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Zelazo, piąty pierwiastek naZięmi pod względem
częstości występowania, znajdujący się na granicy
pomiędzy mikro- a makroelementami, jest niezbędne
do prawidłowego wzrostu i rozwoju wszystkich ży-
wych organizmów Q9), Zewzględu na swąniesłycha-
nie waznąrolę w utrzymywaniu homeostazy, jest ono
przez organizm wykorzystywane bardzo oszczędnie
(20). Największa tlośc żelazawchodzi w skład hemo-
globiny (60-70%), około 160ń żelazajest wykorzysty-
wana w procesie tworzenta porfirynowych enzymów
oddechowych (katalazy i peroksydazy), około 15%
wchodzi w skład kompleksu żelazowo-białkowego
zwanego ferrytyną który regulując poziom żelazaza-
b ezptecza komórki przed toksy cznym oddziaĘrvaniem
wysokiego stęzenia tego jonu; wreszcie 3-5oń stanowi
żelazo mioglobiny i cytochromow (16,2ż).

J e dnąz p o dstawowych funkcj i żelaza j est pobudz a-
nie układu krwiotwórczego do syntezy hemoglobiny i

mioglobiny oraz udztał w przenoszeniu tlenu przez
erytrocyty w celu indukcji procesów oddychania ko-
mórkowego. Jednocześnie zbyt duże stężenie tego bio-
pierwiastka może być dla ustroju niebezpieczne, z
uwagi na fakt, że powoduje ono degradację kwasów
nukleinowy ch (4, 23, 25).

Zapotrzebowanie organlzmu na żelazo zależy od
wieku i związanego z nim tempa wzrostu otaz szyb-
kości syntezy hemoglobiny. W zdrowym organizmie
zap otr zeb owanie na ten b iop i erwiastek determinowa-
ne jest przede wszystkim poziomem jego utraty w
wyniku zŁuszczania się nabłonków oraz wydalania go
z sokami jelitowymi, moczem, żółcią czy kałem (3).

Niedobór żelaza odbija się niekorzystnie przede
wszystkim na procesach krwiotwórczych i stanowi
główną przyczynę anemii u nowo narodzonych pro-
siąt. Należy podkreślić, że znaczny spadek poziomu
hemoglobiny w pierwszych dniaclr życia prosiąt jest



zjawiskiem fizjo|ogicznym, wynikającym z jednej stro-
ny z wymiany hemoglobiny płodowej na normalnąoraz
konieczno ś ciąadaptacji do nowe go śro dowi ska, z dru-
giej zaś z selekcją zwierząt w kierunku uzyskiwania
jak największych miotów oraz szybkich przyrostów
masy ciała (13, 14). Dużaltczba prosiąt w miocie po-
woduje, że prosięta rodząsię ze zbytmaĘmzapasem
żelaza, a jego podaż z mlekiem matki jest niewystar-
czającazewzględunadużezapotrzebowaniewynika-
jące z szybkiego tempa wzrostu masy ciała. Na uwagę
zasługuje fakt,że w optymalnych warunkach masa cia-
ła prosiąt zwiększa się dwukrotnie w okresie pierw-
szego §godnia życia oraz blisko 4-krotnie w czasie
pierwszych dwóch tygodni życia, W takiej sytuacji, w
przypadkuniepodejmowaniadziałańprofi laktycznych
zmier zaj ących do odp owiednio wcze sne go uzup ełnie -
nia fizjologicznego niedoboru żęlaza około 10 dnia
życia prosiąt dochodzi do ujawnienia się klinicznej
postaci niedokrwistości. Następstwem takiego stanu
j e st gors z e wykorzystan tę p aszy, zahamow ani e rozwo -
ju oraz zmniejszenie nieswoistej odporności ustroju,
co w konsekwencji prowadzi do znacznęgo wzrostu
kosztów produkcji (6).

Celem przeprowadzonych badań była ocena efek-
tywności skoj arzonego stosowania preparatów żela-
zowychorazizoprynozynywzapobteganiuniedokrwi-
stości prosiąt. Ocenie poddano oddzińywantę żęlaza
na kształtowanie się wskaźników układu czerwono-
krwinkowego, wiadomo bowiem, żę ich analiza jest
p omo cna w r ozp oznaw antu r óżny ch ze sp ołów choro -

bowych, a zwłaszcza w różnicowaniu niedokrwisto-
ści.

WpĘw skoj arzonego podawania żęlaza z lzopryno-
Tynąnazdrowotnośó oraz produkcyjnośó świń j ak rów-
nież nakształtowanie się wskaźników immunologicz-
nych został przedstawiony w odrębnych pracach (Me-
dycyna Wet. -w druku).

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w waruŃach doświadczalnych

w chlewni należącej do Państwowego Instytutu Weteryna-

ryjnego w Puławach orazw warunkach laboratoryjnych.
Preparaty. Profilaktykę niedokr-wistości prosiąt z grup

doświadczalnych prowadzono stosując preparaty że\azo-
we Ferran 100 oraz IsoFerran (VETAGRO). Fenan 100
zaw7era kompleks trójwartościowego żelaza i niskoczą-
steczkowego dekstranu w ilości 100 mg/ml, Preparatprze-
znaczony jest do stosowania w iniekcji domięśniowej (i m.)
lub podskórnej (s,c.), w celu profilaktyki niedokrwistości
niedoborowej prosiąt. IsoFerT an obokżelaza i dekstranu w
ilościach analogicznych jak Ferran 100 jest wzbogacony
dodatkiem izoprynozyny (methisoprinolu) w ilości 10 mg/
ml. W celu podniesienia sprawności mechanizmów odpor-
nościowych u zwierząt stosowano Isoprivet. Zawiera on
metizoprinol w ilości 200 mg/ml. Jest to syntetyczny kom-
pleks nukle ozy dl inozyny i 1 -dwumetyloamino-2-propa-
nolo-4-acetamidobenzoesanu, Lek przęznaczony j est do
iniekcji podskórnych lub domięśniowych.

Zwierzęta. Badania przeprowadzono na 9 miotach pro-
siąt rasy wielka biała polska. Ogółem wykorzystano 88 pro-
stąt.

Postępowanie. Zwierzęta z każdego miotu podzielono
losowo na trzy grupy: grupa pierwsza licząca 32 prosięta
otrzymyrvała Fenan 100, grupie drugiej składającej się z
32 prosiąt podawano IsoFerran, natomiast pozostałe pro-
sięta w ltczbię 24 stanowiły kontrolę. J ako p l a c ebo podano
im domięśniowo PBS w dawce 2 mllzwterzę.

P reparaty żelazowe aplikowano j ednokrotnie, domięśnio-
wo, w drugim dniu życia, w dawce 2 ml/prosię. Przęmiesz-
czeniaprosiąt do warchlakarni dokonywano w 28 dniuży-
ciazwieruąt Dwa dni przed planowanym odsadzeniem od
macior (w 26 dniu życia prosiąt) każdą grupę dzielono 1o-

sowo na 2 równe liczebnie podgrupy - podgrupę A immu-
nizowano izoprynozyną(Isoprivet) w dawce 10 mg/kg m.c.,
i.m., natomiast podgrupa B stanowiła kontrolę.

Od wszystkich prosiąt pobierano krew do badań hema-
tologicznych w celu oceny efektywności zastosowanego
postępowania profilaktycznego. Krew pobierano z żyły
czczej przedniej, do probówekzawierających sól potaso-
wąEDTA (EDTA-K, w ilości 1,8 mg/ml kr-wi) (Medlab),
9-krotnie, w następuj ących terminach:

- pobranie ,,0" przed podaniem preparatów żelazowych
(w 2 dniu życiazwierząt),

pobranie 1-3 dni po podaniu preparatów że7azowych
(w 5 dniu życia),

- pobrania ż,3 l 4 - w odstępie 7 dnt, począwszy od 10
dnia po podaniu preparatów żelazowych (l2 dzieńżycia)
do24 dni po ich aplikacji (26 dziehżycia),

- pobranie 5-3 dni po podaniu izoprynozyny (3I dzteń
życta),

- pobrania 6,] i8 w odstępie 7 dnipocząwszy od ] dnia
po podaniu izoprynozyny (35 dzleń życia) do 19 dni po
odsadzeniu (49 dzień życia).

Badania morflologiczne krwi wykonano przy lżyciu
anallzator a hematolo giczne go (Auto C ounter AC92 0 ; Swe -

lab Instrument). Oceniano następujące parametry: liczbę
erytrocytów, średniąobjętość erytrocytów (mean colpuscu-
larvolume) (MCV);hematokryt (HCT); średniąmasę i stę-

żenie Hb w krwince (mean corpuscular hemoglobin (MCH)
i mean corpuscularhemoglobin concentration (MCHC) oraz
średnie stęźenie HGB we krwi (1).

Bezpieczeństw o orazefektywność postępowania ocenia-
no na podstawie występowania reakcji ubocznych związa-
nych bezpośrednio z apllkacjąleków oraz kondycji zwie-
rząt (w tym kształtowania się dziennych przyrostów masy
ciała badanych prosiąt) od urodzenia do zakończenia ob-
SerwacJl.

Ana7izy statystycznej wyników dokonano stosując test
t-Studenta, przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Szczegołowe wyniki badań klinicznych zebrano w

tab. I, natomiast wyniki badań laboratoryjnych przed-
stawiono na ryc. 1 (A-F) i 2 (A-F).

Ap likacj a prep aratów żelazov,ry ch or az izopry no zy -

ny nie spowodowała wystąpienia negatywnych reakcji
uboczrrych w żadnej zbadanych grup prosiąt. Ogólna
kondycjaz-łvierzątpozakończęniuleczentabyładobra,



Ferran 100 (l)

lsoFerran (ll)

Konttola (lll)

301

276

312

2ll
202

172

Tab. 1. Efekty produkcyjne w grupach prosiąt, u których w profilaktyce anemii niedoborowej
zastosowano Ferran l00 lub IsoFerran oraz izoprynozynę

W przeprowadzonych badaniach klinicznych w spo-
s ób ewi den tny vrrykazano c e l ow o ś ć uzup ełni an ia fizj o -
logicznych niedoborów żelazau prosiąt we wczesnym
okresie życia. Stwierdzono także korzystny efekt im-
muno sĘmulacji pr zy uży ciu izopryno złny, z asto s owa-

nej u prosiąt na dwa dni
przedplanowanym odsa-
dzeniem od macior, na
parametry zdrowotne i
produkcyjne.

Wynikibadań klinicz-
nych i produkcyjność
zwierząt w grupach do-
świadczalnych, w któ-
rych stosowano Ferran
100 oraz IsoFerran były
istotnie korzystniej sze w
odniesieniu do wyników
notowanych w grupie
prosiąt kontrolnych.

Szczególnie korzystny wpĘ.w zastosowanego progra-
mu profilaktycznego zarejestrowano w grupie prosiąt
ottzymljącychżelazowpołączeniuzizoprynozynątuż
po urodzeniu i poddanych dodatkowo immunostymu-
lacjiprzy użyciuvoprynozyny (grupa IIA), Dla przy-

Masa HGB (mmol/L)

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

18,4

18,2

18

17,8

17,6

1l ,4
17,2

17

80

75

70
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26 Dni życia
26 Dni życia

0,3

0,25

0,2

0,15
12 19 26 Dni życia 2 5 12 19 26 Dni życia

Ryc. 1. Wskaźniki układu czerwonokrwinkowego u prosiąt osesków
Objaśnienia: A liczba erytrocytów; B średnia objętośó erytrocytów; C warlość hematokrytu; D średnia masa HGB w erytrocy-
tach; E - średnie stężenie HGB w erytrocytach; F średnie stęzenie HGB we krwi

Średnia ob|etość krwinki (fl) f renan 
' stężenie HGB W erylrocycie (fmol)

Stężenie HGB We krwi (mmoul)



kładu, średnia m.c. prosięcia w okresie przed odsa-
dzeniem wynosiła w tej grupi e 7,8 kg,podczas gdy w
grupie, w której stosowano sam IsoFerran (grupa IIB)
prosięta ważyły średnio po 7 ,3 kg. Podobne różnice w
zakresie analizow anego wskaźnika zaobserwowano w
grupie I, w której stosowano Ferran 100. W Ęmprzy-
padku średnia m.c. prosięcia w podgrupie A poddanej
dodatkowej immunostymulacji wynoslła7,4 kg i była
o 0,6 kg wyższa w odniesieniu do m.c. prosiąt zpod-
grupy B, w której kształtowała się ona na poziomie
6,8 kg. Zdecydowanie gorsze przyrosty mc. stwierdzo-
no w tym okresie Ę cia w grupach pro siąt kontro lnych,
W łm przypadku wykazane różnice pomiędzy oby-
dwiema podgrupami były najwyższe i wlmosiĘ 0,7 kg.
Srednia m.c. prosięcia z podgrupy IIIA wynosiła 6,7
kg, a z podgrupy IIIB 5,6 kg. Wartości te były staty-
stycznie istotne.

Różnice w zakresie przyrostów m.c. pogłębiły się w
dalsąm okresie l;.rcnt. W 52 dniuĘcia świń, czyli w
momencie pr zemieszczenia w ar chlaków do tuczamt
średnia m.c. prosiąt z obu grup doświadczalnychbyła
zbliżona i istotnie wyższa w porównaniu do kontroli.
Wyraźnie mniejsza była rozpiętość w zakresie m.c. pro-
siąt największych i najmniejszych, W podgrupach, w
których obok swoistej profilakĘki anemii niedoboro-
wej zastosowano dodatkowo immunosĘmulacj ę przy-
rostym.c, byĘnajwyższe,kształtowały się one w gru-
pach IA, IIA oraz IIIA odpowiednio na poziomie
16,2kg1. 16,5 kg oraz II,2kg. Wartości te były istot-
nte wyższe w porównaniu do grup, w których przed osa-
dzeniem nie podejmowano żadnych dodatkowy ch dzia-
łań profilaktycznych.U nvierząt Ęch średnia m.c. wy-
nosiła w 52 dniu życia odpowiednio po 14,8 kg * g.o-
pach IB orazBijedynie 9,6 kg w grupie konfoolnej (IIIB).
WkażdymprrypadkuróżnicebyĘstatystycznieistotne.

Kondycja zdrowotna zwierząt znalazła swoje od-
zwierciedlenie w dobowych przyro stach m. c. zw ier ząt
w okresie od urodzenia do wprowadzęnia do tuczarni,
Analizowany wskaźnik o s iągnął u zw ierząt do świ ad-
czalny ch z grup IA or az II A śre dnią warto ś ć o dp owie d-
nio 301 oraz3I2 g,w porównaniu do wartości202 g
zarejestrowanej w gTupie kontrolnej. U zwierząt nie
poddawanych immunostymulacji przed odsadzeniem
parametr ten osiągnął w grupach IB-IIIB odpowiednio
276,277 orazI72 g. Zaobserwowane różnjcębyĘ sta-
tysĘcznie znamienne,

Z przedstawionych w tab. 1 danych 1ednoznacznie
wynika, że stosowanie preparatów żelazowych w pro-
filaktyce anemii niedoborowej jest celowe, a dodatko-
we podanie izoprynozyny wpływa korzystnie na ich
kondycję zdrowotną, Wyniki badań laboratoryjnych
zaprezentowane na ryc, 1 także wskamją że lzupeł-
nianie niedoborów żelazaitżpo urodzeniu prosiąt ma
bardzo dtlżę znaczenie. Dzięki zastosowaniu prepara-
tów żelazo!\rych nie obserwowano tzw. ftzjologiczne-
go obniżenia się wartości podstawowych wskazników
hematologi cznych, wykazano natomiast wzrost war-
tości wspomnianych parametrów.

Na ryc. IAzaprezentowano kształtowanie się liczeb-
ności populacji krwinek czerwonych w poszczegól-
nych grupach prosiąt. Otrzymane wyniki wskazują że
ap likacj a żelaza korzystnie wpłynęła na liczb ę erytro -
cytów u badanych zwierząt. Już 3 dni po profilaktycz-
nym zastosowaniu tego mikroelemenfu stwierdzono
wzrost liczby czerwonych ciałek krwi. W okresie do
19 dnia życiapoziom erytrocytów podniósł się z war-
tości wyjściowej wynoszącej około 4TlL (1012/L) do
poziomu odpowiednio 5,62 oraz 5,64 TlL u prosiąt z
grup doświadczalnych otrzymujących Ferran lub Iso-
Ferran. W Vm samym czasię w grupie zwierzątkon-
trolnych obserwowano nasilanie się objawów anemii
niedoborowej v"ryrażające się m.in. spadkiem liczby
erytrocytów do wartości 3,44 T lL.

Podobnie przestawiała się sytuacja w zakresie ko-
lejnego analizowanego parametru jakim była średnia
objętość erytrocytów (ryc. 1B), Wmiaręwzrostu rwie-
rz ąt do świ a dc zalny ch M CV zw iększała s i ę s topn i owo
do 12 dnia życia prosiąt. Po tym czasię wskaźnik ten
zaczfi się nieznacznię obniżać osiągając wartości
mie szcząc e s i ę w grani c ach norm flzj olo gicznych u sta-
lonych dla tej grupy wiekowej prosiąt (21). U zwię-
rząt kontrolnych stwierdzono w analogicznym czasie
wyraźne obniżenie się wartości MCV z około 70 fl do
wartości 51,16 fl.

Poziom wskaźnika hematokrytowego ulegał zmia-
nie w czasie kolejnych pobrań krwi (ryc. 1C). Prosięta
doświadczalne charakteryzowały się stopniowym
wzrostem hematokrytu, podczas gdy u zwierzątkon-
trolnych, podobnie jak w przypadku innych analizo-
wanych parametrów układu czerwonokrwinkowego,
wartość jegowmiaręupływu czasumalała. W 19 dniu
ży cia p oziom hematokrytu pro s iąt kontro lnych wyno -
sił zaledwie 0,I52 LlL, podczas gdy w grupach do-
świadczalnych wahał się on w granicach 0,394-0,398
LlL. Uzyskane rożnice były statystycznie istotne
(p > 0,05).

Podobnie kształtował się poziom hemoglobiny we
krwi prosiąt z poszczególnych grup. Zarówno masa
HGB (MCH) jak i stężenie HGB (MCHC) w erytro-
cytach zwiększyĘ się w następstwie aplikacji żelaza,
podczas gdy u zwterzątkontrolnych wskaźniki te wy-
kazywały tendencję malejącą (ryc. lD-lE), co wpły-
wało na ogólny poziom hemoglobiny we krwi zwie-
rząt, Stężenie hemoglobiny zwiększyło się w okresie
pierwszych 3 tygodni życiaz około 5 mmol/L do war-
tości 7 lub 7,3 mmol/l, odpowiednio w grupach I i II,
natomiast w tym samym czasie u zwierzątkontrolnych
wykazano obniżenie się wartości tego wskaźnika bli-
sko o połowę (ryc. 1F).

D odatkowe po danie izoprynozyny w okre sie pr ze d-
odsadzeniowym nie miało istotnego wpływu napara-
metry układu czerwonokrwinkowego warchlaków. Jak
przedstawiono to na ry c, 2 A po odsadzeniu obserwo-
wano u wszystkich prosiąt dalszy wzrost liczby krwi-
nek czerwonych. Tendencję rosnącąw zakresie anali-
zowanego wskaźnika wykazano takżę u warchlaków



Liczba erytyrocylów (T/L)
f ] Kontrola (A)

= 
Konlrola (B)

Ferran (A) lsoFerran (A) f_l Konllola (A)

= 
Fenan (B) 

= 
ls0Feilan (B) 

= 
K0nlrola (B)6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

12

,l ,|

1

09

42

lsOFetran (A)

= 
lsoFefian (B)

49 Dni życia

f-l KOntrola (A) Slężenie HGB w erytrocycie (fmol)

= 
Kontrola (B) 19

18,5

18

17,5

17

16,5

16

lsoFerran (A) l=] l(ontrola (A)

Ę lsoFenan (B) 
= 

Konhola (B)

Dni życia

Srednia objętość krwinki (fl)

B

Fellan (A)

= 
Feran (B)

Feilan (A)

: Feran (B)

Dni życia 49 Dni życia

f-l K0ntr0la (A)

= 
Kontlola (B)

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

Dni życia 49 Dni życia

Ryc. 2. Wskaźniki układu czerwonokrwinkowego u warchlaków
Objaśnienia: A liczba erytrocytów; B - śrędnia objętość erytrocytów; C - wafiość hematokrytu; D - średnia masa HGB w erytrocy-
tach; E średnie stęzenie HGB w erytrocytach: F - średnie stęzenie HGB we krwi

§Feran (A) ffi lsoFetran (A)

= 
Ferlan (B) 

= 
lsoFemn (B)

z grulp kontrolnych, co zaznaczyło się zwłaszcza u
zwlqząL których nie poddano dodatkowej stymulacji
(grupaIIIB).

. 
Srednia objętośó krwinki czerwonej zmniejszyła się

nięznacznie, w granicach norm ftzjologicznych, u
wszystkich zw ier ząt, którym podawano pr ęp ar aty że -
lazowę (ryc.2B) (2I,29). U warchlaków kontrolnych
tendencja malejąca ltrzymryała się do 35 dnia życta,
po tym okresie zanotowano stopniowy wzrost pozio-
mu tego wskaźnika.

Wartość hematokrytu była stabilna od momentu
odsadzenia prosiąt do 49 dniaĘcia, z wyjątkiem mvię-
rząt kontrolnych, u których stwierdzono stopniowy
wzrost wartości tego wskaźnika z poziomu 0,13 8 L/L
w grupie kontrolnej otrzymującej izoprynozynę oraz
0,135 LlL w grupie nie poddanej dodatkowej stymu-
lacji, do wartości 0,235 i 0,260 LlL, w grupach kon-
trolnych IIIA i IIIB (ryc.2C).

Jak wynika z danychzaprezentowanych na ryc. IID
orazIIE masa hemoglobiny w erytrocytach zmniejszŃa
się nieznacznie w klwinkach czerwonych warchlaków

doświadczalnych przęz cały okres obserwacyjny. W
przeciwieństwie do warchlaków doświadczalnych,
zw ier zęta kontro lne char aktery zowały s i ę stopni owym
podwyższeniem się zarówno masy, jak i stężeniaHGB
w erytrocfach.

O statnim analtzow anym parametrem było stężenie
hemoglobiny we krwi. W związku ze stopniowym
zwiększaniem się liczby erytrocytów we krwi jak rów-
nież stężenia HGB w krwinkach czerwonych, zarów-
no l zw ięr ząt do ś wi ad c zalny ch, j ak i kontro lny ch za-
notowano wzrost wartości tego wskaźnika. Różnica
pomiędzy grupami zw ierząt doświadcz alny ch oraz
zwierzętami kontrolnymi była jednak bardzo wyraź-
nle zaznaczona oraz istotna statystycznie. Pod koniec
obserwacji osiągnęła ona wartość około 50%o wyższą
ntż u zwierząt, ll których wykazano niedokrwistośó
wynikaj ącą z niedoboru żelaza.

Zgodnte z przewtdywaniami nie zaobserwowano
wyraźnych różnic w zakresie analtzowanych wskaź-
ników układu czerwonokrwinkowego pomiędzy gTu-
p ami pro s i ąt do świ ad c zalny ch otr zy muj ących F erran

Stężenie HGB we krwi (mmol/L)
Feilan (A)

= 
Ferlan (B)
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E lsoFeftan (A)

= 
lsoFeltan (B)



or az I s oF erran. Oby dw a pr ep ar aty char aktery zo w ały

celów erytropoezy ponieważ szybko wiĘe się z biał-
kami i w formie transferyny możę być bezpośrednio

tem chowu świń. W swoich badaniach wykazali oni

akcja szpiku i zwiększenie syntezy erytropoetyny, co
uwidoczniło się m.in, w postaci wzrostu objętości ery-
trocytów prosiąt.
jest za c ik przys
Podobne oczynili
oraz Sjaasted i wsp. (24).Także Stec i wsp. (27), pro-
wadząc obserwacje na 13 miotach prosiąt odchowy-

nia chorób biegunkowych. Egeli i wsp. (5) podjęli pró-

pełnienia deficytu tego biopierwiastką dekstran żela-
Ża w formie iniekcyjnej, w ilości 100 mg. Podobne

wonokrwinkowego.
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A., OKUNI J. B., NSAMBA P.: Kowdrioza (wodni-
ste §erce) u kozy w Ugandzie: opis przypadku.
(Cowdriosis (heartwater) in a Uganda goat: a case
report). Vet. Rec. I48,725,ż00l (23)

Kowd rioza j est n i ezaraźlir.vą chorobą przeżuwaczy wywołaną przez riketsję

Cowdrja nmlilarLłł Chorobę cechuje rł,ysoka gorączka, nagromadzenie się pĘnu
rł,worku osierdziowym i objawy neurologiczne w stadzie liczapym 1'1 krów i

l0 kóz będącym rvłasnością Wydziału Weterynaryjnego w Kampala, stosowano

u krów akarycydy. U kozy,,v wieku 1 roku o masie l0 kg wystąpiła gorączka

(11,7"C), zablrzenia koordynacji ruchów, utrata kondycji, depresja, nastrosze-

nie sierści Pomimo stosowania oksytetracykliny i zestar.vu wjtamin przez 3 ko-

lejne dni stan zwierzęcia pogorszył się do tego stopnia, że poddano je eutanazji

Badanie sekcyjne wykazało wyniszczenie, obecność wybroczyn w tkance pod-

skórnej i błonach surowiczych, brak krzepliwości klwi żylnej, nagromadzenie

płynu w worku osierdziowym, silne powiększenie śledziony, węzłów chłonnych

i obrzęk pęcherzyka żółciowego, drobne wybroczyny w móz- gu W śródbłonku

naczyń klwionośnych mózgu występowały ciałka elementame typowe dla Cow-
dria

G.

KUMAR B., PACHAURI S. P.: Lipidy plazmy i
profile cholesterolowe krów mlecznych w monito-
rowaniu stanu zdrowia stad w centralnej partii
Himalajów. (Plasma lipids and cholesterol profiles
in dairy cattle for monitoring herd health status in
the centralHimalayas). Vet, Rec. 148, 816-8i7,2001
(26)

Badania przeprowadzollo na 120 krowach mlecznych, kzyżówkach holsz-

tyńsko-fryzyjskich z sah jrval, wśród których byĘ: jałówki niecięźame w wieku
]2-]5 mies (NPH), jałówki w 4-6 mies ciąży (PH), zasLlszone nieciężame kro-

wy (EDC), laktujące kowy ciężanre w 4-6 mies, ciąży (PLC), krowy we wcze-

snym okresie laktacji o wydajności 8-12 1 mleka/dzień (MYELC), krowy w z1-8

tyg laktacji o rł,ydajności mleka l3-18 l/dzień (HYELC). Badania przeprowa-

dzonowlecie(Sl)iwzimie(52) Wleciewzrastałstatystyczlrieistotniepoziorn
tipidów w plaznie HYELC r,v porównaniu do pozostałych grup. W zimie po-

ziom lipidów rv plazmie był wyższy w odnjesieniu do grup EDC, NPH, PH i

PLC Sredni poziom lipidów w badanej populacji wynosił 2,77 g/l. W lecie naj-

wyższy poziom cholesterolu występował w plaznrie krów z grupy HYELC Po-

ziom cholesterolu w plazmie krów w okesie laktacji (PLC, MYELC iHYELC)
był wyższy w porównaniu do krów nie produkujących mleka (EDC, NPH, PH)

G,

COOK N. B., WARD W. R., DOBSON H.: Stężenie
ketonów w mleku we wczesnym okresie laktacji i
zdolność produkcyjna krów mlecznych. (Concen-
trations of ketones in milk in early lactation, and
reproductive performance of dairy cows). Vet. Rec.
I48,169-772,200I (25)

Subkliniczna i kliniczna ketoza stanowia_ problem w stadach krów mlecz-

nych. Przypuszcza się, że na świecie występuje onau7,32oń krów mlecznych

Dlatego też istotne znaczenie ma wykrycie tej choroby W tym celu oznacza się

poziom B-hydroksymaślanu w plazmie krwi i w mleku oraz acetonu w mleku u

krów z kliniczna ketozą w odstępach 12 godz. przed i po rozpoczęciu leczenia.
C)znaczanle acetonu w mleku umożliwia wykrycie ketozy W celu okeślenia
wpływu l<etozy na płodność oznaczono poziom acetonu w mleku 410 krów z 23

ferm, dwukrotnie, pomiędzy 12 i 60 dniem przed wycieleniem. Badano krowy o

poziomie acetonu w mleku wynoszącym przynajmniej 0,4 mmol/L i krowy o

poziornie acetonu w mleku wynoszącym poniżej 0,3 mmol/L. U krów z ketozą

był statystycznie istotnie wydłużony okres pomiędzy wycieleniem i ponownym

zajściem w ciążę i istotnie wyższy odsetek wybrakowań krów z chowu na skutek

braku możliwości zajścia w ciążę 
G.


