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Summary
The aim of the studies was to determine the variability of the levels of selected macroe|ements (Ca, Mg, Na, K)

with special attention paid to ionised fractions of Ca and Mg in different forms of clinical hypocalcemia in dairy
cows. The studies were carried out on a group of 59 cows of Black and White (BW) and Holstein-Friesian (HF)
cows and their crossbreeds, 2.5 to 15 years of age. The feeding system of the cows was based on relatively
balanced concentrated feeds and freely applied roughage. Among these cows, 47 showing disea§e symptoms
were qńalified into 3 group:s depending on the rate of the clinical syńptoms and hypocalcemia was confirmed by
laboratory tests, whereas l2 cows that did not reveal any clinical changes were the control group. The symptoms
of diseased animals appeared at perinatal period, i.e. from several hours to a week after the parturition.

In the studies a number of elements revealed the strict dependence between the clinical state and the changes
in the |evels of Ca, Mg and K, and especially the ionised fractions of Ca and Mg. At the initial stage of the studies
on the groups of cows with dysfunctions of the nervous system, the lowest levels of total and ionised calcium were
revealed and these were statistically lower than those in healthy and lying cows. In the cows with,s}mptoms of
lowered'ćonscience, the highest level of total and ionised magnesium was noted at the moment of the emerging
patholo§ica| changes. The obtained results suggest the necessiĘ of studying ionised fractions of Ca and Mg
when deciding about the overall course of treatment.
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Hipokalcemia krow mlecznych jako problem meta-
boliczny, występujący szczególnie w okresie około-
porodowym u krów mlecznych, jest znany od wielu
lat. Nasilenie występowania hipokalcemii, a szczego|-
nie liczba klinicznych przypadkow, mimo ciągłego
doskonalenia warunków hodowlano-zywieniowych
oraz stosowania coraz lepszych metod postępowania
profilaktycznego, nie maleje, a nawet okresowo wy-
kazuj e tendencj ę wzrostową (5, 6, I0 - 12, 21 -29).

Zaburzenia gospodarki wapniowej t tow arzy szące
im zmiany biochemiczne u krów mlecznych mogą
występować w postaciach bezobjawowych lub jaw-
nych, o różnym stopniu zaawansowania i rodzaju ob-
jawow klinicznych (I0,14-17 ,30, 3l ,44).W diagno-
styce terenowej, biorąc pod uwagę objawy kliniczne
występuj ąc e na tle zaburzeń w go sp odarc e wapniowej,
rozpoznanie ostateczne w wielu przypadkach sprowa-
dza się do dwoch zasadniczych jednostek chorobo-
wych, okre ś l anych mi anem p or ażenia poporo dowe go
(gorączki mlecznej) lub zalegania poporodowego (2,
4, 6, 8-I0, 12). W trakcie szybkiej diagnozy w wielu
przypadkach pomija się czynnik czasowy i mozliwość

występowan ia zmiennoścj form klinicznych hipokal-
cemii. Mając na uwadze efektywność postępowania
Ieczniczego, rozpoznanie hipokalcemii klinicznej
w formie porażeniai zalegania poporodowego wyda-
je sięmało precyzyjne. Jużwcześniej Littledike i wsp.
(26), Madej (28, 29), Trainin i wsp. (44), a obecnie
Bostedt i Boryczko (7), opisując wyodrębnionęprzęz
siebie różnę postacie kliniczne hipokalcemii, wskazy-
wali na szeleg dodatkowych zmian klinicznych i bio-
chemicznych, ktore mogĘby przyczynić się do precy-
zy jne go r ozp oznania choroby, wybrani a odp owi edni e -
go kierunku postępowania Leczniczego i rokowania,
co do zajścia procesu chorobowego.

Bezpośredn iąprzy czyną rozwoju obj awów klinicz-
nych hipokalcemii, według licznych autorów (6, 8, 18,
23,28,29,32,34, 40), jest obnizenie się poziomu
wapnia całkowitego i fosforu w pĘnach zewnątrzko-
mórkowych chorujących krów, przy czym dynamika
tych zmian w opisie wymienionych autorów marożny
charakter. Według Fenwicka (I4) czy Sansoma i wsp.
(40), na kształtowanie się poziomu wapnia całkowite-
go w pĘnach ustrojowych i klinicznęgo obrazu ostrej



hipokalcemii poporodowej istotnie oddziałyvrrj e po-
ziom fosforu imagnezlw organizmte oraz dynamika
przemian energeĘcznych w caŁym ustroju. Obecnie
prowadzone badania, nie podwazając całkowicie do-
tychczasowych ustaleń (22), w skazuj ą na duzo więk-
sząrolę i znaczęnię frakcji zjontzowanej wapnia i mag-
nezu w płynach zewnątrzkomórkowych, a zmiany
w ich poziomach prawdopodobnie warunkują rozwój
form klinic zny ch hip okalcem Ii (4, 2 5, 3 1, 3 8) . P o stęp
techniki w ostatnich latach umożIiwlłdokładne i szyb-
ktę oznaczanie wym. frakcji. Służądo tego jonoselek-
tywne elektrody (24,25,37, 38). W medycpie ludz-
kiej szybkię oznaQzęnie wartości wapnia 1magnezu
zjonizow anego zapobiega mozliwości występowania
zablrzeń w go sp o darce ustroj owej tych pierwiastków,
wpĘwającej na stan i funkcjonowanie wieluukładów

T ry- głównie układu krążenta. Znane wartości wap-
nia i magnezu zjonizowanego warunkują możliwości
szybkiego monitorowania w stanach grożących zej-
ściem śmiertelnym. Brak szcze gółovłych badań u byd-
ła mlecznego, z wyj ątkiem poj edy nczy ch pr ac z tego
zakresu (7,25,35,37,38) uniemożIiwia w wielu wy-
padkach dokładną interpretacj ę pozyskiwanych szyb-
ko wartości. W opinii własnej poznanie zakresu zmian
w poziomie wapnia imagnezuzjonizowanego u zdro-
wych i chorych krów moze przyczynió się do szybkiej
i prawidłowej interpretacjt zmian klinicznych. Uzys-
kane wyniki biochemiczn ę mogązapobiegać zmianom
rozwijającym się ze strony innych układow, a szczę-
gólnie układu WĘenta.

Celem badań było określenie zmian poziomu Ca
i Mg, a szczegóInie ich frakcji zjonizowanych oraz po-
ziomu K i Na w róznych postaciach hipokalcemii kli-
nicznej krów mle cznych.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzone w latach 1999-ż002 na grupie

57 krów w wieku od 2,5 do 15 lat, rasy ncb, ncb z dolewem
krui HF i HF, z których 47 stanowiło przypadki chorobo-
we, a 1,2 krów (zwierzęta nie wykazywały objawów kli-
nicznych hipokalcemii) grupę kontrolną. Badane zwierzę-
ta żyw1,one były koncentratami paszowymi lub paszami
pełnoporcjowymi z dodatkiem własnych zbóż oraz kiszon-
kami z kukurydzy,traw,liści buraczanych, wysłodków i sia-
nem (dawkę zywieniową ustalano w oparciu o wielkośc
produkcji i okres ftzjologiczny). Badaniami objęto przy-
padki kliniczne,które wystąpiĘ w okresie okołoporodo-
wym, tj. od kilku godzin do około tygodnia po porodzie.
Krowy chore charakteryzowały się klinicznymi objawami
ze strony układu pokarmowego, nerwowego i ruchu, ty-
powymi dla hipokalcemii. Zwierzęta ze stwierdzonymi
zmianami klinicznymi charakteryzowaĘ się średnim lub
dobrym stanem odżlłvienia i dobrą lub bardzo dobrą wy-
dajnością mleczną(25-50 l mleka dziennie).

W oparciu o szybkośc występowania objawów klinicz-
nych i ich charakteT oTaz wyniki badah biochemicznych,
potwierdzających roznego stopnia hipokalcemię, wyodręb-
niono trzy grupy zwierząt, charakteryzujące się odmien-

nym obrazem zmian klinicznych: a) pierwszą grupę (I) sta-

nowiły krowy (12), u których stwierdzono badaniem kli-
nicznymzaburzęnianerwowe w postaci pobudzenia i zwięk-
szonej wrazliwości, z notowanymi niekiedy drgawkami
i skurczami pojedynczych partii mięśni szkieletowych.
U tych zwierząt stwierdzano zmniejszony lub całkowity
brak apetytu i pragnienia orazróżnego stopnia spadek wy-
dajności mle cznej, o czym sygnalizowali w wlłviadzie właś-
ciciele chorujących krów. Zwierzęta z tej grupy w trakcie
badań znajdowały się tak w pozycji stojącej, jak i lezącej,
jednak w czasie wykonywania czynności lekarskich zawsze
przyj mowały nie skoordynowaną pozycj ę stoj ącą b) drugą
grupę (II) utworzono zl<rów (18), u których, stwierdzano
gwałtownie rozwijające się objawy nerwowe w postaci
obnizonej świadomości od senności do śpiączki. Objawy
te poprzedzone były zawsze całkowitym brakiem apetytu
i pragnienia oraz całkowitym spadkiem produkcji m7ecz-
nej. Chore zwierzęta tej grupy w czasie interwencji lekar-
skiej zawsze znajdowaĘ się w pozycjileżącej,bezmożIi-
wości przyj ęcia pozy cji stoj ącej l grupę trzecią (III) stano-
wiĘ krowy (17), które w momencie pobierania materiału
do badań znajdowały się w pozycjtleżącej,lecznie wyką-
zywały zaburzeń świadomości, a u których podstawowym
obj awem była trudność w przyj ęciu postawy stoj ącej . Zwie-
rzęta od momentu zachorowania do podjęcia badań nie wy-
kazywały zablrzeń w apetycie i pragnieniu oraz spadku
produkcji mlecznej. W tej grupie badanych krów wyod-
rębniono dwie podgrupy: pierwszą podgrupę (III a) utwo-
rzono zkrów (9), które w trakcie podjętego leczenia i pro-
wadzonych obserwacji przyjąy pozycję stojąca i w póź-
niejszym okresie nie wykazywaĘ zablrzeńw układzie ru-
chu; drugąpodgrupę (III b) stanowiĘ krowy (8), które mimo
podjętego lęczenia nie przyjęły postawy stojącej i z tego
powodu zostały skierowane do uboju zkonieczności. Gru-
p ę crw aftą kontro lną (IV) s tanow iĘ z w ier zęta zdrowe ( 1 2 )
z gospodarstq w których wystąpiĘ przypadki kliniczne
hipokalcemii. Krowy tej grupy były w podobnym okresie
po porodzie, wieku i warunkach produkcyjnych w stosun-
ku do króW które uległy chorobie.

Badanie kliniczne i pobranie krwi wykony,wano w mo-
mencie rozpoczęcia interwencji lekarskiej. Materiał do
badań pobieTano zawsze bezpośrednio po wstępnej diagno-
zie oraz przed podaniem leków.

Krew od wszystkich krów pobierano z żyĘ szyjnej ze-
wnętrznej. Badania biochemiczne krwi objęĘ oznaczanie,.
poziomu Ca całkowitego, Mg całkowitego, K i Na w oso-
czu krwi orazMgw hemolizacie metodą spektrofotometrii
absorpcji atomowej przy użyciu aparatu PERKIN ELMER-
-4100; frakcji zjonizowanej Ca i Mg w osoczu metodąjo-
noselektywnych elektrod przy lżycitl aparail AVL 988-4;
wartości hematokrytu, w kapilarach szklanych, przy tlży-
ciu wirówki Unipan; poziomów Mg i K w krwinkach czer-
wonych, pośrednio wyliczanych zichpoziomów w osoczu
i pełnej krwi oraz wańości hematokrytu (33).

Wyniki badańbiochemicznych poddano analizię statys-
tycznej, posługując się programem Statistica 5,0 PL. Istot-
ność różnic pomiędzy warlościami średnimi określano przy
pomocy testu t-Studenta,ptzy poziomie istotności p < 0,05
i p < 0,01.



Wyniki i omówienie

Analizuj ąc przyp adki klini czne hip okal c em 1i, najniż-
sze poziomy Ca całkowitego osocza odnotowano w mo-
mencie wystąpienia ostrej hipokalcemii u krow, u któ-
rych zanotowano objawy pobudzenia i śpiączki. W obu
tych postaciach nie występowaĘ istotne różnice w po-
zi omi e wapnia c ałkowite go płynów zewnątr zkomórko -

\\rych. Poziomy Ca całkowitego uzyskane w badaniach
własnych przy wystąpieniu klinicznych postaci hipokal-
cemii poporodowej są porównywalne z waftościami,
jakie uzyskali inni altorzy (5, 6, 14, 18, 23, 27, 32, 34,
44) i z reguły nie przekraczaĘ wartości I,25 mmol/l
(tab. l). Natomiast Hejłasz (19) u krów z objawami po-
r ażenia p oporodowe go ob s erwował sp adek p o zi omu C a,
ale tylko do średniej wartości I,73 mmolll, Wartość ta
jestznaczniewyższa od otrzymanych w badaniach włas-
nych i bardziej zb|iżona do wyników, jakie stwierdzono
u krów z objawami zalegania. Podobnie jak w bada-
niach własnych również Fenwick (14) nie znalazłtstot-
nych różnic w poziomie Ca osocza u krów zzachowaną
i obnizoną świadomością.

U zwierzątbęz zablrzęń świadomości, ale z za|ega-
niem (gr. III), poziom Ca całkowitego był istotnie wyz-
szy w stosunku do krów z zaburzeniami ze strony ukła-
du nerwow e go, b ędąc j e dno c z e śni e ntęznacznte niższy m
od poziomów notowanych u l<row z grupy kontrolnej
i wahał się w obrębie warlości 1,80 mmol/l. Jest to zgod-
ne z obserwacjami i wynikami Madeja (2'7 ,28), Roine
i wsp. (39),którzy stwierdzili tylko nieznacznie nlższe
od wartości prawidłowych poziomy Ca przy syndro-
mie zalegania okołoporodowego. Odmiennie w stosun-
ku do wyników własnych Bjórkman i wsp. (5), Cheng
i wsp. (8) zaobserwowali na pocza.tku wystąpienia ob-
jawów syndromu zaleganlabardzo dużego stopnia hi-
pokalcemię (poniżej I,25 mmolll wapnia całkowitego)

twierdząc, że większość krow nie ma innych zmian bio-
chemicznychniżtę, ktore występująu osobników z nie-
skomplikow anym porażeniem poporodowym. Informa-
cje zawarte w tych dwóch pracach nte znalazĘ potwier-
dzenia w wynikach własnych.

Najniższe poziomy Ca zjonizowanego uzyskano
w grupach Wów z objawami pobudzenia i śpiączki (gr. I
i II). Wartości te były istotnie statystycznie nizsze od
wartości otrzymanych w pozostałych grupach. Nalezy
jednak stwierdzić, ze w grupie z objawami śpiączkowy-
mi (gr. II) poziom, jak i prezentowany udział tej frakcji
w puli Ca całkowitego osocza byĘ niższe niz w grupie
z objawami pobudzenia (gr, I). Nalezy równiez zauwa-
życ, że najniższe poziomy Ca zjonizowanego i jedno-
cześnie wielkości procentowego udziału frakcji zjoni-
zowanej w Ca całkowitym osocza stwierdzono u krów
z najsilniej wyrazonymi i najszybciej rozwijającymi się
objawami klinicznymi w postaci otępienia i śpiączki
(gr. II). Poziom Ca zjonizowanego u krów z tej grupy
(gr. II) wynosił 0,54 mmol/l, a wielkość procentowego
udziału frakcji Cazjonizowanego w puli Ca całkowite-
go 48,I2oń. Koresponduj e to z twierdzeniem Trainina
i wsp. (44), którzy podają ze intensywność objawów
klinicznych jest ściśle zwięana ze spadkiem w pozio-
mie Ca całkowitego. W badaniach własnych, uwzględ-
niaj ąc p ozi omy C a c ałkowi te go, zauw ażalna była tylko
istotna róznica pomiędzy krowami zzaburzeniami świa-
domości (gr. I i II) a grupą krów bez zaburzeń świado-
mości (gr. III), znajdujących się w wymuszonej pozycji
|eżąc ej, N atomi ast w obręb i e grup z zabur zeniami świ a-
domości, mimo rożnej intensyvności objawóq poziom
wapnia całkowitego nie róznił slę znacząco. Własne
wyniki i obserwacje potwierdzająwyniki Lincolna i Lane
(25), ktorzy wykazali ścisłą zależnośc między nasile-
niem objawów choroby (hipokalcemii) a poziomem Ca

zjonizowanego. Wymre-
nieni autorzy twierdzą
równiez, że w przypad-
kach, kiedy stęzenia Ca
całkowitego były w nor-
mie, kliniczną manifesta-
cję schorzenia odzwier-
ciedlało tylko stężenie Ca
zjonizow anego. Sugeruj e
to w opińii własnej ko-
nieczność badania frakcji
zjonizowanej wapnia.
jako czynnika bezpośred-
nio oddziałuj ące go na r oz-
wój i przebieg objawów
klinicznych. Własne suge-
stie zgodne są z wynika-
mi badań i opiniami Lin-
colna i Lane (25), Phillip-
po i wsp. (35).

W momencie wystąpie-
nia zmian chorobowych
(g.. I, II, I]I) najwyższy
poziom Mg całkowitego

Tab. 1. Srednie wartości badanych parametrów u krów chorych i krów grupy kontrolnej w mo-
mencie diagnozowania różnych postaci hipokalcemii

Objaśnienia: a, b, c, A, B, C średnie oznaczol7e różnymi literami różnią się istotnie: małymi - przy
p < 0,05, duzymi przy p < 0,01

Ca cał. mmol/l

Ca++ mmol/|

% Ca++ w Ca

całk.

Mq cał. mmol/l

Mg++ mmol/|

% Mg++ w Mg
całk.

Mg krw. mmol/l

K cał. mmol/|

K krw. mmol/l

Na mmol/|

1,20Aa t 0,49

0,60Aca t 0,1 7

54,24a ł13,77

1 ,01Ab t 0,19

0,71Abc t 0,26

67,94Aca t 14,57

0,51a t 0,23

3,93a t 0,82

28,39ab ł11 ,74

144,7a ł 8,40

1,21Aa t0,43

0,54Aa t 0,20

48,12a t 18,09

1,38Ba t 0,13

1,11Ba i 0,17

80,g4ABbc t 13,28

0,53ab t 0,39

3 ,71a t 0,7 4

21,27ab t 6,98

145,'|a t 7,60

1,89Bb t 0,61

0,9'|Bb t 0,23

50,22a ł7,95

0,96Abc i 0,.l8

0,63Ac t 0,12

66,45ca t 9,06

0,75bc t 0,29

3,66a t 0,40

24,15a t 9,19

144,7a t 6,00

1,78ABb t 0,71

0,88CBb t 0,30

53,tla ł12,54

0,99Abc i 0,31

0,71Abc t 0,20

73,69ABcac t 1 5,25

0,46a t 0,29

3,80a t 0,60

17,71b t 5,11

144,0a t 4,50

2,00Bb t 0,28

1,03Bb t 0,11

51 ,80a t 5,45

0,89Ac i 0,13

0,76Ab t 0,09

85,04Bb t 6,49

0,78c t 0,32

3,89a t 0,31

20,55ab t 5,67

1ĄĄ,3a 
= 

2,'l0



stwierdzono w grupie krów z obnizoną świadomością
(gr. II postać śpiączkowa). Były to wartości przekracza-
jące przyjęte norrny i istotnie statystyczni e różnę od po-
ziomów w pozostałych grupach, w ktorych występowa-
Ę zasadniczo wartości normatywne. Ten rcdzaj hiper-
magnezemli potwierdz ają|icznt autorzy (5, I 9, 26, 32),
choctażzreglĘ nie akcentuj ąże stanten dotyczy Ęlko
postaci z objawami śpiączkowymi. Fenwick (14), stwier-
dzając różntcę w poziomie Mg całkowitego przy róż-
nych p o stac iach p or ażenia pop oro dowe go, wskazywał
na wpĘr,v jego poziomu na rozwój określonych obja-
wów klinicznych. Odmiennie Trainin i wsp. (44), stwier-
dzając zawsze wysokie poziomy magnęzu całkowitego
w surowicy, nle znależIikorelacji pomiędzy nasileniem
hip ermagne zęmii a po stac ią p or ńenia p op oro dowe go.
Natomiast Pehrson i wsp. (34) oraz Roine i wsp. (39)
we wszystkich obsęrwowanych przypadkach określa-
nych mianem porazenia poporodowego, bez różnico-
wania postaci, stwierdzali zawszę prawidłowy poziom
Mg całkowitego w surowicy orazbrak istotnych rożnic
pomiędzy postaciami. Sansom i wsp. (40) podaje, ze
stęzenie Mg całkowitego może przy porażeniu poporo-
dowym wzrastac, jakrównież czasami spadać, W bada-
niach własnych nie zaobserwowano spadku poziomu Mg
całkowitego osocza u krow w kazdej z rozpoznanych
postaci hipokalcemii klinicznej poniżej wartości nor-
maĘwnych. W opinii własnej, różnice w poziomie Mg
całkowitego płynu zewnątrzkomórkowego przy wymie-
nionych postaciach hipokalcemii klinicznej, z wyj ątkiem
postaci z obniżonąświadomością (gr. II), dowodzą ko-
niecznej diagnozy biochemicznej w każdym przypad-
ku, co w znaczący sposób moze wpĘrvać na prawidło-
wość procesu leczenia. Odnośnie do zmian Mg zjoni-
zowanego i wielkości jego procentowego udziafu w puli
Mg całkowitego, w wymienionych wcześniej postaciach
klinicznych hipokalcemii obserwowano odmienne ten-
dencje. W grupie krów z objawami śpiączkowymi (gru-
pa II) poziom Mg zjonizowanego wynosił 1,11 mmolil
i był staĘstycznie istotnie Wższry od wartości w pozo-
stałych grupach (tab. 1). Najniższą średniąwartość Mg
zjonizowanego (0,63 mmol/l) odnotowano w podgru-
pie krów zalegających (III a), ktora istotnie różniła się
w stosunku do wartości, jaką stwierdzono u krów grupy
kontrolnej, W badaniach własnych stwierdzono równiez
istotne zmtany w wielkości puli jonów Mg** między
badanymi grupami króq co pozostaje w zgodności, W-
nikami pracy Rionda i wsp. (37, 38). Wymienieni au-
torzy stwierdzlli, żę udział Mg zjonizowanego w puli
Mg całkowitego u krów bez zmianhipokalcemicznych
wynosił 68,50Yo, podczas gdy w okresie hipokalcemii
następował wzrost do 72,57Yo, W badaniach własnych
taka tendencja wystąpiła w grupie krów z objawami
śpiączkowymi, jak i w grupie z utajoną hipokalcemią
(grupa kontrolna), gdzie odnotowano wartości 80,94Yo
i85,04oń (tab. 1). W pozostałych grupach oscylował
wokół wartości 70oń"Można więc twlerdzic, że spadek
poziomu wapnia w pĘnach zewnątrzkomórkowych jest
zreguły związany zę zmlanąwięlkości w puli Mg zjo-
nizowanego , co zauważono juz we wstępnych badaniacłr

własnych (21). Wysokie poziomy i zwiększona ilość Mg
zjonizowanego w puli Mg całkowitego, w ostrej hipo-
kalcemii klinicznej, są prawdopodobnię reakcją dosto-
sowawczą do obnizonego poziomu Ca w pĘnach ze-
wnątrzkomórkowych, warunkuj ąc ą zablrzenia ze stro-
ny centralnego układu nerwowego w postaci obniżonej
świadomości. Opisana sytuacja możetaWę być następ-
stwem zmniej szonej mozliwości bezpośredniego uzu-
pełnienia jonów Ca i Mg drogąprzewodu pokarmowe-
go, jak równiez wynikiem zaburzonej kontroli hormo-
nalnej. Wzrost poziomu Mg zjonizowanego w osoczu
odbywa się prawdopodobnie kosztem jego puli we-
wnątrzkomorkowej. Zachowante to moze dowodzió fak-
tu, że Mg w komórka ch, p oza udziaŁem w przemianach
biochemicznych, stanowi pewnąpulę rezerwową w celu
utrzymania równowagi w środowisku zewnątrzkomor-
kowym w stanach dużych zablrzeń metabolizmu Mg
i Ca. Ogolnie uwńa się, ze poziom Mg w komórkach
jest bardziej stabilny niżw płynach ustrojowych i ulega
zmianię tylko w momentach znaaznego zagrożeniame-
tabolizmu tego pierwiastka (36, 4I,42).

We wszystkich grupach krów z kliniczną hipokalce-
mią odnotowano obnizony poziom potasu osocza krwi,
ktory nie wykazywał istotnych różnic między badany-
mi grupami krów. Uzyskane wyniki pozostają w częś-
ciowej zgodności z danymiHĄłasza (19) i Fenwicka
(I3, I4), którzy nie stwierdzili tak niskich poziomów
potasu w osoczu krwi, notując brak istotnych rożnic
w poziomie tego pierwiastka w surowicy u krów zdro-
wych i krów z porazeniem poporodowym. W badaniach
własnych, mimo braku istotnych zmian w poziomie K
osocza, wystąpiĘ znaQzne różntce w poziomie K krwi-
nek czerwonych pomiędzy grupąkrów z objawami po-
budzenia (28,39 mmol/l) a krowami z grupy kontrolnej
(20,55 mmol/l) i krowami zalegającymi (podgrupa IIIb),
które skierowano do uboju w wyniku niepomyślnego
postępowanialeczniczego (I7,7I mmol/l) (tab. 1). Kro-
wy tej podgrupy posiadaĘ staĘstycznie istotnie niższę
poziomy potasu w komórkach w stosunku do krów za-
legających podgrupy III a, które w dalszym przedziale
czasowym powróciły do stanu zdrowia. Niskie war-
tości w podgrupie III b mogĘ być jednym z wielu ele-
mentów warunkujących notowane u zwierząt tej pod-
grupy zaburzenia w układzie kłĘenia i ruchu. W całej
populacji badanych krów najwyższe wartości potasu
w krwinkach czerwonych odnotowano u krów z obja-
wami pobudzenia. Wynikało to prawdopodobnie zLLzLL-
pełniania ujemnego bilansu wapnia, a szczegolnie puli
magnezu zjonizowanego w komórkach. Obnizenie ak-
tyłvnych frakcji Mg i wzrost poziomu K, w rozwiniętej
hipokaicemii, j est prawdopodobnie ptzy czynązaburzeń
neurologicznych w postaci różnega stopnia pobudzeń
(3,2a, 43).

Poziom Na w osoczu krwi u krow chorycli rnieścił
się w granic achlznanych notm. Wyniki własne potwier-
dzają obserwacje Fenwicka (16), który podaje, że nte
znalazł istotnych r6żnic w koncentracji Na pomiędzy
różnymi postaciami p orażęnta t zaleganta. Baciania włas-
nę przęczą stwierdzeniorn wymienionego autora, że
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tl krów z objawami drgawek występuje wyraźnie wyż-
sze stęzenie omawianego parametru. Na podstawie wy-
nikow własnych i innych autorów (l6, 19, ż6)wydaje
się, ze pierwiastek ten nie uczestniczy bezpośrednio
w rozwoju róznych postaci ostrej hipokalcemii.

Reasumujap, osiągnięte wyniki badań własnych jed-
noznacznie przemawiają za istnieniem ścisłej zależ-
ności między stanem klinicznym, nasileniem hipokal-
cemii a zmianami w poziomach Mg, Ca i K. W grupach
krow hipokalcemicznych z zablrzeniami w funkcjono-
waniu układu nerwowego charakter objawow klinicz-
nych i nasilenie procesu chorobowego istotnie wią.zał
się z poziomern frakcji zjonizowanej wapnia i magne-
zu. W grupach Wow z typowymi objawami porażenta
poziom Ca zjonizowanego wykazywał istotnie niższe
wartości w stosunku do krów zdrowych i krów z obja-
wami zalegania. Oznaczanie frakcj i zjonizowanych Ca
i Mg stwarza większe możliwości bardziej wnikliwego
rozpoznania i rokowania w klinicznych postaciach hi-
pokalcemii. W celu ustalenia efektywnego postępowa-
nia leczntczego w wyżej wymienionych postaciach hi-
pokalcemii klinicznej konieczne wydaje się wykonanie
analizy biochemicznej podstawowych makroelelnentów
ze szczególnym uwzględnieniem ich frakcji Ąonizowa-
nych,
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