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Relationship between conGentfation of selected biochemieal ind:icatots of blood med§uled in heifels
and the latter's milk peńolmance

Summary

The aim of the study was to determine the relationship between concentrations of selected biochemical
indicators of blood (thy.roxin, triiodothyronine, insulin, alanine aminotransferase, ur,ea, glucose, and chole-
stero|) measured in heifers and the latter's milk performance in 100 and 300-day lactations (milk, fat and
protein yields, as well as fat and protein contents). The blood samples were taken from 109 heifers (7-8 months
o|d). The first blood,,samples were col|ected under standard feeding conditions when the heifers were 200 days
old. The second sampling was done 50 days after fasting.

Cholesterol concentration in heifers' blood had no effect on any milk performance traits. There was §ome
relationship found between concentrations of To, T, insulin, glucose and urea as well as GPT activity and some
milk performance traits in 200 250 days old heifeiŚ and. Nonetheless, it cannot be stated that these are good
indicators for prediction of future milk performance.

Keywords: heifers, milk performance

Wykorzystanie danych o zawartości pewnych
wskaźników fiz1ologicznych we krwi ocenianych zwie-
rząt w pracy hodowlanej i selekcji bydła mlecznego
prowadzone jest w kilku kierunkach. Najwcześniej
podjęto badania mające na celu znalezięnie związku
między cechami fizjologicznymi krwi u laktujących
krow a ich produkcyjnością (2,8,II,22,24) orazpo-
rniędzy cechami fizjologicznymi krv/i a wartościąho-
dowlaną buhajow (3, 15). Prace prowadzone w tym
kierunku sygnalizuj ą możliwo ść uży cia poszcze góI-
nych wskaźników fizjologicznych jako kryterium se-
lekcyjnego np. pTzy wyborze buhajów do testowania
na potomstwie lub włączenia ich do programów ho-
dowlanych opartych na centrach wykorzystujących
techniki superowulacji i przenoszenia zarodkow, gdzie
testowanie na potomstwie zastępuje się ocenąwartoś-
ci hodowlanej na podstawie uzytkowości sióstr i poŁ
siostr, co skraca odstęp międzypokoleniowy (3). Pro-
w adzonę są równiez badaniaw kierunku wykorzysta-
nia wskaźników fizjologicznych krwi do pośredniego
szacowania wartości genetycznej bydła w młodym
wieku i szacowania jego póżniejszej produkcyjności
(10, 15, 18,ż0,26,28). Na tło genetyczne nakładają
się czynniki żywieniowe, wiek, płec, atakźe poziom
produkcyjności, nawet cykle światła i ciemności do-

bowej (5,7, 14,2I). Można sugerować, że z punkil
widzenia selekcji bydła, najbardziej indykatorowe
wskaźniki fiz1ologiczne krwi to: poziom moczntka,
g luko zy, wo lnych kwa s ów tłuszc zovnry ch or az konc en -

tracjahormonu wzrosfu, insuliny i hormonów tarczy-
cy (6, 18,25).

Mozliwość zastosowania wskaźników fizj ologicz-
nych krwi j ako genety czny ch markerow użytkowo ś ci
mlecznej by dŁa była przedmiotem badań wielu auto-
row (3, 9, 18, 25), jednak ich wyniki często byĘ od-
mienne, a nawet przeciwstawne. Spowodowane jest
to prawdopodobnie różnąmetodyką badah, odmien-
nym postępowaniem ze zwlęrzętami, ich wiekiem
a prze de ws zystkim r óżnym r o dzaj em żyw ienia.

Celem badań było okreśIęnie zalężności między
koncentracj ą wybranych biochemi czny chwskaźników
krwi oznac zony ch u j ałowek a póżntejszą ich uzytko-
wością mlecznąw okresie ich pierwszej laktacji.

Matetiał i metody

BadaniaprzeprowadzonowZaĘadzieDoświadczalnym
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Materiał
doświadczalny stanowiło 109 jałówek rasy czarno-białej
z udziałem krwi holszĘńsko-Ęzyjskiej od3] ,5oń do 98,4%o

utrzymywanych na stanowiskach w oborze uwięziowej.
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Krew od Ęch samych zwierzątpobierano dwukrotnie:

- około 200. dnia życia w warunkach standardowego
tywieniakiszonką zk,lkllrydzy, sianem łąkowym i dodat-
kiem paszy treściwej, po 36-godztnnej głodówce;

- około ż50. dnia życia odjałówek żywionych ad libi-
t u m mię szanką granulow aną p aszy tre ś c iwej zaw ier aj ąc ą
135 g białka ogólnego i 9,5 MJ energii netto oraz sianem
łąkowym, po 36-godzinnej głodówce.

W osoczu oznaczano koncentrację następujących hor-
monów: tyroksyny (T), trójjodotyroniny (T,), insuliny
(IRI). W surowicy oznaczano poziom: glukozy (GLU),
mocznika (UR), cholesterolu (Chol) oraz akĘwność ami-
notransferazy alaninowej (GPT). Metody lżyteprzy ozna-
czanil poziomu wymienionych wskaźników biochemicz-
nych opisano w pracy Oprządek i wsp. (12).

Badane zwierzęta podzielono na 3 grupy w zależności
od koncentracji badanych wskazników w krwi, w wieku
250 dni (ab. 1). Ustalając granice koncentracji poszcze-
gólnych wskaźników kierowano się zasadą aby w każdej
grupie liczebność wynosiła minimum 20 osobników.Użyt-
kowość mlecznąw laktacji 100-dniowej i 3O5-dniowej usta-
lono na podstawie comiesięcznych dojów próbnych w obo-
rze ZD Instyfutu.

Obliczenia statystyczne wykonano przy lżycil progra-
mu SAS. Rómice pomiędzyposzczególnymi grupami osza-
cowano testem wielokrotnego rozstępu Duncana.

Zastosowano następujący model statystyczny:

Y,jtr: lr ł s +RS + Gk+B (mijkL m) + el,kl

gdzie:
y',o, - wydajność: mleka, tŁlszczll, białka; procent: tłusz-

czu, białka;
p - średnia ogólna;
s - losowy wpływ i-tego ojca (i : 1,..33),
RS - stały wpŁyw j-tego roku i sezonu ocielenia fi -

1...l0);
Go - staĘ wpływ k-tej grupy badanego wskaźnika (k:

I,2, 3);

ó (-,,*, - m) - regresja na wiek ocielenia;
e1*, - błQd losowy.

Wyniki iomówienie
W tab. 2 podano średnie arylmetyczne, standardo-

we odchylenia i współczynniki zmienności badanych
wskaźnikow oznaczonych w krwi tych samych osob-
nikówwwieku200 i 250 dni. Stwierdzonobardzo dńą
zmienność wszystkich badanych wskaźnikow (wspóŁ
czynntki zmienności od2I,60ń w przypadku glukozy
do I36Yo w przypadku insuliny). Zaobserwowano
wzrost stęzenia T 4,T 3,IRI oraz poziomu cholesterolu
w 2 5 0. dniu ży cia. Stwierdzon o także nieznaczny spa-
dek aktywności GPT orazpoziomuglukozy i moczni-
ka w 250. dnfu życia. Jak wynika z,wcześniejszych
b adań ( 1 2 ), konc e ntr acj a w skaźnikó w ftzj olo gtc zny ch
krwi charakteryzuje się znaczną zmiennością gdyż
zależy w dużym stopniu od warunków środowisko-
wych, co rw wysokim stopniu utrudnia interpretację.

W tab. 3 i 4 podano tylko wyniki uĄńkowościmlęcz-
nej, j eze li r ó żnic ę p omi ędzy p r rynajmniej dwoma gru-

Tab. 1. Koncentracja badanych wskaźników fizjologicznych
w poszczególnych grupach

Tab.2. Poziom wskaźników fizjologicznych w krwi jałówek
(po głodzeniu) w zależności od wieku (i + SD; V%)

pami (stęzeniem danego wskaźnika) były statystycz-
nie istotne (p ś 0,05). W tab. 3 przedstawiono uzyt-
kowo ś ć mleczną p o szczegóInych grup krów pierwias -

tek w zależności od stężenia badanego wskaźnika
ftzjologicznego w wieku 200 dni. Stwierdzono istotne
różnice w późniejszej użytkowości mlecznej u jałó-
wek charakt ery nĄ ący ch s ię różnym poziomem mo cz-
nlka oraz aktywnością GPT w krwi. Różnice te doty-
c zyĘ j e dyni e l aktacj i 3 0 5 - dni owej . Naj wyżs ząwy daj -
no ś ó tłuszc zll i biaŁka w 3 0 5 - dniowej laktacj i o siągnę-
Ę zwierzętaz grupy o najwyższym poziomie moczni-
ka. W wydajności tłuszczuróżnicę te były istohre w po-
równaniu z dwoma pozostałymi grupami zwietząt
o niższympoziomie tego metabolitu w krwi. W przy-
padku wydajności białka różnice statys§cznie istotne
dotyczątylko najwyższego i średniego poziomu. Nie
stwierdzono istotnych różnic mtędzy grupami w wy-
dajności mleka orazzawartości tłuszczu i białka. Nie-
mniej jednak najwyższąwartośó obserwowano w gru-
pach zvvierząt o najwyższym stęzeniu mocznika. Wy-
dajności tłaszczu i białka sąpochodnymi wydajności
mleka i zawartości w nim tych składników. Zaobser-
wowano równięż istotnie większą zawartość tŁuszcztt
w grupie krów o średniej aktyłvności GPT. Zarówno
jałówki o niskiej, jak i wysokiej aktywności GPT cha-
rakteryzowŃysięniższązawartościąthtszcnlwpierw-
szej laktacj i. Stęzenie pozostĄch wskaźników w krwi
200-dniowych jałowek (To,T3, IRI, GLU i Chol) nie
miało istotnego wpĘwu na ich późniejsząuzlkowość

>50<70

> 0,8 < 1,4

> 2,0 - 4,0

> 2,5 < 4,0

> 5,0 < 6,5

>15<20

>55<90

Tyroksyn a

Ttiiodolytonina

lnsu l in a

Glukoza

Mocznik

Aminotransleraza
alaninowa

choleslerol



Wskaźnik Laktacia Grupa
Wydainość

mleka
Wydainość

tłuszczu
Zawańość

tłuszczu (%)

Wydainość
białka

Zawailość
białka (%)

UB 305

1

2

3

601 8

5954

6284

260,6a

262,6a

285,0b

4,37

4,42

4,58

203,7

200,2a

216,0b

3,40

3,38

3,46

GPT 305

1

2

3

5957

5979

61 25

256,7

27,1,5

264,6

434a

4,59b

4,33a

201,7

205,4

204,4

3,40

3,46

3,45

1'376

Tab. 3. Użytkowość mleczna krów pierwiastek w zależności od koncentracji wskaź-
ników fiziologicznych krwi w wieku 200 dni*

Ę istotny wpĘrv na niektóre cechy ich
póżniejszej uzytkowości mlecznej
(tab. a). Jałowki z grup o najnźszej
koncentracji insuliny i glukozy miŃy
istotnie wyższą wydajność mleka,
tŁaszczlt i białka w pierwszej lakta-
cji. Podobne, choć nięistotne zależ-
ności uzyskali Robinson i wsp. (13)
orazGram|iwsp. (3). Xing iwsp. (27)
i Min i wsp. (10) stwierdzili istotną
róznicę pom tędzy koncentracj ą insu-
liny w krwi młodych cieląt w zależ-
ności od wartości hodowlanej . Zwie-
rzęta z wyższym indeksem zawsze
miały wyższąkoncentracj ę insuliny.
Wyniki te sąw sprzecznośa|zlzys-
kanymi w tej pracy. Stwierdzono rów-
nież istotni e wyższąwydajność tłusz-
czu w laktacji 1O0-dniowej i 305-
-dniowej u krów pierwiastek, które
w wieku 250 dni mtały najnizsze stę-
zenie tyroksyny w krwi, Przeciwstaw-
ne wyniki stwierdzono w odniesieniu
do trijodoĘroniny. Jałowki o najwyż-
szej koncentracji tego hormonu mia-
Ę najwyższąwydajność i zawartość
tŁuszczl w laktacji 100-dniowej.
Otrzymane wyniki są zgodne z bada-
niami Grochowskiej (4), która stwier-
dziła istnienie genetycznej korelacji
między koncentracj ą trij odo§roniny
a zaw artościątŁuszczu (t : 0,45) i za-
wartością białka (r : 0,20). Zdecy-
dowana większość autorów podaje
dodatnie za|ężności między stęze-
niem glukozy w klwi młodych zwię-
rząt a wydajnością mleka, tŁuszczu
i białka (1, 1 6, 19,23). Cy,towane wy-
niki badań nie sązgodne z wynikami
badań własnych. B adania Staufenbie-
la i wsp. (20) jednak potwierdzają
uj emne zależno ś ci między p o ziomem
glukozy w krwi a wydajnością mleka
t tłuszczuuzyskane w niniej szej pra-
cy. Stężenie mocznika w surowicy
krwi moze być, według niektorych
autorów, potencj alnym wskaźnikiem
wartości hodowlanej bydła pod

Objaśnienia: * nie stwierdzono istotnych róznic w cechach użytkowości mlecznej
w zalezności od stęzenia T4, T3, IRI, GLU, Chol i dlatego nie zamieszczono wyników;
a, b średnie oznaczorrę róznymi literami różntąsię istotnie przy p < 0,05

Tab. 4. Użytkowość mleczna krów pierwiastekw zależnościod koncentracji wskaŹ-
ników

Objaśnienia:jak w tab. 3.

mleczną. Nie potwierdzono więc wyników Skrzypka

w krwi 2OO-dniowych jałówek a uzytkowościąmlecz-
ną ale w wieku 90 dni poziom mocznika był dodatnio
skorelowany z wydajnościąmleka, tłlszczu i białka,

Rożnice w koncentracji hormonów tarczycy, insuli-
ny, glukozy i mocznika w 250. dniu życia j ałówek mia-

mocznika pomiędzy 5,0 a 6,5 nmol/litr. Uzyskane
wyniki są także zgodne z wynikami badań Bamesa
i wsp. (1) i Sinnett-Smitha i wsp. (I7),którzy otrzy-
mali dodatnie współczynniki korelacji między stęze-
niem mocznika w krrłd jałówek w wieku 3,4 i 6 mte-

Wskaźnik La ktacja G rupa
Wydajność

mleka
Wydainość

tłuszczu
Zawailość

tłuszczu (%)
Wydainość

b iałka
Zawailość
białka (%)

T4

100

1

2

3

2311

21 99

2253

99,9a

88,9b

93,5

4,33

4,09

4,18

70,9

66,6

68,4

3,08

3,04

3,06

305

1

2

3

61 34

591 7

5982

274,5a

257,2

256,8b

4,5,|

4,38

4,32

208,9

201,3

1 99,4

3,Ą2

3,42

3,35

T3 100

1

2

3

2269

22,18

2296

93,7

91 ,1a

99,9b

4 

"l4
4,11a

4,40b

70,2

67,1

70,Ą

3 12a

3 03b

309

B

100

1

2

3

2389,7b

2209,6a

22033a

98,7a

94,9

91 ,1b

4,14

4,30

4,1 8

72,6a

68,1

67,3b

3,05

3,09

3,07

305

1

2

3

6380,4b

591 1 ,9a

5876,1 a

274,0a

264,3

255,1b

4,33

4,50

4,36

212,2a

201,9

199,,1 b

3,34

3,44

3,40

GLU 305

1

2

3

6224ja

5789,4b

6029,3

274,8a

253,4b

261,9

4,45

4,40

4,36

210,4a

195,9b

204,2

3,40

3,39

3,40

UR 100

1

2

3

2324,7

219Ą,8a

2334,1b

96,2

91 ,7a

100,4b

4,15

4,19

4,35

71,5

67,6

70,3

3,08

3,09

3,04



sięcy a ich późniejszą wydajnością mleka t tŁuszczll.
Także Graml i wsp. (3) wykazali dodatni związek
poziomu mocznika w krwi z wartością hodowlaną.
Pozo stałe r óżnice w użytkowo ści mlecznej między gru-
pami krów o roznym stęzeniu wskaźników ftzjologtcz-
nych w krwi w 250. dniu życiabyły sta§stycznie nie-
istotne.

Wyniki badafi wykazlją ze trudno przewidywaó
przyszłą użytkowośc mleczną krów na podstawie
wskaźnikow fizjologicznych oznaczanych w krwi ja-
łowęk. Na podstawie analizy wynikow można twier-
dzić, że poza cholesterolem, którego poziom nie miał
istotnego wpływu na cechy mleczności, pozostałe
wskaźniki wykazuj ą p ewne p owi ązanla z uzytkowo ś -
cią mleczną. Krowy o najwyższej wydajności tłusz-
czu mtaĘ najniższąkoncentrację tyroksyny w krwi
w 2 5 0. dnil1 Ę cia. Naj wyższą wydaj ność t zaw artośó
tŁaszcztt wykazywŃy krowy, które miĄ najwyższą
koncentrację trijodotyroniny. Jałówki o niskim stęze-
niu insuliny we krwi w wieku 250 dni mtńy najwyż-
szą wydajność mleka, tłuszczll i białka w pierwszej
laktacji 10O-dniowej i 305-dniowej. Najwyższą !vy-
dajność mleka, tłuszczll i białka vłykazywŃy krowy,
które miĄ najniższy poziom glukozy w krwi w wie-
ku 250 dni, Jałowki, które mtały najwyższąkoncen-
trację mocznika w krwi w wieku 200 dni, osiągały
najwyższąwydajnośc tŁuszczui białka w laktacj i 3 05 -
-dniowej, W przypadku koncentracji w 250. dniu zy-
cia, krowy o najwyższej wydajności mleka t tŁuszczu
w laktacji 100-dniowej miały najvnryższe stężenie tego
wskaźnika w krwi. Pierwiastki z grvpy o akty,,vności
aminotransferazy alaninowej między 15 a 20 UlI
w 2 0 0. dnil ży cia wykazyw aĘ naj wyżs zą zaw arto ść
tŁuszczu.
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