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Niedokrwistość jako ogólnoustrojowa dysfunkcja Materiał i metody

układowa będąca efektem wymiany hemoglobiny pło- Badarria przeprowadzono na prosiętach pochodzących
od 1och mieszańców (wielka biała polska x polska biała

1,5. Suiferrovit (100 rnl) zawiera 700 g czynnego żelaza
oraz chlorowodorek miedziowy -,2,]0] rrrg, chlorek ko-

wolnych pl "*, 0,266 rng, witaminę B 
L - 3,00 mg, wit. 82 - l ,14

Wysokie i ili,*ijuBńr- 
O,'* mg, wit, pp 2,84 mg, pantotenian wap_

do zabur
wego (9), a umiarkowany nadmiar że\azaprzezpozy-
tywną stymulacj ę rozwoj u E. coli, zwiększa skłonność

karmiące otrzymywał pełnoporcjowe w ilości
zalecanej przez Norm Swiń (5),

W dniu urodzenia łe n.ioty, indywidualne

stanie paszy i stan zdrow ta zwterząt \Ą,ażenl,aprosiąt wykonYwano w 21 , 28 i 56 dnirr ich ŻYcia,



W kolejnych okresach kontrolowano
i lość paszy zjadanej przez mioty, wazo-
no lnieszankę zadawaną prosiętoln oraz
paszę nie wyjedzolrą.

Przed podaniem preparatll żelaza po-
brano prosiętom krew z ucha (3 doba
życla). Pobranie krwi powtórzono w 2B
i 56 dniLl odchowu. We krwi pobranej
od wszystkich prosiąt (3 i 28 dzień') oraz
od 2 wieprzków i 2 loszek z kazdego
rniotu (56 dzieńżycia) oznaczono zawar-
tość hemoglobiny (Hb) metodą Drabki-
na (6).

Zebrane wyniki opracowano staty-
stycznie stosuj ąc j ednoczynnikową ana-
lizę wariancji (3), podano średrrie x i
błąd standardowy S",

Wyniki iomówienie
W 3 dniu życtanajniższy poziom

hemoglobiny (tab. 2) stwierdzono u
prosiąt z grupy D1, a najwyższąjej
zawartość w grupie K. W 28 dniu naj-
wy ższe stężenie hemoglobiny stwier-
dzono w grupie D1. Największy spa-
dek i najniższy poziom hemoglobi-
ny do 28 dnta zycia odnotowano u
prosiąt kontrolnych. Najwyzs zy po-
ziom hemoglobiny w 56 dniu obser-
wacji stwierdzono u prosiąt K, w gtu-
pie D1, w której od 3 do 42 dniapro-
sięta piły roztwór Pig-savour obser-
wowano największąprogTesj ę hemo-
globiny we krwi (wzrost o ponad
2Ioń między 3 a 56 dniem życia).
Poziom hemoglobiny u 8-Ęgodnio-
wych prosiąt z gł:qpy D2 byŁ nieco ntż-
szy w porórvnaniu z grupąK (tab.2).

Zmiany stęzenia hemoglobiny we
krwi prosiąt (tab. 1) wynikały m.in.
z drogi wprowadzenia żę7aza do or-
ganizmu. Zelazo p odane dro gą doust-
ną szybko przekazane jest §-elo-
bulinie osocza - transferynie i moze
być wykorzystane do syntezy hemo-
globiny. Nadmiar odkładany jest w
sercu, wątrobie, żołądku, skórze oraz węzłach chłon-
nych i śledzionie. Podane drogąpozajelitową groma-
dzi się w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, m.
in. płuc i nerek, co opóźnia jego przekazanie na po-
trzeby erytropoezy (9). Obserwowane zmiany stęże-
nia Hb mogły wynikać z większej reaktywności szpi-
ku na preparaty żelazowe, zjawisko to występuje wte-
dy kiedy są one stosowane u prosiąt o rozwiniętych
objawach niedoklwistości (11). Nie stwierdzono ane-
mii u prosiąt po urodzeniu, ale stęzenie hemoglobiny
było ntższe w grupie D1 w porównaniuzDZ i K (tab,
2). Istotny wpływ bezpośredni i pośredni na aktyw-
ność erytropoezy wywiera układ nerwowy (16). Przy

Objaśnienia: * do 28 dnia stęzenie 3%; od 28 do 42 dnia stężenie 2%.

iniekcji dochodzi do wystąpienia stresu podczas za-
biegu (łapanie prosiąt, stresogenna pozycja ciała, ból)
(grupa K i D2), następstwem mogąbyc zakŁócentare-
gulacj i neurohormonalnej związanej z erytr opoezą,

Kwas askorbinowy ułatwia wchłanianię że7aza i
pośredniczy w jego uaktywnieniu w śledzionie. Achlor-
hydia żołądkowa hamuje, a zakwaszęnie przewodu
pokatmowego kwasem solnym umozliwia wchłania-
nię żelaza i pośrednio erytropoezę (16, 17). Stosując
lekko kwaśny roztwor preparatu Pig-Savour w grupie
Dl obserwowano wyższe stężenie Hb (tab. 2),Iepsze
wykorzystanie paszy (tab. 3), brak schorzeń jelitowych
i padnięć prosiąt (ryc. 1).

Tab. l. Układ doświadczenia

s u ile rrovit
lniekcja, 5 ml,

3 dOba

s u iletovil
lniekcia, 5 ml,

13 doba

Pig-Savout* - podanie roztwOru strzykawką
do pyszczka; 3 doba (1 ml); 4 doba (1 ml)

Pig-Savour* - od 5. do 42, dnia życia slały
dostęp do roztworu

s u ilerrovit
lniekcia, 5 ml,3 doba

Pig-Savour* - od 3. do 42. dnia
życia stały dosięp d0 rOztwOtu

Tab.2. Stężenie hemoglobiny (Hb)

3

28

56

8,84
100,00

7 ,11
80,43

8,83
99,89

100

100

100

00

00

00

6,82
100,00

8,17
1 1 9,79

8,28
121,41

71,15

114,91

93,77

7,36
100,00

7,21

97,96

8,66
117,66

83,26

101 ,41

98,07

0,27

0,28

0,39

Tab. 3. Pobranie i lvykorzy,stanie pasz1,

G rupa

konlrolna l ooś*iuorrulna l doświadczalna
(K) (D 1) (D2)

s
e

Na miot do 56 dnia, kg

o/lo

Na 1 prosię do 56 dnia, kg

olln

Na 1 kg przyrostu masy
ciała do 56 dnia, kq/kg

ol
/o

146,50

100,00

16,47

100,00

1,20

1 00,00

124,75

85,15

18,67

1 13,36

1 ,10

91,67

126,75

86,52

1 5,39

93,44

1,08

90,00

12,72

1,67

0,12
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10

5

hemu w szpiku u prosiąt odsadzonych w 3

i 4 tygodniu życta oraz stabilnośó dynami-
zmu i ozp\emowe go kolonii erytro i dalnych
u prosiąi starszych, tj. odsadzanych w wie-
ku 5-6 tygodni (8).

W końcowej fazie obserwacji stężenie
Hb w grupach D1 i D2 utrzymywało się
powyZÓj 8 mmol/l. Zmtany stężenia.Hb
były kórzystniejsze w grupach doświad-
czalnychw porównaniu z kontrolną. Wy-
niki tó potwierdziĘ rezu|taty innych badań
( 1 3). Ógraniczonę dostarczanie pierwiast-
ka z przewodu pokarmowego wskutek za-
przeŚtania lub zmniejszenia pobierania
mleka, wody i paszy przęz prosięta możę
prowadzić do okresowego niedob 9ry Z9la-
Ża u prosiąt odsadzonychpo 2I-28 dniach
(8). Pobranie i wykorzystanie paszy orzez
prosięta w kolejnych okresach odchowu
było w grupach zrożnicowane (tab. 3). Naj-
ntższe spożycie paszy na miot odnotowa-
no w grupie Dl, w grupie D}było ono po-
dobne-, w grupie Kznacznie wyższe. Naj-
niższe spożycie paszy i najlepsze j"j *y-
korzystanie na 1 prosię odchowane do 56

dnia obserwowano w grupie D2 (tab. 3).

Zużycte paszy na 1 kg przyrostu było po-
równywalne w grupach D1 i D2 lznacznie
lepsze niżw grupie K.

W poszczególnych clkresach badaw-
czych wystąpiĘ pomię dzy grupaml znaczT
ce (w kilku przypadkach potwierdzone sta-

tystycznie na poziomie p ' 0,05 lub p <
0,0i;.OZrrice w masie prosiąt i przyrostach
dobowych (tab. a). W 56 dnitr prosięta D1
miały większą masę w porównaniu z K i
D2 Ó ż,5 kg i 1,6 kg. Prosięta D1 od 28 do
56 dnia życia wykazywały lepsze tempo
wzrostu w porównaniu z prosiętami z gru-
py D2 i K. Największą masąprzy urodze-
niu charakt eryzowaŁy się prosięta kontrol-
ne, ale w okresie obserwacji przyrastały
najwolniej (tab. 4). W grupie kontrolnej
wystąpiły najwyższe upadki (ryc. 1).-Nalempo 

wzrostu prosiąt do 21 dnia
życia decydujący wpływ ma mleczność 1o-

chy oraz masa urodzonych prosiąt. Sred-

ogółem do 21 dnia od 21 do 28 dnia 0d 28 do 56 dnia

Padnięcia

Ryc. 1. Padnięcia prosiąt, 7o

Tab. 4. Tempo wzrostu prosiąt

JCechy

Masa prosiąt:

Przy urodzeniu

21 dnia

28 dnia

56 dnia

Przytosty dobowe:

0d urodzenia do 21

dnia

0d 21 dnia do 28 dni

0d 28 dnia do 56 dni

0d urodzenia do 28 dnia

l0d urodzenia do 56 dnia

kg

ó/
/o

kg

o/
/o

kg

ól
/o

kg

o/lo

1,58

100,00

4,25 A

100,00

5,84 A

100,00

15,55 a

100,00

1,54

g7,47

6,62 B

1 55,76

7,54 B

129,11

18,09 b

1 1 6,33

240,60 B

1 89 ,05

227,54

1 1 0,34

3l7,40

105,90

214,72 B

1 39,20

295,54 b

118,42

1,48

93,67

5,14 A

120,94

7,06 B

120,89

1 6,49

106,05

0 ,03

0,32

1,24

0,66

Objaśnienia: a, b, A, B - śrędnie oztalzol:rę róznymi małymi lit
istótnie w kierunku poziomym przy p < 0,05, dużymi literami



ników. Prosięta preferują i chętnie
pobieraj ą pasze słodki e, gllkoza za-
warta w Pig-Savour mogła wpłynąć
na ilość pobranego preparatu. Zawar
ta w Pig-Savour witamina B,, poza
dz i ałani em krwi otwórc zy m zw iększa
sekrecj ę gruczołów trawiennych, po-
prawiając apetyt (2, 4).Prosięta z
grupy D1 mając zapewniony pierw-
szy kontakt, a następnie stały dostęp
do preparatu w kolejnych etapach
odchowu, pobierały duże jego ilości
(obok paszy stałej), większe, niż pro-
siętaz grupy D2. Do 28 dnia zużycte
roztworrr 3% wyniosło w grupie D1 od 1,13 l do 1,60
l na sztukę, w grupie D2 od0,55 do 0,66llszt.,w okre-
sie od 28 do 42 dnia roztworu2%o odpowiednio w gru-
pach: 19,33 -2I,86llszt. i 12,22-20,00 llszt. Urozma-
icony skład Pig-Savour i synergicznę dztałanie jego
składnikow mogły przyczyfic się do lepszego rłryko-
rzystantamieszanek, odpowiednio o8,33Yo (D1) i l0,0o^
(D2) w porównaniu zK (rożnice nieistotne, tab. 3).

Nie obserwowano biegunek i padnięć prosiąt otrzy-
mujących Pig-Savour. Można sądzić, że ilość żęIaza
pobrana drogą pokarmowąi zmagazynowana w ko-
mórkach śluzówki jelita gwarantowała jego homeosta-
zęw przewodzie pokalTnowym. Ęlko przy nasyceniu
nabłonka żelazem, tzw. blokadzie błon śluzowych,
obserwuje się biegunki. Podaż żęlaza pol<rywała za-
potrzebowanie erytropoezy (tab.2), a dokarmianie pro-
siąt paszą granulowaną dobrej jakości gwarantowało
utrzymanie do 56 dntaĘcia wysokich przyrostów (tab.

4). Na przyrosty prosiąt z grupy D1 mogła wpłynąć
rownież mniejsza liczebnośc miotów Podobne wyni-
ki uzyskano przyporównanildziałania Coferanu i Fer-
rodexu (11). Doustne podanie jednodniowym prosię-
tomżęIazaw formie chelatu podnosi początkowo po-
ziom hemoglobiny i ilość erytrocytów, ale nie chroni
niektórych sztuk przed anemiąw okresie pózniejszym
(1). Padnięclana poziomie 7-8"ń do wieku 3 tygodni
(ryc. 1 ) nie przekraczaj ą powszechnie występuj ących
strat w miotach w tym okresie.

Różnica przychodów uzyskanych ze sprzedaży pro-
siąt i poniesionych kosztow żywienia i profilaktyki była
korzystniejsza w grupie D1 w porównaniu zK tD2
(ab,5). Uproszczony rachunek poniesionych kosztów
oraz uzyskanych dochodów (tab. 5) pozwala stwier-
dzic, że pomimo stosunkowo wysokiej ceny jednost-
kowej preparatu Pig-Savour (cena 1 1 stężonego pre-
paratu równa się cenie 1 opakowania Suiferrovitu o
pojemności 250 ml) uzyskiwany efekt produkcyjny i
f,tnansowy jest zadowalający. Dobre tempo wzrostu i
wykorzystanie paszy przez prosięta D1 wynikało z
sumującego się działania następujących czynników:
profilaktyki anemii, dobrej mleczności loch, ograni-
czenia stresu i mniejszej konkurencji prosiąt, stałego
dostępu i pobrania dużych ilości Pig-Savour orazpa-
szy dobrej jakości.

Reasumując, należy stwierdzić, ze efekty produk-
cyjne oraz wyniki uproszczonej kalkulacji kosztów i
do cho dów uz as adni aj ą pr akty c zne wykorzy stani e pre -

paratu Pig-Savour w profilaktyce anemii u prosiąt ssą-
cych i odsadzonych.
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Tab. 5, Koszty i dochody

Wartość sprzedanych prOsiąt, %

Koszt paszy prosiąt, %

Bazem koszty żywienia i prolilaklyki anemii, %

Różnica między przychOdem uzyskanym ze sprzedanych
prOsiąt a kosziami żywienia i prolilaktyki, %

Różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży plosiąt
a pOniesiOnymi kosztami łącznie, o/o

+'l2,3

-14,0

0,0

+ 19,1

+47,7

- 1,3

- 2,5

- 0,5

- 1,6

+ 19,9


