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Summary
The objective of the investigations was to determine the effect of natural adiposis of cows at the prenatal

period on the occurrence of liver damage and malfunctioning in the postnatal period.
The examination covered 36 b-w breed cows in the last month of gestation. Among 36 cows 24 were selected

that got excessively adipose during the drying off period (experimenta| group) and 12 cows of proper nutrition
state (control). All the cows underwent clinical and biochemica| examinations of their b|ood in the 4th and 2nd
weeks before parturition and in 1-2,4-5 and 7-8 weeks following it. The examination included 12 cows with a
clinical form of fat over-mobilization syndrome. The blood was tested to determine the activity of AST, GGT
and GLDH enzymes and concentrations of total bilirubin, albumin, total protein and total cholesterol. Histo-
logical examinations of the liver were carried out upon 8 cows.

The results demonstrated that excessive adipose of cows at the prenatal period has a significant influence on
subclinical form of fat over-mobilization syndrome occurrence as well as on damage and functional impair-
ment of the liver at the postnatal period. Determining GLDH, AST activity and total bilirubin concentration
proved to be especial|y useful for liver condition evaluation during the course of fat over-mobilization syn-
drome. For 8 cows with a clinical form of fat over-mobilization syndrome a high degree of fatty degeneration
of the liver was detected.
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Zespoł nadmiernej mobilizacji tłuszczu (ZNMT)
określany również jako zespół tfustej k owy (fat cow
syndrom) lub zespół stłuszczenia wątroby, w ostatnich
latach uważany jest za jedno zważniejszych zaburzeń
zdrowia i produkcyjności u wysokomlecznych krów
(5, 7 -9, |3).

Kliniczna postać ZNMT występuje zwykle u poje-
dynczych króW natomiast subkliniczna ma najczęściej
charakter schorzenia masowego i moze obejmować
nawet 50-90% zwierząt w stadzie (l4, 16). Obie po-
stacię są powodem znacznych strat ekonomicznych,
Wynikająone głównie zfaktu, że postać kliniczna jest
najczęściej nieuleczalna, natomiast postać subkliniczna
prowadzi do rozwoju zablrzęń metabolicznych i cho-
rób infekcyjnych, powoduje znaczny spadek produk-
cji mleka, pogorszenie kondycji oraz trwaŁe zaburze-
nia płodności, które sąprzyczyną eliminowania zho-
dowli krów o najlepszych cechach produkcyjnych (8,
II,72).

Biorąc pod uwagę fakt,że ZNMT w wielu przypad-
kach ma przebieg subkliniczny, a w przypadkach kli-
nicznych brak jest charakterystycznych i swoistych
obj awów chorob owy ch, t ozp oznanie ze sp oł u or az naj -
częściej występującego powikłania w postaci stfusz-
czeniawątroby opiera się o badania laboratoryjne krwi

i badanie miĘszu wątroby pobranego drogą przyży-
ciowej biopsji (2,4).

Spośród badań laboratoryjnych krwi poleca się ozna-
czanię parametrów przemiany węglowodanowo-tłusz-
czowej (wolne kwasy tfuszczowe - WKT, glukoza,
związki ketonowe, cholesterol całkowiĘ, triglicerydy)
oraz parametrów uszkodzenia i zaburzeń fuŃcji wą-
troby (AST, ALT, GGT, GLDH, SDH, bilirubina caŁ
kowita, białko całkowite, albuminy, mocznik, kwasy
żółciowe, próba BSP) (2, 4, 5,9, I0,23).

W pobranym przyĘciowo bioptacie wątroby przy
pomocy metod ftzycznych, biochemicznych lub mor-
fologicznych określa się zawartość lipidów całkowi-
tych, tri gl icerydów i gliko genu. Niewątp li w ązaletątej
metody badania jest otrzymanie wiarygodnych i aktu-
alnych informacji doĘczących zawartości tłuszczu w
wątrobie. Natomiast inwazyjność, czasochłonność i
ko s źy b adań sp e cj al i styc zny ch o gr aniczaj ąza s to s ow a -
nie tej metody badania do rutynowej diagnosĘki i oce-
ny stanu wątroby w hodowli wielkostadnej (3, 6, l9).

W dostępnym piśmiennictwie istniej ą rozbieżności
i rożnice zdan co do wyboru właściwości parametrów
biochemicznych krwi, które mogą byc oznaczone w
celu wczesn ego rozpoznania orazoceny stopnia uszko-
dzenta i zaburzeń czynnościo!\rych wątroby (1, 5, 15,
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20,23). Brak szerszych opracowań na ten temat w piś-
miennictwie krajowym uzasadniał podjęcie badań, któ-
rych celem było:

a) określenie, w warunkach terenowych, wpĘwu
naturalnego otłuszczenia krów w okresie przedporo-
dowym na występowanie oraz dynamikę uszkodzeń i
zmlan czynno ściowych wątroby,

b) ustalenie, napodstawie powyższychbadań, opĘ-
malnego zestawu parametrów biochemicznych krwi
przydatnych do rozpoznawania uszkodzeń i zaburzeń
czynnościo!\ych wątroby w przebiegu ZNMT.

Mateilał imetody
B adania przeprowadzono w 2 sezonach zim ow o -w i o s en-

nych w wysokoprodukcyjnym stadzie krów, w któryrn od
kilku lat poprzedzaja?,ych obecne badania stwierdzono
występowanie u krów starszych i pierwiastek zespołu nad-
miernej mobilizacji tłuszcztt. W stadzie tym badaniami
objęto 36 krów w wieku od 4 do 10 lat, rasy czamo-białej z
dolewem krwi HF będących w ostatnim miesiapu cialy.
Spośród 36 krów wybrano 24krowy, które w okresie zasu-
szenia były otłuszczone i zaliczono je do grupy doświad-
czalnej oraz 12 krów o prawidłowym stanie odzywienia,
które za|lczono do grupy kontrolnej. Wydajność roczna
określona w 305-dniowej laktacji wynosiła od 5300 do
8100 kg m]eka.

W 4 i 2 tygodniu przed porodęm oraz I-2, 4-5,7-8 tygo-
dniu po porodzie przeprowadzono badania kliniczne oraz
biochemiczne krwi i rutynową analizę moczu. Krew do
badań pobietano zawsze rano, po udoju, przed podaniem
paszy. z żyW szyjnej zewnętrznej.

Do badań włączono 12 krów zgłoszonych do leczenia w
Klinice Chorób Wewnętrznych, u których na podstawie
wywiadu, badania klinicznego orazlaboratoryjnego krwi i
moczu Tozpoznano kliniczną postac ZNMT. Krew i mocz
do badań w tej grupie krów pobierano jednorazowo przed
rozpoczęciem terapii. G-pę kontrolną dla tej grupy stano-
wiły wyniki badań uzyskane w 1-2 Ęgodniu po porodzie w
grupie kontrolnej z badań terenowych, ponieważ większość
chorych krów była w tym okresie laktacji, 8 krów ztej gru-
py z powodu braku poprawy stanu zdrowia, mimo kilk-u-
dniowego leczenia, skierowano na ubój z konieczności,

Z parametrow wskazujących na uszkodzenie wątroby
oznaczano w surowicy aktywność enzymów: aminotrans-
ferazy alaninowej (ALI), aminotransfe razy asparaginiano-
wej (AST), gammaglutamyltransferazy (GGT) i dehydro-
genazy glutaminianowej (GLDH) przy uźyciu gotowych
zestawów odczynnikowych firm Alpha Diagnostics i Cor-
may przy pomocy spektrofotometru Epoll 200. Aktywność
enzymów określano w temperatvze 37"C z wyjątkiem
GLDH, której akty.wność określano w temperuturze 25"C.

Z parametrów stanu czynnościowego wątroby określa-
no w surowicy stęzenie bilirubiny całkowitej metodą Jen-
drassika i Cleghorna, stęzenie białka całkowitego metodą
biuretową stęzenie albumin próbą z zielentąbromokrezo-
lowązestawem odczynnikowym firmy Cormay oraz stęże-
nie cholesterolu całkowitego zestawem odczynnikowym
firmy Alpha Diagnostics.

U krów poddanych ubojowi z konieczności przeprowa-
dzono badanie anatomopatologiczne ze szczegolnym

uwzględnieniem wątroby. Z pobranych wycinków wątro-
by sporządzono preparaty, które zabar-wiono hernotok syli-
nąi eozyną orazna obecność źuszczu- Sudanem IV.

Otrzymane wyniki zostaĘ poddane analizie statys§cznej
przy uĘ ciukomputerowego proglamu statystycznego Excel.
Istotność różnic pomiędzy wartościami średnimi określono
przy pomocy tesfu t-Sfudenta przy p < 0,05 i p < 0,0l .

Wyniki iomówienie
Analiza zachowania się we krwi parametrów profi-

lu enzymatyczno-biochemicznego wątroby u krów
otłaszczonych (gr. doświadczalna) i u krów o prawi-
dłowym stanie odżywiania (gr. kontrolna) wykazała,
że u otŁuszczonych mvierząt wystąpiło w okresie po-
porodowym uszkodzenie i upośledzenie funkcji wą-
troby. U tych krów stwierdzono równocześnie wystę-
p owanie zabur zęń przemi any wę glowodanowo -thrsz-
czowej, Ępowych dla subklinicznej postaci ZNMT.
Szczegółowe omówienie wyników tej części badan
podano w innej pracy (11).

Podobne zmiany z Wm, że bardziej nasilone w za-
kre s i e zabur zeń pr zemiany w ę gl owo danow o -th,rs z c zo -
wej i funkcji wątroby, stwierdzono również u krów z
kliniczną postacią ZNMT,

Odzwierciedleniem stopnia uszkodzenia wątroby u
badanych krów było zachowanie się aktywności ba-
danych enzymów w surowicy (ab. 1 i 2). Najwyższy
wzrost akĘwności AST, GLDH i GGT, odpowiednio
2,4- 4,J- i 2,1-krotny w porównaniu do grupy konhol-
nej, stwierdzono u krów z kliniczną postacią ZNMT
(tab.2). U 8 krów z te1 grupy badaniem histopatolo-
gIcznym wątroby wykazano duzy stopień jej stłusz-
czenia (ryc. 1). U krów z subklinicznąpostaciąZNMT
stwierdzono równiez istotny wzrost aktywności AST,
GLDH i GGT w okresie poporodowym w porówna-
niu do grupy kontrolnej (tab. 1). Wzrost ten był jed-
nak mniejszy niż u krów zklinicznąpostaciąZNMT.
Można zatem przyjąc, ze stopień uszkodzenia wątro-
by spowodowany nagromadzeniem się w niej tłusz-
czu był również mniej szy.

Ryc. 1. Dużego stopnia stłuszczenie wątroby. Duże i średnie
krople lipidowe w hepatocytach w centralnej i przyśrodko-
wej części zrazika. Barwienie Sudanem IV. Powiększenie 200x
(fot. W. Łopuszyński)

f"P"

F



Badany parametr Grupa
krów

przed pOrOdem

4 tys, 2 tys.

0kres badań

po polodzie

1-2 tyg. 4 -5 łs. 7-8 tyg.

AsT
tU/]

ALT

tU/1

GGT

tU/|1

GLDH
tU/|1

Bilirubina całkowita

tpmo1,4l

Białko całkowite

ts/1

Albuminy

ts/|1

Cholestetol całkowiĘ
Imm0l/|]

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

56,6 t 4,7

54,4 t 5,4

22,3 x 1,9

20,0 t 2,3

19,7 t 1,8

1 9,7 t 2,3

5,1 t 0,8

4,9 t 0,5

3,9 t 0,5

3,6 t 0,9

74,1 t 4,8

68,7 t 3,3

38,7 t 1 ,0

38,0 t 1 ,7

3,3 t 0,3

3,4 t 0,3

58,4 t 4,3

56,5 t 4,5

20,4 x 2,7

19,6 t 2,6

18,8 t 1,8a

18,8 t 1,8

5,2 t 0,8

4,9 t 0,8

4,5 ł 0,7

4,1 
= 

0,7

72,1 
= 

4,6

67,4 t 4,0

37,1 t 1,3

37,7 x1,8

3,2 ł 0,2

3,3 t 0,2

112,2 t 21,6--

67,7 ł7,4**

21,0 ł3,2

19,1 x 2,7

25,0 t 2,7--b

20,8 t 2,5

18,5 t 5,9t-b

6,5 t 1,7-

14,2 ł 4,1--b

5,1 t 0,8-

73,6 t 4,3b

66,9 t 3,9

33,8 t 1,5-b

37,0 t 1,4

2,8 ł 0,2- -b

3,6 t 0,5

b 83,3 t 9,5--b

67,3 t 7,9--

20,6 t 3,1

19,9 t 4,0

28,2 t 4,8--b

21,5 x 3,4

15,9 t 5,7--b

6,3 t 'l ,2-

1 0,6 t 3,6--b

4,8 ł 1,4

73,7 t 3,9a

69,9 t 5,0

33,6 t 1,9-b

36,2 x2,2

4,3 t 0,5--b

5,8 t 0,4--

67,1 t 4,6--b

63,2 ł 8,7-*

20,2 
= 

3,2

21,0 ł3,4

25,7 x2,8--b

20,9 ł 2,9

8,6 t 2,3--b

6,5 t 'l ,2-

5,5 t '1,4-*a

4,5 t 1,0

74,Ą x 4,0

74,8 t 6,5

33,4 t 1,8-b

36,9 t 1,9

5,4 t 0,6--

6,0 t 0,2--

Tab. l. Srednie wartości parametrów profilu enzymatyczno-biochemicznego wą-
troby we krlvi krów grupy doświadczalnej (D, n :24) i kontrolnej (K, n : 12) rv
badaniach terenowych (x + s)

Objaśnienia: * (p < 0,05), ** (p < 0,01) różnice stalyst),cznie istotnc \v porownanlu z
2 tygodniem pfzcd poroclelx; a (p < 0.05), b (p < 0.0 J ) różnice statystycznie istotne rv
porównaniu do glupy kontrolnej
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bardzo przydatne już we wczesnym
wykrywaniu uszkodzeń wątroby.
Wymienieni altorzy stwierdzili u
l<row z subkliniczną postacią ZNMT,
u których występowało umiarkowa-
ne stłuszczenie wątroby, statystycz-
nie istotny wzrost akĘwności AST.
Wykazali istotną dodatnią korelację
pomiędzy zawartoŚcią tłuszczu w
wątrobie a aktywnością AST we
k,wi.

Badania własne zgodne sąz wyni-
kami wyżej cytowanych autorów. U
krów z subklin iczn ąp o staciąZNMT,
średnia aktywność AST była 1,7-
krotnie większa od średniej grupy
kontrolnej w I-2 tygodniu po poro-
dzie, a u krów zklinicznąpostacią
odpowiednio Z,4-ktotnie. Wyniki
własnych badań i wyżej cytowanych
autorów pozo staj ą j ednak w sptzęcz-
ności z danymi Reichela i wsp. (15),
Soko]a i wsp. (20) oraz Bronickiego
i Dembińskiego (1), ktorzy poddają
w wąĘliwośc przydatność diagnos-
ĘcznąAST jako wskaźnika uszko-
dzenia wątroby ptzez proces jej
stfuszczenia.

Staufenbiel i wsp. (21) badając zalężnośc pomię-
dzy wzrostem aktywności AST i GLDH w surowicy a
stopniem stłuszczenia wątroby u krów w stadach i
doświadczalnie wywołanym stłuszczeniem wątroby,
udowodni l i dużą pr zy datno ś ć oznaczania aktywno ści
GLDH do oceny uszkodzenia komórek wątrobowych.
Wykazali statystycznie istotną dodatnią korelację po-
między zawartością tŁaszczu w wątrobie a aktywno-
ścią GLDH w sulowicy. Podobne zalężności stwier-
dziła West (23) u krow z kliniczną postacią ZNMT.
Znalazło to potwierdzenie w wynikach badań wła-
snych. Srednia aktywność GLDH u krów z subklinicz-
ną postacią ZNMT była Z,8-I<rotnie wyższa w 7-2 q/-
godniu po porodzie, a z kliniczną odpowiednio 4,J-
krotnie od grupy kontrolnej. Bronicki i Dembiński (1)
orazHerdt (7) uważaj1 że enzymem, którego zmiana
aktywności naj czulej odzwierciedla nasilenie stfusz-
częnuawątroby u krów jest GGT. Wyniki własne częŚ-
ciowo potwierdziły tę opinię. U krów zklinicznąpo-
stacią ZNMT, średnia wartość aktywności tego enzy-
mu była 2,1-krotnie wyższa od średniej w grupie
kontrolnej, a u klow z subkliniczną postacią tylko 1,2-
krotnie w I-2 Ęgodniu po porodzie,

U krów z subkliniczną jak i kliniczną postacią
ZNMT nie wykazano w surowicy istotnych zmian ak-
Ęwności ALT.

Z oceny porównawczej wynika, że z grupy bada-
nych enzymów największą przydatność do oceny
uszkodzenia wątroby u krów z ZNMT ma oznaczanię
akĘwności GLDH. Badania własne oraz Reida i Col-

Tab. 2. Średnie u,artości parametrów protilu enzvmatlczno-
biochemicznego wątroby we krlvi królv z kliniczną postacią
zespołu nadmiernej mobilizacji tłuszczu (n : l2)(kolumna A)
i krów grupy kontrolnej (n:l2) (kolumna B) (x + s)

Objaśnienia: + (p < 0,05), ** (p < 0,0l) różnice statystycznie
istotne w porównaniu z grupą kontrolną

Wyniki badań własnych potwierdzająpogląd, że
wielkość wzrostu aktywności enzymów w surowicy
krwi u krów z ZNMT zalężnajest od stopnia uszko-
dzenta wątroby przęz proces jej stfuszczenia (10, 18,
19 , 22) . Z analizy publikacj i podejmuj ących to zagad-
nien i e wynika j edn ak, że r ożnie oceniana j est przydat-
ność poszczególnych enzymów wątrobowych w roz-
poznawaniu tego uszkodzenia.

Reid i wsp. (17), Schófer i wsp. (18) oraz Uhlig i
wsp. (22) LLważąą,że oznaczanie akĘwności AST jest

A B

AST lU/]

ALT lU/1

GLDH IU/l

GGT tU/1

Bilirubina całkowita [łmol/l

Białko całkowile [g/|]

Albuminy [g/|l

Cholesterol całkowity [mmol/|]

161,1 t 44,4-

26,0 t 6,1

30,4 t 9,1**

43,2 t 1l ,1-

20,7 ł7,0**

68,3 t 6,4

33,2 t 1,9--

2,4 x 0,4*

67 ,7 t 7,4

19,1 x 2,7

6,5 t 1,7

20,8 ł2,5

5,1 t 0,9

66,9 t 2,9

37 ,0 ł 1,4

3,6 t 0,5
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linsa (16) i Schafera i wsp. (l8) wykazaĘ, że nadaje
się do tego celu również oznaczanie aktywności AST.
Jest to jednak enzym mało swoisĘ dla wątroby i dla
nviększenia wiarygodności uzyskiwanych informacji
di agn o s tyc zny ch, należy równ o c z e ś nie oznaczy ć
GLDH, który uważany jest zaenzymnajbardziej swo-
isty dla wątroby u bydła. Zmianajego aktywności w
surowicy najczulej odzwierciedla stopień uszkodze-
nia komórek wątrobowy ch or az stnrktur subkomórko-
!\rych u krów po porodzie, wyłvołanych stłuszczeniem
tego narządu (10, 1 8, 23).

Wykazany rożny stopień uszkodzenia wątroby u
krow z subkliniczną i kliniczną postacią ZNMT, miał
istotny \^pływ narozvvoj i wielkość zaburzei czynnoś-
ciowych tego narządu. Odzwierciedleniem tego byĘ
zmiany w zachowaniu się stężenia bilirubiny całko-
witej, albumin i cholesterolu całkowitego (tab. I i 2).

Najwyzszą średnią wartość stężenia bilirubiny cał-
kowitej (20,7 pmol/l) stwierdzono u krów z kliniczną
postacią ZNMT. Mniejszy stopień zaburzeń funkcji
wątroby, oceniany na podstawie tego wskaźnika,, wy-
kazano u krów z subkliniczną postacią ZNMT. Sred-
nie stężenie bilirubiny (I4,2 pmol/l) było istotnie wyż-
sze od średniej (5,1 pmoVl) krów gTupy kontrolnej,
ale porównawczo mniejsze niż u krów zklintcznąpo-
stacią ZNMT (tab. 2). Pozytyłvna opinia o przydat-
ności oznaczaniastężenia bilirubiny całkowitej w oce-
nie zaburzeń funkcji wątroby w przebiegu ZNMT zo-
stała również potwierdzonaprzez innych autorów (18,
19,23). Przyjmuje się, ze hiperbilirubinemia wystę-
pująca u krów z ZNMT jest wynikięm zaburzeń w
wychwyrywaniu, sprzęg anil z kwasem glukuronowym
i wydalaniu bilirubiny z komórki wątrobowej. Zabu-
rzenia te spowodowane są uszkodzenięm, przez na-
gromadzony tłuszcz, organelli komórkowych (gładkiej
siateczki endoplazm aty cznej, lizosomów) biorących
ldziń w wewnątrzwątrobowej przemianie bilirubiny
(I0, 16,2l).

W obydwu grupach krów nie stwierdzono istotnych
zmlan w stężeniu białka całkowitego w porównaniu
do grupy kontrolnej. Natomiast istotny spadek stęże-
nia albumin i cholesterolu całkowitego we krwi u krów
z subkliniczną i klinicznąpostacią ZNM| w porów-
naniu do krów grupy kontrolnej wskazuje, że w prze-
biegu tego zespołu występujązaburzenia ich biosyn-
tezy w wątrobie. Wyniki te znajdująpotwierdzenie w
pracach innych autorów (14, 19,23).

Porównując całość uzyskanych wyników badań en-
zymatyczno-biochemtcznych krwi w grupie krów z
subkliniczną postacią ZNMT z grqpą z kliniczną po -
stacią tego zespołl zauważa się podobny kierunek
zmlan(tab. 1 i 2).Istniejątylko pewnerożnice odnoś-
nie ich nasilenia. Można zatem sądzic, że uszkodze-
nte i zaburzenie czynności wątroby u krów z subkli-
niczną postacią ZNMT są lżejszą lub wstępn ą fazą
rozwoju postaci klinicznej. W grupie krów z subkli-
niczną postacią ZNMT stwierdzono występowanie
Iicznych schorzeń: zatrzymanie błon płodowych (8
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krów), zapalenia macicy rożnego stopnia (10 krów),
subklinicznejketozy (18 krów) i porażenie poporodo-
we (5 krów). Ponadto obserwowano duzy spadek masy
ciałai wydajności mlecznej. Podobne problemy zdro-
wotne i produkcyjne obserwowali i inni autorzy w sta-
dach, w których stwierdzono występowanie tego ze-
społu (5, 7,12,I3).

Wnioski

L otłuszczenie krów w okresie zasuszenia ma istot-
ny wpĘw na uszkodzenie i upośledzenie funkcji wą-
troby w okresie poporodowym.

2. Szczegolną przydatność w rozpoznawaniu sub-
klinicznym uszkodzeń i zaburzeń czynności wątroby
w przebi e gu ZN MT ma oznaczanie aktywno ś ci GLDH,
AST oraz stężenia bilirubiny całkowitej.
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