i wsp. (2) wykaza³y, ¿e 6% dodatek SDP do
paszy dla odsadzonych prosi¹t zaka¿onych enterotok-
sycznym szczepem Escherichia coli K88 istotnie zmniej-
szy³ ekspresjê prozapalnych cytokin, tj. IL-8, TNF-á,
INF-ã w �luzówce jelit. Badania Touchette i wsp. (28)
dowodz¹, ¿e 7% dodatek plazmy do paszy odsadzanych
prosi¹t, którym podano lipopolisacharyd (LPS), redu-
kowa³ ekspresjê mRNA TNF-á i IL-1â w nadnerczach,
�ledzionie, przysadce, podwzgórzu, w¹trobie oraz IL-6
tylko przysadce i w �ledzionie. W tym samym do�wiad-
czeniu u prosi¹t otrzymuj¹cych SDP stwierdzono roz-
leg³e uszkodzenie �luzówki przewodu pokarmowego,
wynikaj¹ce z silnej odpowiedzi immunologicznej na
podany parenteralnie LPS. Przyczyny mo¿na upatrywaæ
w wysokiej dawce czynnika patogennego podanego
dootrzewnowo. Zdaniem wspomnianych autorów, w wa-
runkach naturalnych do zaka¿enia dochodzi drog¹
oddechow¹ lub pokarmow¹. Ponadto w �rodowisku

hodowlanym poziom czynnika patogennego jest ni¿szy
ni¿ ten u¿yty w do�wiadczeniu.

Z badañ Nofrarías i wsp. (17) wynika, ¿e SDP obni¿a
niekorzystne z produkcyjnego punktu widzenia pobu-
dzenie uk³adu odporno�ciowego u �wiñ nie zaka¿anych
chorobotwórczymi patogenami. Dodatek do paszy SDPP
redukowa³ procentow¹ zawarto�æ monocytów we krwi,
makrofagów w kêpkach Peyera i wêz³ach ch³onnych
krezkowych oraz limfocytów B, komórek T ãä+ w wêz-
³ach ch³onnych krezkowych. Zaobserwowano równie¿
obni¿on¹ liczbê limfocytów �ródnab³onkowych oraz
mniejsze zagêszczenie komórek w blaszce w³a�ciwej
b³ony �luzowej okrê¿nicy.

Obni¿enie aktywno�ci GALT oraz ekspresji prozapal-
nych cytokin i mediatorów zapalenia ogranicza proces
zapalny i skutki zapalenia (2, 3, 22). Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e oznak¹ wzbudzenia odpowiedzi zapalnej jest
przyspieszona degradacja tkanki miê�niowej i synteza
bia³ek ostrej fazy (BOF) w w¹trobie. Czynnikami od-
powiedzialnymi za syntezê BOF w hepatocytach s¹ pro-
zapalne cytokiny, tj. IL-1, IL-6, TNF-á, a substratami
do produkcji bia³ek ostrej fazy s¹ aminokwasy w 60%
pochodz¹ce z proteolizy bia³ek miê�niowych (12). Po-
nadto aktywacja uk³adu immunologicznego (prolifera-
cja komórek limfoidalnych, ekspresja cytokin zapalnych)
oraz synteza BOF wykorzystuj¹ energiê metaboliczn¹
organizmu (3, 12, 16). �rednie zapotrzebowanie na ener-
giê w pierwszym tygodniu po odsadzeniu prosi¹t wy-
nosi 461 kJ kg�0.75 i jest wy¿sze od �redniego zapotrze-
bowania na energiê w okresie piêciu kolejnych tygodni
po odsadzeniu (418 kJ kg�0.75). Tak du¿e zapotrzebowa-
nie na energiê w pierwszym tygodniu po odsadzeniu
wynika ze zwiêkszonego jej zu¿ycia przez prosiêta pod-
czas adaptacji do nowych warunków �rodowiskowo-
-behawioralnych (8).

Aktywno�æ biologiczna SDP wobec patogenów jeli-
towych wynika po czê�ci z zawartych w plazmie immu-
noglobulin klasy IgG. Osocze do produkcji SDP pocho-
dzi od bardzo du¿ej liczby zwierz¹t z ferm o zró¿ni-
cowanym statusie immunologicznym. W efekcie SDP
zawiera szeroki wachlarz przeciwcia³ przeciwko pato-
genom wystêpuj¹cym w �rodowisku chlewni, m.in.
E. coli, rotawirusy, cirkowirusy (1, 5, 19, 25). Ponadto
immunoglobuliny zawarte w SDP zapobiegaj¹ adhezji
patogennych mikroorganizmów do �ciany jelita, jej
kolonizacji i uszkodzeniom �luzówki (2, 3, 18, 26). Bosi
i wsp. (2) wykazali, ¿e prosiêta zaka¿ane szczepem
E. coli K88 i ¿ywione pasz¹ z SDPP mia³y ni¿sze stê¿e-
nie swoistych IgA przeciw szczepowi K88 w plazmie
i �linie. Czynnikiem determinuj¹cym produkcjê swo-
istych IgA jest adhezja drobnoustrojów do enterocytów.
Obni¿one stê¿enie IgA oznacza, ¿e u prosi¹t SDP ogra-
niczy³a adhezjê bakterii do kosmków jelitowych. Zda-
niem Nollet i wsp. (18), SDP ograniczy³a zarówno ad-
hezjê, jak i proliferacjê patogennego szczepu E. coli
F 18+ u do�wiadczalnie zaka¿anych tym szczepem pro-
si¹t, przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia nasilenia biegun-
ki i choroby obrzêkowej. Wyniki badañ Torrallardona
i wsp. (27) dowodz¹, ¿e 7% dodatek SDAP do paszy
zapewnia odsadzonym prosiêtom zaka¿onych szczepem
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E. coli K99 porównywalny poziom ochrony, jaki uzy-
skuje siê, stosuj¹c chemioterapeutyk kolistynê.

Zdaniem niektórych autorów (4, 5, 7, 26), poprawa
parametrów wzrostu u odsadzonych prosi¹t ¿ywionych
pasz¹ z dodatkiem SDPP zwi¹zana jest z lepszym sma-
kiem plazmy w porównaniu z innymi bia³kowymi su-
plementami diety. Z badañ Ermera i wsp. (9) wynika,
¿e prosiêta maj¹ce do wyboru paszê z odt³uszczonym
mlekiem w proszku i paszê z 8,5% dodatkiem SDPP
chêtniej pobiera³y tê z plazm¹ suszon¹ rozpy³owo. Po-
prawa smakowito�ci paszy mo¿e skróciæ czas i skutki
wystêpuj¹cej po odsadzeniu anoreksji. Wyniki badañ
wskazuj¹, ¿e 50% odsadzonych prosi¹t pobiera paszê
dopiero 24 godziny po odsadzeniu, a 10% � 48 godzin
po od³¹czeniu od lochy. Obni¿one ³aknienie skutkuje
atrofi¹ kosmków jelitowych oraz zmniejszeniem aktyw-
no�ci enzymów r¹bka szczoteczkowego (14, 15). ¯y-
wienie prosi¹t pasz¹ z dodatkiem SDP zwiêksza po-
wierzchniê ch³onn¹ jelit oraz aktywno�æ maltazy i lak-
tazy wydzielanych na powierzchni b³ony �luzowej (2,
24, 28). Zdaniem Jiang i wsp. (11), poprawa dynamiki
przyrostów m.c. prosi¹t ¿ywionych pasz¹ z SDP wy-
nika z lepszej efektywno�ci przemian metabolicznych
bia³ka dostarczonego z pasz¹. Wzrost wykorzystania
bia³ka z diety zwi¹zany by³ czê�ciowo z minimalizacj¹
katabolizmu aminokwasów do mocznika przez mikro-
florê jelit. Obni¿enie rozk³adu aminokwasów zwiêksza
mo¿liwo�æ ich wykorzystania do przemian anabolicz-
nych prowadz¹cych do wzrostu suchej masy miê�nio-
wej (10, 11).

Dodatek plazmy suszonej rozpy³owo do paszy dla
odsadzonych prosi¹t jest dobr¹ alternatyw¹ dla wycofa-
nych ze stosowania ASW. SDP moduluje aktywno�æ
uk³adu immunologicznego � zapobiega nadmiernemu
rozwojowi procesu zapalnego, zmniejsza syntezê cyto-
kin prozapalnych i BOF, dziêki czemu ogranicza dys-
funkcjê bariery jelitowej spowodowan¹ indukowanym
przez toksyny bakteryjne zapaleniem. Plazma suszona
rozpy³owo wp³ywa na zachowanie integralno�ci i funk-
cji bariery jelitowej, zabezpieczaj¹c prosiêta przed mo¿-
liw¹ adhezj¹ chorobotwórczych patogenów do kosm-
ków jelitowych. Szeroki wachlarz zawartych w plazmie
immunoglobulin klasy IgG stanowi wspomaganie dla
uk³adu immunologicznego jelit. Ponadto lepsza smako-
wito�æ plazmy i obni¿enie katabolizmu aminokwasów
sprawia, ¿e prosiêta wykazuj¹ wy¿sze przyrosty masy
cia³a oraz lepsze wykorzystanie paszy po odsadzeniu.
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