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Summarv

The aim of the study was to evaluate the relation between the number of somatic cell count (SCC) and the
level]of, GŚH in the ńilk of high yielding cows. The experiment was carried out on Black-and-White dairy
cows (n :44); divided into 3 groups with different SCC in milk (x 103/ml): 1- 29l2 - 2008; 3 - 3962. The
average milk yield was 8800 (+/- 250) kg per lactation. During a whole year the experimental animals were fed
the same Ępe of diet, consisting of corn silage and wilted grass silage (in relation of 1:1 on the dry matter
basis),, supplemented with a concentrate and mineral-vitamin mixture, according to the INRA-system. Therę
rvere significant differ:ences between SCC number in the rnilk and its yield, concentration of lactose and GSH
level, The ołrserved increase in GSH and SCC levels in the cor,vs' milk allowed for the assumption that GSH
plays a vital role in health maintenance and the prevention of cows' udders from the effects of inflammation.
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Liczbakomóreksomatycznych(LKs)znajdujących
się w mililitrze mleka jest jednym z gŁównych para-
metrów oceny jego jakości, poniewaz odzwierciedla
stan zdrowotny gruczofu mlekowego. Obecnie w kra-
jach Unii Europejskiej przyjmuje się, ze w skupowa-
nyrrr mleku surowym, zaliczanymdo klasy ekstra, licz-
ba elementów komorkowych nie moze przekraczac
3 00 tys./ml (DyrekĘw a 42 l 9 6 Unii Europej skiej ). Taki
poziom komórek somaĘcznych świadczy o dobrym
zdrowiu wymienia, a tym samym o wysokiej jakości
pozyskiwanego mleka. Przel<roczenie podanego pozio-
mu moze być rezultatem subklinicznych stanów za-
palnych gruczoŁu mlekowego, które obok zmniejsze-
nia wydaj no ści, pociąg ająza sobą po gorszenie niektó-
rych parametrów jakościowych mleka. Stany zapalne
gruczołu mlekowego są najczęściej występującym
schorzeniem w stadach krów mlecznych, mającym
bezpośredni negatyrvny wpływ zarówno na ilość po-
zyskiwanego mleka, jak i na jego jakość (6, 76, I7).
W sytuacji rosnących wciĘ wymagań współczesnych
konsumentów, mleko, obok właściwego składu che-
micznego i dobrych parametrów technologicznych,
powinno charakteryzować się również dobrym sma-
kiem. Cecha ta w największym stopniu jest uzależ-
niona od tzw. statusu oksydacyjnego, tj. określonej
zawartości antyoksydantów w mleku, które zapobie-
gaj ą utl eni a nlu zaw atlrych w nim składnikow, głowni e

tŁuszczu. Z informacji dostępnych w piśmiennictwie
wynika, żę czołowe miejsce wśrod wszystkich anty-
ltlentaczy zajmuje glutation (15). Tripeptydtenw for-
mie zredukowanej (GSH) zbudowany jest z trzech
aminokwasow, tj. cysteiny, glicyny i kwasu glutamy-
lowego (2,27). Pełni on w organizmie szereg funkcji
metab o li cznych o i s to tnym znaczęnlul dla zdr ow ia i ży -
cia. Główna jego rola polega na wzmacnianiu syste-
mu immunologicznego, eliminacji różnego rodzaju
toksyn i karcinogenów, przeciwdziałaniu procesom
utleniania, wspomaganiu syntezy białka i prostaglan-
dyn, transporcie aminokwasów, regulacj i aktyłvności
wielu enzymów itp. (4, 5, 7, 19-22). Znaczne ilości
GSH znajdują się we wszystkich tkankach ssakow,
w Ę,rn takżę w tkance gruczołu mlekowego (I-2 mWg
tkanki). Wyniki najnowszych badań wskazują żę ten
tripeptyd możę występowac takżę w mleku (11).

W dostępnym piśmiennictwie brak jest wyników
badań, dotyczących relacji pomiędzy GSH a zdrowiem
gruczoŁu mlekowego krow lub innych gatunków ssa-
kow. Z uwagi na to, ze GSH bięrzę aktywny udział
w zapobieganiu wielu chorobom u ludzi i zwierząt, ist-
nieje duze prawdopodobieństwo, że dotyczy to także
gruczoła mlekowego krow. Mając na uwadze powyż-
sząprzesłankę przeprowadzono wstępne badania, któ-
rych celem było określęnie zalężności między liczbą
komórek somatycznych a poziomem GSH w mleku
oraz jego dobowąwydajnością i składem chemicznym.



Mateńał imetody
Próbki mleka do badan pobrano od 44 krów. Różniły się

one wyraźni e zróżnicowaną liczbą komórek somatycznych.
Na tej podstawie wyodrębniono następujące grupy zwie-
rzaJ:

n
10t

1

2

3

22

10

12

29

2008

3962

17

247

225

9-52

1783-2293

2661 -4926

Mimo bardzo wysokiej LKS w mleku krów grupy 2 i 3,
u zadnego zwierzęctanie zaobsetwowano objawów klinicz-
nych. Równiez w mleku tych zwlerząt nie występowały
jeszcze widoczne zmiany ; każdorazowo przed założeniem
aparatów udojowych pierwsze strugi mleka z poszczegól-
nych ćwiartek były kontrolowane naprzedzdajaczu. Nale-
ży dodać, ze wzrost LKS nastąpił w okresie nie dłuzszym
niz jeden miesiąc, tj, między dwoma kolejnymi dojami
kontrolnymi. Krowy, od ktorych pobierano próby mleka,
charakteryzowały się bardzo wysokim udziałem genów hf
(powyzej 90%), Utrzymywano je na ferrnie doświadczal-
nej w Kosowie, nalezącej do IGiHZ PAN w Jastrzębcu.
Przeciętna wydajność mleczna krowy w tym stadzie wyno-
siła ok. 8500 kg w okresie laktacji, a wydajność rnleka zwie-
rzal użytych do badań mieściła się w przedziale 8600-
-9100 kg w laktacji, ZwierzeJa utrzymywane były w obo-
rze wolno stanowiskowej z dostępem do wybiegow. Kro-
wy w okresie całego roku zywiono wg systemu TMR.
W skład dawki wchodziły podstawowe pasze objętościo-
we, tj. kiszonka z kukurydzy oraz kiszonka ztraw podwięd-
niętych. W zalezności od dobowej wydajności mleka diety
uzupełniano odpowiednią ilością mieszanki pasz treściwych
oraz premiksow mineralno-witaminowych; bilansowano je
wg systemu INRA. Krowy dojone były dwukrotnie w okre-
sie doby, w szczycie laktacji jednak zwlerzęla o najwyz-
szej dobowej wydajności
mleka dojono trzykrotnie. Do
chwili rozpoczęcia badań wy-
branę zwierzęta nie otrzymy-
wały j akichkolwiek środkow
farmakologicznych. W po-
branych próbach mleka ozna-
czono zawartość podstawo-
wych składnikóW tj. tłusz-
czu. bialka i laktozy przy ury-
ciu aparatu Milcoscan l04,
komórek przy pomocy apara-
tu Fossomattc oraz poziom GSH. Oznaczenie glutationu
zredukowanego przeprowadzono wg metody opisanej przez
Ellmana (9). Próbki mleka poddawano odbiałczaniu ]0%
roztworetn TCA w obecności 10 mM EDTA (w stosunku
l : 1). Po odwirowaniu probki mleka dodano do mieszani-
ny zawierajapej 3,2 M bufor Tris-HCl o pH B,l i 10 mM
EDTA, a następnie roztwór 0,05 mM DTNB. Odczytu ab-
sorbancji dokonywano na spektrofotometrze firrrly Perkin-
-Elmer, przy długości fali 412 nm.

Uzyskane wyniki poddano weryfikacji statystycznej przy
uzyciu jednoczynnikowej analizy wariancji w pakiecie SAS
(SAS System, USA, 1996) oraz objiczono współczynniki
korelacji.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki zamięszczono w tab. 1 i 2. Wy-

dajność mlęczna krow grup 2 i 3 byŁa istotnie ntższa
w porównaniu z grupą 1, Roznice te zostaĘ uwarun-
kowane stadium laktacji; kroury grupy 1 znajdowaĘ
się w pierwszej, zaś grupy 2 l3 w drugiej połowie
laktacj i. W r az z przeb ie giem laktacj i w zr astała zaw aT -
tośó tŁuszczu i białka w mleku, jednakże różnice nie
były istotne. W mleku krow grupy 3 zmniejszyła się
istotnie koncentracj alaktozy, co mogłoby wskazywać
na zapoczątkowanie procesów zapalnych w gruczole
mlekowym. Stwierdzono istotne różntce w poziomie
GSH w mleku między grupami l a2 i 3. Zaobserwo-
wana tendencja do zmntejszanla sięzawartości GSH
w mleku krow grupy 3 w porównanilz grupą 2 możę
sugerować, iz jest onrozl<ł,adany w większym stopniu
w obecności większej LKS. I1ośó GSH znajdująca się
w dobowej ilości produkowanego mleka byłanajwyż-
szaw grupie 2;różnicamiędzy grupami 1 i 3 była nie-
istotna. Zarowno istotny wzrost koncentracji GSH
w mleku krów z większą LKS, j ak i istotny wspołczyn-
nik korelacji (r: 0,39) między poziomem GSH a LKS
(wyrażonąw postaci ln) - tab. 2,pozwalająprzypusz-
czać, że GSH aktywnie uczestniczy w ochronie ko-
mórek grlczoŁa mlekowego przed skutkami stanu za-
palne go. Jak wiadomo GSH j est j ednym z najw ażniej -
szych wskaźników homeostazy biochemicznej komór-
ki zwierzęcej (I, 14,25,28,29). Zatem wzrost kon-
centracji GSH w mleku krów z dużąliczbąkomórek
somatycznych świadczycmoże o jej zńvzeniu, spo-
wodowanym prawdopodobnie powstawaniem w gru-
czole mlekowym ognisk zapalnych, których występo-
waniu sprzyjazwiększona ilość tzw. reakĘwnych form

Tab. 2. Współczynniki korelacji między poziomem GSH
rv mleku a jego wydajnością, składem chemicznymi i liczbą
komórek somatycznych

Objaśnienia: Warlości liczbowe w tej samej kolumnie oznaczone róznymi 1iterami róznią się istot-
nie przy p < 0,0l, r) l1ość GSH wyclalana w dobowej ilości mleka

Tab. 1. Poziom badanych wskaźników mleka krów

Grupa N

Dobowa wydajność
mleka kg

LsM sE

Tłuszcz
/o

LsM sE

B iałko
/o

LsM sE

La kloza

LsM sE

GsH
ilM/g białka

sELsM

GSHG 1)

mg

LsM sE

1

2

3

22

10

12

31 ,5A 1,7

25J8 2,5

1 9,4B 2,3

3,58 0,17

3,82 0,26

4,03 0,24

3,57 0,10

3,75 0,14

3,84 0,13

4,9A 0,07

4,8AB 0,10

4,6B 0,90

33,9A 4,11

57,6B 6,10

46,3B 5,57

37,54A 4,26

54,1 1 
B 6,32

32,49A 5,77

Liczba komótek
s0 matycznyc h

(ln )

La ktoza Tł uszcz B iałko
D obowa

wydainoś ć
mleka

GsH 0,39 * * -0,38 * * 029 -0,14 -0,1 0

Ob.jaśnienia: +* p < 0,0l



tlenu. W celu zapewnienia normalnej równowagi mię-
dzy procesami oksydacyjnymi i antyoksydacyjnymi
or ganizm zw tększa ilo ś ć syntetyzowane go G S H, któ -

ry odgrywa kluczową rolę w procesach an§oksyda-
cyj nych (3 ). Przypu szcza się, że podwy ższenie stęże-
nia GSH w komórce zwiększa jej oporność nadziała-
nie rożnych nviązków oksydacyjnych (8). Grupa -SH
glutationu j estznacznie łatwiej dostępna dlacząstecz-
ki tlenu niz chemiczne ugrupowania innych anĘoksy-
dantow. Glutation zredukowany p opr zez reakcj e trans -

hydro genacj i zabezpiecza przed destrukcj ą aktywne
biologicznie białka oraz reaktywuj ę enzymy zinakty-
wowane w wyniku utleniania grup tiolowych ( 1 0, 1 8).
Dzięki tym reakcjom istnieje mozliwość zachowania
enzymaty czny ch właś c iwo ś ci wi elu białek, ekspre sj i
genów oraz syntezy DNA (13,24). Stwierdzono, ze
glutation bierze ldział w procesach rekonwalescencyj-
nych u zw ier ząt hodowlanych, uj awniaj ąc swoj e właś -
ciwości zbliżonę do innych antyoksydantów (23,27).

Korzystne działanię GSH w stanach chorobowych
jest związane z jego istotną funkcją w procesie proli-
feracji i prawidłowego funkcjonowania leukocytów,
a także z jego ochronnym oddziaĘwaniem na komór-
ki nabłoŃa. Efekt dziaŁaniaGSH w organizmie zwię-
rzęcym jest bezpośrednio zwlązany z tempem jego
syntezy. Jest interesujące, ze w sytuacji niedożywie-
niaorganizmu stęzenie GSH w leukocytach obniża się
o ok. 40oń, zaś w wątrobie o ok.25oń (18). Badania
Hayesa i Mclellana (I2) wskazują ze zarówno po-
ziom glutationu, jak i innych anĘoksydantów orazęn-
zymow związanych z GSH zależąod czynnikow ży-
wieniowych. Jednym z najw ażntej szych czynników
niedoborowych, który uniemozliwia synteĘzowanie
dostatecznej ilości GSH sąaminokwasy siarkowe (cy-
styna i cysteina). Interesującym zjawiskiem jest kata-
b olizm G S H po d wpływem 7 - glutamyltransp eptyda-
zy. Fujikake i Ballatorii (11) w badaniach na szczu-
rachv,rykazali, że po inaktywacji enzymu y-glutamyl-
transpeptydazy ilość GSH w mleku wzrosła 3-4-krot-
nie. W wyniku rozkładu GSH w gruczo|e mlekowym
następuje uwalnianie cysteiny do mleka jako jednego
z najw ażniej szych aminokwasów egzo gennych, nie-
zbędnych do prawidłowego rozwoju osesków.

W podsumowaniu przeprowadzonych badań moż-
na stwierdzic, że poznanie całego szlaku metabolicz-
nego GSH w organizmie zwlerzęcyffi, w połączeniu
z innymi antyoksydantami, takimi jak witaminy A, E
i C oraz niektorymi pierwiastkami śladowymi, głow-
nie Se, mogłoby umozliwić świadome pobudzanie lub
hamowanie określonych procesów 1 przyczynić się
w znacznym stopniu do poprawy stanu zdrowotnego
gruczołu mlekowego, a w konsekwencji do zwiększe-
nia wydajności i poprawy jakości produkowanego
mleka.
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