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Summary
The aim of the study was to determine the influence of milk thistle (Silyburn marianum) silage on the

activity of liver enzymes, triglycerydes, cholesterol and bilirubin level in the blood serum of cows. łryo feeding
groups were §eparated (8 animals in each group): A - control, B - experimental. The animals wefe fed using
the PMR (Porfion Mix Ration) system. The differentiating factor (group B) was milk thistle silage at a quan-
titv of 11.5 kg (0.067 7o silymaryn). Blood samples were taken for analysis two weeks before calving, and at
4 and 13 weeks of lactation. In the first 4 weeks of lactation in group B lower height of AspAT activiĘ rvas
noted as compared with control group (A). Between 4 and 13 weeks of lactation AspAT activity decreased.
In the blood serum of cows before calving, the least possible ALAT activity was noted (16.67 U/l - group A;
18.29 Un - group B). After calving, an increase in ALAT activity to a level of about 24 Ull was noted. GGTP
activity was not subject to greater changes in cows from the group B, and this index was lower as compared
to group A. In the blood serum of cows from the experimental group AP activity and triglycerides level
decreased during the transition period.

The activiĘ of liver enzymes (AspAT, ALAT, GGTŁ AP), as well as triglycerides and bilirubin leve|s in the
blood serum of cows during the first 4 weeks after calving confirm the fact that the beginning of lactation is
a period of violent metabolic acceleration in these animals. The latter occurs at a cost of a weakening of the
mechanisms of its control. Feeding of silage from milk thistle as a sylimaryn source profitably influenced the
enzymic activity of blood serum of cows in the transition period. Administering silymarin (in form of whole
crop of milk thistle silage) to cows in the transition period indeed lorvered the level of triglycerides, and did not
influence the content of cholestero| and bi|irubin in the blood serum.

Keywords: colvs, silage, milk thistle, blood

Caraz większe zainteresowanie ziołami w zywie- wanymi działaniemsubstancjitoksycznychpochodze-
niu zwierząt wynika z dokładniejszego poznawania nia organicznego, nieorganicznego lub błędami diete-
mechanizmow działania biologicznie czynnych sub- ĘcznymlDziałanie flawonoidóww stanach zapalnych
stancji występujących w tych roślinach. Poprzez od- lub marskości wątroby polega na stabilizacji bioche-
powiedni dobor zioł można wpływać na funkcje tra- micznych wskaznikow czynności wątroby, zwłaszcza
wienne przewodu pokatmowego, kierunek przemian stęzenia bilirubiny i aktywności transaminaz. Ponadto
metabolicznych w organizmie orazkształtowacpożą- substancje czynne wpływająna proces regeneracyjny
dane przez konsumentów cechy produktów pochodze- tego narządl (3 , 7 , I0). Ze względu na swoj e właści-
nia zwierzęcego (2). wości leczniczę ostropest może byc przydatny w ży-

Praktycznezastosowaniewzywieniuzwierząt, jako wieniu krów w okresie okołoporodowym, to znaczy
roślina terapeutyczna, może mieć ostropest plamisty w tym czasie, gdy wątroba jest w najwięks4łn stopniu
(Silybummarianum) (10, 12). Związkiczynnezawar- narńonanametaboliczno-toksyczneuszkodzenia(12).
te owocach ostropestu (sylimaryna) wykorzystuje się Honnonalne przestawienie przemiany ustrojowej w tym
głównie w schorzeniach wątroby i drog żółciowych. okresie oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
W skład sylimaryny wchodzi kompleks flawonoidow energię i składniki pokarmowe do produkcji mleka
(sylibina, sylidianina, dehydrosylibina, sylikrystyna), sprawiają ze u wysoko wydajnych krow mlecznych
ktorywykazuje zdolności cytoprotekcyjnego ochrania- moze dochodzić do zablrzęńczynnościo!\Tch lub nie-
nia miąższu wątroby przed uszkodzeniami spowodo- odwracalnych zmian strukturalnychwwątrobie (1, 11).
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Objaśnienia: PMR dawka częściowo wymieszana, ADF kwaś-
ne włókno detergentowe, NDF - neutralne włókno detergentowe,
EM - cnergia metaboliczna, NEL - netto energia laktacji, nBO -
białko ogólne dostępne w jelicie cienkim, BNZ - bilans azotu
w Zwaczu

Celem badań było ustalenie, czy kiszonka z całych
roślin ostropestu plamistego, podawana jako źrodło
sylimaryny krowom w okresie przejściowym wpłynie
korzystnie na przęmiany metaboltczne u tych zwie-
rząt?

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono w Stacji Badarvczej Moche-
łek należącej do Wydziału Zootechnicznego ATR w Byd-
goszczy, w 200l r. Ze stada 50 sztuk bydła (rasa hf) wybra-
no l6 krów w okresie fizjologicznym 2 tygodnie przed po-
rodem. Zwierzętaprzydzlelono do dwóch grup (kontrolna,
doświadczalna) po 8 sztuk w kazdej. Krowy zywiono sys-
temem PMR (Portion Mixed Ration) przy wykorzystaniu
wozu paszowego. W skład PMR wchodziĘ kiszonki (ku-
kurydza, całe rośliny zbożowe, wysłodki buraczane, mie-
szaŃa motylkowato-trawiasta), korzenie burakow - w maju
zastąpiono j e zielonkąz mieszanki motylkowato-trawiastej
oraz niewielki dodatek paszy treściwej. PMR zadawano dwa
razy dziennie ad libitum. W grupie doświadczalnej dawkę
PMR obniżono o około 25ońiuzupełniono kiszonkąz ostro-
pestu plamistego w ilości 11,5 kg (0,061% sylimaryny).
Kiszonkę z ostropestu mieszano w złobie z dawką PMR
przed skarmianiem. Dodatkowo krowy otrzymywały siano
i mieszankę mineralną (l00 g/sztukę/dzień), a po wyciele-
niu na kazdy litr mleka powyżej l6 kg indywidualnie 0,5 kg
paszy treściwej.

Krew do badań pobierano trzykrotnie przed rannym od-
pasem (2 tygodnie przed porodem, w 4. oraz w 13. tygod-
niu laktacji). Analizę surowicy krwi (aktywność aminotrans-
ferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej,

7-glutamylo-transpeptyd azy, fosfatazy zasadowej ; poziom
trojglicerydów, cholesterolu i bilirubiny) wykonano przy
uĄciu aparatu RA l 000 - Technicon. Skład chemi czny pasz
określono metodą weendeńską oraz metodą van Soesta,
a ich warlość pokarmowąwyliczono według systemu DLG
(tab. 1) (6, l3). Poziom sylimaryny w kiszonce z ostro-
pestu oznaczono wedfug PN-91/R-87019. Wyniki badań
poddano analizie statystycznej przy lżyciu testu t-Studen-
ta (istotność między grupąkontrolnąa doświadczalna) oraz
testu Duncana (istotność w grupie w zależności od okresu
laktacji).

Wyniki i omówienie

Wyniki produkcyjne krów mlecznych (tab. 2) nie
wykazaĘ istotnego wpłyvr.u skarmianej kiszonki z ca-

Ęch roślin ostropestu plamistego na dziennąwydaj-
ność i skład mleka.

Wyniki anahzy surowicy krwi prezentuje tabela 3.
Podstawowym elementem diagnostycznym w ocenie
funkcjonalnej czynności wątroby jest aktywnoś c enzy-
mów wątrobowych (4). W badaniach własnych aktyw-
ność AspAT przekraczała wartości uznane zaprawid-
łowe (4, 5). Największy wzrost stężenia tego enzymu
stwierdzono w}ierwszych 4 tygodniach po wyciele-
niu. Nalezy podkreślić, ze w surowicy krwi krów ży-
wi onych dawką z udziałem ki szonki z o strop e stu zde -
cydowanie w mniejszym stopniu wzrosło stęzenie
AspAT w porównaniu ze zwierzętami grupy kontrol-
nej. Między 4. a13. tygodniem laktacji zaobserwowa-

Tab.2. Wyniki produkcyjne krów mlecznych

Gtupy żywieniowe

kontrolna ] doświadczalna

Liczba krów 8 8

Dzienna wydajność
mleka (kg)

1

4

8

13

28,42A t 7 ,91

39,08B t 3,17

37,80B t 5,21

37,24 t 5,38

30,83 t 7,75

35,65 t 5,15

35,29 t 6,02

32,92 t 6,36

Dzienna wydainość
FCM (kq)

1

4

8

13

33,28 t 8,16

4'l ,20A t 5,04

35,16 t 5,11

31 ,648 t 5,1 2

31,97 t 6,56

36,75 t 6,11

34,57 t 4,85

31,67 x 4,74

Zawartość białka (%)

,t

4

8

13

3,22A t 0,35

2,79B t 0,18

2,83B t 0,18

2,99 t 0,'l5

2,99 t 0,14

2,88 t 0,20

2,81 t 0,16

2,96 t 0,18

zawartość tłuszczu
("kl

1

4

8

13

5,35A t 1 ,28

4,34 t 0,36

3,54B t 0,36

3,49B t 0,20

4,42 t 0,95

4,20 ł0,43

3,9'l t 0,47

3,80 t 0,57

Objaśnienia: FCM - mleko o skorygowanej zawartości tłuszczu
(4%); wartości w kolumnach oznaczone różnymi 1iterami róznią
się statystycznie istotnie A, B, p < 0,01

Tab. 1. Skład chemiczny skarmianych pasz

Kiszo nka

z ostropestu

Sucha masa %

Substancja
otganiczna o/o

Białko ogólne %

Tłuszcz surowy %

włókno surowe %

B e za zolow e

wyciągowe %

ADF %

NDF %

Sylimaryna %

EM MJ

NEL MJ

nBO g

BNZ g

26,38

zaWartość

94,24

10,05

3,84

26,77

53 ,60

27,g7

45,43

11 ,45

6,99

143

-7

87,66

w suchej ma

9,|,89

11 ,16

1,95

3 9,81

40,08

40,10

63,64

8,51

4,90

119

-1

se

87,13

92,90

19,87

2,95

8,98

61 ,10

10,86

26,17

12,67

7,97

161

9

1 9,46

85,12

10,55

6,66

33,34

34,57

42,07

50,27

0,344

11 ,88

7,39

,l48

-7



Tab. 3. Wartość wybranych wskaźników surowicy krwi w za-
|eżności od okresu laktacji i sposobu żywienia

,I

AspAT (U/l)

-2

4

,l3

53,17 t 5,58

97,20 ł 44,62

67,25 t 6,10

53,00 t 11 ,05

71,29ł7,53

57,00 ł24,26

ALAT (U/)

-2

4

13

16,00A t 3,27

18,20A ł 3,37

28,50B t 3,35

19,40 t 4,63

20,14 ł 6,17

23,40 t 9,05

GGTP (U/)

-2

4

13

29,40 ł2,33

53,60 t 28,81

29,17 ł 2,34

29,17 ł 2,34

34,50 t 9,07

36,57 t 8,67

AP (U/)

-2

Ą

13

74,60x11,12

67,80 t 35,40

70,00 t 38,74

79,52 t 10,06

66,71 t 21,18

55,80 t 28,94

TG (mmol/l)

-2

Ą

13

0,31 t 0,06

0,50x t 0,05

0,35x t 0,09

0,41A t 0,10

0,22Bt t 0,04

0,20Bx i 0,05

choleslerol
(mmol/l)

-2

4

13

2,67^ t 1,42

4,23 ł 1,61

5,698 t 0,68

2,92A ł0,39

4,19 t 1,34

5,58B t 0,68

Bilitubina
(mmol/)

-2

4

13

2,79 x0,70

4,75A t 2,00

1,03B t 0,51

1,78A t 1,04

4,89B t 1,23

2,29A 
= 

1,07

Objaśnienia: Róznice w zalezności od tygodnia laktacji: warlości
w kolumnach ozllaczol7ę różnymi literami róznią się statystycz-
nie istotnie A, B, p < 0,01;różnice w zalezności od żywienia:
wartoŚci w wierszach ozr:t.czonę x roznią się statystycznie istot-
nie p < 0,05

no spadek aktyłvnoŚci AspAT, w większym stopniu
w grupie doświadczalnej niż w grupie kontrolnej. Roz-
nice te nie były statystycznie istotne. Niektórzy auto-
rzy (I) lważająAspAT za enzym w pełni odzwier-
ciedlający stopień stłuszczenia wątroby. Badania Bro-
nickiego i Dembińskiego (1) wykazały podwyzszenie
aktywności AspAT w pierwszych tygodniach laktacji
u zw 1ęr ząt ob c i ąż o nych tą chorob ą. Analtza wynikÓw
dotyczących aktywności ALAT wykazała, ze u kfów
z Erupy doświadczalnej wartość tego wskaźnika do-
chodzlła do gornej granicy przyjętychnorm odniesie-
nia (5) i nie podlegała większym wahaniom od2. ty-
godnia przed wycieleniem do 13. tygodnia laktacji,
W grupie kontrolnej odnotowano istotny (p < 0,01)
wzrost aktywnoŚci tego enzymu po porodzie do
28,50 U/l w 13. tygodniu laktacji. Podobne wyniki jak
w badaniach własnych dla grupy kontrolnej uzyskali
Kruczyńska i wsp. (9).

Większą swo i sto ś c i ą wątlob ową char aktery zuj e s ię
GGTĘ której zmiana aktywności w surowicy najczl-
lej odzwierciedla stopień stłuszczenia wątroby (1),

Aktywność tego enzymu u krów z gflJpy doświadczal-
nej nie podlegała większym wahaniom. U zwierząt
z grupy kontro lnej za:7otow atuo prawi e 2 -krotny wzro st
aktywności tego enzymu w okresie przejściowym, cho-
ciaż różnice nie byĘ statystycznie istotne. Podobne
zalężności odnotowali Bronicki i Dembiński (1). Au-
torzy p o dają że w zr o st aktywno ś c i GGTP występuj ą-
cy równole gle ze wzrostem aktywności AspAT u krów
po porodzie możę byĆ następstwem uwolnienia frak-
cji AspAT, związanej z mitochondriami hepatocytów
wskutek strukturalnego ich uszkodzenia, co poddaje
w wątpliwo ść przy datno ś ć di agno styczną AspAT j ako
wskaźnika odzwierc iedl aj ąc e go zablr zenta o charak-
terze zesp ołu stfu szczenia,

Najwyzsząaktywność AP odnotowano u klów w 2.
tygodniu przedporodem (79,52 Uil- grupa doświad-
czalna; ]4,60 Uil - grupa kontrolna). Po wycieleniu
w grupie doświadczalnej aktywność AP systemaĘcznie
obntżała się (66,71 Ul1-4.tydziehlaktacji; 55,80 U^
- 13. tydzień laktacji). Występujące różnice nie byĘ
istotne statystycznie. W grupie kontrolnej aktywność
tego enzymvlprzęz cały okres badah kształtowała się
na stosunkowo wysokim poziomie.

W ścisĘm powiązaniu z go spodarką lipidową ustro-
ju pozostają trójglicerydy i cholesterol. Poziom troj-
glicerydow u zwterząt z grapy kontrolnej w okresie
przej ściowym wykazywał tendencj ę wzrostową (od
0,31 do 0,50 mmol/l), a następnie uległ obnizeniu do
0,35 mmol/l. Róznice nie były statystycznie istotne.
Podobne zalężnośctuzyskali inni autorzy (1), W gru-
pie doświadczalnej wartość tego parametru istotnie
(p < 0,01) obniżyłasięw okresie od 2, tygodniaprzed
wycieleniem do 13. tygodnia laktacji (od 0,41 do
0,20 mmollI). Zawartość trójglicerydow w surowicy
krwi wyc ielonych krow zywi onych dawk ą z ldziałem
kiszonki z ostropesfu była istotnięniższaniżw grupie
kontrolnej . Kruczyńska i wsp. (9) wykazalt, że pozio -
mu trojglicerydow w surowicy krów przed wyciele-
niem mieścił się w normie, a po wycieleniu ponizej
nofiny. Autorzy podają żemożę to być spowodowane
wzrostem katabolizmu trojglicerydów we frakcji
VLDL w gruczole mlekowym.

Zaobserwowany u wszystkich krow po porodzie
wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi należy
uznac za zjawisko prawidłowe (5). Badania innych
autorow (1, 9) wykazały, że u krów zrozwiniętymze-
społem stłuszczenia wątroby poziom tego parametru
w surowicy krwi obnizał się po wycieleniu. Spadek
stęzenia cholesterolujest wynikiem upośledzeniajego
biosyntezy i esĘfikacji w wątrobie (5, 9). Poziom bili-
rubiny u wszystkich badanych zwterząt vłykazywał
tendencję wzrostową do 4. tygodnia laktacji (1,78-
-4,89 pmoVl - grupa doświadczalna;2,79-4,75 pmoVl
- grupa kontrolna), a następnie istotnie obnizył się.
Dane literaturowe podają żęwzrost stężenia bilirubi-
ny całkowitej świadczy o upośledzeniu funkcji wątro-
bv (9). W badaniach własnych najwyższe wartości nie
przek<roczyły granicy norm odniesienia (5).
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Pozytyrlvn e wyniki badań nad wykorzystaniem syl i -
maryny w zywieniu krów w okresie okołoporodowym
uzyskali Kolouch i wsp. (8). Autorzy dowiedli, żepo-
dawanie krowom 0,15 kg/sztukę bielma z ostropestu,
w okresie od 2. tygodniaprzed porodem do 4 Ęgodni
po porodzie, wpĘnęło ochronnie nawątrobę Ęchnvie-
rząt. Vojtiśek i wsp. (I2)wykazali,że skarmianie biel-
ma z nasion ostropestu (0,3 kg) w dawkach dla krow
z objawami ketozy wpłynęło na obnizenie poziomu ciał
ketonowych w surowicykrwi, Pozytywny wpĘw dzia-
łania ostropestu odnotowano juz w 14. dniu doświad-
czenia.

Aktyrvność enzymów wskaźnikowych i wydalni-
czych (AspAT, ALAT, GGTŁ AP) oraz poziom trój-
glicerydów i bilirubiny w surowicy krwi u krow
w pierwszych 4 tygodniach po wycieleniu potwierdzają
fakt,że początek laktacji stanowi u tych zwierząt okres
gwałtownego przyspieszenia metabolizmu kosztem
osłabienia mechanizmów jego regulacji. Skarmianie
kiszonki z ostropestu jako żrodła sylimaryny korzyst-
nie wpłynęło na aktywność enzymatyczną surowicy
krwi u krów w okresie okołoporodowym. Podawana
krowom w okresie okołoporodowym sylimaryna w po-
staci kiszonki z caĘch roślin ostropestu plamistego
istotnie obniżyła poziom trójglicerydów, a nie wpĘ-
nęła na zawartośc cholesterolu i bilirubiny w surowi-
cy krwi.

Medycyna Wet.2lX}4, 60 (7)
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gii). Autorzy: MV Dr Ivo Grygar, CSc., Polićna 34,
75 701 Valaśske Mezirići, Czechy; Prof. MVDr.
Eduard Kudlńć, DrSc., Veterinari a Farmaceutic-
ka Universita, Brno, Klinika Porodnictvi, Gyneko-
logie a Andrologie, Palackeho 1-3, 612 42 Brno,
Czechy. Przekład: prof. dr hab. Stefan Wierzbow-
ski, 32-083 Balice. ISBN 83-8522ż-56-1

Pierwszy w kraju podręcznil< stosowania ultrasonogra-
fii w diagnostyce weterynaryjnej przezlaczol1y dla prakty-
kujapych lekarzy i studentów wyższych lat studiów. Obej-
mrlc całośc współczesnej wiedzy dotyczącej stosowania
ultrasonografii w diagnostyce położnicze1 i ginekologii
koni, bydła, świń, r,nałych przeżuwaczy, psów i kotów.
Szczególny nacisk został połozony na Tozpoznawanie
wczesnej ciąży l ztllian patologicznych w obrębie dróg rod-
nych. Istotnązaletą podręcznika jest bardzo duża liczba
zdjęc USG opatrzonych szczegółowym opisem,

Całoścjest ujęta w 74 rozdziałach. W kolejnych przed-
stawione są właściwości fal ultradźwiękowych, a potem
metody diagnostyczne opafie na stosowaniu ultradźwięków.
Następnic jest omowiona prezentacja dynamiczna B i po-

zostałe, głowice ultra-
dźwiękowe i cała apa-
ratura diagnostyczna,
szeroko ornówjona
jest interpretacja obra-
zulprzyczyny powsta-
wania artefal<tów oraz
zasady postępowania
stosowane przez Auto-
rów. W części szcze-
gółowej podręcznika
kolejne rozdztały po-
święcone są stoso\ł,a-
niu USC u klaczy,
krów, małych przeżu-
waczy, świń, suk i ko-
tek przy uwzględnie-
rriu specyfiki poszcze-
gólnych gatunków za-
zliwości interpretacyj-równo co do postępowania jak i mo

nych obrazu.
Podręcznikjest dostępny w sprzedazy wysyłkowej. Cena

I50 zł plus koszty wysyłki. Zarnówienia kierować na ad-
res: Wydawnictwo Platan .Dział Podręczników. Oś. Parko-
we l 7; 32-083 Balice k. Krakowa, tel. (0l 2) 285-66-01 .


