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Mleko krowie i jego przehłory należą do podsta-
wowych śro dków sp otyw czych i stanow iąw ażne źr o d-
ło składników pokarmowych w codziennej diecie czło-
wieka. W mleku występuje ponad 250 składników
których chemiczna i biologicznarola nie jest w pełni
poznana (29, 36). Między innymi mało poznany jest
skład pierwiastków. Wiadomo jed5mie, że zawartośó
głównych składników mineralnych, jak Ca,P, K, Na,
Mg, Cl, S ulega niewielkim wahaniom w zależności
od stanu zdrowia, fazy laktacji i jakości żywienia,
a głównie od stosowanych dodatków mineralnych (3,
31, 35, 38). W mleku krowim zawartośc wszystkich
składników mineralnych wynosi przeciętnie 1 ,3 gl (6),
a główne makroelementy (Ca, Ł Mg, Na, Cl i S) wy-
stępująw ilościach ok.0,54Yo i ich stęzenie nie ulega
większym wahaniom. Podobnie koncentracj a żęIaza
(0,45 mg/l) czy siarki (300 mg/l) nie ulega zmianie
pod wpływem suplementacji w paszy, w przeciwień-
stwie do takich pierwiastków, jak: A1, As, B, Br, Co,
F, I, Pb, Mn, Mo, Se, Zn, których po ziom w zrasta przy
dodatku do paszy (13).

+) Praca wykonana w ramach projektu zamawianego finansowanego przez
KBN nr 060T0912001124

macro
ineraliza-
in blood

Mo

but these
and Se.

Ni ektóre z p i erwi as tk ów, uw ażanę za mętalę s zko d-
liwe dla zdrowia,jakAs, Hg, Pb, CliZn, byĘ lub są
przedmiotem ministerialnych rozporządzeń (1, 33),
natomiast Cr, Co, I, Mn, Mo, Se, Si traktuje się jako
biopierwiastki (16, 22,39). Do toksycznych (lub szkod-
liwych) metali, szczegóInie gdy występuj ą w nadmier-
nych stęzeniach,naleĘ zaltczyó m.in.: Ba, Bi, Be, Ge,
In, Li, Re, Os, Sb, Sn, Ta, Te, T1, Y W (15). Kumulują
je różne tkanki tnarządy zwierząt, dlatego tez tolero-
wane są jedynie w pewnych ilościach, podobnie jak
niektóre metale cięzkie, np. Cu i Zn równocześnie
mo żna zalic zy c do b i op i erwi astków, g dyz s ą ni e zb ęd-
ne w organizmie. Osobną kategorią pierwiastków, które
mogąwystępowaó we krwi i w mleku, sąpierwiastki
promieniotwórcze,jak np. Cs, Ra, Sr, U, Th, jednak
w Polsce monitorowany jest Ęlko Cs-137 (9).

Zaw artośó pierwiastków śladowych i ultraśladowych
w mleku i krwi jest uwarunkowana wieloma czynni-
kami, głównie zawartościądanego pierwiastka w gle-
bie,paszy, wodzie i w powietrzl(pyĘ), stopniem ich
bioprzyswaj alno ści, a także zj awiskiem interakcj i mię-
dąpierwiastkowych (10, 11, 15, 28), Wiadomo, że
w rejonach skńęf. przemysłowych t zanieczyszczeń
środowiska rolniczego skład pierwiastków krwi czy
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mleka, atakżę innych tkanek zwierząt,możę być od-
mienny w porównaniu z terenami ekologtcznie czys-
Ęmi (1, I8, 23, 3I, 3J, 4I). Zmienia się on znacznie
takżew stanach chorobowych lub niedoborach mine-
ralnego żywienia (7 , 12,23).

Niewiele jest badań nad składem pierwiastkow krwi
u krów mlecznych. W dostępnym piśmiennictwie,
w dość szerokich granicach sąpodawane tylko głów-
ne makroelementy (Ca, Ł K, Na, Mg, Fe) i niektóre
mikroelemenĘ jak np. Cu i Zn (3, 16,37) czy Se i I
(39). Brakjest danych nt. zawartości pierwiastków śla-
dowyeh w surowicy czy pełnej krwi krów i ich inter-
akcji ze stężeniem w mleku.

Celem badań było określenie stęzenia pierwiastków
śladowych i ultraśladolvych w mleku surowym oraz
w pełnej krwi krów utrzymywanych w makroregionie
śląskim.

Materiał imetody
Badaniami objęto populację 25 krów, klinicznie zdro-

wych, w pełnej laktacji, w wieku 4-Iżlututrzymywanych
w rejonie Dolnego Sląska, Opolszczyzny i Gómego Sląska.

Mleko pobierano do sterylnych pojemników jednorazo-
wo, bezpośrednio zdajaj ag je z 4 ćwiartek wymienia (dój

wieczorny) w okresie jesiennym, gdy zwierzeJakorzystały
jeszcze z wybiegów i pastwisk. Krew pobier ano z żyĘ szyj-
nel zewnętrznej do jałowych probówek silikonowychz do-
datkiem heparyny. Pierwiastki oznaczono w laboratorium
Politechniki Wrocławskiej metodą spektrometrii masowej
(ICP-MS), przy lĘciuaparatu Varian UltraMass-700. Prób-
ki wcześniej zminera7lzowano metodą mikrofalow ą przy
uzyciu stacji mikroprocesowej MCS-2000 (B). Oznaczono
18 pierwiastków śladowych (Al, As, Ba, Co, Cr, Cu, Ga,
Ge, I, Mn, Mo, Ni, Rb, Sb, Se, Ti, Y, Zn) oraz 19 innych
pierwiastków ultraśladowych (Ag, Au, Be, Ce. Cs, Hf, Ir,

La, Nb, Os, Pt, Re, Ru, Rh, Ta, Tl, Th, U, W).Wyniki ozna-
czeh mętali ciężkich - Cd, Hg i Pb przedstawiono w in-
nych publikacjach (5, 19).

Wyniki opracowano statystyczni e, obliczaląc warto ści
średnie (x), odchylenia standardowe (S), współczynniki
korelacj i (r) między zaw arto ścią pierwiastków ś ladowych
w mleku i kfwi (program komputerowy Microsoft Excel
2000). Jednak dla pierwiastków ultraśladowych wsp ółczyn-
ników korelacji nie obliczono, gdyż wiele wyników ozna-
czeńbyło niższych od progu wykrywalności. Dlatego też
ich zawartość podano w postaci średnich oraz obliczono
współczynnik M/K (1loruz średniego stęzenia danego pier-
wiastka w mleku do krwi) dlazobrazowania róznicy stop-
nia ich akumulacji.

Wyniki iomówienie
W tab. I t 2 przedstawiono wyniki oznaczęitskładu

pierwiastkowego mleka i krwi krów. I tak najwięcej
stwierdzono w mleku cynku (ponad 3,0 mgll), rubidu,
jodu, glinu i baru (0,58-0,22 mg/l), Najmniej ztej gru-
py było an§monu, kobaltu, molibdenu, germanu i ar-
senu (poniż ej a0 pgll). Zwtacauwagęduża zmienność
u badanych krow niektórych pierwiastków, j ak Cr, Cu,
Ge, Mo, Rb, Se, o czym świadczy wysoka wartośó

Tab. 1. Zawartość pierwiastków śladowych w mleku surowym
i pełnej krwi krów z regionu śląskiego w pgll (n = 25; i + s)

Tab. 2. Średnia zawartość pierwiastków ultraśladowych
w mleku §urowym i pełnej krwi z regionu śląskiego w pgll

pienriastek Mleko Ktew
Wsp. kolelacii

(r)

Cynk (Zn)

Jod (l)

Glin (Al)

Rubid (Rb)

Bar (Ba)

Miedź (Cu)

Chrom (Cr)

Tylan (Ti)

Mangan (Mn)

Gal (Ga)

Wanad (V)

Nikiel (Ni)

Selen (Se)

Geman (Ge)

Arsen (As)

Molibden (Mo)

Kobalt (Co)

AntymOn (sb)

3307 t 1108

559,6 t 61,3

216,5 ł'l10,2

579,0 t 465,7

217 ,2 ł 101,4

79,6 t 'l03,7

84,9 t 53,4

78,8 t 35,9

74,3 
=34,2

64,5 t 33,2

84,5 t 43,8

61,0 t 30,2

60,5 t 43,4

28,2 ł18,2

32,8 t 15,4

11,5 t 7,1

6,5 t 3,7

5,5 t 2,5

2575 t 644

387,9 t 62,5

66,8 t 104,'|

163,7 t 109,3

69,8 t 55,7

620,8 t 253,1

77 ,6 ł 95,2

156,2 1,74,5

27,7 ł33,8

'l04,3 t 36,3

70,6 t 43,65

13,0 t 23,3

51 ,8 t 26,7

70,8 t 16,85

24,6 t 9,8

5,4 t 9,2

4,6 t 2,05

5,3 t 3,1

0,340

0,309

-0,142

0,61 0-

0,221

0,236

0,097

0,649 -

0,700 -

0,844 -

-0,239

0,406-

0,013

0,487-

0,031

0,454-

0,258

0,612-

Objaśnienia: *p < 0,05, **p 
= 0,01

pienriaslek Mleko (M) Ktew (K) M/K

Plalyna (Pt)

złOto (Au)

Haln (Hf)

Cez (Cs)

Uran (U)

Tor (Th)

Wollram (W)

Ren (Re)

Buten (Bu)

Tal (Tl)

Cer (Ce)

Tantal (Ta)

Rod (Bh)

lryd (h)

Beryl (Be)

Osm (0s)

Lantan (La)

Niob (Nb)

Srebro (Ag)

6,51

4,60

3,03

2,g8

1,53

1 ,14

1,12

1,09

0,84

0,78

0,69

0,55

0,54

0,46

0,39

0,30

0,25

0,21

0,10

3,17

1,33

1,08

1 ,15

0,93

7,02

0,08

0,3 5

0,08

0,49

0,07

0,33

0,30

0,26

1,09

0,04

0,06

0,1 6

2,46

2,05

3,46

2,81

2,59

1,65

0,16

14,0

3,11

10,50

1,59

g,7,|

,|,67

1,80

1,77

0,36

7,50

4,17

1,31

0,04



odchylenia standardowego (S). Najwyzsze stęzenia
ultraśladowych pierwiastków doĘc zyły P t, Au, Hf, Cs,
U, Th, W i Re, Pozostałe występowaĘ w stężeniach
ponizej I pgll.

W pełnej krwi najwięcej było także cynku (2,575
mgll), następnie miedzi,jodu, rubidu i tytanu (0,62-
-0,16 mg/l). Najmniej ztej grupy stwierdzono kobal-
tu, antymonu, molibdenu i niklu (poniżej 13 pgll). Po-
dobnie jak w mleku, z:łvraca uwagę &lża zmienność
u badanych krow niektórych pierwiastków, jak: A1, Ba,
Cr, Mn, Mo, Ni, Rb. W grupie pierwiastków ultraśla-
dowych najwięcej było Th, Pt, Ag, Au, Cs, Be, Hf.
Pozostałe byĘ obecne w stężeniach ponizej I p,gll.

Zwraca uwagę zrracznle Wższry poziom we krwi
w porównaniu z mlekiem takich pierwiastków, jak Cu,
Ga, Ge, Ti, a podobne wartości odnoszą się tylko do
Cr, Se i Sb. Najwyższąwartość współczynnika M/K
w grupie ultraśladowych pierwiastków osiąnęŁy Ę
Ru, Ce i Os, zaś najniższąAg, Be, Th.

Dodatnie korelacje, statystycznie istotne, między
stęzeniem w mleku a krwi doty czyĘ takich pierwiast-
kow, jakRb, Ti, Mn, Ga, Ni, Ge, Mo i Sb, W przypad-
ku kilku innych (np. Zn,I, Cu, Co) stwierdzono także
dodatnie korelacje, leczniębyĘ one staĘstycznie istot-
ne. Bliskie zera wartości współczynnika r stwierdzo-
no dla Cr, As i Se, zaś ujemne interakcje wystąpiĘ
w przypadku Al i V.

Udowodniono więc istotne korelacje między stęze-
niem niektórych pierwiastków w mleku i krwi, cho-
ciażichmechanizm transferu do mleka nie jest w peł-
ni poznany. Wiadomo, że do mleka mogą one przeni-
kać na zasadzie prostej dyfuzji, tiansportu aktywnego
lub ułatwionego (10, 11), ale problem komplikuje do-
datkowo zjawisko antagonizmu lub synergizmu pier-
wiastkowego (15).

W piśmiennictwie podawana jest różna zawafiość
pierwiastków w mleku czybwi. Naprzykład, w skła-
dzie mineralnym mleka surowego w Hiszpanii, pocho-
dzącego z Wysp Kanaryjskich, wykazano zawartośó
m,in. Se w ilości 16,44 pgll, Fe - 0,515, Cu - 0,076
tZn- 4,4I mgll (32). We Włoszech, w rejonie Kala-
brii, w mleku surowym z 40 fęrmkrów dość wysokie
byĘ średnie stęzenia As (37,9 pelke świezej masy),
niskie zaśCr (2,03), Se (13,24), Cu (1,98) iZn(2016)
(22). Wyniki te odbiegają w znacznym stopniu od
wynikow badań własnych, doĘczących mleka od krów
z mal<r or e gionu śląskie go.

Inny skład pierwiastków niż mleko surowe ma siara
czy mleko przetwotzone. Na przyk<ład, w mleku kro-
wim poziom Zn wynosi 3600 pglkg, Mn - 50, Cu -
I20, Co - 1, A1- 600, Se - 20 i Fe - 500 pglkg, a w
siarzę Zn- 12 000 pglkg, Mn - 100, Cu - 300, Co -
75, AI- 1200, Se - 50 i Fe - 1000 pglkg (36). W mle-
ku sproszkowanym występują: AI-2 mgkg,Br - 12,
Cl- 0,7 ,F - 0,20, Fe - 1,78, I - 3,38, Mn - 0,26,Mo
-0,34,Rb- 11, Se -0,1l, Si-< 50, Sn-< 0,02,Zn-
46,I mglkg, As - I,9 slgkg, Cd - 0,5, Co - 4,I, Cr -
ż,6,Hg- 0,3, Pb - 19, Sb - 0,27 pglkg (27). Jeszcze

inne dane możnaznależó odnośnie do mleka spozyw-
czego (w §rrn UHT) orazróżnych przetworów mlecz-
nych (2I,25), Należy także pamiętać, ze w mleku
występują inne pierwiastki śladowe, jak: bor, bizmut,
cyrkon, pallad, iĘ lit, tellur, samar i inne, którychzna-
czeńe metabolicme nie j e st j e szcze dobrze ponlane ( 1 5 ).

Z niektórych badań wynika, że poziom takich mi-
kroelementów jak Cu, Mn iZnmoże znaczniewzro-
snąć w mleku i surowicy krwi po podaniu krowom,
schelatowanych form tych pierwiastków ( 1 6). Potwier-
dzająto częściowo inne dane (35) wskazuj ące, że do-
datki mineralno-witaminowe oraz bioprep arat drożdżo-
wy powodują istotny wzrost w surowicy krwi krów
Zn, Fe i Cu, Moze tez istotnie wzrosnąć poziom Se
w krwi i w mleku krów, otrzymujących preparaty se-
lenowe (4}),przy czym stosunek molowy Se w mleku
do Se w krwi jest szeroki i wynosi od 0,09 do 0,52,
w zalężności od formy selenu, jego dawki i pory roku
(17). Ęm teżnaleĘ thlmaczyćbrak istotnej korelacji
między Se w mleku i krwi.

Dell'Orto i wsp. (4) zauważyli u wielbłądów, że
dodatek mikroelementów do paszy nie zmienił składu
mineralnego surowicy krwi i mleka, jedynie nastąpił
wzrost poziomu Zn w mleku , przy jego spadku w su-
rowicy krwi, Niektórzy altorzy (15) twierdzą, że
u owiec istnieją korelacje między większością skład-
ników mineraĘch, głównie makroelementow, zaw ar -

tych w surowicy krwi i w mleku, zwyłączeniempota-
su. W siarze lub mleku loch niektóre pierwiastki, jak
np. F, Li, Pb, V i Sr są skorelowanę z ich stęzeniem
w wodzie lpaszy (24). Wiadomo równiez,żestanzdro-
wotny gruczołu mlekowego (np. mastitls) moze istot-
nie wpĘnąć na za,wartośó makroelementów i niektó-

rych pierwiastków śladowych (11, I2). Także choroby
zakńne i metab o lic zne zmteniaj ą pro fi 1 b i o chemic z-
ny mleka i krwi. Na przykład, u krów zakażonychwt-
rus em białac zki by dła stwi erdzono wzro s t zaw arto ś ct
As, Cd, Cu, Fe, Sr iZn w mleku i krwi (23). Zkolei
u krów z hypokuprozą stwierdza się dość szeroki za-
kres stężenia Cu w surowicy krwi (3,8-10,6 pM/l)
w zależności od rodzaju stosowanej paszy. Spadkowi
Cu towarzyszy wzrost poziomu Fe, co ma wynikać
zmoblltzacji transportu tego pierwiastka do ciał mor-
fotycznych krwi (7).

w dostępnl,rn piśmiennictwie brak jest szczegóło-
wych danych nt, zalężnościmiędzy pierwiastkami śla-
dowymi i ultraśladowymi w mleku i krwi, dlategoteż
uzyskane wyniki trudno jedn oznacznie zinterpretować.
Dopiero zastosowanie technik radioizotopowych (2,
20) mogłoby daó odpowiedz, jak kształtuje się meta-
bolizm pierwiastków śladowych w organizmie i ich
transfer zbwt do mleka.
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Mańwica mięśni spowodowana przęz CLostridium chauvoei wystaBiła w sta-

dzie 500 owiec w wieku 10-12 mies utrzymlłvanych na pastwisku w Brazylii.

Po 12-96 godz. po szczepieniu przeciwko serowaciejącemu zapaleniu węzłów

chłonnych, przeprowadzonymbez zmiany igły i strzykawki, padło 58 owiec,

Wśród objawów dominowała kulawizna, obrzęk kończyny, w którąpodano szcze-

pionkę, utrata łaknienia, redukcja ruchów żwacza, depresja, przyspieszenie tęt-

na i oddechów U padłych zwierząt występowały galaretowate obrzęki głowy,

szyi, tułowia i kończyny, w którąpodano szczepionkę. W preparatach mazanych

sporządzonych z tkanki podskómej i wątroby występowały Gram-dodatnie la-

seczki, które zidentyf,rkowano metodą immunofluorescencji jako C lo s tridium

shauvoei. Wynik idenĘfikacji zarazka potwierdzono testem PCR. Użyta szcze-

pionka była jałowa i nie wywołyłvała szkodJiwego działania u świnek morskich

Przypttszcza się, że źródłem infekcji była skóra zanieczyszczona endosporarni

Clostridium shauvoei. Nie można też wykluczyó istnienia u owiec zakażenia

1atenhlego, które przeszło w zakażeniejawne po szczepieniu owiec. 
G.


