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],,l,'' Summary

The airn of the experiment was to determine macroelement concentration (Na, K, Cl€a, Mg and,P,no.*) in_

the blood sCrum and bone tis§ue of l4-day-old lambs o ithe Polish Merino breed, coming from yari0us area-s of
Weśt Pomerania. The lambs were from 3 sheepfolds: 25 lambs were from ZZD Kołbacz (group I), 49 from
nzo ripn (group II) and 50 from SK Nowi|ice (group III). The animals were of both sexes (in comparable
numberi;, oiconfirmed origin and of similar physical traits. The lambs had been fed according to Animal
Fóeding Śtandards. Magnesium concentration in the serum was the highest in lambs of group III. from the
seaside, and was at the upper limit of the standards (1.25 mmoVl). Calcium concentration sh0 ite
trendo as its content was at the Iower limit of the standards (2.33 mmoVl).The results of the of
,Na, K, C], !u, Yq,lod P*"_* were within the standard limits; however, statistica|
observed (P < 0.05).

The concentration of minerals (Na, K, Ca, Mg and ',^n.n) in lamb bone tissue
ićńtiation (P i 0:01). Un|ike in the serłm, the highest levels of mineral element
in the lamłis coming from the centre of West Pomerania region (RZD Lipki). Comparing_the c ntration of
the minerals in the blood serum and bone tissue, it wa l observed that their high level in boni e is relłted
to their low level in the blood §erum of the lambs. This effect appeared in all the sheepfolds, irrespective of
their geographical location. It seems nece§sery to return to soil limincy or to adding calcium salts to e|imi'ńate

,cąlcium dóficieney and to improve the relations between other elements.

..KeWords:ląmbs,mineralcomponents,blood'bones.

Fakty, iż zawartość rożnych pier-wiastkow w suro-
wicy nie daje pełnego odzwierciedlenia ich zawarto-
ści w tkankach spowodował poszukiwanie takich roz-
wtązań, które umożliwiają kompleksową ocenę skła-
du mineralnego organizmu. Większość dotychczas
prowadzonych badań była zogniskowana na łatwym
do zdobycia materiale pochodzącym od zwierząt ży-
wych: starzę i mleku (I2, 16), sierści i wełnie (I3,14,
I8,22,23,25) orazpo ich uboju: szpiku kostnyrn (17)
i tkance kostnej zuchwy (3), mięśniach i narządach
wewnętrznych (8, 9, 11). Obraz jakl się uzyskuj e dzię-
ki ich badaniu, pozwala ocenić stan zasobności mine-
ralnej dorosłego organizmu po jego długiej lub krót-
kiej ekspozycji na czynniki otaczającego środowiska
takich jak zasobnośc gleb l zawarlych w paszachznich
p o cho dzących składnikow mineralnych or az skażenia
środowiska. W dostępnym piśmiennictwie brak jest
opracowań przedstawiaj ących stan zasobności makro-
elementów w tkance kostnej żywych organizmów. Stąd
tez opracowano metodę, która pozwala na ocenę skła-
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du mineralnego kości owiec w okresie neonatalnym
(4). U tego gatunku zwietząt najlepszym materiałem
do takich badań sąkręgi ogonowe pochodzące od zwie-
rząttych ras, u których zabtegkurtyzacji przeprowa-
dzany jest obligatoryjnie. Wydaje się, ze dzięki ocenie
składu mineralnego surowicy krwi oraz tkanki kost-
nej kręgów ogonowych, diagnozowanie i rokowanie
w,stanach nieprawidłowego bilansu mineralno-wita-
minowego samic w okresie ciryy, atakże jagniąt w
okresie wzrostu i rozwoju staną się ułatwione.

Celem badań było określenie i porównanie zawar-
tości sodu, potasu,.wapnia, fosfonr nieorganicznego i
magnezu w surowicy i tkance kostnej jagniąt pocho-
dzących z rożnych rejonów biokrainy Pomorua Za-
chodniego.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na krwi i tkance kostnej 4 i 5
kręgu ogonowego l24 jagniąt obojga płci, rasy merynos
polski, których pochodzenie udokumentowano, a ich ce-



chy ftzyczne były w dużym stopniu wyrównane, Dwadzie-
ścia pięćjagniąt pochodziło z południowo zachodniego re-
jonu województwa (ZZD w Kołbaczu), 49 z rejonu cen-

tralnego (ZR AR Lipki) oraz 50jagniąt z rejonu pasa nad-

morskiego (SK Nowielice AWRSP), Okres poprzedzający
stanowienie spędziły rnatki jagniąt w warunkach żyłvienia
p lwokresieciązy
o kichznieograni-
c ienie matek we

dach było podobne i opierało się o pasze go-

skład dawki wchodziły: zielonka pastwisko-
we, buraki półcukrowe, rnarcheq kiszonka

z kukurydzy i liści buraków cukrowych, słoma zbóż jarych
i ozimych oraz ziamo owsa i łubinu po 0,20-0,25 kg na

dorosłą sztukę dziennie. We wszystkich stadach zasady
karmienia były jednakowe i opierały się o Normy żywienia
zwierząt gospodarski ch IZ. Ilość suchej masy, jednostek

owsianych orazbiałka ogólnego strawnego w dawce mo-

dyfikowano jedynie ze względu na masę ciała n-ratek przed
stanowieniem, średniąplenność stada w poprzednim okre-

sie reprodukcyjnym oraz okres wzrostu i rozwoju płodu.

Do chwili pobrania materiału w 14 dniu życia jedynym
pokarrnem jagniąt było mleko matek. Od jagniąt, u których
zastosowano sztuczne dokarmianie materiału nie pobrano.

Krew j agniąt pob i erano z żyły szyj nej zew nętrznej do pro -

bówek zheparynąoruz do probówek suchych w celu uzy-
skania surowicy. Określono erytrocytarne stęzenie potasu i
wybrano do badań materjał od jagniąt o niskiej zawańości
potasu w klwi (LK<ż1 mmol/l) jagniąt (2). Zawaftość Na,
K, Cl, Ca, Pnn i Mg w surowicy oznaczono metodami po-

wszechnie stbsowanymi w diagnostyce laboratoryjnej i
opisanynri uprzednio (2), Skład mineralny tkanki kostnej
jagniąt oznaczono posługując się metodą opracowaną w
Katedrze Fizjologii Zwlerząt AR w Szczecinie 7 szczego-
łowo przedstawionej w poprzedniej pracy (4). Uzyskane
wyniki analiz podano w jednostkach metody w układzie
SI. Analizy statystycznej dokonano posługując się testem

nieparametrycznym dla n prób - test Kruskala-Wallisa.

Wyniki iomówienie

z dwóch skrajnych owczarni byłazbliżona. Natomiast
w surowicy jagniąt pochodzących z owczarni w ZR
Lipki była ntższa o ponad 2 mmolll (P < 0,01).

Zawartość magnezu w surowicy była najwyższaw

Tab. 1. Badane składniki mineralne surowicy krwi i tkanki
kostnej jagniąt rasy merynos polski pochodzących z różnych

W surowicy (mmol/)

6.3 148,8A 9,3 |136,38 15,2 1 47,8_1 60,9

4,1-5,1

97 ,3-112,8

0,82-1,23

2,50-3,25

1 ,32-2,42

0,65l 4,9,t"b 0,38 | 5,00b 0,51

2.3 l105,0AB 3,3 | 107,7B 3,8

0.25 | 1,02'B 0,14 ; 1,25AB 0,09

0.15, 2,33AB 0,13l 2.36,8 0,43

0.52 l 3,12AB 0,42 | 3,36"8 0,26

W 1 9 s.m. tkanki kostnej (mmol/l)

2,64A 0,33 | 3,31A 0,68 | 2,74A 0,37

1,52A 0.24 | 0.90A 0,28 , 1.29A 0,23

0,83A 0,10 ] 0,98A 0,18 | 0,84A 0,11

10,26A 1,81 | 13.80A 3.32 | 9.51A 1,78

11 ,43A 1 ,16 | 16,70A 2,31 | 9.70A 1,76

Obj Ńni enia: Średnie ozl7aczotęw wierszach tymi samymi wiel-
kimi literami różnią się A, B... p < 0,01 i małymi litęrami a, b..,

p < 0,05



bacz (P < 0,01). Natomiast zawatiośc potasu w tkan-
ce kostnej zachowywała się odwrotnie. Najniższąza-
wańośó tego pierwiastka stwierdzono w tkance kost-
nej j agniąt pochodząc y ch z ow czarnt ZR Lipki, a naj -
wyższąz owczarni ZZDKołbacz(P < 0,01). Porów-
nanie wafiości poziomu Na i K w surowicy i w tkance
kostnej wskazuje na to, że wysoki poziom sodu w su-
rowicy odpowiadał wysokiemu poziomowi w tkance
kostnej, natomiast niska zawartość potasu w surowicy
warunkowała niską zawattośc w tkance kostnej 14-
-dniowych jagniąt.

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa ( 1 9, 20, 2I)
można stwierdzić, ze stosunek Ca:P był niekorzystny.
Wynosił 0,7:1 w surowicy i 0,9:1 w tkance kostnej, co
moze spowodować w przyszłości deformację kości
kończyn (19). Przyjmuje się, że opĘmalny stosunek
Ca:P w tkance kostnej kształtuje się jak 2:I, ale nl,e-
kiedy jest on wyższy.lub niżs^zy. Wynika to zrożnic w
przyswajaniu wapnia i fosforu przez różnę rośliny
wchodzące w skład pasz oraz rożnic w zawartości
witaminy D w organizmie (24, 26),

Porównywanie zawartości wapnia w tkance kostnej
kręgów ogonowych jagniąt do jego zawartości w su-
rowicy wskazuje, że wysoki poziom w tkance kostnej
(13,8; 10,26;9,51 mmol/l) odpowiada niskiej zawaT-
tości w surowicy (2,33;2,38; 2,36 mmo1/1). Dotyczy
to wszystkich owczań nięzalężnię od rejonu woje-
wództwa. Podobne zjawisko obserwuje się w zawar-
tości fosforu nieorganicznego, odpowiednio 76,7 do
3,I2; II,43 do 3,45 i 9,]0 do 3,336 mmol/l. W przy-
p adku zaw arto ści magnezu było o dwrotni e, wy ższa za-
wartość w surowicy odpowiadała niższe1 zawat1.oścl
tego pierwiastka w tkance kostnej. Nalezy również pa-
miętać, że zapasy wapnia i fosforu w całkowicie ufor-
mowanych już kościach są powaznym źrodŁem tych
pierwiastków w okresie ich wczesnego niedoboru (26).

Ponieważ na zawatl.ość składników mineralnych w
organizmie może mieć wpĘ.w wiele czynników (10,
21), więc określenie poziomu zawartości składników
mineralnych w tkance kostnej jedynie na podstawie ich
zawarto ś ci w surowicy j e st niewys tar czając e. Przedsta-
wione wyniki wskazują że wysoki poziom Ca, Mg i
P. w surowicy nie odzwierciedla wysokiego poziomu
w tkance kostnej. W badaniach nad wpĘłvem kon-
centracji składników mineralnych w pokarmie na ich
zawartość w wełnie iżębrach owiec (2I,28)wykaza-
flo, że wyższy ich poziom w paszy daje wyższąza-
wartość w badanym materiale.

Przedstawione wyniki badań wskazują na koniecz-
nośó podwyższęnia ilości podawanego sodu przy du-
żych dawkachpaszy zielonej celem zbilansowania za-
wańości potasu oraz lepszego przyswaj ania magnezu.
Wydaje się konieczne przyłvrócenie wapnowania gleb
lub dodawanie soli wapnia do wody dla rwterząt w celu
wyeliminowania stanów niedoborowych wapnia i po-
prawy stosunku pozostĄch składników do siebie.
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