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Zależnośó międry zawart ścią manganu w wątrobie
a iego stężeniem w surowicy bydła
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The telationship between manganese content in the liver and its concentration in the selum of cattle

Summary

The aim of the research was to compare the variability of the manganese concentration in serum and its
contents in the liver of cattle. The blood and liver samples used in the experiments came from 21 cows, 15
heifers and 6 bulls kept for breeding.

The research showed a statistically significant positive correlation between the contents of manganese in
the liver and its concentration in serum (coefficient of correlatiol f,,n"n. : 0,6188 p< 0,001; funlineu. : 016384 p <

0,001). It proved that indications of the manganese contents in seruńieflect the changes of its contentS in the
liver and it can be consider to be a good biochemical indicator of its deficiency amongst cattle.
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Rozbiezności podawanych w piśmiennictwie wiel-
kości stężeń manganu we krwi i jej pĘnnych frakcjacli,
uniemozliwiają wyciągnięcie wniosków o rzeczywi-
stej wartości diagnostycznej tych oznaczei, a tym bar-
dziej określenie wafiości granicznej niedoboru (3, 4,
l5, 16).

W dotychczasowych publikacj ach wskazaliś my, że
zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej
umo żl iwi a o znaczenie r zec zy w lstych stę żeń man ganu
w płynach ustrojowych o ile zostaną zachowane wa-
runki c zy s to ś ci, e 1 i minuj ąc e ryzyk o zanie czy szczęnia
próbek (11, i2), Zmiany stęzeń manganu w surowicy.
oznaczonego oplsaną metodą były zgodne z wiel-
kościąjego podaży w paszach objętościowych (13).
Równiez zrożnicowane dawkowanie soli manganu
(MnSOo) w zywieniu bydła znajdowało odzwiercie-
dlenie w zmianach stężeń pierwiastka w surowicy.
Wyniki badań biochemicznych surowtcy były także
zgodne z dynamiką zmianzawarlości manganu w sier-
ści krów, uznawanej powszechnie za dobry, przyży-
ciowy wskaznik oceny stanu zaopatrzęnl,a organizmu
w mangan (2,I],I8).

Z dani em wi el u autorów zmlany z awar1o ś c i m an ga-
nu w tkance wątrobou,ej najlepiej odzwierciedlająak-
tualny stan zaopatrzenia organizmu w ten pierwiastek,
chociaż inwazyjność rnetod biopsyjnych i niewielkie
ilości materiah-r ograntczająprzyżyciorvą diagnostykę
jego niedoboru (1, 5-J, 9, 14, 79, 23).

Celem pracy było porównanie dynamiki zmlan za-
wartości manganu w tkance wątrobowej ze zml,anami
jego stęzeń w sut,owicy.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 42 sztukach bydła. w tym

21 krowach, 15 jałowkach i 6 buhajkaclr wybranych loso-
wo spośród bydłarzeźnego, Próbki tkanki wątrobowej (dol-
na część lewego płata) o masie ok. 350 gpobierano po uboju
zwierząt. Próbki krwi pobierano bezpośrednio przed ubo-
jem z żyly szyjnej zewnęlrznej.

Próbki tkanki wątrobowej mineralizowano w mieszani-
nie kwasów (stęz. HNO,. 60% HCIO,. stęz. H,SO,, 20:5:1)
w temp. 1 60'C przez I,5 godz.. a następnie rv temp. 220" C
przez 1 godz. ()znaczeniazawartości manganu w próbkach
surowicy i tkanki wątrobowej wykonano techniką elektro-
atomizacji w piecu grafitowym EA-3 na spektrometrze
AAS-3 ,flrmy Carl-Zeiss Jena. Metodę oznaczania manga-
nu w wątrobie kontrolowano pod względem ilościowym
na podstawie analiz zawartości pierwiastka w materiale
referencyjnyrr' Bovine Liver Reference Material no 8461
(NBST;USA), o certyfikowanej zawartości 10,5 +I,7 mgl
,/kg s.n. Zawartośc manganu w tym materiale oznaczanaw
naszymlaboratorium wyniosła 11,3 + 0,5 mg/kg s.m. Oce-
nę ilościową metody oznaczanja manganu w surowicy
przedstawiono we wcześniejszej publikacji (l 1 ).

Obliczenia statystyczne obejmowały ocenę wielkości
korelacji oraz regresji liniowej i nielirriowej. Wszystkie
obliczenia wykonano przy użyciu pakietu statystycznego
,.STATGRAPHICS",



Wyniki iomówienie
Srednia zawartość manganu w świeżej masie bada-

nych próbek wątroby wynosiła ż,58 + 0,44 p"gl g, nato-
miast średnie stężenie manganu w surowicy krwi wy-
nosiło 2,0I +0,46nglml (tab. 1). Przyjmując podawa-
neprzedziały warlości granicznych dla niedobonr man-
ganu w tkance wątrobowej nie stwierdzono próbek o
obnizonej zawartości manganu, natomiast aż 80,0oń
przebadanych próbek charakteryzo-
wało się zawartością gtanlczną a
20,0o^ zawartością prawidłową -
tab.2 (10). W porównaniu odsetek
próbek surowic z prawidłowym stę-
żęnięm manganu był również niski

l4,3oń. Wobęc braku danych pi-
śmiennictwa o wartości granicznej
niedoboru manganu w surowicy,
warlości stęzeń pierwiastka w pozo-
staĘch 85,] oń próbek uznano za ob-
nlZone.

Niski odsetek próbek z prawidłową zawartością
manganu w wątrobie i jego stęzeniem we krwi może
wynikac z tego, że przed uboj em zwierzęta ni e otrzy-
mywaĘ paszy ptzęz okres ok. 24 godzln. Potwierdza-
jąto obserwacje innych autorów, żezmiany stężeńpier-
wiastka w osoczu bardzo szybko reagują na zmianę
jego podazy w paszy. Poniewaz zawartośc manganu
w paszach objętościowych jest zwykle wysoka (rwy-
jątkiem motylkowych i kukurydzy), niski odsetek pró-
bek z prawidłową zawafi.ościąmanganu w wątrobie i
surowicy może wskazywać na bardzo szybki obrót
pierwiastka w organizmie.

Analtza korelacji wykonana dla 42 par badanych
probek wskazała na statystycznie istotną (p < 0,001)
do datn i ą kore l acj ą m i ę dzy analtzowanymi w skaźnika-
mi, Badany związek opisano równaniami regresji
przedstawionymi na ryc. 1.

Stwierdzona w badaniach własnych korelacja mię-
dzy zawartościąmanganu w wątrobie i jego stężeniem
w surowicy oraz podobny odsetek probek tkanki wą-
trobowej i surowicy w przyjętychprzedziałach wafto-
ści granicznych wskazuj ą że zmtany stęzeń manganu
w surowicy takżę odzwierciedlają stan zaopatrzenia
tkanek w ten pierwiastek. W piśmiennictwie brakuje
jak dotychczas oceny zwlązkutych wskaźników okre-
ślonego na silnie zróżnicowanym materiale, jakim są
zwierzęta rzeźne.

Wyniki licznych doświadczeń wskazuj ą że najwy ż-
szą dynamiką zmian zawartości manganu w różnych
warunkach żywieniowych charakt eryzuje się wątroba,
nerki i kości. Niewiele jest jednak prac eksperymen-
talnych wskazujących, że zmiany podaży manganu w
diecie wpływająnazmiany stęzeń pierwiastka we kr-wi
przeżuwaczy (.],8), Ponieważ stężenia manganu po-
dawane w tych pracach odbiegająodrzeczywistych, a
dawki rlodatków soli manganu były zdecydowanie
wyższe od dawek zalecanych, więc możliwość oceny

wielkości związku badanych wskaźników z jaką mo-
żemy mieć do czyntenia w warunkach żywieniowych
spotykanych w hodowli jest ograniczona.

Przyjmując zawartość manganu I,5 p"glgw świezej
masie tkanki wątrobowej jako minimalnąwartoś c gra-
nlcznąniedoboru, w oparciu o równanie regresji li-
niowej zryc,I wyliczono, że stężenia manganu w su-
rowicy < I,39 ng/ml można przyjąć jako niedoboro-

we. Warlość ta jest zbliżona do stężenia granicznego
niedoboru w surowicy - 1,47 nglml,wyznaczonego w
badaniach wcześniej s zy ch na podstawie zależności
między podażąmanganu w paszach objętościowych i
jego stężeniem w surowicy ( 13). Jako warlośó granicz-
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Tab. 1. Zawartość manganu w wątrobie i surowicy krów, jalówek i buhajków



Tab.2. odsetek próbek tkanki wątrobowej i surowicy w przyjęĘch przedziałach wartoŚci granicznYch

objaśnienia: * warlości graniczne zawaftości Mn rv świeżej masie tkanki wątrobowej wg Blood D. C. i wsP. (10); ** wartoŚĆ 2,57 nglml

przyjęto jako granicznąprawidłowego stężenia Mn w surowicy wg wcześniejszych badań (13).

nąniedoboru manganu w paszy objętoŚciowej przylę-
to wówczas 20 mglkgs.m., wedhlg badań Rojasa i wsp.
(20).

Reasumując mozna stwierdzić, że stężenie manga-
nu w surowicy krwi odzwiercie dla zmiany zawartoŚci
pierwiastka w wątrobie, stanowiąc cenny wskaznik
biochemiczny w diagnostyce niedoboru manganu u
bydła.
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