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Summary

The intense growth of piglets in their first days of life and |ow reserves of iron easily leads to a deficiency in
this element. The aim of the study was to determine the efficiency of particular preparations in anemia preven-
tion, their influence on the breeding indices and behavior of some cell-mediated non-specific immunity indices
in piglets from birth till weaning time. The preparations administered (Biofer, Suifferin, Ferran) indicated
a high efficiency in supp|ementing iron deficiency in piglets. Erythrocyte count, hemoglobin concentration as
well as hematocrit values proved to be markedly higher in the groups where the ferric preparations were
supplied. Iron administration stimulated the non-specific immunity system in the treatment groups of piglets.
A higher ability of PMN cells to reduce NBT in both resting as well as stimulated states was recorded, and there
was an increased percentage of phagocytizing cells and higher phagocyte index. Owing to decreased immunity
and anemia in the piglet group with no iron supplement, considerably lower body weight gains were noted and
a higher mortality rate up until weaning time.
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Żelazo 1 estj ednym z mikro elementów nie zb ędnych
do właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu.
Warunkuj e, między innymi. tworzenie się hemoglobi-
ny i mioglobiny, przenoszenie tlenuprzez erytrocyty,
tym samym oddziaĘwuje na proces utleniania biolo-
gicznego (20). Zelazo jest niezbędnym składnikiem
wielu enzymów, wpĘwając w ten sposób na prawid-
łowy przebieg procesów biochemtcznychw ustroju ( 1 ,

3, 6, 7, 9, 13, I7-I9). Równiez właściwe funkcjono-
wanie układu immuno 1o g iczne go organizmu wymaga
odpowi edni e go p oziomu żęIaza. Przy niedob or ze te go
pierwiastka ob s erwowano sp adek liczby neutro filów
(:4,5), poziomu IL-1, proliferacji trombocy,tów i lim-
focytow T otaz obnizenie aktywności fagocytów (3,
14). W związkuztym deficyt tego pierwiastka wiĘe
się ze zwiększoną podatnością organizmu na infekcj e,

Jednocześnte zbY duze stężentę żelazamożę być dla
ustroju niebezpieczflę zę względu na mozliwość ge-
nerowania reaktywnych form tlenu (3). Ponieważ więk-
szość bakterii patogennych do swojego rozwoju wy-
maga odpowiedniej ilości wolnych jonow żelaza (9,
I7),uważa się, ze stany hiperferemii mogąprowadzić
do wzrostu ilości przypadków infekcji (16).

Inten slłvny wzro st pro s i ąt w p i erw szy ch dniach ży -

cia pr zy czyni a się do zwi ększone go zap otr zeb owania
na żelazo. Niskie zapasy tego pierwiastka u prosiąt

(około 50 mg) oraz jego niedostatecznapodaż zmle-
kiem lochy, prowadzą w krótkim czasię do deficytu
żelaza. W przypadku braku działahzmierzających do
odpowiednio wczesnego uzupełnienia fi zj olo giczny ch
niedoborów dochodzi do anemii w postaci klinicznej
lub subklintcznej (2,12). Następstwem tego stanu jest
zahamowanie rozwoju, spadek odporności, a w kon-
sekwencji wzrost śmierlelności prosiąt (20).

Celem badah było określenie skuteczności wybra-
nych preparatów żęlazowych w zapobieganiu anemii,
ich wpływu na niektóre wskaźniki hodowlanę oTaz
zachowanie się wybranych wskaźnikow komorkowej
odporności nieswoistej u prosiąt w okresie od porodu
do momentu ich odsadzenia.

Matetiał i metody
Do profilaktyki anemii prosiąt z grup doświadczalnych

wykorzystano preparaty żęIazow ę : B iofer (B iochefa), Sui fer-
rin (Biowet, Puławy) i Fenan l00 (Vet-Agro). Biofer (Bio-
chefa seria próbna) jest pleparatem żelazowym w formie
pasty, zawierajapymw l gpreparatu 150 mgżelazatrójwar-
tościowego w formie fumaranu, 1 mg witaminy Bu, 0,0l mg
witaminy B,r, 5 m8 witaminy C, 0,0l mg kwasu foliowego
i 0,1 nrg siarczanu miedzi, Suifferin (Biowet, Puławy) - pre-
parat w postaci pasty, zawierający w 1 g preparafu70 mgże-
Iazaw postaci dekstlanu, 40 mg witaminy E i 20 mg witami-
ny B,:. Ferran 100 (VetAgro) - zawiera żelazo trójwarlościo-



we w postaci kompleksu z dekstranem niskocząsteczkowym
100 mglm1. Preparatprzeznaczony jest do stosowania domięś-
niowego lub podskórnego.

Badania laboratoryjne przeprowadzono na 6 miotach pro-
siąt (ogółem 40 sztuk) rasy wielka biała polska (w.b.p.), po-
chodzapych z jednego gospodarstwa z terenu woj, lubelskiego.

Prosięta zkażdego miotu podzielono po urodzeniu losowo
na cztery grupy po 10 sztuk w każdej. Prosiętom grupy pier-w-
szej podanoper os w 2. i 9. dniu życiaBiofer w dawcę 1 ml/
/prosię, Prosiętom grupy drugiej podano w tych samych dniach
per os Suiferrin w dawce 1,5 ml/prosię. Prosięta grupy ttze-
ciej otrzymŃy w 2. dniu ży cia domięśniowo FerT an l 00 w daw-
ce 2 ml/prosię. Grupa czwatia stanowiła kontrolę i otrzymała
placebo (PBS w dawce 2 ml/prosię i.m.).

Od wszystkich prosiąt pobierano Wew z żyły szyjnej ze-
wnętrznej do jałowych probówek wirówkowych oraz probó-
wek silikonowych zawierajapycb heparynę (20 j.m, na 1 ml
krwi). Krew pobrano przed podawaniem preparatów żelazo-
wych w 2. dniu zycia prosiąt oraz w 5., 72., 20., 30. i 42. dniu
(do c z asu o dłag zenia pro s i aJ o d mac io r) . P rzy u ży cn analiza-
tora hematologicznego w krwi oznaczono liczbę erytrocytów,
stęzenie hemoglobiny (Hb), warlość hematokrytu (Ht), licz-
bę leukocytoą limfocytów oraz granulocytów. Badania nie-
swoistej odporności komórkowej obejmowały określenie
w krwi następujących wskaźnikow: testu redukcji błękitu ni-
trotetrazoliowego plzy użyciu tesfu NBT w dwóch warian-
tach (spoczynkowym i stymulowanym lateksem - Difco
Laboratories USA) metodą cytochemiczną (15), odsetka
komorek fagocytuj ący ch or az indeksu fagocytarne go metodą
cytochemiczną z zastosowaniem standardowego szczepu Sta-
phylococctts aureus 206P wg Gościckiej (8).

W drugiej części doświadczęnia dokonano oceny wpływu
badanych preparatów na niektóre wskaźniki hodowlane pro-
siaJ. Badania objęły określenie masy ciała prosial w dniu uro-
dzęniat odsadzenia, średniego dobowego przyrostu masy ciała
oruz Iiczby prosiąt padłych do momentu odsadzenia. Prze-
prowadzono je na 32 miotach w tym samym gospodarstwie,
stosując te same preparaty żelazowe, analogicznie jak w częś-
ci laboratoryjnej doświadczęnia. Skutecznośó preparatu
Biofer ocęniono na I02 prosiętach (10 miotów), preparatu
Suifenin na 1 03 prosiętach ( 10 miotów), a Ferranu na 99 pro-
siętach (l0 miotów).G-pę kontrolną stanowiło 21 prosiaJ
(2 mioty),

Uzyskane dane poddano analizie statystycznej obliczając
średnie arytmetyczne i odchylenie standardowe (i+ SD) oraz
określono istotność różnlc pomiędzy grupami doświadczal-
nymi akontrolnątestemt-Studenta (przy p < 0,05 ip < 0,0l).

Wyniki iomówienie
U prosiąt objętych doświadczeniem po podaniu pre-

paratów żelazowychw żadnej grupie nię zauważono
objawów ubocznych.

Liczba erytrocytów (tab. 1) na początku doświad-
czeniabyŁau wszystkich prosiąt podobna. Po podaniu
preparatów Żelazovłych parametr ten w grupach do-
świadczalnych ulegał stopniowemu wzrostowi (tóż-
nice statystycznie istotne przry p < 0,01), natomiast
w grupie kontrolnej zanotowanoryrażny spadek licz-
by erytrocytów ponizej norm fizj ologicznych (2 1 ), któ-
ry ltrzymywał się do końca doświadczenia. Najbar-
dziej dynamiczny wzrost liczby erytrocytów obserwo-
wano w grupie prosiąt, ktorym podano Ferran.

Podobne różnicę stwierdzono w poziomie hemoglo-
biny (tab, 1), We wszystkich grupach doświadczalnych
po zastosowaniu prepar atów żelazowych zaob serwo-
Wano Wzrost stęzenia Hb w porÓWnaniu z WartoŚcia-
mi wyjściowymi. Wzrost ten był największy w grupie
trzectej po podaniu żelazaw formie iniekcyjnej (Fer-
ran) i wynosił odpowiednio w 2. t 42. dniu doświad-
częnia 7 9,7 + 1I,6 gll i 1 3 1,0 +, 5,0 gll. W tym samym
czasię w grupie kontrolnej zauwńono znaczny spa-
dek p oziomu hemo globiny (r ożntce statystyc znie isto t-
Ie przy p < 0,01) do 70,0 + 7,9 g/1 w piątym dniu
zycia prosiąt i 5 1,0 + 10,0 gll w 42. dniu ich Ęcia.

Srednie wartości hematokrytu przedstawiono
w tab. I . Z dany chw niej zaw arty chwynika, iż zacho -
wanie się tego parametru miało podobny przebieg jak
w przypadku hemo globiny. Po p odaniu pr epar atów że -
lazowych w grupie I t2 nastryił wzrost Ht do pozio-
mu dolnych wartości ftzjologtcznych (około 32oń),
ktory ltrzymywał się w podobnym zakresie do końca
doświadczenia, W grupie trzeciej wzrost ten był wy-
rażntejszy i wynosił od 32,4%o w drugiej dobie do-
świadczenia do 45,3Yo w dniu odsadzenia. W grupie
prosiąt, które nie otrzymaĘ żadnychpreparatow żela-
zowych wskaźnik hematokrytu stopniowo obnizał się
(różnice statystycznie istotne) z 26,3Yo (próba 0) do
I43%w 42. dniu prowadzonych obserwacji.

Srednią liczbę leukocytow w przebiegu doświadcze-
nia przedstawiono w tab. 2. We wszystkich grupach
mvierząt (doświadczalnych i kontrolnej) wartości leu-
kocytow wzrastały, począwszy od pierwszego bada-
nia po urodzeniu az do dnia odsadzenia prosiąt. W 2.
dniu po urodzeniu średnia liczba leukocytów wahńa
się od 10,8 do 11,7 tys./mm3, osiągając szczytw 14.
dniu zycia w grupie prosiąt, ktorym podano Ferran
(20,6Ęs.lmm3), podczas gdy w grupie kontrolnej wy-
niosła w Ęm samym czasie I2,7 Ęs.lmm3 (różnica sta-
tystycznie istotna przy p < 0,01). W 42. dntu życia
naj większą warto ś ć, wyno szącą I 9,2 Ę s. l mm3, wskaź-
nik ten osiąnąłw grupieprosiąt, ktorympodano Biofer.
W tym samym czasię liczba leukocytów u prosiąt
otrzymujących Ferran wynosiła 18,8 tys./mm3, Suif-
ferin 19,0 tys./mm3 natomiast u prosiąt grupy kontrol-
nej 17,7 tys,/mm3. Otrzymane wyniki nie różniły się
staĘstycznie.

Zachowanie się odsetka granulocytów w przebiegu
do świadczenia prze dstawiono w tab. 2. W przeciwień-
stwie do leukocytow, zanotowano stopniowę obniża-
nie się tego wskaźnlka z wartości wyjściowych 64,3-
-69,80ń do poziomu 37,3-42,6Yo pomiędzy 14. a2I.
dniem życia (różnice statystycznie istotne przy p <
0,05), a następnie w miarę przyrostu masy ciała pro-
siąt niewielki wzrost odsetka granulocytów. Najwyz-
szą wartość wskaźnik ten osiągnął w grupie prosiąt,
którym podano Ferran (45,2%). Róznica tabyŁa sta-
tystycznie istotna przy p < 0,01 w porównaniu z gru-
pą kontrolną prosiąt.

W tab. 2 przedstawiono także ksztahowanie się śred-
niego odsetka limfocytów w przebiegu doświadcze-



Tab. 1. Średnie wartości wybranych wskaźników hematologicznych u prosiąt w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej (n : 10)

Średnie liczby erytrocylów (mln/mm3)

6,1 27 t 0,354A

5,585 
= 

0,557A

7,116 t 0,628A

3,495 t 0,666

6,086 t 0,609A

5,858 t 0,600A

6,845 t 0,725A

3,300 t 0,817

5,133 t 0,564A

5,185 t 0,467A

5,981 t 0,441A

2,872 t 0,660

5,830 t 0,670A

5,614 t 0,738A

6,678 t 0,534A

2,813 t 0,588

4,287 t 0,559

4,659 t 1,211

4,350 + 0,759

4,022 t 0,694

4,966 t 0,493A

5,01 0 t 0,509A

5,118 t 0,452A

3,512 t 0,508

Śtednie stężenia hemoglobiny (g/)

103,5 t 16,5A

95,4 t 12,5A

131,0 t 5,0A

51,0 t 10,0

101 ,1 t 17,8A

95,6 t 18,6A

129,0 t 7,6A

44,7 t 9,8

102,0 t 11,5A

91,6 t 10,5A

133,0 t 9,0A

53,5 t 10,6

'l00,1 t 6,0A

103,0 t 9,8A

'l05,0 t 7,5A

70,0 t 7,9

98,1 t 15,0A

98,4 t 13,7A

122,0 t 7,1A

43,2 t 8,8

89,6 t 8,9

88,5 t 18,5

79,7 t 11,6

84,8 t 12,6

Średnie waflości hematokrytu (%)

33,5 t 5,0A

28,4 t 3,6A

45,0 t 3,8A

14,6 t 1,5

32,7 ł'1,2^

30,5 t 3,3A

45,3 t 2,3A

14,3 t 3,1

3'l ,9 t 5,40A

32,4 ł 5,40A

40,7 * 2,91A

13,0 t 2,30

33,1 t 6,3A

31 ,9 t 6,9A

44,9 t 3,5A

12,'l t2,7

24,6 ł2,1

27,8 ł6,1

2Ą,1 x 4,3

26,3 t 3,9

31 ,1 t 't,70A

32,4 t 3,00A

32,4 t 3,04A

21,7 ł 2,50

Tab.2, Średnie wartości leukocytów, limfocytów i granulocytów u prosiąt w grupach doŚwiad-
czalnych oraz kontrolnej (n:10)

obj aśnienia: a - różnicę statystycznie istotne przy p < 0,05 pomiędzy grupami doŚwiadczalnymi a kontrolną; A róŻnice statYstYcz-

nie istotne przy p < 0,01 pomiędzy grupami doświadczalnymi a kontrolną

Objaśnienia: jak w tab. l.

nia. Prz e d p o daniem prep aratów żelazowy ch (2 . dzieit
po porodzie) o
grupach wahał
dniach następo
tów u wszystkich zwlerząt grup doświadczalnych i w
grupie kontrolnej. Najwyzszą wartośó wskaźnik ten
osiągnął w grupie prosiąt, którym podano Ferran

(56,I%) w porównanlu
Z grapąkontrolną gdzie
wyniósł on 50 Joń (różni-
ca statystycznie istotna).
Wzrost odsetka limfocy-
tów w pozostałych gru-
pach prosiąt nie był sta-

§stycznie istotny,
Dynamikęzmianzdol-

ności komórek PMN
krwi do redukcji NBT
przedstawiano na ryc. 1

i 2. Wynika z nich, żę
u nowo narodzonych
prosiąt, we wszystkich
grupach objętych do-
świadczeniem, zdolność
komórekPMN do reduk-
cji NBT była niska i wa-
hała się od 4,250ń do
6,0'7Yo, a po stymulacji
lateksem od I9,1oń do
22,4Yo. Pomiędzy 3. a].
dniem zdolność ta znacz-
nie wzrosła, osiągając
największą wartośó 14.

dntaĘciawgrupiezwlerzątotrzymującychSuiferrin
(30,50ń), wartość ta
wynosiła stymulacji
lateksem W21. dniu

Ś rednia liczba leukocytów (tys./mm3)

12,9 t 4,40

13,6 t 5,93

20,6 t 4,64A

12,7 x3,26

18,1 t 2,49A

16,7 ł 2,52A

19,0 t 4,03A

14,2 t 0,56

19,4 t 3,30

18,2 t 3,60

19,0 t 4,70

16,2 t 2,10

'l1,6 t 0,95

11,7 ł2,10

10,8 t 3,08

11,2 ł 1,75

10,5 t 4,36

10,0 t 3,41

11,5 t 3,58

16,4 t 8,20

13,7 t 3,73

12,1 ł 2,50

14,5 t 2,90

12,4 ł 2,78

Ślednia liczba limlocytów (%)

45,2 t 3,5A

49,1 t 2,6A

44,1 t 1,8A

39,1 t 1,1

45,8 t 3,8a

47,9 t 2,8A

49,1 ł 2,7A

42,0 t 3,1

50,3 t 3,9

55,2 t 1,8A

52,1 ł 2,2A

48,6 t 2,1

30,4 t 2,5a

26,3 ł1,2

31 ,3 t 1,8A

28"l ł2,0

39,1 t 1,3A

36,8 t 3,2A

38,2 x 2,1A

30,3 t 3,5

20,5 ł2"|

19,1 t 1,8

18,8 t 2,'|

19,3 t 2,0

Średnia liczba granulocytów (%)

40,7 ł 1,3a

38,1 t 3,6

42,6 ł 5,2a

37,3 t 4,3

38,3 t 2,1

39,6 t 2,5

40,0 t 1,9

39,0 t 3,7

50,0 t 3,1A

61 ,2 t 5,1

58,1 t 6,4

60,5 t 3,3

45,5 ł 2,7A

48,1 t 3,6A

48,9 t 3,8A

40,9 t 5,2

39,7 t 3,10

40,4 t 2,51

45,1 t 3,30A

38,4 t 1,60

68,1 t 4,1

64,3 t 5,9

69,8 t 4,8

66,6 t 1,8
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objaśnienia: a różnlcę statystycznie istotne przy p < 0,05 pomiędzy grupami doświadczalnymi a korrtrolną; A - róznice StatYStYcZ-

nie istotne przy p < 0,01 pomiędzy grupami doświadczalnymi a kontrolną

Ryc. 1. Spontaniczna zdolność komórek PMN krwi do redukcji
NBT u prosiąt w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej

Ryc. 3. Średni odsetek komórek fagocytujących u prosiąt
w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej

statystycznie istotne (p < 0,05), W przypadku NBT
stymulowanego wartości te wynosiły odpowiednio
42,Io^ oraz 4I,Ioń. Pomiędzy 2I. a 42. dniem zycia
zdolność komórek PMN do redukcji NBT uległa istot-
nemu zwiększeniu i wynosiła w grupie III35% (p <
0,01), a po stymulacji lateksęm- 610ń (p < 0,01).

Procent komórek fagocytujących przedstawiono na
ryc,3. U nowo narodzonych prosiąt odsetek granulo-
cytów w poszczegolnych grupach wahał się od 38,7oń
do 50,30ń. Pomiędzy 7 . a 42. dniem życia wartości te
wzrosĘ i wynosiĘ w 42. dniu doświadczenia:65,2Yo
w grupie I;66,7%o w grupie II1.70,Ioń w grupie IIIoraz
54,4o^w grupie kontrolnej (rożnice staĘstycznie istot-
ne p < 0,01).

Indeks fagocytamy (ryc. 4), w pierwszym dniu zy-
cia prosiąt we wszystkich grupach oscylował między
3,0 a3,9. Po podaniu preparatów żelazowych wskaź-
nik ten osiągnął największąwartośc (I1 ,42) w 7. dniu
życiaw grupie prosiąt, którym podano Ferran. W gru-
pie kontrolnej w tym czasie wartośó ta wynosiła 8,5
(różnlca statystycznie istotna p < 0,01). W 42. dntu

Ryc.2. SĘmulowana zdolność komórek PMN krwi do redukcji
NBT u prosiąt w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej
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Ryc. 4. Średnie wartości indeksu fagocytarnego u prosiąt
w grupach doświadczalnych oraz kontrolnej

życtatj, w dniu odsadzenia prosiąt poszczęgolne war-
tości indeksu fagocytarnego wynosiły odpowiednio :

II,4 d|a Suifferinu, 9,2 dla Bioferu oraz I2,0 dla Fer-
ranu, co stanowiło największąwartoŚĆ indeksu wŚrod
testowanych preparatów (róznice statystycznie istotne
p < 0,01),

Zachowanle się wybranych wskażnlków hodowla-
nych przedstawiono w tab. 3. Z danychw niej zawar-

Ęch wynika, tż zarówno liczba prosiąt w miocie, jak
i ich średniawaga we wszystkich badanych grupach
w momencie urodzenia byĘ podobne. Wyr aźnte wy ż-
szą masę ciała prosiąt w momencie odsadzenla zano-
towano w grupach po zastosowaniu preparatow żęIa-
zowych. Znacznie wyższybyŁtakże tch dobowy przy-
rost masy ciała. W grupie kontrolnej wynosił on2l4 g,
natomiast w grupach doświadczalnych od 240 g
(w grupie 1) do 312 gw grupie prosiąt, którym poda-
no Ferran.

W hodowli trzody chlewnej z punktu widzenia eko-
nomii zasadnicząrolę odgrywa odchowanie jak naj-
większej liczby prosiąt. Przeprowadzonę badania wy-

42 dzień



1,

kazńy, ż e p o dawani e prep arat ów żęIazow y ch znacz-
nie obniza odsetek prosiąt p3dĘclr do odsadzenia, który
w grupie pierwszej wynosił I0,8Yo, w drugiej 12,60ń,
aw trzeciej 9,Ioń. W grupie kontrolnej odsetek pro-
siąt padłych byłnajwyższy i wynoslŁ aż23,8%o.

Przeprow adzone badania vłykazĘ wysoką skutecz-
ność zastosowanych preparatów w zapobieganiu ane-
mii u prosiąt. Zatówno Iiczba erytrocytów, stęzenie
hemoglobiny, jak i warlość hematokrytu były zdecy-
dowanie wyższe w grupach po zastosowaniu prepara-
tów żęIazowych. Uzyskane rezultaq sązgodne z da-
nymi przedstawionymiprzez innych autorów (10, 12).

Zdanięmniektórych autorów (10, 16) żelazo podawa-
ne w formie iniekcyjnej wykorzystywane jest z pew-
nym opóźnieniem do celów krwiotwórczych. Wynika
to z faktu wychwytywania go przęz układ siateczko-
wo-śródbłonkowy, zanim po przemianach stanie się
dostępne dlapotrzeb erytropoezy. W badaniach włas-
nych wyka zano dużą biodo stępn ośó żelaza podawa-
nego parenteralnie, gdzie właśnie po zastosowaniu pre-
paratu Ferran wskaźniki hematologiczne w tej grupie
prosiąt były najlepsze. Podobne rezlltaty uzyskała
Markowska-Daniel i wsp. (12).

O c eniaj ąc wyniki b adah można stwierdzi ć, iż p o da-
nie preparatów żęlazowych prosiętom, zarówno per
os, jak i w formie iniekcyjnej wpĘnęło pobudzająco
na ich nieswoisty układ odpornościowy. Przeprowa-
dzone badania wykazaĘ większą zdolność komórek
PMN do redukcji NBT, wyższy odsetek komórek fa-
gocytujących, jak ivllższy indeks fagocytarny w gru-
pach zwierząt otrzymujących preparaty żelazowę,
Wskaźniki te osiągnęĘ największą wartość w przy-
padku grupy prosiąt otrzymujących preparat Ferran 100
(Vet-Agro). Podobne wyniki otrzymali równiez inni
autorzy, którzy oceniali wpływ podawania żęIaza
w formie iniekcyjnej z witaminąE (14) czy teżzizo-
prynozyną(IZ).

Niedostatek żęlaza u prosiąt jest takze ptzyczyną
znacznychstrat ekonomicznych.Na skutek anemii oraz
słabszej wydolności nieswoistych mechanizmów
obronnych w grupie prosiąt nie otrzymujących żęIaza
zanotowano zflacznlę gorsze przyrosty masy ciała
iwyższąśmiertelność do czasu odsadzenia. Wyniki te
potwierdzaj ątakże inni autorzy (4,II,19), Uwaza się,
ze spadek odpomości organlzm.u. a głównie redukcja
siły bakteriobój czej granulocytow fagocytuj ących

w przypadkuniedoboru
żelaza zwtązana jest
z upośledzeniem efek-
finości mieloperoksy-
dazy - podstawowego
enzymu bio r ące go ldział
w wewnątrzkomórko-
wym zabijaniu bakterii
(3).

Podsumowując nale-
Ę stwterdzić, że zasto-
sowane preparaty żela-

zowe c e chowały się wys oką efektyr,vno ś cią w uzllp eł-
nianiu niedoborów tego pierwiastka u pros iąt, zwłasz-
azapo podaniu go w formie iniekcyjnej (FerT an). Wy-
rńny w zr ost parametrów immunologicznych oraz ho -

dowlanych po zastosowaniu preparatów żelazowy ch
w prof,rlaktyce u prosiąt powinno skłaniać lekarzy we-
terynarii do powszechnego stosowania ich w okresie
postnatalnym u tego gatunku zwterząt.
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Tab. 3. Poziom wybranych wskaźników zdrowotnych i hodowlanych prosiąt w grupach doświad-
czalnych oraz kontrolnej

Slosowany
p ]e p alat

Liczb a

plO§iąt

Liczba prosiąl
w dniu

ulodze nia

Ś rednia
liczba plosiąt

w miocie

Śtednia m.c.
ptosiąl w dniu
ulodzenia (kg)

Ś redni dobowy
pEyrost m,c.
plosiąt (g)

Średnia m.c.
plosiąi w dniu
odsadzenia -

6 tys. (ks)

Liczba ptosiąt
padłych tlo
odsa dzen ia

(%)

Biołer

Su ilenin

Fe rra n

Kontrola

10

10

10

2

1E2

103

99

21

10,2

10,3

9,5

10,5

1,45 ł 0,12

1,42 t 0,18

1,48 t 0,11

1,43 t 0,13

240

239

312

21Ą

11,51 t 1,16

11,46 t 1,46

13,12 ł 1,42

9,00 t 1,25

11ń 0,8

13l12,6

9/9,1

5/23,8


