
Praca oryginalna Original paper

Wpływ żywienia cieląt
mieszankami mi neral no-zi ołowymi

na poziom immunoglobulin w surowicy krwi*)

HENRvK KRUKoWSKl, pAWez eożaŃSKl, LEoN SABA,
ALINA cYMBAŁA, RYSZARD STENZEL*

*Katedra ,.o:f;"r;li: ffil,".ilif3ilffi,T',i::]-1l'ff3,#fl:T : il""'.:HiłXiti"ruo Lublin

Krukowski H., Różańśki P;, Saba L., Cymbała A., Stenzel R.

Feeding calves mineral-hetb mixtures and theit influence on the level ot se]um immunoglobulins

Sumlnary

Bovine IgG,, IgGr,IgM were measured in the serum of 30 calves on day 70 and day 110 of their lives. Calves
from two expirimeńtal groups were fed a mineral-herbs mixture (1-60/o of herbs in mlrture),

The rate of IgG; did not significantly increase in either the control or treatment groups. The levC! of IgG,
decreased in thó cóntrol group and increased in the experimental groups, but the data was not significant.

In the experimental groups of calves IgM levels showed a significant increase, while in the control group the
level of IgM was the same in day 70 and day |10 of the calves lives.
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Ni e ko rzystne czynniki śro dow i sk ow ę pr zy czyni aj ą
się do osłabienia sił obronnych organizmu zwiększa-
jąc jego podatność na infekcje. Efekt działania nieko-
rzystnych bodźców środowiskowych na układ odpor-
nościowy zależy od rodzaju czynnika, jego natężenia i
czasu trwania, a także od zdolności adaptacyjnej or-
ganiznu (2, 5, 10).

Zdr ow ie cieląt j est watunkiem prawi dłowego wzro-
stu i rozwoju orazpóźntejszej ich produkcyjności. W
naturalnych wanrnkach, dzięki pobranej slarze, nowo
narodzone cielę nie uczestnl,cząc aktywnie w wytwa-
rzanlu przeciwciał, zyskuje odporność na okres czte-
re ch tygo dn i ży cia. Jednakze ze w zględu na małą e fek-
tywność uruchamianych mechanizmów obronnych jest
ono narażone na zagrożenia wynikające z oddziały-
wania niekorzystnych czynników środowiska ( 1 I, l2).

z ,lwagi na złożonąetiologię chorób cieląt, szcze-
gólnie tuż po urodzeniu olaz w okresie wygasania bier-
nej odporności siarowej, poszukuje się nowych metod
aktywizacji odporności, zwłaszcza nieswoistej (1, 4,
8). Wśród wielu substancji oddziaływujących na układ
immunologiczny cieląt najmniej poznany jest wpływ
ciał biologicznie czynnych zawartych w ziołach, któ-
re po dostaniu się do organizmu tak ludzi, jak i zwie-
rząt, wywoływać mogą swoiste reakcje immunomo-

dul acyj ne. Prep araty pochodzenia ro ś linne g o zalicza-
ne są do immunostymulatorów naturalnych, a poszcze-
g ó lne zioła w ykazuj ą w y r aźn ą s w o i st o ś c o ddziaŁy w a-
nia na układ immunologiczny (6,1).

Celem badań było określ enie wpływ u zioł podawa-
nych cielętom na zawatl'ośc immunoglobulin G,, G, i
M w surowicy krwi. w trzecim i czwanym miesiącu
życia.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w Ośrodku Hodowli Zarodo-

wej w T. w woj. zamojskim. W doświadczeniu wykorzy-
stano 6l cieląt cb z tóżnym dolewem krwi hf podzielo-
nych na 3 grupy zywieniowe: kontrolną K (21 sztuk) i
grupy doświadczalne - A i B (każda po 20 sztuk). Wszyst-
kie trzy grupy cieląt otrzymywały od 7 dnia zycia siano
łąkowe i mieszankę treściwą (śruta jęczmienna, pszenna,
słonecznikowa i poekstrakcyjna sojowa oraz otręby pszen-
ne). Okres pojenia mlekiem pełnym trwał'/0 dni. Do 3

miesiąca życia grupa kontrolna otrzymyłvała mieszankę mi-
neralnąMMB w ilości 1,5oń, zaśpocząwszy od 4 miesiąca
życia zwiększono dawkę mieszanki MMB do 20ń. Cielęta
w grupach doświadczalnych otrzymywały natomiast do 3

miesiąca zycia mieszankę mineralno-ziołowąw ilości: grupa
A 2,5oń,w tymziół 1%o; grupaB -3,5o/o, w tym ziółż%.
Od 3 miesiąca życia cielęta z grupy A źywiono mieszanką
mineralno-ziołową w ilości 4% (ziół 2oń), zaś z grupy B
odpowiednio 60ń (w tymziół 4%).W skład mieszanki mi-
neralno-ziołowej wchodzlĘ pohzywa, melisa i dziurawiec*) Praca finansowanapTzez KBN nr projektu 5 PO6K00912



Tab. l. Poziom immunoglobulin (g/l) w surowicy krwi cieląt(po ż0%o), ziele skrzypu i kwiat
krwawnika (po 15%) oraz babka
lancetowata (10%), Zwierzęta
zl.wione byĘ indyłvidualnie z co-
dziennyln odważaniem pasz l

kontrolowaniem ilości niewyja-
dów.

Do badań w kierunku oznacza-
nia pozionu immunoglobulin w
surowicy krwi wybrano losowo
spośród wszystkich cieląt 30
sztuk (8 w grupie K, 10 w grupie
A i 12 w grupie B). Krew pobie-
raflo zżyły szyjnej powierzchow-
nej dwukrotnie w odstępie 40 dni.
Pierwszy raz krew pobrano od
cieląt w 70 (+10) dniu zycia.

Oznaczanie IgG,, IgG, oraz
IgM przeprowadzono metodą im-
munodyfuzji radialnej wg Man-
ciniego w modyfikacji Fahey i McKalvey (3) W tym celu
wykorzystano gotowe zestawy diagnostyczne ,,BIND A
RIDTM" firmy The Binding Site, Biringham, UK.

Uzyskane wlrriki opracowano sta§stycznie podając śred-
nie arytmetyczne (P i odchylenia standardowe (s). Istot-
ność róznic pomiędzy porówny.wanymi średnimi wyliczo-
no przy uzyciu testu t-Sfudenta.

Wyniki iomówienie
Sredni poziom IgG,, IgG, oraz IgM w okresie trwa-

nia całego doświadczenia zarówno w grupie kontrol-
nej jak i grupach doświadczalnych nie odbiegał od
norrn uznanychza f,rzjologiczne i wynosił od 15,75 do
20,80 g/l (IgG,); 3,3I-5,02 g/l GgG,) orazZ,I5 do 3,20
gllw przypadku IgM.

W grupie kontrolnej cieląt otrzymujących mieszan-
kę ,,MMB" nastąpił spadek poziomu immunoglobu-
lin IgG, i IgM. Największy spadek (o 22,5%o) odnoto-
wano wprzypadku IgG,. Spadek zaś koncentracji IgM
w surowicy krwi był niŻszy i wynosił tylko 2,6%. Na-
tomiast w przypadku IgG, nastąpił wzrost ich pozio-
mu z 19,88 g/l u cieląt 70-dniowych do 20,80 g/l u
1 10-dniowych. NaleĄ j ednabe zaznaczyć, iz w pierw-
szym pobraniu poziom immunoglobulin G, wykazy-
waŁbardzo wysokie wahania (od 8,4 do 30,0 g/l). Róż-
nice w poziomie badanych immunoglobulin u cieląt
kontrolnych między I a II pobraniem nie byĘ istotne
statystycznie.

W grupie cieląt otrzymujących do trzech miesięcy
życia I,0oń ztoł, a od czterech miesięcy 2,0oń zioŁ (gr.
A) odnotowano wzrost poziomu zarówno immunoglo-
bulin klasy G jak też immunoglobulin klasy M. W przy-
padku IgM różnicamtędzy I a II pobraniem była istot-
na statystycznió (p < 0,05).

W grupie B zwterząt żywionych mieszanką mine-
ralno-ztołowąw ilości 3,5% (do 3 mies.) i 6% (od 3

mies.) nastąpił wzrost zawartości immunoglobulin kla-
sy G,, Grorazklasy M w surowicy klwi cieląt mtędzy
70 (+10) a 110 (+10) dniem życiao odpowiednio20,I,

Objaśnienie: * - różnice statystycznie istotne przy p < 0,05.

31,2 i 27 ,Io/o. Różnice w poziomie IgM były istotne
statystycznie. Łagodny efekt immunostymulacyj ny,
szczególnie zaznaczony w przypadku IgM zwlązany
jest byc może z dziaŁaniem babki lancetowatej, która
pobudza tworzenie mediatorów odporności immuno-
logicznej (5, 1 5) oraz pokzywy wzmacniającej ogól-
ną odporność organizmu.

Wyniki badań własnych (9,14) sugerują iż w okre-
sie żyłvienia ziołamt zawierującymi ciała biologicznie
czynne cielęta reagują zarówno zwiększonym pozio-
mem immunoglobulin G (total) w surowicy krwi jak
te ż zw lęks zo nym temp em wzro sfu i zuży c ie m p a szy.

Wykorzystanie ziół jako naturalnych immunostymu-
latorów ma duze zalety ze względl na zawarte w nich
sub stancj e czynnę, które mo gą wyrvi erać ws zechstron-
ne korzystnę działante. Ponadto dodatek niektórych
ztół może przyczynic się do popfawy smakowitości
orazlepszego pobierannpaszy, a w konsekwencji do
zwiększenia przyrostów masy ciała (6, 13).

Podsumowuj ąc należy stwierdzić, że podawanie cie-
lętom mieszanek ziołowych może wpływać stymulu-
jąco na poziom immunoglobulin w surowicy klwi.
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