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causing diarhea

Summary

The aim of the study was to determine the effects of transferrin and ceruloplasmin in Piglets (taking into
account their age) on their resistance to particular Escherichia coli strains causing diarńea.

The study eximined 31l hybrid suckling pigtets of various ages (lO to 14 and 15 to 28 daYs), healthY as rvell

as with diarrhea caused by 
"E. 

coti. nuil-sitilńg piglets (with diarrhea and clinically healthY) were selected

randomly to determine the serum levels of rmĆlńtal iron binding capacity), total iron, Tf iron saturation,
ceruloplasmin and copper. Faeces samples were collected from piglets_with_diarrhea and E. coli strains
identified in the samplóŚ were divided into non-hemolytic and hemolytic, including those Possessing F4 (K88)
antigens. A correlatión was observed between the participation of transferring and ceruloPlasmin in the acute
phaie response and the pig|ets' age. Younger pigtóts showed a weaker defense response than older on_es. The
ituay atso showed that tńe"defensŃe role oTt.u.rsfe..ing and.ceruloplasmin (19!_i!ea by piglets' age) dePends

on tńe Ępe of E. coli strains causing diarrhea, i.e. strains with and without F4 (K88) antigens.
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Organizm w obronie przed patogenami utrzymuje
układ odpomościowy w stałej gotowości. Taki stan za-

oraz wytwa-
(nieimmuno-
ówTiB(13).
ch mechaniz-

w okresie neonatalnym jest jeszcze niski i sukcesywnie
wzrasta wraz z wiekiem (13, 17). Natomiast elementy
swoiste, zarówrro w zyciu płodowym, jak i wczesnopo-
urodzeniowym, nie wykazuj ą dostatecznej doj rzałości
funkcjonalnej, w tym do produkcji przeciwciał Q, 13).
Tak więc proiięta pozyst<ują1 

" 
*iur- , innymi czynnika- zaangażowanych w metabolizmte Żelaza. ZdolnoŚĆ trans-

mi (odpońi edzia|iymiza siańodporności Ógólnej i miejs- feryny do wią.zania żelaza (warunkowana ferroksYdazo-

cowej _ w jelicie) w sposób bierny, poprrórprżyswoje_ wyrn działaniem ia transport

nie sńry i ńtet<a matki (l3). tego pierwiastka immunolo-
Okołó 2-3 tygodni ażycianastępuje przejście z odpor- gicznego, wpływ logiczną (9,

ności biemej na cz
pornośc .ńirtą m uczestnictwa Tfw procesach obron-
'odpomość niesw-o riostatyczne dzjałanie, oparte na wią-

osiagnęły jeszcze o patogenom) żela,za oraz endotoksyn

nikim ii:, rz, ::). bakteryjnych (9, 11, 2}).Podczas infekcjijestonowzmac-
Stanienw połączeniu z niesprzyjającymi walunkami niane i modulowanie m.in. Przez cerYloPlazminę. Usu-

odchowu uspósabia prosięta aó ,Óiizói, głównie prze- wa ona nadmiar wolnych rodników'tlenowYch, Powsta-



łych wskutek wzmozonyc
fizjologtcznym Cp wraz z
nio - miedzt i żęIazaw rę

Materiał imetody

Cp i Cu w przypadku 293 próbek.
- 
Wartość wŚkaźników wyrazono średnią arytmetyczną fi)

i odchyleniem standardowym (s). Wartościżęlaza i % wysyce-
nia Tf żęIazem transformowano logarytmicznie przed analizą
statystyczną. Do porównania poziomu badanych parametrów

surówicy krwi prósiąt, różniących się stanem zdrowia i wie-



Tab. 1. Poziom wskaźników surowicy krwi prosiąt różniących się stanem zdrowia i wiekiem
G+s)

Objaśnienia: S stan zdrowia W-wiek; * p ś 0,05; ** -p < 0,01

Tab. 2. Wpływ szczepów E. coli na poziom wskaźników surowicy krwi prosiąt wykazują-
cychbiegunkęG+s)

jonów żelaza, sprzyjając namnażanil patogenów (9, 11,
20).

Uwzględni ając powy ższe
doniesienia oTaz różnicę
w stopniu wysycenia Tf żela-
zemmiędzy prosiętami z bie-
gunką a zdrowymi (tab. 1),
mo żna pr zyplszczać, żę bak-
teriostatyczne działanie tego
białka było osłabione. Różnica
w poziomie surowiczego ze-
lazamiędzy prosiętami z bie-
gunkąazdrowymi (tab. 1) do-
ty czyŁa j edynie młodszych
osobników (interakcja stan
zdrowia x wiek). wynik ten
wskazuj e, że povllższą suge-
stięnalezy odnieśó właśnie do
nich. słabsza zdolność obron-
na Tf u młodszych prosiąt
(względem starszych) mogła
wynikać m.in. z zablrzeń
w metabolizmię żęIaza. Jego
niedobor (częsty w tym okre-
sie) wiąze się z niedostatęcz-
ną syntezą transferyny
i współdział ającej znią lakto-
feryny (4). Stopień dojrzałoś-
ci funkcjonalnej elementów
obronnych, warunkowany
wiekiem, również wpŁyw ał na
uzyskany wynik. Zdaniem
niektórych autorów (17), war-
tości wskazników odporności
nieswoistej komórkowej
(m.in. indeksu fagocltarnego
i testu wewnątrzkomórkowe-
go zabijania) w zr astĄą wr az
z wiekiem prosiąt, podobnie
jak aktyvrłro śó Iizorymu nie-
swoistego elementu humoral-
nego (33).

Nizszy poziom TIBC i vryż-
szy Cp w surowicy krwi pro-
siąt z biegunką względem
zdrowych (tab. 1 ) jest efektem
odpowiedzi ostrej fazy. Pod-
czas jej przebie gl, zmienia się
tempo syntezy niektórych su-
rowiczych białek (m.in. trans-
feryny i ceruloplazminy). Na-
stęp stwem j est zmiana ich stę-
żeniaw osoczu - wzrostbądź
spadek (1, 16).

Transferyna świń jako tzw.
negatywne białko ostrej fazy
przejawia spadek poziomu
w osoczu (18). Natomiast ce-
ruloplazmin a wykaruj e wzro st
stęzenia, co charakteryzuje
tzw. pozytywne białka ostrej

fazy (3,16). Jest ona białkiem tzw.IITz:ut:u, czyli wolno
reagującym (1, 16). Jej stężenie u świń wzrasta dopiero
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Objaśnienia: W-wiek; S szczep E, coli; * -p ś 0,05; ** p < 0,01



ż. dnia od momentu iniekcji terpentyna. osiąając mak-
symalną wańość (wzrost o ok. 40%) w 4. dniu zapalenta
(3). Wzrost poziomu Cp podczas infekcji vryrażanasile-
nie reakcji obronnych i adaptacyjnych. Białko towzmac-
nia i moduluje chemotaksję (27), zmniejsza negatywny
wpływ stresu oksydacyjnego poprzez usuwanie i degra-
dację nadmiaru rodników tlenowych (14) oraz generuje
b 3l).

e różnice w poziomie
n krwi prosiąt z biegun-
ką względem zdrowych uznano za przejaw ogólnoustro-
jowej reakcji obronnej przeciw szczepomE. coli-wtym
hemolitycznym (H) i niehemoliĘcznym (N). Niejedno-
rodność badanych szczępow E. coli upowazniła do po-
równania ich wpływu na obronne działanle Tf i Cp oraz
związanych z nimi pierwiastków. Na podstawie takiej
anallzy stwierdzono róznicę jedynie w poziomie TIBC,

zan\lgenamiF4(F4-) ibezF{(F4 ) jako ewentualny czyn-
nik modyfikujący efekt reakcji obronnych (tab.2).

Stwierdzono zróżnicowanie poziomu TIBC i Cp pod
wp§rvem interakcji (szczepy E. coli x wiek). Prosięta
z bie g:ulnką E. c o l i F 4* o dznaczały się nizs zym poziomem
TIBC (lecz jedynie młodsze) oraz wyższym - Cp (lecz
jedynie starsze) (tń. ż), (9),
spadek poziomu surowi ęże-
nia infekcji, O stęzeniu niż-
szy u młodszych prosiąt z biegunką E. coliF4* niżF4 ,
co sugeruje ostrzejszy u nich przebieg infekcji. Na zło-
zono ś c te go zagadnienia wpĘw aj ą zar owno właś ciwo ś -

ci organizmu (w tym genetyczne, wiek), jak i patoge-
nów. Szczepy zF4* różniąsię od innych enterotoksycz-
nych E. coli (zagrażających oseskom) zdolnością uwal-
niania obu toksyn ciepłostałej (ST) i ciepłochwiejnej
(LT) bądż jednej z nich, często LT (silnie immunogen-
nej). Natomiast E. coliF5, F6, F41 wyzwalają zwykle
ST. W zależnoścl od rodzaju dztŃajagej enterotoksyny
objawy biegunki pojawiają się i utrzymują w różnym
czasie (5, ż2-ż4).

Brak różnic w poziomie Cp między młodszymi pro-
siętami i jej wystapienie między starszymi (tab. ż) wska-
zlje na słabszy ldztał tego białka w procesach obron-
nych, spowodowany m.in. niepełną jego syntezą w tym
okresie życla (2I).

podsumowanie

Wyniki badań wskazują na uczestnictwo transferyny
i ceruloplazminy w odpowiedzi ostrej fazy, skierowanej
prz e c iw szczep om E . c o l i, p ow oduj ących zakńente pr ze -

wo du p okarmowe go s s apych pro si ąt, obj awiaj ape s ię bi e -

gunką. Zaangażowanie tych białek na tle innych ogólno-
ustrojowych mechanizmów obronnych modyfikował
wiek prosiąt orazrodzaj szczepu E. coli, działającego na
ich ustrój. Młodsze prosięta odznaczały się słabszązdol-
no ś cią obro nnąntż starsze. Szczepy E. c o li z anty genami
F4(K8B) w odnięsieniu do szczepów pozbawionych tych
antygenów wywierĄ silniejsze działanie (dogłębnie nie
analizowane) na młodsze prosięta niż na starsze.
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