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Effect of excessiue supplementation of sulpltul on Eoppel metabolism
and antioxidant status in yaung cattle

Summary

The study researched the effects of excessive su|phur on copper metabolism and antioxidant status in
young caftló. It was conducted on twelv l health, divided into four grouPs. Mineral suPPlements

were applied over a period of 35 days:
lveight), and both su|phur and copper i
were examined to determine the conce
peroxide dismutase activity and total antioxidant sta
and brain was measured at the end of the study. The
metabolis e extent b1, diminishing the active copper content in serum, but does not

reduce its r. Changei in copper metabo|ism due to the application of sulPhur does

not have antioxióant status even in such stressful circumstances as partial food

deprivation over a period of 7 days.

Keywords: calves, sulphur, copper

S iarka i międż są pierwiastkami p ełni ącym i i stotne

libdenowomiedziowych (2 1). Brak j est szczegołowych
danych stopniu, w jakim siarka
wpływa , 

jej przyswajanie zprze-
wodup ewekrwi inarządach
wewnętrznych, a szczegolnie na aktywność enzymow
miedziowy ch oraz sprawnośó wielu fi zj ologicznych
funkcji poś h z miedzią w tym na
oddziaływa ne. Dotyczy to głównie
zwterząt z komorowymi, bydła i
owiec, u których siarka obok azotu jest ważnym skład-
nikiem mineralnym paszy.

Miedź swoje fizjologtczne funkcje spełnia głównie
za pośrednictwem enzymów, które katalizują m.in.
reakcje utleniania i redukcji przęz szybkie przenosze-
nie elektronow z donatora na akceptor. Spośrod nich
i stotne znaczęn:'ę o dgrywaj ą c erul op lazmina i dysmu-
taza p onadtlenkowa (9),

Ceruloplazmina transportuje jony miedzi w organlz-
mie, reguluje metabolizm żelaza, poziom amin bio-

rodników w reakcji typu Fentonaprzez stałe utrzymy-
wanie miedzi na drugim, a żelaza na trzęcim stopniu
wartościowości. Brak jonów miedziawych l żelaza-
wych eliminuje te reakcje jako drogę powstawania
rodnikow (6).

Z ko\ei dysmutaza ponadtlenkowa przede wszyst-
kim chroni organizmy aerobowe przedaktyłvnymi for-
mami tlenu głównie rodnikiem ponadtlenkowym. Re-
akcje, ktore katalizuje określane są mianem dyspro-
porcjonowania lub dysmutacji. Polegają one na prze-
mi anach dwó ch i denty c zny ch cząsteczek, prowadząc
do dukcji drugiej. Produktami
dy aponadtlenkowego i rodni-
ka tlen i nadtlenek wodoru (3).

Wielu autorów uważa, żę analiza stężenia miedzi
surowicy ma ograniczoną wańość diagnostyczną (10,

13 , I7 ,2 1 ) poniew aż nie koreluj e ściśle z j ej zawartoś-

wnętrznych, także aktywno ści enzymów miedzi owych
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jako potencjalnych wskaźników homeostazy miedzi
(I2, 13). Zwraca się uwagę na ceruloplazminę jako
głównego markera zewnątrzkomórkowego i dysmu-
tazę ponadtlenkowąj ako wskaźnika wewnątrzkomór-
kowego. OddziaĘwanie siarki na miedż, a także na
efektywność jej enzymów i potencjału anĘoksydacyj-
nego moze być inne w warunkachwzmożonej lipoli-
zy powodowanej m. in. zmni ej szoną poda żą paszy,

Celem przeprowadzonych badań było określenie
wpływu zwiększonej podaży siarki naprzemianę mie-
dzi u młodego bydła.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono łącznie na 12 młodych buhaj-

kach o nrasie 235-350 kg pochodzących z 3 gospodarstw
o podobnych warunkaclr zywienia i utrzymania. W czasie
do świ adczeń zw ierzęta przebyłvały poj edyn c zo w boksach.
Zywienie było zbilansowane pod względenl zawartości
suchej lTasy, energii, białka.

Buhajki podzielono na 4 grupy tA (S), B (Cu). C (S +
Cu) i K] po 3 zwierzęta w każdej. W grupach zastosowano
następujące dodatki Initreralne: A (S) - otrzynywała do-
datek siarki elementarnej w ilości 0,15 g/kg m.c., B (Cu)
dodatek rniedzi w dawce 0,35 mg/kg 1-1-1.c. w postaci uwod-
nionego siarczanu, C (S + Cu) dodatek siarki i rrriedzi w
takiej sarrrej ilości jak podgrupy poprzednie, K - stanowiła
kontrolę.

Związki mineralne podawano raz dziennie. Dośrł,iadcze-
nie trwało 5 tygodni i było podzielone na 2 ętapy. W pierw-
szym trwającym 4 tygodnie zwierzęta były zywione pełną
dietą i otrzymywały dodatki odpowiednie dla podgrupy.
Natomiast w drugim trwającym l tydzień kontynuowano
podaż dodatków, ale żywienie ograniczono dopodaży 40oń
wartości energetycznej i białkow.ej dawki poprzedniej,
Celenr znacznego ograniczenia podaży paszy było wywo-
łanie stanu umiarkowanej lipolizy.

Bezpośrednio po zakończeniu doświadczenia zwierzęta
ubijano w zakładach rnięsnych pobierając wycinki wątro-
by, nerek, rnózgu i rnięśni.

Krew do badań pobierano z żyły szyjnej zewnętrznej
bezpośrednio przed przywozem olaz w 3, J , 74,21, 28 i 35
dniu ttwania doświadczenia. Krew na osocze pobierana była
do probówek heparynizowanych ( 15-20 IU/rnl kr-wi), a na
surowicę do probówek sfumililitrowych. Przez cały okres
trwania doświadczenia oceniano stan kliniczny zwierząt i
ilość przyjmowanej paszy, a okresowo takze masę ciała.
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W próbkach materiału oznaczano,. stęzenie nriedzi u-
surowicy metodą spektrofotometrii absorbcji atomowej prz1,

użyciu aparatu Perkin Elmer 4100, aktywność ceruloplaz-
miny w surowicy metodą Raviny i przy uzyciu aparatu Spe-
col Carl Zeiss Jena, aktywność dysnrutazy ponadtlenko-
wej w hemolizie erytrocytóu, (proporcja jak w pełnej knvi)
testem firmy Randox i spektrofotometreln LIV/VIS Marcel s

330, całkowitązdolność anĘoksydacyjną osocza testem fir-
my Randox i spektrofotometrem UV/VIS Marcel s 330.

Pobrane po uboju wycinki wątroby, tlerek, mózgu i rnięś-
ni były przechowyrł,ane do badań w temperaturze -20"C
W §m materiale ołnaczono zawartośc miedzi rnetodą spek-
trofotometrii absorbcji atomowej przy użycil aparatu Per-
kin Elmer 4l00.

Uzyskane wyniki badań opracowano staĘstycznie testelr-l

Cochrana-C oxa t z wykorzystanierr, korelacji wg Pearso-
na.przy p ś 0,05.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań przedstawione w tab. 1-5, potwier-

dzająogólny pogląd, że zwiększona podaż siarki po-
woduje spadek stężenia miedzi w surowicy krrvi.
Wpł* podaży siarki wyraźnie widoczny jest w gru-
pach A (S) i C (S + Cu), w których wystąpił staty-
stycznie istotny spadek stęzenia miedzi w surowicy w
porównaniu z wartościami wyjściowymi - najnlższe
w grupie siarkowej A (S) (15,09 pmo1/1). W żadnej
grupie nie stwierdzono spadku stężenia miedzi poni-
żej wartości referencyjnych. Jest to prawdopodobnie
następstwo powstawania w przewodzie pokarmowym
nierozpuszczalnych związkow siarki i miedzi. Znacz-
na częśc miedzi zostaje w ten sposób uwięziona w
postaci związkow biologicznie nieczynnych, niedo-
stępnych drogą wchłaniania jelitowego i jako balast
opuszcza światło przewodu pokarmowego (5, 16).
Zwraca się uwagę na ograniczenie przyswajania mie-
dzi proporcjonalnie do ilości podawanej siarki. Uzy-
skano 3,5 krotny spadek przyswajalności miedzi po
zwiększeniu podaży siarki z 2,0 do 4,0 glkg s.m. pa-
szy (20). W doświadczeniu własnym zastosowano
około 8,28 g siarki/kg s,m. paszy, co wskazywałoby
na jeszcze większy stopień ograniczenia wchłaniania.
Nie wydaje się to być prawdopodobne uwzględniając
całość otrzymanych wyników lrezl/rtaĘ badań innych
autorów (l, 4, 19, 22 ). S iarka może w lązac miedź tak-
że poza przewodem pokarmowyffi, w pĘnach ustro-

Tab. 1. Zmiany stężenia miedzi w surowic.v buhajków w czasie podaży siarki (0,15 g/kgm.c.) i miedzi (0,35/kg m.c.)

0

A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

19,57 x 2,82

18,42 ł 3,72

21,17 x 1,38

20,94 t 1,99

19,53 t 2,05

19,68 t 2,97

22,92 
=0,79

22,65 t 2,63

16,34 t 1,78

22,08 x 3,72a

20,40 x 1,07

21,Ą3 x 2,72

16,05 t 1,69

24,71 ł 2,25a

18,39 t 0,95

20,45 t 3,05

16,49 x 1 ,Ą2a

25,66 ł2,37a

17,08 t 0,94a

19,75 x 3,72

17 ,21 ł 1,73

25,29 t 3,65a

18,56 t 1,44

20,53 t 4,87

15,09 t 2,92a

20,51 t 3,65

1l ,44 x 1,39a

17 ,70 ł 3,43a

Objaśnienie: a rożnice statystycznic istotne (p < 0.05) między zerowym a odpowiednim dniern doświadczenia
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Tab.2,Zawartość miedzi w narządach wewnętrznych (mg/g)
buha.jków po 35 dniowei podaży siarki i miedzi

6,00 t 1,41

6,00 t 0,58

5,67 t 1,53

5,50 t 0,58

Tab. 3. Zmian1, stężenia ceruloplazminv w surowicy buhajków

AAńilóó

Zgodnie z założęniami wystąpił wzrost poziomu
miedzi w sulowicy w grupie B (Cu). Prawie maksy-
malny wzlost o około 34oń wystryił już 14 dnia i na
tym poziomie stęzenie miedzi z niewielką tendencją
Wzrostowąutrzymyłvało się przez następne dwa §go-
dnie osiągając w 28 dniu25/9 pmol/l. W zbliżonym
do świ adczeniu, sto suj ąc p odobny do datek miedzi uzy -
skano w ci€u 2l dnt wzrost poziomu pierwiastka
o około 50% (23). Zmiany stężenia miedzi w surowi-
cy nie zna\azĘ odbicia w zawartości tego pierwiastka

w czasie podaż1, siarki i miedzi

Tab.4. Zmian1- aktywności dysmutazy ponadtlenkolt,ej (Uiml) rr hemolizacie er1,-
trocytów buhajków w czasie podaży siarki i miedzi

i

i35
A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

79,41 t 5,40

82,15 t 5,49

84,40 t 6,00

76,57 ł 7 ,17

73,60 t 6,70

62,73 t 5,64a

74,52 t 5,59a

67,15 t 5,82a

75,64 t 5,62

65,57 t 5,32a

86,32 t 4,97

70,35 t 4,80

88,63 t 5,31a

74,07 t 6,50a

79,96 t 5,61

68,99 t 4,20a

85,86 t 5,27

81,10 t 4,87

88,81 t 7,29

69,55 t 3,80a

Objaśnienie:jak w tab. 1.

Tab. 5. Zmiany całkowitej zdolności antyoksydac.vjnej osocza (mmol/l) buhajków
w czasie podaży siarki i miedzi

I

3 357

A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

16,59 t 2,53

19,03 t 1,47

16,12 x 1,67

18,83 t 2,01

17,00 t 3,34

19,64 ł 2,24

18,88 t 0,55

21,52 t 0,89a

13,69 t 1,76a

22,01 x 3,07

17,40 ł 1,43

20.12 t 0.90

13,63 t 2,53a

28,65 x2,02a

16,60 t 2,53

22,11 x 1,57a

15,35 t 2,55

29,91 ł 2,87a

16,21 x 3,42

23,44 x 1,47a

16,12 ł3,21

30,15 t 1 ,79a

18,09 t 2,85

24,61 ł 3,19a

11,97 t 2,20a,b

24,92 x 2,89a,b

12,40 x 1,45a,b

20,35 t 1,88b

Objaśnienia: a - różnicę statystycznie istotne (p < 0,05) między zefowym a odpowiednirrr dniem dośrł,iadczenia, b - różriice staty-
stycznie istotne (p < 0,05) rniędzy 28 a 35 dniem doświadczenia (okles półgłodólł,ki)

Objaśnienie:jak w tab. l

jowych i w tkankach, tworząc związkt biologicznie
neutralne (8).W Ęmprzypadku mimo wysokiego po-
ziomu pierwiastka we krwi dochodzi do obnizenia ak-
tyłvności enzymów miedziowych i stopniowego roz-
woju jej niedoboru (22),

Godny uwagi i zastanawiający jest spadek stężenia
miedzi w grupie C (S + Cu). Dodatek miedzi nie ogra-
niczałwięc w zauważalnym stopniu negatywnego od-
dziaĘwania siarki.

w wątrobie . ZawartoŚc miedzi w wą-
trobie byławyższa w grupach A (S) i
C (S + Cu) niż w grupie B (Cu) i to
mimo spadku jej stężenia w surowi-
cy. Uzyskane wyniki potwierdzają
rezultary innych autorÓw. Stosując w
ciągu miesiąca dodatkt miedzi uzy-
skano podwyższenie jej stęzenia w
surowicy o około I5-20Yo,|ecz nie
stwierdzono wzrostu, a wręcz od-
wrotnie obnizenie zawartości tego
pierwiastka w wątrobie (25). Nie
stwierdzono także spadku zawarto-
ści miedzi w wątrobie po podazy siar-
ki (11).

Wzrostowi stężenia miedzi w su-
rowicyw grupie B (Cu) towarzyszył
stopniowy wzrost poziomu cerulo-
plazmlny nawet o 58,430ń w 28 dniu
doświadczenia. Wyniki te potwier-
dzają zależnośc omawianych para-
metrów, choć nie stwierdzono staty-
stycznie istotnej korelacji między
nimi, co mogło wynikaó ze zbytma-
łej liczby zwierząt. Po podaniu do-

datkowych ilo śc i mied zi rw tększyła s i ę prawdop odob -
nie aktywna pula pierwiastka, o czym świadczy stop-
niowy wzrost stosunku stęzenia ceruloplazminy do
mtedzi. Stałąi istotnąkorelację cerulop|azmtny i mie-
dzi stwierdzono jedynie r,v grupie A (S), w ktorej rów-
nocześnie spadało ich stęzenie. Porownawczo niski
poziom ceruloplazminy stwierdzono w Wpach, gdzie
zastosowano dodatek siarki [A (S), C (S + Cu)], co
sugeruj e zwiększenie puli mied zi biolo glcznie niecąm-
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nej. Wyjaśniałoby to wjakimś stopniu przyczynęwięk-
szej zawartości miedzi w wątrobte. Zgodnie z poglą-
dem niektórych autorów powstające w zwiększonej
ilości w przewodzie pokarmowym tiomolibdeniany i
siarczki mogą się częściowo resorbować do kfwi i
wiązac miedź ustrojową (1, 4). Powstające komplek-
sy pozostająjakiś czas w organizmie, głównie w wą-
trobie, ale nie oddział5,.wująna stężenie ceruloplazmi-
ny podstawowego składnika miedzi biologicznie
czynnej (7).

Wbrew wielu doniesienio m (I4, 15 , 24) nie było też
dodatniej zalężności między stężeniem miedzi a ak-
tyrvno ś c i ą dysmutazy ponadtlenkowej . Wyka zano na-
wet liniowązależnośc tych wskazników, ale dopiero
po dfuższym czasie stosowania niedoborowej diety od
2 do 5 miesięcy. co łączy się z wyczerpaniem rezerwy
wątrobowej (2,I9). Wyniki badań własnych potwier-
dzająpośrednio opinię, że spadek aktywności dysmu-
tazy występuje dopiero po wycze{paniu zapasów mie-
dziw wątrobie do wartości poniżej 30 p,glg s.m. (17),
a nawet do 1 8, 1 pgig s.m. (25). Może to wynikać z fak-
tu, że dysmutaza ma znacznle dłuższy okres półtrwa-
nia niż np. c erul op Lazmina (24) . W przyp adku o strych
i krótkotrwałych niedoborów miedzi aktyłvność dys-
mutazy zwykle nie ulega zmianie i w tym przypadku
ma ograniczonąwartość diagnosĘczną. Mimo to uwa-
żana jest za czuły i swoisty wskaznik niedoboru mie-
dzi,nawet lepszy niż ceruloplazmina, która wykazuje
za\eżnośc od innych czynników, głównie stanów za-
palnych i stresu.

Uzyskane wyniki nie wskazuj ąna wyraźne oddzia-
łyłvanie siarki i miedzi oraz ich wpływ na potencjał
oksydo redukcyj ny. We w szystkich grup ach, niezależ-
nie od stosowanych dodatków wystąpił podobny spa-
dek całkowitej zdolności antyoksydacyjnej w okresie
adaptacji, wzrost w późniejszym okresie i ponowny
spadek po półgłodówce. Zmianom tym nie towarzy-
szyły podobne zmtany ze strony stężenia miedzi i ce-
ruloplazminy, które przede wszystkim zależąod ro-
dzaju stosowanego dodatku. Jedynie aktywność dys-
mutazy p onadtl enko w ej wykazała po dobn e zmtany j ak
całkowita zdolność antyoksyda cyjna, szczególnie w
okresie stresu adaptacyjnego. Interesuj ący j est niewiel-
ki wpływ dodatków mineralnych na stan układu anty-
oksydacyjnego, przede wszystkim w stanie niedoboru
mtedzi wywołane go nadmiarem siarki oraz warunkach
nadmiaru miedzi, indukującego powstawanie rodni-
ków tlenowych w reakcji Fentona. Oba stany mogą
prowadzić do obniżenia potencjału oksydoredukcyj-
nego. Uzyskane wyniki badań wskazują że większy
wpływ na badane wskaźniki stanu oksydacyjnego miał
stres adaptacyjny i dieta półgłodowa niz stosowane
dodatki mineralne.

Wnioski

1. Dodatek siarki elementarnej do paszy w dawce
0,15 g/kg m.c. przez 35 dni umiarkowanie zmienia
przemianę miedzi u buhajków zmniejszającjej stęZe-
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nie w surowicy, głównie kosztem puli aktywnej, ale
bez ogranic zenia rezerwy wątrobowej .

2. Zmiany przemiany miedzi powodowane dodat-
kiem siarki nie wpły.wająistotnie na potencjał antyok-
sydacyjny ustroju, także i po 7-dniowej półgłodówce.
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