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Level of coilisol and Ca, Mg, l{a, K in heifets during the esttus cycle, plegnancy and after caluing

flom the petspectiue of placenta tetention
Summary

The objective of the studies was to determine the serum level of cortisol and macroelements in heil'ers during
the ovarian cycle, at different stages of pregnancy and after ca|ving from the perspective of the development of
post-parturient disorders. The anima|s were divided into two groups: heifers without placenta retention in group
A (n:r8) and heifers with the retention of the placenta in group B (n:7). Significant differences in serum leyel
of cortisol between the two groups of heifers were not discerned throughout the entire experiment. However
statistically significant differences in the serum level of cortisol lyere noted betrveen different phases of the
ovarian cyc|e, trimesters of pregnancy and after calving in each group of animals. A deficit of Mg, Ca, Na and K
was discovered in heifers with placenta retention.
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Organizm cięzarnej samicy poczaJNszy od implanta-
cji, tworzenia się łozyska i rozwoju płodu potrzebuje
wielu składników mineralnych, ktore w znacznym stop-
niu decydują o prawidłowym lub zablrzonym przebie-
gu ciĘy i okresie okołoporodowym (I,2,9, 12, 13,
16). W zależności od uwarunkowań osobniczych oraz
c zynników żywieni owych i środowiskowych, zablrze-
nia okre su okołoporodowe go mo gą przyj mowac fołm ę
chorób, takich jak: porazenie poporodowe, zatrzyma-
ni e łozyska, ketoza, tęży czkahipomagne zemiczna, po-
porodowe zapalenie macicy, zapalenia gruczołu mle-
kowego i inne (5, 8, l1, 13, l8, 19). Dalszą ich konsek-
wencją sązaburzenia płodności l związane z nimi wy-
mierne straty ekonomiczne. Jeszcze nie tak dawno
w opinii wielu autorów decydujape znaczenie w etiolo-
gti zatrzymania łozyska u krów przypisywano czynni-
kom typowo zakażno-zapalnym. Obecny stan wiedzy
wskazuje na szeTszę tło przyczynowe, gdzie oprocz
czynników infekcyjnych najczęściej wymienia się nie-
d ob ory makro e l ementów, zabur zenia metń o|icznę or az
dysfunkcj e układu immunologicznego (4, 6).
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Znaczenie każdego ztych czynników jest trudne do
ocenienia, a co za tym idzie, mozliwość przewidyłva-
nia i zapobiegania zatrzynlaniu błon płodowych u byd-
ła jest ograniczona. Dlatego tez dlapełnej analizy przy-
czyn zaburzeń okresu okołoporodowego wskazane j est
wykonanie badań kompleksowych.

Deficyt makro- i mikroelementów, jak: magnez,
wapń, selen, miedź czy jod wynika często z braku
uwzględnieni a fi zj ol ogiczny chpotrzeb i uwarunkowań
organizmu cięzarnej samicy. Według danych piśmien-
nictwa niedobory tak waznych pierwiastkow skutkują
spadkiem poziomu estrogenow, co w konsekwencji pro-
wadzi do osłabienia czynności skurczowej macicy
w trakcie ttwania porodu (13, 14,19). Ostatnio doce-
niono również rolę układu immunologicznego w zabu-
rzenj ach okre su okołop oro dowe go. Wzras taj ąc y pr ze d
porodem poziom hormonow steroidowych prowadzi częs-
to do osłabienia aktywności komórek polimorfonukle-
arnych (PMN). ktore czynnie uczestniczą w procesie
oddzielania się łozyska i oczyszczania macicy (4, I7).

Celem przeprowadzonych badah było prześledzenie
poziomu korlyzolu oraz wybranych makroelementow
u jałówek w przebiegu cyklu rujowego, ciĘy i po po-
rodzie w aspekcie wystąpienia zablrzeń okresu oko-
łoporodowego.



Mateliał i metody
B adania przeprowadzono na 2 5 ciążarnych j ałówkach rasy cb*

z 50oń domieszką rasy holsztynofryzyj skiej w wieku 1 8-22 mie-
slęcy. W skład dawki pokamowej wchodziła kiszonka z kukury-
dzy, siano łąkowe i śruta z trzech podstawowych zbóz. Jako do-
datki do pasz stosowano koncentraty paszowe dla bydła mlecz-
nego (MZ i Multi-2O%) oraz dodatki mineralne. Zwierzętabyły
klinicznie zdrowe i wolne od białaczki, brucelozy i gruzlicy. Ba-
dane j ałówki były w tym samym okres ie ciĘy. Wcześniej zostaĘ
poddane synchronizacj i rui, za pomocą anaiogu prostaglandyny
PGF -2rl (Oestrophan Spofa Praga) w dawce 0,50 mg stosowane-
go dwukrotnie, w odstępach 11-dniowych, a następnie poddano
je inseminacji. Obserwacje kliniczne zwicrząt prowadzono przez
okres trwania ciązy (zachowane pobieranie pokarmu i wody oraz
ruch), a następnie przez okres l4 dni po porodzie

W oparciu o uzyskane wynikibadań klinicznych (przcbiegciĘy
i porodtr), utworzono dwie grupy: A pierwiastki z prawidło-
wym przebiegiem porodu łącznie z odcjściem łozyska (n : l 8);

B - pierwiastkt z zaburzęniami ostatniej iazy porodu, u których
doszło do zatrzymania łozyska (n : 7). Od cięzarnych jałówek
pobrano krew z żyły szyjnej zewnętrznej dojałowych probówck
silikonowych typu vacLlette, 9 ml (Creincr Labortechnik GrnbH,
Austria) z przyspieszaczem wykrzepiania. Krew do badań po-
brano w fazie pęcherzykowej i lutealnej cyklu jajnikowego! na-
stępnie w 90., 190., 256, dniu cia.zy, w ostatnim tygodniu przed
spodziewanym terminem porodu oraz w 14. dniu po porodzie.
W uzyskanej z krwi surowicy określono stęzenie kortyzolu
metodą (ElA kits cortisol), udostępnioną przez prof . E. Móstla
z Ins§tutu Biochemii Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu.

Poziomy wybranych makroelementów: Ca całkowitego, Mg
całkowitego oznaczono metodą spcktrofotometrii absorpcji ato-
mowej przy użyciu aparatu Perkin Elmcr-4100; K, Na i frakcji
zjonizowanej Ca i Mg metodą jonoselektywnych elektrod przy
uzyciu aparatu AVL 988-4.

Wyniki badań poddano anal i zie statystycznej, wykorzystuj ąc
program Statistica 6,0 PL. Istotność róznic pomiędzy wartościa-
mi średnimi określono testem t-studenta.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań dotyczape kształtowania się stęzenia kor-

ty zolu w surowicy j ałówek z gtxpy A i B będących w róz-
nych fazach cyklu rujowego, trymestrach ciązy i po poro-
dzie ilustruje tab. 1. Z danych w niej zawartychwynika, ze
poziom korlyzolu w surowicy jałówek z grupy A w cyklu
rujowym, ciaży i z prawidłowo przebiegającym okIesem
okołoporodowym nie różnił się istotnie od jałowek z za-
trzymaniem łozyska (grupa B). Natomiast stwierdzono istot-
ne róznice w sutowiczym poziomie koftyzolu w obrębie
dan ej grupy, p om i ędzy fazą p ęcher zykową a lutealną cyk1 u
jajnikowego oraz pomiędzy 256. dniem ctĘy a ostatnim
tygodniem jej trwania, atakże w drugim tygodniu po poro-
dzie.

Najwyzszą średnią wartość kortyzolu w obu badanych
grupach stwierdzono w drugiej połowie ciĘy (190. dzień),
natomiast najnizsze jego stęzenie w ostatnim Ęgodniu przed
porodem. Ponowny wzrost stęzenia kortyzolu w grupie A
i B zanotowano w 14. dniu po porodzie.

Dynamikę zmian wybranych składników mineralnych
surowicy krwi w drł,óch badanych grupach jałówek, z pra-
widłowym odejściem błon płodowych i ich zatrzymaniem
przedstawiono w tab. 2. Wyniki badań wskazały na istotne
ró zn ice w b adanych o l<re s ach fizj olo gi cznych, dotyczapyc h

szczególnie poziomu magnezu. wapnia i sodr-r. Sreclnie stę-
zenia magnezu całkowitego rózniły się istotnie w obu gnr-
pach p i erwiastek. Wyra żnie niższę hipo m agnezem i c zne
wartości przezprawie cały okres badań stwierdzono u pier-

Tab. 1. Stężenie kortyzolu u jałówek w przebiegu cyklu rujowego, ciąży i po porodzie § + s)

Badane glupy laza ciałRa
żółtego

Slężenie kortyzolu nmol/|

190. dzień

I ciąży 
I

1 tydz. przed 2 tys. po

porodem porodzie
laza

pęchenykowa
256. dzień

ciąży
80. dzień

c ąży

GrupaA (n=18)

GrupaB (n=7)

63,2 t 15,5

58,7 t 12,9

107,5 t 40,6**

97,3 t 34,3-

108,1 t 48,5

125,4 t 43,9

'l28,4 
= 

43,1

'132,7 ł 42 ,4

98,6 t 18,6-

112,4 ł 21"|

62,9 t 18,3**

68,0 t 19,5--

115,0 t 52,4-'

104,3 t 45,4-

objaśnienia: *istotnośó róznic pomiędzy kolcjnymi pobraniami przy p < 0,05; **przy p < 0,0l

Tab.2. Kształtowanie się makroe]ementów u jałówek w cyklu rujowym, ciąż_v- i po porodzic (i + s)

Badane
paramelry

mmol/|

Grupy
A(n=18)
B (n=7)

Kolejność po

laza ciałka laza 80. dzień
żółlego pęcherzykowa ciąży

rańlczas w stosunku do porodu

190. dzień l zso. orirr I l tydz, przed l ,,yn. po

ciąży ciąży J Forodem porodzie

Ca cał.

ca++

Mg cał,

Mg++

Na

K

A
B

A
B

A

B

A
B

A

B

A
B

130,5 t 14,2
127 ,4 ł 9,40

4,21 x 0,64
4,70 t 0,84

2,72 ł0,81
2,79 t 0,'l3

1 ,10 t 0,12
1,11 t 0,13

0,80 t 0,17
0,74 t 0,09

0,51 t 0,10
0,51 t 0,11

'l31,1 x 27 ,8

126,6 t 9,80

4,31 t 1,31

4,02 
=0,43

2,92 t 0,68
3,00 t 0,31

1,09 t 0,11*
1 ,21 t 0,1 0+

0,85 t 0,25
0,80 t 0,15

0,65 t 0,25
0,58 t 0.15

'l23,'l x 17 ,9
117,6 t'i3,3

4,08 t 0,85
4,18 t 0,73

2,33 t 0,53
2,58 t 1,06

1,0Ą ł 0,12
1,04 t 0,13

0,68 t 0,25
0,74 

=0,20
0,56 t 0,13
0,58 t 0,14

122"l ł 31 ,0
104,6 t 25,7

3,58 t 0,67-
3,32 t 0,95-

2,86 t 0,55
2,47 ł0,98

1,18 t 0,10
1,12 t 0,10

0,92 t 0,26+

0,59 t 0,36*

0,59 t 0,20
0,58 t 0,09

'116,3 t 16,5-
1 00,2 t 30,6

4,94 t 1,07
4,'l4 =1,45
2,74 t 0,55
2,36 t 0,98

1,27 x0,07*"
1,19 t 0,13

0,72 łl"l4+
0,55 t 0,1 5+

0,51 t 0,11
0,47 x0,'l4

1'l2,9 ł13,4
111,0 t 28,8

4,47 t 0,80
4,44 ł 1 ,23

2,67 ł0,28
2,75 t 0,66

'|,33 
= 

0,'l6
1,42 ł0,24

0,82 t 0,13
0,84 t 0,29

0,55 t 0,1 0

0,48 t 0,21

1'l3,6 ł22"|+
95,8 t 9,1*t

3,30 t 0,90-
2,72 ł 0,48*t

2,61 t 0,62
2,24 =0,35-
1 ,26 t 0,13-
1,38 t 0,21 -

0,75 t 0,1 9

0,76 t 0,'l3

0,57 t 0,13
0,54 t 0,05

objaśnienia: *istotność róznic porniędzy pierwszym a pozostałymi pobraniami przy p < 0,05; **PrrY P < 0,01; istotnoŚc roŻnic
pomiędzy gnrpami A i B przyp < 0,05; * prry p < 0,01



wiastek, u których wystąpiło zatrzymanie łozyska (grupa
B). Najniższe waftości tego pierwiastka w tej grupie zwie-
rząt zanotowano w drugiej połowie ciĘy, a w l90. dniu
ciąży wystąpiła statystyc zna rożntcapomiędzy analizow a-
nymi grupaml. Także wyraźnie niższe waftości, w odnie-
sieniu do magnezu zjonizowanego, zanotowano w grupie
jałówek z zatrzymaniem łozyska, choć w tym przypadku
nie wystąpiła statystycznie istotna róznica pomiędzy bada-
nymi grupami. Wynikająca zbadań własnych chroniczna
hipomagnezemia w grupie pierwiastek zzatrzymaniem ło-
zyska, szczegóInie zaznaczona w drugim i trzecim tryme-
strze ciĘy, mogła byc jedną z przyczynpredysponujących
do retentio secundinarulł, co potwierdzająteż inni autorzy
(9, 11, 15, 1B).

Poziom wapnia całkowitego w surowicy krwi mieścił
się w zakresie ogólnie uznanych notm w obu badanych gru-
pach doświadczalnych (14). Należy jednak stwierdzić, że
niższe warlości tego pierwiastkazanotowano w grupie pier-
wiastek z zatrzymaniem łożyska od l90, do 256, dnia cia.-
ży, jakrówniez w okresie 14 dni po porodzie, kiedy stwier-
dzono statystycznie najnizsząwartośc wapnia całkowitego
(2,24 mmol/l). Odmiennie kształtował się poziom wapnia
zjonizowanego.W obu badanych grupach jałówek, az do
190. dnia ciązy notowano bardzo niskie waftości Ca . Sta-
tystycznie istotna różnica pomiędzy badanymi grupami
najbardziej widoczna była w fazie pęcherzykowej cyklu
jajnikowego. W 256 dniu ciąży, u jałówek z grupy A stwier-
dzono wartości prawidłowe Ca-*, które były istotnie wyz-
sze od notowanych wyjściowo. W grupie pierwiastekz za-
trzymaniem łożyska podwyzszone istotnie waftości Ca't
odnotowano dopiero w 7. dniu przed spodziewanym termi-
nem porodu. Wskazyrvaó to moze na istotne znaczenie okre-
su i wielkości mobilizacji frakcji Ca* w patogenezie le-
tentio secundinarum. Na powiązanie pomiędzy niskim po-
ziomem wapnia a występowaniem zatrzymania błon pło-
dowych wsk azująteż lrni altorzy (3, 1 0). Wedtug Curlis i wsp.
(3), zatrzymanie błon płodowych u bydła jest jednym z ob-
jawów towarzyszących hipokalcemii poporodowej, co po-
twierdzająwyniki badań własnych. Podobnie ponizej war-
tości odnotowy.wanych przez tnnych autorów kształtował
się surowiczy poziom sodu w badanych grupach (14).
Szczególnie niskie warlości tego pierwiastka widoczne byĘ
u pierwiastekz zatrzymaniem łozyska. W tej grupie wystą-
ptł też statystycznie najntższy średni jego poziom (95,8
mrnol/l) w 14. dniu po porodzie, różntący się istotnie od
wartości uzyskanej w grupie bez zatrzymaniałozyska (grupa
A). Wskazyrvac to moze na wpĘrv ww. pierwiastka , a szcze-
gólnie jego chronicznego niedoboru na występowanie za-
burzeń w prawidłowym rozwoju łozyska i jego poporodo-
wym odejściu. W badanych grupach zwierząt stwierdzono
takze wystąpienie w 190. dniu ctĘy i drugim tygodniu po
porodzie batdzo ni skich, hipokalemic zny chwartości pota-
su. Były to wartości statystycznie istotnie niższe od stwier-
dzanych w momencie rozpoczęcia doświadczenia, co wi-
doczne było głównie w grupie jałówek zzatrzymaniem ło-
zyska. Poziomy te były także znacząco niższe od obserwo-
wanych przez innych autorów w stadach krów mlecznych
(I4, I9). W pozostałych okresach badań poziom potasu
w surowicy krwi mieścił się w granicach przyjętych norm.

Uzyskane wyniki badań wskazująna występowanie za-
lezności pomiędzy niedoborami niektórych makroelemen-
tow a występowaniem zatrzymanta łozyska, szczegóInie
w stanie ciągĘch niedoborów. Konieczne sąjednak dalsze

badania w celu uzyskania odpowiedzi, czy po wyrównaniu
istniejących niedoborów wystąpiąpozytyrvne wyniki w po-
staci zmniejszenia odsetka zatrzymań błon płodowych.
Badania wykazały także brak związkl pomiędzy surowi-
czym poziomem kortyzolu a przypadkami zatrzymania ło-
ży ska. D aj e s i ę j edn ak zalw aży ó, że w zr o st stęzenia korty-
zolu w obu badanych grupach jałówek, poaząwszy odfazy
lutealnej i tr-waj ący do 1 90. dnta ctĘy,był typowym zjawi-
skiem jego immunosupresyjnego działanta. Wiadome jest,
ze właśnie w tym okresie kortyzol hamuje proliferacje lim-
focytów T, jak równiez pewnych cytokin prozapalnych,
których nadmierna produkcja prowadzić moze do utraty
ciąży. Natomiast obnizenie się stęzenia kortyzolu w 256.
dniu i na tydzień przed spodziewanym terminem porodu
mozna traktować jako zjawisko fizjologiczne, które jest
rezultatem przesunięcia odpowiedzi immunologicznej
w kierunku Thl i wzrostu poziomu estrogenów oraz roz-
poczęcia reakcji ostrej fazy, Według opinii niektórych au-
torów (7), jak i własnej , zmiany te są początkiem przygo-
towań samicy do porodu,

Reasumuj ąc należy stwi erdzi ć, że zatrzy mani e błon pło -
dowych u bydła nadal jest problemem aktualnym. Etiolo-
gia tego schorzenia jest wieloprzyczynowa inależy rczpa-
trywać ją kompleksowo. Dokładne poznanie głównych
przyczyn zatrzymania błon płodowych stworzy z pewnoś-
ciąpodstawę do opracowania dobrej wczesnej metody diag-
nostyki i profilaktyki.
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