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Zmianv zawartości witaminy B., we krwi cieląt
w ok]esie intensywnego opasu

KRZYSZTOF NlEMCZUK

Zakład Chorób Bydła iOwiec Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-1OO Puławy

W Polsce, podobnie jak w innych krajach prowa-
dzących produkcję cieląt opasowych, niedobór wita-
miny B' (tiaminy) stanowi j ed en z w ażniej szy chprob -

lemów zdrowotnych i hodowlanych. Stosowana tech-
nologia produkcji bydła opasowego usposabia do roz-
woju hipowitaminozy B,, bowiem dązenie do uzyski-
wani a u cieląt zadow alaj ących przyro stow wagowych
w ściśle określonym czasię cyklu opasowego wymu-
sza zastosowanie sposobu żywtenia, który powoduje
powstanie niekorzystnych warunków w żwaczu.

Swoista budowa przewodu pokarmowe go przeżuwa-
c4, w porównaniu ze mvterzętami z zołądkiem jedno-
komorowym i odmienność następujących w nim pro-
c es ów trawienia maj ą niewątpliwy wpływ na przebte g
ptzemtany materii. Wraz z wiekiem i strukturalnym,
a tym samym funkcj onalnym, rozwoj em przed żołąd-
ków fermentacja w żwaczu cieląt staje się w pełni
zalężna od zawartej w nim mikroflory i mikrofauny.
Dla stworzenia odpowiedniego środowiska i prawidło-
we go przebie gu proce s ow trawi ennyc h w pr ze dżołąd-
kach cieląt niezbędne jest dostarczanie właściwych pod
względem jakościowym i ilościowym składników
pokarmowych. Normalnie, w wyrriku bakteryj nej prze-
miany, witaminy z grupy B sąsyntetyzowanę w ilości
wy star czającej do pokry cia zap otrzebowania ( 1, 2, 1 0).

U intensyrvnie opasanych cieląt, podobniejak u byd-
ła dorosłego, zasadniczę znaczęnie dla właściwego
przebiegu spoczynkowej przemiany materii ma pra-
widłowa ptzemiana węglowoda nów. Zaburzenia j ej
naj częściej są następstwem zbyt wczesnego stosowa-
nia w dawce pokarmowej łatwo strawnych węglowo-
danow, a w dalszym okresie opasu - przęwagi Ęch

pasz nad paszami objętościowymt (77 ,20). W prakty-
ce hodowlanej jest to jednak typowy sposób zywienia
opasów, zapewniający korzystne przyrosty masy ciała
w 4-miesięcznym cyklu intensywnego zywienia, Jed-
nostronne żywiente, podobnie jak gwałtowne zmiany
w składzie paszy) odbrjają się niekorzystnie na pro-
porcjach poszczegóInych grup drobnoustrojów żwa-
czowych, co w rezultacie prowadzi do zaburzęńmeta-
bolicznych, a w konsekwencji do hipowitaminozy B,.
W takich warunkach bowiem, w większych niz nor-
malnie ilościach, ronvija się flora gramdodatnia, szcze-
golnie pałeczki kwasu mlekowego i amylolityczne
streptokoki, a zanlkają wymoczki oraz flora gram-
ujemna, syntetyzująca m.in. tiaminę (13, 16, 39).

Zapotrzebowanie cieląt opasowych na witaminy
z gnĘy B, w §m na tiaminę, można określić jedynie
w przybliżeniu, mimo ze wiadom o, iż zasadniczą ro1 ę
w pokrywaniu potrzeb organizmu odgrywa synteza mi-
krobiologiczna w żwaczl (I, 2, I7). Fizjologl,czne
działanię witaminy B, (tiaminy) jest stosunkowo do-
brze poznane, abardztej szczegółowe informacje do-
ty czące j ej bi o chemicznej ro li i znaczęnia dla pr zeżu-
waczy opisano w szeregu publikacji, także w języku
polskim (10, 13, 16,2I,39,40), dlatego tez w tym
opracowaniu nie będą omawiane.

Wychodząc z powy ższy ch założeńpodj ęto badania,
które miaĘ na celu monitorowanię zawartości wita-
miny B, u intensywnie opasanych cieląt i ustalenie kry-
tycznego momentu niedoboru tej witaminy oraz usta-
l en i e s t aty s ty c znej zalężno ś ci p omi ędzy zaw atl'o ś cią
pirofosforanu tiaminy, transketolazy i kwasu pirogro-
nowego a witaminąB,



Matetiał imetody
Zę 146 cieląt opasowych rasy ncb (nizinna czamo-biała),

pochodzących z dwoch gospodarstw I i II, wyselekcjonowarlo
grupę 40 zwlerząt (po 20 z każdego gospodarstwa), w któ-
rych krwi oznaczarro zawaftośc witaminy B,, pirofosforanu
tiarnirry (TPP), kwasu pirogronowego i akĘwność transkętola-
zy w erytrocytach kr-wi w całym, 4-miesięcznym cyklu opaso-
wyrn, Badaniami objęto cielęta od 2. do 6. miesiąca życia (tj. od
1. do ]10. dnia opasu). Krew do badańpobierano co l0 drri,
począwszy od chwili zasiedlenia cieląt do tnotlentu ich zby-
ru. Wszystkie badania i obselwacje kliniczne przeprowadzo-
no w okresie zimowo-wiosennyn. Cielęta zywionc były w spo-
sob przyjęty dla tego typu hodowli. Początkowo otrzyrnywały
mieszankę mincralną CJ i otręby pszenne oraz siano, a na-
stępnie śrutę jęcznicnną i owsiana., atakżę kiszonkę z kukury-
dzy, zrzynki buraczane. Paszata uzupełniatla była sianem ad
libitutll. Ponadto zwieruęta miały stały dostęp do wody pitnej.

Do oznaczania stęzenia tiarniny całkowitej w osoczu krwi,
uzyto mctody fluorymetryczne1 wg Blurna i Merkcla (8,2]),
natomiast do oznaczani a pi rofosforanu tiaminy zastosowano
chronratografię cicczową w układzie odwróconych faz z de-
tektorern UV-Vis (5, 14, 28, 30), koncentrację kwasu piro-
gronowego jako pośredniego wskaźrrika zawafiości tiarniny
całkowitej we krwi oznaazorro metodą koloryrnetryczną wg
Homolki (l9,26) natomiast aktywnośc transketolazy w la-win-
kach lnierzono mctodą wg Brunsa (9, 36).

Obliczenia statystycznę przeprowadzono wedfug Łomrric-
kiego (29) oraz komputerowego pakietu statystycznego Staty-
graphics. Do opracowania wyników zastosowano dwuczynlri-
kową analizę wariancji z interakcją dla układu kompletnej ran-
dornizacj i . W celu stwięrdzenia istotrrych róznic pornię dzy po-
ziomami czynników wyznaczono najmniejszą istotną róznicę
(NIR,, our) Tukeya na poziomie istotności a : 0,05. celen
sprawdzenia, czy przy założonym poziomic istotności rozni-
ce porniędzy porównywanymi średnini są faktycznie istotne
staty stycznie. Natorniast dla określenia zal eżności pirofosfo-
ranu tialniny (TPP), kwasu pirogronowego i transketolazy od
zawaftości witaminy B, wyznaczono współczynnik korelacji.

Wyniki iomówienie
W krajowym piśmiennictwie spotyka się jedynie nie-

Il,cznę pracę przęglalowe (I3, ż6, 39), dotyczape prób
wyjaśnieniapatogenęzy hipo- i awitaminozy 81 u mło-
dych przeżuwaczy, głównie u bydła opasowego. Brak

j e st n atomiast badań zmier zających do oprac ow ania za-
sad racjonalnej profilaktyki niedoboru witaminy B,, po-
przedzoly ch precyzyjnym okleśleniem newral giczne-
go przędziału czasowego, odnoszącego się do jej nie-
doboru.

W tab. 1 przedstawiono zmienność zawartości tia-
miny w poszczegolnych dniach opasu cieląt. Wyniki
badań własnych wykazały, że istnieje zależność pomię-
dzy intensywnym zywieniem cieląt opasowych a wy-
stępowaniern hipowitaminozy B,, która następnie prze-
kształcić się moze w awitaminozęzklintczną formą
zw anąmartwi cą kory mozgowej (CCN ). Stwi erdzono
bowiem, żepomtędzy 50. a 90. dniem cyklu opasowego
poziom tiaminy utrzymuje się ponizej zakresu wartości
- 5-8 pgll00 ml uznanychzareferencyjne (13, l7,38),
osiągając w 70. dniu swoje minimum 3,24 + 0,19 pgl
/100 ml. Ponadto wyniki badań laboratoryjnych sązgod-
ne z równolegle prowadzonymi obserwacjami klinicz-
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nymi. Właśnie w tym przedziale czasowym notowano
u cieląt wyrażne objawy nerwowe, kończące się nie-
kiedy zejściem śmiertelnym. Uzyskane wyniki znajdu-
ją potwierdzenie \ł, badaniach innych autorów (6,22.
27, 3 3), ktorzy r ównięż sugeruj ą że intensywne zywie-
nie cieląt sprzyja niedoborom witaminy B,.

W porównaniuz70. dniem cyklu opasowego w ko-
lej n ych oznaczellach ob s erwowano i stotne p o dwyżs ze-
nie stęzenia tego parametru, które w ostatnim pobraniu
limitowanym końcem cyklu opasowego wynosiło 5, 1 6
+ 0,32 pgl100ml. Zgodnle z danymi piśmiennictwa
(1-3, l7,34), podwyzszenie zawartości tiaminy po
uprzednim obnizeniu się jej stężenia w toku cyklu opa-
Sowego wskazuje, Ze u cieląt W miarę upływu czasu
mikrofl ora żw acza uzyskuj e właści we sobie proporcj e.
Przedżołądki nabierają wówczas pełnej sprawności
funkcjonalnej, a tym samym są zdolne do syntezy od-
powiednich, adekwatnych do aktualnych potrzeb ilości
tiaminy, pomimo iżpoczątkowo proces stabilizacji mi-
kroflory zaburzony jest niewłaściwym, w odniesie-
niu do wieku cieląt, sposobem ich karmienia.

Zgodnte z aktualnym stanem wiedzy (2,3, |0, 13,
39), metabolizm bakterii żwaczowych zależy bezpo-
średnio od składu i jakości pobieranego pokarmu oraz
przy sto s owani a do ftzj o7o gicznych rnozliwo śc i j e go tra-
wienia. Poszczególne pasze wywierają bowiem różne
działanie na mikrobiologiczną syntezę witamin, pobu-
dzając jąlub hamując. Do prawidłowego przebiegupro-
cesów trawiennych w przedżołądkach niezbędne jest
zatetn stworzenie odpowiedniego środowiska oraz do-
starczenie właściwych pod względem jakościowym
i ilościowym składników pokarmowych. Zaburzenia
w procesach trawiennych mają przeważnie tło pokar-
mow e, a naj częstszą ich przy czyną stwierdzaną w cyk-
lu opasowym, jest raptowna zmiana karmy, polegająca
na zbyt wczesnym podawaniu opasom pasz zawierają-
cych łatwo strawne węglowodany.

W etiologii hipowitaminozy B, u młodych przeżu-
waczy należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt,
iżrezerwametaboliczna tej witaminy w organizmie cie-
ląt maleje, jezeli nie jest skutecznie uzupełnianazkar-
mą (l5, 2ż).DztĄe się tak do momentu zainicjowania
procesu własnej syntezy witaminy Brprzez określoną
florężwacza, np. Proteus vulgaris. W zwtązku z lym
niedobór tiaminy pojawia się najczęściej u opasów
w okresie rozwoju przedżołądków, w wyniku niedosto-
sowania się, ze względu na stosowaną technologię ich
żywienia, flory bakteryjnej młodych, intensywnie opa-
sanych cieląt do procesów żwaczowego trawienia.
U cieląt żywionych w sposób tradycyjny, czyli nie bę-
dących w cyklu opasowym, mikroflora, właściwa pod
względem j ako ści owym d|a zw ierza! doro słych, ustala
się około 3. miesiąca ichżycia (1,4).Tezętępopierają
takze inni badaczę (7 ,Il ,16), według których w trady-
cyjnym systemie odchowu cieląt stany niedoborowe wi-
taminy B ., z k7iniczną p o stac i ą n i e są n otow ane, a j eżeli
juz występują mają wowczas niemal wyłącznte prze-
bieg subkliniczny. Według tych ostatnlch oraz innych



Tab. 1. Poziom witaminy B, [pg/l00ml] we krwi cieląt w czasie opasu (n = 20; T + s)
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ll

Ś lednia

6,02
ł 0,24

5,97
ł 0,23

5,99
t 0,23

5,94
t 0,20

5,97
t 0,21

5,95
t 0,20

5,91

t 0,'l8

5,90
ł 0,22

5,90
t 0,20

5,71l
t 0,22

5,79
t 0,'l9

5,75x
ł 0,21

5,54x
t 0,26

5,45x

t 0,20

5,50I
t 0,23

4,70x
t 0,29

4,78I
t 0,27

Ą,7Ąx
r 0,28

4,02x
t 0,29

4,06x
t 0,42

4,04t
t 0,36

3,2,|x

t 0,23

3,27x
t 0,14

3,24x
t 0,'l9

3,80I
t 0,34

3,83x
t 0,42

3,82I
t 0.38

4,44x
t 0,38

4,45x
t 0,34

4,45x
t 0,35

5,08x
t 0,46

5,09x
t 0,48

5,09x

t 0,46

5,,l7I
t 0,31

5,,l5x
t 0,33

5,1 6x

t 0.32
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Objaśnienie: x róznica statystycznie istotna przy poziomie istotności & - 0,05 w odniesieniu do pobrania
pierwszego w danym gospodarstwie

Tab.2. Poziom kwasu pirogronowego [pmol/|] we kr$,i cieląt w czasie opasu (n : 20; i + s)

Objaśnienie:jak w tab. l.

Tab. 3. Poziom pirofosforanu tiaminy TPP [pg/r0Oml] w surowicy krwi cieląt w czasie opasu (n : 20; i + s)

Objaśnienie: jak w tab. 1.

Tab. 4. Aktywność transketolazv [U/U w €rytrocJ-tach krwi cieląt rv czasie opasu (n : 20; i + s)

Objaśrlienie: jak w tab. 1.

autorów (I,2,13,20) o w pełni rozwiniętym funkcjo-
nalnie ż:waczu u opasów mozemy mówić dopiero w 5.-6.
miesiącu ich życia, bowiem zbyt wczesne zadawanie
pasz bogato węglowodanowych, typowe dla tego spo-
sobu hodowli,rozpoczyna się u nich w pierwszym mie-
siącu cyklu, tj. na początku trzeciego miesiąca ich ży-
cia. Stąd tez u intensywnie opasanych cieląt rvystępuje
brak pełnej sprawności fun kcj onaln ej przedżołądków,
wynik aj ący z zachw iania równowag i mik rob io l o gi cz-
nej w żwaczl, uwarunkowanej wpływemzbytwczes-
nego podawania w nadmiernej iloŚci pasz zasobnych
w łatwo strawne węglowodany,

W tab. 2 podano stężenia kwasu pirogIonowego we
krwi cieląt w okresie opasu. Przeprowadzone badania
wykazały istotną ujemną korelację (r : 0,9313;
12 - 86,720^) pomiędzy poziomem kwasu pirogrono-

wego a witaminą
B,. Najnizszej za-
wartoŚci tiarniny
w 70. dniu opasu
towarzyszyło naj-
wyŻsze stęzenie
kwasu pirogrono-
Wego. W odniesie-
niu do kwasu piro-
gronowego zbliżo-
ne obserwacje po-
czynlli równiez
inni autorzy (15,
26,32),którzy ba-
dali zachowanie się
tego kwasu zarow-
no w stadach inten-
Sywnie karmio-
nych cieląt, jak
i owiec. Niektórzy
z nich (15) u cieląt
wykazujących za-
awansowane kli-
niczne objawy ner-
wowe otrzymywa-
li nawet wyższe
wartoŚci tego kwa-
su niz te, j akie
stwierdzono w ba-
daniach własnych.
Z punktu widzenia
biochemicznego,
niedobor tiaminy
powoduje Zaburze-
nla przelTlany cu-
krowej na etapie
utleniania kwasu
plrogronowego.
którynie moze być
dalej włączony do
cyklu cytryniano-
Wego. Przemiana

kwasu pirogronowego w jego normalne metabolity -
CO. i aldehyd octowy staje się utrudniona, poniewaz
na sk utek obnizenia koncentracj i kokarbo k s yIazy, kto -
ra w tej reakcji spełnia rolę koenzymu dekarboksylazy
kwasu pirogronowego, kwas ten w nadmiernej iIości
gromadzi się w narządach i tkankach, powodując za-
blrzenia w ich funkcjonowaniu. Upośledzona synteza
aktywn ego octanu powoduj e zmniej szenie koncentra-
cji acetylocholiny, która, jak wiadomo, jest mediato-
rem układu nerwowego. Ęm właśnie tłumaczy się wy-
stąpienie objawów klinicznych ze strony układu ner-
Wowego (18,32,35).

Kształtowanie się wartości pirofosforanu tiaminy
(TPP) w surowicy krwi cieląt podano w tab. 3, a ak-
tywność transketolazy w ich erytlocytach - w tab. 4.
Stwierdzono istotną dodatnią korelację pomiędzy za-
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Średnia

1 57,91
t 3,76

1 59,82
t 3,93

1 58,86
t 3,92

1 59,04
t 3,70

161 ,35
t 4,05

1 60,20
t 4,00

167,44x
t 3,Ą7

168,21x
t Ą,97

1 67,84x
ł Ą,26

1 76,25I
t 3,39

1 76,65I
t 4,86
,l76,45x

ł 4,14

188,1 2x

x 4,20

1 89,08x
t 5,26

1 88,60t
x 4.72

2Ą3,72x
t 6,25

241 ,30x
t 8,78

242,5,1x

x7,62

303,37I
t 5,58

304,41 I

t 1,88

303,89x
t 4,14

389,93x
! Ą,77

391,48x
t 8,51

390,71 I

t 6.85

338,28}
t 3,48

340,27x
x 3,71

339,27x
t 3.69

286,28x
t 7,09

288,59x
t 'l2,53

287,44x
t 10,11

202,06I
t 5,99

202,64\
t 1,28

202,35x
t 4,28

1 89,20x
t 3,33

1 89,25x
t 2,93

1 89,22x
t 3,10
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4,76
t 0,19

4,65
t 0,18

4,71

t 0,19

4,69
t 0,16

4,63
t 0,17

4,66
t 0,'l6

4,67
t 0,14

4,60
t 0,17

4,63
t 0,16

4,62
t 0,20

4,51

t 0,15

4,57
t 0,18

2,63x
t 0,16

2,6,1x

x 0,21

2,65x
t 0,'l9

3,04x
ł 0,27

3,07x
t 0,33

3,05x
t 0,30

3,55x
t 0,30

3,56x
t 0,27

3,56x
t 0,28

4,03t
t 0,31

4,06x
t 0,27

4,04x
t 0,28

4,,l 1 
x

t 0,20

Ą,,l4x
t 0,20

4,1 3x

t 0,19
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31 ,76
t 0,33

31,72
t 0,28

31,74
t 0,30

31,62
t 0,31

31,79
t 0,32

31 ,7,|

t 0,33

3,1,o8x

c 0,18

30,88x

= 
0,38

30,98x
t 0,31

30,77x
t 0,26

30,65x
t 0,22

30,7,1 x

t 0,25

30,60x
t 0,25

30,53x
t 0,25

30,56x
t 0,25

27,88|
ł 0,23

27,g0x
ł 0,24

27,8g|
t 0,23

26,66x
t 0,31

26,70x
t 0,31

26,68x
t 0.31

22,93x
t 0,41

22,87x
t 0,45

22,g0x
t 0,43

2Ą,28x
t 1,29

24,1,1|

t 0,32

24,20x
t 0,93

27,02x
t 0,59

27,12x
r 0,73

27,07x
t 0,65

29,08x
t 0,13

29,l1x
t 0,'l'|

29,09x
l0,12

29,1 9x

t 0,'t 1

29,2,1x

t 0,'t 0

29,20x
t 0,'l 0



wartością pirofosforanu tiaminy a witaminą B, (r -
0,9313 i 12 : 86,'7żoń, tab. 3) oraz transketolazą a tą
witaminą (r : 0,9273 i 12 : 66,80). Srednie wartości

do transketo|azy (9, 12).
Pirofosforan tiaminy (kokarboks ylaza) j est j edną

zftzęch biologicznie aktywnych form witaminy B,,
obok mono- i trifosforanu tiaminy, które składają się
natzw. tiaminę całkowitą (24,3I,37). Jest on koenzy-
mem wspomnianej uprzednio dekarboksylazy pirogro-
nianowej i innych enzymów, np. dehydro genazy cl-kę-
toglutarowej, b h kwasu
pirogronowego ,ż4,40),
kierującej proc o glyko-
aldehydu". Z obserwacji niektorych autorów (31) wy-
nika, że pirofosforan tiaminy stanowi ok. 80%, a inni
(22) twierdzą że nawet 85-96% puli tiaminy całkowi-
tej, Stwierdzone w badaniach własnych stęzenie piro-
fosforanu tiaminy wahało się w granicach78-82oń tia-
miny całkowitej.

W odniesieniu do transketolazy podobne badania pro-
wadzili Clausen i wsp. (Iż) oraz Horino i wsp. (20),

analizulag aktywność tego enzymu u opasów z podej-
rzeniem wystąpienia niedoboru witaminy B,. Uzyska-
ne w badaniach własnych rezultaty dotyczące aktyrv-
ności transketolazy były najbardztej zbliżone do wyni-
ków uzyskanych przez Bogina i wsp. (9). Autor ten,
podobnie jak pozostali wymienieni badacze, sugeruje
wykorzystanię oznaczania aktywności transketolazy
jako w pełni wiarygodnej metody zaopatrzeniaorganlz-
mu w witaminę B,.

s twi erdz ono o d irrotni e prop orcj onalną zależnoś ć p o -

mi ędzy zaw arto śctąkwasu p iro gronowe go a witaminą

konieczne wydaje sięuzupełnienie zawartości tej wita-
miny. Uzyskane dane stanowiąpodstawę do opracowa-
nla zasad racjonalnej profilaktyki hipowitaminozy B,,
która jest problemem zarówno klinicznym zpadnięcia-
mi zwierząt włącznie, jak i subklinicznym, ktory rzu-
tuje na stopień przyswajania karmy, przebieg metabo-
Itzmu, a tym samym na dalsząprzydatność hodowlaną
tychzwlerząt.
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