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Summary

The aim of the research was a comparative evaluation of iron preparations produced by Biovet Puławy
(Suiferrovit, Suiferin paste) and other preparations popular in Poland (Ferrovet, Suibiofer). The influence of
the above-mentioned preparations on body weight growth and red blood cell indexes were studied. 86 piglets
from 8litters and 4 various piggeries were examined. Iron preparations were given on the 3rd and 14th days of
the piglets' lives in doses recommended by the producers. The influence of the evaluated iron preparations was
diverse but generally positive. The preparations containing swine serum (Suiferrovit, Suibiofer) had a more
positive influence on piglets' growth and health compared to the Ferrovet, which, containing more ferrum
dextrane, had a greater effect on red blood cells indexes. The discussion emphasized advantages of oral
preparations and the beneficial action of antioxidants in injectable forms of iron preparations.

Summarizing, both Biovet Puławy products: injectable Suiferrovit containing swine serum, Cu, Co and
vitamins B complex and Suiferin, an oral paste containing vitamins E, and Bl2 as well as ferrum gluconate,
effectively prevent the development of anaemia in piglets.
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Niedokrwistość z niedoboru żęIaza prosiąt jest zja-
wiskiem powszechnym i moze powodować duze stra-
ty ekonomiczne (I1, 13). Ma tendencję wzrostową
wskutek stałej i jednostronnej selekcji tego gafunku
zwtetząt, faworyzującej tylko 2 cechy - dlżąItczęb-
ność miotów i szybkie przyrosty masy ciała. W efek-
cie tego pro sięta r odzą się z cor az to mniej szym zapa-
sem żeIaza i wykazują zwiększone zapotrzebowanie
w pierwszym okresie życta. Spada szybko stęzenie
hemoglobiny i rozwija się niedotlenienie upośledza-
j ące podstawowe procesy fizj ologic zne. O graniczeniu
ule gaj ą ap e Ęt i pr zyr osty masy ctaŁa, a przede wszyst-
kim zmniejsza się odpomość na różne czynniki cho-
robotwórcze, co sprzyja rozwojowi schorzeń okresu
oseskowego, głównie biegunek t zapaleń dróg odde-
chowych (6, 11). Upadki prosiąt, które Łącząsię bez-
pośrednio lub pośrednio z niedokrwistością mo gąbyó
wyjątkowo dużę i sięgac nawet 30Yo w pierwszych
6 tygo dniach zy cta. D l ate go p ro filakĘc zna p o daż pr e -
paratów żelazowych prosiętom w pierwszych dniach
zycia jest już staĘmzabiegiem lekarskim i hodowl.a-
nym. Do niedawna dominowaĘ i nadal są stosowane
w Polsce proste preparaĘ do iniekcji zawierające kom-
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pleks trójwartościowe go żelazaz dekstranem - Ferro-
dex, Ferrowet, Fettan, które skutecznie zapobiegają
niedokrwistości (9, 10, 18), a\e działają dość jedno-
stronnie i mogąpowodować komplikacje. Po iniekcji
200 mg żęIaza w postaci dekstranu następuje wzrost
stęzenia żelaza, wi elokrotn ie pr zekt ac zaj ący gorną
granicę wartości fizjologtcznych (7), co moze powo-
dować efekty cytotoksyczne (I1). Stąd od dawna ob-
serwuje się proces wprowadzania do praktyki prepa-
ratów zło żony ch, zaw ier aj ący ch także inne skł adniki
zw iększaj ące o gó lną o dp orn o ś ć zw ier ząt, stymuluj ą-
ce przyrosty masy ciała i zapobtegające poszczepien-
nym powikłaniom - Suiferrovit, Suibiofer Se, Suife-
rin pasta.

Ważnośó problemu niedokrwistości prosiąt oraz
potrzebę produkcji odpowiednich preparatów profilak-
tycznychi doskonalenia ich składu dostrzegają ZakŁa-
dy Przemysłu Bioweteqmaryjnego w Puławach, obec-
nie Biowęt Puławy Sp z o.o. Produkowany od wielu
lat Suiferrovit jest nadal powszechnie stosowany przęz
lekarzy i hodowców mimo całej gamy nowych prepa-
ratów o interesującym składzie, np. Suibiofer. Nato-
miast znajiltjący się na rynku od 5 lat Suiferin - pasta



ma tę dużąza\etę, że może być stosowany doustnie
przęz samych hodowców

Celem badań było określenie profilaktycznej sku-
teczno śc i prep aratów żelazowy ch aktualnie produko -

wanych przęz Biowet Puławy (Suiferrovit, Suiferin -
pasta) w porównanilze znanymi na rynku preparata-
mi innych firm krajowych (Ferrovet, Suibiofer Se).

Matetiał imetody
Obserwacje kliniczne i badania laboratoryjne przepro-

wadzono na 86 prosiętachzB miotów w 4 różnych chlew-
niach, Maciory i prosięta ras mieszanych przebywały
w przeciętnych warunkach zootechnicznych. Dieta macior
składała się głównie ze śtut zbożowych z dodatkiem kon-
centratów dla macior i parowanych ziemniaków lub wy-
słodków buraczanych. Prosięta dokarmiano od 1 0. - 1 4. dnia
zycia mieszankami typu prestarter z niewielkimi dodatka-
rrri mleka krowiego i rozdrobnionych młodych zielonek,

Bezpośrednio po porodzie przeprowadzono badanie kli-
niczne macior i prosiaJ. Do szczegółowych badań labora-
toryjnych przeznaczono maciory i mioĘ nie wykazujące
klinicznych zaburzeń zdrowia. W kazdym miocie stosowa-
no 2 preparaty na podobnej liczbie losowo dobranych pro-
slaJ, a 2 prosięta pozostawiano jako kontrolę z wyjątkiem
1 miotu, w którym wszystkie oseski otrzymały preparat
Suibiofel.

Skład i dawki stosowanych preparatów oraz czas i drogę
podania ukazuje tab. l, Zastosowano dawki zalecaneptzez
producentów. Przed każdym pobraniem krwi i podaniem
preparatów przeprowadzono badania kliniczne i rejestro-
wano masę ciała. Krew pobierano z żyły czczej przedniej
do probówek zawierających sól potasową EDTA i w ciagu
kilku godzin oznaczano podstawowe wskaźniki układu ery-
trocytamego (stęzenie hemoglobiny Hb, wartość hema-
tokrytu - Ht i liczbę erytrocytów E). ()zlaczenia wyko-
nano plzy uzyciu anallzatorahematologicznęgo MS 9.

Wyniki iomówienie

Obserwacje kliniczne i efekty produkcyjne.
W chwili r ozpoczęcia badań pro sięta nie wykazyw aĘ
zaburzęń zdrowia i pod względem masy ciała, w po-
szczegóInych miotach nie były zbyt zróżnicowane.
Znacznę różnicę w masie ciała wystąpiły natomiast
między miotami, co uniemozliwiło utworzenie wyrów-
nanych grup do świ adczalny ch (tab. 2). W miarę trwa-
ni a do świ a dc zęnia zw iększ aĘ s i ę ró zni c e szc ze góInte
między grupami prosiąt otrzymującymi preparaty że-
Iazowę a grupą kontrolną zatówno w zakresie masy
cińa, jak i ogolnej kondycji oraz skłonności do zabu-
rzeń pokarmowych. W caĘm okresie obserwacji pro-
sięta otrzymujące Suiferrovit i Suibiofer nie wykazy-
wały objawów chorobowych, brak było padnięć zwy-
jątkiem 1 sztuki, ktora padła podczas pobierania krwi.
W tych grupach byĘ także największe przyrosty masy
ciała. Natomiast u części prosiąt kontrolnych oraz
otrzymujących Suiferin - pastę i Ferrovet wystąpiła
okresowobiegunka w 2. lub 3, tygodniu życia, co nie-
wątpliwie rzutowało na przyrosty masy ciała. W gru-
pie kontrolnej w następstwie ograniczonego apetytu,

Tab. 1. Skład, dawki i sposób podania badanych preparatów
żelazowych

Tab.2. Masa ciała (kg) prosiąt po podaniu wybranych prepa-
ratów żelazowych (! + S)

słabej kondycji i biegunki padły 2 prosięta, aw otrzy-
mującej Ferrovet - jedno. Prosięta z grupy kontrolnej
wykazywńy dość wyrażne objawy anemii w l. i2.
tygodniu życia, które ustąpi§ w końcowej fazie do-
świadczenia.

Jak wynika zpowyższych obserwacji i porównania
z grupąkontrolną wszystkie badane preparaĘ wyraź-
nie pozyĘwnie oddziaĘwaĘ nawzrost i zdrowotność

Plepaml Skład
Wiek zw., dawka
i droga podania

suilerrovil

Fewdekstranie-7mg

Cu w chlorku - 27 pg

Co w chlorku - 2,6 uo

Wit 81 - 30 ug

Wit. B, - 11 ilg

Wil. Bu - 2,8 pg

Wit. PP - 428 !g

surowica świńska od 1

3. dzień - 5 ml s.c.
14. dzień - 10 ml s.c.

§uilerin - pasta

Fe w dekslranie - 70 mg

Wit.E-40mg

Wit. B12 - 20 mg

adlg

3. dzień - 2,0 g p.o.

14. dzień - 2,0 g p.o.

Fe rrovet
Fe w dekstranie - 100 mg

adlml
3. dzień - 2 ml i.m.
14. dzień - 2 ml i.m.

suibioler se

Fe w dekstranie - 50 mg

Gu - 1,5 pg

Se - 0,3 mg

Wil 81 - 0,03 mg

Wit. 82 - 0,01 mg

Wil. Bu - 2,5 pg

Wit. B12 - 0,08 mg

Wit. PP - 0,4 mg

surowica świńska od 1 ml

3. dzień - 2 ml i.m.
14. dzień - 2 ml i.m.

Placebo Woda do iniekcii

3. dzień, odpowiednio:
1,5,2i5ml
1 4. dzień, odpowiednio:
1,5,2 i10 ml

Nazwa
p ]e p aratu

Liczb a

prosiąl

Masa ciała w odpowiednich dniach życia

3. dzień | tł. ori.n I zo. ori.,r

s u ile rrovil

Suilerin - pasta

Fenovet

su ibioler

Kontrola

17

22

24

9

14

1,72 t 0,30

'l ,75 ł0,24

1,59 t 0,18

1,12 ł 0,12

1,42 ł0,22

4,93 t 0,48

3,78 t 0,64

3,37 t 0,66

3,82 t 0,32

2,98 t 0,68

8,28 t 0,61

6,92 t 0,83

6,39 t 0,56

7,82 t 0,38

5,14 t 1,08



pro si ąt w granicach stwi erdzo ny ch pr zez innych auto-
rów, po zastosowaniu podobny ch mviązków ( 1, 1 0, 1 4,
1 5 , 1 8). W niniej szych badaniach korzystniej szy wpływ
wykarywały jednak preparaĘ zawterające w swym
składzie surowicę świńską. Połączenie dekstranu że-
laza z surowicąjest kompozycją teoretycznię uzasad-
nioną i efektywną w praktyce. U młodych prosiąt wy-
stępuje zarówno niedobór żelaza, jaki czynników od-
porno ściowych skierowanych przeciwko naj częś ciej
występuj ącym chorob om zakaźny m.

ZaIeĘ skoj arzone go oddziaływania prep ar atów żę -
laza i surowicy zostałyjuż dawno zavważonę i sął.vy-
korzystywane. Wprowadzony do praktyki prawie 40
lat temu Suiferrovit nadal jest preparatem cenionym
i powszechnie stosowanym. Ze względu na stosunko-
wo małą zawartość żęIaza i duży ltdział surowicy, co
zwiększa objętość pojedynczej dawki, zalecany jest
ptzede wszystkim dla prosiąt starszych przed odsadze-
niem. Dlatego uzasadniony jest schemat postępowa-
nia profilakĘcznęgo polegający na podaniu samego
dekstranu żęIaza w 2. lub 3. dniu Ęcta, a następnie
Suiferrovitu w 2. tygodniu życiaprzed odsadzeniem.

Wyniki badańwłasnych sugerują że sam Suiferro-
vit sto s owany 2 -krotni ę r ównież korzystnie i skutecz-
nie wpływa na zdrowie i efekty produkcyjne. Mała
zawartośó w nim żelaza może nię zawszę pokrywaó
zapotrzebowanie w pierwszych dniach życia prosiąt,
ale równocześnie jest zaletą ponieważ nie wyzwala
powikłań poszczepiennych i innych niekorzystnych
następstw wynikających z nadmiaru tego pierwiastka
(2, I2). To powoduj e, że nie jest potrzebny dodatek
antyoksydantów w postaci selenu lub witaminy E, które
zapobtegają tym powikłaniom, Selen lub witamina E
są staĘmi składnikami nowoczesnych preparatów za-
wierających znacznę ilości żęlaza. Znajdlją się one
w składzie badanych preparatów - Siuferinie - paście
i Suibioferze (tab, I). Zarówno selen, jak i witamina E
nie Ęlko zapobiegająpowikłaniom (17), ale majątak-
ze wszechstronne pozytywne oddziĄwanie na ogó1-
ny metabolizm,w tymtakże żęlaza (5), co jest istohre
w okresie maksymalnego wzrostu i intensywny ch prze-
mian ustrojowych.

Suiferin - pasta również korzystnie wpŁywałnaprzy-
rosty masy ciała w porównaniu z grupąkontrolną cho-
ciaż oddziĄwanie to było nieco mniejsze niżw przy-
padku Suiferrovitu i Suibioferu. Doustne podawanie
tego preparatu, przy pomocy specj alnej tubostrzykaw-
ki jest proste, zapewnia względnie dokładne dawko-
wanie i ma prawdopodobnie inne zaleĘ. Uwaza się,
żę żelazo podane doustnie szybko łączy sięz transfe-
ryną, z której jest bezpośrednio wykorzystywane do
sy ntezy hemo glob i ny b ez nadmi ernej kumul acj i w na-
rządach i węzłach chłonnych (l1, 16). Ten tor prze-
mian, jak i dodatek witlminy E, czynitenpreparatbez-
piecznym i nie powodującym komplikacji poszcze-
piennych.

Oddziaływanie na wskaźniki układu erytrocytar-
ne go. Wszystkie lżyte w do świadczeniu prep ar aĘ że -

Tab.3. Stężenie hemoglobiny (Hb), wartość hematokrytu (Ht)
i liczba erytrocytów (E) w krwi prosiąt po podaniu wybra-
nych preparatów że|azowvch fi + s)

lazowę efektywnie wpływały na układ erytrocfarny,
chociaż w innym stopniu niżnaprzyrosty masy ciała
(tab. 3).

Naj większy wzrost stęzenia Hb, wartoś ci Ht i licz-
by ery.trocytów nastąpił po iniekcji Ferrovetu, a naj-
mniejszy po podaniu Suiferrovitu, co jest zrozttmtałe,
uwzględniając zawartość żęIaza w tych preparutach.
W przypadku Ferrovetu dawka żęIazabyła kilkakrot-
nie vłyższa niż przy zastosowaniu Suiferrivitu. W Fer-
rovecie była najwyższa (200 mg) spośró d ogóInie za-
lec anych, a w Suiferrovicie (3 5 - 7 0) ntższa o d zalęcęń.
Mimo niskiej zawartości żelaza w Suiferrovicie war-
tość badanych wskaźników mieściła się w granicach
uznanych norm dla zdrowych prosiąt w tym okresie
rozwoju. Suiferrovit skutecznie zapobiegał rozwoj o-
wi niedokrwistości, co wynika ta}źę z porównania
z grupąkontrolną. Po podaniu Ferrovetu wartość pod-
stawowych wskaźników, szczególnie Hb krwi, byĘ
wyjątkowo wysokie, co jednak nieprzekJadało się na
przyrosĘ masy ciała. Oddzińywanie Suiferinu - pas-
ty i Suibioferu było nieco mniejsze niz Ferrovetu, ale
większe niz Siuferrovifu i możn a je lznac za optymal-
ne. Mniejszy wpływ Suiferrinu - pasty niz Ferrovefu
mó gł wynikaó z mniejszej zaw artości żelaza w dawce
(140 mg wobec 200 mg), atakże z innej drogi poda-
nia. W badaniach porównawczych stwierdzano zW-
kle mniej szy efekt krwiotwórczy pteparatów doustnych
(7,3,9, 15) i ma się to łączyć z ograniczoną alebar-
dziej selektywną i adekwatną do potrzeb ab sorpcj ą z j e-
lit ( 1, 9, 1 9). Pewien wpĘw ma zapewne takżę konsy-
stencja oraz sposób i umiejętność podawania doust-
nego.

9,42 ł 2,04

29,20 x 4,12

4,06 t 0,71

10,23 t 0,86

31,90 t 2,81

4,81 t 0,63

10,95 t 0,81

33,50 t 2,41

5,60 t 0,40

9,68 t 1,24

28,50 t 3,94

4,23 ł0,84

11,03 t 1,07

32,90 t 3,34

4,82 t 0,79

11,84 t 1,01

37,60 t 3,28

5,83 t 0,59

Hb (o/dl)

Hl (%)

E (1012/L)

9,98 t 1,69

28,80 t 5,70

4,32 ł 1,18

11,18 t 1,28

33,00 t 4,28

5,41 t 0,92

13,04 t 1,06

38,40 t 3,36

6,23 t 0,98

8,65 t 0,49

29,70 x2,23

3,77 x0,32

10,61 t 0,89

30,70 t 2,81

4,94 t 0,54

11,16 t 0,60

35,70 t 2,09

5,97 t 0,33

Hb (s/dl)

Ht (%)

E (1012/t)

9,'l8t'|,48

28,20 ł3,42

3,98 t 0,72

6,04 t 1,32

25,90 t 4,00

4,17 ł0,84

9,62 t 1,38

30,40 t 4,32

5.31 t 1.02



Tab.4. Stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC) i śred-
nia objętość erytrocytu po podaniu wybranych preparatów
żelazowych

Wyliczone wskaźniki pośrednie - stęzenie hemo-
globiny w krwinkach i średnia objętość krwinek (tab. a)
wskazują ze u prosiąt kontrolnych wystąpiĘ zmiany
charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru
żęIaza w postaci hipochromii w 14. dniu życia i mi-
krocytarności w 28. dniu.

Anal izuj ąc szcze gółow o o ddzińywani e w szy stkich
badanych preparatów na wzrost, zachorowalnośó
i wskazniki erytrocytame prosiąt mozna wysnuć wnio-
sek o ogólnie dobrej ich skuteczności profilaktycznej,
ale zróżntcowanej przydatnościw za|ężności od stop-
nia zaaw ans owani a ni e dokrwi sto ś c i i kondycj i pro s i ąt.
W przypadku wyraźnej anemii bezpośrednio po poro-
dzie, co zdarza się coraz częściej (4, 5, 8), wskazany
jest preparat o dażej zawartośct żelaza, np. Ferrovet,
natomiast gdy płody sąmałe i słabe raczej złożony pre-
parat, np. Suibiofer lub Suiferin - pasta. Przed odsa-
dzeniem, szczegóInie gdy pojawiają się zablrzenia
zdrowia, korzystrry byłby preparat zawterający w sw).rn
składzie surowicę, np. Suiferrovit lub Suibiofer.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzająopi-
nię o większej przydatności profilaktycznej t hodow-
lanej preparatów żęIazolvych zawierających w swym
składzie antyoksydanty illub surowicę. Wymogi te speł-
niają obydwapreparaĘ: Suiferrovit i Suiferin - pasta,
produkowane ptzez Biowet Puławy. Obecność suro-
wicy w preparatachjest istotna I w przypadku dużej
jej dawki prawdopodobnie nie jest konieczny dodatek
antyoksydantów.
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Badania przeprowadzono na 24 krowach rasy holsztyńskiej w 4 grupach do-
świadczalnych, u których wykonano zabieg chirurgiczny na stojąco na bocznej
stronie ciała. Znieczulenie nadtwardówkowe wykonano igłą Touhy wprowadzo-
ną do pier-wszej przestrzeni międzykręgowej odcinka 1ędźwiowego kręgosłupa.
Po około 1 min. po usunięciu powietrza igłę wprowadzono 7-10 mm głębiej
i wprowadzono pĘn znieczulający, Zastosowano 0,05 mg chlorowodorku ksyla-
zynylkg masy ciała,0,0ż5 mg chlorowodorku ksylazyny/kg masy ciała, 0,025 mg
chlorowodorku ksylazyny + 0,1 mg lindokainy/kg masy ciała lub 0,2 mg lindo-
kainy,&g masy ciała Czas sedacji wyrosił przy dlżej dawce ksylazyny 8,3+2,6

min , przy mniejszej dawce t 3,0+6,7 min., pizy ksylazynie podanej łącznie z lin-
dokainą 12,5Ł4,2 min, zaś czas analgezji wynosił odpowiednio 10,8+3,8 min.;
23,0tl6,0 min i 10,8+4; 1 min. W przypadku użycia samej lindokainy czas tlwa-
nia analgezji wynosił 10,0+3,5 min. Stosując do znieczulenia 0,025 mg ksylazy-
ny z 0,1 mg 1indokainy/kg masy ciała wykonano zabiegi chirurgicznebezko-
nieczności stosowania dodatkowej blokady. 
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