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Celem badań było określenie wpływu poziomu żywienia loch w ciąży niskiej (41.-70. dzień) 
na ich kondycję i wskaźniki biochemiczne oraz hormonalne krwi w okresie ciąży i przy odsa-
dzeniu prosiąt. Obserwacjami objęto 16 loch F1 (pbz x wbp), przydzielonych losowo do grupy 
kontrolnej (K) lub doświadczalnej (D), żywionych indywidualnie mieszankami pełnoporcjo-
wymi o zalecanej wartości pokarmowej dla loch prośnych i karmiących. Lochy z grupy D od 
41. do 70. dnia ciąży otrzymywały o 30% większą dawkę paszy (0,7 kg/szt./dzień) niż lochy z 
grupy K żywione standardowo. Od wszystkich loch pobrano trzykrotnie krew (v. cava crania-
lis): przy kryciu, w 70. dniu ciąży i przy odsadzeniu prosiąt (35. dzień), i oznaczono wskaźniki 
biochemiczne: ALB, TP, ALP, GLU, CHOL, TG, CREA, UREA, hormony – GH i INS oraz Fe. 
Okresowe, trwające 30 dni żywienie loch prośnych podwyższoną o 30% dawką paszy miało 
pozytywny wpływ na przyrost masy ciała i zasoby tłuszczu oraz białka w organizmie loch. 
Samice żywione obficiej w okresie ciąży były w lepszej kondycji hodowlanej po odchowaniu 
potomstwa niż lochy żywione umiarkowanie. Podwyższona dawka paszy spowodowała wy-
stąpienie wzrostu kompensacyjnego, co świadczy o zasadności stosowania obfitszego żywie-
nia samic w tym okresie fizjologicznym. Zastosowany czynnik badawczy wpłynął na zmiany 
poziomu hormonu wzrostu i fosfatazy alkalicznej w 70. dniu ciąży, w porównaniu z okresem 
krycia. Stwierdzono obniżenie stężenia GH (o 20%) oraz ALP u loch z grupy D, w porów-
naniu do K, przy zachowaniu stabilności różnic między grupami dla pozostałych badanych 
wskaźników biochemicznych i insuliny. Między grupami nie stwierdzono różnic potwierdzo-
nych statystycznie dla badanych wskaźników biochemicznych, hormonów i Fe, co wskazuje, 
że zastosowana zmiana poziomu żywienia umożliwiała zachowanie homeostazy organizmu. 

SŁOWA KLUCZOWE: lochy / żywienie / krew / wskaźniki biochemiczne / hormony

Na przestrzeni lat zmienia się produkcyjność loch. Współczesne samice rodzą i od-
chowują liczniejsze potomstwo, są bardziej mleczne, a ich pełna dojrzałość somatyczna 

*Badania zrealizowano w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Numer rejestracyj-
ny projektu badawczego: nr N N311 082639.



34

A. Rekiel i wsp. 

wiąże się z uzyskaniem dużej masy ciała. Oznacza to większe zapotrzebowanie bytowe 
i produkcyjne [21, 22]. Dlatego zalecenia żywieniowe dla loch prośnych i karmiących 
są stale weryfikowane na drodze eksperymentalnej. Bardzo ważnym elementem kom-
pleksowej oceny są badania kondycji loch i wskaźników biochemicznych ich krwi [29]. 
Uzyskiwane wyniki mogą bowiem sygnalizować zakłócenia homeostazy organizmu, które 
powstają pod wpływem błędów żywieniowych. Niedobory żywieniowe u samic prośnych 
mogą być jedną z przyczyn zjawiska IUGR, mającego negatywne konsekwencje w okresie 
postnatalnym i w wieku dojrzałym u wielu gatunków zwierząt, w tym świń [16, 23, 25, 
26]. Uwzględniane w badaniach wskaźniki morfologiczne i biochemiczne krwi pozwalają 
ocenić stan organizmu, poprzez ich odniesienie do wartości referencyjnych [9, 27, 33, 
34, 35]. Są analizowane i oceniane w zależności od poziomu i jakości żywienia, a także 
płci, wieku, stanu fizjologicznego, zdrowia, warunków utrzymania [3, 4, 7, 11, 15, 19, 
24, 35]. Właściwy poziom żywienia sprzyja optymalizacji zasobów białkowo-energetycz-
nych, wyrażonych wartością cech mierzonych przyżyciowo – grubością słoniny i mięśnia 
najdłuższego grzbietu, oraz homeostazą organizmu loch [1, 28, 29].

Celem badań było określenie wpływu poziomu żywienia loch w okresie ciąży niskiej 
(41.-70. dzień) na ich kondycję i wskaźniki biochemiczne oraz hormonalne krwi w czasie 
ciąży i przy odsadzeniu prosiąt. 

Materiał i metody 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę III LKE. W czasie eksperymentu 16 loch 
F1 (pbz x wbp), przydzielonych losowo do grupy kontrolnej (K) lub doświadczalnej (D), 
żywiono indywidualnie mieszankami pełnoporcjowymi o zalecanej wartości pokarmowej 
dla loch prośnych i karmiących [21]. Lochom z grupy K w okresie ciąży niskiej (1.-90. 
dzień) i wysokiej (91.-110. dzień) podawano odpowiednio 2,3 kg i 3,2 kg mieszanki. Lo-
chy z grupy D były żywione podobnie, z wyjątkiem okresu od 41. do 70. dnia ciąży, kiedy 
to otrzymywały o 30% większą dawkę paszy, tj. 0,7 kg mieszanki dziennie więcej niż lo-
chy z grupy K. W okresie okołoporodowym lochom różnicowano ilość paszy; od 111. do 
114. dnia ciąży było to 2,0 kg/szt./dzień (mieszanka LP + otręby pszenne), w dniu porodu 
0,5-1,0 kg otrąb, a przez 3-4 dni po oproszeniu zwiększano średnio dziennie dawkę paszy 
o 1,0 kg (mieszanka LK). Lochy w laktacji żywiono według zaleceń wynikających z Norm 
Żywienia Świń [21]. 

Po inseminacji lochy przez trzy tygodnie przebywały w kojcach indywidualnych, a od 
4. tygodnia utrzymywano je w kojcu grupowym (podłoże lite, ściółka płytka), w którym 
pozostawały do 104. dnia ciąży. Na 10 dni przed porodem przeprowadzano je do trójdziel-
nych kojców porodowych, w których przebywały z potomstwem przez 35 dni po opro-
szeniu. Zwierzęta utrzymywano w pomieszczeniach spełniających normy zootechniczne i 
zoohigieniczne [30].

Lochy prośne pobierały paszę indywidualnie w stacji paszowej sterowanej kompute-
rowo (dawka zaprogramowana zgodnie z założeniami doświadczenia). Lochy karmiące 
otrzymywały paszę 3 razy dziennie, prosięta przy matkach dokarmiano mieszanką typu 
prestarter (do woli). Matki i ich potomstwo miały zapewniony stały dostęp do wody (po-
idła automatyczne).
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Pomiary masy ciała oraz grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu u loch wyko-
nywano trzykrotnie: przy kryciu, w 70. dniu ciąży oraz przy odsadzeniu miotu (35. dzień 
laktacji). Do pomiarów masy ciała loch używano wagi pomostowej z miernikiem elektro-
nicznym. Pomiary otłuszczenia i umięśnienia wykonywano aparatem Pig-log 105, zgodnie 
z metodyką oceny przyżyciowej zwierząt hodowlanych [6].

Od loch z każdej grupy pobrano trzykrotnie krew z żyły głównej przedniej (v. cava cra-
nialis): w dniu krycia, 70. dniu ciąży i dniu odsadzenia prosiąt. Próby krwi wirowano (10 
min, 3500 obr/min), a otrzymaną surowicę przechowywano w temperaturze –20ºC. Ozna-
czenia wskaźników biochemicznych wykonano za pomocą analizatora biochemicznego Ac-
cent 200 firmy Cormway, przy wykorzystaniu multikalibratorów level 1, surowic HP i HN 
oraz odczynników do testów firmy Cormway. Oznaczono: albuminy (ALB), białko ogólne 
(TP), fosfatazę alkaliczną (ALP), glukozę (GLU), cholesterol (CHOL), triglicerydy (TG), 
kreatyninę (CREA), mocznik (UREA), żelazo (Fe). Oznaczono również poziom hormonu 
wzrostu (GH) (testy Cormway). Do oznaczenia insuliny (INS) użyto licznika promieniowa-
nia gamma-Cobra II firmy Canberra Packard, wykorzystując hormony znakowane I125. 

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem pakietu SPSS Statistics 
21. Normalność rozkładu sprawdzono testem Shapiro-Wilka. Różnice między grupami 
sprawdzono testem U Manna-Whitney’a. 

Wyniki i dyskusja

Przy kryciu lochy z grupy K i D nie różniły się grubością słoniny, wysokością „oka” po-
lędwicy (P4M) oraz masą ciała (tab. 1). Zmiany zasobów tłuszczu i białka (P4M) w okresie 
badawczym, jak też masy ciała u loch z grupy D były korzystniejsze. Podwyższony po-
ziom żywienia spowodował u loch wystąpienie intensywniejszego wzrostu, co świadczy 
o zasadności stosowania obfitszego żywienia samic w tym okresie fizjologicznym [22]. 
Lochy otrzymujące większą dawkę paszy w okresie od 41. do 70. dnia ciąży były w lepszej 
kondycji hodowlanej po odchowaniu potomstwa niż lochy żywione umiarkowanie. 

Tabela 1 – Table 1
Rezerwy tłuszczu i białka u loch
Fat and protein reserves in sows

Cechy
Traits

Grupy
Groups

Pomiar w dniu krycia
Mating day

Zmiany w stosunku do dnia krycia (%)
Changes with respect to mating day (%)

70. dzień ciąży
70th day of pregnancy

ostatni dzień laktacji
last day of lactation

P2 (mm) K 17,6 + 29,3 + 11,5
D 17,6 + 13,0 + 24,4

P4 (mm) K 18,9 + 28,3 – 4,0
D 19,3 + 11,1 + 16,1

P4M (mm) K 51,1 + 13,5 + 9,4
D 52,2 + 17,9 + 8,8

Masa ciała (kg)
Body weight (kg)

K 139,4 + 14,3 + 21,3
D 140,6 + 21,1 + 25,5

Grupy: K – kontrolna; D – doświadczalna  
Groups: K – control, D – experimental
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W tabeli 2. przedstawiono wyniki badań krwi loch. Przy kryciu stężenie GLU, Fe i GH 
było wyraźnie większe, a ALB, TP, ALP, UREA i INS nieznacznie większe w grupie D 
w porównaniu do K. Poziom pozostałych badanych wskaźników, tj. CHOL, TG i CREA 
był zbliżony. W 70. dniu prośności loch stwierdzono zwiększony poziom GLU, Fe i INS 
oraz znacząco obniżony poziom hormonu wzrostu GH i wyraźnie obniżony ALP, przy nie-
wielkich odchyleniach (±) pozostałych badanych wskaźników biochemicznych w grupie 
D w porównaniu do K. W okresie odsadzania poziom Fe, GH i GLU był większy, a GH 
mniejszy w grupie loch D niż K; stężenia pozostałych badanych wskaźników były zbliżo-
ne. Stwierdzono podobne tendencje zmian wartości większości badanych wskaźników, z 
wyjątkiem GH i ALP, po okresie stosowania większej o 30% dawki paszy.

Tabela 2 – Table 2
Wskaźniki biochemiczne i hormonalne krwi loch
Biochemical and hormonal blood indicators 

Wskaźniki
Indicators

Jednostki
Units

Grupy – Groups
P

K D
1 2 3 4 5

Krycie – Mating 
Albuminy (ALB)
Albumin (ALB) mmol · l-1 3,28 3,42 0,161

Białko ogólne (TP)
Total protein (TP) mmol · l-1 56,86 60,50 0,195

Fosfataza alkaliczna (ALP)
Alkaline phosphatase (ALP) mmol · l-1 119,38 127,88 0,130

Glukoza (GLU)
Glucose (GLU) mmol · l-1 5,77 6,61 0,645

Cholesterol (CHOL)
Cholesterol (CHOL) mmol · l-1 2,66 2,74 0,721

Triglicerydy (TG)
Triacyloglycerides (TG) mmol · l-1 0,52 0,51 0,574

Kreatynina (CREA)
Creatinine (CREA) µmol · l-1 148,12 152,75 0,798

Mocznik (UREA)
Urea (UREA) mmol · l-1 6,61 7,03 0,574

Żelazo (Fe)
Iron (Fe) µmol · l-1 22,64 27,75 0,328

Hormon wzrostu (GH)
Growth hormone (GH) U · l-1 0,11 0,13 0,442

Insulina (INS)
Insulin (INS) U · l-1 34,67 37,01 0,878

70. dzień ciąży – 70th day of pregnancy
Albuminy (ALB)
Albumin (ALB) mmol · l-1 3,88 3,95 0,721

Białko ogólne (TP)
Total protein (TP) mmol · l-1 57,71 61,22 0,279

Fosfataza alkaliczna (ALP)
Alkaline phosphatase (ALP) mmol · l-1 169,75 153,13 0,328

Glukoza (GLU)
Glucose (GLU) mmol · l-1 6,76 8,00 0,279
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1 2 3 4 5
Cholesterol (CHOL)
Cholesterol (CHOL) mmol · l-1 2,55 2,74 0,161

Triglicerydy (TG)
Triacyloglycerides (TG) mmol · l-1 0,63 0,61 0,645

Kreatynina (CREA)
Creatinine (CREA) µmol · l-1 164,00 154,87 0,878

Mocznik (UREA)
Urea (UREA) mmol · l-1 6,65 6,61 0,959

Żelazo (Fe)
Iron (Fe) µmol · l-1 23,25 27,46 0,505

Hormon wzrostu (GH)
Growth hormone (GH) U · l-1 0,15 0,12 0,442

Insulina (INS)
Insulin (INS) U · l-1 31,48 34,61 0,844

Odsadzenie – Weaning
Albuminy (ALB)
Albumin (ALB) mmol · l-1 3,15 3,14 0,878

Białko ogólne (TP)
Total protein (TP) mmol · l-1 46,63 48,87 0,798

Fosfataza alkaliczna (ALP)
Alkaline phosphatase (ALP) mmol · l-1 119,50 122,38 0,505

Glukoza (GLU)
Glucose (GLU) mmol · l-1 7,83 7,77 0,645

Cholesterol (CHOL)
Cholesterol (CHOL) mmol · l-1 2,60 2,66 0,998

Triglicerydy (TG)
Triacyloglycerides (TG) mmol · l-1 0,55 0,62 0,574

Kreatynina (CREA)
Creatinine (CREA) µmol · l-1 144,75 161,37 0,279

Mocznik (UREA)
Urea (UREA) mmol · l-1 7,03 6,81 0,574

Żelazo (Fe)
Iron (Fe) µmol · l-1 26,25 27,32 0,645

Hormon wzrostu (GH)
Growth hormone (GH) U · l-1 0,13 0,12 0,574

Insulina (INS)
Insulin (INS) U · l-1 33,07 37,24 0,645

Grupy: K – kontrolna; D – doświadczalna  
Groups: K – control, D – experimental  
P>0,05 – nieistotne statystycznie – not statistically significant

Średnie wartości badanych wskaźników biochemicznych krwi loch (np. CREA, UREA, 
TG, Fe) mieściły się w granicach normy dla gatunku, grupy produkcyjnej i fazy cyklu repro-
dukcyjnego [33]. Wskazuje to na prawidłowy stan homeostazy organizmu zwierząt objętych 
doświadczeniem i ich dobre zdrowie, potwierdza poprawność utrzymania i żywienia. 

Zwiększone pobieranie paszy przez lochy powoduje wzrost koncentracji IGF-I i UREA 
w osoczu krwi [20, 31]. Zarodki macior żywionych ad libitum miały podwyższoną kon-
centrację mocznika i insulinopodobnego czynnika wzrostu w osoczu, omoczni i owodni, 
a także większe wątroby [20]. Wyniki te potwierdziły hipotezę, że zwiększenie pobierania 
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paszy przez maciory prośne wpływa na środowisko łożyska zarówno po stronie matki, jak 
i zarodka. Podobne rezultaty uzyskali Hoving i wsp. [13], którzy stwierdzili, że koncentra-
cja UREA była większa u macior otrzymujących o 30% większą dawkę paszy niż w grupie 
kontrolnej. Większe stężenie INS może sygnalizować rozpoczęcie procesów anabolicz-
nych. Może też świadczyć o niskiej biologicznej wartości białka zawartego w paszy [10], 
przy której nie wszystkie aminokwasy są wykorzystane przez organizm; nasila to proce-
sy dezaminacji i produkcji zwiększonej ilości mocznika. W badaniach własnych poziom 
UREA nie był znacząco zróżnicowany w grupach i okresach badawczych. Korniewicz i 
wsp. [15], stosując obniżony o 10% lub 20% poziom białka w paszy dla loch, stwierdzili 
zmiany wskaźników biochemicznych krwi, m.in. obniżenie zwartości białka całkowitego, 
globulin i mocznika oraz zwiększenie poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL.

W badaniach własnych stwierdzono niższy poziom insuliny u loch w 70. dniu ciąży 
niż przy kryciu. Spadek aktywności INS był większy w grupie K (9,2%) niż w grupie D 
(6,5%). Stężenie INS było większe u loch z grupy D w porównaniu do K w trzech bada-
nych okresach, odpowiednio o: 6,75%; 9,94% i 12,61%. W 70. dniu ciąży przy większym 
stężeniu INS we krwi loch doświadczalnych stwierdzono mniejszy o 20% poziom GH u 
loch D w porównaniu do K. Różnice między grupami oraz między okresami badawczymi 
w grupach nie były istotne (P>0,05). Stwierdzone w badaniach własnych obniżenie stę-
żenia GH jest typowe dla różnych gatunków zwierząt żywionych intensywnie [12, 18]. 
Zwiększona podaż składników pokarmowych do organizmu zwiększa uwalnianie z pod-
wzgórza somatostatyny, co potęguje jej negatywny wpływ na syntezę i uwalnianie GH. 
Stosunkowo wysoki poziom INS może stymulować wychwytywanie przez podwzgórze 
m.in. glukozy, co też zmniejsza produkcję i wydzielanie GH [2]. Obniżenie poziomu GH 
jest jedną z cech wzrostu kompensacyjnego, co w odniesieniu do badań własnych wyda-
wało się korzystne. Analiza roli hormonu wzrostu w reprodukcji, w tym na poziomie bar-
dzo wczesnej ciąży, implantacji, rozwoju łożyska, wydaje się to potwierdzać [14]. Hormon 
wzrostu wykazuje skuteczność w stymulowaniu wzrostu mięsności i hamowaniu rozrostu 
tkanki tłuszczowej w okresie postnatalnym [25]. Krążąc w krwiobiegu, matczyny hormon 
wzrostu GH odgrywa też pewną rolę w prenatalnym wzroście i rozwoju potomstwa. Poda-
wanie maciorom GH od wczesnej ciąży do jej średniej fazy zwiększa wzrost płodu, nieza-
leżnie od wpływu statusu matki (wieloródka – pierwiastka), liczebności miotu czy też jej 
ograniczonego żywienia [32]. Ponieważ GH nie jest w stanie przekroczyć bariery łożyska 
i nie zwiększa jego masy Tung i wsp. [32] postawili hipotezę, że jego wpływ na wzrost 
płodu może wynikać z ulepszonej budowy lub funkcji łożyska. Testując wpływ podawania 
GH wieloródkom i pierwiastkom na funkcjonowanie łożyska stwierdzili, że podawanie 
hormonu nie wpłynęło na jego wielkość i budowę. Zwiększało natomiast wzrost płodu 
poprzez poprawę transportu składników pokarmowych przez łożysko, a tym samym za-
opatrzenie w nie płodu, jak również rozrost i różnicowanie trofoblastu, mogące poprawiać 
warunki wzrostu płodów wewnątrz macicy. 

W badaniach własnych stwierdzono wyraźny wzrost zawartości GLU we krwi loch przy 
odsadzeniu, w porównaniu z fazą krycia. Zmiany między 70. dniem ciąży a dniem krycia 
były w grupie D w porównaniu z K większe o 3,87 punktów procentowych, co mogło być 
następstwem okresowego zwiększonego poziomu żywienia loch doświadczalnych. U loch 
kończących odchów potomstwa wyniki w grupach były jednak porównywalne, co suge-
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ruje, że zróżnicowanie poziomu GLU w cyklu mogło być efektem zmian fizjologicznych 
w organizmie loch, a nie modyfikacji poziomu żywienia w niskiej ciąży. Normy dla GLU 
we krwi świń wynoszą od 3,0 do 5,6 mmol/l [34]. Wyniki własne są zgodne z rezultatami 
innych badaczy [17, 35]. W badaniach Rekiel i wsp. [27] wykazano, że po 3. tygodniach 
laktacji w porównaniu do okresu ciąży wysokiej poziom GLU się obniżył. Kudlač i wsp. 
[17] oraz Žvorc i wsp. [35] stwierdzili natomiast wyższy poziom GLU we krwi loch karmią-
cych w porównaniu z ciężarnymi. Hoving i wsp. [13], porównując wskaźniki biochemiczne 
krwi macior żywionych zróżnicowanymi ilościowo dawkami paszy między 3. a 35. dniem 
ciąży (lochy z grupy kontrolnej otrzymywały 2,5 kg/szt./dzień, a z grupy doświadczalnej 
dawkę zwiększoną o 30%), stwierdzili, że w 15. dniu ciąży poziom GLU i INS przed kar-
mieniem nie wykazywał różnic między grupą loch doświadczalnych i kontrolnych. Cytowa-
ni badacze nie stwierdzili też różnic między grupami w koncentracji IGF-1. Koncentracja 
niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) była niższa u macior z grupy D w 
porównaniu do K (odpowiednio: 149,5 ±9,2 vs. 182,4 ±11,9 µm/l, P=0,04). Zwiększona o 
30% dawka paszy dla macior w ciąży niskiej powodowała niższą koncentrację NEFA, bez 
zmian poziomu progesteronu, LH i IGF-1. Pewne wahania GLU w cyklu rozrodczym są 
zjawiskiem fizjologicznym [34].

W grupie loch K i D odnotowano podwyższony w stosunku do norm poziom choleste-
rolu; dotyczyło to trzech terminów badań [34]. W grupie K stężenie CHOL wahało się od 
2,55 do 2,66 mmol · l-1, a w grupie D od 2,66 do 2,74 mmol · l-1. Podwyższony poziom 
CHOL może być spowodowany dysfunkcją nerek, wątroby lub trzustki oraz dietą zbyt 
bogatą w tłuszcze [34]. Pasza podawana lochom doświadczalnym nie była natłuszczana. 
Większy poziom CHOL u loch z grupy D w porównaniu do K (krycie: +3,01%, 70. dzień 
ciąży: +7,45%, odsadzenie: +2,31%) może stanowić wskazówkę, że zastosowana modyfi-
kacja żywieniowa wpłynęła na jego zawartość we krwi badanych zwierząt. Zdaniem Far-
mera i wsp. [8] przy zmianie poziomu żywienia można oczekiwać zmian wskaźników 
przemian energetycznych i białkowych. Większy poziom CHOL we krwi loch z grupy 
D w porównaniu do K (70. dzień ciąży) wynikał prawdopodobnie z większej syntezy w 
organizmie kwasów nasyconych [5], będących aktywatorami reduktazy 3-hydroksy-3-me-
tyloglutarylo-koenzymu A, kontrolującego proces syntezy cholesterolu w wątrobie. 

Podsumowując można stwierdzić, że okresowe, trwające 30 dni, żywienie loch pro-
śnych podwyższoną o 30% dawką paszy miało pozytywny wpływ na przyrost masy ciała 
i zasoby tłuszczu oraz białka w ich organizmie. Lochy żywione obficiej w okresie cią-
ży były w lepszej kondycji hodowlanej po odchowaniu potomstwa niż lochy żywione 
umiarkowanie. Podwyższona dawka paszy spowodowała wystąpienie wzrostu kompensa-
cyjnego, co świadczy o zasadności stosowania obfitszego żywienia samic w tym okresie 
fizjologicznym. Zastosowany czynnik badawczy wpłynął na zmiany poziomu hormonu 
wzrostu i fosfatazy alkalicznej w 70. dniu ciąży w porównaniu z okresem krycia. Stwier-
dzono obniżenie stężenia GH (o 20%) oraz ALP u loch doświadczalnych w porównaniu 
z kontrolnymi, przy zachowaniu stabilności różnic między grupami dla pozostałych ba-
danych wskaźników biochemicznych i insuliny. Między grupami nie stwierdzono różnic 
potwierdzonych statystycznie dla badanych wskaźników biochemicznych, hormonów i 
Fe, co wskazuje, że zastosowana zmiana poziomu żywienia umożliwiała zachowanie ho-
meostazy organizmu. 
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Effect of the level of feeding of pregnant sows  
 on their body condition and blood parameters

S u m m a r y
The aim of the study was to determine the effect of the level of feeding of sows during pregnancy 

(days 41-70) on their body condition and biochemical and hormonal blood parameters during gestation 
and after weaning of the piglets. The observations included 16 F1 sows (PL x PLW), assigned at random 
to a control group (K) or experimental group (D) and fed individually with complete mixtures with the 
recommended nutritional value for pregnant and suckling sows. From days 41 to 70 of gestation the 
sows in group D received a 30% larger feed ration (0.7 kg/head/day) than the animals in group K, which 
received a standard ration. Blood samples were collected (v. cava cranialis) three times from all sows: 
at mating, on day 70 of gestation and at weaning of the piglets (day 35). The following biochemical 
parameters were determined: ALB, TP, ALP, GLU, CHOL, TG, CREA, UREA, the hormones GH and 
INS, and Fe. The temporary 30-day feeding of pregnant sows with an increased feed ration (by 30%) 
had a positive effect on body weight gain and fat and protein reserves in the sows. The sows fed more 
during the gestation period were in better breeding condition after rearing of their progeny than the 
moderately fed sows. The increased feed ration led to compensatory growth, indicating the expediency 
of applying a higher level of nutrition for sows during this physiological period. The experimental 
factor caused changes in the level of growth hormone and alkaline phosphatase on the 70th day of 
gestation in comparison with the mating period. A decrease in the concentration of GH (by 20%) and 
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ALP was recorded in the sows in group D with respect to group K, while differences remained stable 
between the groups for the remaining biochemical parameters and insulin. No statistically confirmed 
differences were found in biochemical parameters, hormones or Fe between the groups, which indicates 
that the change in the feeding level made it possible to maintain the homeostasis of the organism. 
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