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Summary

The aim of the,§tudies was to determine how the level and variation of the physiotogical indicators: thyrł-
xine, triiodothyronińe, insulin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferaser' alkaline phosfatase,
urea, glucose, crea§nine and cholesterol depend on different feeding. Four samples of the blood werć takćn
fromi74 young bulls (7-9 months old) beforl morning feeding. The first blood samples were collected under
stand |s were fed a diet of corn
The s fasting. Next the animals
ad lib le was taken. The last sam
variation of all indicators was high (except glucose). No effect of the feeding and fasting period on the aćtivĘ
of alanine aminotransferase was determined. The animals showed a higher level of aspartate aminotrans-
ferase and creaĘnine after silage and hay feeding compared to ad libitum concentrate feeding, The varinbilit}
of biochemical indicators showed that their }evel is dependent on many environmental factors and physiologi-
cal conditions.

I(eywords: bulls, biochemical indicators, blood, nutrition.

Zależno ścl mi ę dzy p ewnymi c e c hami pro dukcyj ny-
m,l, zwierząt a niektórymi wskaźnikarni ich krwi są
badane od dłuższego czasu. Aktualny skład chemicz-
ny krwi odzwierciedlający homeostazę organizmu i
b ę dący obrazem zacho dzącyc h pro c e s ów ftĄ olo gicz-
nych, możebyc także użyty do prognozowania warto-
ści uzytkowej zwierząt Genetyka biochemiczna kła-
dzie duży nacisk na wykorzystanie dodatkowych kry-
teriów selekcyjnych w produkcji oraz reprodukcji, a
także w celu prawidłowego prognozowania stanu ich
zdrowia. Informacje na temat kształtowania się pozio-
mu tych wskaźników krwi sąnielicznęi jeszcze nie w
pełni poznane. Dostępne dane podręcznikowe podają
warlości dla bydła nie uwzględniając stanu fizjologicz-
nego i płci. Normy zagrantczne mogąokazać się mało
przydatne w naszych warunkach ze względu na od-
mienne środowisko oraz zywienie.

Celem badan było określenie poziomu i zmienno-
ści wybranych wskaźników fizjologicznych krwi bu-
hajków w za|eżności od zywienia.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w latach 1994-1996 w Zakła-
dzie DoświadczalnymIGIHZ PAN w Jastrzębcu na I'74
buhajkach rasy czarno-białej pochodzących po 30 ojcach,
w wieku 7-9 miesięcy. ZwierzętabyĘ utrzymylvane w obo-

rze uwięziowej. Od kazdego osobnika pobierano krew 4-
-krotnie, przed rannym odpasem w następujący sposób:

pobranie 1 - w warunkach standardowego zywienia ki-
szonkąz kukurydzy z dodatkiern 2kgpaszy treściwej ,,CJ",

pobranie 2 po 36-godzinnym głodzeniu, z dostępem
do wody,

pobranie 3 po 42 dniach od pier-wszego pobrania, w
warunkach zywienia ąd libitum granulatem z paszy treści-
wej zawierającym 135 g białka ogólnego oraz sianem łą-
kowym w postaci sieczki,

pobranie 4 po ponownym 36-godzinnym głodzeniu z
dostępem do wody.

Ze względu na istnienie zaIeżnościpomiędzy wartościa-
mi wskazników biochemicznychkrwi a warunkami mikro-
klimatycznymi, codziennie rej estrowano ternperaturę oraz
wilgotność powietrza w oborze,

Krew pobierano z żyły jarumowej w ilości 40 ml, wiro-
wano przez 15 minut przy 3500 obrotach, a otrzymane w
ten sposób osocze zamrażano w temperaturze -20'C. W
próbkach osocza oznaczono poziom hotmonów: trójjodo-
tyroniny, tyroksyny, insuliny; poziom metabolitów: gluko-
zy, mocznlka, cholesterolu i kreatyniny oraz aktywność
aminotrans fe r azy alaninowej, aminotrans ferazy a sp ara gi-
nianowej i fosfatazy zasadowej. Hormony oznaczano me-
todą radioimmunologicz nąprzy uzyciu odczynników pro-
dukowanych przez OPIDI w Swierku, w Centrum Medy-
cyny Doświadczalnej w Warszawie natomiast aktywność



enzymów i poziom metabolitów określono w laboratoriach
InsĘtutu Genetyki i Hodowli ZwierzątPAN w Jastrzębcu,
wykorzysfując gotowe zestawy diagnosĘczne firmy Bio-
chemtest - Gliwice.

Analizując uzyskane dane, w celu stwierdzenia wpĘ-
wów rozpatrywanych czynników na badane cechy zasto-
sowano model ojcowski. W modelu tym uwzględniono lo-
sowy wpĘw ojca, stĄ wpĘrv roku i sezonu rozpoczęcia
doświadczenia, stały wpł}.w czasu pobrania, regresję na
temperaturę oraz na wiek w dniu pobrania, Istotność róż-
nic między poziomami czynnika (wpływ czasu pobrania)
obliczono testem wielokrotnego rozstępu Duncana.

yi,łr: |t + s + RS + Pk+0,{t.,u-T) +fr(w,.u-w) * e,,o,

gdzie:
y 

,'., - badane wskazniki fizjologiczne:
p - średnia ogólna:
s losowy wpł}.w i-tego ojca (i: 1, .,., 30);
RS - staĘ wpĘw j-tego roku i sezonu rozpoczęcia do-

świadczenia (i : 1, ..., 9);

Wyniki iomówienie

Stwierdzono istotny wpływ ojca na badane wskaź-
niki biochemiczne z wyjątkiem insuliny i aminotrans-
ferazy alaninowej. U większoścl zwierząt najwyższy
poziom wskaźników biochemicznych występował w

kwietniu, maju i czerwcu. Najniższąaktywność enzy-
mów w badanych próbach stwierdzono w lipcu, sierp-
niu oraz wrześniu. Zaobserwowano także, że najniż,
szy poziom tyroksyny i trójjodotyroniny występował
w miesiącach zimowych, co jest zgodne z wynikami
otrzymanymi przez Broućka i Tanćina (5 ). Wykazano
równteż, że latęm poziom insuliny jest wyższy ntż
zimą. Wyniki te sązgodne z wynikami badań przepro-
wadzonych przez Buntinga i wsp. (6).

Sredni poziom badanych wskaźrrików otrzymany w
niniejszych badaniach różni się nieznacznię od wyni-
ków uzyskanychprzezinnych autorów. Rózrrice te praw-
dopodobnie spowodowane sąróżnąmetodyką stanem
fizjologicznymbadanychzwterząt,atakżeczynnikami
środowisko}\ymi, W tab. 1 przedstawiono średni po-
ziom tyroksyny. Poziom T oprzedwprowadzeniem gło-
dówki był istotnie wyższy, obniżył się natomiast po 36-
-godzinnej głodówce. Nie stwierdzono rożnicy pomię-
dzy pobraniem pierwszy m a czw aĘm. Zmiana ffi ie-
nia spowodowała wzrost poziomu tyroksyny we krwi.

Poziom trojjodotyroniny w osoczu krwi wahał się
od 0,82 do 1,10 nglml (ab, 1). Flach (8) uzyskałantż-
szą koncentrację tego hormonu w osoczu krwi rocz-
nych opasów, natomiast Grochowska (9) orazLazza-
roni i wsp. (12) podali wyższe wartości. W przepro-
wadzonym badaniu stwierdzono statystycznie istotne
rożnicepomiędzy pobraniami pierwszym, drugim oraz
trzeclm. Nie stwierdzono różIltc pomiędzy pobraniem
pierwszym a czwartym.

Tab. 1. Poziom badanych hormonów w o§oczu krwi buhajków w za|eżności od Ąrwienia rwierząt (n:fia)

Pobranie
TróijodoĘronina (ng/ml)

its l o,n, (%)

1

2

3

4

65,45A 30,62

55,408 29,77

7g,44c 30,70

67,54A 27,15

46,78

53,73

38,65

40,20

1 ,10A 0,45

0,828 0,35

1 ,56c 0,56

1 ,1 0A 0,73

40,90

42,68

35,40

66.30

5,44Au 4,77

4,16Bb 3,84

14,36c 10,42

3,948 2,99

87,6

92,0

72,a

75,8

objaśnienia: a,b,A,B,C,D-średnie ozflaczotleróżnymiliteramiróżniąsięistotnie mŃymiprzyp < 0,05, dlżymiPrzy P < 0,01.

Tab.2. AkĘwność badanych enzymów w o§oczu krwi buhajków w zależności od Ąrwienia zslńerząt (n:174)

nOWa (lu/l)

V (%)

Aminotransleraza aspafa

xts
inianowa (lU/)

V (%)

1

2

3

4

16,57A 8,05

15,70A 7,74

15,94A 5,86

16,03A 6,88

48,58

49,1 0

36,76

42,g2

32,25A 10,66

31,91A 10,43

28,148 8,97

31.25A 8,29

33,05

32,68

31 ,88

26,53

43,79A, 18,37

40,25A 16,40

51,25B 17,95

48,51Bb 16,80

41,95

40,74

34,76

34,63

Obiaśnienia: jak w tab. 1.
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Tab. 3. Poziom glukory i cho|esterolu w osoczukrwi buhajków w zależności od
Ą,rvienia zwierząt (n:17 4)

{mm

V (%)

1

2

3

4

4,37^ 0,84

3,648, 1,04

4,94c 0,72

3,92Db 0,99

19,2

28,6

15,1

25,3

64,09A 22,79

68,80A 24,58

l4,48B 22,93

81,65c 22,27

35,50

35,75

30,78

27,30

Objaśnienia: jak w tab. l.

Tab. 4. Poziom mocznika i kreaĘniny w osoczu krwi buhajków w zależności od
Ąłvienia zw ierząt (n:l1 4)

Objaśnienia: jak w tab. l.

Koncentracja insuliny charakteryzowała się wyso-
kimi współczynnikami zmienności. Naj wyzszy poziom
insuliny w osocztt krwi buhajkow uzyskano w trakcie
pobrania trzeciego, a więc po zmianie żywienia. Nie
stwierdzono róznic w średnim poziomie insuliny po-
mi ę dzy p obraniami drugim a czw atiy m (p o 3 6 - go dzin-
nej głodówce).

Wazne znaczęnie w prognozowaniu wartości uzyt-
ko w ej zw ier ząt maj ą enzy my b i o rąc e udział w p o d s t a -
wowej przemianie materii, aprzęde wszystkim ami-
notransfera za alaninowa (A 1 AT) i aminotran sfer aza
asparaginianowa (AspAT). Koncentracj a A 1 AT wyno-
siła od 15,7 do 16,7 5 IU lI ibyła znacznie wyższa niż
wartości podane dla krów pIzęz Minakowskiego i
Rydzika ( 1 3 ). Analiz a otrzymanych wyników doĘczą-
cych aktywności tego enzymu w osoczu krwi buhaj-
ków (tab. 2) nie wykazaŁa zmtan podczas kolejnych
pobrań.

Aktywność aminotransferazy asparaginianowej
(AspAT) w osoczu krwi (tab. 2) podczas kolejnych
pobrań mieściła się w granicach normpodanych przez
Sommera (16) oraz Bauma (3). Podczas trzeciego po-
brania (przy żywlentu ad libitum) zaobserwowano spa-
dek aktywności AspAT. Statystycznie istotne rożnicę
stwierdzono pomiędzy pobraniem trzecim a pozosta-
łymi pobraniami.

Wyniki badańniektórych autorów
(1, 10) sugerują ze krew cieląt cha-
rakteryzuje się wyższym poziomem
fosfatazy zasadowej niż u bydła do-
rosłego. W przeprow adzony chbada-
niach, najwyższą aktywność AP
stwierdzono po zmianie zywienia
(tab. 2), a nĄntższąpodczas pobra-
nia drugiego (po 36-godzinnej gło-
dówce). Nie stwierdzono różnic po-
międzypobraniami pierwszym a dru-
gim or az trzęclm a czw aĘm. Zml en-
ność tego enzymubyła wysoka i wy-
nosiła około 40oń.

W badaniach własnych nie wyka-
zano statystycznie istotnych różnic w
poziomie mocznika w osoczu kr-wi
pomiędzy pobraniami pierwszym,
drugim i trzecim (tab.2). Wykazano
statystycznie istotny spadek poziomu
tego metabolitu w pobraniu czwaT-
tym (po 36-godzinnej głodówce).
Wyniki te nie potwierdzlĘ badań Ba-
ranow-Baranowskiego i wsp. (2),
którzy zaobserwowali dwukrotny
wzrost poziomu mocznika w surowi-
cy cieląt podczas głodówki orazwy-
ników Juhasza i wsp. (11), którzy
zaobserwowali wzrost mocznika we
krwi podczas zywienia dużymi ilo-
ściami pasz suchych.

Poziom glukozy we krwi pozwala ocenić stan prze-
mian energetycznych. Normy poziomu glukozy we
krwi dorosłego bydławynosząod 2,ż2mmol/l do 3,33
mmol/l. Otrzymane wyniki poziomu glukozy w oso-
czu ktwi sąwyzsze niżprzedstawione nonny (tab. 3).
Wyniki te są zbllżone do uzyskanych przez innych
autorów (4, 9, I4). Zaobsefwowano istotny spadek
poziomu glukozy podczas głodzenia, co jest zgodne z
wynikami Cąkały i wsp. (7) orazZahor-Honory (17).
Skrzypek (15) podaje, że poziom glukozy zmienia się
wraz z wiekiem zwierzęcia.

Poziom cholesterolu w osoczu krwi podlegabardzo
dużyrn wahani om indywidual nym. Naj ni ższy p oziom
tego metabolitu zaobserwowano w pobraniu pier-w-
szym. Następnie stwierdzono wzrost poziomu chole-
sterolu w osoczu krwi (tab. 3). Nie stwierdzono staty-
stycznie istotnych różnic w poziomie cholesterolu w
osoczu krwi podczas pobrania pierwszego (standar-
dowe zywiente) oraz drugiego (po 36-godzinnej gło-
dówce).

Analizując poziom kreatyniny w osoczu krwi bu-
hajków stwierdzono jedynie istotne rożnicępomiędzy
pobraniami pierwszym atrzecimi czwartym oraz dnl-
gim a czwartym(tab.4). Nie zaobserwowano wpływu
głodówki na poziom tego metabolitu. Stwierdzono
istotny wpływ składu dawki pokarmowej na poziom
kreatyniny w osoczu krwi młodych buhajkow.

Pobranie
Kreatynina (mg%)

Ixts l VtV,l

1

2

3

4

3,53A 1 ,30

3,60A 1,13

3,41A 1,07

2 ,88B 0 ,77

36,8

31,4

31,4

26,7

1,70Au 0,53

1 ,67A 0,50

1,62ABb 0,47

1 .568 0,52

31 ,1

29,g

2 9,0

33,3



podsumowanie

Poziom wszystkich badanych wskaźników krwi (z
wyjątkiem glukozy) cechował się -wysoką zmienno-
ścią, System żywtenta oraz gŁodzenia nie wpłynął na
aktywność aminotransferazy alaninowej w osoczu
kr:wi. Zmlana systemu żywienia spowodowała nato-
miast istotne obnizenie aktywności aminotrans ferazy
asparaginianowej oraz poziomu kreatyniny. Duza
zmienność osobnicza badanych wskaźników wskazu-
je, że ich poziom zależy od wpływu czynników środo-
wiskowych i stanu flzjologicznego zwierzęcia.
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