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Summary

The objective of the study was to establish the influence of immunostimulators used in Ptegnant s0ws on
the immunological qualiĘ of their colo§trum.

The studieśłere performed on 20 sows (Polish Landrace) in four experimental groups, unvaćcińated and
clinicaly healthy. The following immunostimulators wlre used starting 4-6 weeks before parturition: gioup I
- dimei lysozfme KLP-602, gróup I[ - levamisole, group III - baypamun, group IV - untreated and serveĆ as

a control.
The fol}owing'elements were determined in colostrum obtained just after parturition: colostral specific

gravi§, totłl protein content, activiĘ of lysoryme, content of IgG. It was found that the above
immunostimulators used in pregnant sows positively influenced the immunological qua,lity of co
increasing the]level of IgG and iotal protein.

Keywords: pregnant sows, colostrum, immunostimulation, dimer lisozyme, baypamun, levamisole.

Jednym z w ażny ch c zynni ków determinuj ących pra-
widłowy rozwoj i odchow prosiąt jest czas, który
upłynął od pobrania przęz noworodka pierwszej siary
jak również ilość i jakość zawartych w niej immuno-
globulin (1, 6, 18). Kiedy czasprzyjęciapierwszej siary
wydfuża się lub gdy jej wartośc immunologiczna jest
zbyt niska, prosięta stają się bardziej podatne na za-
chorowania . Dzieje się tak dlatego, że w życiu płodo-
wym u świń brak jest przenikania przeciwciał przez
łozysko, ktore zę względu na swoją budowę stanowi
szczelnąbarierę między krwiobiegiem matki i płodu
(1, 3). Stąd teZ takważnąrolę w odporności noworod-
ków spełnia siara matki, a szczegolnie zawarte w niej
immuno globuliny. Odpowi edni poziom przeciw ciał
siarowych oraz sprawnie funkcj onuj ące mechanizmy
wchłaniania warunkują stan odporności prosiąt w
pierwszych tygodniach życia (I, 6, 20).

Najczęstsze padnięcia prosiąt notuje się w pierw-
szych dniach po urodzeniu orazpo ich odsadzaniu (2,
3, 18). Ptzyczyną takiego stanu jest niewydolnośc
mechanizmow obronnych, co sprzyja zakażantu pro-
siąt mikroflorą o względnej chorobotwórczości (1, 6,
2I).PrzykŁadem tego jest występowanie różnych form

kolibakteriozy, ktora stanowi u prosiąt około 80%
wszystkich przypadków chorobowych (17, 18).

Prowadzony od wielu lat program czynnego uod-
porniania 1och z uzyciem swoistych szczepionekprze-
ciwko chorobom wychowu prosiąt nie w pełni spro-
stał zakŁadanym oczekiwaniom. Uważa się, ze liczba
i zmienność serotypów pałeczek E. coli, decyduje w
dużej mierze o niskiej skuteczności tych szczepień,
zaś nteprzestrzeganie odpowiednich zasad profilakty-
ki dodatkowo wpływa na obnizenie odporności pro-
stąt,

Wiele uwagi poświęca się ostatnio profilaktyce nie-
swoistej, polegającej na stymulacji nieswoistych, ko-
mórkowych i humoralnych, mechanizmów obronnych
u ciężarnych samic (4, 5,7-I0, 12, 14). Wykazano
bowiem, ze podawanie ciężarnym samicom synte-
ty czny ch lub naturalnych immuno stymulatorów ko -

rzystnie wpływa na stan zdrowotności potomstwa i
w znacznym stopniu ogranicza ich śmiertelność (4,
5,]-I0,16).

Celem badań było określenie wpływu wybranych
immunostymulatorów na j akośc immunolo giczną sia-

ry u loch.
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otrzymŃaw podobny sposób 7,5%owod- Ryc. 1. CĘżar właŚciwy siary z pierwszego pobrania
ny roztwór Lewamizolu, podskórnie w 81
dawce ż,5 mglkgm.c. Zwierzętom gru- 90
py III podano w ten sam sposób Baypa-
mun (bayer AG Leverkusen) w dańce 80

2m7na sztukę. Grupa IV stanowiła gru- 70
pę 

60

gtl d50
po Eło
nych od loch stymulowanych wyniosła
l79, a w grupie kontrolnej 54.

Od wszystkich loch pobrano fuż po
zakończonym porodzie siarę w ilości
około 150 ml, którąpo określeniu cię-
źaru właściwego zamrożono w tempe-
rat]Jrze -3ż'C. W dalszym etapie, poroz-
mrożeniu siary. określono w niej poziom

Ryc. 2. Poziom IgG w siarze z pierwszego pobrania
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tozy oraz nasila dzińanie cytotoksyczne limfocytów i ko-
mórek NK. Jest najlepiej poznanym immunostymulatorem
pod względem działania na układ obronny i szeroko stoso-
wanym w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej.

Wyniki iomówienie

Na ryc. 1 przedstawiono dane dotyczące ciężaru
właściwego siary loch. Stwierdzono, że ciężar właści-
wy siary pobranej tlż po zakończonym porodzie był
znacznie podwyższony w stosunku do kontroli i po-
zostałychgrup tylko w grupie loch, które otrzymywa-
ły baypamun. Wzrost ten był jednak statystycznie nie-
istotny. Analizując poziom immunoglobulin klasy IgG
(ryc. 2) w siarzę loch poddanych immunostymulacji
stwierdzono, podwyższoną ilośó IgG we wszystkich
grupach doświadczalnych w stosunku do loch grupy
kontrolnej. Statystycznie istotna różnica wystąpiła jed-
nak tylko u loch, które poddano immunostymulacji
balpamunem. Analogiczne wyniki otrzymano w przy-
padku poziomu białka całkowitego w siarzę badanych
loch (ryc. 3). Wzrost ilości białka całkowitego byłwi-
doczny we wszystkich grupach loch doświadczalnych,
alęrożntca statystycznie istotna w stosunku do grupy
kontrolnej wystąpiła tylko w grupie loch, które ottzy-
maĘbaypamun.

białka całkowitego metodąwg Lowry (15), aktywności li-
zozymlJ metodą turbidymeĘczn ą(I9) oraz poziom immu-
noglobulin klasy IgG metodą radioimmunodyfu zyjną (RID)
przy użyciugotowych kitów firmy (The Binding Site). Uzy-
skane wynikibadah poddano analizię statystycznej ozna-
czając średnią odchylenie standardowe oraz istotność róz-
nic testem t-Studenta na poziomie p<0,05,

Zastosowano następuj ące immunostymulatory:
- Dimer \izozymlsKLP-602, który jest immunostymula-

torem wykazuj ący m dzl,ałanie aktywuj ąc e me chan izmy
obronne zwierząt. Moduluje syntezę tumor necrosis factor
(TNF), wzmaga wlwarzanie interferonu alfa, pobudza pro-
ces fagocytozy iwytwarzanie immunoglobulin. Jest prepa-
ratem o znikomej toksyczności, dobrzę tolerowanym przez
organizm. Stosowany z powodzeniem w leczeniu i profi-
laktyce chorób o etiologii wirusowej i bakteryjnej,

B ayp amun-P zaw ięr a namnożony w ho dowli komórek
nerki cielęcej parapoxwirus owiec poddany inaktyłvacji i
liofi lizacji. Preparat ten przeznaczony j est do pobudzania
odporności nieswoistej. Podanie Baypamunu stymuluje
akĘwność komórek NK, pobudza fagocytozę i produkcję
interferonu, Stosowany w profilaktyce i terapii schorzeń o
podłożu infekcyjnym,

- Lewamizol - lewoskrętna forma izomeru tetramisolu
stosowany powszechnie jako środek przeciw pasozytom
wewnętrznym. Użyly w mniejszych dawkach wyraźnie sĘ-
muluje granulocyty i makrofagi. Wzmagaprocesy fagocy-
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Ryc.3. Poziom białka całkowitego w siarze
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spadkiem poziomu siarowych IgG w
surowicy prosiąt, jak również zbyt
powolnym narastaniem odporrrości
czynneJ.

Immunostymulacj a nieswoistych
me chanizmów obronny ch u zw l,erząt
staje się od pewnego czasu jednąz
alternatywnych metod profilaktyki
schorzeń infekcyjnych. Podawanie
immunostymulatorów o granicza w
znaczny m stopniu występowanie
schorzeń gruczołu mlekowego i za-
paleń macicy u krów (9, 10), syndro-
mu MMA u loch (4,5) oraz wpływa
korzystnie na efekty działania r óżnę -
go rodzaju szczepionek. Dodatko-
wym atutem stosowania preparatów
immuno stymuluj ących u ciężarnych
samic jest znaczt7ę zmniejszenie od-
setka śmiertelności potomstrł,a oraz
lepsza żywotność i przyrosty masy
ciała co daje wyrnierrre efekt1, eko-
nomiczne w hodowli zwlerząt (8, 1 1,

i4). Na podstawie przeprowadzo-
nych badań stwierdzono, ze podawa-
nie ciężarrrynr iochom dimeru lizo-
zymvKLP-602, lewamizolu i baypa-
illunu wpłynęło korzystnie na jakość
immunologiczną siary co zna|azła
odbicie w podwyzszonym poziorłie
IgG oraz białka całkowitego,
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Ryc.4. Poziom aktywności lizozymu w siarze

Określając w siarze poziom akty,wności Ilzozymu
(ryc. 4) stwierdzono, ze najwyższa aktywnośc tego
enzymu wystąpiła w grupach loch, które oftzymaŁy
dimer lizozymu KLP - 6 0 2 oraz lewamizo 1. S tatystyc z-
nie istotna różnjca w stosunku do grupy kontrolnej
wystąpiła jednak tylko w grupie loch poddanych im-
munostymulacji lewamizolem. W grupie kontrolnej
ot az w grupie loch, które otr zymały bayp amun p o ziom
aktywności lizozymu był podobny.

Godna podkreślenia jest informacja uzyskana od
Iekarza weterynarii opiekuj ącego się chlewnią tż pa -

tomstwo pochodzące od macior stymulowanych ce-
chowało się lepszą żywotnością dobrymi przyrosta-
mi masy ciaŁa i nie występowała u nich biegunka co
różnlŁo je od prosiąt pochodzących od macior nie pod-
danych stymulacji,

W warunkach naturalnych najwięcej zachorowań i
strat notuje się w pierwszych dniach życia prosiąt. Ich
przyczynąsązreguły biegunki o etiologii wirusowej i
bakteryjnej, a niekiedy mieszanej. W badaniach nad
kształtowaniem się odporności nieswoistej u prosiąt
w okresie pourodzeniowym stwierdzono, że najbar-
dziej niebezpieczny okres, w którym prosięta narażo-
ne są na zachorowania przypada pomiędzy drugim a
czwartym tygodniem życia (I3). Według opinii nie-
których autorów (2, 13, 18) ma to ścisły związek ze
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