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Wpływ skojarzonego stosowania żelaza a izoprynozyny
na wskaŹniki immunologiozne prosiąt

lWoNA MARKoWSKA_DAN l EL, JAGE K zMUDzKl, zYG M U NT PEJSAK

Zakład Chorób Świń Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24,100 Puławy

Markowska-Daniel l,,Żmudzki J., Pejsak Z,

InfIuence of iton and isoprinosine on immunology parameters in piglets
Summary

The aim of the study was to estimate the effectiveness of iron and isopr,inosinc (methisoprinol), in protecting piglets
from anaemia, as lvell as their influence on the functioning of the immune system, in order to reduce losses caused by
multifactorial diseases of weaners.

The examination was conducted in the experimental farm of the National Veterinary Research Institute and covered a

total of 9 litters (88 piglets), Ferran 100, IsoFerran and Isoprivet (VETAGRO) łvere administered in order to protect the
piglets form anaemia. The safety and the effectiveness of the therapy was estimated by noting adverse reactions after the
application of the drugs, as well as the health condition and production parameters observed in the experimental animals
(mainly daily body weight gain of pigs). Thc immune respon§e of the pigs was monitored by FACS analysis with the panel
of Mabs directed against swine leukocyte antigens, and the percentage of B cell and T cell sub-population§ wa§ recorded
using Simulset and PC Lysis programmes.

The application of the iron did not produce any adverse reactions. The health condition of the experimental animals
was good at thc end ofthe observation period, moreoyeĘ the prophylactic program resu]ted in a signifiqant decrease of
losscs due to death. The best health and production parameters }vere observed after the administration of iron comhined
with isoprinosine (IsoFerran) lvith the additional stimulation of immune system by isoprinosine at 2 dal,s before weaning.
The pheno§ping study, demonstrated an increase in the leukocytes and lymphocytes populations, especially in the group
of animals treated with lsoFerran and stimulated with isoprinosine before weaning. The number of leukocytcs was about
2 times higher compared to the control group. The phenotyping study shorved an inirease of lymphoc.vtes CD2, especially
CDS. In contrast, a slight lymphopenia of CD4, CD yó and CD21 leukocytes was evidenced in all animals but the reduction
of these cell's subpopulations was the smallest in piglets from the group treated with IsoFerran combined rvith Isoprivet.

Generally, the administration of IsoFerran had a significant effect on the piglet's performance and the additional
stimulation of their immune system lvith isoprinosine caused an increase of the activity of WBC.
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Prawidłowe funkcjonowanie organizmu uwarunko- Jednynl z nrikroelelnentów, niezbędnych do lł,łaści-
wane jest homeostazą i zależy od stopnia zaspokojenia wego rozwoju i funkcjonowania ustroju, jest zelazo.
jego różnorodnych potrzeb, m.in. w zakresie dostar- którego niedobór jest główną pvyczynąanemji prosi$
czenia mu niezbędnych biopierwiastkórł. jak również (.], 16, 28). lstnieje zatem l<onieczność prowadzerria
zapewnienia sprawności nrechanizmów obronnych działań profilaktycznych zmierzajapych do odporł,ied-
ustroju (30). W publikowanych ostatnio pracach pod- nio wczesnego uzupełniania fizjologicznego niedobo-
kreśla się szczególną rolę pierwiastków śladowych w ru tego bioplerwiastka, w celu zapobiegania negatyr,ł'-

fizjologii i patologii ludzi i zwierząt, w tylrr znaczenie nyllr skutkonr niedokrwistości orazznacznego obniże-
mikroelementów w przemianach netabolicznych i od- nia się odporności przeciwzakaźnej (8, 9, 15, 17). Po-
pornościorvych (l, 2, l8). dobnie, modulowanie odpowiedzi immunologicznej

Nolvoczesne metody biotechniki rozrodu, nowe tech- świń ma szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do
nologie produkcji trzocly chlcwnej czy badania w za- prosiaJ, w okresie neonatalnyll, kiedy to narazone są
kresie opracowywania nor,vych ras, w wyniku modyfi- one l]a występowanie szeregu schorzeń wywołanych
kacji genetycznych. zmrerząąw kicrunku intensyfika- przez drobnorrstroje warunkowo chorobotwórcze, ktÓ-

cji prodLrkcji zwierzęcej. Wraz ze zwiększeniem się rych patogennośc uzalezniona jest u znacznym stop-
dynamiki przyrostów. rnasy ciała (m c ) zwierzal mło- niu warunkami środowiskowymi bytowania zwierza!
dyclr, wzrasta ich zapotrzebow,anie na egzogenne ami- oruz ich kondycją (5).

nokwasy. nienasyconc krvasy tłuszczor.ve, witaminy Wzwia.zkuzkoniecznościądostosowanial<rajowych
oraz makro i mikroe]ementy (14, 16, l8, 19). Na nie- przepisów sanitarno-weterynaryjnych do obowia3uja.-
dobory rvymicnionych składllików pokarmowych wraż- cych w krajach Unii Europejskiej, istnieje konjecznośc
lirł,e są szczególnie układ werł.nętrznego wydzielania stoplliowego wycofywania chemioterapeutyków oraz
i Llkład oclpornościolł.y (3). antybiotyl<owych stymulatorow wzl,ostu dodawanych



do pasz przęznaczonych dla trzody chlewnej. Pojawia
się więc pilna potrzeba opracowania alternatywnych
metod stymulacj i zw ier za! p opr zez p obudzani e ich ukła-
du odpornościowego w następstwie aplikacji immuno-
stymulatorów, których zastosowanie pozwoliłoby na
usprawnienie programów profilaktyki swoistej chorób
zakaźnych świń. Do badań klinicznych wprowadza się
wiele nołvych substancji styrnulujących odporność or-
ganizmu (I3, ż2, ż5). W ażnągrupę lekow immunosty-
mulujapych stanowiąpreparaty syntetyczne, o w pełni
zdefiniowanej strukturze chemicznej i mechanizmie
działania, wśród których na uwagę zasługuje izopry-
lozyna. Jest to lek przeciwwirusowy o działaniu im-
munoregulującym (20, 21). Dztała wielokierunkowo
zarówno na mechanizmy odporności humoralnej, ko-
mórkowej, jak i nieswoiste procesy obronne ustroju (6,
I0,26).

Celem badań była ocena efektywności skojarzonego
sto s owani a prep aratów żelazow y ch or az lzopryno zy ny
w s§mulacji układu immunologlcznego prosiąt, w aspek-
cie ograniczenia strat powodowanych dzlałaniem drob-
noustrojów warunkowo chorobotwórczych. Wpływ ta-
kiego postępowania na zdrowotność prosiąt. paralne-
try pro dukc y jne or az w skaźniki hemato lo gi czne prze d-
stawiono uprzednio (23, ż4).

Matedał imetody
Zwierzęta. Badania prowadzono w chlewni należącej

do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
oraz w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując 9 mio-
tów prosiąt rasy wielka biała polska (w.b p ) Ogółem do
badań uzyto 88 prosiąt.

Preparaty. Profilaktykę anemii prosiąt z gn]p doświad-
czalnych prowadzono stosując preparaty żelazowe Fenan
100 oraz IsoFeran (VETAGRO), Ferran 100 zawiera kom-
pleks trójwartościowego żel,aza w ilości 100 mg i nisko-
cząsteczkowego dekstranu, Preparat przeznaczony jest do
stosowania donrięśniowego lub podskórnego, w celu pro-
fi laktyki niedokrwistości ni edoborowej prosiąt. IsoF erran
obok zawartoścl, żelaza i dekstranu w ilościach analogtcz-
nychjak Ferran 100 jest wzbogacony dodatkiem izopryno-
zyny methisoprinolu w ilości 10 mg/ml. Isoprivet (VE-
TAGRO) zawiera methisoprinol w ilości 200 mg. Jest to
syntetyczny kompleks nukleozydu inozyny i l -dwumety-
1oamino-2-propanolo-4-acetamidobenzoesanu o działaniu
im muno stymul uj ącym, immunokoryguj ącym ora z przec iw-
wirusowym. Lek ptzeznaczony jest do iniekcji podskór-
nych lub domięśniowych, w celu podnoszenia sprawności
mechanizmów odpornościowych u zwterząt.

Postępowan ie. Zwierzęta z każdego miotu natychmiast
po urodzeniupodzielono losowo natrzy grupy: grupa pierw-
szalicząca 32 prosięta otrzymywała Ferran 100, grupie dru-
giej składającej się z 32 prosiąt podawano lsoFer:ran, nato-
miast pozostałe prosięta w liczbie 24 stanowiły kontrolę.
Jako placebo podano im domięśniowo PBS w dawce 2 ml/
ZwrcrZę,

Preparaty żelazow e podawano j ednorazowo, domięśnio-
wo, w drugim dntllżycia,w dawce 2 ml/prosię. Przemtesz-
czenia plosia.t do warchlarni dokonywano w 28 dnll życia

zwlerząt. Dwa dnj przed planowanym odsadzaniem od
macior (w 26 dniu życia prosiąt) każdągrupę dzielono lo-
sowo na 2 równe liczebnie podgrupy - podgrupę A immu-
nizowano izoprynozyną(Isoprivet) w dawce 10 mg/kgm,c.,
i.m., natomiast podgrupa B stanowiła kontrolę,

Od wszystkich prosiąt pobierano krew do badań cyto-
metrycznych w celu określenia stopnia pobudzenia ich ukła-
du immunologicznego w następstwie zastosowanej immu-
nostynuJacji. Krew do badań pobierano zżyły czczejprzed-
niej, do probówek zawierających sól potasową EDTA
(EDTA-K, w ilości 1,B mg/ml krwi) (Medlab), 9-krotnie w
następuj ących terminach:

C pobranie ,,0" przed rozpoczęciem badań (w 2 dniu
życia zwierząt),

D pobranie I - trzy dni po podaniu preparatów żeIazo-
wych (w 5 dniu życla),

D pobrania 2-4 w odstępie siedmju dni, począwszy od
10 dnia po podaniu preparatów że|azowych (I2 dzieńży-
cia) do 24 dnipo szczepieniu(26 dzieńżycia),

D pobranie 5 trzy dni po podaniu izoprynozyny (31

dzień życia),
D pobranie 6-8 w odstępie 7 dni poczaJvszy od 7 dni po

podaniu izoprynozyny (35 dzień życia) do 19 dr:i po odsa-
dzeniu (49 dzteń życla).

Pobudzenie układu odpornościowego prosiąt oceniano.
pozabadaniem klinicznym, przy pomocy cytometrii prze-
pływowej. Wykonano badania ilościowe mające na celu
określeni e zmian liczebności subpopr"rlacj i komórek ukła-
du 1eukocytamego. Do badań zastosowano zestaw przeciw-
ciał monoklonalnych (mabs) skierowanych przeciw po-
wjerzchniowym antygenom różnicującym leukocyty świń

- swine leukocyte cluster of differentiation antigens (CD).
Zestaw ten zawierał mabs anty: CD45 (14-9-3A1), CD14
(CAM36A), CD2 (PG1684.), CD4 (PT9OA), CD8 (PTSlB)
oraz CD4-CDB-TcĘó+ (VMRD Inc. Pullmann), a takze
CD2l (IAH, Compton).

Bezpieczeństwo oraz skuteczność postępowania przy uży-
ciu zastosowanych preparatów żelazowych oraz izopryno-
zyny oceniano na podstawie oceny reakcji ubocznych zwią-
zanychbezpośrednio z aplikacjąleków oraz kondycji zwie-
rzątl,eczonych od urodzenja do zakończenia obserwacji.

Anallzy statystycznej wyników dokonano obliczając
średnie i odchylenie standardowe (x + SD, istotnośó różnic
pomiędzy warlościami średnimi określono testem t-Studen-
ta,przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Po aplikacji preparatow żelazowych oraz izopryno-

zyny w żadnej grupie prosiąt doświadczalnych nie ob-
serwowano negatywnych reakcji ubocznych związa-
nych z ich aplikacją a ogólny stan zdrowia zwierząt
po zakończeniu eksperymentu był dobry.

W badaniach klinicznych, na podstawie analizy kon-
dycji zdrowotnej zwierząt, w sposób ewidentny wyka-
zano celowo ść uzupełniania fi zj olo gicznych niedoborów
żelaza u prosiąt we wczesnym okresie życia (ż3, 24).

Szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych przed-
stawiono naryc.I i2.

Oceniając poziom leukocytów krwi w grupach I-III
wykazano początkowo spadek Iiczby leukocytów u pro-



siąt osesków pomiędzy 2 a 5 dniem życia, z wartości
wyjściowej wynoszącej około 8 G/L do wartości odpo-
wiednio 5,9; 6,6 oraz 6,7 GlL. Począwszy od 5 dnia
życia zwietząt aż do końca obserwacji badany wskaź-
nlk wykazywał tendencję rosnącą u wszystkich zwie-
rząt z grup doświadczalnych i kontrolnych, z wyjąt-
kiem krótkotrwałego zmniejszenia się bezwzględnej
|iczby krwinek białych pomiędzy 26 a 31 dniem życia.
Pomiędzy poszczegolnymi grupami prosiąt widoczne
były znaczne róznice; nąwyższąwartośó wynoszącą
I3,4 GlL wskaźnik ten osiągnął w grupie prosiąt, któ-

rym podano IsoFertan, w tym samym czasie u prosiąt
otrzymujących Ferran liczba leukocytów wynosiła 10,6
G/L, natomiast u prosiąt kontrolnych 9,1 G/L. Aplika-
cja izoprynozyny w okresie ż dnt przed odsadzeniem
prosiąt od loch prowadzlła do szybkiego, wyraźnego
wzrostu wartości tego wskaznika. W 49 dniu życiabez-
wz glę dna liczb a l euko cytów u zw iet ząt otrzymuj ących
IsoFeran oraz dodatkowo w okresie 2 dni przed odsa-
dzeniem izoprynozynę (grupa IIA) była prawie dwu-
krotnie wyższa od liczby leukocytów zanotowanej w
grupie zwierzątkontrolnych. Uzyskane rożnice były sta-

Ęstycznie istotne. Pomię-
dzy odpowiednimi pod-
grupami zwierząt (A i B)
widoczne byĘ różnice w
poziomie leukocytów za-
równo u prosiąt otrzymu-
j ących prep ar aĘ żelazow e
jak i u zwierzą| u których
nie prowadzono żadnych
dzlałań pro fil akty c znych.

Oceniając skład popu-
lacji krwinek białych wy-
kazano istotny wzrost od-
setka limfocytów w gru-
pie pro siąt otrzymuj ących
IsoFerran. Różnice w tym
zakresie były szczególnie
wyraźne w stosunku do
grupy kontrolnej. Po-
cząwszy od26 dniażycia
stwierdzono stopn iowo
postępującą limfopenię u
wszystkich warchlaków z
podgrup kontrolnych (B),
podczas gdy zwterzęta,
które otrzym ńy lzopryno -
zynę ttlż przed odsadze-
niem reagowały wzTo-
stem odsetka limfocytów
o rcżnym stopniu nasile-
nia. Podobnie jak po-
przednio najwyższą w ar-
tość (7I%) wskaznik ten
osiągnął w grupie IIA,
podczas gdy w grupie
kontrolnej (IIIA) wyniósł
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on 54oń, a l zwterząt z grupy otrzymującej Ferran w
skojarzeniu z voprynozyną620ń. Rożnice te były sta-
tystycznie istotne. Stwierdzono także wyraźne rożnlcę
w liczbie limfocytow pomiędzy odpowiednimi podgru-
pami zwierząt doświadczalnych i kontrolnych.

Odmienne tendencj e obserwowano analizuj ąc odse-
tek granulocytów. Zanotowano stopniowe obnizanie się
tego wskaźnika pomiędzy ż a 19 dniem życta, zwarto-
ści wyjściowej około 70"ń do poziomu 37 ,9oń,39oń oraz
40% odpowiednio w grupach zwieruąt otrzymujących
Ferran, IsoFerran oTaz l zwtetząt kontrolnych. W poź-
niejszym okresie czasu w miarę przyrostu m.c. świń
stwierdzano stopniowy wzrost odsetka granulocytów.
Najwyższąwarlość parametr ten osiągnął w grupie IIA.

W toku analizy cytometrycznej z zastosowaniem
przeciwciał monoklonalnych d|a CD2, CD21, CD4,
CD8 oraz CD4-CD8-TCR/ó+ monitorowano zachowa-
nie się limfocytów B, T, subpopulacji Th i Ts oraz lim-
focytów TcĘó. U prosiąt osesków badaniem immu-
nofenotypowym stwierdzono początkowo stopniowlu
wzrost odsetka limfocytów B. W 26 dniu życia zwie-
rzątparametr ten osiągnął w grupach I-III wartość wy-
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Ryc. 1. Wskaźniki układu białokrwinkowego u prosiąt osesków



wiednio 30, 31 oraz26oń.

torem yó oraz wzrost odsetka limfocytów CDS+,
Oceniając wyniki badań cytometrycznych można

anie prosiętom izoprynozyny
ch układu odpornościowego.
ypowym wykazano wzrost li-

czebności poszczegolnych subpopulacj i komorkowych,

natomiast występujapa u wszystkich warchlaków lim-
fopenia np. w za-kresie subpopulacj i CDLI i CD4 była
zdicydowanie najsłabiej wyrażona u zwierząt, które
otrzymywały IsoFerran po urodzeniu i dodatkowo izo-
p.yńo"ynę w okresie przedodsadzeniowym. Podobne
-obserwacje 

poczynili w tym zakresie Mudron i wsp,

(28) oraz Hiil i wsp. (.I4),którzy bada|i wpływ że\azai
witaminy E na wybrane wskaźniki immunologiczne
świń. W swoich pracach autorzy ci dowiedli pozytyw-

nego wpływu podawanta żelaza oraz żęIaza w skoja-

rzJniu Ź witaminą E na poziom odsetka limfocytów T
oraz na aktywność metaboliczną fagocytów, Należy
dodać, że w przedstawionych badaniach nie wykazano
interakcji pomiędzy żelazem i witaminą E w stymula-

cji ocenianych parametrów immunologicznych,
" 

Flamingi *sp. 1tt;, oceniali z kolei możliwości sty-

mulacji .rt łuau odpornościowego śwtń zakażanych
wirusóm choroby Aujeszkyego. Wykazali oni brak
możliwo ś c i pr zełatlanta immun o supre syj ne go o ddzi a-

ływania tegó patogenu na układ immunologiczny świń
poprr", aplikację lzoprynozyny. Autorzy ci obserwo-

waii deprós;ę w zakresie zdolności limfocytc,w d9lr9-

,o]

,u 
]

'o ]

Iiferacji po stymulacjr mr-
togenami, obniżoną pro-
dukcję IL-2, silną leuko-
cytozę oraz neutropenię.
Podanie izoprynozyny
pozostawało bez wpływu
na kształtowanie się we-
wnętrznej ciepłoty ciała
po zakażeniu i wydalanie
wirusa.

Hennessy i wsp. (15)
oceniali właściwości im-
munomodulacyjne izo-
prynozyny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem
procesów blastogenezy
limfocytow i reakcji nad-
wrażliwości typu późnego
u prosiąt noworodków
odchowywanych w wa-
runkach sztucznych po-
cząwszy od 2 dnia po uro-
dzeniu. Okazalo się. że

wynik testu skómego oraz
odpowiedz proli [eracyj na

limfocytów w wyniku sty-
mulacji mitogenami była
nieco niższa u zwierząt
odchowywanych w izol'a-
cji od macior, ale warto-
ści te były porownywalne
do uzyskanych w grupie
prosiąt kontrolnych nie
poddanych immunosty-
mulacji i odchowywa-
nych w warunkach natu-
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Ryc. 2. Wskaźniki układu białokrwinko,tłego u warchlakólv
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ralnych, co wskazuje, ze lek ten moze byc z powodze-
niem stosowany w celu indukcji procesów odporności
komórkowej u noworodków odchowywanych szttłcz-
nie.

W badaniach prowadzonych w warunkach itl vitro
Lingares i wsp. (20) dowiedli, żę aplikacja izopryno-
zyny ma inhibicyjny wpływ na syntezę wirusowego
RNA w hodowli komórek MA 104 zakażanych mał-
pim szczepem rotawirusa. Najsilniejsze zahamowanie
replikacji rotawitusa (78% inhibicji) obserwowano pźy
dawce l pgńnl po 12 godzinach namnażania szczepu
w hodowli komórkowej Na podstawie uzyskanych
wyników autorzy wysunęli przypuszczenie, że izopry-
nozynamoże być skutecznym preparatem w warunkach
ill vivo, w leczeniu zakażeń rotawirusowych.

Właściwości immunopotencj al izuj ąc e izoprynozyny
zostały także wielokrotnie potwierdzone w badaniach
klinicznych wykonanych z użyciem innych gatunków
zwierząt (4, 12, 2], 29, 3l).

Podsum owuj ąc, wyka zano wyr aźne immuno stymu-
luj ące oddziaływanie izopryn ozyny podawanej profi -

1aktycznie odsadzanym prosiętom. Szczególnie korzyst-
ne wyniki otrzymano w rezultacie podawania nowo-
rodkom preparatu IsoFerran i ponownej aplikacji izo-
prynozyny w okresie przedodsadzeniowym.
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Ba]<rerie z rodzajl K]ebsie]la stanowią od 30 do 40% saprofi Lycznej mikro-

flory jelitowej zwierząt domowycb i dzikich. Występują one ponadto rł,glcbie.
wodzie i na roślinach. W lerrnie )iczącej 2500 królików w o]<resie od listopada

1999 r do krł,ictnia 2000 r. chorowały króliczęta przcd odsadzeniem i po odsa-

dzeniu Przy zachorowalności r.vynoszącej l0% r,v grupie zwierząt przed odsa-

dzeniem śmiertelnośc wyniosła 100%. Natomiast wśród królików po odsadze-

niu przy zachorowa]ności wynoszącej 20%, śrniertelność wynosiła 1ó% U ssa.-

cych królików w obrazie sekcyjnym dominowało krrłotoczne zapalenie jeJ;t i

obecność krwistego płynu w jelicie ślepym Na czoło zlnian sekcyjnych rL odsa-

dzonych królików y,ysuwało się nieżytowe zapalenie jelit i lvybroczyny w je1 i-

cie ślepym, bLadośc wątroby, nieznacznego stopnia powiększenie śledziony i
obrzęk krezkowyclr węzłórv chłonr.ych. Klebsie}la pneuntoniae subsp pneumo-

łlae lł,yizolowano z wątroby, serca, płuc, jelit, krezkowych węzłów chłonnych,

moczu, tnleka i z klatek. w których przebywały króliki Wyizolowanc szczepy

K. pneunloniaebyly wrażliwe na genta]nycynę. enlotlol<sacvnę i aprarnyc;,nę

Gialgia duodenalls występor,vała u 807o odsadzonych królikór,v Badaniem epi-

demiologicznym nie udało się ustalić żródła zakażęnia królikórv przez Klebsiel-
la pneunloniae subsp, pncunoniae Najprarvdopodobniej była nin rł oda l ub bez-

obj alł,owi nosiciclc tego zarazka.
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