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Iron defiqiency,is the main cause of piglet anaemia and is iesponsible for economic losses due

The aim of ,fhe study was to estimate th of iron and isoprinosine (methisoprin
piglet anaemia,as well as multifactoria| tlis

The investi§ation wa§ conducted in two

'.

economic-,losse§lldue to the piglets' death. The best health

ant positive results in piglet performance.

PienviastkiŚladowe,wtymmikroelementyodgrywają ku długo trwającego stresu, a taka sytuacja ma często
bardzo ważnąrolę w f,rzjologii i patologii ludzi i zwlerząt, miejsce w wantnkach wjelkotowaro*ej, intensywnej pto-
szczególnie w przemianach metabolicznych i odporno- dukcji zwierzęcej (4, 30).
Ściowych (2, 8). W miarę intensyf,rkowania produkcji, a W przypadku niepodejmowania działai^l profilaktycz-
tym Samym zwiększania się dynamiki przyrostów masy nych zmlerzających do odpowiednio wczesnego uzupeł-
ciała młodychzwierząt wzrasta zapotrzebowanie zarów- nienia fizjologicznego niedoboru żelaza okołb 10 dnia
no na aminokwasy, nienasycone kwasy tfuszczowe, wita- zycia prosiąt dochodzi zwykle do ujawnienia się klinicz-
minY jak i makro i mikroelementy (3, 14, 19,24, ż7). nej postaci niedokr-wistości, czego następshvem są zabu-

Jednym z mikroelementów, niezbędnych do właści- rzenla rozwoju, większa podatność na zachorowania i
wego rozwoju i funkcjonowania ustroju, jest żelazo,kto- obniżenie przyrostów masy ciała, prowadzące wkonsekwen-
Iego niedoborjest głównąprzyczynąanemii prosiąt (27). cji do charłactwa (7, 9,11).PrzyĆzyniasię to do znacznych
7elazo warunkuje tworzenie się hemoglobiny i mioglo- strat ekonomicznych w produkcji trzody chlewnej.
binY oraz biorąc udział w przenoszeniu tlenu ptzez ęry- Podobnie, rnodulowanie odpowiedzi immunblogicz-
trocytywarunkujeprocesyutlenianiabiologicznego (15). nej trzody chlewnej ma szczególnie duze ,nacrenie *
Na niedobór tego biopierwiastka narazone są przede odniesieniu do prosiąt w okresie neonatalnym, kiedy to
wszYstkim szybko rosnące prosięta bowiem zapasy zgro- narazone są na r,vystępowanie szeregu schorzeń wywo-
madzone w czasie ciĘy szybko się wyczeryują a mleko ływanych przezdrobnoustroje watunkowo chorobotwór-
matki i dostarczana pasza nie zaspokajajązapotrzebo- cze, których patogennośc uzależnionajest w znacznym
wania ich rosnącego organizmu (18, 27), Stężenie żela- stopniu warunkami środowiskowymi bytowania zwie-
za w mleku karmiących macior jest około 10-krotnie rząt oraz ich kondycj ą(16,23).
niższe od potrzeb dlatego znaczny spadek poziomu he- Ważną grupę leków immunostymulujących stanowią
moglobiny w pierwszych dniach życia prosiąt ma cha- preparaty syntetyczne, wśród których na uwagę zasłu-
rakter ftzjologlczny (18) Niedobory w omawianynl za- guje izoprynozyna. Jest to lek przeciwwirusowy o dzia-
kresie mogą pogłębiać się w sposób istotny w przypad- łaniu immunoregulującym (6, 73,20,21,26).Izopryno-



zyna dznła wielokierunkowo zarówno na mechanizmy
odporności hurnoralnej, komorkowej jak i nieswoiste
procesy obronne ustroju (10, 11, 25). Lek ten. z uwagi
na minimalną toksyczność, j est bard zo dobrze tolerowany
przez zwrcrzęta (ż8).

Celem przeprowadzonych badań była ocena efektyw-
ności skoj arzonego stosowania preparatów żelazowy ch
or az izopry nozy ny (methi stoprino lu) w zap obie ganiu nie -
dokrwistości'prosiąt oraz w mobilizacji ich układu im-
munologicznego w aspekcie ograniczenia strat powodo-
wanych występowaniem schorzeń o etiologii wieloczyn-
nikowej.

Matedał imetody
Badania terenowe qlające na celu kliniczną ocenę efektyr,v-

ności skojarzonego stosowania żęIaza oraz izoprynozyny w
profilaktyce anemii u prosiąt przeprowadzono w dwóch fer-
mach hodowlanych L oraz S, usytuowanych odpowiednio w
woj ewództwie podlaskim or az zacho dni opom orskim. Ponadto
szczegółowe obserwacje dotyczące skutkow aplikacji badanych
preparatów poczyniono w chlewni Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego, W każdym gospodarstwie doświadczęniem
objęto prosięta w wieku neonatalnym.

Charakterystyka ferm trzody chlewnej, w których wyko-
nano badania. Ferma L jest gospodarstwern wielkotowaro-
wyrn, którego stado podstawowe llczy 460 loch oraz 14 knu-
rów, Grlpy technologiczne składające sięz41 loch tworzone
są co 3 tygodnie. Roczna produkcja tuczników waha się w
granicach 8400. Padnięcia w grupie prosiąt sięgają6%, wśród
warchlaków 3oń,aw grupie tuczników około 2,5%, W chlewni
przestrzegana jest zasada ,,całe pomieszczenie pełne, całe
pomieszczenie puste". W gospodarstwie prowadzone są ru-
tynowo szczepienia przeci w zzzn, p arw ow ir ozie, kolibakte-
riozie oraz mykoplazmowemu zapaleniu płuc. Do żywienia
zw ier ząt sto sowane są p asze pełnoporcj owe, Pro sięta przęrzu-
cane są z sektora warchlakarni do tuczarni w wieku 60 dni.

Fetma S jest gospodarstwem wielkotowarowym, którego
stado podstawowe składa się z 1400 loch, a toczna produkcja
tuczników kształtuje się na poziomie 30 000. W fermie wy-
dzielonychjest 14 hal porodowych, w każdej z nich znajduje
się 50 boksów porodowych oraz 28 pawilonów przęznaczo-
nych do odchowu warchlaków i tuczników. Lochy prośne oraz
karmiące zywione są indywidualnie, zależnie od liczby odcho-
wywanych prosiąt i okresu ciąży. natomiast warchlaki i fuczni-
ki zywione sąad libituln paszami pełnoporcjowymi, dozowa-
nymi automatycznle. Prosięta odsadzane sąod macior w wieku
28 dni, natomiast przerni do sektora tuczu ma miejsce w 84
dniu zycia zwierząt. We wszystkich etapach produkcji w fer-
mie przestrzegana jest zasada,,całe pomieszczęnlę pełne, całe
pomieszczenię pusle".

W skład stada podstawowego stanowiącego własność PI-
Wet wchodzi 20 loch i 1 knur. Prosięta odsadzane sąw 28 dniu
zycia, W chlewni nie przestrzega się zasady ,,pełne-puste".

Preparaty. Profilaktykę niedokrwistości prosiąt z grup
doświadczalnych w warunkach terenowych prowadzono sto-
suj ąc następuj ącę preparaty żęlazow ę,.

Fenan 100 (VETAGRO) zawiera kompleks trójwarto-
ściowego żelaza w ilości 100 mg i niskocząsteczkowego dek-
Stranu.

IsoFerran (VETAGRO) - obok zawartości żę7aza i dek-
stranu w ilościach analogicznych jak Ferran 100 jest wzboga-
cony dodatkiem methisoprinolu w ilości 10 mg/ml.

Fenovet (Biowet, Gorzów) jest izotonicznym komplek-
sowym połączeniem dekstranu z żęIazem trójwartościowym
w ilości 100 mg,

Suiferrovit (Biowet, Gorzów) - zawl,era inaktywowaną
surowicę świń wzbogaconą dodatkiem łatwo przyswajalnych
soli żelaza, miedzi, kobaltu oraz witamin z grupy B.

Zwierzęta. O gółem badania przeprowadzono wykorzystu-
jąc 1144 prosięta. W fermie L badania wykonano na 535 pro-
siętach, które podzielono na trzy grupy. W grupie pierwszej
stosowano Suiferrovit, który podano profilaktycznle 111 pro-
siętom w wieku 2-3 dni: w grupie drugiej zastosowano Fęr-
ran 100 u l77 prosiąt natomiast zwierzętom grupy trzeciej. w
liczbie 181 prosiąt, aplikowano IsoFerran.

W lermie S do badań wykorzystano 521 prosiąt, które rów-
nież podzielono natrzy grupy. W grupie pierwszej 1iczącej 182
prosięta w prolrlaktyce anemii stosowano Fenovet. w grupie
drugiej 166 prosiąt otrzymało Fęrran 100 natomiasttrzecl,ą
grupę stanowlły l73 prosięta, którym podawano IsoFer:ran.

Zuwagi na potencjalnie duze straty ekonomiczne w bada-
niach terengwych nie uwzględniono grupy kontrolnej ujem-
nej, którą stanowiłyby zwierzęta nie otrzymujące preparatów
że\azowych.

Badania w chlewni PIWet przeprowadzono na 9 miotach
prosiąt rasy wielka biała polska (w.b.p.), ogółem wykorzysta-
no 88 prosiąt. Prosięta zkażdego miotu dzie]ono losowo na
trzy grupy: grupa pierwsza otrzymywała Ferran 100, grupie
drugiej podawano IsoFerran natomiast pozostałe prosięta sta-
nowiły kontrolę ujemną. Ogółem w grupach pier"wszej i dru-
giej znalazło się po 32 prosięta, natomiast grupa kontrolna
Iiczyła 24 prosięta.

Postępowanie. W warunkach terenowych Fęrran 100 oraz
IsoFerran aplikowano jednokrotnie, w dawce 2 ml/prosię, w
2-4 dniu życia, drogąpodskórną.

Fęrrovet wstrzykiwano jednokrotnie, domięśniowo, w daw-
cę 2 mU zwierzę, w 3-5 dniu życia.

Suiferrovit podawano prosiętom dwukrotnie, w dawcę 5 ml/
zwierzę, drogą podskómą, Pielwszą dawkę preparafu apliko-
wano w 2-4 dntużycia,natomiast drugąpo upływie 2 tygodni.

W PIWet Ferran 100 oraz IsoFerran podawano w dawce 2
ml/prosię, w 2 dniu życia, drogądomięśniowąnatomiast pro-
siętom kontrolnym aplikowano jako placebo PBS w dawce 2
mI l zw ier zę, domi ę śniowo.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność terapii przy użyciu pre-
paratów zelazowych oceniano na podstawie występowania
reakcji ubocznych związanych bezpośrednio z ich aplikacją
oraz oceny kondycji zwierząt leczonych z uwzględnieniem
częstotliwości występowania zachorowań, odsetka padnięć
prosiąt w okresie od urodzenia do odsadzenia oraz od odsa-
dzeda do przerzutu do sektora tuczu, a także na podstawie
oceny kształtowania się dziennych przyrostów masy ciała
badanych zwierząt.

Anallzy statystycznej wyników dokonano stosując test t-

Studęnta,przyp<0,05.

Wyniki iomówienie
Po aplikacji preparatów żelazowych w zadnej grupie

zwterząt doŚwiadczalnych nie obserwowano negatyw-
nych reakcji ubocznych o charakterze ogólnym lub miej-
scowym, a ogolna kondycja warchlaków po zakończe-
niu obserwacji była dobra,

Szczegółowe wyniki badań klinicznych zebrano w tab,
1-3,

Jak wskazuj ą na to uzyskane rezlltaty, apllkacja żela-
za w postaci preparatów Ferran 1 00, IsoFerran, Ferrovet
oraz Suiferrovit spowodowała ograniczenie strat wyni-
kających zpadnięc prosiąt w okresie neonatalnym,zwią-
zanych z anemiąniedoborową. Dla przykładu w fermie
S szczegolnie korzystne rezlltaty uzyskano w grupie. w



G rupa
L iczb a
p ros iąt

Średnia m.c.
prosiąt w dniu

odsadzenia (kg)

Fe rtove l

Ferran 100

lso Fe rra n

152

150

149

1117 ,24

1 0/6,67

9/6,04

6,6

6,7

6,9

29,4

30,8

31 ,4

5l3,29

4l2,67

412,68

407

430

438

Tab, 1. Wyniki produkcyjne uzyskane w fermie S, w grupach prosiąt, którym podawano różne
preparaty żelazowe

Tab.2, Wyniki produkc_ljne uzl,skane }y fermie L, lv grupach prosiąt, którym podawano różne
preparaty żelazolve

Tab. 3. Skuteczność preparatórr, żelazorvych rv profilakt_vce anemii niedo-
boro.vej prosiąt lv chlewni PIWet

Objaśnicnie: *różnice statystycznie istotnc prz;, p > 0,05

której podawano IsoFerran. Z rożnych przyczyl padło
\\/ niej w oklesie od urodzenia do odsadzenla9 spośród
149 prosiąt (6,04%), W grupie w której profilaktycznie
podawano Fenan 100 straty wyniosły 6,6]0ń. Nieco gor-
sze rezultaty zanotowano w grupie prosiąt, w której sto-
sowano Ferrovet. W tym przypadku padło 1 l spośród
152 prosiąt (7,24%). Podobną sytuac.ję stwierdzono w
sektorze warchlakarni. Na tyrn etapie produkcji straty
rvynikające z padnięć zwierząt kształtowały się w gru-
pach, w których stosowano Ferrovet, Ferran 100 oraz Iso-
Feran odpowiednio na poziomte 3,29 2,67 oraz ż,680ń.

Pozytywne rezultaty profilaktycznego stosowania pre-
paratów zelazowych odzwierciedliły się takze w zakre-
sle tempapIZyIoStÓW m. c. zwierząt W poszczegÓlnych
grupach. Srednia m. c, warchlaków w dniu odsadzenia
była zbliżona we wszystkich grupach, rriezaleznie od
rodzaju zastosowanego preparatu żelazowego. Zdecydo-
wanie bardziej wyraźne rożnice zaobserwowano w tym
zakresie podczas tworzenia grup technologicznych w
sektorze tuczu, po przerzacie warchlaków do tlczarni.
Stwierdzono, ze średnia m. c. warchlaka w grupie, w
której w profilaktyce anemii niedoborowej stosowano
Ferrovet była I,4 kg niższa w odniesieniu do zwterząt z
grupy drugiej, w której zastosowano Ferran 100. Naj-
wyższąm. c. w dniu przerzutu do tuczami posiadały war-
chlaki z grupy trzectej, w której stosowano IsoFerran.
Wynosiła ona średnio 3 1,4 kg, a więc zdecydowanie wię-
cej w odniesieniu do wartości ż9,4 kg oraz 30,8 kg,
stwierdzonych w grupach, w których stosowano Ferro-
vet czy Ferran l 00, aczkolwiek różnice te nie były staty-
stycznie znamienne.

skutki ekonomiczne
zw iązane z profilaktyką
niedokrwistosci prosiąt
wyrażały się także w po-
staci korzystnych dobo-
wych przyrostów masy
ciała warchlaków, wyno-
szących w poszczegól-
nych grupach odpowied-
nio 407. 430 oraz 438 g.

Zbl iżone r ezultaty uzy -

skano w fermie L. Jak wy-
nlka z danych przedsta-
wionych w tabeli 2 straty
prosiąt w okresie do od-
sadzenia ksztaltowaly się
na poziomie 7,34: 5,65
oraz 4,97 oń, odpowiednio
w grupach, w których w

ptogtamach profilaktycznych stoso\ł.ano
Suiferrowit, Ferran 100 oraz IsoFerran. Od-
miennie przedstawiał się analizowany pala-
metr w późniejszym okresie życia świń. W
momencie przerzlttl warchlaków do sekto-
ra tuczu padnięcia zanotowano jedynie w
grr_rpie trzeciej, w której padły 2 (2,60ń') ze
l81 prosiąt.

Jeśli chodzi o przyrosty m, c. w poszcze-
gólnyc|r grupach, najbardziej korzystnie

kształtowały się one w grupie I, w której średnia m. c.
warchlaków rł, dniu odsadzenia wynosiła 6,5 kg, w po-
rownaniu do wartości 6,3 oraz 6,1 kg, odpowiednlo w
grupach II i III. Tendencja taka utrzymywała się takze w
dalszym okresie tuczu bowiem w 1Tomencie przerzutu
warchlaków do tuczarni najwyższą średnią m. c. cha-
rakteryzowały się, podobnie jal< poprzednio, warchlaki
z grupy I. Bez wątpienia efekt ten związany był z tym,
że zwl,erzęta z grupy l otrzymywały żelazo dwukrotnie,
w celu zabezpl,eczenia ich przed skutkami anemii nie-
doborowej podczas gdy Ferran oraz IsoFerran stosowa-
ne były jednokrotnie. Nie bez znaczetlabył także z pew-
nością fakt, ze Suiferrovit zawiera w składzie, obok ze-
Iaza, także homologiczne dla śu,iń białka krwi, rv tym
głównie gammaglobuliny, a także mikroelementy i wi-
tanriny. Nie stwierdzono rożnlc w zakresie analizowa-
nego parametru w grupach zwieruą| którym w okresie
neonatalnym aplikowano Ferran 100 i IsoFerran, w tym
przypadku średnia m. c. zwjerząt kształtowała się na po-
ziomie l4,6 kg.

Ostatnim analizowanym palametrem było tempo do-
bowych przyrostów m. c. warchlaków, w okresie od prze-
mieszczenia do warchlakarni i następnie do sektora tu-
czu. Stwierdzono,że średnie dzienne przyrosty m. c. wy-
nosiły w kolejnych grupach 284 g,260 goraz266 g.

Korzystne efekty zastosowanego postępowania profi-
laktycznego stwjerdzono takze w czasie badań wykona-
nych w chlewni PIWet. W tym przypadku w sposób ewi-
dentny wykazano celowość uzupełniania fi zj ologicznych
niedoborów żelaza u prosiąt we wczesnym okresie zy-
cia. Rezultaty zdrowotne i produkcyjne uzyskiwane w

L iczb a

p rOs iąt

Średnia m.c.
prosiąt w dniu

odsadzenia (kg)

ś rednia m,c. warchlaków
w dniu przemieszczenia

do tuczarni (kg)

suilerrovit

Ferran,l00

lsoFertan

177

177

181

13fl,34

10/5,65

914,97

6,5

6,3

6.1

,15,6

14,6

14.6

0/0

0/0

212,6

284

260

266

Grupa

Ferran 100

lsoFerlan

KOntrola

32

32

24

102g

1 006

998

6,8-

7,3-

5,6

14,8
,l 4,8

9,6

276-

277 -

172



grupach doświadczalnych, w których stosowano Ferran
I00 oraz IsoFerran były istotnie korzystniejsze w odnie-
sieniu do wyników notowanych w grupie prosiąt nie
otrzymujących żelaza.

Naj b ardziej e fektywny wpływ zasto s owane go pro gra-
mu profilaktycznego zarejestrowano w grupie prosiąt
o trzymuj ąc y ch żelazo w p o ł ąc z en ltl z izopry no zy ną. D|a
przykładll, średnia m. c. prosięcia w okresie przed odsa-
dzeniem wynosiła 6,8 kg w grupie, w której stosowano
Ferran 1 00, 7, 3 kg w grupie zwierząt otrzymuj ących Iso-
Ferran i jedynie 5,6 kg w grupie kontrolnej, Różnice te
były statystycznie istotne. Obserwowane różnlce w za-
kresie przyrostów m. c. utrzymywały się w dalszym okre-
sje tuczu. W 52 dniu życia świń, czyli w momencie prze-
mieszczenia warchlaków do tuczarni różnice pomiędzy
grupami doświadczalnymi oraz grupąkontrolną wyno-
siły około 35oń ikształtowały się na poziomie 14,8 kg w
grupach doświadczalnych oraz 9,6 kg w grupie kontrol-
nej. Zna\azło to swoje odzwierciedlenie także w dobo-
wych przyrostach m. c. zw7erząt w okresie od urodzenia
do wprowadzenia do tlczam,l,, ki edy analizowany wskaź-
nik osiągnął l zwierząt doświadczalnych średnią war-
tość ż76-żlJ g,* porównaniu do wartości 17ż gzareje-
strowanej w grupie kontrolnej.

Uzyskane rezll\taty są zgodne z danymi przedstawio-
nymiprzez innych autorow, ktorzy wykazali wysokąsku-
teczność stosowania preparatow żelazorych w profilak-
tyce anemii niedoborowej prosiąt (ż2,3I,32). Powszech-
nie panuje pogląd, że anemia prosiąt jest czynnikiem po-
wodującym znaczne straĘ ekonomiczne w produkcji trzo-
dy chlewnej, poniewaz w wieluprzypadkach staje się przy-
czynązej śó śmiertelnych, p oza Smprowadzi do zahamo -

wania wzrosfu i rozwoju, a także zmniejszenia odpomo-
ści i częsĘch zachorowań prosiąt na inne schorzenia (9,
17, 18). Zdaniemwielu autorów,przyczynątych strat jest
nie tylko niedobór żelaza, ale także związana z nim nie-
dostateczna synteza kompleksow białkowych takich jak
apoferytyna, laktoferytyna czy transferyna, które są nie-
zbędne do czynnego transportu żelazaprzezbanerę jeli-
towąi jego odkładania w wątrobie i szpiku (I,I2,29).W
chowie wielkotowarowym duząrolę w powstawaniu nie-
doklwisto ści odgrywaj ą także inne czynniki uspo s ab iaj ą-
ce, takie jak brak wybiegow,przezco uniemozliwione jest
uzupełnianie deficyfu żelazowego z g|eby (5, 18).

Podsumowując - wykazano wysoką efektywność za-
sto s owanych prep aratów żelazowy ch w pro fi laktyce ane-
mii niedoborowej nowo narodzonych prosiąt. Szczegol-
nie korzystne wyniki otrzymano w rezultacie skojarzo-
nego podawania żelaza z lzoprynozyną. Dowiedziono
równiez zaskakująco wysokich, negatywnych skutków
anemii wśród prosiąt, którym nie podano preparatów
żelazowych.
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