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Hormonal and metabolic adaptations to pelipańutient and eally lactation periods in dairy cows

Summary

The objective of the study was to analyze the blood plasma concentrations of insulin, thyroid hormones (T,,
T,), glucose, free fatty acids (FFA), ketone bodies
calving and 12 weeks after parturition in 65 mult
incidence of ketosis. The highest levels of blood plas
last months of gestation. These hormones and glucose
the first week after calving and remained at approximately the same level during the following 12 weeks. The
lowest levels of blood plasma insulin and thyroid hormones were accompanied by the highest FFA content and
the highest ketone bódy level after parturition. Haematological parameters analyzed here (Hb, Ht, RBC,
WBC, 2,3-DPG) showed a tendency to be lower after calving, except for 2.3-DPG in the red blood cells, in
comparison with values obtained during two months before parturition. The obtained results indicate the
involvement not only of insulin in the dairy cows but of thyroid hormones in the mechanisms of homeorhesis
during pregnancy as wel| as in lactation.

Keywords: dairy cows, periparturient homeorhesis, insulin, thriodothyronine, thyroxine, glucose, free fatty
acids, ketone bodies, 2,3-diphosphoglycerate, haematological parameters.

z ap ewni aj ąc y m ltr zy m ani e wys o ki ej 1 aktacj i p o zo staj e

korzy s tani e z en et geĘ c zny ch r ezęrw or ganizmu. zgr o -

madzonych głównie w tkance tłuszczowej. Straty gos-
podarcze na terenie naszego kraju powodowane meta-
bolicznymi zaburzeniami w okresie ptzed- i poporo-
dowym, a w Ęm subkliniczną i kliniczną ketozą u krów
mlecznych, porazeniem poporodowym, zatrzymaniem
łożyska oraz niepłodnością są zaskakuj ąco d:uże, gdyż
doprowadzaj ą do eliminacj i z dalszego chowu od 1 50ń
do 40oń wszystkich krów w stadach o wysokiej m|ecz-
ności (23,24).

Insulina i glukagon oraz somatotropina, a takze hor-
mony tarczycy i nadnerczy determinują wykorzysta-
nie metabolitów trawienia resorbowanych z przęwo-
du pokarmowego w ich utylizacji skierowanej na syn-
tezę składnikow mleka, włącznie z zapewnieniem
i utrzymaniem przez te honnony homeostaty czny ch
i homeorhety czny ch mechanizmów podporządkowa-
niaorganizmuprocesowi laktacji (1, 8-10, 19-21). Rola
tych hormonów w utrzymaniu wysokiej laktacji oraz
w przeciwdziaŁaniu stanom subklinicznej i klinicznej
ketozy nie została dotychczas w pełni wyjaśniona (5,
8, 13, 14). Szczególnie wazne sąfunkcje insuliny, hor-

Zapoftzebowanie energetyczne krow wysokomlecz-
nych w okresie szczytowej laktacji przewyższa zwy-
kle ilość energii pobieraną w paszy w następstwie po-
porodowe go zmniej szeni a apetytu, podwoj e nia prze -
mian energetycznych organizmu oraz zwiększonego
zuży cla ener gety cznych substratow i niezbędnych
składników do syntezy dużej ilości mleka (2,3, 5,7 ,

8, 10, 13-15, 18). Stan taki wyzwala ukrów intensyw-
ną mob i l izacj ę tłuszczowych lezelw ener gety cznych,
ujawniającą się zwiększoną lipolizą tkanki tŁlszczo-
wej (2, 8, 26). Przeciętna wielkość tej lipolizy, mie-
Tzona ubytkiem masy tkanki tłuszczowej, wynosi od
30 do 50 kg u krów w czasie pierwszych 6 tygodni
laktacji (8). Należy podkreślić, ze wyselekcjonowane
genetycznie krowy o wysokiej wydajności mlecznej
i poddawane dodatkowo sĘmulacj i somatotropinowej,
o siągaj ą prze ciętną wydaj no śc ro czn ąp ov,l1 żej 1 5 00 0 kg
mleka, a niektóre z nich przek aczają nawet 27 000 kg
(1). Utrzymanie zrównowazonego bilansu energii u ta-
kich krów przez żywieniowe zwiększenie pobierania
pokarmu, nawet o bardzo wysokiej zawartości ener-
git, przek acza ftzj olo giczne moz l iwo ś c i mechaniz-
mów regulujących apetyt i wtedy jedynym sposobem
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monów tarczycowych oraz somatotro-
plny ze względu na laktogennę działa-
nie tych hormonów, ich determinujące
znaczenie w regulacji przemian energe-
Ęcznych, atakże w ltrzymaniu home-
ostazy i homeorhezy organizmu w cza-
sie laktacji (2, 3, 5, 13, 14, 16).

Uwzględniając wysoką częstośc wy-
stępowania ketozy i zablxzeń metabo-
licznychu krów mlecznych, atakże de-
cyduj ące znaczęnie hormonalnych me-
chanizmów w dystrybucji metabolitow
trawienia i przemian oraz ich kierowa-
nie nautrzymanie wysokiej laktacji, ce-
lowe i uzasadnione było bliższę pozna-
nie hormonalnych i metabolic zny ch za-
lezności u krów w okresie szczytowej
laktacji. Celem podjętych badań było

tyroksyny (To) i tri-

T"-,ł*?,,"::zY:
wych (WKT) i ciał ketonowych w oso-
czu krwi oraz wartości podstawowych
parametrów hematologi cznych u krów
w czasie 8 tygodni przedporodem, atak-
że l2Ęgodnipo porodzie w stadzie o wy-
sokiej często ści występowan ia ketozy.

Mateilał imetody
Badania prowadzono przez oWes 2 lat

w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym
w dwu wysokoprodŃcyjnych stadach krów
rasy n.c.b. z domieszką krwi rasy fryzyj-
skiej. W obydwu stadach szczegołowymi
badaniami klinicznymi i laboratoryjnymi
objęto łącznie 65 krów, rozpoczynającw 7-B
miesiącu ciązy, kontynuowano je do 3. mie-
siąca po porodzie, Badane krowy były
w wieku od 3,5 do 7,5 lat, a ich wydajność
roczna wahała się w zakresie od 5103 kg
do 7947 kg. Stan odzywienia większości
krów był w ostatnim okresie ciĘy bardzo
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Ryc. 1. Zmiany koncentracji insuliny i tyroksyny (To) w osoczu krwi krów
w ostatnich miesiącach ciąży, oznaczonych liczbowymi symbolami rzymskimi
ryIrI i IX), oraz po porodzie w czasie kilku dni i tygodni oznaczonych odpo-
wiednio symbolami literowymi ,,d" i ,,t". Wartości przedstawiają średnie i błę-
dy standardowe średnich z oznaczeń na krowach w liczbie od 8 do 20. Gwiazd-
kami oznaczono różnice istotne statystycznie (P < 0,05) między średnimi war-
tościami przed porodem i po porodzie.

7-10 d 2-3t 4-5 t 6-8 t 10-12 t Ptzed P0
porodem polodzie

Ryc. 2. Zmiany koncentracji trijodotyroniny (T.) w osoczu krwi krów w ostat-
nich miesiącach ciąży oraz po porodzie. Oznaczęnia i syrrrbole jak na ryc. 1 .
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dobry, a u części z nich stwierdzono nawet nadmieme otłusz-
częnie. Ocena żywienia krów wykazała, że były one kar-
mione w nadmiarze kiszonkąz kukurydzy, sianem ipasza-
rni treściwymi w okresie poprzedzającym badania, póżnej
laktacji i okresie zasuszenia. Natomiast w początkowym
okresie laktacji stwierdzono niedobór energii w dawkach
pokarmowych, głównie z powodu niedostatecznej podazy
pasz treściwych. W czasie dwu lat prowadzonych badań
pobrano 178 prób krwi od 65 krówbędących w okresie od
8 tygodni przed porodem do l2 tygodni po porodzie.

Krew do badań pobierano z żyły jarzmowej zawsze po
rannym udoju, w godzinach 73()-830, ale przed porannym
karmieniem. Stężenie w osoczu krwi insuliny, tyroksyny
i trij odotyro niny o znaczano radioimmuno 1 o g icznie, sto su-
jąc zestawy z Instytutu Badań Jądrowych w Swierku, zaś
glukozy enzymaty cznie, wolnych kwasów tłuszczowych

z zastosowaniem metody Dole (6), a rwiązków ketono-

wych - wg metody Góschke w modyfikacj i Filara (9). W krui
oznaczano ponadto zawarlość hemoglobiny, wartość hema-
tokrytową liczbę krwinek czerwonych i białych oraz za-
wartość 2,3 -dwufo sfogl icerynianu (2,3 -DPG) w kr-winkach
czerwonych wg metody Dyce i Besmana (7).Wyniki badań
poddano analizie statystycznej wg testu t Studenta.

Wyniki iomówienie

Stęzenie insuliny w osocztr krwi krów w czasie dwu
ostatnich miesięcy prze.d plrodgm nie ulegało istot-
nym zmianom i wynosiło średnio I3,4 + 2,0 p,Ulml
w ósmym oruz I2,7 + 1,8 pU/ml w dziewiątym mie-
siącu cią7y (ry.. 1). W czasie pierwszych trzęch dni po
porodzie stwierdzono istotny spadek stęzenia insuliny
o 43oń-8loń, do zakresu wahającego się od 7,6 slUlml
do2,0 pU/ml. W czasie pierwszego tygodnia po poro-
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Ryc. 3. Zmiany koncentracji glukozy i związków ketonowych w osoczu krwi
krów w ostatnich miesiącach ciąży i po porodzie. Ozlaczęnta i symbole jak na

ryc. 1,
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Ryc.4. Zmiaay koncentracji lvolnych kwasów tłuszczowych (WKT) w osoczu
krwi krów w ostatnich miesiącach ciąży oraz po porodzie. Oznaczenia i symbo-
le jak na ryc. 1.

dzie stężenie insuliny w osoczu krwi utrzymywało się
na niskim poziomie, przy zahesie wahań od 2,0 do
7,8 pU/ml. Do końca okresu badań, tj. do 10-12 tygo-
dni po porodzie, zawartośc insuliny była niska, a jej
wartości średnie wahały się od 6,2 do 4,3 p"Ulml
(ryc. 1).

Stęzenie obydwu hormonów tarczycowych w oso-
czu krwi krów w czasie dwu miesięcy przedporodem
było wysokie i wynosiło dla tyroksyny 43,85 +

3,6 nglm| oraz37 ,56 t 2,2 nglml w ósmym i dziewią-
tym miesiącu ciĘy oraz I,84 + 0,16 nglml t I,72 Ł
0,11 nglml dla trijodotyroniny (.yc, 1 i 2). Stęzenie To
oraz T, zmalało w pierwszym Ęgodniu po porodzie,
odpowiednio do20,34+2,5 nglml i 0,80 + 0,09 nglml
orazltrzymywało się w zakresie Ęch wartości do koń-
caprowadzonych obserwacji, tj. do 12 tygodni po po-
rodzie (ryc.I i2),

W czasie 3 miesięcy przed porodem stężenie glu-
kozy w osocztl krwi wynosiło średnio 57,7 + 4,5 mg/dl
(7. miesiąc ciaży),48,8 + 5,0 mg/dl(8. miesiąc ciązy)

i 47,6 + 4,ż mgidl (9. miesiąc ciązy)
(ryc. 3). W pierwszym miesiącu po po-
rodzie stwierdzono spadek zawartości
glukozy do 31,3 mgldl, a następnie
wzrost jej stęzenia w czasie kolejnych
2 miesięcy do 41,5 t 6,3 oraz 49,9 +
7,6 mgldl (ryc. 3).

Stęzenie związków ketonowych
w osocztl krwi krow przedporodem było
niskie i wlmosiło średnio 2,8 + I,3 mgl dl,
3,0 + 1,5 mg/dl i 3,0 + I,2mgldlw ostat-
nich trzech miesiącach ciĘy (ryc. 3).
W okresie poporodowym stęzenie
związków ketonowych rosło do l7,9 +

2,8 mgldl w pierwszym miesiącu, ana-
stępnie malało do 7,8 + 1,7 mgldlw dru-
gim oraz do 4,5 + 1,3 mg/dl w trzecim
miesiącu laktacji (ryc. 3).

Stęzenie wolnych kwasów tŁlszczo-
wych (WKT) w osoczu krwi wahało się
w czasie 3 miesięcy przed porodem
w zakresie średnich wartości od 233,3
+ 38 do 332,3 + 85 pmol/l i rosło ponad
czterokrotnie do 1057,7 + 265 pmol/l
w czasie pierwszego miesiąca po poro-
dzie,ulegając w kolejnych dwu miesią-
cach zdecydowanej tendencji spadkowej
do7l0,7 +298 pmol/lw drugim i 558,0
+ I77 pmol/l w trzecim miesiącu lakta-
cji (ryc,4).

Zawartośc hemoglobiny we krwi
i wartość hematokrytowa ulegały
zmniejszeniu w okresie poporodowym
do wartości istotnie niższych w czasie
pierwszych 10 dni po porodzie, oraz
w kolejnych odstępach miesięcznych
badań (ryc. 5). Wartości średnie z ca-
łości badań przed porodem w zakresie
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fych dwu parametrów hematologicznych rózniĘ się
istotnie pod względem statystycznym w porównaniu
ze średnimi wynikami oznaczehpo porodzie (ryc. 4).

Liczbakrwinek czerwonych i biĄch wykazywała
niewielką tendencję do mniejszych wartości w okre-
sie poporodowym, Ięczzmiany nie miaĘ cech statys-

Ęcznej istotności (ryc. 6).
Zawartość2,3-DPG w krwinkach czerwonych w 7.

i 8. miesiącltciĘy wlmosiła średnio I,12+0,I2 pmoUg
Hb oraz 1,16 + 0,09 pmol/g Hb (ryc. 7). W ostatnim
miesiącu ctąży stwierdzono statystycznie istotny
wzro st zaw arto ści 2,3 -DP G do 2, I I + 0,2 I pmol/g Hb,
który utrzymywał się na poziomie 2,78 + 0,25 pmoV g
llb w czasie pierwszego Ęgodnia po porodzie, ulegając
następowemu zmniejszeniu do wartości ok. 1 pmol/g
Hb w kolejnych tygodniach poporodowego okresu lak-
tacji (ryc. 7).

Wyniki badań dowodzą istnienia niedoborów ener-
getycznych ł 9ó* we wczesnym okresie poporodo-
wyffi, ujawniających się zmniejszeniem zawartości



glukozy w osocztr krwi o ok.36%, w po-
równaniu z zawartościąw okresie przed-
porodowym, jak również podwyższo-
nym 6-krotnie stęzeniem związków ke-
tonowych, oraz ponad 3,5-krotnym -
wolnych kwasów tłuszczowych, wska-
zując równoczęśnie na rozwijający się
stan intensywnej stymulacji ltpoltzy
(ryc, 3 i 4).Przyczyn takich zmian do-
patrywać się należy u badanych przęz
nas krów zarówno w błędach żywtenta,
wynikaj ących z niedo s tatecznej p o daży
wysokoene r geĘ czny ch pasz treściwych
w okresie laktacji, jak i w nadmiernym
otłuszczęniu krów, wywołanym nie-
właściwym karmieniem paszaml treści-
!\ymi w okresie zasuszenla(8, 21). Wy-
niki powyzsze potwierdzają ponadto
tezę,żewczesna laktacja u krów nie wy-
kazujący ch nawet wysokiej wydaj no ś c i
mlecznej, powiązanaj est j ednak z deft-
cytem energii ze w zględu na przemlja-
jącą depresję pobierania pokarmu oraz
braki w zbilansowaniu energetycznym
tywienia (2 1 ). Nalezy podkreślić, że lak-
tacja u krów wymaga zarówno pokry-
cia wysokie go zapotrzebowania energe-
Ęcznego i do syntezy składników mle-
ka, jak równiez. utrzymanta wysokiego
poziomu pr zemianenergetycznych, któ-
rych wielkość ulega podwojeniu u krów
w szczytowej laktacji w porównaniu
z okresem zasuszęnta (21). Najbardziej
jednak wzrasta w tym czasie zapotrze-
bowanie gruczołu mlekowego na gluko-
zę, Qo uwarunkowane jest jej niezbęd-
nością w syntezie laktozy, ktorej pula
z kolei determinuj e, przez mechanizm
osmotycznej regulacji, wielkość synte-
zy składników mleka i jego całkowitej
ilości (2).

Na wazność funkcji glukozy w cza-
sie laktacji wskazuje intensyfikacja glu-
koneogenezy, jakrówniez wnost jej re-
sorpcj i z przew odu pokarmowego, udo-
wodniony w warunkach żyłvienia krów
mieszankami o dużej zawartości skrobi
(31). Istniejące uprzednio twierdzenia
o niewielkim udziale t znaczęniupuli re-
sorbowanej glukozy z przewodllpokar-
mowego w jej wykorzystaniu u krów
w czasie laktacji wynikaĘ zbraklszer-
szego podejścia doświadczalnego w za-
kresie rodzajuzywienia i składu dawek
pokarmowych (8, l7).Wyniki cytowa-
nych badań udowodniĘ istnienie dodat-
kowych sposobów zaopatrzenia w glu-
kozę u l<row przezvłykazante obecnoś-

Ryc. 5. Zmiany zawartości hemoglobiny (Hb) we krwi i wartości hematkryto-
wej (Ht) u krów w ostatnich miesiącach ciąży oraz po porodzie. Oznaczenta
i symbole jak na ryc. 1.

Ryc. 6. Zmiany liczby krwinek białych i czerwonych we krwi krów w ostat-
nich miesiącach ciąży oraz po porodzie. Oznaczenia i symbole jak na ryc. l.

2,3-DPG

Ryc. 7. Zmiany zawartości 2,3-dwufosfoglicerynianu (2,3-DPG) w krwinkach
czerwonych u krów w ostatnich miesiącach ciąży oraz po porodzie. ()znacze-
nia i symbole jak na ryc. 1.



ci wysokosprawnych mechanizmów aktywnego trans-
porfu w enterocytach dwunastnicy i jelita czczego (3I),
Dlatego odpowiednio dostosowane zywienie krów
w okresie poporodowym ma tak istotne znaczenlę
w zapobieganiu stanomujemnego bilansu energii i po-
w tązany ch z nim zablt zeń m etab o l i c znyc h i z drowot-
nych (2I,26). Pomimo ogólnego wzrostu pobierania
pokarmu u krów w czasie całego okresu trwania lak-
tacji, jednak w jej pierwszych kilku tygodniach po
porodzie kroury nie są zdolne do osiągnięcia zrówno-
wazonego bilansu energeĘcznego i pozostają w me-
tabolicznym stanie, łpowym dla chronicznego niedo-
żywienia (3, 1 0, II, 14, 77 -79, 2I-24).

Wyniki naszych badań potwierdzająw pełni poglą-
dy, wynikającetabe z innychprac(26-29,31) i wska-
nljąna istnienie u krów w okresie pop orodowym uj em-
nego bilansu energii, ztowarzysząc5.łn spadkiem o po-
nad I13 stęzenia glukozy w osocztt krwi i intensyfika-
cją lipol'izy, uj awniaj ącą się kilkakrotnym wzrostem
stęzenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz zwtąz-
ków ketono!\ych. U krów o wysokiej mleczności wiel-
kość energii czerpanej z tkankt tłuszczowej i wyko-
rzystywanej do syntezy składników mleka, wynosi
ponad 1/3 całości energii niezbędnej do utrzymania
laktacji w czasie pierwszych cztęrech tygodni po po-
rodzie (2). Warto także wspomnieć, że zapotrźebowa-
nie energeĘczne gruczołu mlekowego u krow takich
jest tak duże, że przevnryższa. mimo względnie rnałej
masy, zap otr zeb owani e pozo staĘch układów i nar zą-
dów organizmu o wielokrotnie większej masie (2).
Dlatego stan odżywienia krów w czasie porodu w przy-
jętej powszechnie do oceny skali 1-5, uwzględniają-
cej również stopień otłuszczenia, determinuje najwyż-
szą wielkośó laktacj i i najwyższąefektywnośó synte-
zy składników mleka, przy zakresie wartości od 3,5
do 4,0 (26). Tak duże potrzeby substratowe i energe-
Ęczne gruczoŁu mlekowego u krow sprawiĘ trakto-
wanie organizmu wysoko wydajnej krowy mlecznej
nie Ęlko jako nastawionego na laktację metabolicz-
nego kompleksu narządowo-układowego, ale wprost
jako zaIeżnego od gruczoh,r mlekowego i jemu pod-
porządkowanego funkcj onalnie,,dodatku metabolicz-
nego" (2,26). Takie rozumienie funkcji oraz relacji
między gruczołem mlekowym a całością homeosta-
tycznych mechanizmów regulacji spowodowało
wprowadzenie do laktacji pojęcia homeorhezy, czylt
rozumianej szerzej homeostazy zarówno w ujęciu dłuż-
szych przedziałów czasowych - godztn, dni, tygodni,
miesięcy - j ak i udziału w niej skoordynowanych zmian
w metaboltzmię tkanek całości układow i narządów
organizmu oraz podporządkowania ich funkcji czyn-
nościom gruczołu mlekowego (2).

Adaptacyjne zmiany metaboliczne w czasie lakta-
cj i uwarunkowane s ą s z ere gie m zmlan w s ekrecj i hor-
monóW a także przystosowań na poziomie recepto-
rów komórkowych, kinetyki wiązania ligandów, a tak-
ze transmisji wewnątrzkomórkowej informacji i syn-
tezy kllczowych enzymów ( 1, 2, 4, 5, 8, 2 5, 26). Wśrod
kilku hormonów insulina pełni kluczowe funkcje

w systemowych, jak również w lokalnych mechaniz-
mach nar ządovłych homeorhe§cznej adaptacj i l akta-
cyjnej, a efekty anaboltczne jej działania w odniesie-
niu do tkanki tłuszczowej, wątroby i mięśni szkieleto-
lvych ulegająw czasie laktacji zdecydowanemu ogra-
niczeniu lub nawet zahamowaniu, co powoduje z ko-
lei zwiększenie wątrobowej glukoneo genezy, zahamo -
wanie lipogenezy otaz zmntejszenie wychwyfu glu-
kozy i aminokwasow przęz mięśnie, przy równoczes-
nymzahamowaniu oksydacji glukozy (2, 8, 15). Efek-
tem sumary cznympozo staj e zwiększenie wątrobowej
gluko neo ge nę zy or az maksymaln e o gr anic zen i e utyl i -
zacji gllkozy przez większośc tkanek, z wyjątkiem gru-
czołu mlekowego, do którego glukoza jest właśnie kie-
rowana i gdzie jej wychwyt ulega zwielokrotnieniu
w następstwie wzrostu liczby i aktywności receptorów
insulinowy ch (2, 27, 28, 3 0). Wynik i powyższe wska-
zająna ponad dwukrotny spadek zawartości insuliny
w osoczu krwi w czasie pierwszych 10 dni po poro-
dzie i da|sząkontynuacj ę malej ących j ej warto ś c i w ko -

lejnych miesiącach okresu poporodowego (ryc. 1).
Stwierdzen ia p owryższe dowodzą że drasty cznie ma-
lejąca sekrecja i zawartość insuliny we krwi krów
w okresie poporodowym jest zsynchronizowana zę
stwierdzonymi w innych badaniach ukierunkowa-
nymi re akcj ami n a b ard zo o szczędnąliylizacj ę zar ow -

no glukozy przez mięśnie szkieletowe, jak i zahamo-
wany yy"h1yt octanu prze z adlpocyĘ w tkance tfusz-
Qzowej, powiązany z zahamowaną estryfikacją kwa-
sów tłuszczowych i bar dzo o graniczoną lub nawet pra-
wie wyeliminowaną bezpośrednio po porodzie lipo-
genezą (2, 12, 1 5, I 6, 2 5, 26). Dopełnieniem właśnie
homeorhetycznej adaptacji laktacyjnej u krow jest 90%
spadek lipogenezy w czasie 15. dnia laktacji oraz
wzrost efektów lipolitycznego działania amin kate-
cholowych i B-adrenergicznej stymalacji lipolizy we
wczesnym okresie poporodowym (25, 26),

Obserwowane w badaniach zmniejszone stęzenia
hormonów tarczycovnrych we krwi krów w okresie lak-
tacji potwierdzająwyniki innych badań, w ktorych
równiez stwierdzano podobne tendencje w zmianach
czynności tarczycy u krów (12). Zmniejszone stęzenia
trijodotyroniny i tyroksyny u krów w okresie laktacji
wczesnej, tj. bezpośrednio po porodzie, w porówna-
niu z okresem zasuszeniazostaĘ wykazane w uprzed-
nich badaniach (12). Interpretacj apowyższych stwier-
dzeń w odniesieniu do hormonow tarczycowych musi
by c r ozpatryw ana przy uwzględnieniu mechanizmów
homeorhetycznej adaptacji metabolicznej, w której
zmniejszona ich sekrecja tonizuje już istniejący po-
ziom wysokich przemian ogólnych, ktore stanowiąc
wystarczaj ącą podstawę do metab o1 tczne go zaktyw t-
zowania narządowego, a przęz to i wysokiego oraz
s atys fakcj onuj ąc e go metabo licznie, energe ty cznie
i substratowo, zaopatrzęnia gruczołu mlekowego
w niezbędne metabolity do ich wykorzystania w syn-
tezie składnikow mleka. Nalezy także pokreślić, ze po-
ziom pr zemi an metab o liczny ch gruc z ołu ml ekow e go
nie jest zależny wprost ani determinowany sekrecją
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hormon ów tar czl1 cy, p omimo l akto genne go działania
tyroksyny, atakże jej obecności w siarze i mleku wcze-
snego okresu pourodzeniowego (20, 30).

W aspekcie dotychczasowych wynikow badań (2,
4, 12, 25, 26) koniecznym jest poddanie interpretacji
powyższych stwierdzeń nad wzrostem w okresie oko-
łoporodowym zaw artości w krwinkach czerwonych
2,3-DPG, który jest czułym indykatorem poziomu
przemian energetycznych organizmu i metabolitem
o funkcjach ułatwiających oddawanie tlenu w tkan-
kach. S twie r dzony w zro st czerwonokrwinkow e go 2,3 -
- DP G j e st zsynchroni zow any z poj awiającym s ię wzro-
stem lipolizy, warunkowanym adrenergiczną stymu-
lacjąoraz grł,ałtownym spadkiem , aż o 90oń lipogene-
zy w czasie między 15. dniem przed porodem a 15.
dniem po porodzie (25,26). Mozna więc twierdzić,na
podstawie wynikow powyższych badań, ze istnieje
w homeorhetycznej adaptacji laktacyjnej u krów jesz-
cze jedno ognir,vo, obecne w. krwinkach czerwonych
w postaci 2,3-DPG, ktory pełni funkcję dodatniego
sprzężenia zwrotnego między przemianami energe-
tycznymi a ułatwionym i zwiększonym procesem dy-
fuzji tlenu do mitochondriów

W podsumowaniu wyników powyższych badań
krów mlecznych, pochodzących ze stada o wysokiej
c z ęs to ś c i występ owan ia zabur zęń m etab o 1 i c z ny ch or az
ketozy, podkreślić należy obecność niedoborów ener-
getycznych, wynikających z nieprawidłowego zywie-
nia krów, jak i w okresie zasuszenia, kiedy ilość pasz
tleściwych jest zbyt duża i prowadzi do nadmiernego
otłuszczeni a zwierząt, zaś w okresie laktacj i niędosta-
teczne1 p o daży wysoko ene r gety czny ch pasz tre ś ci -
wych, która wyzw ala, wr az z depresj ą poporodowego
napędu głodowego, ujemny bilans energii, z efektami
w postaci nadmiernej mobilizacji tłuszczuoraz wspoł-
towarzyszącymi zmianami metabolicznymi
w postaci zwiększonej ilości wolnych kwasów tłusz-
czowych izwiązkow ketonowych w osoczu krwi.

Homeorhety cznaregulacj a metabolicznej adaptacji
u krow bezpośrednio po porodzie ukierunkowana jest
na zapewnienie zaop atrzenia gruczołu mlekowego
w niezbędne substraty do syntezy składników mlek
i charakteryzuj e s ię zmni ej szonązaw artoś c i ą insul iny, ty -
roksyny, trijodotyroniny i glukozy we krwi, a zwięk-
szoną- wolnych kwasów tłuszczowych, związków ke-
tonowych oTaz częrwonokrwinkowego 2,3 -dwufosfo-
g1 i cerynianu (2, 3 -DPG), Także podstawowe palame-
try hematologiczne, takie jak: liczba krwinek czerwo-
nych i białych oraz zawartość hemoglobiny i wartość
hematokytowa wykazuj ą tendencj ę do ntższy ch w ar -
tości w, okresie poporodowym. Ukierunkowanie przy-
szĘchbadań na wyjaśnienie relacji między najbardztej
efektylvnym zyrvieniem krów a regulacją sekrecji hor-
monów tarczycy, amin katecholowych oraz insuliny
w ich oddziĄwaniu na mechanizmy lipoli zy, pr oteo -
lizy i lipogenezy umozliwi precyzyjne i pełniejsze
określenie parametrów biochemicznych i hormonal-
nych determinujących laktację i jej wielkość u krów.
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