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lsoenzymatic activity Gases of dianhea in kid goats

Summary
The aim of the studyłvas to determine the level of homeostatic disturbances during the course of diarrhea

in kid goats. The study examined 20 kid goats divided into two groups: 10 clinically healthy and 10 with
symptoms of diarrhea. Acid-base balance parameters, electrolyte concentration as well the level of AST, ALP
and LDH activity }vere measured in the blood of all thc kids. LDH was also separated into its isoenzymatic
fractions. Dccompensated metabolic acidosis łlas founcl in all the kids having diarrhea as well as a decreased
Ievel of Na* and CI- and an increased concentration of K*. There was also an increase in the activity of AS!
ALP and LDH. An increase of LDHl together with a simultaneous decrease of LDHS was found during
separation of LDH isoenzymes

Keył,ords: goat kids, diarrhea, LDH isoenzymes

Jednym z podstawowych problemow w odchowie
kożl{. są schorzenia przebiegajape z objawami biegun-
ki. Stanowią one bardzo częsty powód padnięć kożIaJ
w pierwszych dniach życia.Przyczyny biegunki sąbar-
dzo zrożnicowane, najczęściej mają podłożę zakażne
a jako główny czynnik etiologiczny wymienianc są en-
terotoksyczne szczepy E. coli (27).Innymi patogenami
wywołującymi biegunkę u kozląt są Salmonella ,sp.,
Clostridiunt perfringens,, Yersinia sp. oraz wirusy z ro-
dzaju Rotavirus, Coronavirus, Adentlvirus czy Herpes-
virus (ż3). Często teżprzyczynami biegunl<i sązakaze-
nia pierwotniakami np.: Cryptosporidia sp. czy Eime-
ria sp. (23). Jednym z ważniejszych czynników mogą-
cych sprzyjać występowaniu biegunki u nowo narodzo-
nych koźlal jest brak lub pobranie złej jakości siary.
Zawartośc immunoglobulin w siarze kóz gwałtownie
spada w ciagu 6 do 12 godzin po porodzie, dlatego tez
jak najszybsze napojenie koźlęcia zapobiega występo-
waniu chorób okresu neoanatalnego, w tym biegunkom
(22). lnnymi czynnikami sprzyjającymi biegunkom
kożIąt, podobnie jak i innych przeżuwaczy, są złe wa-
runki chow,u lub trudne warunki pogodowe w okresie
wykotow np.: wysoka lub niska temperatura czy też
intensywne opady atmosferyc zne (l2).

Objawy kliniczne obserwowane w stanach biegun-
kowych u koźląt, powodowanych z reguły przęz zes-
pół czynników środowiskowych i zakażnych, obejmu-
jąrozllżnienie kału, brak apetytu i bolesnośó okolicy
jamy brzusznej.Przy dłużej utrzymującej się biegunce
stwierdza się odwodnlsnie, znaczne osłabienie i stop-
niową utratę odruchu ssania (10, 1I). Znaczna utrata

płynów powoduj e hipowol em ię i zabur zeni a krązenia,
co doprowadza do obnizenia temperatury wewnętrznej
ciała koźlęcl,a, a zaburzenia w rownowadze kwasowo-
-zasadowej i elektrolitowej mogą prowadzić do obja-
wów nerwowych kończa.cych siękonwulsjarni i śmier-
cią(20). U l<ozlal z objawanri biegunki, obok objawów
k1 inicznych, dochodzi do szere g u zaburzeń metabolicz-
nych manifestujapych się zmianami wskazników enzy-
matycznych i biochemic zny ch.

Celerrr badań było określenie zakresu i stopnia zabu-
rzeń honreostazy ustrojowej kozląt w stanach nieżyto-
wych przewodu pol<annowego przez ocenęwybranych
p arametró w enzy maty c zny ch or az w s k aźn ików go sp o -
darki wodno-elektrolitowej i rownowagi kwasowo-za-
sadowej.

Mateilał i metody
Badania wykonano na 20 koźlętach rasy polskiej białej

uszlachetnionej, w wieku 4-B dni, obu płci, w okresie chowu
alkierzowego, pochodzących z jednej koziarni na terenie
Warmii. Zwierzęta podzielono na dwie grupy: I kontrolną
stanowiło 10 koźlal zdrowych orazII doświadczalną ktora
obejmowała 10 koźląt z objawami niezytu przewodu pokar-
mowego. Wszystkie koźlęta badano klinlcznie oraz pobrano
od nich krew z żyły jarzmowej do badań biochemicznych.
Krew od koźląt chorych pobierano drugiego dnia po wystą-
pieniu objawow biegunki.

W zakresie parametrow równowagi kwasowo-zasadowej
w pełnej krwi oznaczol-to: pH, ciśnienie cza5tkowe dwutlen-
ku węg|a (pCO,), ciśnienie cząstkowe tlenu (pO,), stęzenie
jonów wodoroŃęglanowych (HCO, ), nadmiar 1ub rriedobór
zasad (BE), stopień wysycenia hernóglobiny tlenem (O.SAT)
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7,33
0,24
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2,21

25,37
1,54

28,l2
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3,41 *

0,1 4

52,63
4,0?

32,12*
2,43
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035

-3,37 *

0.56

144,22
0 ,69

1 36,53-
1,35

4,43
0,,11

5,2?"
0,06

110,11
0,22

107,27-
0,64

Tab. l. Parametrl,rólvno,tvagi kwasowo-zasadorł,cj i stężenia elektrolitólv we krwi koźląt
(n:l0,i+SEM)

Objaśnicnic: *p=0,0 l

Tab. 2. Aktywność AST, ALŁ LDH oraz izoenzvmórv LDH rv surol,t,icy koźląt (n: 10,
i + SEM)

Objaśnienic:jak w tab. l

i całkowitą zawartość dwutlenku węgla (ctCO.). Wskazniki
te oznaczano prr,y użycl,ut analizatora Coming 248.

Określcnie stanu gospodarki elektrolitorvej obejrnowało
o,znaczanie w suror,vicy stęzenia sodr-L (Na ), potasu (K )
i chlorków (Cl ) metodą jonoselektywną przy uzyciu apara-
tu Easy Lyte Plus. W zakresie wskaźników enzyrlatycznych
oznaczono w sLrrowicy rnetodą kinetyczną aktywność AST
(aninotransferazy asparagi rrian owej ), A LP ( fo sfata zy alka-
1 i czn ej ) oraz LDH (clchyclro gen azy mlc czano\Ą/ ej ). D o d at k o -

wo dokonano rozdziału LDH na frakcje izoenzylnatyczne
przy Ltzycitt elektroforezy wysokonapięciowej na żelu trga-
fowyln w systemie Paragon firrlly Becklnalr.

Wyniki badań laboratoryjnych przcdstawiollo w jednost-
kach układu SI i poddano ocenie statystyczrrej testem New-
mana-Keulusa przy ttzycitl programu Statistica 6.0.

Wyniki iomówienie
U kozlal grupy kontrolrrej w okresie trwania badań

nie zalważono klinicznych objawow chorobowych,
natomiast u wszystkich koźląt grupy doświadczalnej
stwierdzono osowiałość, upośledzenie lub brak łaknic-
nia, szorstkośc i suchość skory oraz zmnlejszenie jej
elastyczności, a dominuja.cym objawem było występo-
wanie biegunki. Kozlęta oddawały wodnisty kał kolo-
ru szaroŻÓłtego, a temperatura Wewnętrzna utrzymy-
wała się w granicach norm fizjologicznych lub była nie-
znaczn7e obnizona (31,9-39,5"C). Wskazniki równo-
wagi kwasowo-zasadowej koźląt zdrowych mieściły się
w granicach nonn uznanych za flzjologiczrre dla ga-
tunku (tab. 1) (17, 18).

U koźląt z objawami biegunki stwierdzono natotniast
znacznę zabut zenl,a równ ow agi kw as owo - za s adowej .

Zaobser-wowano statystycznie istotne przesunięcie pH
w kierunku kwaśnym, obnjzenie stęzenia wodorowęg-
lanów, ciśnienia parcjalnego tlenu, wysycenia hemo-
globiny tlenem oraz zasobu zasad (tab. t). Zmianom
tym towarzyszył nien,laczny wzrost ciśnienia palcjal-
nego d,,i/Lltlenku węgla. Anallza zmian parametrów
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równowagi kwasowo-zasa-
dowej wskazuje na wystę-
powanie stanu kwasicy me-
tabol icznej n iewyrównanej.
W stanach niezytowych
przewodu pokatmowego za
główną przy czy nę omaw i a-
nych zaburzeń Lrznaje się
utratę z kał em wodolowećg-
lowodanów olaz elektroli-

tów, głownie jonow sodowych
i chlorkowych. Dodatkowo w sta-
nach kwasicy metabolicznej po-
głębienie spadku poziomu wodo-
rowęglanow moze być wynikiem
ich wiązania z jonarni H* w prze-
strzeni wodnej pozakomórkowej
(4).

W ścisłym zwia.zku ze stanem
równowagi kwasowo-zasadowej
pozostaje poziom elektrolitow.
zawartośc ich we krwi zwierzat

zdrowych pozostawała w granicach norm fiz1ologicz-
nycb (8, l9), natorniast u koźląt z objawami biegunki
odnotowano obnizenie poziomu sodu i chlorków z jed-
noczesnym podwyzszeniem stęzenia potasu (tab. 1).
Istotny spadek zawartości jonów sodowych i chlorko-
wych we krwi kozląt wykazujących objawy biegunki
|nozna wytłumaczyć ich utratą z kałem, natomiast
wzrost poziomu K jest ściśle zwia.zany z zaburzęnia-
mi równowagi kwasowo-zasadowej. Wzrost pH oso-
cza powoduje zlniejszenie stęzeniajonow potasowych,
natomiast jego spadek prowadzi do zwiększenia ich
kon c entracj i. Mechanizm tych w społza|eżno ś ci pole ga
na wymianie jonów wodorowych i potasowych między
przestrzeniami pozakomórkową i komórkową. Wymia-
na ta moze być powodowana przez pierwotne zwięk-
szenie stęzenia jonów wodorowych (spadek pH) w pły-
nie komórkowym, powodując ich przesunięcie do ko-
mórek. Zgodnie z zasadą elektroobojętności płynów
ustrojowych, rł,przeciwnym kierunku (z kornórki do
płynu po zakomorkowe go ) przechodząj on y potas owe,
powodując wzrost ich stęzenia w osoczll (7 ,28).

Srednia aktywność oznaczanych enzymow u kozląt
zdrowych mieściła się w granicach nonn uznanych za
fizjologiczne (tab. 2), jedynie aktywnośc ALP osiągała
górne granice tych norm (.2,6). Wia;e się to z jej powi-
nowactwem do układu kostnego, który u młodych or-
ganizmów ulega intensywnemu rozwojowi (1a).

U koźląt z nieżytem przewodu pokarmowe go zano-
towano natomiast statystycznie istotny wzrost aktyw-
ności AST i ALP otaz nieznaczny wzlost całkowitej
aktywności LDH. Podwyższenie aktywności wymienio-
nych enzymów moze wystąpić w wielu przypadkach
np.: w chorobaclr wątroby, nerek, układu szkieletowe-
go lub dysfunkcjach trawiennych (21). W omawianyrn
przypadku mozna wnioskować, że wzrost aktywności
AST i LDH zwia4any był z nadmiernym obciązeniem
wątroby w stanach biegunkowych, natomiast bardzo

Grupy
AsT
U/

ALP
ul

LDH

U/
LDH1

/o

LD H2

/o

LD H3
o/

tD H4

/o

LDH5

Koźlęta
zdrow e

KOźlę ta
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48,91
2,5,|

111 ,31 
-

15.56

443,12
27,gg

1457,30 -

91,24

326,41
16,33

416,13
48,37

17,55
0,46

25,46-
1,26

7,85
0 ,53

8,97
0,43

2s,13
0,89

26,99
1,46
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15,91
0 ,64

27,8B
0,71

22,67*
1,36
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wysoki, dziesięciokrotny, wzrost aktywności ALP wy-
wołany z,ostaL uszkodzeniem błony śluzowej jelit to-
cza§y fi1 si ę pro c e sem zapalny m i uwolnien i em do krwi o -
biegu frakcjijelitowej tego enzymu (30).

Przy rczdziale elektroforetycznyln LDH na frakcje
izoenzymatyczne w obydwu grupach zwierząt otrzy-
lTlano 5 izoenzymów. W medycynie ludzkiej i wetery-
naryjnej rozdział izoenzymatyczny LDH jest wyko-
rzystywany w rozpoznawaniu schorzeń serca, wątroby
lLrb rnięśni szkieletowych (l, 9, l3, 26). U przeżuwa-
czy stwierdzono, że w przypadku uszkodzenia waJro-
by w surowicy wzrasta aktiłvność frakcji LDH], w scho-
rzęniach nrięśni natomiast frakcji LDH. (25,27).

U kozląt zdrowych największąaktywność w surowi-
cy wykazywały frakcje wolno wędrujące LDH. i LDH.
(tab.2). W piśmiennictwie istnieją duze rozbieżrrości
w otrzymywanych profilach izoenzylnatycznycb LDH
surowicy zdrowych kożla3, ikoz. Blackwell i Libby (3)
podają, ze największą aktywność osiąga izoenzyln
LDH|, natomiast Georgieva i Todorow (5) twierdza. ze
LDH i LDH.. co potwierdzałoby wyniki uzyskane
w badaniach własnych. Porownując profil izocnzyma-
tyczny LDH surowicy koz dorosĘch (24) ikożląt, moż-
na stwierdzic, że u tych ostatnich rrastępuje wzrost ak-
tywności izoenzymu LDH. (charakterystycznego dla
nlięśni szkieletowych). a śpadek aktywności frakcji
LDH| (specyficznej dla waJroby).

U kozlaJ grupy doświadczalnej stwierdzono statys-
tycznie istotnywzrost aktywności fiakcji LDH| (tab. 2),
co moze świadczyc o destrukcji kolnórek wątrobowych
w stanach niezytowych przewodu pokannowego. Jed-
nocześnic statysĘcznie spadła aktywność frakcji LDH ,

ale wydaje się, ze nie ma to znaczcnia diagnostyczllcgo
w omawianynr przypadku, gdyz ta zmianajest wyni-
kiem przesunięcia aktywności izoenzynatycznej w kie-
runku fl,akcji LDH 

|.
Reasurnując lTozna stwierdzić, zc u wszyst|<ich koz-

ląt wykazLrjących objawy biegunki stwierdzono ptzy-
padki zaburzenia hotlreostazy ustrojowej objawiające
się występowaniem stanu kwasicy rnetabolicznej nie-
wyrownanej z obniżcntem poziornu sodtr i chlorkórł,
oraz wzrostem aktyłvności całkowitej AST, ALP i LDH.
Uzyskane wyniki sąpotwierdzenietl badan innyclr au-
torów (l l, l5-17) dotycza.cych opisywanych zaburzeń
homeostazy w stanaclr bicgunkowyclr u kozląt i innych
przęzuw aezy. Jedn ocześnie wykazano wyf azn e zm7a-
ny w obrazie lzoenzymatycznyln LDH w surowicy ze
wzrostem aktywności frakcji LDHI i spadkienl aktyw-
ności izoenzyml LDH .

Uzyskanc wyniki LrPowazniają do wyciagnięcia na-
stępujapych wnioskow:

1. W przebiegu biegulki koż|al następuje znacznę
zaburzenie lromeostazy ustrojowej, a celem jej przy-
wrócenia zalęca się w leczeniu stosowanie irrfuzji pły-
nów wieloelektrolitowych z dodatkiem dwuwęglanow,
octanów lub propionianow.

2. Oznaczenie aktywności enzyrnatyczrrej AST, ALP
iLDH, azwłaszcza zymogramu LDH w stlrowicy. jest
wskaznikieur oceny ogólnego stanu zdrowia kozląt lrrb
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wskaźnikiem uszkodzcnia narządów wewnętrznych,
a w szczególności wątroby.
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