
Praca oryginalna Ońginal paper

Wpływ nadmiernei podał siarki na metabolizm miedzi
i potenciał antyoksydacyny u młodego bydła z objawami
zapalenia dróg oddechowych i przewodu poka]mowego
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in young cattle with symptoms of muoosa inflammation
Summary

This study was conducted to determine the effect of excessive sulfur on copper metabolism and antioxidant
status in young cattle with symptoms of mucosa inflammation. Eight calves were divided into four groups and
administered mineral supplement§ over 35 days: A(S) - elementary sulfur 0.15 g/kg body weight, B(Cu) - cop-
per 0.35 mg/kg body weight, C(S + Cu) - sulfur and copper as in the preceding groups and K was the control.
There were two stages. The first took 4 weeks during which feed and mineral supplements were served nor-
rnally; the second was in the last week of this study and feed was reduced to 40Yo energy and protein content
(half hungry period).

The results indicate that mucosa inflammation with feeding reduction can bring about a copper deficit, while
an excessive supplement of sulfur did not significantly affect the progress of this delicit or antioxidant status.
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Zablrzenia mętabolizmu międzi i zmiany w aktyw-
ności enzymów miedziowych zależne od siarki mogą
ulegać nasileniu lub znacznej modyfikacji w stanach
zapa|nych (5,6,18). Szczególną rolę przypisuje się
miedzioza7eżnej ceruloplazminie, będącej j ednym z
czynników białek ostrej fazy. Na odpowi edż ostrej fazy
składa się seria specyficznych reakcji ftzjologtcznych
w następstwie uszkodzenia tkanek. W wyniku zran|ę-
n|a, Llrazu czy infekcji organizm usifuje zapobiec dal-
szemu uszkodzenil przez izolację chorobowo zmie-
nionych miejsc, akĘwację procesów naprawy ,przry-
wrócenie normalnej funkcji. Ten kumulaĘwny home-
ostaĘczny proces jest znany jako zapalenie, a te wczes-
ne natychmiastowe reakcje są nazywane odpowiedzią
ostrej fazy. Poziom ceruloplazminy i innych białek
ostrej fazy: m.in. fibrynogenu, haptoglobiny. Gianly-
Ępsyny czy seromukoidu jest podwyższony np. w
procesach nowotworo\\ych (20) i reumatoidalnych u
ludzi (6), mastitis u krów (4), stanach zapalnych vły-
wołanych dożylnym podaniem terpenĘny (5) i nie-
dokrwistościach (17).

Ceruloplazmina j est około sześciokrotnie czulszym
wskaźnikiem procesów zapalny ch niż konwencj onal-
nie stosowane metody, jakltczba leukocytów czy po-
ziom fibrynogenu. Na tej podstawie proponuje się
wykorzystanie stęzenia ceruloplazminy przy diagno-
zowaniu stanów zapalnych (I4).

Stany zapalne, szczególnie w warunkach zablrzeń
przemiany miedzi powodowanych siarką sprzyjają

powstawaniu i mogąwyzvvalac stres oksydacyjny (2).
Wynikiem wzmożonego narażenia komórek na rodni-
ki tlenowe jest obniżenie ATĘ stężenia glutationu w
komórkach, op oźnienie re generacj i uszko dzonych b i a-
łek, a przede wszystkim zwiększenie peroksydacji li-
pidów (11). Temu procesowi sprzyja wysoki poziom
wolnych jonów miedzi i żelaza (9, 15), a odpowie-
dzialnymi za jego tempo lważa się ceruloplazminę i
dysmutazę ponadtlenkową (7). Stres oksydacyjny wią-
że się m:n. z wyczerpaniem rezerw enzymów głów-
nie ceruloplazminy, dysmutazy ponadtlenkowej, które
hamują lawinowe powstawanie wolnych rodników,
głownie rodnika hydroksylowego, przez ltrzymywanie
mlędzi i żelaza na drugim i trzecim stopniu utlenienia.

Wyczerpanie rezerw anĘoksydacyjnych nasila się
szczególnie w procesach fagocytozy drobnoustroj ów
przęz neutrofile i makrofagi, Dochodzi wówczas do
powstawania dużej ilości reaktywnych form tlenu do-
prowadzając z czasęm do stresu oksydacyjnego i upo-
śledzenia funkcji leukocytów (3, 16, 19). Będące w
stanie spoczynku leukocfi zuż;yw ająniewielką ilo ś ć
tlenu (10). Natomiast komórki fagocytujące reagują
na bodźce chemiczne lub cząsteczki fagocytowane
kilkudzies ięciokrotnym wzro stem ntĘ cia tlenu.

Interesujące wydają się także zmiany metabolizmu
miedzi w warunkach stresu żywieniowego, który
wzmaga lipolizę i peroksydację lipidów,

Celem przeplowadzonych badań było określenie
jednoczesnego wpĘwu nadmiemej podaĘ siarki, sta-
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nu zapalnego błon śluzo-
wych i stresu żyłvienio-
wego na przemiany mie-
dzi i potencjał oksydore-
dukcyj ny młodego bydła.

Materiał imetody
Badania przeprowadzo-

no łącznie na 8 młodych
buhajkach o masie 235-350
k_q z objawani zakaźnego
zapalenia dróg oddcchowyclr i przewodu pokarmowego
charakterystycznymi dlawirusowej biegunki i choroby błon
śluzowych. Wybrano zwierzęta, które jeszcze nie wykazy-
wały wyraznych objawów klinicznych poza sporadycznym
kaszlem, a objawy choroby rozwinęły się w trakcie doświad-
czenta. W trakcie badań zwierzęta przebywały pojedynczo
w boksach, a zywienie było ogólnie zbilansowane pod
względern zawaftości suchej masy, eneĘii, białka i zgod-
nic z za|ecanymi notmami.

Zwierzęta były podzielone na 4 g-py, po 2 w każdej
[A(S), B(Cu), C(S + Cu) i K]

W grupach zastosowano
następujące dodatki lnine-
ralne:

A(S) otrzymywała do-
datek siarki elementamej w
ilości 0,15 g/kg m.c.,

B(Cu) - dodatek miedzi
w dawce 0,35 mg/kg m.c.
w postaci uwodnionego
siarczanu miedzi,

C(S+Cu)-dodatek
siarki i miedzi w takiej samej ilościjak podgrupy poprzed-
nle.

K - stanowiła kontrolę zwierząt chorych.
Podaż dodatków mineralnych, układ dośu.iadczenia i

metody badań były identyczne jak we wcześniejszej pracy
na zwierzętach zdrowych (l8).

Wyniki iomówienie
Najbardziej przekonyłvujący na przemianę miedzi

był wpływ procesu chorobowego. We wszystkich gru-
pach stężenie miedzi w surowicy spadło znaczniemtę-
dzy 14 a 21 dniem, wraz z ustępowaniem objawów
choroby i poprawą stanu klinicznęgo zwierząt. StęZe-
nie pierwiastka w surowicy uległo dodatkowemu po-
głębieniu do granic niedoborowych po diecie półgło-
dowej, Stężenie miedzi u z-łvierząt chorych było niż-
sze w porównaniu zę zdrorymi, u których podobne
badania wykonano wcześniej (l8) Różnice tę zazna-
czają się szczegolnie w ostatnich trzech tygodniach
doświadczenia, choć i u zdrowych widoczny był spa-
dek stężeniamiedziw okresie stresu głodowego. Rów-
nież w porównaniu ze zdrowymi (18) niższabyła za-
wartość miedzi w naruądach wewnętrznych, przede
wszystkim wątrobie i nerkach.

We wszystkich grupach nastąpił znaczny wzrost
aktywności ceruloplazminy jtż 3 dnia i wysokie stę-
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Tab. l. Zmian1, stężenia miedzi (pmolfl) rr surow,icy chorl"ch buhajkórv po podaż_"" siarki i miedzi
(n:2; T + s)

Podgru p a
3528210 3

Dzień doświadczenia

l ,,o
7

A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

17,94 t 1,61

17 ,73 x 2,26

20,28 ł0,33

21 ,37 ł 1,07

17,43 t 'l ,88

17,03 t 0,78

20,10 x 0,22

19,39 t 2,11

16,80 t'|,90

19,41 t 1,87

18,76 t 0,56

20,02 t 0,11

'16,52 t 2"l7

18,68 t 0,67

19,70 t 1,67

19,08 t 1,67

15,47 
= 

2,46

15,45 t 0,98

14,29 ł 2,22

13,74 t 0,56

15,52 ł 3,24

15,31 t 0,44

14,29 x 1,78

13,97 ł0,22

12,25 x 1,33

13,55 t 0,73

12,48 t 1,00

12,25 t 1,33

Tab.2. Zawartość miedzi (ttg/g) w narządach wewnętrznych
buhajków chorych po 35 dniowej podaż_v siarki i miedzi (n : 2;
i +s)

Grupa
mięsień

Nanądy wewnęlrzne

wątrobaInerłaImOzg
A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

114,00 t 5,66

136,00 t 12,73

'l42,00 t 9,90

96,00 t 9,90

18,39 t 3,49

19,54 t 2,26

19,00 t 4,47

18,38 t 1,81

5,50 t 2,12

7,50 t 0,71

6,50 x2j2
5,90 t 7,21

6,50 x 2,12

6,50 t 0,71

6,00 t 1,41

6,00 t 1,4'1

Tab. 3. Zmiany stężenia ceruloplazminy (pmol/l) w surowicy chorych buhajków po podaży
siarki i miedzi (n = 2; x + s)

Tab. 4. Zmiany akĘwności dysmutaz,v ponadtlenkowej (U/ml)
w hemolizacie erytrocytów po podaży siarki i miedzi (n : 2;
i +s)

GrUpa
Dzień doświadczenia

031428iss
A (s)

B (cu)

C(S+Cu)

K

61,66 t 6,0'l

74,13 t1,23

71,16 t 5,30

72,58 t 5,18

83,07 t 5,4'|

82,08 r 4,01

70,86 t 5,71

77,63 x7,5l

4Ą,17 ł 7 ,41

49"l 9 t 2,31

52,99 t 2,60

38,70 t 3,48

67,89 t 3,94

75,05 t 4,29

77,96 t 5,56

64,51 x3,47

57,35 t 5,08

74,13 t 3,69

65,91 t 4,24

53,29 t 2,16

Tab. 5. Zmiany rvartości całkowitej zdolności antyoksyda-
cyjnej osocza (mmol/l) buhajków chorych po podaży siarki
i miedzi (n:2; i + s)

żenie enzymu utrzymyr,vało się do 14 lub 28 dnia. Na-
stępnie pojawiła się wyraźna tendencja spadkowa, az
do końca doświadczenia. Powszechnie uważa się, ze
ceruloplazmina j est czułym wskaznikiem procesów
zapa|nych, a równocześnie wyraża nasilenie reakcji
adaptacyj ny ch i obronn y ch or ganizmu. Wzro st aktyw-

Grupa
35282130

Dzień doświadczenia

714
A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

23,61 t 1,84

25,50 ł2,22

29,06 t 2,18

28,06 t 1.07

27,64 t 0,50

36,15 t 2,39

31 ,07 t 3,87

32,85 x2,52

24,91 t 1,39

34,99 t 1,55

27,16 t 3,'l'|

30,24 t 3,18

27,l5 t 2,53

37,71 t 1,05

32,50 t 0,67

33,19 t 1,36

25,99 t 3,44

38,42 ł 0,74

29,65 t 3,35

29,89 t 2,34

25,15 t 3,17

33,80 t 1,24

23,13 ł 1,17

26,57 t 2,35

20,74 x3,81

28,53 t 1,80

21 ,59 t 1,34

22.78 ł 2,34

35

A (s)

B (Cu)

C(S+Cu)

K

0,80 t 0,10

0,93 t 0,10

0,88 t 0,06

0,94 t 0,06

0,50 t 0,03

0,58 t 0,06

0,65 t 0,05

0,72 t 0,06

0,44 t 0,01

0,49 t 0,08

0,50 t 0,04

0,58 t 0,03

0,55 t 0,04

0,62 t 0,08

0,70 t 0,01

0,70 t 0,03

0,41 t 0,06

0,53 t 0,08

0,47 ł 0,02

0,55 t 0,07



ności enzymu pojawia się bezpośrednio po zadziała-
niu czynnik a zapalnego, Potwierdzaj ą to wyniki włas-
ne, a także innych autorów. Wykazano m.in. znaczny
wzro st akłwno ś c i już p o 2 go dzinach pr zy ur azow m
zapaleniu u szczurów (6) i wysoki wzrost (średnio o
I00%) 3 dnia u bydła po iniekcji terpentyny (5) Wv-
kazano także wzrost poziomu ceruloplazmtny przy jed-
noczesnym spadku miedziw warunkach eksperymen-
talne go zakńenia cieląt wirus em HBV- 1 . W b adaniach
własnych aktywność ceruloplazminy była umiarkowa-
nie wysoka we wszystkich podgrupach, najwyższa w
podgrupie B(Cu). Sugeruje to, że dodatek miedzi
wzmaga aktywność j ednego z najw ażniej szych czyn-
ników ostrej fazy, jakim jest ceruloplazmina. Wysoka
akĘwno ś ć c eruloplazm iny pr zy równo cze snym spad-
ku stężenia mtędzi spowodowała wzrost stosunku en-
zymu do pierwiastka. W badaniach własnych stosu-
nek ten w 21 dniu doświadczenia czyli w końcowej
fazie choroby wynosił 2,04 podczas gdy u nvierząt
zdrowych tylko 1 ,08 ( 1 8). Wyższa wartość tego stosun-
ku sugeruje wzrost puli miedzi biologicznie czynnej.

W dostępnym piśmiennictwie mało jest danych na
temat zmian metabolizmu miedzi w warunkach roż-
nego rodzaju stresów w tym adaptacyjnego, żyrvienio-
wego oraz chorobowego i jeszcze dodatkowo skoja-
rzonych z nadmiernąpodażąsiarki. W ciągu trzydnio-
wego stresu głodowego stwierdzono początkowo nie-
wielki spadek, a następnie wzrost poziomu miedzi w
plazmle odpowiednto z0,62 do 0,60 i0,77 ppm (13).
Cytowana praca zę względu na inne warunki doświad-
czenia,przede wszystkimkrótszy okres stresu ma ogra-
niczoną wartośc porównawczą. Niemniej jej autorzy
zvv r ac aj ą lw agę na ro 1 ę me chan izmow adap tacyj ny c h
i odpowiedzi ostrej fazy jako czynników mogących
zmniejszać negatywny wpływ stresu. Sugerują ze
możliwe jest stresopochodne zmniejszenie wchłania-
nia miedzi z przewodu pokarmowego, czego następ-
stwem był spadek jej stężenia w surowicy.

Czynniki stresujące w formie infekcji, adaptacji do
nowych warunków i znacznego ogranlczęnia podtzy
paszy miŃ także istotny wpływ na wskaźniki układu
anĘoksydacyjnego, Teoretycznie każdy z Ęch czryn-
ników może stymulować powstawanie wolnych rod-
ników, a nawet doprowadzać do stresu oksydacyjnego
i obniżenia wydolności antyoksydacyjnej (10, 12).
Wyniki badań własnych w daĘm stopniu potwierdzają
ten pogląd.

Duzy wpĘw na większośó wskaźników stanu anĘ-
oksydacyjnego miał proces chorobowy. W okresie na-
silenia objawów chorobowych tj. w pierwszych 14
dniach całkowita zdolnośc anĘoksydacyjna i akĘw-
ność dysmutazy ponadtlenkowej spadły do niskich
wartości. Wraz z powrotem z:łvterząt do zdrowia za-
znacza się wzrost omawianych parametrów, w przy-
padku dysmutazy ponadtlenkowej prawie do poziomu
zbliżonego w początkowym dniu doświadczenia. Su-
geruj e to zmniej szenie potencj ału an§oksydacyj nego
w chorobie, prawdopodobnie w następstwie zwiększo-

nego wytwarzania wolnych rodników, m.in. wskutek
wzmożęnia procesu fagocytozy. Wzrost wolnych rod-
ników podczas fagocytozy jest warunkiem jej skutecz-
ności szczególnie w odniesieniu do bakterii (8).

Wnioski
1, Proces chorobowy w postaci zapalenia błon ślu-

zowych i połączony z ograniczeniem podaży paszy
moze łatwo doprowadzic do zllbożenia organizmu w
mie d ż i zmntej szeni a p otencj ału anĘoksydacyj ne go

2. Nadmiernapodaż siarki nie zwiększa istotnie roz-
miarów tego deficytu i nie ogranicza wydolności an-
tyoksydacyjnej usroju
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