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Summary

_ In this studY we examined the possible rrsefulness of analysing total and individual plasma bile salts (pBs)
in cows as an indicator of liver dysfunction in cases of latty live.. Research was carried out on 9 healthy and 12

constituted alm
i_s. principatly i ;*idihydroxylated olate(CHDCH) had f ap-
proximately 6. Moieover,, it was established that the liv
in the taur:ine conjugnfus of bile salts. 

9u .IlaT tne ,'v droP

kerłvords: total bile salts, fatĘ liver. cholic acid, chenodeorycholic acid.

o|oczu są rnało przydatne w diagnostyce różnicowej
chorób wątroby (5, 15). Wprowadzenie technik chro-

h, w tym wys chromato-
(HPLC) (13), chnaozna-
gólnych soli stworzyło

WystępująZmiany pr
cholowy (CH) jako
jest trudniej od dihy
sycholowego (CHDCH) (17). W stanie zdrowia wą-
trobabardzo wydajnie (do 98%) oczyszczakrew wrot-

szonych krów jest niskie, nie przekra cza 21 pmol/l.

Original paper



§

o
oc
a
E
o
n3

z
i

o
g

ź
oa
.ó

o
oc
a,
o
o
c

8
j

!
(,
c
n,g
otń(l

a

Ryc. 1. Profil osoczowy soli żółciowych u zdrowej krowy w
okresie okołoporodowym.
Objaśnienia: A - przed porodem; B po porodzie; P białko; IS

- standard wewnętrzny (kwas dehydrocholowy); TCH tauro-
cholan sodowy; GCH glikocholan sodowy; CH kwas cholo-
wy; TDCH taurodezoksycholan sodowy; GCHDCH - gliko-
chenodezoksycholan sodowy; GDCH - glikodezoksycholan so-
dowy.

Celem badań było określ ente przydatności oznacza-
nia osoczowych soli żółciowych w Tozpoznawaniuzę-
społu stłuszczęniawątroby u krów i porównanie otrzy-
manych wyników z w artościami innych wątrobowych
testów biochemicznych. Ponadto, przeprowadzono
anallzęilościową p oszczęgólnych soli żółciowych dla
wykazanta czy typ zaburzeh wątrobowych zwtązany
jest z przesunięciami w ich składzie.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na krowach rasy czarno-bia-

łej z dolewem krwi HF, w wieku 4-10 lat,9 zdrolvych i 12
uznanych za chorę wg kryteriów podanych wcześniej (4),
z objawami zespohr stłuszczenia wątroby. Stopień zaawan-
sowania choroby określano między innymi na podstawie
stężenia bilirubiny całkowitej i aktyrvności AST, GGT i
GLDH, których metody oznaczeń oraz wyniki przedstawio-
no w poprzedniej pracy (4), a w obecnej wykorzystano w
analizię zalężności w odniesieniu do stęzenia soli żołcio-
wych. Krew od wszystkich krów pobierano z żyły jarzmo-
wej, o tej samej porze dnia przed porannym katmieniem, w
odstępach Ęgodniowych, rozpoczynaląc 4 tygodnie przed
i kończąc B tygodni po porodzie.

Całkowite stęzenie soli żółciowych w osoczu oznacza-
no metodą enzymatycznąprzy uzyciu zestawu Enzablle
(Nyegaard & Co., Oslo) (14). W metodzie tej dehydroge-
naza 3a-hy droksysteroidowa przeprowadza kwasy 3a-hy -

droksy w pochodne 3a-keto z równoczesnym stechiome-

Ryc. 2. Profil osoczowy soli żółciowych u chorej krowy w okre-
sie okołoporodowym.
Objaśnienia jak w ryc, l.

try cznym w zbtldzaniem NADH z dwunukleoĘdu nikotyn
amido-adeninowego (NAD). Następnie enzym diaforaza
transferuje ekwiwalenty NADH na sól tetrazolową- błękit
tetrazohl dając w efekcie forunazan oznaazany przy dł. fali
540 nm. Poszczególne sole żółciowe w osoczlJ oznaczano
metodąwysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
(13), stosując skomputeryzowany system Gold, Beckman.
W łm celu osocze z dodatkiem standardu wewnętrznego
(kwas dehydrocholowy) odbiałczano przy lżyctu metano-
lu, filtrowano i po odparowaniu rozpuszczalnlka zawieszano
w fazie ruchomej składającej się z acetonitrylu/metanolu/
0,03 M buforu fosforanowego o pH 3,4 (10:60:30 v/v/v).
Analizę p rz ep rowad zarlo w układzie faz o dwró c onyc h (RP
C18 kolumna 250x4,6 mm I.D,, średnica ziaren 5 prn,
Ultrasphere, Beckman) w systemie izokatycznym z de-
tekcjąUV (210 nm).

Wyniki opracowano statystycznie przy zastosowaniu
systemu komputerowego ANOVA. Poziom istotności przy-
jęto przy p<0,05.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki analizy całkowitych soli żołcio-

wych w osoczu krwi krów zdrowych i chorych me-
todąenzymatycznąorazsumaryczne janalizyposzczę-
gólnych soli i kwasów żółciowych metodą HPLC
przedstawiono w tab. 1 i naryc. I t2.ByĘ one porów-
n}nvalne izbliżone do wyników innych autorów (1, 5,
1 8).

W przeprowadzonych analizach chromato g r aftcz-
nych zastosowano oryginalnie, syntetyczny kwas de-

ą



Tab. 1. Stężenie soli żółciolłych [pM/l] w o§oczu krwi krów zdrowych (n:5; i*s) i chorych (n:5; x+s) w okresie okołoporo-
dolłTm

objaśnienia: TCH - taurocholan sodowy; GCH glikochoian sodowy; CH kwas cholowy; TDCH taurodezoksycholan sodow1l;

ciHnCH glikochenodezoksycholan sodowy; GDCH glikodezoksycholan sodowy; a, b, c, d średnie ozl7aczol;'e róznymi litera-
mi różnią się istotne przy p<0,05.

tch gch ch tchdch tdch qchdch gdch

umol/| krów chorych

Ryc. 3. Stężenie soli żółciowych osocza krów chorych wyrażone jako różnica od
stężenia u krów zdrowych w 3 Ęgodniu po porodzie (n:r2)

+ C.S.Z. krów zdtowych

+ C.S,Ż. krów chorych

hydrocholowy j ak werł,nętrzny stan-
dard (ryc. 1), który jestbardzoprzy,
datny w tej procedurze zę względu
na krotki czas letencji i dobrą sepa-
racjęz endogennymi solami żółcia-
wymi. Na rycinie 2 przeclstawiono
typowy chromatogram soli żołcio-
wych od krowy chorej obrazujący
wyr aźnądominacj ę kwasu cholowe-
go (CH) w okresie przedporodo*},m
i dalszy jego wzrost wraz z pozosta-
łymi solami kwasów,żółciowych w
okresie poporodowym. Zawarte w
tabeli 1. wyniki anali,zy soli zółcio-
rvych uwidaczniają swoistą dla by-
dła dominację kwasu cholowego
(CH) wśród osoczow,ych sterydów
żółcior,vych, niespotykaną u inn3,ch
gatunków zwierząt. Połączone z gli-
cyną sole stanorx,iły okoła 150ń
wszystkich sprzężonych pochodnyeh
kwasów zołciowych. Stwieldzono
ponadto dużą zmienność w zawalta-
ści poszczególnych soli żółciowych.
U krów w okresię przedporodowylll
statystycznie istotnie (p<0,05) wy-
ższęwatl:ości CH i C.S.Z. stwierdza-
no u krów clrorych" W okresie po-
porodowym oprócz CH i C.S.Z.
zwiększał się również istotnie w oso-
czu tych krów poziom GCF{ w po-
równaniu do zdrorvych po porodzie
i choryclr przed In.
stężenie C.S.Z, u dw
w okresie poporodou,ym ur krów
zdrowych, wartości stężenia C.S.Z.
u krów chorych w okręsie poporo-
dowyrn były czterokrotnie wyższe w
porównaniu do krow zdrowych w Ęm
okresie i trzl.krotnie wyższe w zesta-
więniu z krowami chorymi rł, okre-
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Ryc. 4. Stężenie całkowitych soli żółciowych (C.S.Z.)
(n:9) i chorych (n:12) w okresie okołoporodowyrn

57
pOrOdzie

w o§oczu krów zdrowych



sie przedporodowym (tab. I). Zna-
czącymbył również u krów chorych
przyrost dikarboksylowego kwasu
chenodezoksycholowego w formie
połączeh z glicyną(tab. 1, ryc.2) z
równoczesnym zmniejszaniem się
poziomu w osoczu pochodnych tau-

formie TCH
3). Stężenie

porodziebyło
o 67,5I pmol/lwiększe u krów cho-

rych, a j edynie stężenia pochodnych
taurynowych kwasu cholowego
(TCH) i chenodezoksycholowego
(TCHDCH) u tych krów było ntższe
w porównaniu do krów zdrowych
(ryc, 3). W analizowanym okresie
nalwyższe zmiany stężenia C.S.Z. u
krów chorych w porównaniu do zdro-
wych występowały w 5 tygodniu po
porodzie (ry c. 4).U zyskane od. krów
chorych wartości stężeń C.S.Z., bi-
lirubiny, AST, GGT i GLDHpodda-
no analtzięregresji i stwierdzono ist-
nienie zalężności liniowej między
zmianami stężeń C.S.Ż. oraz biliru-
biny (r:0,75) (ryc. 5), a także AST
(r:0,57) (ryc. 6). Zmiany stężeń
GGT i GLDH w osoczu nie przebie-
gają.w sposób zależny od stężenia
C.S.Z.

Zwiększone stężenie w osoczu
szybko wchłaniających się z jelit
głównie niesprzężonych kwasów
żółciowych, powstaj ących w j elitach
jako efekt bakteryjnej dekoniugacji
(18), jest następstwem zjawiska
określanego jako,,spi1lover", wymy-
kania się do WĘenia ogólnego (4).
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Ryc. 5. Za|eżnośćstężenia biblirubiny od C.S.Z. u krów chorych
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Im większe obciążenie żYĘ wrotnej Ryc. 6. Zależnośćstężenia AST od C.S.Z. u krów chorych
składnikami pokarmowymi tym --J

mniejszy wychwyt, stądpo 3-4 h od
karmieni a u zw ierząt mono gastrycz-
nych obserwuje się przyrost poziomu C.S.Z. U prze-
żuwaczy nie stwierdza się taktej zależności, a karmie-

;::,Yń.ś3,i3xJ".',#[Yf,J

powodem zmniejszonej ich resorpcji i następowych
fluktuacji w krązeniu ogólnym (1a). Na wielkośó eks-
trakcji wątrobowej wpływa w dużej mięrzę stan czyn-
nościowy wątroby. Wielu autorów (1, 11, I2,19) po-

enzymów wą-
nie cholestyra-
yjonowymien-
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nej swoiściewiĘącej sole żółciowe w jelitach, znosi
występowanie świądu.

Transpor1 soli żółciowych z sinusoidów wątrobo-
wych poprzez błony podstawowo-boczne hepatocytów
odbywa się w dwojaki sposób: zudztaŁęmmultispe-
cy ftc zne go b iałka przeno śnikowe go niezależne go o d
jonów Na* (OATP-organic anion transporting polypep-
tide) (6) transportującego sole hydrofobowe (sole kwa-
sów DCH i CHDCH) i inne aniony organicznejak bi-
lirubina, sulfobromoftaleina czy koniugaĘ estrogenów,
Il;b tęż z udziałem b i ałka o wła ś c iw o ś c i ac h zależny ch
od jonów Na- (NTCP- Na*- bile acid cotransporting
protein) o dp owie dzi alne go wyŁącznte za transp or1 hy-
drofilnych soli żółciowych (sole kwasu cholowego).
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotną
korelację (r:0,75) między stężeniem C.S.Ż. i bilirubi-
ny u krów chorych zniemal17-krotnie wyższym w tej
grupie stężeniem pochodnych CHDCH, sugerującym
blokowanie u krów chorych przenośnika typu OATP.
Jednoczesny wysoce istotny wzrost stężenia CH w
osoczu krów chorych jest następstwem upośledzenia
aktywności systemu transportowego związanego z
NTCP.

Istnieją dwa powody, dla których przy wyelimino-
waniu wpĘwu przyjmowania pokarmu (12) u tego
gatunku, możę zmieniać się osoczowe stęzenie soli
żółciowych. Pierwszym znich są stany cholestazy, w
których przy zaburzęntach kanalikowej sekrecji lub
obstrukcji przewodów żółciowych pojawiają się w
osoczu w nadmiarze pochodne taurynowe, glicynowe,
a nawet siarczanowe i glukuronowe soli żółciowych.
W takich przypadkach poziom niesprzężonych kwa-
sów w osoczu pozostaje niezmieniony. Kolejnym po-
wodem są organiczne zmiany komórek parenchymy,
których wielkośó między innymi określa spadek sto-
sunku CH:CHDCH. W przeprowadzonych badaniach
kwas cholowy stanowiłpołowę C.S.Ż. w osoczukrów
chorych (tab. 1) jako skutek obniżonej ekstrakcji wą-
trobowej i upośledzonego sprzęgania z glicynąt tau-
ryną. Znamienne jest również to, iz w warunkach
stwierdzonych zaburzeń lipidowych wątroby rośnie
synteza pierwotnego kwasu CHDCH, nie wymagają-
cego l2a-hydroksylacji, łatwiej syntetyzowanego w
porównaniu do CH, którego prekursory muszą byó
I 2a -hy dr oksylowane. Sto sunek stęzenia CH : CHD CH
u krów zdrowych wynosił 27 , a u Ł,tów z objawami
stłuszczenia obniżał się drastycznie do wartości 6 i
wskazywał na uszkodzenie funkcj onalne hepatocytów.
D al s z e b adani a uw z ględntaj ące stop i eń zabur zen, pr ze -
bieg i śmiertelność mogą wskazać jaka wartość sto-
sunku CH:CHDCH jest prognostycznie pomyślna, a
pr 4l j akiej warto ś c i zmiany s ą ni e o dwra c alne zę skłon-
nością do zejścia śmiertelnego.

Osiągnięte wyniki pozwalająstwierdzić, iż w sta-
nach stłuszczenla wątroby, ważnym i znamiennym
parametrem określającym zmiany czynnościowe i or-
ganiczne wątroby jest skorelowany ze zmianami stę-

żenia bilirubiny i AST wzrost stężenia całkowitych soli
żółciowych osiągający wartość 126,76 pmol/l w oso-
czuw 5 tygodniu po porodzie, Dwukrotny lub więk-
szy wzrost stężenia kwasu cholowego iznaczący spa-
dek stosunku kwasów trihydroksylowych (CH) do di-
hydroksylowych (CHDCH) należy przy jąc j ako mar-
ker stopnia uszkodzenia wątroby w stanie lipidozy.
Pomocne jest również stwierdzenie obniżenia zawar-
tości w osoczu pochodnych taurynowych kwasów żół-
ciowych, a wartość 87,26 pmolll należy uw ńać za spe-
cy ftcznądla stłuszczeni a wątroby.
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płuc u świń tuczników wywołanego pyzez Pasteu-
r e lla m u It o ci d a i My c op las m a hy op ne um o ni ae . (Ef-
ficacy of doxycyline in feed for the control of pneu-
monia caused by Pasteurella multocida and Myco-
plasma hyopneumoniae in fattening pigs). Vet. Rec.
I43,26I-2]2, 1998 (10)

Na 3 fetmach fuczlików u których masowo występowało zapalenie płuc ze
zmian patologicznych w płucach izolowano Pasleurella multocida Udział M1,-

coplasma hyop neumoniae w zachorowaniach udokrrmentowano bądź izolując
ten zarazek ze zmienionych chorobowo odcinków płuc bądź na podstawie sero-

konwersji po 3 tygodniach od pierwszej wizyty na fermach Na 148 wymazów z
jamy nosowej w 64oń przypadków izolowano P muhocida w 50% przypadków
Bordatella bronchiseptica i w 2 Aclinobacillus pleuropneumoniąe W leczeniu
stosowano doksycyline w dawce dziennej 10 lub t2,5 kg masy ciałaldziehprzez
okres 8 dni, W okesie 3 tygodni w grupie otrzymującej paszę z antybiotykiem
zachorowało 8,1,Yo zwierzą| w gnrpie kontrolnej 35,4%o, zaś dzienne przyrosty
masy ciała wynosiĘ odpowiednio 934 g i 834 g. Odsetek wyleczeń świń cho-

rych w momencie rozpoczęcia podawania karmy z lekiem wyniósł 73,50ń, w
grupie nieleczone1 35,3%.
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