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The usetulness ol tecombinant bguine somatottophin (ń§T)
in minimizing lipid metabo!ism distuńances in cows

Summary

Fatty liver and ketosis are metabolic disorders that usually develop during the periparturient period. Fatty
liver occurs when the rate of triglyceride (TG) synthesis exceeds the rate of TG hydrolysis and TG elimination
as a very low densiĘ lipoprotein (VLDL). Several strategies for the prevention of fatty liver have been pro-
posed, but present limitations in the knowledge of hepatic fatĘ acids metabolism preclude their effective
implementation.

The objectives of this study were to evaluate the efficacy of recombinant bST in minimising the results of
periparturient lipid metabolism disturbances in cows.

The studies were performed on 60 Black-White x 90% HF cows rvith an annual average milk yield of 5500
|itres, randomly selected from a herd in which had earlier demonstrated the frequent occurrence of lipid
metabolism disturbances. The animals were divided into trvo groups: control and experimental. 30 experi-,
mental cows immediately following partus were subcutaneously treated with 640 mg of recombinant bovine
somatotrophin. The cows in the control group simultaneous|y received a placebo. Blood samples for biochemi-
cal examinations were collected from all animals four times i.e. in the second week before the delivery and
2nd, 4th and 8th week of lactation. The analysis included estimating the concentration of glucose, total choles-
terol, cholesterol in IIDL fraction, triglycerides, urea, activity of asparate aminotransferase (AspAT), gamma-
glutamylotransferase (GGTP), glutamate dehydrogenase (GLDH) and non esterified fatty acids (NEFA). Blood
samples were also obtained in order to estimate the total protein level of plasma, including its fractions.

An analysis of the exarnined factors showed that recombinant bST administrated after partus had a high
therapeutie ef,ficacy on lipid metabolism in liver. Besides, the authors subjective clinica| impression was that
somatotrophin was helpful in treating cows with lipid metabolism disturbances.
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Niezakłócony metabolizm lipidów stanowi jeden z
podstawowych czynników, warunkujących przystoso-
wanie ustroju do procesów w nim zachodzących pod-
czas ciĘy i porodu, a następnie obciążenia energetycz-
nego, związanego z podejmowaną laktacją. Do jego
zaburzenia dochodzi w warunkach rozwijającego się
niedoboru energetycznego, wynikającego głównie z
nieprawidłowego żywienia lub niemożliwości pobra-
nia paszy, w ilości bilansującej potrzeby organizmu
(I, 3, I2). Pogłębieniu deficytu energii sprzyja nafu-
r alnę zachwi ani e dynam ic znej równ o wa g i u s troj ow ej
przemiany materii, związane z jej przestawieniem w
momencie porodu, ze stanu przewagi anabolizmu,
występującego w okresie ciĘy i zasuszenia, na stan
zwiększonego katabolizmu - w czasie laktacji (4, 9).
Nagły wzrost zapotrzebowania na materiały energe-

tyczne, przy stymulującym wpływie zmiany profilu
homonalnego, polegającym na zwiększeniu syntezy i
wydzielania hotmonów lipolityczny ch oraz aktywacj i
h orm o n o - z ależn ej Itp azy trój gli c erydow ej, p rzy znac z -

nym niedoborze insuliny, polvoduje gwałtowne uwol-
nienie do krwi wolnych kwasow tłuszczowych. Istot-
na cz ę ś ć prowadz onych b adań doty czy próby zap obte -
gan i a s tłu sz c zęn:lJ wątrob y, któ re n aru s zaj ąc pr aw idło -
wość funkcji tego narządu, moze prowadzic do trwa-
łego pogorszęnia zdrowia oraz płodności krów (5, 8),
Badania licznych autorów potwierdzaj ą że zwtększe-
nie częstości występowania zaburzęnia wątrobowej
przemiany tłuszczowej prowadzi do skokowego wzro-
stu opóźnionych owulacji, ze wszystkimi negatywny-
mi tego następstwami (14, 16). Stwarza to potrzebę
prowadzenia badań nad nowymi sposobami zapobie-



gania oraz |eczęnia zmian zachodzących w wątrobie,
w przebiegu zespołu stłuszczenia. W związku z po-
wyższym, podjęto próbę zastosowania w tym celu so-
matotropiny, która mimo swych właściwości lipolitycz-
nych, ograntczając wychwyt glukozy ptzęz mięśnie i
tkankę tŁaszczową działa stabilizująco na przemianę
enetgety czną ustroju ( 1 1 ).

Celem pracy była ocena wpĘrłu egzogennej stoma-
totropiny bydlęcej na stan zdrowia Wów z zaburzoną
go sp o darką lipidową oraz wyj aśnie nie czy hormon ten
może zwięk szać mo żIiwo ś c i do sto s owawc ze zw ierzę-
cia w czasie laktacji, zabezpteczającje przedzagroże-
niem zaburzenla o charaktqzę zespołu stŁuszczenta.

Materiał imetody
Badanicm objęto 60 krów rasy czar-

no-białcj, z około 90% dolewem krwi
HF. w wieku 4-B lat, wybranych loso-
wo, w stadzie uznanym ja|<o tzw. stado
problemowe, w związku z występujący-
rni niepowodzeniami w rozrodzie, o nie-
znanej etiologii. Wcześniejsze wyniki
badań przeprowad zony chw tym stadzie
wykazały u 600^ badanych krów wystę-
porł,ani e zaburzeniaustrojowcj przemia-
ny tłuszczowej.

Zu, ierzęta były żywi on e prawi dłow o
zbilansowaną pod względem energe-
tycznytn, białkowym i mineralnym pa-
szą, W okresie badań podstawę dawki
dziennej stanowiła kiszonka z liści bu-
raczanych i kukurydzy oraz słoma jęcz-
mienna. Ponadto, przez cały rok krowy
otrzymywaĘ lizawkę oraz paszętreści-
wą podawaną indywidualnie, w posta-
ci nricszanki B, w ilości 5-6 kg, w za-
leżności od wydajności mleka, która
wynosiła średnio 5500 litrów, Badanja
prowadzono w dwóch grupach do-
świadczalnej (grupa II) i kontrolnej (gru-
pa l), po 30 sztuk w każdej. Zwierzęta
w grupie doświadczalnej, tuż po poro-
dzie otrzy my w ały domię śni owo rekom-
binowaną somatotropinę bydlęcą*l (SO-
MATECHTM, Eli Lilly Austria), w ilo-
ści 1 mg/kg tn.c. Krowom z grupy kon-
trolnej w tym samym czasie podawano
pl acebo, zaw ier ające s ubstancj ę obecną
w rozpuszczalniku tego preparatu. U
wszystkich zw lerząt czterokrotn i e, tj. w
2 tygodniu przed porodem oraz 2, 4 i 8
tygodniu laktacji pobierano krew do ba-
dań laboratoryjnych, które obejmowały
oznaczanje stęzenia glukozy, choleste-
rolu całkowitego oraz we frakcji HDL,
trój glicerydów, mocznika, aktywności

aminotran s fe r azy asp ar agini an ow ej (A spAT), dehydro ge -
nazy glutalninianowej (GLDH) i gamma-glutamylotran-
speptydazy (GGTP) metodami enzymatycznymi oraz
wolnych kwasów tłlszczowych (WKT) metodą kolory-
metryczną. Ponadto w surowicy określano poziom białka
całkowitego i jego frakcji metodą elektroforezy niskona-
ptęcloWeJ.

Wynikii omówienie

Uzyskane wyniki badań biochemicznych w zakle-
sie przemiany tłuszczowej (tab. 1 i 2) wykazały wy-
stępowanie u wszystkich zwterzątw okresie okołopo-
rodowym zmian ilościowych w składzie lipidów krwi,

Tab. l. Średnie wartości stężenia glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych oraz ilo-
raz WKT:TG u króu, otrzymujących (grupa Il) i nie otrzymujących rbST (grupa T)

Objaśnienia: średnie oznaczone literami a, b, c i d różnią się istotnic ptzy p < 0,05; i
+ sD - średnia aryhuetyczna i odchylenie standardowe.

Tab.2. Poziom stężenia trójglicerydóq cho|esterolu całkowitego oraz we frakcji HDL
i mocznika u krów otrzymujących (grupa II) i nie otrzymujących rbST (grupa I)

Wskaźnik

Tró jglicerydy
mm0l/|

cholesterol
mmol/l

HDL
cholesterol

mm0l/|

Mocznik
mm0l/

I

ll

l

ll

l

ll

I

ll

0,18't 0,07

0,22" x 0,06

2,95h t 0,71

2,48u x 0,62

2,18't 0,49

2,07u x 0,43

3,34u ł 0,71

3,61' t 1 ,59

0,08' t 0,04

0,15'b t 0,03

2,58' t 0,75

3,37b t 0,79

2,23u x 0,72

2,82b x0,52

4,27'b t 0,83

3,38' t 1.92

0,08't 0,03

0,19't 0,07

3,64. i 1,05

3,95't 0,91

3,14ub t 0,86

3,20' t 0,65

4,44'b t 0,89

3,33'b t 1,64

0,11ub t 0,05

0,21^ ł 0,04

4,42d x 1,36

4,74d x 0,81

3,26' t 0,92

3,72d t 0,65

3,16u t 1,35

3.06b t 1.29

Objaśnienia:jak w tab, l,

*rWYsoka sPecyficznoŚĆ gafunkowa hormonów wzrostu, a także słaba ich przyswajalność z przewodu pokarmowego sprarviają że stosowanie tekombinowanej
somatotropiny u zu,ierzątjest całkowicie bezpiecznc dla zdrowia człowicka

Grupa

2

G lukoza
mmol/|

WKT
mm0l/!

WKT:TG
Il|

I

ll

I

lI

l

ll

3,18u t 0,52

3,07u l0,77

0,41u t 0,29

0,37' t 0,33

2,27^ x 0,68

1.68' t 0.55

2,36b t 0,59

2,54ub t 0,58

0,96b t 0,63

0,78'b t 0,51

12,95't 5,48

5.98'b t 2.10

2,31b x 0,73

2,57ub t 0,59

0,79ub t 0,57

0,53' t 0,31

9,88b t 2,53

2,79'b t 0,69

2,69b t 0,54

3,01u t 0,61

0,43u t 0,1 8

0,28' t 0,1 6

4,00'b t 1,88

1,33' t 0,48



o różnym 0,19 i 0,21 mmol/l - ukrów otrzymujących preparat.

porodźie, obniżona zawartośćtrojglicerydóww surowtcy,zale-

warlośc il żącagłownteo
patocytach ora
do krwi, stwar
du. Aby proces
magane jestzac
czeniem WKT

Tab. 3. Aktyrvność enzymów wątroborvych w suro.vicy u k
(grupa II) i nie otrzymujących rbST (grupa l) dzie, zwykle jest połączone zrozpo_

Objasllienia:jak w tab. l.

Tab. 4. średni poziom białek w surowicy u króly otrzymujących (grupa II) i nie

otrzymujących rbST (grupa I)

częciem produkcji mleka. W okresie
tym trój glicerydy, ulegaj ąc szybkie-
mu metabolizmowi, na krótko obni-
żająpoziomw surowicy aby wkrót-
ce znowu powrócic do normy (15).

obserwowane w badaniach wła-
ężentatroj-
I świadczy
erzątZab]u-

ruenta przemiany tłuszczowej, pfo-
wadzącego w konsekwencji do za-
trzy manra i o dkładani a zło gow tłusz-
cztl w hepatocytach. Innym skutkiem
nieprawidłowej przemlany thlszczo-
wej w wątrobie jest upośledzenie wy-
tw arzania cholesterolu, którego bio-

trójglicerydów.
W badaniach własnych, u krów

grupy kontrolnej zanotowano nie-
wielkie obnizenie stężenia choleste-
rolu w 2 tygodniu po porodzie, śred-
nto z 2,95 do 2,58 mmol/l. U krów
otrzymuj ących somatotropinę wystą-
p citego
p ,4B do
3 ąt tych
po podaniu preparatu zanotowano
także wyższe, w porównaniu z gru-
pą kontrolną wartości stężenia cho-
lesterolu we frakcji HDL, które u
krów otrzymujących somatotropinę
wzrosło z 2,07 mmol/l przed poro-
dem do 3,J2 w ostatnim badaniu,
natomiast u pozostałych krów odpo-
wiednio z 2,I8 do 3,26 mmol/l. U
bydła, w warunkach dominującego
udziaŁu lipoprotein HDL w transpor-
cie cholesterolu do komórek ziami-

8,67u x 1,12

8,43'b t 0,88

3,14uh t 0,54

3,39'b t 0,42

0,67ub t 0,08

0,60' t 0,13

0,67' t 0,08

0,66' t 0,08

0,68u t 0,10

0,73' t 0,09

2,99ub t 0,76

3,47'b t 0,67

8,63' t 0,89

8,56ub t 0,75

3,18ub t 0,45

3,44b t 0,44

0,65ub t 0,12

0,58u t 0,11

0,68, t 0,10

0,64u t 0,08

0,67u t 0,08

0,73' t 0,12

3,04ub t 0,63

3,39ub t 0,70

7,67u t 0,60

7 ,73^ ł 0,46

3,29' t 0,35

3,35u t 0,28

0,47u t 0,09

0,40u t 0,08

0,59't 0,14

0,60u t 0,08

0,69u t 0,09

0,73u t 0,09

2,60' t 0,57

2,60u t 0,11

8,04' t 0,88

8,75b t 0,75

3,07b t 0,50

3,47h x 0,44

0,56' t 0,12

0,54u t 0,12

0,67u t 0,09

0,69u t 0,10

0,65' t 0,13

0,73u t 0,07

2,96'b t 1,03

3,57b t 0,53

B iałko
całkOW ile

gl

Albuminy g/|

a,-glob u linl/

9/|

02-g l0buliny
gl

P-globu liny
gl

y-globu liny
gI

I
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l

ll
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!
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I
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Objaśnienia:jak w tab. 1



stych jajnika, obserwowany wzrost wartości tego pa-
rametru korzystnie prognozuje o płodności krów. Przyj-
muje się, żębrakpodobnej tendencji wzrostowej stę-
żeniatej frakcji po porodziemoże prowadzić do osła-
bienia płodności krów ( 1 0, 1 3 ). Obserwowanym zmia-
nom wartości wskaźników przemiany lipidowej towa-
rzyszyło po porodzie istotne obniżenie poziomu glu-
kozy, u krów grupy kontrolnej, średnio z 3,I8 przed
porodem do2,37-2,69 mmol/l (tab, 1). Upozostałych
zw ier ząt p o przej ś ci owym, niewi e lkim obniż eniu stę -
żeniatego cukru w pierwszych 4. tygodniach laktacji
w ostatnim badaniu zanotowano jego powrót do war-
tości wyjściowej. Pomimo, że poziom glukozy nie
odzwierciedla w pełni stanu przemiany energetycznej
u krów o ponadprzeciętnej wydajnośctnależy podkre-
ślić korzystny wpływ podawanego preparatu na go-
spodarkę węglowodowanową i poziom glukozy w
krwi. Może to pozy§wnie oddziaływać na nięzakło-
cone i pełne spalanie WKT w wątrobie, w warunkach
przej ściowego nasilenia Iipolizy, zarówno po podaniu
somatotropiny jak teżw szczycie laktacji (11),

Ni e stwi erd zono zalężno ś ci p omi ę dzy p o dawani em
preparafu a zachowaniem się oznaezanych enzymow
wątrobowych (tab. 3). U wszystkich zwterząt po po-
rodzie obserwowano wzrost aktywności AspAT - z
49,3]-60,02 Uil do 86,45 w grupie kontrolnej oraz
]3,43 U/l u krów otrzymujących hormon. Obserwo-
wany wzrost aktywności AspAT, który wystąpił po
porodzie u wszystkich badanych krów mógł być na-
stępstwem uwolnienia jej frakcji cytoplazmatycznej
j ako przej aw obctĘenia przęmlany ustroj owej, zw ią-
za;nego z rozwojem płodu, a następnie procesem de-
toksykacyjnym w okresie puerperium. W podobny
sposób kształtowała się aktywność GLDH, która po
porodzie wzrosła średnio z 7,43 w grupie I oraz 5,97
w II, odpowiednio do 12,24 i 12,35 U/1. Również
wzrost aktywności obserwowano w zachowaniu się
GGTŁ której wartość w czasie ciąży wynosiła śred-
nio 20,]]-25,04 Ull, natomiast po porodzie 26,79 u
krów grupy kontrolnej or az 22,60 U ll - otrzymuj ących
s omatotrop inę. Przy ob oj ętnym wpływi e po dawane go
hotmonu na aktywno ś ć enzymów wątrob owy ch zano -
towano jego korzystny wpĘrv na zachowanie się mocz-
nika w krwi (tab. 2). Spadek jego stężenia po podaniu
s omatotrop iny może być wpiki em zmiany inten syw-
ności przemiany pośredniej białek, polegającej na jej
spowolnieniu co moze być korzystne w lęczentu zę-
społu stłuszczenia wątroby.

Zawartość białka całkowitego, która u wszystkich
badanych zwterząt pozostbwała w granicach ogólnie
przyjętych jako prawidłowe i wynosiła w całym okre-
sie obserwacji od 7,68 do 8,7 5 gll (tab. 4). Również w
zachowaniu się albumin nie stwierdzono wyraźnych
rożntc międzygrupowych, natomiast w obrębie globu-
lin obserwowano tendencję wzrostową 7-globulin,
szczególnie zaznaczonąpo porodzie u krów grupy II.
Analizując zachowanie się tej frakcjibiałkowej, stwier-
dzono zwiększenie wartości tego parametru średnio z

2,60 gll w czasie ciĘy do 2,96-3,04 u krów grupy I
oraz3,39-3,57 u pozostałych zwierząt. Zmiany te bar-
dziej zaznaczonę u krów otrzymujących somatotropi-
nę, potwierdzająkorzystny wpływ tego hormonu na
układ immunologiczny. Realizowany jest on zapośred-
nictwem insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-
1), którego zwiększone wytwarzanie w wątrobieprzy-
czynia się do poprawy odporności (2),

P o d sumo wuj ąc należy s twi erdz i ć, że p o daw ana tuż
po porodzie somatotropina wpływa stabilizująco na
czynność wątroby w zakresie gospodarki lipidowej,
szczegolnte w okresie bliskim porodowi, a więc naj-
większego zagrożenia zmtanaml, o charakterze sthsz-
częnla te go nar ządu. Nie stwierdzon o pr zy tym j ej nie -
korzystnego wpływu na stan zdrowia badanych zwię-
tząt.
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