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ptacji funkcji do wielu zmieniających się uwatunko-
wań żywteniowych i środowiskowych. Siara, mleko
pełne lub rnlekozastępcze mieszanki stanowią łatwo
Śtrawną dietę noworodków i dopiero w okresie odsa-

czasu odsadzenia prosiąt udział stałych pasz pocho-
dzęnla roślinnego nie przekracza 30ń metabolicznej
energii diety, Odsadzante prosiąt wl,Ęe się z dosyć
nagĘm przejściem na mniej strawny pokarm, pobie-
rany w odmiennej częstości i ilości w porównaniu z
p o karme m otr zy myw anym nafu ra Inie pr zez s s ani e s i a -

ry i mleka w okresie neonatalnego rozwoju. W przeci-
wieństwie do prosiąt odsadzanie u cieląt jest powolne
i trwa nawet kilka tygodni, a jego cechąjest zwiększa-
nie puli składników roślinnych przy równoczesnym
zmnlejszaniu składowych mleka lub mlekozastępczych
mieszanek, W okresie postnatalnym wykształcają się
y zwier.ząt prze a także
uczynnlaJą Slę W awlenla
mikrobiologtczn ych dni
życia neonatalnego cielęta karmione są siarą pełnym
mlekiem, lub pozostająna diecie mlekozastępczej. Pro-
cesy trawienia u cieląt z okresu neonatalne go nie róż-
ni ą s i ę o d trawieni a u rw ter ząt mo no gasĘ czny ch, gdy ż

pokarmpłynny ieńca, wna-
ŚtępstwiÓ,odruc kiprzeły\o-
wej i omijania I7 , 18, 3l,
47,49).

Cielęta przęzraczone do hodowli i poddane selek-

sąw pełni zwierzętamiprzehlwającymi. U cieląt wcze-
śniej odsadzanychpojawiają się istotne rożnice w ak-
tywnościach enzymów przewodu pokarmowego w
porównaniu z aktywnością u cieląt pozostających na
diecie mlecznej lub mlekozastępczych substratach
nawet do kilku miesięcy w warunkach karmienia ukie-
runkowanego na uzyskiwanie wysokiej jakości cielę-
ciny (12, 13).

Uwz ględniaj ąc dwa zr ożntc ow ane sp o s oby żyw te,
nia cieląt koniecznym stało się poznanie żyłvieniowych
uwarunkowań i ich wpływów na procesy syntezy i
wydzielani a enzymów oraz trawtenia w celu maksy-
malnego wykorzy
przystosowania do
czymlukierunkow
szy ch efektow pro dukcyj nych.

Poznanie ponadto procesów eruymatycznego tra-
wienia składników pokarmowych w okresie postna-

prakqlcz-
prawidło-
wzrostu i



rozwoju oTaz w okresie poodsadzeniowym zwterząt,
kiedy obserwuje się najczęściej zaburzenia procesów
trawienia, atakże ich konsekwencje w postaci biegu-
nek i wtórnych infekcji jelitowych, które prowadządo
duzych strat w odchowie (3, 10, I1,29).

Aktywnośó enzymów ttawiennych
a ]esOlpcia siarowych p]zeGiWGiał

Nowo narodzone cielęta sąszczegolnie wrazliwe na
infekcje do czasu uzyskania odporności biernej, naby-
wanej przez wchłanianie jelitowe zawartychw siarze
pr zeciw ciał. S i arowe immuno globuli ny p o do staniu si ę
do żołądka i dwunastnicy oraz jelita czczego są chro-
ni one pr ze d hydro litycz nym dzińaniem enzymów pro -
teolitycznych skutecznym hamowaniem ich aktywno-
ści, między innymi, przez siarowy inhibitor trypsyny.
niską sekrecj ę enzymów żołądkowo-trzustkowy ch or az
niską sekrecjąHCl w żołądku (1, 12, 13).

P r zew aga wydzielania p odpuszc zk,l,, przy równo -
czesnym wydzielaniu małej ilości pepsynogenów o
niskiej aktywności, dodatkowo nie ulegających ak-
tywacji na skutek małej sekrecji kwasu solnego, wa-
runkują ochronę przed trawieniem białek odporno-
ściowych siary u cieląt, przy zachowanych jednak pro-
cesach hydrolizy białek kazeinowych dzięki wyso-
kiej aktywności izoenzymow podpuszczki. W treści
dwunastnicy i jelita cienkiego funkcję ochronnąwo-
bec siarowych przeciwciał pełni siarowy inhibitor
trypsyny, wykryty jeszcze w 195 I r. przez Laskow-
skiego i wsp. (28). U prosiąt w okresie neonatalnym
aktywność trypsyny w dwunastnicy jest hamowana
przez siarowy inhibitor dostający się już zpierwszy-
mi porcjami siary do żołądka i dwunastnicy. Wzrost
aktywności trypsyny u prosiąt pojawia się dopiero w
drugim dniu po urodzeniu iwzrasta do 9-go dnlażycia
postnatalnego. Należy podkreślić, że w tym czasie
stężenie siarowego inhibitora trypsyny maleje pro-
gresywnie i zanika całkowicie w 1O-tym dniu po po-
rodzię (1,5).

Znaczente o chronnej ro li si arowe go inhib itor a try p -

syny wobec przeciwciał wchłanianych z przewodu
pokarmowe go pro siąt zo stało dodatkowo potwierdzo-
ne,przez udokumentowanie istnienia dodatnich kore-
lacj i między o so czow ą zaw artością immuno globulin
klasy IgG i IgA a zawartościąi stopniem inhibicyjne-
go oddziaływania siarowego inhibitora trypsyny ma-
tek tych prosiąt (10, 19), Natomiast u cieląt nowo na-
rodzonych naj więks z e zdo lno ś ci pr zecho dzenia s iaro -

lvych przeciwciał przez barierę jelitową stwierdzono
w czasie pierwszych 36 godzin życia, co dodatkowo
p owiązane było z najw y ższą aktywno ś cią s iarowe go
inhib itora tryp syny pr zyp adaj ąc ą na czas b ezp o śred-
nio po porodzie (23,34,35).

Interesujących danych o działantu splzęzonych me-
chanizmów w okre s ie ży cia neonatalne go do starc zyły
badania inhibitorów trypsyny trzustkowej w siarze i
płynie omoczniowym oraz w przewodzie pokarmo-
wym noworodków rożnych gatunków. Komplemen-

tarnym i dodatkowym czynnikiem neonatalnego ogra-
niczania aktywności enzymów proteolitycznych w
pr zew o dzte p okarmowym j e st zmni ej szona reaktyw-
ność sekrecyjna trzustki na pokarmowe pobudzenia i
neurohormonalne stymulacj e, co warunkuj e dodatko-
wo małą aktywność enzymów proteolityc zny ch w tre-
ści jelitowej, na które działająinhibitory proteolizy,
wydzielane wTazz sokiem trzustkowym lub dostające
się z siarą (30,32, 44-46, 48).

Wpływ żywienia
na aktywnośó enrymów tlawiennych

Cielęta zywione w okresie przedprzeżuwaczowym
paszami stałymi, przy eliminacji składników zawar-
tych w mleku, a opartymi wyłącznie na pokarmie po-
chodzęnia ro ślinne go, syntetyzuj ą mniej podpus zczki
i laktazy, natomiast więcej pozostałych enzymów
ż ołądkowych, trzustkowych i j e litowych or az wy dzie -

lająwięcej żołcintż cielęta żywione mlekiem lub po-
zostające na diecie oparlej o składniki naturalne mle-
ka (I2,I7 ,24,ż5,27 ,40-42'). U jagniąt np. pozostają-
cych od 30-go dniażyciapostnatalnego na diecie opar-
tej o składniki i substraty roślinnego pochodzenia
stwierdzono wzrost ogólnej aktywności enzymów
trzustkowych w czasie od 42 do 100 dni życia (I2,
26). W podobnych badaniach na cielętach wykazano
wzrost aktywności amy|azy soku trzustkowego u cie-
Iąt przehlwaj ących, w p orównaniu z aktyrvno ścią te go
enzymu u cieląt w okresie neonatalnym i okresie przed-
przeżlw aczowym (24, 25).

Najlepiej poznano dotychczas procesy trawienia w
okresie neonatalnego rozwoju u prosiąt. Ilościowa ana-
ltza aktywności trzustkowych enzymów proteolitycz-
nych wykazała niskie warlości w życiu płodowym i
tendencję wzrostową tuż przed urodzeniem orazko-
lejne, malejące warlości, w czasie pietwszego tygo-
dnta ży cta neonatalne go (3 2, 3 3 ). Nalezy podkreślić,
że aktywność enzymow proteolity czny ch ponownie
wzrasta u prosiąt w czasie drugiego tygodnia ich ży-
cla.

Badania nad rozwojem syntezy i aktywnośctąenzy-
mów trawiennych trzustki u cieląt w okresie życlapŁo-
dowego i neonatalnego prowadzono głównie anaIizu-
jąc homogenaty trzustkowe (12). Już u płodów bydlę-
cych wykazano, że komórki żołądka i trzustki zawie-
rająduże ilości enzymów (7, 11). Po urodzeniu ak-
tywność wszystkich enzymów byŁa utrzymywana na
bardzo niskim poziomie przez okres dwu dnt życia i
dopiero po tym czasięwzrastała (11, 34). U płodów i
cieląt najmłodszych proporcja np. chymotrypsyny do
trypsyny była wysoka, a od2I dnia życia neonatalne-
go zdecydowanie malała, Nalezy podkreślió, żę cał-
kowita aktywność trypsyny, chymotrypsyny, \ipazy i
amylazy nie ulegała zmianom w czasie ostatnich dni
życia pŁodowego i dwu pierwszych dni życia neona-
talnego, Wzrastała dopiero wraz z rozwojem cieiąt w
czasię p ierws zych tr zech tygo dni ich ży cia. W okre s ie
żywienia siarowego cieląt wysoką aktywno śc enzyma-



ty czną wykazuj ą frakcj e chymozynowe błony ś luzo -
wej żołądka przy małej zdolności trawienia proteoli-
tycznego ptzez ęnzymy soku trzustkowego, Umozli-
wia to koagulację i inicjację trawienia kazeiny w tra-
wieńcu oraz jego kontynuację w jelicie cienkim. Zroż-
nicowanie j ednak aktywności enzymów trawiennych
żoŁądka i trzustki w okresie neonatalnym oraz wpłyrv
rodzalu żywienta i składników diety, a także neuro-
hormonalnej regulacji nie zostało dotychczas w pełni
poznane iwymaga dalszych badań (4,7-9,16).

Aktywność sekrecyjna trzustki jest regulowana w
okresie uczynnienia męchanizmów netwowej i hor-
monalnej sĘmul acj i s ekrecyj nej pr zez aktywno ś ć tryp -
syny obecnej w treści jelitowej (6, 49). Gdy poziom
aktywnej tryp syny w dwunastnicy malej e, trzustka j e st
pobudzana przęz mechanizm cholecystokininowego
sprzężenia z peptydem monitorującym soku trzustko-
wego do zwiększonej sekrecji i pobudzenia syntezy
enzymów trawiennych trzustki. Dlatego obecność eg-
zogenny ch inhibitorów trypsyny pokarmowego pocho-
dzęnia w warunkach żywi enia surową mączką s oj ową
w obrębie dwunastnicy i jelita czczegoprowadzićmoże
do up o ś l ed zęnia enzymaty cznę go trawi eni a b iałek
pokarmowych i zmniejszonego wchłaniania amino-
kwasóą przy równoczesnej utrac ie pr zez przęwó d po-
karmowy i z kaŁem ni e aktywnych komp leks ów bi ałka
enzymatycznęgo. Powoduje to straty aminokwasów i
prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju zwlę-
rząt w okresie intensyvnego wykorzystywania ener-
gii i składników potrzebnych do formowania struktur
tkankowych, narządowych i układowych (lI, 12, 79,
25).

Z dotychczasowych badań wynika, ze w okresie
postnatalnego rozwoju zarówno dieta jak też i wiek
postnatalny determinuj ą zmiany aktywności enzymów
trzustkowych u cieląt. Specyficzna aktyłvność chymo-
tryp syny, elastazy, karb oksyp e pty dazy B, ryb onukle -
azy iltpazy wzrastaŁa 7,6 i2,2-Wotnie w czasie do 70-
-go dnia życialcieląt żywionych wyŁącznie mlekiem.
W tym samym czasię akĘwność alfa-amylazy rosłal
tych cieląt w trzustce aż32,3-1<rotnie w porównaniu z
aktywnością bezpośrednio po urodzeniu. Natomiast
specyficzna akĘwnośc karboksypeptydazy A i fosfo-
ltpazy A, nie ulegała zmianom w czasie postnatalne-
go rozwoju , zaś akĘwność trypsyny i kolipazy malała
odpowiednio o 59 i 44% w czasie od 7-go do 1 19 dnia
życia cieląt pozostających na diecie mlecznej i cieląt
przeżuwających w czasie od 70-go do 119 dnta życia.
U cieląt odsadzonych aktywność specyficzna chymo-
trypsyny, alfa-amylazy ilipazy wzrastaław czasie mię-
dzy 56 a 1 19 dniem I ,7 , I ,3 i 2,3-kłotnie, podczas gdy
aktywność kolipazy w §rm czasie malała o 47%o. Po-
równanie aktywności a-amylazy tltpazy u cieląt prze-
żruwających z aktywnością u cieląt pozostających na
diecie mlecznej udowodniło wyższe wartości w grupie
odsadzonychiprzeżuwających cieląt w czasie 56,70 i
119 dnia rozwoju postnatalnego. Przeciwne tendencje
stwierdzono w akĘwności kolipazy trzustkowej u §ch

dwu grup cieląt, wyższe u karmionych mlekiem, aniż-
sze u cieląt przeżuwających (1 I, 12,26-28,36),

Zmtanomaktywności enzymów trawiennych trzust-
ki towarzyszyły zmiany peptydów regulujących pro-
cesy sekrecji soku trzustkowego. Osoczowe stężenie
gastryny wzrastało odpowiednio I,7 oraz 28-krotnie
w czasie między Z-gim a7-mym dniem życianeona-
talnego cieląt, a następnie malało o 7I t 57oń w czasię
od 7-go do 28-go dniażycta(II,24,25).

Prawie dwukrotnemu wzrostowi stężenia llegała
takze cholecystokinina (CCK) u cieląt pozostających
na diecie mlecznej w czasie między 2-gima 28 dniem
ży cia, p o dc zas gdy s omato statyna :ule gaŁa zmniej sze -
niu w 7-mymdniu o 36ońw porównaniu ze stężeniem
w czasie urodzenia. W czasie dalszego okresu rozwo-
ju postnatalnego osoczowe stężenie somatostatyny
ro sło az do 7 0 - go dnia ży cia pr zel<ł aczaj ąc pi ę c i okrot-
nie stężenie z dnia 7-go. Należy podkreślić, że w ba-
daniach tych nie stwierdzono istotnych zmlan stęże-
nia osoczowego GIP-u (Gastro-Intestinal Peptyde) i
PĘ motyliny i sekretyny u tych cieląt przy wyższych
jednak stężeniach u cieląt przeżuwających. Przeciw-
nie do tych neuropeptydów zachowywało się osoczo-
we stęzenie somatostatyny, VIP-u i sekretyny u cieląt
przeżuwających, gdyż malało o przeszło połowę w
porównanil ze stężeniem u cieląt karmionych mle-
kiem. Nie pojawiały się natomiast rcżnice w osoczo-
wym stężeniu CCK i motyliny u cieląt tych dwu grup
żywieniowych. Trzustkowa synteza większo ści ęnzy -
mów trawiennych u cieląt po odsadzeniu ulega wzro-
stowi, co jest widoczne szczególnte w odniesieniu do
rybonukleazy,a-amylazyienzymówproteolitycznych.

Istnienie prostej i bezpośredniej zależności między
substratową pulą trawienną i jej rodzajem a syntezą i
puląenzymów trawiennych w trzustce u cieląt w okre-
sie postnatalnym nie zostało dotychczas ewidentnie
udokumentowane i jest raczej problematyczne, czy
rzeczywiście istnieje w wymiarze funkcjonalnym.
Aktywność rybonuklea zy jest wysoka, np. w momen-
cie urodzenia cieląt i rośnie wraz z wiekiem, także u
cieląt w okre s ie przedpr zeżuwaczowym, p omimo bra-
ku zasiedlenia bakteryjnego w przedżoŁądkach. Wy-
soka aktywność tego enzymu w trzustce jest typowa
dla zw ier ząt pr zeżuw aj ącyc h. Warto ś c i s twi erd zonę u
cieląt w odniesieniu do aktyr;vności rybonukleazybyŁy
aż 5000 razy wyższe od tych, które spotyka się u pro-
siąt i ludzi (11).

Ciekawym też jest wzrost poodsadzeniowy aktyw-
ności lipazy trzustkowej, mimo przecież zdecydowa-
nego spadku puli tłuszczowych substratów w żywie-
niu i treści pokarmowej po odsadzeniu cieląt. Takżę
aktywność a-amy\azy rośnie u cieląt w okresie ptzed-
pr zeżuw aczowym, mimo s tałe go, b o 3 Yo udziŃu s krob i
w diecie cieląt.

Wyniki tych badań dowodząwięc o wieloczynniko-
wym i poza żywieniowym wpływie na wielkość wy-
dzielonego soku trzustkowego i pulę synteĘzowanych
enzymów trawiennych trzustki zatówno w okresie



postnatalnego rozwoju cieląt jak tez stosowanta zróż-
nicowanego żywienia w okresie dojrzałości (37, 38,
48,49).

Mimo, żę więdza odno śnie mechanizmów regulacj i
czynności motorycznych i sekrecyjnych przewodu
p okarmowe go, w tym i trzustk i u zw ier ząt i człowieka
w ostatnich 3 dziesięcioleciach niewspółmiernie wzro-
sła to znajomośó §ch procesów uzwierzątprzeżuwa-
jących jest ciągle mało satysfakcjonująca, fragmenta-
ryczuą a nawet czasami błędna.

Należy podkreślić, że trzustka u zwierząt przeżu-
wających pełni kluczową rolę w trawieniu przedżo-
łądkowych produktów mikrobiolo glcznego pochodze-
nta, wŁącznię z całością mikroflory i mikrofauny do-
stającej się do dwunastnicy, ataWe z substratami tra-
wienia, które uniknęły enzymatycznej hydrolizy w
przedżołądkach i trawieńcu. Dlatego rola trawienia
trzustkowego we współczesnym systemie obfitego
tywieniapaszami treściwymi, kiedy duża ilość nie sfer-
mentowanej skrobi i nie strawionych białek dostaje
się do dwunastnicy lub celowo jest chroniona przed
str awi eni e m zabie gami te chno 1 o gi c zny mi, a pr zęzna-
czona jest wprost do trawienia jelitowego, winna być
lepiej poznana.

Motoryczna i sekrecyjna czynnośó
plzewodu pokamowego

Funkcjonalna gotowośc motoryczna przewodu po-
karmowego jest już w pierwszych godzinach życia
neonatalnego w pełnej sprawności czynnościowej, a
stopień jego pobudzenia jest uwarunkowany rodzajem
pokarmu, j ego składnikami oraz obj ęto ścią t fizy czną
strukfurą substratów trawienia. Silnie uwidoczniona
głowowa faza stymulacji motorycznej żołądka i jelit
orazwydzielanie soków trawiennych ujawnia się naj-
efektywniej w warunkach odruchowego pobudzęnta
receptorów przez ssanie już w pierwszych godzinach
Ę cia cieląt (2, 3, 3 3) . S tymul acj a c zynno ś c i motory cz-
nej przewodu pokarmowego, wysoka przy pobieraniu
płynnej karmy i powolna przy zjadaniu stałej, nie jest
w jednakowym stopniu adekwatna do stopnia rozwo-
ju sekrecyjnych funkcji przewodu pokarmowego w
okresie neonatalnym, których ronvoj ma cechypowol-
ności u cieląt i prosiąt i trwa nawet do kilkunastu ty-
godni życta postnatalnego. Objętość wydzielanego
soku trzustkowego, żółci i soku jelitowego jest zsyn-
chronizowana czasowo i ilościowo z migrującym kom-
p leksem mi o elektry cznym (MMC), które go skrótow e
określenie MMC pochodzi od mianownictwa angiel-
skiego Migrating Myoelectric Complex (45). W okre-
sie między pobieraniem pokarmu MMC charaktery-
zuje się występowaniem 3 odmiennychfaztej aktyw-
ności, W fazię I, elektryczna aktywnośc depolaryza-
cyjna nie występuje w ogóle t fazę tę cechuje cisza
elektryczna, i nie pojawiają się w czasie jej trwania
wyładowania iglicowe .W fazię II pojawiająsię niere-
gularne wyładowania czynnościowe o cechach depo-
Iaryzacjiiglicowych, które narastająw częstości i am-

plitudzie, anazywanę sąskrótowo ISA (Inegular Spi-
king Activity - nieregularna aktywność elektryczna).
F aza III to faza RS A (Re gular Spiking Activity - re gu -

larn a aktywno ś ć e 1 ektry czna), char aktery zuj ąc a s i ę re -

gularnością i jednakową częstością oraz najwyższą
amplitudą iglicowych wyładowań czynnościowych.
Czastrwaniatrzęchfaz caŁego cyklu MMC trwa u cie-
ląt od 30 do 35 minut w okresie do odsadzeniaiwzra-
sta do 60 - 80 minut po odsadzeniu. W długiej fazięI
(NSA) transpot1 treści w jelicie jest najbardziej po-
wolny, zaś wydzielanie soku trzustkowego najmniej-
sze. Kwaśna tręść powoduje stymulację wydzielania
sekretyny i potencjalizację sekrecji soku trzustkowe-
go, obfitego w wodorowęglany iprzeztobardziej za-
sadowego odczynu. Powoduje to takżę narastanie se-
krecji soku trzustkowego i zawarlości w nim białka
enzymaĘcznego, co sprzyj a jego aktyw acji i uczyn-
nieniu pro c e s ów enzymaty czne go trawieni a. S tan ten
jest charakterystyczny dla fazy II (ISA), która prze-
chodzi w fazę III (RSA) o najwyższej aktyłvności se-
krecyj nej i motory cznej dwunastnicy i jelita czcze go.

W okresie pojedzeniowym pojawia się wzór MMC
zbliżony do fazy III (RSA), któremu towarzyszy na1-
wy ższe wydzielanie s oku trzustkowe go or az najv,ry ż-
szy transport jelitowy treści. W warunkach zabwzeń
czynno ś ciowych or az działani a toksycznych produk-
tów infekcji bakteryjnych fazowość czynności moto-
rycznych ulega zakłóceniu, podobnie jak sekrecja i
jelitowy transport treści (2,3,20-22, 47),

Procesy regulacji czynności motorycznych i sekre-
cyjnych soku trzustkowego, atakże i procesów trawie-
nia nie zostaĘ doĘchczas bliżej poznane u zwierzątw
okresie neonatalnym i wymagaj ą dalszych badań.

a.
Zywieniowe uwarunkowania wydzielania żółci

ijejskładników
Powstawanię żółci j est wynikiem zintegrowanego

działania zar ów no ko mórek w ątrob owy ch j ak i ko mó -
rek nabłonkowych przewodów zółciowych. Zółó wą-
trobowa jest modyfikowana w kanalikach żołciowych
przez procesy sekrecji i wchłaniania wody oruz ęIek-
trolitów, które podlegająregdacji hormonalnej i ner-
wowej (39-43). Ponadto komórki nabłonkowe prze-
wodów zółciowych synteĘzująi uwalniają szereg pep-
tydów takich jak interleukina-6, interleukina-8, czyn-
nik beta modyfikacji wzrostu - TGF-B (Transforming
Growth Factor), czynnlk alfa martwicy nowotworów
TNF-a (Tumor Necrosis Factor), endotelina-1, che-
motaktyczne białko-l monocy,tów oraz tlenek azota
(3 9), które determinuj ą w zajemną i precy zyjną łącz-
nośó czynnościową komórek wątrobowych i kanali-
kowych. Nalezy podkreślić, że dzięki zdolności wy-
dzięIania cytokin i chemokin nabłonek kanalików żół-
ciowych bięrzę udział w regulacji reakcji immunolo-
gic zny ch w o dp owi e dzi na dzińanie c zynników p ato -

gennych i rozwoju procesów zapalnychwątroby (39).
W regulacji wydzielania żołci istotnąrolę odgrywa

pokarm. Badania przeprowadzonę na nowo narodzo-



nych zwier zętach wykazały, ze p op o siłkowa obj ęto ś ć
żołct w przeliczeniu na kg masy ciała u cieląt jest
znacznlę wyższa (2,88 ml/godzinęlkg m.c.) aniżeli u
prosiąt ( 1, 9 ml/god zinęlkg m. c. ). Róznice te wynikaj ą
z odmienności gatunkowej jak również odmienności
składu dtety, gdyż mleko krów zawiera więcej tłlsz-
cz|L w porównaniu z mlekiem macior. Pomimo tych
różntc objętość żółciutych dwu gatunków zwterząt,
zawartośc składników organtcznych w tym i soli kwa-
sów zółciowych nie rożniąsię istotnie (16). W pierw-
szych trzęch godzinach po przyjmowaniu pokarmu
objętość żołcimaleje, co jest spowodowane dostaniem
się białka i tŁuszcztt mleka do dwunastnicy, jak rów-
nież obecnością dużej ilości galaktozy, która bardzo
łatwo ulega wchłanianiu,

Zmianywprocesachmetabolicznych jakiezachodzą
we wczesnym życiu noworodka podlegająwpływom
czynników endo- i egzogennych, acelem i sensem ich
j e s t wyks ztałc eni e fizj olo gtc znych me chani zmów ada-
ptacyjnych do nowo powstałych warunków żywienia
i środowiska. Do nowych czynników należy zaliczyc
zmtanępokarmu oraz kontakt z florąbakteryjną i na-
stępowe zasiedlenie przęz nią przewodu pokarmowe-
go. Rodzaj pokarmu wl,wiera wpływ na kwasy żół-
ciowe w zakresie ich koniuga cji z tauryną lub glicyną.
Zwlerzętabędącenadiecieroślinnejvrykazujątenden-
cję do koniugacji kwasów żółciowych z glicyną zaś
będące na diecie mięsnej posiadają przewagę koniu-
gacji z tauryną (31). Ciekawym dlatego jest fakt, że u
nowo naro dzonych przeżlw aczy, b ędących na die cie
mle cznej pr zew ażaj ą kwasy żółc iowe skoniugowane
ztauryną zaś kwasy żółciowe skoniugowane z g|icy-
nąpojawiająsię dopiero od 5 do 8 tygodniażycia,kte-
dy następuj e zmlanapokarmu mlecznego na roślinny.
Zmiantę pokarmu tow aruy szy zas i e dlenie przewo du
pokarmowego florą bakteryjną która w istotny spo-
sób wpływa na metabolizm kwasów żółciowych. En-
zymy bakteryjne powodują odłączenie kwasow żół-
ciowych od tauryny lub glicyny, jak również odłącze-
nie grupy hydroksylowej w pozycjt7 jądra sterolowe-
go (4, 31),

U cieląt mających w pełni wykształcone przedżo-
łądki procesy trawienne są odmienne od tych proce-
sów zachodzących zarówno u cieląt wczesnego okre-
su neonatalnego jak t zwterząt monogastrycznych.
Tfuszczę zawarte w diecie ulegająbakteryjnej hydro-
Iizie or az w o dorowan ll w pr ze dżo łądkac h, gdzte czę-
ściowo sąwykorzystywane do syntezy nowych związ-
ków i wbudowywane w komórki mikroorganizmów
żwacza. Drugi etap trawienia tŁlszczów zachodzi w
jelicie cienkim, gdzie procesy sąpodobne do tych pro-
cesów u zwierząt monogastrycznych (3 0).

Większośc lipidów dochodzących do dwunastnicy i
jelita czczego po procesach trawienia ma postać wol-
nych kwasów tłuszczowych, które sąpoddawane dzia-
łaniu niskiego pH. W tych warunkach szczegolte zna-
czenie mają fosfolipidy (14, 42) pochodzęnta żołcio-
wego, takie jak lecytyna i lizolecytyna, które w wa-

runkach niskiego pH wybitnie zwiększają właściwo-
ści emulgacyjne żołct (37, 38).

Poznanie zółciowej drogi eliminacji cholesterolu z
organizmu przy czynlło się do ukierunkow anta badah
na określenie wpĘrvu składników tłuszczowych po-
karmu na sekrecję żółct tjej składników. Dotychcza-
sowe wyniki badań nie dostarczyĘ jednak jednoznacz-
nych odpowiedzi, a ich interpretacjajest niezwykle
trudna zuwagi na wpĘrv iudział niekontrolowanych
czynników zyłvieniow y ch tow ar zyszących takim b a-

daniom oraz współistniejącym często stanom przery-
wania j elitowo-wątrobowego krążenia kwasów żółcio-
wych. Powoduje to, że wyniki uzyskiwane w podob-
nych badaniach rożniąsię, a to :l,tyzwala kontrower-
syjne poglądy i sprzeczne stanowiska. Zgodnym jest
jednak mimo to przekonanie, że ilość t rodzaj trójgli-
cerydów pokarmu warunkuje zmiany sekrecji żółci.

Wyniki współczesnych badań dowodzą że precy-
zy jne zr ó żni c ow ani e uw arunko w ań ży w ieniowy ch o d
ontogenetycznych, w zakresie funkcji trawiennych u
cieląt i prosiąt w okresie postnatalnym, nie jest łatwe,
gdyz są one determinowane wieloma czynnikami.
Udokumentowano jednak, że cielęta i prosięta odzie-
dziczająwzorzec dojrzewania cąmności sekrecyjnych
i enzymatycznych,który moze być modulowany przęz
zróżntcowane żywienie, a także wykorzystany do
wcześniej szego uzyskiwania doj rzało ści trawiennej i
maksymalnej wydo lnoś ci s ekrecyj nej, co w warunkach
intensywnej hodowli jest niezbędne do optyma|izacji
żywtenia i maksymalnego wykorzystania potencjal-
nych zdolności genetycznych zwierząt w okresie roz-
woju postnatalnego. Możliwość aplikacyj nych zasto-
sowań wiedzy fizjologicznej w optymalizacji żywte-
nia,powiązanegozwcześniejszymdo jrzewaniemprze-
wodu pokarmowego i wcześniejszym odsadzaniem,
mus i uwz gl ę dni ać utr zymyw anie homeo staĘc znych
mechanizmów przewodu pokarmowego i jego funk-
cji, co zapewnić może łagodne przejście do diety po-
o ds adzeniowej, b ez nar ażenia zw terząt na infekcj e j e-
litowe, zmniejszenie pobierania pokarmu, mniejsze
przyrosty i mniejsze efekty produkcyjne zarówno w
okresie neonatalnym jak i odsadzeniowym.
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Apteko Dobrei Ceny
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amoksycylina: olejowa zawiesina iniekcyjna dla psóW kotóW i cieląt skladi i ml zaw 144,8 mg

amoksycyl ny (3 H,o)

Wskazaniai lecźenie infekcji Wywolanych pżez Gram-dodatnie i Gram-ujemne drobnoustrcje
PE$iwskazaniai nie stosować u zwieżąt Wrażliwych na penicyliny i celalosporyn, przy
cłężkich zaburzeniach czynności nerek przebiegających z bezmoczem i skąpomoczem,
u noworodkóW, plzy zakażeniach baKeriami produkującymi DJaktamażę, u królikóW chomikóW
i śWinek morskich Dzialania ub@nei sporadyczne miejscowe podraźnienia, odczyny alergiczne
lnterakciei nie mieszać z substancjami żmieniającymi Wartość pH, ze względu na możliwy
antagonizm unikać lączenia z innyhi środkami yvydajo się z przepisu lekarza Weterynarii.
opakowaniai fiolki a to ml i 100 ml

r,"Łą amoksycyl ina
Iek dla psóW kotow i cieląt
l znakomity efekt baKeriobójczy
l lek z grupy penicylin szerokowachlarzowych
l dobra penetracja do narządów i tkanek
l niska toksycznośc narządowa
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