
Źródła  energii  nowo  narodzonych  prosiąt  oraz możliwości  ich  regulowania

167Prace  przeglądowe

Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 3: 167–174

Źródła  energii  nowo narodzonych  prosiąt 
oraz  możliwości  ich  regulowania

Barbara  Jarocka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,

ul. Oczapowskiego 5/59, 10-719 Olsztyn

Proces porodu u nowo narodzonych prosiąt 
oznacza nagłą zmianę – od komfortowego 

środowiska wewnątrzmacicznego do niebez-
piecznego samodzielnego życia (Theil, 2017). 
Jak podaje Le Dividich (2006), w krajach zajmu-
jących się produkcją trzody chlewnej śmiertel-
ność przedodsadzeniowa prosiąt (28. dzień życia)  
sięga 17–20% (jedno na 5–6 prosiąt nie przeży-
wa okresu od początku proszenia do momentu 
odsadzenia). Zdaniem Alonso-Spilsbury (2007) 
wynosi ona 12–25%, a  Mainau i in. (2015) sza-
cują, że sięga nawet 35%. Wraz ze wzrostem li-
czebności miotów śmiertelność prosiąt wzrasta 
(Edwards, 2002; Le Dividich, 2006). Najwyż-
sza występuje w pierwszych 2–3 dobach życia 
(Tuchscherer i in., 2000; Le Dividich, 2006; The-
il, 2017) i stanowi 50–70% wszystkich upadków 
(Le Dividich, 2006). Wielu autorów jako główną 
przyczynę upadków podaje zagniecenia (Damm 
i in., 2005; Mainau i in., 2015), choć – jak pod-
kreśla Le Dividich (2006) – przyczyny tak wy-
sokiej śmiertelności nie są w pełni zrozumiałe, 
a przygniecenia są prawdopodobnie ostatnim 
ogniwem w łańcuchu zdarzeń prowadzącym do 
śmierci prosiąt. Przeżywalność prosiąt jest wy-
nikiem złożonych interakcji między lochą, pro-
sięciem i środowiskiem (Edwards, 2002). Wielu 
autorów podkreśla, że wysoka śmiertelność jest 
przede wszystkim skutkiem niskiego poziomu 
rezerw energetycznych nowo narodzonych pro-
siąt (Pettigrew, 1981; Bishop i in., 1985; An-
dersen i in., 2009; Declerck i in., 2016). W celu 
obniżenia śmiertelności niezbędne jest więc za-
spokojenie potrzeb energetycznych nowo naro-
dzonych prosiąt.

Zapotrzebowanie prosiąt na energię oraz źró-
dła jej pozyskiwania

Prosięta rodzą się z bardzo niskimi rezer-

wami energetycznymi. Oseski początkowo mogą 
czerpać energię z trzech źródeł: glikogenu, sia-
ry i mleka przejściowego (Theil i in., 2014). 
Jednocześnie mają one bardzo wysokie zapotrze-
bowanie na energię związaną m.in. z potrzeba-
mi termoregulacyjnymi, wzmożoną aktywnością 
fi zyczną oraz ssaniem (Le Dividich i in., 1994; 
Marion i Le Dividich, 1999; Herpin i in., 2002). 
W przypadku, gdy jedno z tych źródeł energii nie 
zostanie dostarczone, prosięta umierają w wyni-
ku głodu lub osłabienia skutkującego przygnie-
ceniem (nie są w stanie zareagować na zmianę 
pozycji przez lochę) (Theil i in., 2014). Szacuje 
się, że całkowite rezerwy energetyczne prosiąt 
wynoszą jedynie około 430 KJ/kg m.c., podczas 
gdy ich zapotrzebowanie w pierwszej dobie ży-
cia wynosi około 900–1000 KJ/kg m.c. (Mellor 
i Cockburn, 1986). Jak podają Le Dividich i in. 
(1994) oraz Marion i Le Dividich (1999), w wa-
runkach minimalnego wydatku energetycznego 
związanego z termoregulacją, żywieniem i ak-
tywnością fi zyczną zapotrzebowanie na energię 
wynosi u prosiąt około 275 KJ/kg masy ciała. 
W praktyce jednak zapotrzebowanie prosiąt na 
energię jest wyższe, co wynika z wysokiej aktyw-
ności fi zycznej związanej ze ssaniem oraz stre-
sem cieplnym (Le Dividich, 2006).

Glikogen, będący pierwszym źródłem ener-
gii prosiąt, jest zmagazynowany w ich wątrobie 
i mięśniach (Elliot i Lodge, 1977; Père, 2003; 
Pejsak, 2006), a jego gromadzenie rozpoczyna 
się miesiąc przed porodem (Père, 2003). Rezerwy 
glikogenu są jednak bardzo niskie – 30–38 g/
kg m.c. (Elliot i Lodge, 1977), a  po urodzeniu 
ulegają bardzo szyb kiej redukcji (Elliot i Lodge, 
1977; Le Dividich i in., 2005), zwłaszcza jeśli 
prosięta  muszą metabolizować glikogen, aby 
utrzymać prawidłową temperaturę ciała (ok. 
40°C) (Noblet i Le Dividich , 1981; Herpin i in., 
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2002; Le Dividich i in., 2005). Jak podaje Le 
Dividich (2006), energia niezbędna do termo-
regulacji nowo narodzonych osesków wynosi 
48 KJ/kg0,75m.c./°C i tym samym jest 2,6 razy 
wyższa niż u odłączonych prosiąt. U nowo na-
rodzonych prosiąt stężenie glikogenu jest wyż-
sze w wątrobie niż w mięśniach, co potwierdzają 
badania przeprowadzone przez Theil i in. (2011). 
Z badań tych wynika, że stężenie glikogenu 
w wątrobie wyniosło około 9,6% masy wątroby 
i było średnio wyższe o około 12,5% w porów-
naniu ze stężeniem glikogenu w mięśniu pół-
błoniastym (m. semimembranosus) oraz o około 
24% w porównaniu z przeponą (m. diaphragma). 
W mięśniach jest zgromadzone aż 89% wszyst-
kich rezerw glikogenu (Elliot i Lodge, 1977), co 
wynika z wyższej ich łącznej masy w porównaniu 
z wątrobą (Theil i in., 2011). Glikogen zawarty 
w mięśniach stanowi główne źródło energii wy-
korzystywane podczas ruchu (English i Morrison, 
1984). Jak już podkreślano wcześniej, stężenie 
glikogenu bardzo szybko ulega redukcji. Z ba-
dań Boyd i in. (1978) wynika, że po upływie 6 h 
od porodu stężenie glikogenu w wątrobie prosiąt 
zmalało o 51%, a po 24 h o 86%. Wyniki badań 
Theil i in. (2011) wskazują dodatkowo na szybszą 
redukcję glikogenu w wątrobie niż w mięśniach. 
Z upływem 32,5 h po porodzie stężenie glikogenu 
w wątrobie zmalało o 80%, w mięśniu półbłonia-
stym o 64%, a w przeponie o 46%.

Niskie rezerwy energetyczne prosiąt w po-
staci glikogenu wątrobowego i mięśniowego oraz 
szybkie ich wykorzystywanie (wysokie zapo-
trzebowanie energetyczne zwierząt) podkreślają 
znaczenie wczesnego dostarczenia innego źródła 
energii nowo narodzonym prosiętom oraz ko-
nieczność podjęcia prób zwiększenia ich rezerw.

Możliwości zwiększenia rezerw glikogenu mię-
śniowego i wątrobowego prosiąt

Niski poziom rezerw energetycznych u nowo 
narodzonych prosiąt często uniemożliwia ich pra-
widłowy rozwój i funkcjonowanie. Słabsze osob-
niki są bardziej narażone na hipotermię, hipogli-
kemię oraz nie mają dostatecznej siły do walk 
hierarchicznych o miejsce przy listwie mlecznej 
podczas karmienia (Pejsak, 2006). Zwiększenie 
rezerw energetycznych nowo narodzonych pro-
siąt pozwoliłoby na zmniejszenie śmiertelności 
przedodsadzeniowej.

Próbę zwiększenia u prosiąt zapasów rezerw 

energetycznych w postaci glikogenu podjęli licz-
ni autorzy. Z badań Gabler i in. (2007) wynika, że 
wzbogacenie diety loch ciężarnych i karmiących 
wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi 
(PUFA) pozytywnie wpływa na stężenie glikoge-
nu w mięśniach odsadzonych prosiąt, a ponadto 
zwiększa absorpcję glukozy w jelicie czczym 
(intestinum jejunum) prosiąt. Autorzy wskazują, 
że wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodzi-
ny omega-3 w diecie loch mogą przyczynić się 
w praktyczny sposób do złagodzenia stresu odsa-
dzeniowego prosiąt oraz wpłynąć na ich wzrost 
i zdrowotność. Zdaniem Mirowskiego (2017), 
wyższe stężenie glikogenu w wątrobie oraz mię-
śniach odsadzonych prosiąt może wynikać z po-
prawy wchłaniania glukozy przez zwierzęta, co 
skutkuje szybszym przystosowaniem się do zmian 
w diecie oraz lepszym wykorzystaniem składni-
ków odżywczych. Jean i Chiang (1999) również 
odnotowali wpływ żywienia na wysokość rezerw 
glikogenu u prosiąt. U potomstwa loch żywio-
nych trójglicerydami średniołańcuchowymi i ole-
jem kokosowym odnotowano wyższą zawartość 
glikogenu mięśniowego w porównaniu z potom-
stwem loch żywionych dietą wzbogaconą w olej 
sojowy. Autorzy badań wskazują, że może to być 
przyczyną łatwego przenikania przez łożysko 
trójglicerydów średniołańcuchowych zawartych 
w oleju kokosowym. Powstałe w wyniku prze-
miany tłuszczu w energię ciała ketonowe po prze-
niknięciu przez łożysko prawdopodobnie stymu-
lują gromadzenie zapasów glukozy (Seccombe 
i in., 1977; Shambaugh, 1985). Z kolei Bishop 
i in. (1985) badali wpływ dodatku oleju sojowego 
w diecie loch podczas późnej ciąży na zawartość 
glikogenu w wątrobie nowo narodzonych prosiąt. 
Z badań tych wynika, że olej sojowy nie wpływa 
na zawartość glikogenu wątrobowego. Newcomb 
i in. (1991), stosując podczas swoich badań trzy 
różne źródła energii: skrobię, trójglicerydy śred-
niołańcuchowe i olej sojowy, również nie odno-
towali zmian w zawartości glikogenu u prosiąt. 
Z kolei Boyd i in. (1978) badali wpływ źródła 
energii – węglowodanów lub tłuszczów w dawce 
pokarmowej loch przed porodem i podczas lakta-
cji na zawartość glikogenu w wątrobie nowo na-
rodzonych prosiąt. Uzyskane wyniki wskazują na 
wyższą zawartość glikogenu w wątrobach prosiąt 
pochodzących od loch, których głównym źródłem 
energii były tłuszcze (188 mg/g masy wilgotnej 
wątroby) w porównaniu z prosiętami urodzonymi 
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przez lochy, których głównym źródłem energii 
w dawce pokarmowej były węglowodany (175 
mg/g masy wilgotnej wątroby). Różnice te jednak 
nie zostały potwierdzone statystycznie. Theil i in. 
(2011) podjęli próbę zwiększenia rezerw glikoge-
nu nowo narodzonych prosiąt poprzez wprowa-
dzenie u loch diety o niskiej zawartości błonnika 
oraz wysokowłóknistej. W okresie od pokrycia 
do 108. dnia ciąży zastosowano dawki pokarmo-
we o niskiej zawartości błonnika (17% – 1 gru-
pa)  lub  wysokowłókniste (3 grupy – 32–42%). 
Dawki pokarmowe loch powyżej 108. dnia ciąży 
różniły się rodzajem zastosowanego tłuszczu – 
tłuszcz zwierzęcy, olej rybi, słonecznikowy, ko-
kosowy, kwas kaprylowy + olej rybi. Uzyskane 
wyniki badań nie wykazały statystycznie istot-
nych różnic w ilości glikogenu u  prosiąt. Średnia 
zawartość glikogenu u nowo narodzonych pro-
siąt – niezależnie od zastosowanej diety u loch 
prośnych (niska zawartość błonnika lub wysoka 
zawartość włókna) oraz u loch podczas laktacji 
(rodzaj użytego tłuszczu) – wyniosła około 2,1 g 
w wątrobie oraz około 39,5 g w mięśniach.

Podejmowanie prób zwiększenia rezerw gli-
kogenu wątrobowego oraz mięśniowego nowo 
narodzonych prosiąt jest bardzo istotne dla ich 
prawidłowego rozwoju. Przeprowadzone dotych-
czas badania wskazują, że dzięki odpowiedniej 
modyfi kacji składu dawki pokarmowej loch pro-
sięta rodzą się z wyższymi rezerwami energe-
tycznymi.

Siara i mleko w diecie prosiąt
Przeprowadzana w ostatnich latach selekcja 

zwierząt spowodowała z jednej strony znaczną 
poprawę tempa wzrostu prosiąt, zmniejszenie 
ich tkanki tłuszczowej i zwiększenie liczebno-
ści miotu, z drugiej natomiast przyczyniła się do 
wzrostu śmiertelności prosiąt (Canario, 2006) 
oraz większego ich zróżnicowania w miocie (Le 
Dividich i in., 1991; Herpin i in., 1993; De Vos 
i in., 2014). Jak wskazują Foxcroft i in. (2006), 
zatłoczenie prosiąt wewnątrz macicy, uwidacz-
niające się zwłaszcza po 35. dniu ciąży, jest głów-
nym czynnikiem ograniczającym żywe urodzenia 
oraz wzrost i masę płodów. Śmiertelność prosiąt 
z niską masą urodzeniową wzrasta z 7% przy 
liczebności miotu do 11 szt. do 23% w miotach 
powyżej 11 szt. prosiąt (Martineau i Badouard, 
2009). Theil i in. (2011) oraz Mirowski (2017) 
podkreślają, że rezerwy glikogenu u nowo naro-

dzonych prosiąt zależą głównie od ich masy ciała. 
Z badań Pastorelli i in. (2009) wynika, że zawar-
tość glikogenu w mięśniach prosiąt najcięższych 
i najlżejszych w miocie 20–36 h po porodzie wy-
nosi – ok. 1260 mg/kg m.c. (bezpośrednio po po-
rodzie – ok. 1410 mg/kg). Ponadto, uzyskane wy-
niki wskazują na stałą, niezależną od masy ciała 
prosiąt masę wątroby – około 49,2 g.

Drugim (oprócz glikogenu) źródłem energii, 
z którego zwierzęta mogą korzystać, jest tkanka 
tłuszczowa. Prosięta jednak rodzą się z bardzo 
niską jej zawartością, wynoszącą poniżej 2% 
(Berge i Indrebg, 1954; Mc Cance i Widdowson, 
1959; Brooks i in., 1964; Wood i Groves, 1965; 
Brooks i Davis, 1969; Seerley i Poole, 1974; 
Newcomb i in., 1991; Theil i in., 2014), co odpo-
wiada 10–20 g tłuszczu/kg m.c. prosiąt (Pejsak, 
2006). Większość tkanki tłuszczowej występuje 
w postaci strukturalnych tłuszczów w błonach 
komórkowych, a tym samym nie może zostać 
utleniona (Pastorelli i in., 2009; Theil i in., 2014).

Ze względu na tak niskie rezerwy ener-
getyczne przy urodzeniu śmiertelność prosiąt 
jest uzależniona głównie od spożycia siary loch 
(Alston-Mills i in., 2000; Declerck i in., 2016). 
W porównaniu z mlekiem siara charakteryzuje się 
wyższą zawartością suchej masy, białka oraz lak-
tozy, a mleko – tłuszczu (Koska i Eckert, 2016). 
Na skład ich obu można wpływać m.in. poprzez 
modyfi kację zawartości dawek pokarmowych 
loch, o czym świadczą liczne badania. Jackson 
i in. (1995), stosując dodatek oleju kukurydzia-
nego w diecie loch prośnych stwierdzili w mle-
ku wyższą zawartość tłuszczu, z kolei Loisel 
i in. (2013) wyższą zawartość tłuszczu w siarze 
odnotowali u loch żywionych w okresie od póź-
nej ciąży (106. dzień) do oproszenia mieszanką 
o wyższej zawartości błonnika pokarmowego. 
Mazur i Stasiak (2006) wyższą zawartość białka 
w mleku uzyskali stosując w żywieniu loch mie-
szankę o zwartości 30 g tłuszczu/kg paszy w po-
równaniu z mlekiem loch otrzymujących 20 lub 
40 g tłuszczu, natomiast Liu i in. (2014) wyższą 
zwartość białka odnotowali w mleku loch żywio-
nych mieszanką z dodatkiem kwasku cytryno-
wego (15 g/kg paszy). Jak podaje Hurley (2015), 
energia brutto siary podczas porodu wynosi około 
6,7 KJ/g i pozostaje podwyższona minimum do 
3. dnia laktacji, a następnie stopniowo maleje. 
Jak wskazuje ww. autor, wysoki poziom energii 
siary jest powiązany z wysokim stężeniem w niej 
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immunoglobulin, które są jednak bardziej odpor-
ne na trawienie w porównaniu z innymi białkami 
mleka, a ilość aminokwasów wchłoniętych przez 
prosięta jest również mniejsza w porównaniu 
z innymi białkami serwatkowymi (Yvon i in., 
1993; Danielsen i in., 2011). Przejściowy wzrost 
energii brutto obserwowany w 2. i 3. dniu lakta-
cji jest prawdopodobnie związany ze szczytową 
zawartością tłuszczu, która występuje podczas tej 
fazy laktacji (Hurley, 2015).

Podstawową różnicą między siarą a mle-
kiem dojrzałym jest oprócz składu także okres, 
w którym wydzieliny są produkowane (Theil i in., 
2014). Wydzielanie siary rozpoczyna się kilka 
godzin przed porodem, podczas gdy mleko wy-
twarzane jest po porodzie (Klobasa i in., 1987). 
Część autorów uważa, że ilość produkowanej sia-
ry jest stała, niezależna od ilości prosiąt w mio-
cie (Foisnet i in., 2010) i rasy zwierząt (Declerck 
i in., 2015). Theil  (2017) wskazuje jednak na ko-
relację między wydajnością siary a liczbą żywo 
urodzonych prosiąt, co mogłaby tłumaczyć pro-
dukcja siary również po porodzie. Quesnel i in. 
(2009) oraz Loisel i in. (2013) w swoich bada-
niach podjęli próbę zwiększenia ilości siary pro-
dukowanej przez lochy. Produkcja ta jest regu-
lowana hormonalnie, głównie przez progesteron 
oraz prolaktynę (Quesnel i in., 2012). Quesnel 
i in. (2009) w wyniku zastosowanej w żywieniu 
loch prośnych mieszanki o wyższej zawartości 
włókna odnotowali wzrost stężenia prolaktyny 
przed oproszeniem, jednak mimo tego nie odno-
towali różnicy w ilości produkowanej siary. Z ko-
lei Loisel i in. (2013) badali wpływ błonnika po-
karmowego podawanego lochom w okresie póź-
nej ciąży (od 106. dnia ciąży do oproszenia) na 
zmiany hormonalne, które mogłyby stymulować 
wzrost produkcji siary. Zwierzęta doświadczalne 
żywiono mieszanką paszową zawierającą 13,3% 
lub 23,4% całkowitego błonnika pokarmowe-
go, jednak zastosowane  zmiany żywieniowe nie 
wpłynęły ani na stężenie hormonów u loch, ani na 
ilość produkowanej siary.

Pierwsze pobranie siary przez oseski ma 
miejsce prawdopodobnie 20 min po porodzie 
(Devillers i in., 2004). Szybkość jej pobierania 
przez prosięta jest początkowo bardzo wysoka (5–
7% masy urodzeniowej w pierwszych 2 h życia), 
a następnie stopniowo maleje (Fraser i Rushen, 
1992).  Szacuje się, że małe ilości siary są dostęp-
ne w gruczole mlekowym do 16 h po urodzeniu 

pierwszego prosięcia (Theil i in., 2014).
Ilość siary wymagana do dostarczenia wę-

glowodanów i lipidów zaspokajających zapotrze-
bowanie nowo narodzonych zwierząt jest wy-
soka (Mellor i Stafford, 2004). Według Hulsena 
i Scheepensa (2014), nowo narodzone prosię 
w ciągu pierwszych 12 h życia wypija przeciętnie 
15 porcji siary po 15 ml każda (tj. 225 ml).  Le 
Dividich i in. (2005) oraz Devillers (2004) poda-
ją, że prosięta, aby przeżyć powinny pobrać około 
160 g siary na kilogram masy ciała. Hernández-
Castellano i in. (2018) oszacowali, że  w celu 
zmniejszenia ryzyka śmiertelności, zapewnienia 
odporności biernej i uzyskania przyrostów masy 
ciała prosię powinno pobrać minimum 200 g sia-
ry w ciągu pierwszej doby po porodzie. Według 
Quesnela i in. (2012), jeśli prosięta spożyją po-
wyżej 200 g siary, ich śmiertelność wyniesie 
poniżej 10%, a jeżeli – 100–200 g siary – 34%. 
Spożycie poniżej 100 g siary skutkuje śmiertel-
nością na poziomie 63%. Hernández-Castellano 
i in. (2018) wskazują również, że spożycie 250 g 
siary mogłoby wpłynąć na poprawę zdrowotno-
ści prosiąt zarówno przed, jak i po odsadzeniu, 
zaznaczają jednak również, że aż 1/3 loch nie 
produkuje wystarczającej ilości siary do zaspo-
kojenia potrzeb prosiąt. Niedostateczna ilość sia-
ry w diecie osesków prowadzi do defi cytu energii 
oraz gorszej żywotności prosiąt (Pejsak, 2006; 
Devillers i in., 2011; Theil i in., 2014). W kon-
sekwencji, zwierzęta nie mają dostatecznej siły 
do walk hierarchicznych o miejsce przy listwie 
mlecznej podczas karmienia, ponadto w wyniku 
niedoboru pokarmu u najsłabszych osobników 
może dojść do hipoglikemii, hipotermii, śpiączki, 
a nawet śmierci (Pejsak, 2006).

Zarówno produkcja siary przez lochy, jak 
i jej spożycie przez prosięta są ograniczone i bar-
dzo zmienne (Le Dividich i in., 2005; Farmer 
i Quesnel, 2009; Devillers i in., 2011; Declerck 
i in., 2017). Devillers i in. (2011) wskazują, że 
spożycie siary przez prosięta jest uzależnione 
zarówno od jej ilości wyprodukowanej przez lo-
chę, jak i od zdolności prosiąt do jej pobrania. 
Z badań Declerck i in. (2017) wynika, że ilość 
siary pobranej przez prosięta była zależna od rasy 
zwierząt (Topigs Norsvin, Hypor, Danbred) i wy-
niosła około 371 g. Ponadto, spożycie siary przez 
prosięta było niższe, gdy lochy podczas porodu 
otrzymały oksytocynę oraz malało wraz ze wzro-
stem liczebności miotu. Stwierdzono również 
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dodatnią korelację między ilością spożytej siary 
a masą prosiąt. Autorzy wskazują, że skutecz-
nym sposobem przeciwdziałania niższemu spo-
życiu siary przez lżejsze prosięta w miocie jest 
skrócenie okresu od urodzenia do pierwszego jej 
pobrania. Z badań Loisel i in. (2013) wynika, że 
dieta loch w okresie późnej ciąży może wpłynąć 
na ilość pobranej przez prosięta siary. Spożycie 
siary przez prosięta o niskiej masie urodzeniowej 
(<900 g) było wyżs ze w miotach loch żywio-
nych dawką pokarmową o wyższej zawartości 
błonnika (23,4% lub 13,3%), w tej grupie prosiąt 
odnotowano również niższą śmiertelność. Na 
podobną zależność wskazują wyniki uzyskane 
przez Quesnel i in. (2009). Z badań tych wynika, 
że prosięta urodzone przez lochy żywione w czasie 
ciąży mieszankami o wyższej zawartości włókna 
rosły szybciej niż osobniki, których matki były ży-
wione mieszankami o niższej zawartości włókna. 
Jako przyczynę tego zjawiska autorzy wskazali 
zaistniałą ujemną korelację między ilością siary 
spożytej przez prosięta a zawartością w niej leptyn, 
których więcej odnotowano w siarze loch żywio-
nych mieszankami o wyższej zawartości włókna.  

Z kolei Declerck i in. (2016) w prowadzo-
nych badaniach podjęli próbę zwiększenia ilości 
siary pobieranej przez prosięta poprzez podanie 
im komercyjnego suplementu energetycznego 
(Vigorol). Nie odnotowano różnic w ilości po-
branej siary, jednak w grupie zwierząt otrzymują-

cych dodatkowo suplement energetyczny stwier-
dzono niższą śmiertelność przedodsadzeniową. 
Zdaniem autorów, suplement dostarczył prosię-
tom dodatkową energię i tym samym przyczynił 
się do zaoszczędzenia endogennych rezerw ener-
getycznych.

Podsumowanie
Mobilizacja glikogenu z wątroby i mięśni 

jest niezbędna do przeżycia nowo narodzonych 
prosiąt. Prosięta rodzą się z niskimi rezerwami 
energetycznymi, a ich zapotrzebowanie na ener-
gię jest wysokie. Niewystarczająca ilość energii 
z glikogenu lub spożytej siary jest prawdopodob-
nie główną przyczyną śmierci prosiąt przed od-
sadzeniem. Zwiększenie poziomu energii u nowo 
narodzonych prosiąt mogłoby przyczynić się do 
obniżenia śmiertelności przedodsadzeniowej.

Na wzrost zasobów glikogenu w wątrobie 
i mięśniach prosiąt oraz ilość spożytej siary moż-
na wpłynąć poprzez skład dawki pokarmowej 
loch prośnych i/lub karmiących. Wyższe rezerwy 
glikogenu nowo narodzonych prosiąt odnotowu-
je się np. wzbogacając dietę loch w trójglicerydy 
średniołańcuchowe. Z kolei, wyższa zawartość 
włókna pokarmowego w diecie loch wpływa na 
wyższe spożycie siary przez prosięta. Ponadto, na 
ilość siary spożytej przez prosięta wpływa m.in. 
wielkość miotu, która ujemnie koreluje z ilością 
siary spożytej przez oseski.

Literatura

Alonso-Spilsbury M., Ramirez-Necoechea R., González-Lozano M., Mota-Rojas D., Trujillo-Ortega M.E. (2007). 

Piglet survival in early lactation: a review. J. Anim. Vet. Adv., 6 (1): 76–86.

Alston-Mills B., Iverson S.J., Thompson M.P. (2000). A comparison of the composition of milks from Meishan 

and crossbred pigs. Livest. Prod. Sci., 63 (1): 85–9.

Andersen I.L., Haukvik I.A., Bøe K.E. (2009). Drying and warming immediately after birth may reduce piglet 

mortality in loose-housed sows. Animal, 3 (4): 592–597.

Berge S., Indreb T. (1954). Composition of body and weight gain of suckling pigs. Meld. Norg. Landbruk, 34: 

481–500.

Bishop T.C. Stahly T.S., Cromwell G.L. (1985). Effects of dietary fat and triamcinolone additions during late ges-

tation on the body energy reserves of neonatal pigs. J. Anim. Sci., 61 (6): 1476–1484.

Boyd R.D., Moser B.D., Peo E.R. Jr., Cunningham P.J. (1978). Effect of energy source prior to parturition and 

during lactation on tissue lipid, liver glycogen and plasma levels of some metabolites in the newborn pig. J. 

Anim. Sci., 47 (4): 874–882.

Brooks C.C., Davis J.W. (1969). Changes in the perinatal pig. J. Anim. Sci., 29 (2): 325–329.

Brooks C.C., Fontentot J.P., Vipperman P.E. Jr., Thomas H.R., Graham P.P. (1964). Chemical composition of the 

young pig carcass. J. Anim. Sci., 23 (4): 1022–1026.

Canario L. (2006). Genetic aspects of piglet mortality at birth and in early suckling period: relationships with sow 



B. Jarocka

172 Prace  przeglądowe

maternal abilities and piglet vitality. PhD thesis, Institut National Agronomique Paris-Grignon, France.

Damm B.I., Forkman B., Pedersen L.J. (2005). Lying down and rolling behaviour in sows in relation to piglet 

crushing. Appl. Anim. Behav. Sci., 90 (1): 3–20.

Danielsen M., Pedersen L.J. Bendixen E. (2011). An in vivo characterization of colostrum protein uptake in por-

cine gut during early lactation. J. Proteomics, 74 (1): 101–109.

Declerck I.,  Dewulf J., Piepers S., Decaluwé R., Maes D. (2015). Sow and litter factors infl uencing colostrum yield 

and nutritional composition. J. Anim. Sci., 93 (3): 1309–1317.

Declerck I., Dewulf J., Decaluwé R., Maes D. (2016). Effects of energy supplementation to neonatal (very) low 

birth weight piglets on mortality, weaning weight, daily weight gain and colostrum intake. Livest. Sci., 183: 

48–53.

Declerck I., Sarrazin S., Dewulf J., Maes D. (2017). Sow and piglet factors determining variation of colostrum 

intake between and within litters. Animal, 11 (8): 1336–1343.

Devillers N. (2004). Variability of colostrum production of sows. Causes and consequences for piglet survival. 

PhD Thesis, University of Rennes I; 177.

Devillers N., Van M ilgen J., Prunier A., Le Dividich J. (2004). Estimation of colostrum intake in the neonatal 

pig. Anim. Sci., 78 (2): 305–313.

Devillers N., Le Dividich J., Prunier A. (2011). Infl uence of colostrum intake on piglet survival and immunity. 

Animal, 5 (10): 1605–1612.

De Vos M., Che L., Huygelen V., Willemen S., Michiels J., Van Cruchten S., Van Ginneken C. (2014). Nutritional 

interventions to prevent and rear low-birthweight piglets. J. Anim. Physiol. An. N., 98 (4): 609–619.

Edwards S.A. (2002). Perinatal mortality in the pig: environmental or physiological solutions? Livest. Prod. Sci., 

78 (1): 3–12.

Elliot J.I., Lodge G.A. (1977). Body composition and glycogen reserves in the neonatal pig during the fi rst 96 h of 

life. Can. J. Anim. Sci., 57 (1): 141–150.

English P.R., Morrison V. (1984). Causes and prevention of piglet mortality. Pigs News Inf., 5 (4): 369–375.

Farmer C., Quesnel H. (2009). Nutritional, hormonal and environmental effects on colostrum in sows. J. Anim. 

Sci., 87 (13): 56–64.

Foisnet A., Farmer C., David C., Quesnel H. (2010). Relationships between colostrum production by primiparous 

sows and sow physiology around parturition. J. Anim. Sci., 88 (5): 1672–1683.

Foxcroft G.R., Dixon W.T., Novak S., Putman C.T., Town S.C., Vinsky M.D.A. (2006). The biological basis for 

prenatal programming of postnatal performance in pigs. J. Anim. Sci., 84 (13): 105–112.

Fraser D., Rushen J. (1992). Colostrum intake by the newborn piglets. Can. J. Anim. Sci., 72: 1–13.

Gabler N.K., Spencer J.D., Webel D.M., Spurlock M.E. (2007). In utero and postnatal exposure to long chain 

(n-3) PUFA enhances intestinal glucose absorption and energy stores in weanling pigs. J. Nutr., 137 (11): 

2351–2358.

Hernández-Castellano L.E., Baumrucker C.R., Gross J., Wellnitz O., Bruckmaier R.M. (2018). Colostrum pro-

teomics research: A complex fl uid with multiple physiological functions. In: Proteomics in Domestic Animals: 

from Farm to Systems Biology, pp. 149–167.

Herpin P., Le Dividich J., Amaral N. (1993). Effect of selection for lean tissue growth on body composition and 

physiological state of the pig at birth. J. Anim. Sci., 71 (10): 2645–2653.

Herpin P., Damon M., Le Dividich J. (2002). Development of thermoregulation and neonatal survival in pigs. 

Livest. Prod. Sci., 78 (1): 25–45.

Hulsen J., Scheepens K. (2014). Pig Signals. Roodbont B.V.

Hurley W.L. (2015). Composition of sow colostrum and milk. In: The gestating and lactating sow. Wageningen 

Academic Publishers, pp. 115–127.

Jackson J.R., Hurley W.L., Easter R.A., Jensen A.H., Odle J. (1995). Effects of induced or delayed parturition and 

supplemental dietary fat on colostrum and milk composition in sows. J. Anim. Sci., 73 (7): 1906–1913.

Jean K.B., Chiang S.H. (1999). Increased survival of neonatal pigs by supplementing medium-chain triglycerides 

in late-gestating sow diets. Anim. Feed. Sci. Technol., 76 (3–4): 241–250.

Klobasa F., Werhahn E., Butler J.E. (1987). Composition of sow milk during lactation. J. Anim. Sci., 64 (5): 

1458–1466.



Źródła  energii  nowo  narodzonych  prosiąt  oraz możliwości  ich  regulowania

173Prace  przeglądowe

Koska M., Eckert R. (2016). Wpływ otłuszczenia loch na skład chemiczny siary i mleka oraz ich użytkowość 

rozpłodową. Rocz. Nauk. Zoot., 43 (2): 147–162.

Le Dividich J. (2006). The issue of colostrum in piglet survival: energy and immunity, Nutritional biotechnology 

in the feed and food industries: Proc. Alltech’s 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, Alltech 

UK, pp. 89–102.

Le Dividich J., Morme’de P., Catheline M., Caritez J.C. (1991). Body composition and cold resistance of the 

neonatal pig from European (Large White) and Chinese (Meishan) breeds. Biol. Neonate, 51 (5): 268–277.

Le Dividich J., Herpin P., Rosario-Ludovino R. (1994  ). Utilization of colostrum energy by the newborn pig. J. 

Anim. Sci., 72 (8): 2082–2089.

Le Dividich J., Rooke J.A., Herpin P. (2005). Nutritional and immunological importance of colostrum for the new-

born pig. J. Agr. Sci., 143 (6): 469–485.

Liu S.T., Hou W.X., Cheng S.Y., Shi B.M., Shan A.S. (2014). Effects of dietary citric acid on performance, 

digestibility of calcium and phosphorus, milk composition and immunoglobulin in sows during late gesta-

tion and lactation. Anim. Feed Sci. Tech., 191: 67–75.

Loisel F., Farmer C., Ramaekers P., Quesnel H. (2013). Effects of high fi ber intake during late pregnancy on sow 

physiology, colostrum production, and piglet performance. J. Anim. Sci., 91 (11): 5269–5279.

Mainau E., Temple D., Manteca X. (2015).  Pre-weaning mortality in piglets. FAWEC, 11: 1–2.

Marion J., Le Dividich J. (1999). Utilization of sow milk energy by the piglet. In: Manipulating Production VII 

(P.D. Cranwell, ed.). Australasian Pig Sci. Assoc. Werribe, Australia, 254.

Martineau G.P., Badouard B. (2009). Managing highly prolifi c sows. Proc. London Swine Conference, London 

Convention Centre, London, Ontario, pp.14–30.

Mazur A., Stasiak A. (2006). Wpływ zawartości tłuszczu surowego w mieszance na skład chemiczny i profi l kwa-

sów tłuszczowych w mleku loch ras pbz i puławskiej. Ann. UMCS, Sectio EE, 21: 147–154.

Mc Cance R.A., Widdowson E.M. (1959). The effect of lowering the ambient temperature on the metabolism of 

the new-born pig. J. Physiol., 47 (1): 124–134.

Mellor D.J., Cockburn F. (1986). A comparison of energy metabolism in the newborn infant, piglet and lamb. Q. 

J. Exp. Physiol., 71 (3): 361–371.

Mellor D.J., Stafford K.J. (2004). Animal welfare implications of neonatal mortality and morbidity in farm ani-

mals. Vet. J., 168 (2): 118–133.

Mirowski A. (2017). Wielonienasycone kwasy tłuszczowe rodziny n-3 w żywieniu loch w okresie ciąży i lakta-

cji. Życie Wet., 92 (4): 280–281.

Newcomb M.D., Harmon D.L., Nelssen J.L., Thulin A.J., Allee G.L. (1991). Effect of energy source fed to sows 

during late gestation on neonatal blood metabolite homeostasis, energy stores and composition. J. Anim. Sci., 

69 (1): 230–236.

Noblet J., Le Dividich J. (1981). Energy metabolism of the newborn pig during the fi rst 24 h after birth. Biol. 

Neonate, 40 (3–4): 175–182.

Pastorelli G., Neil M., Wigren I. (2009). Body composition and muscle glycogen contents of piglets of sows fed 

diets differing in fatty acids profi le and contents. Livest. Sci., 123 (2): 329–334.

Pejsak Z. (2006). Siara – źródło energii i odporności biernej dla ssących prosiąt. Życie Wet., 81 (9): 588–591.

Père M.C. (2003). Materno-foetal exchanges and utilisation of nutrients by the foetus: comparison between spe-

cies. Reprod. Nutr. Dev., 43 (1): 1–15.

Pettigrew J.E. (1981). Supplemental dietary fat for peripartal sows: A review. J. Anim. Sci., 53 (1): 107–117.

Quesnel H., Meunier-Salaün M.C., Hamard A., Guillemet R., Etienne M., Farmer C., Dourmad J.Y., Père M.C. 

(2009). Dietary fi ber for pregnant sows: Infl uence on sow physiology and performance during lactation. J. 

Anim. Sci., 87 (2): 532–543.

Quesnel H., Farmer C., Devillers N. (2012). Colostrum intake: Infl uence on piglet performance and factors of 

variation. Livest. Sci., 146 (2): 105–114.

Seccombe D.W., Harding P.G., Possmayer F. (1977). Fetal utilization of maternal derived ketone bodies for lipo-

genesis in the rat. Biochem. Biophys. Acta, 488 (3): 402–416.

Seerley R.W., Poole D.R. (1974). Effect of prolonged fasting on carcass composition and blood fatty acids and 

glucose of neonatal swine. J. Nutr., 104: 210–217.



B. Jarocka

174 Prace  przeglądowe

Shambaugh G.E. (1985). Ketone body metabolism in the mother and fetus. Fed. Proc., 44 (7): 2347–2351.

Theil P.K. (2017). Neonatal piglet survival: Impact of sow nutrition around parturition on farrowing process, fetal 

glycogen deposition and production of colostrum and transient milk. Thai J. Vet. Med., Suppl., 47: 21–23.

Theil P.K., Cordero G., Henckel P., Puggaard L., Oksbjerg N., Sørensen M.T. (2011). Effects of gestation and 

transition diets, piglet birth weight, and fasting time on depletion of glycogen pools in liver and 3 muscles of 

newborn piglets. J. Anim. Sci., 89 (6): 1805–1816.

Theil P.K., Lauridsen C., Quesnel H. (2014). Neonatal piglet survival: impact of sow nutrition around parturition 

on fetal glycogen deposition and production and composition of colostrum and transient milk. Animal, 8 (7): 

1021–1030.

Tuchscherer M., Puppe B., Tuchscherer A., Tiemann U. (2000). Early identification of neonates at risk:  traits of 

newborn piglets with respect to survival. Theriogenology, 54 (3): 371–388.

Wood A.J., Groves T.D.D. (1965). Body composition studies on the suckling pig. I. Moisture, chemical fat, total 

protein, and total ash in relation to age and body weight. Can. J. Anim. Sci., 45 (1): 8–13.

Yvon M., Levieux D., Valluy M.C., Pelissier J.P., Mirand P.P. (1993). Colostrum protein digestion in newborn 

lambs. J. Nutr., 123 (3): 586–596.

SOURCES  OF  ENERGY  FOR  NEWBORN  PIGLETS  AND  THE  POSSIBILITY

OF  REGULATING  THEM

Summary

The mobilization of glycogen from the liver and muscles is essential for the survival of newborn piglets. 

Piglets are born with low energy reserves, while their energy demand is high. Insuffi cient amount of energy from 

glycogen or colostrum is probably the main cause of piglet deaths before weaning. Increasing energy levels in 

newborn piglets may contribute to reducing piglet mortality.

The increase in glycogen resources in the piglet’s liver and muscles and the amount of colostrum intake can 

be infl uenced by modifi cations of the composition of the feed ration for the pregnant and/or farrowing sows. Higher 

glycogen reserve of newborn piglets is recorded, for example by enriching the diet of sows with medium-chain tri-

glycerides; in turn, higher content of dietary fi ber in the sows diet affects the higher intake of colostrum by piglets. 

In addition, the amount of colostrum intake in piglets is infl uenced by the litter sizes, which negatively correlates 

with the amount of colostrum intake in suckling piglets.

Key words: glycogen, colostrum, sow nutrition, piglets

Fot. 1. Prosię ssące w pierwszej 
dobie życia (fot. B. Jarocka)

Photo 1. Suckling piglet in the fi rst 
day of life (photo B. Jarocka)


