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0xidative stress: the protectiue tole ol Uitamin E and selenium in rctained placenta

Summary

The periparturient and early lactation periods are critical for the health of dairy cows. Udder edema,
retained placenta, ańd suboptimal reproduction all reduce prolits for dairy farmers. Reactive oxygen metabo-
lites generated both tluiing normal and xenobiotic stimulated metabolism can enter into reactions which, if
uncontrolled, may impair health of dairy cows either directly or indirectly. Direct effects include peroxidative
changes in membranes and other cellular components, including steroidogenic enzymes. \'itamin E plays a
key protective role by quenching reactive ox.vgen metabolites and breaking peroxidative chains. The possible
relationship between dietary antioxidants, oxidative status and placental retention in periparturient dairy
cows has been presented. Tnadequate dietary antioxidants, oxidative stress, production of lipid peroxides mav
increase the incidence of retained fetal membranes. Prepartum supplementation with Vitamin E (1000 I.U./
day during the last 6 weeks of gestation) reduces incidence of placental retention by about 307o. Combined
iniection of Vitamin E and sełenium is more effective in reducing this incidence. Howeveą if the selenium
content in feed is less than 0.12 ppm, the Vitamin E supplementation for cows may not be effective. Since
Vitamin E contents in hay and silage decreases progressive|y with storage, a higher incidence of retained
p|acenta in the spring, prior to the growing season, was noticed. Since the prevention and chain breaking
antioxidants work in concert, effectiveness of the total system may be impaired when one or more components
are inadequate.
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Okres okołoporodowy i wczesnej laktacji, tj. pierw-
szych 30 dni po porodzie, jest szczegolnl,e krytyczny
u bydła mlecznego. Okres ten, niezależnie od innych
zaburzeń płodności, typowych dla okresu poporodo-
wego charakteryzuje się zatrzymantami łożyska (re-
tentio secundinarum) (19) i zwiększonym odsetkiem
obrzęków wymienia (oedema uberis) (9). Zaburzenia
te wydłużaj ączas od porodu do pierwszej rui, do pierw-
szego skutecznego krycia. a tym samym czas ponow-
nej ciĘy, co powiększa odstęp między kolejnymi wy-
cieleniami (10). Obniżając płodność i wydajność
mleczną redukują warlość rynkową krow. Analiza
ekonomiczna dowodzi, że większość kosztów pono-
szonychprzez hodowców na opiekę weterynaryjnąi le-
ki dotyczy właśnie okresu wczesnopoporodowego
(7)*).

Zatrzymanie błon płodowych (retained fetal mem-
brane, RFM) zwtększa znacznlę ryzyko wystąpienia
prostych i ropnych nieżytów macicy izapaleńwymie-
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nia we wczesnym okresie laktacji (2,7).Szacuje się,
że u krów, ktorych łozysko nie odeszło w krótkim cza-
sie po porodzie, rvydajność mlęczna w pierwszych
5 dniach laktacji spada o ok.90ń, a w ciągu 119 dni
laktacji o ok. 5% (8). Nieżyty macicy oraz zatrzyma-
nia łozyska często prowadządo dysfunkcji jajników
(torbiele), wydłużenia czasu wznowi enia cyklu j aj ni-
k ow e go or az wy ższąIiczb ę zabi e gow ins eminacyj nych
koniecznych do skutecznego zacie\enia (24).

Zatrzymanie łozyska występuje średnio u około 10%
krow, jednakze w niektórych stadach procent ten możę
by c 2, a nawet 3 -krotnie wy ższy (4). U 5  Yo kr ow z za-
trzymanym łożyskiem dochodzi do infekcji macicy,
natomiast jedynie 10%okłów, u których nie stwierdzo-
no zatrzymania błon płodowych, ulegazakażeniu (28).
Jaśkowski i wsp, (18) wykaza7t, że zatrzymanie błon
płodowych istotnie obnjżaliczbę i termin pozyskiwa-
nia zarodków od krów.

Na zatrzymanie błon płodowych możę wpływać
wiel e czynników fi zj o 1o gtczny ch, patolo gi cznych, śro -

dowiskowy ch czy zywieniowych. Stres spowodowa-
ny błędami w utrzymaniu i zywieniu, w połączęniuzę
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stre s em tow atzy szącym porodowi, moze wywoływać
supresję układu immunologicznego, a w konsekwen-
cji zablrzenia okresu poporodowego (38). Wiele lat
temu wykazano, że zjawisko RFM występuje często
w przypadku awitaminozy A, przy niedoborze jodu,
w przypadku zaburzeńmetabolizmu wapnia i fosforu,
nadmiernym skarmianiu mocznika czy żywteniowej
dystrofii mięśni, nvanej niekiedy chorobąbiĄch mięśni
u krów, Wśród czynników, ktorych nie można pomi-
nąć w etiologii zarówno zatrzymaniałożyska ( 1 6), jak
i obrzęku wymienia (14) czy dystrofii mięśni, jest stres
oksydacyj ny, o czy m świadczy korzystne o ddziaĘw a-
nie dodatku witaminy E i selenu w karmie (13).

Stres oksydacyiny
Stres oksydacyjny wymieniany bywa często jako

jedna zprzyczyn wielu chorób ludzi i zwierząt (2I).
Występuje on wówczas, gdy ilość wytwarzanych re-
akĘwnych form tlenu (wolnych rodników) ptzewyż-
sza ich bezpieczną neutralizację przez mechanizmy
przeciwutleniaj ące. Reaktywne fo*y tlenu pochodze-
nia endogennego wytwarzane są wewnątrz komórek,
często jednak przenikajądo otaczającego je środowi-
ska. Powstająna skutek procesów samoutleniania, a
w konsekwencji inaktywacji, nie tylko takich niewiel-
kich cząsteczek jak flawiny (np. ryboflawtny) czy
związkt tiolowe (tioli), lecz również pod wpływem
wzmozonej aktywności niektórych enzymów jak oksy-
dazy,cyklooksygenazy,lipooksygenazy,dehydrogena-
zy czy peroksydazy.Przenoszenie elektronów z jonów
takich metali jak żelazo czy miedź na cząsteczki za-
wierające tlen inicjuje reakcje wolnorodnikowe. Wol-
ne rodniki mogą powstawac zarówno w mitochon-
dri ach, l i s o s om ach, j ądr ze, re ti c u ] u m endoplazmaty cz -
nym, błonie komórkowej, jak i w obrębie cytosolu.
C zynn i kam i e gzo gennymi wzb u d zaj ący mi re ak c.i e
wolnorodnikowe mogą być pesĘcydy, toksyny pocho-
dzenia grzybowego, promieniowanie jontzljące czy
ultrafi oletow e (23, 3 4).

Wolne rodniki pochodzenia tlenowego jak rodnik
nadtlenkowy, anionorodnik ponadtlenkowy czy nie-
zwykle aktywny rodnik hydroksylowy (OH.) atakując
wielonienasycone kwasy tłaszczow e błony komórko-
wej, nukleotydy w DNA czy wiązania sulftrydrylowe
białek, pozbaw iająj e aktywności biolo gi cznej, pr zy
czym rodzaj uszkodzeń za\eży w dużej mierzę od ko-
mórkowej lokalizacj i kompleksów metali promuj ących
ich powstawan ie ( 1 5 ). Utlenione cząsteczki, p ozbaw ia-
j ąc elektronów inne cząste czki, wyłvołuj ą re akcj e łań-
cuchowe, czego efektem możę by c zmiana pr zepllsz-
czalności błon komórkowych, funkcji enzymów, ana-
wet obniżenie napięcia mięśni. W przypadku niedo-
statecznej aktywności mechanizmów ochronnych
może dojśc do osłabienia zdolności skurczowej maci-
cy i utrudnienia dostępu plemników do komórki jajo-
wej (33).

Pierwszą lin ię obrony przeciw niszczącemu działa-
niu wolnych rodników stanowią systemy zapobtega-

jące ich tworzeniu (25). Należątutaj takie enzymyjak
dysmutaza p onadtlenkowa (katali zująca reakcj ę dys -
mutacj i rodników ponadtlenkowych O,., zawlerająca
w swej cząsteczce selen, peroksydaza glutationowa
(usuwaj ąc a nadtl enek wo do ru), cryl katalaza r o zk<łada-
jąca nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru, nie posia-
dając niesparowanego elektronu, sam nie jest wpraw-
dzie wolnym rodnikie m, Iecz bierze udział w wytwa-
rzaniu rodników hydroksylowych w reakcjach Habe-
ra-Weissa lub Fentona, Nie można pominąć przeciw-
utleniaj ące go działania takich makrocząsteczek j ak
trans feryny, c eruloplazm ina czy albumina w iĘący ch
metale katalizujące powstawanie reaktywnych form
tlenu. Ponieważ mechanizmy ochronne zap obiegają-
ce reakcj om wolnorodnikowym zostaĘ szczegołow o
omówione w artykule Kleczkowskiego i wsp. (21),
niniejsze opracowanie dotyczy szczegolnej roli wita-
miny E i selenu w zmniejszaniu ujemnych skutków
stresu oksydacyjnego u ciężarnych krów.

RolawitaminyEiselenu
Drugą linię obrony przeciw reakcjom wolnorodni-

korvym stanowi przedewszystkim specyficzny system
zap obie gaj ący lawinowej p eroksydacj i lip idów. Głow-
nym składnikiem tego systemu jest witamina E uwa-
żana zajeden z najsilniejszych fizjologicznych prze-
c iwutleni ac zy działających w błon ach komórkowych
oraz l ipoprote inach o s oc za. T a r ozpuszczalna w tłusz-
czach substancja składa się z 4-ch izomerów tokofe-
rolu (alfa, beta, gamma i delta) w których największą
aktywność biologiczną ma a-tokoferol. Główną bio-
logiczną rolą witaminy E jest redukcja wolnych rod-
ników i tym samym zapobieganie peroksydacji niena-
syconych kwasów tłuszczowych. Rycina I przedsta-
wia proces peroksydacjl cząsteczki lipidu i rolę wita-
miny E w przerwaniu tego procesu. Witamina E, re-
agując bezpośrednio z rodnikami organicznych nad-
tlenków (23), pr zerywa łańcuch peroksydacj i lipi dów
na etapie inicjacji (11) i zapobtega gromadzeniu się
nadtlenków lipidów w tkankach (40). Utleniona for-
ma witaminy E ulega regeneracji pod wpływem wita-
miny C. Chociaż in vivo witamina C działa w środo-
wisku wodnym, a witamina E w środowisku lipido-
wym, wykazano synergistyc zne działanie obu witamin
(29). Obecność witaminy E w tkankach wfiarzają-
cych hormony sterydowe chroni steroidogenny cyto-
chrom P-450 izależnę od niego enzymy przedperok-
sydacją umożliwiając prawidłową syntezę takich hor-
monów sterydowych jak progesteron (30) czy andro-
geny (35).

Odkryty w 19I] r.przęz J. J, Berzeliusa selen przęz
wiele lat uważany był zajeden z najsilniej toksycz-
nych pierwiastków w przyrodzie. Jego działanie bio-
chemiczne nie było znane aż do l9]3 r., w którym
Rotruck i wsp, (31) wykazali,że selen jest wbudowa-
ny w centrum aktywne peroksydazy gbltattonowej
(GSH-Px), jak stwierdzono później w formie seleno-
cysteiny (22). Dzisiaj wiadomo, że GSH-Px nie jest



l, 0derwanie atomu wodoru od węgla w łańcuchu lipitlowym
przez rodnik hydroksylowy:

Rl-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2=CH=CH-B2 + 0H.

ll. Powstanie lodnika lipidu i wody:

+

Bl-CH=CH-CHz-CH=CH-CH._CH=GH-R2 + H20

lll. Sprzężenie dwóch wiązań podwóinych:

l

+

B1 -CH=CH-CH2-CH o -CH=CH-CH=CH_Rz

lV. W obecności tlenu powstaie ]odnik nadllenkowy lipidu:

ł+Oz

.0-0
I

H1 -CH=CH-CH2-CH-CH=CH-CH=CH-B2

W skrócie B00o

V. W obecności witaminy E wodór fenolowy z iei cząsteczki
zoslaje plzeniesiony na rOdnik nadllenkowy lipidu, natomiasl
witamina E lworzy mało aktywny fenok§y-lodnik:

1

J + u,tokoferol

CH3 + R00o + CH3 + BOOH

CloHsgCtoHas CHg

CHg CHg

Fenoksy-rod nik

Ryc. 1. Peroksydacja lipidów i rola witaminy E w przerwaniu łańcucha
perok§ydacji
jedynym białkiem zawięrającym w swej cząsteczcę
selen. Selen w formie selenocysteiny jest również
składnikiem 5' -dej odynazy tyroksynowej, selenopro-
teiny P transportującej selen zwątroby do innych tka-
nek viaplazma, czy selenoproteiny G, białka o mało
poznanęj roli biochemicznej.

GSH-Px, jako jeden ze składników systemu obron-
nego komórki, w szczęgólności erytrocytów, zapobie-
ga utlenianiu hemoglobiny i chroni przed hemolizą.
Usuwając szkodliwe nadtlenki (HrO, i nadtlenki or-
ganiczne) zapobięga niszczeniu błon komórek i orga-
nelli komórkowych, Combs i Combs (6) sugerują że
GSH-Px mitochondrialna chroni wewnętrzną warstwę
błony mitochondrium, natomiast GSH-PX c}toplazmy
zabezpiecza część zewnętrzną błony. U niektórych
gatunków zwierząt (owca, królik, szczut), GSH-Px
erytrocytów zawlera od75 do 85% całkowitej ilości
selenu występującego w organizmie (1). Wykazano
ścisłą w sp ołza\eżno ś ć mi ędzy aktywno ścią G S H-Px
a poziomem sęlenu w tkankach (22). Enzym ten jest
więc nie tylko waznym czynnikiem przeciwutleniają-
cym,lęcz stanowi również formę gromadzenia selenu
np. w wątrobie. Na ryc. 2 przedstawiono miejsc e dzia-
łania przeciwutleniaczy stanowiących systemy obron-
ne komórkt zabezpieczającej ją przed niszczącym
wpływem wolnych rodników.

Witamina E iselen
w plofilaktyce zatzymania łożyska

Podawanie witaminy E ciężarnym krowom jest
szczególnte ważne w okresie przedporodowym (39),
kiedy poziom a-tokoferolu w plazmie jest najniższy
(I 2) . Zmniejsza skutecznie lic zb ę przypadków zatr zy -
mania łozyska i innych komplikacji okołoporodowych
(16,26,27 ,36,37). Tego pozyĘrwnego efektu nie udało
się uzyskać niektórym autorom (I7 ,20) być może dla-
tego, że zastosowana przez nich dawka 680 IU wita-
minyE, wjednorazowej domięśniowej iniekcji 2I dni
przed przewidywanym porodem, okazała się niewy-
starczająca. Zebranę w tab. 1 dane dotycząwyników
uzyskanych w ci€u ostatniego 1 O-lecia na terenie Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie witaminę E (octan d,I-a-
tokoferolu) podawano codziennie doustnie w ilości
1 0 00 ru przez 3 0-40 dnt przed prz ewidywanym poro -
dem. Zatrzymaniem łożyska uznano nieodejście błon
płodowych w ci€u 72 godzinpo porodzie. Większość
uzyskanych wyników wskazuje na istotnie korzystny
wpĘrv witaminy E i dość znaczną redukcj ę liczby pr 4l -
padków zatrzymania łożyska, tj. od ok. I3Yo (3) do
nawet 30% (36) mniej niż w grupie kontrolnej. Róż-

nic między grupami nie zaobserwowano, kie-
dyliczbaprrypadków w grupie kontrolnej nie-
oczekiwanie spadła do bardzo niskiego pozio-
mu, tj. 16% (5).

Ponieważ prze ciwutle nlaczę zap obie ga1 ąc e
reakcjom wolnorodnikowym, do których za-
licza się wbudowany do peroksydazy gluta-
tionowej selen oraz przeciwutlenlacze przę-
rywające reakcje wolnorodnikowe, do których

Witamina E

B-karoten

Peroksydaza
glutationowa

(selen)

Dysmutaza
ponadllenkowa
(Cużn SOD) Witamina E

Dysmutaza
ponadllenkowa

(Mn SOD)

Warstwa lipidowa
blony komórkowej

Ryc. 2. Miejsce działania witaminy
niaczy w obrębie komórki

E i innych przeciwutle-



1988, Mueller i wsp. (25)

1989, Muellet i wsp. (27)

1990, Thomas i wsp. (36)

1994, Brzezińslta-Ślebodzińska i wsp. (3)

1998, Campbell i Miller (5)

6,9

10,8

22,0

25,0

16,6

Tab. l. Przypadki zatrzymania łożyska u krów otrzymują-
cych witaminę E (l000lU/dzień) przez30-40 dni przed poro-
dem w porównaniu z grupą kontrolną

należy witamina E, dziaŁająwspólnie, a efektyvność
tego systemu maleje przy niedoborze jednego ze skład-
ników. Efekty podawania witaminy E zależąw dużej
mIerze od poziomu selęnu w diecie, Przy niedostatecz-
nej ilości selenu (poniżej 0,06 ppm), podawanie wita-
miny E (740IU dziennie) nie zapobiegazarówno za-
trzymantułożyska, jak i nie powoduje skrócenia okre-
su do pojawienia się rui (16). Stosując dietę zawiera-
jącą co najmniej 0,12 ppm selenu i podając 1000 ru
witaminy E dziennie przęz 40 dni przedprzewidywa-
nym porodem, uzyskano 3-krotne obnizenie liczby
przypadków zatrzlmania łozyska u wieloródek (26,27)
i 2-krotne zmniejszenie ostrości obrzęku wymienia
u jałówek (37). Bydło mleczne wymaga często więk-
szej podaży przeciwutleniaczy, niż dostarcza ich po-
wszechnie stosowane pożywienie . Zawartość witami-
ny E w sianie i kiszonce maleje w miarę przechowy-
wania, toteż pozbawienie dostępu do świeżej paszry
obntża istotnie poziom witaminy E u krów. Obniżony
poziom a-tokoferolu w surowicy i wzrost ilości przy-
p adków zatr zymania łożyska zaob serwowano na wio -
snę. Zjawisko to maleje na jesieni, kiedy zwierzęta
żywione są świeżą p aszą (32).
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