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Summary

The article describes a variety of papers dealing with the interaction between particu|arlhormon-es, cytokines
and metabolites during the periparturient period in cows.'Early lactation is linked to an increase in the
concentration of prolaktine and glucocorticoides and a decrease in the level of insulin, IGF-I and leptin.
Leptin plays the role of a transmitter between the metaholic status and reproductive system and influences
GnRH secrćtion. The cow's state of nourishment partly influences the synthesis and secretion of IGF-I.
A negative energy balance contributes to the increase of the level and estrification of NEFA and TG deposits in
the liver following parturition. Lipolysis may have an affect on increasing metabolic adipose tissue activity,
and a rise iń the production of cytokines by adipocytes can |ead to suppressing appetite. CytokinCs accelerate
the decomposition of adipose tissue and contribute to the predominance of proteolysis over proteosyntesis.
Oxidative and metabolic stress during the periparturient period significantly decreases the level of vit. E
which is tńó most ińportant antioxida-nt proiecting the membrane tilids of ceils from peroxidative damage.
A rveakened production of superoxide by neutrophiles may be observed in cows with a postpartum metritis
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Okres okołoporodow, nazywany teżokresem przej ś-
ciowym (transition period), to ostatnie 3 tygodnie cią-
ży ipierwsze 3 tygodnie laktacji. W tym czasie zacho-
dząnajbardziej intensywne zmiany w układzie hor-
monalnym i immunologicznym oraz metabolizmie
krovrry. Prawidłowy pr zebte g okre su przej śc iow e go, ze
stanu przewagi procesów anabolicznych na kataboltcz-
ne, warunkuje zdrowie i produkcyjnośc zwierząt,wy-
rażonę wydajnośc iąm|ecznąi płodnością.

Koniec ciĘy cechuje się gwałtownym wzrostem
zapotrzebowania płodu na składnikt odżywcze i ener-
gię. Jednak 1uż w trakcie i bezpośrednio po porodzie
ilość energii, białka i składników mineralnych potrzeb-
nych do syntezy siary a póżniej mleka, wielokrotnie
przewyższapotrzeby związane z intensywnym wzros-
tem płodu. Następstwem jest uruchomienie rezerw
organizmu tak dużych, że aż prowadzących do zabu-
rzęh metabolicznych (6, 8, 9,35). Kluczowe znacze-
nie odgrywają przemiany eneIgetyczne, z którymi
związany j est metabolizm tkanki thxzczow ej, wątro-
by i gruczołu mlekowego. Na początku laktacji pobór
energii dawki pokarmowej jest duzo mniej szy ntż za-
potrzebowanie, stąd intensywne procesy lipolizy, pro-
teolizy i glukoneogenęzy jako wyraz adaptacji meta-
bolicznej organizmu, Wzrostowi wątrobowej gluko-
neo genezy tow arzy szy zmniejszone wykorzystani e
glukozy przez tkanki obwodowe. Wysoki poziom hor-

monu wzrostu i niski insuliny w okresie powyciele-
niowym jest mechanizmem, ktory kompensuje rożnl,-
cę między spozyciem a zapotrzebowaniem na suchą
masę. Spadek stężenia insuliny związany ze wzrostem
poziomu glukagonu przyczyila się do zwiększenia
aktywno ś c i hormo nozależnej Iip azy lip o proteinow ej
(3, I7). Głownym żrodłem energii są w tym okresie
niezestryfi kowane kwasy tłusz czow e (I.{EFA) uwalnia-
ne z tkanki tłuszczowej i dostarczane do wątroby, gdzie
część ulega oksydacji do dwutlenku węgla lub zwląz-
ków ketonowych, a częśc - estryfikacji, Jednak czyn-
niki, ktore to regulują u krów nie są do końca zdeft-
niowane. Całkowite i peroksysomalne utlenianie w wąt-
robie wzrasta w 1. dniu po porodzie i obnlża się około
2I. dnta, co związane jest z negatywnym bilansem
energii. W okresie zwiększonego napływu NEFA do
wątroby przew agę zyskuj e B- oksydacj a w peroksy s o -

mach, ktorej produktem, opr o cz ac etylo-CoA j est H" O,
Procesy utleniania przebiegające w mitochondriach
wymagają obecności karnityny, która jest niezbędna
do transportu długołańcuchowych kwasów tłuszczo -
wych przezbłonę mitochondrialną, Istnieje możliwość
modulacji poziomu karnityny w tkankach poprzez sup-
lementację zylvieniową. Aminokwasami limitującymi
syntezę karnityny są metionina i lizyna ( l 1). U krow
spotykamy się z wrodzonym niskim wskaźnikiem
wytwarzania i wydzielania lipoprotein o bardzo małej



gęstości (VLDL) przez wątrobę, co jest czynnikiem
predysponuj ącym do występowania stłuszczenia wąt-
roby. Schorzenie to predysponuje do wzrostu Iiczby
przypadkow mastitis, metritis i obniżonej płodności.
W okresie okołoporodowym, szczególnie w drugiej
dobie po porodzie obserwuje się najwyższy poziom
estryfikacji wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA)
i depozytu triacylogliceroli (TG) w wątrobie (l3,2l,
28), Czy nniki em łąc zącym sp o zyc i e suchej masy z za-
kresem zabutzęh metabolicznych jest propionian -
prekursor glukozy. Niedobór tego związku przyczy-
nia się do niepełnego utleniania kwasów tfuszczowych,
cze go kons ekwencj ą j e st sp ontanicz na kęto za w okre -
sie poporodo!\rym. U krow, które wykazaĘ metritis
p u e rp e r a l i s, ob s erwow ano już pr zed p orodem zwięk-
szoną mobilizacj ę tkankt tŁuszczowej (wyrażon ą.vqyż-
szym poziomem NEFA), niższe stężenie glukozy i wyż-
szą wartość aminotrans ferazy asparaginianowej (AST)
w porównaniuzę zwierzętami zdrowymi po porodzie
(Z3).Wzrost NEFA w ciągu ostatnich 7 dniprzedpo-
ro dem zw iązany j est z większą częstotliwo ścią wystę-
powania ketozy, zattzymania łoży ska i przemieszcze-
nia trawieńca. Jednak nie we wszystkich badaniach wy-
kazano r ó żnic ę między warto ś c i ami w skaźników b i o -
chemicznymi przed porodem u krów z prawidłowym
i zaburzonym okresem poporodowym. Zwiększona
akumulacja TG w wątrobie na początku laktacji jest
stanem ftzjologicznym i jeśli występuje w umiarko-
wanym stopniu, nie wpływa na funkcjęwątroby. Jeśli
jednak stosunek TG do glikogenu przekroczy 2,,I,
można spodziewać się obnizenia glukoneogęnezy
i urogenezy (27,29). Wzrostowi zawartości TG w wąt-
rob i e towar zry sTy zmniej szenie de gradacj i hormonó w
w tym narządzie oraz spadek poziomu cholesterolu
i estrogenów w krwi. Jednym ze skutków jest wyraź-
ne osłabienie objawów rujowych (19, 33).

U nv ier ząt otŁaszczonych prz e d p oro dem (B C S > 4)
częściej dochodzi do zaburzeń okresu poporodowe-
go. Może to wynikać nie tylko zezwiększonej mobili-
zacji tkanki tłuszczowej po porodzie, ale także z jej
aktywności metabolicznej. Przyjmuje się, ze adipocy-
ty mo gą p ełnić rolę gruczołu dokrewne go. Wydzielaj ą
one, między innymi, TNFa (tumor necrosis factor al-
pha - czynnik martwicy nowotworu), ktory działa an-
tagonistycznie do insuliny i prowadzi do insulinoopor-
ności komórek u przeżuw aczy. Jego wydzielani ę wzra-
sta w miarę otłuszczenia zwierząt. Stwierdzono kore-
lacj ę między poziomem TNFa a stopniem akumulacj i
TG w wąhobie. Wzrost produkcji cytokin (TNF i IL-6)
przez adipocyty u krów otłuszczonych moze przyczy-
niać się do spadku apetytu na początku laktacji. TNFa
po garsza zar ów no tłuszczow ą j ak i węglowo danową
przemianę materii. Lipolizajest stymulowana głow-
nie przez katecholaminy, ale takżę na drodze para-
i autokrynnej. Hamująco na lipolizę oddziaŁywująade-
nozyna i prostaglandyna E, synteĘzowane w tkance
th"rszczowej . Białko ASP (acylation stimulating proteiĄ,
również produkt tkanki tłuszczowej ,nteznacznie pod-

wyższa wskaźnik estryfikacji oraz wychwyt glukozy
w adipocytach(7,34).

Okres okołoporodowy to takżę czas supresji układu
immunologlcznego. Skutkiem jest wysoki odsetek za-
paleń gruczołu mlekowego i macicy w tym czasie.
W pierwszym tygodniu laktacji neutrofile cechują się
osłabioną zdolnością do pochłaniania i trawienia bak-
tertt. Zdolność limfocytów do produkcji przeciwciał
jest takze zmniejszona. Zauważono, że produkcja po-
nadtlenków przez neutrofile uległa ograniczeniu juz
przed porodem u tych krów które wykazaĘ po poro-
dzie stan zapalny macicy. Produkty aktywacji układu
immunolo g iczne go, w tym : IL - I, IL- 6, IL- 8, TNĘ in-
terferony,przyspieszająrozl<ładtłuszczuzapasowego,
obntżają apetyt zwierzęcta otaz przyazyntają się do
przew agi procesów proteolizy nad proteosyntezą. Na-
IeĘ dodaó, ze cytokiny prowadzą do zabllrzeń w me-
chanizmach adaptacji organizmu do laktacji (2,5).

Poród wywołuj e gwałtowny wzrost zapotrzebow a-
nia na witaminę A i E, co w konsekwencji powoduje
istotne obnizenie poziomu tych witamin w krwi, tkan-
kach i komórkach. Stężenie a-tokoferolu spada mię-
dzy 7 .a 10. dniem przed porodem i utrzymuje się na
niskim poziomie przez pierwsze dwa tygodnie lakta-
cji (32), Moze to byó wywołane nie tylko wydziela-
niem witam in z siar ą ale także,w;miki em stre su oksy-
dacyjnego i metabolicznęgo. Zródłem reakcji streso-
wej jest równiez początek laktacji. Niedobór energii
uaktywnia hormony kory nadnetczy, aprzycrynia się
do wytwarzania wolnych rodnikow tlenowych. Wita-
mina E j e st naj ważniej szym antyoksydantem r o zpusz-
czalnym w tłaszczach (i składnikiem błon komorko-
wych), chroniącym lipidy błon komórkowych przed
atakiem reaktywnych form tlenu. Na to destrukcyjne
działanię szczegóInie narażone są błony komórkowe
leuko cytów, które zaw ter ają wi ęc ej wielonienasyco -
nych kwasow tłuszczowych (PUFA - poliunsafurated
faĘ acids) w porównaniu z błonami innych komórek.
Integralnyrn składnikiem systemu ochrony błon komór-
kowyc h j e s t p erok syda za glutationo wa ( GPX) aktyw -
naw cytozolu komórki, Wzrost zachorowań w okre-
sie poporodowym na choroby infekcyjne, jakmastitis
i metritis moze być skutkiem deficytu wit. E i Se oraz
niedostatecznie sprawnego systemu antyoksvdacyjne-
go w obrębie granulocytów, monoclów i makrofagow.
Suplementacja wit. E w okresie okołoporodowym
może zatęm zwiększyć przeciwbakteryjną aktywność
makrofagow i neutrofili. Dowiedziono, że deftcyt
wit. E i selenu wpływa tęż na zmiany w metabolizmie
kwasu arachidonowego (PUFA), składnika błon ko-
mórkowych (I,24,3I).

Około 12. dnia przed porodem ob serwuj e się wzrost
stęzenia l7B-estradiolu w krwi obwodowej, W tym
czasie rozpoczyna się też sekrecja tego hormoruprzęz
gruczoł mlekowy i jest ona istotnie v,ryższa u krów
z większą wydajnością mleczrrą ( 1 8), Wysoki poziom
estrogenów możę by c w ażnym czynniktęm przy czy -
niającym się do obnizenia spozycia suchej masy
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w okresie okołoporodolvym w porównanil, z począt-
ki em zasus zenia. Wykaz ano, że doĘIna aplikacj a I 7 B -
-estradiolu prowadzi do obnizenla zarowno spozycia
suchej masy, jak i wydajności mlecznej. Estrogeny sty-
muluj ą takze odpomość humoralną maj ą j ednak silne
dziŃanie supresyjne w stosunku do odporności komór-
kowej (8, 12).

Przęd wycieleniem widoczny jest u bydła niski po-
ziom somatotropiny (ST) i wysokie stężenie IGF-I
(insulin like growth factor- insulinopodobny czynnik
wzrostu). W czasie porodu i na początku laktacji kon-
centracja ST wzrasta, natomiast IGF-1 obniza się.
Z tymzwiązany jest spadek stęzenia insuliny i gluko-
zy po porodzie, Receptory dla somatotropiny obecne
są między innymi, w ciałku żółĘm,pęcherzyku jajni-
kowym, jajowodzie, endometrium i miometrium. Jed-
nak tkanką o największej koncentracji receptorów dla
ST jest wątroba. ST powoduje wzrost syntezy i sekrecji
białek wiĘącychlcF-l (IGFBPs - insulin like growth
factor binding proteins), jak równieżIGF-I (22).

Początek laktacji wtĘe się ze wzrostem stężenia
prolaktyny i glikokortykoidow oraz obniżeniem po-
ziomu hormonów tarczycy i leptyny. LepĘna wydzie-
lana jest przęz adipocyty. Sekwencja aminokwasowa
lepĘny bydlęcej i ludzkiej jest w 87% homologiczna.
Ekspresja mRNA dla leptyny ma miejsce w adipocy-
tach i pozostaje pod regulacyjnym wpĘwem insuliny,
noradrenal iny i glikokortyko idów . Zalężna j e st także
od ilości tkanki tłuszczowej. LepĘna możebyó prze-
kaźnikiem informacji pomiędzy stanem metabolicz-
nym ustroju a układem rozrodczym orazwpĘwać na
wydzielanie GnRH - prawdopodobnie poprzęz inter-
akcje z neuropeptydem Y (NPY neuropeptide Y pod-
wzgorzo\Ny s§mulator łaknienia obok galaniny i opio-
idów). W obrębie podwzgorza leptyna działahamują-
co na syntezę i uwalnianie NPY. Stężenie leptyny ko-
reluj e dodatnio z masą ciała, pr ocentową zaw artością
tkanki tłuszczowej otaz poziomem insuliny, glukozy
i IGF-1 ,Uważa się, ze leptyna pełni rolę lipostatu, re-
gulując ilość przyjmowanego pokarmu i zawartość
tkanki tłuszczowej w organizmie. Receptory dla lep-
tyny stwierdzono w obrębie podwzgorza, wzgórza,
przysadki mózgowej i jajników. W badaniach na my-
szach stwierdzono, że podanie rekombinowanej lep-
tyny powoduje zwiększone wydzielanie LH, wzrost
masy jajników i macicy oraz zwiększony rozwój pę-
cherzyków jajnikowych. Leptyna odgrywa także rolę
w sĘmulacji makrofagów i wzmaga ich akĘwność
sekrecyjną w zakresie niektórych prozapalnych cyto-
kin (4, l5, 16).

Stan zaopatrzenia energetycznego j est waznyrn czyn-
nikiem wpływającym na wznowienie cyklicznej ak-
tywności jajnikow po porodzie i model follikulogene-
zy. Znaczne obniżenie masy ciała po porodzie wpły-
wa na zaburzęnia zarówno w wydzielaniu GnRH, jak
i pulsacyjnymuwalnianiuLH i FSH. Także czas trwa-
nia negatywnego bilansu energii i jego wielkość wpĘ-
waj ą na środowi sko endokrynne. Wykazano, żę kr otki
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okres ujemnego bilansu energii powoduje wzrost uwal-
niania FSH i spadek LH, natomiast ujemny bilans ener-
gii w długim czasię wp§rva na obnizenie stężeniaza-
równo FSH, jak iLH(I4,25).

W okresie poporodowym, podczas negatywnego
bilansu energii i intensywnej lipolizy obsenłrrje się
wzrost poziom progesteronu uwalnianego z tkanki
tfuszczowej (30). Może to wpływać hamująco na wy-
stąpienie symptomów rui po porodzie, a także przy-
czyntać się do immunosupresji w tym czasie. Inni au-
torzy zwracają uwagę, że poziom progesteronu jest
istotnie niższy u krów z większym deficytem energii
(26,27).

Wznowienie funkcji lutealnej przęzjajniki po po-
rodzie zależy zarówno od wielkości pulsacyjnego
uwalniania LH, j ak i stęzenia IGF- 1 w krwi. Stan odzy-
wienia częściowo kontroluje syntezę i sekrecję IGF-1.
W okresie okołoporodowym widoczne j est zmniej sze-
nie ilości receptorów ST w wątrobie, co możę prowa-
dzić do ob nizen i a wy dzielanta te g o c zynn 1ka pr zez ten
narząd. Stwierdzono korelację między stężeniem IGF-I
w krwi w okresie poporodowym a długością okresu
sp oczynku płc iowe go. Krowy z wy dłużony m an e s t ru s
poporodowym miaĘ niższy poziom IGF-I w porów-
naniu ze zwierzętami, u których powrót cyklicznej ak-
tyrvności jajników nastąpił w czasie uważanym za ft-
zjologiczny. Poziom IGF-I w krwi jest dodatnio sko-
relowany ze stężeniemw płynie pęcherzykowym. Wy-
kazano takżę zależność między stęzeniem estradiolu
podczas pierwszej po porodzie fali wzrostu pęcherzyków
a stęzeniem IGF- 1 . Somatomed5my (IGF- 1 LIGF -2) dzia-
łają synergistycznie z gonadotropinami. IGF-I może
pośredniczyć w sterydogenezie i proliferacji komórek
ziamistych poprzez mechanizmy auto- i parakrynne.
Zmniejszenie sekrecji IGF- 1 powodowane ujemnym
bilansem energii możę zmtęniac syntezę estradiolu
przęz pęcherzyki jajnikowe. Duze pęcherzyki antral-
ne cechują się wysoką koncentracją estradiolu i niską
progesteronu, podczas gdy pęcherzyki artretyczne za-
wieraj ą wy ższe stężenie progesteronu lub androgenów.
Byc może, stosunek IGF-1 do IGFBPs determinuje,
czy pęcherzykbędzie owulował, czy ulegnie atrezji.
Stężenie IGF-1 w płynie pęcherzykowym wzrasta
w miarę wzrostu pęcherzyka. Prrypuszcza się, zę IGF- l
re guluj e b io syntezę pro ge steronu w p ęcherzyku j aj ni -
kowym. Wykazano szkodliwy efekt ujemnego bilansu
energii we wczesnyTn okresie poporodowym na model
wzrostu pęcherzykoą jakość oocytów izmiany w stę-
żeniu hormonów w płynie pęcherzykowym (I4,22).

Przedporodem wŻrasta syntezai akumulacj abińka
przezwątrobę, niezależnie od ilości białka zawartego
w dawce pokarmowej. Moze to wskazywać na two-
rzęnie labilnego obszaru białka w hepatocytach, które
będzie wykorzystane po porodzie. Obserwuje się tak-
że spadek stęzenia mocznika w krwi, co wskazuje na
zmniej szenie katabolizmu aminokwasów w wątrobie.
Zwtększa się natomiast predyspozycja do proteolizy
białek mięśni szkieletowych. Krowy z wydłużonym
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okresem spoczynku płciowego po porodzie cechująsię
istotnie niższympoziomem mocznika i albumin w po-
równaniu z krowami, u których powrót cyklicznej ak-
tywności jajnikow nastąpił w ciągu 50 dni od porodu
(3, 10,20).

N i ewystarc zaj ąca j e st także p o daż wapni a zw iąza-
na z ogromnym zapotrzebowaniem gruczoŁu mleko-
wego. Podkliniczna hipokalcemia prowadzi do obni-
żenia kur czliwości mięśniówki gładkiej, warunkuj ą-
cej prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmo-
wego, co moze przyczyniać się do ryzykawystąpienia
pr zemlę szc zęnta tr aw tęńc a. Z h ip oka l c emi ą wy stępu -
jącą u większości krow wiąże się takze osłabienie
kurczliwości mięśniowki gładkiej zwieracza strzyku,
co stanowi czynnik predysponujący do wnikania bak-
terii i stanów zapalnych wymienia. W zapobieganiu
tym stanom przypisuje się duząrolę odpowiednlej róż-
nicy kationowo-anionowej w dawce pokarmowej (7)

Biorąc pod uwagę przedstawi one zalężności można
przyjąć,ze prawidłowy przebieg okresu okołoporodo-
wego u krowy wysokowydajnej jest wyrazem wielu
złożonychprocesów biochemicznych, które nie są do
końca poznane. Procesy te wymagają ciągłych badan,
a skutkiem analtzy uzyskanych wynikow może być
opracowanie spo sobów zapobie gan ia zńurzeniom. Jak
się wydaje, koniecznością będzie, oprócz suplemen-
tacji paszy wieloma składnikami, wykorzystanie me-
tod farmakologi cznych.
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GEURDEN T., DEPREZ P., VERCRUYSSE J.:
Leczenie świerzbu wywołanego przez Sarcoptes,
Psoroptes i Choriopte§ w stadzie alpak w Belgii,
(Treatment of sarcoptic, psoroptic and chorioptic
mange in a Belgian alpaca herd). Vet. Rec. 153, 331-
-332,2003 (II)

W stadzie liczącym 11 samic, ] satnca i 2 młodc alpaki w Belgii na wiosnc
u,ystąpił świąd. utrata runa i rł,yniszczcnic. Stado przebywało na pastu,isku prze;
zimę Jesienią 2001 r do stada wprowadzono nową samicę Do badań pobranc
zeskrobinę skóry z głor,l.y, dolnej partii brzucha i u,ewnętrznej stronv kończyn
Swierzbowcc z rodzaju Sarcoptes stw ierdzono w zeskrobinic skóry głowy i wcw
nętl,znej sLrony wl, Chorioptes w zeskrobinie z podbrzrLsza i ud, Psoroptes w zc
skrobinie skóry głowy. U wszystkich zwierząt zastosowano iwermektynę w iniek
cji podskómcj clwukrotnie w odstępie l0 dni w dawce 200 pg/kg Po 24 dniacl
po leczenir_r zlikwidowano inwazję wywołanąprzez Sarc,optes i Psoroptes, pod
czas gdy Chrn,ioples nadal występował w zeskrobinie u 3 sztuk W tej sytuacj
zastosowano iwernlektynę zewnętrznie (50 pg/kg) 2,+. i 34. dnia od rozpoczęcit
tcrapii. Nic stwierdzono obccności świerzbowców 48 i 76. dnia po leczeniu
ustąpił świącl i uległy uzupełnieniu ubytki włosa
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