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Summary
The observations were carried out on crossbred sows; Polish Landrace x Polish Large White, and were

performed during six reproduction cycles with 6 weeks of lactation.
Two different techniques of sow drlng (traditional and experimental) were compared. The traditional

technique consists in the restrictive feeding of sows just before and alter weaning. The experimental technique
consisted in maintaining the feeding level used before weaning throughout the weaning day and on until
oestrus (although no longer than 10 days after weaning). Reproduction and mammary gland multiparous
were measured. The reproduction results, m,ammary gland and reproductive organ§ indicatę the usefulness of
the dr1,,ing technique with an intensive feeding level for sows with prolonged lactation to 42 days in six repro-
duction cvcles,
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Ograniczone zy.wienie loch sprzyja nadmiernej utra-
cie masy ciała i rezerwy tłuszczowej, powoduje obni-
zenie poziomu insuliny, hormonu luteinizującego (LH),
insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF- 1 ), zmniej -
szateż aktywność jajnikow przed i po odsadzeniu pro-
siąt (4, 13, 15). W efekcie zablrzeh hormonalnych
i metabolicznych obserwuje się pogorszenie płodnoś-
ci i produkcyjności macior (5, 9, 20, 22, 25), Niski
poziom żyw tenl,a pr zed odsadzeniem powoduj e obni-
żenię zawartości progesteronu we krwi i zmniejszana-
wet o 26%o wskaźnlk przeżywalności embrionów
w najbliższej ciązy (26), co zmniejszapożniejsząplen-
ność samic.

Efektywnym sposobem zakończenia laktacji i za-
suszenia gruczołu sutkowego jest utrzymanie po od-
sadzeniu prosiąt wysokiego poziomu żywienia lochy,
przy swobodnym dostępie do wodypitnej. Wzrost ciś-
nienia .wew.nątrz p,ęcherzyków wydzielniczych
i zmniejszenie przepływu krwi pTzęz gruczoł hamuje
proces syntezy, filtracji i efektywnej sekrecji mleka.
Nacisk mleka na komórki nabłonka pęcherzyków wy-
dzielniczy ch wyzwala reakcj ę apoptoĘ czną (3, 1 0, 1 1,
24), co przy równoczesnym obnizeniu wydzielania
h ormonów (pro laktyny, hormonu wzro stu, e stradiolu,
progesteronu) stanowi pr zy czynę inwolucj i gruczoŁu
sutkowego (2I,23).

Celem podjętych badań było określenie wpływu
zasto s owania o dmi ennych technik zasuszania na płod-
ność loch i stan narządow rozrodczych oraz gruczoł
mlekowy samic wieloródek.

Matetiał i metody

Badaniami objęto 22lochy mieszańce Fl rasy polska
biała zwisłoucha x wielka biała polska (pbz x wbp), rrżyt-
kowane w stadzie nie dłuzej niż sześć cykli rozpłodowych,
odchowujące prosięta przez 6 tygodni, wśród których wy-
odrębniono grupę doświadczalną i kontrolną. Zwterzęta
utrzymywano w jednakowych, nie odbiegających od norm
warunkach zoohigienicznych (l 8).

Lochy zywiono mieszankami pełnodawkowymi, sypki-
mi, pochodzącymi z jednej fitmy paszowej. Wartość po-
karmową mieszanek LP d]a loch prośnych (o niższej za-
warlości składnikorv pokarmowych) i LK dla loch kar-
miących (o wyzszej zawartości składników pokamowych)
podano w tabell 7.Paszęzadawano dwa razy dziennie, o sta-
łej porze dnia, przy stałym dostępie do wody.

W czasie ciĘy, w okresie okołoporodowym i w pełnej
laktacji orazw okresie oczekiwania na ruję lochy zywiono
indywidualnie. Poziom zywienia loch cięzarnych w grupie
kontrolnej i doświadczalnej był taki sam, lochy karmiące
zywiono w sposób ujednolicony, odpowiadający liczbie
kannionych prosiąt w miocie (12).

Zastosowano odmienną technikę zasuszanta loch kon-
trolnych (K) i doświadczalnych (D). W grupie K dwa dni*lPlaca finansolvana rł,ramach projektu KBN 5PO6E, 052 14 i DS



Tab. 1. Zawartość energii i składników pokarmowych w mie-
§zankach pełnoporcjowych dla loch prośnych (LP) i loch kar-
miących (LK)

przed odsadzeniem prosial zadawano Yz dawkj paszy lakta-
cyjnej, na dzień przed odsadzeniem Yz dawki paszy z dnia
poprzedniego, a w dniu odsadzenia stosowano głodówkę.
Po odsadzeniu prosiąt, tj. L,2. i 3. dnia lochom podawano
odpowiednio: l ,0, 2,0,3,0 kg mieszanki LK, w kolejnych
dniach po 3 kg tej mieszanki aż do dnia rvystąpienia rui
i krycia, W grupie D lochy przed odsadzeniem żywiono
tak, jak w okresie pełnej laktacji, tj. stosownie do liczby
kamionych prosiaj. Wysoki poziom zywienia z okresu lak-
tacji utrzymFvano w dniu odsadzenia i w kolejnych dniach,
az do lnomentu wystąpienia rui, ale nie dłużej niż do 10.
dnia po odsadzeniu prosiąt. Przy braku rui, od 1 1. dnia po
odsadzeniu zmniejszano lochom dawkę paszy do 3 kg na
sztukę dziennie. Przy wystąpieniu rui i kryciu zmieniano
paszę (z LK na LP) i zmniejszano dawkę do 2,3 kg/szt.
dziennie. Prosięta z gl:up D i K dokatmiano od 5-6 dnia
zy cia granu1 owaną rrrieszanką pre staft er.

Oceniono wybrane wskaźniki charakteryzuj ące przyży-
ciowo użytkowość rozpłodową loch. Po odsadzeniu pro-
siaJztrzecich miotów ubito 10 loch (po 5 loch w grupie).
Po odchowaniu 4,,5. lub 6. miotu ubito po 2 lochy z gl:upy,
łag,znie 12 sztuk. Ubój przeprowadzono zgodnie z obowią-
zuj ącymi procedurami, w dr-rrgim dn iu rui, 5 , lub 6. dnia po
odsadzeniu prosiaJ. Ocenionopo s,t nlortem macice i jajniki
ubitych macior.

Od kazdej lochy do oceny histomorfologicznej pobrano
post mortem, a następnie utrwalono
w 40o zbuforowanym roztworle lor-
maliny, wycinki gruczołów mleko-
wych, obejmując brodawkę sutkową,
zatokę i tkankę gruczołorł,ą. Materiał
do oceny pochodził z gruczołów mle-
kowych 2. lub 3. lewych oraz 4.Iub
5. prawych. Utrwalone wycinki zato-
piono w parafinie i pocięto na mikro-
tomie na seryjne skrawki grubości
4 pm. Skrawki wybarwiono metodą
przeglądową hematoksylina-eozyna
(H-E) oraz metodąPAS-Alcjan- błę-
kit alcjanu, w celu wykrycia muko-
polisacharydow zasadowych i kwaś-
nych,

Wykorrano badania kariometrycz-
ne, słuzące ocenie zmienności obję-
tości bezwzględnej jąder komórek na-
błonka końcowego przewodu śródzra-
zikowego. W badaniach wykorzysta-

no słuzącą określeniu liczby komórek aneuploidalnych
metodę cytometrii statycznej. Była ona metodą z wyboru,
gdyżumożIiwia precyzyjny wybór komórek, w których do-
konuje się pomiarów. W preparatach barwionych metodą
Feul gena określono obj ętość bezwzgl ędn ą (4 l 3 nr3) (średni
rzut powierzchni) ja.der limfocytór,v (V. - objętość jądra)
w pm3.Dokonano ilościowej oceny DNA metodącytome-
trii statycznej, określono indeks DNA (DNA Index DD
Wskaźnik ten obliczono, dzieląc miarę tendencji central-
nej IOD populacji badanych komórek przez miarętenden-
cji centralnej IOD populacji komórek kontrolnych.

IOD (Integreted Optical Density) - wskaźnik zintegro-
wanej gęstości optycznej jąder limfocytów.

Miarą tendencji centralnej była średnia arytmetyczna.
Indeks DNA dla komórek diploidalnych był równy 1. Ko-
mórkami kontrolnymi, o wzorcowej ilości DNA, były lim-
focyty węzłów chłonnych świń (pobrano węzły chłonne
krezkowe), w których stwierdzono cechy rozrostu odczy-
nowego. Zmiennośc ilości DNA w komórkach kontrolnych
(prawidłowych komórkach dipl oidal nych) nie przektacza-
ła 50ń. Dokonano pomiarów IOD 1000 losowo wybranych
jąder komorel< nabłonka końcowego przewodu śródzrazl,-
kowego.

Wyniki charakteryzujące stan czynnościowy komórek
nabłonka końcowego przewodu śródzrazikowego w okre-
sie inwolucji podano jako tzw. stopę zmian dla grupy kon-
trolnej (K) i doświadczalnej (D), Wskaźnik procentowy
wskanqe stosunekuzyskanej warlości cechybadanej w gru-
pie 1och, które odchowały od 4 do 6 miotów w porównaniu
z gn]pąloch, które odchowały 3 mioty.

Wyniki opracowano statystycznie stosujap analizę wa-
riancji z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadra-
tów (2).

Wyniki iomówienie
Nie stwi erdzono i stotnych statysty cznię r óżnic mi ę-

dzy grup ami, do ś wi adc zalną I kontro lną dl a b adanych
cech rozrodu (tab. ż).Liczbaprosiąt urodzonych ogo-
łem i zyłvo w trzech cyklach rozpłodowych była w gru-

Tab.2. Użytkowość rozpłodowa loch

Liczba prosiąl
urodzonych w miocie
ogółem, szl.

Liczba prosiąl
żywo urodzonych
W miocie, szt.

Liczba prosiąl
martwo urodzonych
w miocie, szt.

Liczba prosiąt

w 21. dniu, szl.

Masa miotu

w 21. dniu, kg

3

4-6

raze m

3

4-6

razem

3

4-6

razem

3

4-6

razem

3
4-6

raze m

12,25
,l1 

,98
12,1,|

11,25
,l1,17

1,|,2,|

0 ,92
0,88
0,90

9,90
9,56
9,73

52,93
53,98
53,45a

12,62
11,50
12,06

11 ,98
10,60
,l1,2g

0,60
0,90
0,75

10,80
9,75

10,28

61,54
60 ,50
61,02b

+ 3,02
- 4,01

- 0,41

+ 6,49
- 5,,l0
+ 0,71

- 34,78
+ 2,27
- 16,67

+ 9,09
+ 1,99
+ 5,65

+ 16,27
+ 12,08
+ 14,16

12,44
11,74
12,09

11,62
10,88
11,25

0,76
0,89
0,83

10,35
9,65

10,00

57,23
57,23
57,23

Objaśnienie: a,b - różnica istotna przy p < 0,01



pie D wyższa w porównaniu zKo 0,3'7 szt. t0,73 szt.,
a w cyklach 4-6 -ntższa. Stopa zmlan D/K dla ltczby
prosiąt odchowanych do wieku 3 tygodni była dodat-
nia w cyklach I-3 i 4-6 (tab.2).Utrzymante w kolej-
nych, tj. 1-3 i 4-6 okresach okołoodsadzeniowych in-
tensyrvne go Ąłvi eni a prawdop o dob nie pr zy czy niło s i ę
w dłuzszym okresie czasu do utrzymania w organiz-
mie loch większych ręzęrw białka i tłuszczu (I7),
Mogło to mieć wptyw na masę 3-tygodniowych mio-
tow, Była ona istotnie wryższaw grupie D w porówna-
niu z K dla wszystkich ocenionych miotów łącznl,e
(p < 0,01). Intensyłvne z5,rvienie loch w okresie oko-
łoodsadzeniowym (grupa D) w porownaniu z ograni-
czonym (grupa K) wpłynęło korzystnie na cechy mio-
tów. Potwierdzająto wyniki badan, w ktorych autorzy
wykonuj ąc przyĘciowo pomiary ultladźwiękowe gru-
bości tkanki tłuszczowej i wysokości musculus lon-
gissimus dorsi wykazal| ze intensywne zywienie
w okresie okołoodsadzeniowym sprzyja utrrymaniu re-
zerw blałka (I 6, r 1 ) . Autorki stwierdziĘ mniej sze stra-

Ę lub nawet przyrost wysokości mięśnia najdŁuższe-
go grzbietu na 1 kg przyrostu masy ciała u loch żywio-
nych intensywnie przy odsad zenill, uzytkowanych
w stadzie przęz 3 cykle rozpłodowe, karmiących pro-
sięta 6 lub 4 tygodnie. W badaniach własnych wyższy
okresowo poziom żywienia loch mogł mieć równięz
korzystny wpływ na stan gruczofu mlekowego. Jak
podaje Rekiel (I7) (za van der Peet-Schwering i den
H arto g I 9 9 7 ), w ko l ej nych cykl ach r o zr o dczy ch udział
zdeponowan e go tŁuszcnl w c ałkowiĘm przyro ście, na
który składaj ą się m. in. przyrosty r onv ijaj acy ch się gru-
czoŁów sutkowych, zwiększa się. Do produkcji siary
i mleka locha wykorzystuje nie tylko składniki paszy,
ale równiez własne rezerw, co mogło przyczynlc się
do zwiększenia energetyczności pokarmu. Uzyskano
dobre wyniki odchowu prosiąt w miotach od loch z gru-
py D (tab. 2), Róznica między grupami D i K w masie
3-tygodnio!\rych prosiąt wyniosła średnio 7 ,57 kg na
korzyśc grupy doświadczalnej.

W ocenie histologicznej stwier-
dzono zmiany w tkance gruczoło-
wej w formie nacieków komórko-
wych ogniskowo masywnych.
W obrębie tkanki łącznej środ-
mi ąż szowej gruczoŁu stwierdzono
nacieki komórek j ednoj ądrowych,
o gniskowo z przew agągranulocy-
tów kwasochłonnych hlb zudzia-
łem komórek plazmaty czny ch.
Białko mleka zalegającew gruczo-
le mogło dziaŁac jak alergen,
zwiększaj ąc liczb ę eozynof,rli ( 1 9).
Zrąb łącznotkankowy był obfiĘ.
Wystąpił rozrost tkanki łącznej
śródmtĘszowej oraz złuszczanię
komórek nabłonka pęcherzyków
wydzielniczych. Nasilenie odchy-
leń było większe u loch odchowu-

Tab. 3. Stan czynnościolvy komórek gruczolu sutkowego (po
odsadzeniu 3 miotów: 100%)

jących od 4 do 6 miotów w porownaniu z samtcamr
ubijanymi po odchowaniu 3 miotów. Podobne zalęż-
ności stwierdzono w innych badaniach (14). Ocena
hi stolo gi cz na gruczołu mlekowe go 1o ch wykazała
umiarkowaną liczbę zmian, nie zróżnicowaną w gru-
pach zasus zany ch odmiennymi technikami.

W badaniach własnych ocena kariometryczna ko-
morek nabłonka końcowego przewodu śródzrazikowe-
go gruczołu sutkowego wyrażona stopą zmian dla DI
i V^wskazuje na korzystny wpływ odmiennej techni-
ki zasuszania na badane wskaźniki, tj. indeks DNA
i objętość jądra (tab. 3). Intensywne zywienie loch
w okresie okołoodsadzeniowym wpływa korzystnie na
proliferację komórek nabłonka. Badania gruczołu mle-
kowego w okresie inwolucji u loch wieloródek \^ryko-

nanę przęz Rekiel (I7) wykazały u loch zywionych
intensywnie przed, w dniu i po odsadzeniu, korzystne
tendencje do zwiększania objętości jądra (V^) i indeksu
DNA (DI) w komórkach nabłonka końcowego prze-
wodu środpłacikowego gruczołu mlekowego. Wska-
zujeto na nasilenie procesów syntezy DNA i jest syg-
nałem pobudzenia proliferacji. Ak§wność ssania pro-
siąt z ltcznego miotu zwieJ<sza o 50-55Yo masę gru-
czoŁtl sutkowego i o około I00% ogolną zawartośc
DNA w gruczole między 5. a2I. dniem 3-tygodnio-
wej laktacji (7, 8).

D la więks zo ś ci c ech char aktery zuj ących nar ządy
rozrodczę uzyskano w grupie D w porównaniu z K

Tab. 4. Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch wieloródek

Masa macicy, g

Długość rogów
maclcy, cm

Masa iajników, g

Liczba
pęchenyków
jainikowych, szl.

Liczba ciałek
żółtych, szl.

3

4-6
lazem

3

4-6
razem

3

4-6
raze m

3
4-6

raze m

3

4-6
razem

542,5
507,2
524,8

147,g
1 63,4
1 55,7

9,55
11,69
10,62

20,00
17,89
18,94

11 ,00
15,00
,l3,00

519,3
750,7
635,0

162,0
185,6
173,8

12,75
15,64
14,20

21,20
22,83
22,02

28,60
1 0,33
19,47

- 4,28
+ 48,01
+ 21 ,00

+ 9,53
+ 13,59
+ 1'l ,62

+ 33,51
+ 33,79
+ 33,71

+ 6,00
+ 27 ,61
+ 16,26

+ 160,00

- 31 ,13
+ 49,77

530,9
62 9,0
579,9

1 54,9
174,5
164,7

1,| ,1 5

1 3,66
12,41

20,60
20,36
20,48
,l 

9,80
12,67
1 6,23

53,91

11,05

1,08

1,41

4,47



korzystniejsze wyniki (tab. Ą, Roznice między grupa-
mi nie były statystycznle istotne. Obserwowano lep-
szy rozwój narządów rozrodczych loch doświadczal-
nych ubitych po odchowaniu 3 miotów (długość ro-
gów macicy - o 14,1 cm, masa jajników - o 3,20 g)
oraz większą liczbę pęcherzykow jajnikowych
(o 1,20 szt.) i ciałek żółtychnajajnikach (o 17,6 szt.)
u ww. samic. U samic z grupy D ubitych po odsadze-
niu miotów od 4. do 6. rowniez stwierdzono lepszy
r o zw oj nar ządów r o zt o dc zy ch w y r ażony s top ą zm i an
DlK (%) (tab. 4). Przy większej o około 5 sztuk licz-
bie pęcherzykow jajnikowych u loch z grupy D w po-
równaniu z K (lochy odchowujące mioty od 4. do 6.)
(ab. Ą nieco słabsze wyniki rozrodu loch starszych
(tab. 2) mo gły wynikać z nlższego wskaznika zapło d-
nieh oraz zwiększonej zamieralności komórek jajo-
!\ych i/lub zarodkow naróżnych etapach ich rozwoju.
Wyniki badań r ożny ch autorów (I, 6, 9, 1 6) wskazuj ą
że zwiększenie lochom ilości energii w okresie 4-21
dni przed rująpowoduje zwiększenie liczby owulują-
cych komórek jajowych, wzrost wskaznika zapłodnień
oraz zwiększenie llczby żywych zarodków. Dodatek
energii wpływa korzystnie na wskaźnik owulacji
(r: +0,54). Podwyzszenie poziomu zywienia między
odsadzeniem a kryciem zwiększa u wieloródek liczbę
pęcherzyków jajnikowych i owulujących komórek ja-
jowych, ale nie zawszę liczebność miotóq jak to ma
miejsce u młodych loch,

podsumowanie

Uzyskane wyniki rozrodu, ocena histomorfologtcz-
na i kariometrycznagruczoŁa sutkowego oraz wartoś-
ci cech charakteryzujących narządy rozrodcze loch
wieloródek wskazują na zasadność intensywnego ży-
wienia samic przed odsadzeniem, w dniu odsadzenia
i po odsadzeniu, aż do dnia wystąpienia rui i krycia,
przy wydłuzonej do 42 dni laktacji iutrzymaniu loch
w stadzie przez 6 cykli rozpłodowych.
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Profil metaboliczny określono u l1 sztuk zdrowego bydła i 48 sznk bydła
chorego na pryszczycę po zakażeniu naturalnym Wszystkie zv,ierzęta byĘ rasy
lokalnej,obydwupłci Wekrrł,izrł,ierzątoznaczonopoziomglukozy,azotumocz-
nikowego, cholesterolu. białka całkowitego, albumin, globulin, stosunek a]bu-

min do globulin U bydła chorego na pryszczycępoziom glukozy we krv,i wyno-

sił 4,46+015 mmol/l, azotu mocznikowego 1^82Ł0,02 mnlol/l, cbolesterolu
2,31t0,08 mmo1/l białka całkowitego 0,33+0,005 mmol/l, alburnin
0,67+0,0] mmo1/l, globulin 0,20+0,01 mmol/1, stosunek albumin do globulin
3,35+1,00 U zdrowego bydła te wańości wynosiĘ odpowiednio: 3,15+0,03;

7,J l+0,38; 5,74+0,27 ; 0,26+0,01; 0,57+0,04; 0,t4+0,01 l 4,07+4,0.

G.


