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Poziom pewnych wskazników fizjologicznych w
krwi zwierŻątmoże służyc do oceny zapotrzebowania
na składnikt odżywcze i oceny prawidłowości żywie-
nia. Wskaznikami fizjo|ogtcznymi najbar dziej przy -

wiedzialnych za utrzymanie równowagi białkowej

est niższy w porównaniu z
osi 40-60 mg/dl, a stęzeni
154 do 384mgoń (10), Jak

Itczb, powyższe metabolity charukteryzują się dużą
zmiennością co utrudnia określenie,,właściwego"
poziomu danego wskaźnika we krwi. Powoduje to dużę
utrudnienie w badaniach nad określeniem zalężności

a wybranymi wskaz-
h bezpośrednl zwiry
rednio z cechąmają-

cąwpływ na użytkowość zwterzątmoże stanowić do-
datkowe kryterium selekcyjne zwiększaj ące skutecz-
ność i dokładnośó selekcji, Wskaźniki ftzjologtczne

powinny spełniać określone wymagania, aby mogły
by ć pr zy datne do p ro gno z ow ani a pr zy s złey użytko w o -

ści. bo najważniejszych na\eżą: wysoka kore|acja z
cechą produkcyjną odpowiednia odzie dziczalnośc,
wysoki powt arzalność, duża zmletność, łatwośc pomia-
rLI arazmożliwośc wykonania pomiaru przed osiągnię-
ciem dojrzałości (3, 18,24). Hormony uważane sąza
p otencj ilni e naj lep s ze w skaźniki fizj olo gtczne krwi,
przyditne do wczesnej oceny wartości hodowlanej.
Działająone systemowo, kontrolując większość od-

cinków szlaków metabolicznych, wywołując i mody-
fikując reakcje biochemiczne lub fizjologtczne. ]ak
wiadomo hormony optocz tego, że same są bioche-
micznymi sygnałami, odgrywają ważnąrolę w koor-
dynowaniu i inte growaniu fizj o 1o g tczny ch o dp owi e-

dŻi w celu ltrzymantahomeostazy i homeorhezy (15).

Celem badań było określenie poziomu wybranych
wskaźników f,rzjologi cznychw krwi jałówek w zalęż-
ności od poziomu żywtenta i stanu fizjologtcznego
(głodówki).

Mateilał i metody

B adania przep rowadzon o w Zakładzi e D o świ adc zalny m
lnstytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

w latach 1994-1991 .Materiał doświadczalny stanowiło 197

jałówek rasy czarTlo-białe1 z udziałem krwi holsztyńsko-
fryzyjskiej około 90%. Jałówki były utrzynywane w obo-

rze stanowiskowej na uwięzi. Od każdej jałówki w wieku
7-8 miesięcy pobierano krew 4-krotnie, przed rannym od-



pasem: pobranie 1 w warunkach stan-
datdowego zywienia kiszonką z kuku-

rydzy do woli oraz dodatkiem siana i 2
kg paszy treściwej ,,CJ", pobranie 2
po 36-godzinnym głodzeniu, z dostępern
do wody, pobranie 3 - po 45 dniach od
pierrł,szego pobrania, w warunkach zy-
wienia do ił ol i pelnoporcjowyln granu-
latem paszy trcściwej, zawierającym 135

g białka ogólnego i 9,5 MJ energii netto
oraz sianem lakowym w postaci siecz-
ki, pobranie 4 po ponownym 36-9o-
dzinnym gło dzeniu z do stępem do wody.

Trzy razy w ciągu dnia rejestrowano
w oborze temperaturę oraz wilgotność
powietrza. Krew pobierarro z żyły jarz-
morł ej w ilości 40 ml. a następnie wiro-
wano przez 15 minut przy 3500 obro-
tach. Uzyskane osocze i surowicę prze-
chowywano w temperaturze -23"C. W
o soczu oznaczol7o koncentracj ę następu-
j ących wskaźników fizj ologicznych: ty-
roksyny (T.,), trijodotyroniny (T,), insu-
liny (IRT), natomiast w surowicy stęze-
nie glukozy (GLU), rnocznika (UR),
cholesterolu (CHOL), kreatyniny (CR)
oraz aktywnośó aminotransferazy alani-
nowej (GPT), aminotransferazy aspaTa-
ginianowej (GOT) i fosfatazy alkalicz-
nej (FAL). Koncentrację hormonów
oznaczono metodą radioimmuno1 o gicz-
D% przy uzyciu odczynników produko-
wanych przezOpiDI w Swierku w Cen-
trum Medycyny Doświadczalnej i Kli-
nicznej PAN w Warszawie, natomiast
aktywność enzymów i stęzenie metabo-
litów określono wyl<orzystując gotowe
zestawy diagnostyczne firmy B iochem-
test w Gliwicach w laboratoriach lnsty-
tutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
w Jastrzębcu,

Obliczenia statystyczne zostały wy-
l<onane przy użyciu programu SAS. Ba-
dane cechy przetestowano na normal-
nośc rozkładu za pomocą metody Sha-
piro-Wilka. Wszystkie te cechy zwyjąt-
kiem koncentracji insuliny w krwi cha-
rakteryzowały się rozkładem normalnym. W celu przywró-
cenia rozkładu normalnego koncentracji insuliny w krwi
zastosowano logarytm naturalny pierwotnych wartości. Do
obliczeń statystycznych uzyto wyników 1ogarytmowanych.
Analizując uzyskane wartości, w celu obliczenia średnich
najmni ej szych kwadratów (LSM) badanych rvskazników
fizj o7o giczny ch, zasto s ow ano n a s tępuj ąc y ln o del oj cowski :

y,,*-F+s +RS +Ó, (*,,o Ń)+f.(t,,* T)te,lL,

gdzie:
yi,,. - koncentracja lub aktyrvność badanych rvskaźników

fizjologicznych;
p - średnia ogólna;

,,,l,,;,:,,,,l:ll, 1,1,,,,l,,::.,.:, :,|,,,.. .,. MedyCynaWet, m02, 58(8l

Tab. l. Istotność lvpł1,1vu badanych cz_vnników na koncentrację wskaźnikóu-fi-
ziologiczn_vch lt, krlvi jałówek przed głodzeniem

Tab. 2. Istotność wpływu badanych czynników na koncentrację wskaźnikórv fi-
zjo|ogicznych w krwi jałówek po głodzeniu

s - losowy wpływ i-tego ojca (i : 1... 26);
RS, stały wpływ j-tego roku i sezonu rozpoczęcia do-' 

świadczenia (1 : 1... 10);

f , 
(*,,* w ) regresja na wiek w dnitt pobranial

ź. (t ,. T ) regresja na temperaturę w dniu pobrania;
e * błąd losowy.

lstotność różnic między koncentracją poszczególnych
wskaźników w zależności od czasupobrania obliczono te-
stem wielokrotnego rozstępu Duncana.

Wyniki iomówienie
P rz ep r o w a dzona analiz a w ari an cj i w ykazała zr o ż -

nicowany wpływ uwzględnionych w modelu czyfini-

Objaśnienia: *p < 0,05, **p < 0,01;ns -wpływ nieistotny

Objaśnienia: tak jak w tab. 1
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ków na badane wskazniki fizjolo-
giczne (tab. l i 2). Wiek zwierząt
wpływał tylko na poziom mocznika
we wszystkich badanych okresach.
Nie stwierdzono wpływu roku-sezo-
nu na aktywnośc aminotransferazy
asparaginianowej oraz wpływu tem-
peratury otoczenia na koncentrację
insuliny, cholesterolu i kreatyniny.
Istotny wpływ ojca na koncentrację
niektorych wskaźników wskazuj e, że
p oza zmienno ś cią fenoĘpową wystę-
powała także zmiennośc genetyczna,

Srednie wafiości stężeń badanych
wskaźników fizjologicznych przed-
stawiono w tab. 3 i 4, sąone zbltżonę
do wartości podawanych w dostępnej
Iltęraf.xzę. Wszystkie badane wskaź-
niki charakt eryzow aĘ się bardzo dużą
:mienno ści ą. N aj wyżs zy w sp oŁczyn-
nik zmienności (ponad 100%) zaob-
serwowano dla koncentracji insuliny,
Tak dużą zmienność potwierdzają
badaniaRópke iwsp. (14). Wskazuje
to, że określenie właściwego stanu fi-
zj olo giczne go zw ler zęci a j e st b ardzo
trudne. Koncentracja pozostałych
hormonow (tyroksyna i trijodotyro-
nina) charakteryzowała się także
dlżązmtennością (V : 37-52%)-
Warto ści współczynników zmienno-
ści były na ogół wyższe w wieku 200
dni w porównanilz ottzymanymi w
wieku 250 dni. Należy to jednak
przypisać wpływowi diety.

Zaobserwowano wpływ diety i
gło dzenta na koncentracj ę większo-
ści badanych wskaźników fizjo1o-
glcznychw krwi jałówek, głównie w
odniesieniu do hormonów i metabo-

Tab. 3. Średnie, odchylenia standardowe, zmienność oraz minimum i maximum
koncentrac.ji rvskaźnikórv fizjologicznych w krwi jałówek nie głodzonych

Tab. 4. Średnie, odchylenia standardolve, zmienność oraz minimum i maximum

koncentracji lvskaźników fizjologicznych w krwi jałórvek głodzonych

litow. Koncentracja hormonów tarczycy różniła się w

wowano także istotny wzrost stężenia tych hormonów
w krwi jałówek głodzonych w wieku 250 dni w po-
równaniu do wieku 200 dni.

e
e
i

250 dni tt zw,rcrząt poddanych głodzeniu. Wynika z

Min,-Max.

T4

T3

lBl

GLU

cRE

UB

FAL

GOT

GPT

cHOL

70,00

1,25

6,89

4,39

1,66

3,92

43,g7

29,40

18,87

65,86

28,11

0,65

7,81

1,21

0,48

1,13

17,36

9,04

9,61

22,16

40,1 6

52,00

113,4

47,83

28,91

28,82

16,7 4

30,75

50,93

32,80

6,57-145,1

0,26-6,53

0,05-83,5

1 ,45-14,6

0,40-3,20

1,36-6,80

10,1_102,0

2,08-10,4

2,33-85,7

20,5-145,0

84,40

1,63

14,80

4,83

1,61

4,23

51,99

28,47

17,43

84,75

32,g7

0,60

9,81

0,84

0,46

1,23

18,44

8,14

7,12

23,22

39,06

36,80

66,28

1 7,39

28,5l

29,07

35,46

28,5s

40,85

27,3g

18,1-222,5

0,53-3,81

2,05-56,89

1,95-7,55

0,90-3,20

1,65-8,36

8,68-109,6

7,57-52,2

1,66-42,5

38,1-149,2

Wiek

]x Sol
- 250 dni

V(%) 
]

Min.-Max

T4

T3

lRl

GLU

cRE

UR

FAL

GOT

GPT

cHOL

57,98

0,85

5,46

3,70

1,63

3,56

42,74

28,38

18,81

72,38

2l,75

0,36

10,09

0,95

0,49

0,82

15,81

7,50

7,90

21,30

47,86

42,35

1 84,8

25,67

30,06

23,03

37,00

26,42

42,00

2s,43

10,6-24Ą,2

0,14-1,73

0,1 7-92,6

1 ,15-5,90

0,70_3,20

1,77-6,52

10,3-108,5

12,08-50,0

2,50-40,1

31 ,0-128,9

67,86

1,06

5,07

3,71

1,48

3,35

52,05

30,22

18,15

91,75

25,66

0,40

6,23

0,87

0,36

0,86

1 9,30

8,70

8,34

22,84

37,81

37,73

122,g

23,45

24,32

25,67

37,08

28,7g

45,95

24,89

3,53-138,4

0,34-3,31

0 ,1 1 -53,8

0,25_5,85

0,90-2,70

1,28-7,07

17,4-125,9

9,83_60,4

2,50-71,3

26,3-155,3
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może by ć ograniczon a, poniew ażreguluj ą one niewiel-
ki odcinek szlaku metabolicznego i prawdopodobnie
analizowane pojedynczo rzadko mogą mieć istotne i
zachęcające związki z określoną cechą produkcyjną
(1,11), Nie stwierdzono wpływu diety i głodówki na
aktywno ś ć amin otrans f er azy al aninowej i aminotrans -

ferazy asparaginianowej (tab. 6). Aktywność GPT
(I7,43-18,87 U/1) oraz GOT (28,38-29,40) była zgod-
na z wynikami uzyskanymi przez Skrzypka (20) na
jałowkach oraz|)ptządek i wsp. (I2) na 7-8 miesięcz-
nych buhajach. Stwierdzono, że aktywnośc fosfatazy
alkalicznej była istotnte wyższa w wieku około 250
dni, zarówno u zwlerząt głodzonych, jak i nie podda-
nych głodzeniu niż u jałówek w wieku około 200 dni.

Zaobsetwowano wpĘw diety na poziom wszystkich
badanych metabolitów (tab. 7). Podobnie jak w przy-
padku insuliny, nie było różntc w poziomie mocznika
i glukozy w krwi jałówek głodzonych, ale zywionych
inną dawką pokarmową. W przeprowadzonych bada-
niach stwierdzono obniżenie poziomu mocznika w
krwi jałówek spowodowane głodzeniem. Obecnie
naj większe zainteresow anię z prakĘczne go punktu wi-
dzenta wzbudza zawattośc mocznika w mleku i krwi
krów mlecznych, nie tylko ze względu na pomoc w oce-
nie zdrowotności, rozrodu i jakości
diety stosowanej w stadzie ale tak-
żę na możIiwość zastosowania j ako
dodatkowy wskaźnik selekcyjny.
Jednakże wyniki dotychczasowych
badań nie sąjednoznaczne. Badając
poziom mocznika w krwi cieląt,
uzyskano rozbiężne wyniki. Wyka-
zano zarówno dodatni (4,8,9,20),
jak i ujemny (13, 19,26) zwtązek
między stężeniem mocznika w krwi
a wartością hodowlaną użytkowości
mlecznej bydła, albo nie wykazano
rożnic w stężeniu tego związku u
zwierząt o różnej warlości hodowlanej (6). Rozbież-
ności te mogą wynikać z odmiennego zywienia, róż-
nego wieku i kondycji badanych zwl,erząt oraz ztego
czy pr ze d p obraniem pr ób pr zeprowadz an o gło dzeni e

czy też wykonywano je w warunkach standardowego
żywtenta (I3,23). Stężenie glukozy w krwi pozwala
ocenić stan przemian energetycznych. Zawartośc glu-
kozy w krwi przezuwaczy jestnlższa niż u innych ga-
tunków zwteruąt i wynosi od 2,22 mmol/l do 3,33
mmol/l. Otrzymane wartości stężenia glukozy w krwi
j ałówek były wy ższe niż pr ze dstawi one noflny. Wyni -

ki te są jednak zbliżone do wartości uzyskanych w
badaniach innych autorów (9, żI,22). Podczas gło-
dzęnta nastąpił istotny spadek poziomu glukozy. Na-
tomi ast zmlana żywienia na bardzi ej inten s}rvne, op ar-
te na paszy treściwej spowodowało wzrost stęzenia
tego metabolitu. Obniżente poziomu mocznika i glu-
kozy w krwi młodego bydła na skutek głodzenia po-
twierdzają badania innych autorów (I, 4,9).Innym
waznym metabolitem jest cholesterol. Na poziom cho-

Tab. 5. Koncentracja badanych hormonów rv krwi jałówek
w zależności od żvrvienia

Objaśnicnie: a, b, c, d - LSM oznaczone różnymi literami rożnią
się istotnie przy p < 0,01.

Tab. 6. Aktywność badanych enzl,mów w krwi jałówek u,za-
leżności od żywienia

44,56a 1,56

$,57a 1,56 l

53,04b 1,55

53,07b 1,55

Objaśnienia: a, b, c, d, A, B LSM oznaczonc różnymi literarrri różnią się istotnie
małymi przy p < 0,0l, a dużymi przy p < 0,05.

lesterolu całkowitego w krwi ma wpłyłv między inny-
mi zywienie, system utrzymanta. wiek, płeć i rasa.
Zawartośc cholesterolu w krwi badanych jałówek
wynosiła od 65,86 do 91 ,75 mgldl, Głodzenie zwle-
rząt spowodowało wzrost stężenia tego metabolitu w
krwi. Stwierdzono istotne rożnice pomiędzy wszyst-
kimi pobraniami. Nastąpił wzrost stężenia cholestero-
lu wraz z wiekiem jałówek oraz zmianążywienta na
bańziej intensywne. Uzyskane warlości sąwyższe od
stwierdzonychprzez Oprządek i wsp. (12) u buhajów
w tym samym wieku co jałówki użyte do niniejszych
badań. Analizując poziom kreatyniny w krwi jałówek
stwierdzono istotne różnicę pomiędzy pobraniami
pierwszym i drugim a trzęcim i czwartym. Nie zaob-
seTwowano wpływu głodówki na poziom tego meta-
bolitu, natomiast stwierdzono istotny wpływ składu
dawki pokarmowej.

Analtza s t aty s ty c zn a otr zy many ch wyni ków wyk a -

zała zrożnicowany wpływ czynników środowiskowych
na poziom badanych wskaźników fiĄo\ogicznych oraz

6,29a 0,B1

4,96ac 0,82

14,18b 0,82

4,47c 0,84

68,28a 2,50

56,20b 2,4g

82,91c 2,56

66,02a 2,58

1,22a 0,04

0,83b 0,04

1 ,58c 0,04

1,03d 0,04

18,65a 0,70

1 8,53a 0,70

17,87a 0,69

18,55a 0,69

30,66a 0,75

2g,64a 0,75

29,46a 0,75

31,18a 0,75

Objaśnienie:jak w tab. 5.

Tab.7. Stężenie badanl,ch metabolitów w krwi jałówekrv zależności od żyrł,ienia

65,17a 2,00

71,96b 1,99

83,87c 2,01

91 ,1 3d 2,03

1 ,66Aa 0,03

1,66Aa 0,03

1,58B 0,03

1,52b 0,03

4,28a 0,09

3,63b 0,09

4,71a 0,09

3,59b 0,09

3,93a 0,1 0

3,56ac 0,09

4,26b 0,10

3,38G 0,09



bardzo dużązmtenność osobniczą. Powoduje to kło-
określeniem prawidło-
h wskaźników w krwi.
pewne prawidłowości.

Wykazano wyższe stężenie To, T., insuliny, m99znik_a

i iholesterolu oraz aktywność FAL w krwi jałowek
eściwej w
ściowych.
ami więk-

szości wskaźnikow u zwlerząt głodzonych i nie pod-

danych głodzeniu, Na aktywność GPT i GOT nie mia-
ływpływu, anirodzaj diety, ani głodzenie.
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binant p40). Vet. Rec. 149, 647-650,200I (2I)

Rekonlbinant antygentl p40 wirusa choroby bornajskiej ( BDV)
rrzysl<any przcz l<lonowanie gentr p40 szczepu izolowanego od ko11ia użyto

w teście EL]SA do badań przesiewowych sr-trowic kotów na obecność

przeciwc ocześnie adano na obecność
przeciwci ru immun kotiiw (FIV) i wirtrsa

białaczk rzeciwci V \Ą/ystępowały w,

surowicaoh 34 (4ż,5D^) z 80 l<otów z terenu Istambułrr Siedemdziesiąt
trzy procent surowic zawieraj ych przeciwciała dla FTV i 26'% surowic

zawielajapych przccirł,ciała d FeLV zawierało przeciwciała <l1a winrsa

BDV W surorł,icaclr 2 z 3 kotówz objawami zaburzeń neurologicznych

stwierdzono przeciwciała dla BDV Sześć surowic o nisl<icj, średrriej i

reagowały w mianie l:l()00 z- antygenern pzlO

G.

COYNE M.J., BURR J. H. H., YULE T.D., HAR-
B., MC GAVIN D.: Czas
ści u kotów po szczepie-
ym. (Duration of immu-

nity in cat§ after vaccination or naturally acquired
infóction). Vet. Rec. I49,545-548, 2001 (18)

KoniecznoŚĆ coroCZnego SZcZepienia kotÓ,"v przeciwko cZęSto Występu]ącym

chorobom zakaźnym jest krł,eslionowana zatrórł,no ze względu na czas utrzymy-

wania się odporności poszczepicnnej, ja1< i możliwośc rozrvoju lnięśniaka rł,

Ocena e lędnia zarór,vno

iak i ko ią tego miana i

najlvażnicjs rolę oćlgrywa:'.#:r, kolnórkorł,a. sr.".pi",i.i,':1"'Ói['H:]
ni osobnil<i czepione przed zaclrorowanieln. ale też chroni całą populację, rł,

t),m osobn trensmisją e , Nie jest do-

kładnic zn się odporno echorowaniu

r,vścicklizn nleul<openii cj przez kali-

psirtaci i w zakaźnym zapaleniu otrzc},nej kot(iw
G.


