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elation between diets ,where there is a high intake of
tein in the diet during early post partum exacertlates
ucing the reproductive efficacy of cows. Milk or blood
the level of protein in the diets of dairy cows. Nonethe-
ampling time in relation to feeding time as well as the

amount of RDP and RUP. Concentrations of BUN above 19 mg/dl influence the microenvironment of the
u_ter19 and alter thepH level and prostaglandin production in endometrial cell culture§. The presence of urea
significantly increases the secretion of PGF2a and PGE2. An excess intake of degradable piotein alters the
concentr,ation, of , ovariłn steroids.
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Zabur zęnia zdr ow i a sp owo dow ane b ezw zgl ędnym
nadmiarem białka lub tez nieprecyzyjnym zbilanso-
waniem dawki pokarmowej pod względem energeĘcz-
no-białkowym (z niedoborem energii i względnym
nadmiarem białka) stają się coraz większym proble-
mem w chowie wysoko wydajnych krów mlecznych.
Pasza z dużązawartością białka stymuluje i podtrzy-
muje wysoką wydajność we wczesnej laktacji. Nad-
miar białka w dawce pokarmowej pogarsza jednak
bilans energii. Ma to szczegolne znaczenrę w okresie
pop oro dowym, kiedy fizj olo giczni e występuj e de fi cyt
energetyczny (2,9,34). Do chorób będących skutkiem
przebiałczenla zalicza się ketozę, zasadowicę , zalega-
nia oraz niepłodność.

Specyfiką trawienia u przeżuwaczy jest rozkład
w żwaczu części białkapokarmowego z jednej strony,
a z drugiej synteza białek drobnoustrojow. Degrada-
cja białka pokatmowego jest czynnikiem wpływają-
cym na ilość aminokwasów wchłanianych w jelicie
cienkim. Proteoliza deter-rninuj e bowiem dostępność
amoniaku, aminokwasów, pep§dórł, i lotnych kwasów
tłuszczow ych warunkuj ących wzro st mikro fl ory zwa-
cza (35). Na wzrost ten wpływa także dostępność wę-
glowo danów ule gaj ących fermenta cji w żw aczu, gdy ż
dostarczająone szkieletów węglowych i energii w for-
mie ATP. Oba te czynniki muszą być komplementar-
ne, aby zapewntć maksymalny wzrost mikroorgani-
zmów żwacza. Osiągnięcie optymalnej produkcji mle-

ka u krów wysoko wydajnych wymaga, aby nie ulega-
jące degradacji w żwaczu białko paszy było uzupeł-
nieniem białka mikroorganizmów żwacza (3, 30).

Końcowym produktem przemian azotowych u by-
dła jest mocznik. Mocznikjest cząsteczką ktora dzię-
ki biernej dyfuzji wyrównuje stęzenia między płyna-
mi ustrojowymi, a jego poziom w surowicy i mleku
jest dodatnio skorelowany. Azotmocznika stanowi 2,5
do 30ń całkowitej ilości azotu w mleku (25). Poziom
mocznika w surowicy jest odbiciem ilości i stopnia
degradacji białek dawki pokarmowej z jednej strony,
a z drugiej wielkości deficyfu energetycznego (20,29).
W badaniachnależy brać pod uwagę dzienną zmien-
nośc tego związkuw płynach ustrojowych (17, 28),

Najwyzsze stęzenie amoniaku w żwaczu obserwo-
wane jest około 1 godz, po karmieniu. Z kolei nalwyż-
sza koncentracja mocznika w surowicy występuje
o 7,5-2 godz. póżniej. Wyrównanie stęzeń między
mocznikiem surowicy i mocznikiem mleka następuje
w ciągu 1-2 godzin.

Dawka pokarrnowa wysoko wydajnej kroury przed
porodem powinna zawierać l2ońbiałka ogolnego (CP
- crude protein) w suchej masie (DM - dry matter).
Białko nie ulegające rozkładowi w zwaczu (RUP -
rumen undegradable protein) stanowi 26%CP. W okre-
sie poporodowym należy zapewnic odpowiednio 18-
19oń CP, przy czym RUP powinno wynosić 35-4a%
CP (21).
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Mając na uwadze rozl<ład białka paszowego przęz
mikroorgantzmy żwacza podejmuje się różne działa-
nia w celu zwiększenia w dawce pokarmowej tzw.biał-
ka chronionego, które nie ulega degradacji w żwaczu.
Jest to szczególnie istotne w żywieniu krów produku-
jących ponad 30 kg mleka dziennie (2), gdyż synteza
b iałka pr zez mi kro org anizmy żw ac za n i e p okrywa z a-
potrzebowania na ten składnik. Dokładniej zapotrze-
bowanie krów na zwtązki azotowe określa tzw.białko
metaboltczne, czyli białko wchłaniane z przewodl
pokarmowego, na które składa się białko mikroorga-
nizmów, białko nie ulegające rozkładowi w żwaczu
oraz niewielka ilość białka endogennego (1, 27).Ilość
białka ogólnego i stopień jego rozkładu w żwaczude-
cydują o jego wpĘwie na wskaźniki rozrodu ( l0),

Waznym zagadnieniem j est pokry cie zapotrzebowa-
nia na białko w okresie poporodowym. Negatywny
bilans energii i białka w czasie 6-8 tygodni po poro-
dzie oraz nasilenie procesów katabolicznych z reguŁy
występuje u krów wysoko wydajnych. W łm kontekś-
cie utrata energii na przemianę pośrednią nadmiaru
białka w dawce pokatmowej istotnie pogłębia już ist-
niej ący deficyt (ż3, 24, 3 4). Można pr zyjąc, że degr a-
dacja białek mięśni szkieletowych moze być głównym
żródłem informacji o statusie metabolicznym krowy.
Maksymalną degradację białek mięśni obserwuje się
podczas pierwszych 3 tygodni po porodzie, czego
wyrazem jest wysoki poziom 3-metylhisĘdyny tuz po
wyparciu płodu, a następnie powolny spadek do war-
tości f,rzjologicznych (4-5 mglml) około 25 dnia po
porodzie (37). Wzrost urogenezy mazwiązek z reduk-
cją glukoneogenezy, a skutkiem jest spadek poziomu
glukozy (30).

Z b adań przeprowadzonych pt zez Greenfi eld a (I 2)
wynika, że zwiększona do l6Yo zawartoŚć białka
w dawce pokarmowej w ostatnich tygodniach ciĘy nie
poprawia wydaj no ści ml ecznej wywi eraj ąc ni ekorzyst-
ny wpływ na zdrowie krów. U zwierząt tych po poro-
dzie obserwowano istotny spadek spozycia suchej
masy. Autor ten podkreśla, ze rekomendowana dawka
(12CP:26RUP) jest adekwatna do zapotrzebowania.
Grummer (16) zwraca uwagę, żę wzrost ilości absor-
bowanych aminokwasów w okresie przedporodowym
może wpływać na wzrost wydajności i poprawę zdro-
wia krów po porodzie. Zywienie krów w ostatnich 3 ty-
godniach ciĘy paszą zawier ającą 12,6o^ CP z udzta-
łem duzej ilości chronionej lizyny i metioniny, redu-
k owało zakre s zabur zeń metab olic zny c h p o p oro dzi e.
Metionina dostarcza bowiem grup metylowych dla
syntezy fosfolipidów, jest także potrzebna do syntezy
apo lip oprote in. Jednak wyniki b adań doty cząc e wpły-
wu komponentów lipotropowych na metabolizm wą-
troby u krów mlecznych nie sąjednoznaczne. Wyjaś-
niając wpływ nadmiaru białka dawki pokarmowej na
płodność uwzględnia się bezpośrednie oddziaływanie
metabolitów na środowisko macicy oraz zmiany w se-
krecji gonadotropin lub progesterotru. Kolejnym, poś-
rednim skutkiem jest zwiększenie wydatkowania ener-

gii na przemiany białka (8, 10, 22,37). Wysoka za-
wartośc białka ogólnego w dawce pokarmowej pro-
wadzi do wzrosfu poziomu mocznika w surowicy oraz
innych pĘnach i układach organizmtl, także w dro-
gach rodnych. Mocznik obniża pr zeżyw alność p lem-
ników in vitro oraz wywiera szkodliwy efekt na em-
brion zarówno in vivo jak t in vitro (7).

W fazie rujowej pH macicy, podobnie jakpH nasie-
nia wynosi 6,8. We wczesnej fazięlutealnej (7 dzień)
obserwuje się wzrost pH do 7,7 oraz wzrost stęzenia
jonow Mg, K i P w wydzielinie macicy u zwierząt ży-
wionych zbilansowaną dawkąpokarmową (8), U nvie-
rząt żywionych paszą bogato białkową obserwuje się
spadek stęzenia jonów Mg, K iP oraz zmianę pozio-
mu innych, niz albuminy, białek w drogach rodnych
nie zalężni ę o d fazy cyklu. D i eta taka wpływ a także na
pH wydzieliny macicy, W 7 dniu cyklu rujowego nie
był widoczny wzrost pH wydzieliny macicy u krów
karmionych dawką z dużą zaw arto śc i ą b iałka. S twi er-
dzono, że pH środowiska macicy jest odwrotnie pro-
porcjonalne do stężenia mocznika we krwi (B[IN -
blood urea nitrogen). Przyjmuje się, ze zarówno mocz-
nik, jak i amoniak mogą oddziałlvaó na układ roz-
rodczy podczas rozwoju pęcherzyka, owulacji, zapłod-
nienia oocytów, rozwoju embrionów oraz tmplantacji
(6)

Wykazano, że nadmiar b i ałka ule gaj ąc e go de grada-
cji (RDP - rumen degradable protein) powoduje wzrost
stęzenia amoniaku w pĘnie pęcherzykowym jałowek
oraz redukuje in vitro Iiczbę blastocyst uzyskanych
z komórek jajowych pobranych ze średnich pęcherzy-
ków (4-8 mm). Poziom amoniaku obniża się w miarę
wzrostu pęcherzyków. Przy średnicy 1-4 mm wynosi
1305 nmol/ml, a przy średnicy większej niz 8 mm -
535 nmol/ml. Zdolność oocytów do rozwoju w bla-
stocystę w następstwie dojrzewanta i zapŁodntenia in
vitro llegaznacznemuzmniejszeniu, jeśli oocyty te in
vivo przebywały w środowisku o wysokim poziomie
amoniaku, szczegóInie w póżnej fazie pęcherzykowej
(28). W hodowli in vitro stężenie amoniaku w zakre-
sie 90-350 pmol/L prowadzi do wzrosfu ilości zdege-
nerowanych komórek jajowych i obnizenia wskaźni-
ka rozwoju blastocyst ( 19). Inne badania pokazują że
bydlęce oocyty toleruj ą wysoką koncentracj ę amonia-
ku (175-1400 pmol/L) podczas dojrzewania in vitro,
natomiast negaty.wny wpływ tego związku dotyczy
pr zedimplantacyj n e go rozwoj u zar o dka ( 1 8, 1 9).

U krow nie będących w laktacji nie stwierdzono
wpływu nadmiaru amoniaku i mocznika w surowicy
na wzrost pęcherzykow jajnikowych, natomiast u zwie-
rząt w laktacji obserwowano redukcj ę ltczby pęche-
rzyków, jak równiez zmniejszenie wielkości pęcherzy-
ka dominującego, Krowy w laktacji, ktore cechują się
uj emnym bilansem energii, wykazują mniej szą tole-
rancję na wysoki poziom amoniaku i mocznika w po-
równaniu do krów będących w równowadze energe-
Ęcznej. Moze to wynikać z mniejszej zdolności wią-
zaniaamoniaku uwalnianego z RDP lub upośledzenia



po śre dnich pr zemlan ener gety cznych, na c o wskazuj e
niższy poziom insuliny u krów z wysokim poziomem
amoniaku w surowicy, Jest to częściowo spowodowa-
ne ptzęz bezpośredni efekt hamujący jonu amonowe-
go na komórki B trzustki. Insulina jako jeden z głow-
nych hormonów metabolicznych przyczynia się bo-
wiem do wzrostu pęcherzyków jajnikowych (3I, 32,
3 3).

Zwiększenie ilości RDP w suchej masie w pierw-
szych 9 tygodniach laktacji z IIJDń do I5,]oń wpły-
wa na osłabienie rozwoju pęcherzyków jajnikowych,
opóźnienie podjęcia lutealnej aktywności przez jajnt-
kt oraz obnizenie poziomu progesteronu w surowicy
( 1 5 ). IGowy karmione paszą o zaw artości 1 5, 7 % RDP
traciĘ około 30 kg więcej masy ciała niż sąsiadki otrzy-
mujące II,IYo takiego białka. Cechowały się także
wyższym stęzeniem mocznika w osoczu (PtN - pla-
sma urea nitrogen) i niższąprodukcją mleka między
2I a70 dniem laktacji. W obu grupach podobna była
ilość wydalanego CP (14). Wydaje się, ze w tym do-
świadczeniu wzrost ilości RDP nie był bezpośrednią
przy czyną pogorszenia wskaźnikow płodno ści, lecz
wpłynął na pogorszenie stanu energetycznego krowy.
Nadmiar RDP w przypadku kiedy ilość CP była ade-
kwatna do zapotrzebowania powodował obniżenie
wskaźnika zapło dnieńkomorek j aj owych otrzymlrva-
nych w wyniku superowulacji od krów będących w lak-
tacji. Nie wpływał jednak na komorki jajowe uzyska-
ne od krów zasuszonych. Także wzrost ilości CP
w dawce pokatmowej z I2,3 do 27,4oń DM krów nie
będących w laktacji nie oddziaływaŁnarozwoj pęche-
rzykow j aj nikowych podczas sup erowula cjt or az ltcz-
bę uzyskanych zarodków (13).

Zmiana środowiska macicy możę być przyczyną
niskiego efektu pierwszego unasieniania krów żywio-
nych z udziałem nadmiaru białka. Dieta taka prowa-
dzi bowiem do deficytu energii wskutek wzrostu pro-
dukcji mleka lub jako efektwydatków energetycznych
na przemianę amoniaku i aminokwasów (7). Niską
skuteczność pierwszego krycia obser-wowano u krów,
u ktorych stęzenie mocznika w mleku (MLIN milk
urea nitrogen) wynosiło ponad 16 mgldl w okresie 30
dni przed inseminacją. Koncentracja mocznika w mle-
ku i surowicy powyzej 19 mgldl prowadzi do zmiany
pH macicy i obnizenia płodności (5,25). Powoduje
wydłużenie okresu międzyciĘowego, obnizenie po-
ziomu progesteronu i zmniejszenie wskaźnika ciĘy
o 20Yo, Ze wzrostem stężenia mocznika w surowicy
powyzej I 4,9 mgl dI związane j est prawdopodobień-
stwo obnizenia wskaź nlka zapładni alno ś ci ( 1 1 ). Wraz
ze zmlanąpH macicy i wzrostem koncentracji PLIN
obserwuje się zwiększenie sekrecji prostaglandyny E"
i Fro przez komórki endometrium. Wzrost poziomu
PGF2., moze być ogniwem łączącym nieprawidłowy
poziom mocznika ze spadkiem płodności (6, 22). Nad-
miar RDP u maĘch przeżllwaczy zmientaokoło- i po-
owulacyjną koncentracj ę sterydów j ajnikowych. Na-
stępuje istotne obniżenie poziomu 17B-estradiolu

w kolejnych dniach cyklu rujowego (-1 do +5 dnia)
oraz wzTost stęzenia progesteronu w 4 i 5 dniu cyklu.
Zmiany te oddziałująna kurczliwość jajowodow. Po-
czątkowo przemieszczanie zarodka w jajowodzie jest
zwolnione, a później transport i rozwój u|ega przy-
spieszeniu (4).Może to powodować brak synchroni-
zacjt między faząrozwoju zarodka a przygotowaniem
środowiska macicy do jego przyjęcia.

Większość amoniaku absorbowanęgo z przewodu
pokarmowego ulega w wątrobie przemianie do mocz-
nika. Maksymalna zdolność detoksykacji amoniaku
wynosi 2 mmollmirVkg wątroby. Amoniak może po-
wodować zaburzenia w pośrednim metabolizmie
i wpływać na stężenie w krwi glukozy, mleczanów,
wolnych kwasów tłuszczowych i mocznlka. Związek
ten zaburza funkcję ciałka żółtego oraz innych gru-
czołów wydzielania wewnętrznęgo. Moze opóżntac
takze inwolucję oraz oczyszczanie macicy poprzez
ograniczenie funkcji makrofagów i innych białych
kruinek (11).

Metabolity białek, które nie ulegają detoksykacji
w cyklu mocznikowym, włączane są w cykl syntetazy
glutaminowej. Glutaminajest nośnikiem azotu w krwi
i stanowi dostępne żródło jonu amonowego (NH"*).
Amina ta ulega w nerkach fizjologicznej deaminacji
przez glutaminazę nerkową t w rezultacie NH.* wy-
dzielany jest z moczem. Glutamina prawdopodobnie
wykorzystywana jest jako żródło białka pod anabo-
licznym wpływem estradiolu. Wzrost poziomu NH.*
w moczu (ale nie mocznika) w 7 dniu cyklu. występri-
jący rownocześnie ze zmianąpH macicy, może wska-
zyw aó na zyłvieniowe tło niepłodno ś ci, P r zy czynę na-
leży widzieć w nadmiarze NHo*, który prawdopodob-
nie pochodzi z glutaminy (8).

Kolejnym problemem są zaburzenia równowagi
kwasowo-zasadowej powodowane zywieniem wyso-
kobiałkowym. Zasadowica metaboliczna poptzęz
zmiany w składzie siary wywiera istotny wpłyrv na
mozliwość przeżycta nowo narodzonych cieląt. Od-
działuje także na przebieg poporodowej inwolucji
macicy i czas wystąpienia cyklu jajnikowego. Ten ne-
gaĘwny wpŁyw jest skutkiem śródkomorkowych nie-
doborów ener gety cznych, upo śledzon ej przemiany
tłuszczow ej i zabur zeń go sp o darki wodno - elektro li -
towej (26). Na pośredni metabolizm może oddziały-
wać takżę, coraz powszechniejsza. podkliniczna hy-
peramonemia. Urogeneza jest drogą usuwania dwu-
węglanów i redukcji pH krwi. Stąd hamowanie synte-
zymocznlkaprzezwątrobęzagrażazasadowicąszcze-
gólnie w okresie okołoporodowym. Wysokie pH krwi
zmniejsza mobilizację Ca z kości, co prowadzl do
obniżenia stęzenia tego jonu w krwi imożę być powo-
dem zale gań okołoporodowych (3 6).

Na wątrobową konwersję amoniaku do mocznika
i wzrost kłĘącego amoniaku lub glutaminy wpływa
stłuszczenie wątroby. Stwierdzono dodatnią korelację
pomiędzy poziomem triacylogliceroli w wątrobie
a amoniakiem i glutaminąw krwi, co sugeruje , że aku-
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mulacja tych metabolitów w hepatocytach moze ha-
mować urogenezę. Skutkrem tego 1est wzrastaląca
koncentracja amoniaku w części okołozylnej hepato-
cytow, Akumulacja TG w wątrobie nie wpĘrva na rów-
nowagę kwasowo-zasadową krwi (28).

Wpływ nadmiaru białka pokarmowego na płodność
jest wielorakt,zaś mechanizmy nie sądo końca zdęft-
niowane. Wydaje się jednak, że dotyczy on zarówno
statu su ener gety czne go zwi er zęcia, j ak tez bezpo śre d-
ni e go o ddzi aływa n|a na układ r o zr o dczy. Warunki em
zdr owlakrowy mlecznej j est prawidłowo zbilansowa-
na dawka pokarmowa, której nie zastąpi postępowa-
nie lecznicze. Monitorowanie zawartości mocznika
w krwi lub mleku moze być pomocne w rozważaniu
ptzyczyn niepowodzeń w rozrodzie oraz zaburzeń
w stanie zdrowia. W przypadkach podejTzęnla o nad-
miarbiałka w paszy przv prawidłowym stęzeniu mocz-
nika w badanych pĘnach nale Ę uwzględnic stan czyn-
nościowy wątroby.
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