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Zmienność wydajności i składu siary krów wanrn-
kowana jest czynnikami genetycznyml i środowisko-
łvymi (9, 12, 16, I7,20-22,2Ą. Jej jakość oraz spo-
sób podania determinują poziom wykorzystanla, a
szczegolnie skuteczno ś ć ab sorpcj i immuno globulin u
cieląt (1, 2,4,23). Niski poziom biernej odporności
pr zectw zakaźnej (I 5 ) j e st najw ażniej szą pt zy czy ną
schorzeń i śmiertelności cieląt w pierwszym okresie
po urodzeniu (2,7 , 8),

Ważnym czynnikiem ograniezającym rozkład im-
munoglobulin w procesie trawienia u cieląt jest inhi-
bitor trypsyny (10, 11, 18). Najwyższa jego zawartość
występuje w siarze krów bezpośrednio po ocieleniu, a
następnie maleje prawie stukrotnie (3,6,I4). Ustalo-
no dodatniąza\eżnośc pomiędzy poziomem i aktyw-
nością inhibitora Ępsyny a zawartośc biaŁka całko-
witego i immunoglobulin w siarze (3, 14, 19). Jego
dodatek do siary powodował wzrost absorpcji immu-
noglobulin siarowych u cieląt do 30% (13).
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Celem badań była ocena wpĄlłnr aktywności hamu-
jącej dzińanie trypsyny siary krow oraz jej składu i
cech fizykochemicznych na poziom immunoglobulin
w surowicy krwi cieląt.

Matetiał imetody
Próbki siary (200-300 ml) pobierano bezpośrednio po

wycieleniu, z pier-wszego, pełnego doju od 83 krów rasy
czarno-białej. W siarze mierzono zawaftość suchej masy,
białka, tłuszczu i laktozy (Milko-Scan l338, Foss Elec-
tric). Poziom immunoglobulin klasy G, M i A określano
metodą radialnej immunodyfuzji (zuD Kit Binding Site),
C)znaczono kwasowość (pH, "SH), termostabilność (próba
alkoholowa) oraz krzepliwość (próba Scherna) siary.

Hamowanie aktywności trypsyny badano preinkubując
100 pl enzymu z 50 p,I inhibitora (siary) w 1350 pl 0,2M
buforu TRIS-HCI (pH B,0), ptzez |0 minut w temperaturze
37'C. Następnie dodawano 500 pl substratu i prowadzono
reakcję w temperaturze 3J"C przez 30 minut. Wynik odno-
szono do próby kontrolnej bez dodatku inhibitora. Aktyw-
ność trypsyny wyrazono w procentach, przyjmując aktyw-
nośc enzymu nie hamowanego za 100%.*) Badania realizowane w ramach grantu KBN 5 PO6E 028 ]7



Ciclęta byĘ pojone siarą dwa razy dziennie. Krew od
cieląt pobierano po upłyrvie trzeciej doby zycia. a w uzy-
skanej sulowicy metodą refraktometryczną mierzono ilość
białka całkowitcgo i podobnie jak w siarze, metodą radial-
nej immunodyfuz.li oznaczono poziorn immunoglobulin
klasyG,MiA.

W zalezności od poziomu aktywności hamqącej dzjała-
nie trypsyny próbki siary podzielono na 3 grupy: I poni-
że1 20oń aktywności hamującej, 25 sztuk, lI od 21 do
50%, 35 sztuk, lII - powyźej 50%,23 sztuki.

Sl<ład siary oraz jcj cechy fizykochemiczne analizowa-
no w relacji dojej aktlłvności hamującej działanie trypsy-
ny za pomocąanallzy wariancji i testu Duncana, obliczono
takze współczynniki korelacji między badanymi cechami.

Wyniki iomówienie
Ilośc Ępsyny hamowana przez 7 ml siary (tab. 1)

mieściła się w przedzialę od68,97 p"g (gr.rpa I) do 501,6
pg w grupie IIItrożniła się istotnie statystycznie mię-
dzy grupami (p ś 0,05). Uzyskane wartości sązbltżo-
ne do wyników uzyskiwanychprzez innych autorów
(3,6, 19).

Oznaczony skład siary był podobny do wartości
stwierdzonych w innych badaniach własnych oraz w
badaniach innych autorów (I9,22,23). W siarze krów
grupy III stwierdzono najwyższy udział suchej masy i
białka całkowitego. Różnice między grupami I i ilI
zostŃy potwierdzone statystycznie (p < 0,05). Nato-
miast zawatiość tŁaszcztt była podobna w siarze krów
grup II i ilI, najnizszy udziałtłuszczu wystąpił w sia-
rze krów o najniższej aktywności hamującej trypsynę.
Zawartośc laktozy była statystycznte istotnie niższa
fu ś 0,05) w siarze krów grupy III.

Duza buforowość siary i zwiększony ldzjał zwląz-
ków kwaśnych powodowaĘ, że jej kwasowość poten-
cjalna (tab. 2) mieściła się w przedzialę od 18,43"SH
do 20,18'SH. Odczyn siary był także lekko kwaśny
(pH od 6,09 do 6,13), podobnie do warlości oznaczo-
nych w innych badaniach własnych. Współczynnik
korelacji między tymi cechami wynosił r : -0,84, co
wskazuje, żę ze wzrostem kwasowości miareczkowej
malała wartość pH badanych próbek. Stabilnośc ciepl-

Tab. l. Skład siary krów (%) w zależności od poziomu ak-
tl,wności hamującej działanie trypsyny (1 + s; n : 83)

Składniki siary
Grupa

lllllll
llość trypsyny

hamowana ptzez

1 ml siary

sucha masa

B iałko

Tłuszcz

Laktoza

68,97a

23,07a

1 3,64a

6,14

2,17a

27,60

3,43

2,42

2,63

0,42

314,9b

25,78

14,98

7,38

1,91

69,64

2,97

2,02

2,90

0,39

501 ,6c

26,54b

16,76b

7,4,|

1 ,59b

66,03

2,76

2,62

3,03

0,46

na siary była niska i wynosiła od I,12 w grupie I do
2,07 mI w grupie trzeciej. Tak niski poziom termosta-
bilno ści s i ary nal eĄ w iązac z w y ższązawarto ś cią bia-
łek serwatkowych i podwyższoną kwasowością. Ba-
dane próbki siary vnrykazywaĘ długi czas krzepnięcia:
od26,45 (gupa I) do 38,67 min. w grupie II. W siarze
o najwyższej aktywności hamującej działanie trypsy-
ny czas krzepliwości wynosił ponad 35 minut. Wy-
dłużony czasl<rzepnięcia nie wpĘnął na obniżenie ilo-
ści immunoglobulin w surowicy krwi cieląt, chociaż
wyniki badań Cruywagena (5) wskazująna obniżenie
efektywności absorpcji immunoglobulin u cieląt z siary
o niższĄ zdolności tworzenia skrzepu. Współczynnik
korelacji mtędzy poziomem stabilności cieplnej al<rze-
pliwością siary wynosił r: 0,93 wskazując na istotną
(p . 0,001) zależnośc między tymi cechami.

Wyższa zawattośc białka w siarze krów grupy IiI
(tab. 1) łączy się z istotnie vnryższą(p < 0,05) ilością
immunoglobulin (tab. 3) ponad 150 g/l, co stanowi
potwierdzenie wcześniejszych badań (4,9,20). W sia-
rze krów glupy I wystąpił o prawie I8oń nlższy udział
immunoglobulin 124,45 g/1, natomiast w grupie II

Tab. 2. Kwasowość, tcrmostabiln ość oraz krzeplirvość siary
krórv rv zalcżności od poziomu aktylvności hamującej dziala-
nic tr_vpsl.ny § + s; n : 83)

Badane cechy
G rupa

lilllll
Kwasowość ("SH)

Kwasowość (pH)

Termoslabilność (ml)

Krzepliwość (min)

18,43

6,13

1,72

26,45

3,23

0,1 1

0,98

1 6,48

19,07

6,,1 1

1,7g

38,67

3,65

0,09

0,84

1 9,68

20,18

6,09

2,01

35,82

2,96

0,07

1,01

18,39

Tab. 3. Poziom immunoglobulin (g/l) rv siarze krów w zależ-
ności od poziomu aktywności hamującej dzialanie trypsyny
(i+s;n:83)

lmmunoglobuliny
G rupa

llllll
IsG

IgM

IgA

108,79

13,47a

2,1g

19,70

4,45

0,75

112,21

1 7,83b

2,30

17,45

4,22

0,82

128,30

19,29b

2,72

17,44

4,78

0,80

Ob.jaśllienie: jak w tab. l

Tab. 4. Poziom immunoglobulin (g/l) w surolvicy krlvi cieląt
w zależności od poziomu ak§wności hamującej działanie tr_vp-
§yny(r+s;n:83)

Wyszczególn ie n ie
G rupa

llllll
IgG

IgM

IgA

21,34

1,7Ąb

0,09b

l,l1

1,02

0 ,04

18,56a

1,46b

0,12b

8,11

0,89

0,07

31,43b

2,gBa

0,zga

9,34

1,28

0,1 8

Objaśnicnic: jak rł tab. l

Objaśnicnic: a, b, c warlości oznaczone różnymi literami róź-
nią się istotnie przy p < 0,05



ilość immunoglobulin wynosiła 132,34 i była o pra-
wie I2oń niższa w porównaniu do grupy III.

Wysoki poziom aktywności hamującej działantę
trypsyny siary krów łączył się z wyższą zawartością
białka i immunoglobulin oraz dłuższym czasem jej
krzepnięcia pod wpływem podpus zczki. Jednocze śnie
vrykazaŁdodatnlązależnośćzwykorzystaniemimmu-
noglobulin elęta.
noglobulin y krw
cych od kr siarę
tywności hamującej dziŃanie trypsyny (tab, Ą w)mo-
slła 3I ,43 g/l ($upa III), w grupie I - 2I,34, a w gru-
pie II - 18,56 g/l. Stwierdzone między grupąII a III
rożntcebyĘ staĘstycznie istotne (p ś 0,05). Podobne
zalężności wystąliĘ dla immunoglobulin klasy M i
A, Istotnie Wższry poziom IgM i IgA odnotowano u
cieląt pojonych siarą o najwyższej aktywności hamu-
jącej dziŃanie tryp syny.

Przeprowadzona analiza wskazuje na istotne zalęż-
ności pomiędzy poziomem aktywności hamującej dzia-
łanie trypsyny w siarze krów a jej składem, czasem
krzepnięcia i stabilnością cieplną co moze miec istot-
ny wpĘw na ztożnicowanie przyswajalności immu-
noglobulin siarowych u cieląt.
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MOLAN A. L., WAGHORN G. C., MCNABB
W. C.: Wpływ skondensowanych tanin na $Tklu-
cie z jaj i rozrvój larw Trichostrongylus colubrifor-
zl's. (Effect of conden§ed tannin§ on egg hatching
and larval development of TrichostrongJ/lus colu-
briformis). Vet. Rec. 150, 65-69, 2002 (3)

W badaniach in vitrookęśIono wp\rv tanin w stężeniach 50, 100, 200,400,
600 i 900 pglml otrzymanych z 7 gatunków roślin na żyłvotnośó zarodków w
jajach i pierwszego stadium larwalnego (LI) Trichostrongylus colubrifornljs.

Taniny wyekstrahowano z Lafus pedunculus (LP),L comicu}arus (LC), Dotyce-
nium pentaphy]um (DP), D' rectum (DR), Hedysarum coronarium (Sulla), Oło-
btychus viciifolia (esparceta) i Rumex obtusifolius (P). Wszystkie wyciągi w
stężeniu od 200 do 500 pg/ml obniżaĘ procent larw wyklutych z jaj Wyciągi
LŁ DR, DŁ P w stężeniu 200 pg/ml hamowały rozwój zarodków w jajach. Tyl-
ko 13% larw trzeciego stadium (L3) uzyskano po 7 dniach działaniaLC. Ptzy
stężeniu tanin rv}rnoszącym 400 pglml nie uzyskano L3z jaj T co]ubrifotmis Po

eksponowaniu na wyciągi LĘ LC, sulla, esparceta, Dą DR i doc otrzymano z L1

odpowiednio l4%, \8Vo, 17%, l5%, l4%, 16%0 i 40ń larw L3. 
G.

ANZIANI O.S., ZIMMERMANN G., GUGLIEL-
MONE A.A., YAZQUF,Z R., SUAREZY.z Opor-
ność Cooperia pectinata na iwermekĘnę u bydła w
ArgenĘnie. (Avermectin resistance in Cooperia pec,
tinata in cattle in Argentina). Vet. Rec. 149, 58-59,
200I (2)

Badania wykonano na cielętach rasy hereford w 6 grupach eksperymental-
nych, każda licząca 12 osobników, które wydalały zkałem jaja Cooperia pecti-
nata pomimo stosowania iwetmektyny, W badaniach zastosowano l % iwermek-

tynę w iniekcji w dawce 200 pg/kg (grupa 1), iwermektynę A3 I5% w dawce

630 pg/kg (grupa 2), iwermektynę 93 15% w ilości 630 pg/kg (grupa 3), 1%

doramekĘnę w dawce 200 pg/kg (grupa 4), 1% moksydektynę w ilości 200 pg/

kg (grupa 5). Nie leczone cielęta stanowiĘ grupę kontrolną Liczba jaj nicjeni w
kale 12 dnia po leczeniu wynosiła odpowiednio ż24, 136,201, 105, 42 j w
kontroli 395. Procent redukcji liczby jaj Cooperia pectinala w kale wynosił 40,

65,49,73,89 i 0. Po 35 dniach utworzono 3 grupy cieląt, u których zastosowano

w iniekcji ]ewamizol w dawce 7,5 mg/kg (grupa 1), fenbendazol w dawce 5,0

mg/kg (grupa 2). Grupa 3 nie leczona stanowiła kontrolę. Po l2 dniach po lecze-

niu nie wykryto w kale jaj C. pectinata. 
G.


