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Wpływ dodatków mineral no-witaminowych
i drożdży na poziom wybranych wskaźników

biochemioznych surowicy krwi krów

DANUTA srnuslŃsKA, STEFANIA lwłŃsxł, JoANNA MIERZEJEWSKA, ARKADIUSz sKoK

lnstytut ZywieniaZwierząl i Gospodarki Paszowej Wydziału Bioinżynierii żwierząl UW-M, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Strusińska D.,lwańska S., Mierzejewska J., Skok A.

Effect of minercl-uitamin and yeast supplements on concenttations
of some biochemical parametets in tfie blood se]um of cows

Summary

A slightly higher glucose level in the blood serum of cows was obtained during the puerperal period and on
70 and l20 DIM, and a higher concentration of total protein on 30, 70 and 120 day after calving when the
animal's winter feed ration was supplemented with Mg, Mn, Cu, Zn and Se bioplexes and vitamins (E' PĘ
{beta}-carotene) with or without yeast Saccharomyces cerevisae (bio preparation Yba Saccl026); When the
mineral and vitamin supplements were added together with Yea Sacc1026 the blood serum on 120 DIM was
found to contain higher |evels of B-carotene (by 78%), vitamin E (by 45"ń), and vitamin A (by 14.57o) com-
pared to that of the control animals. The concentration of the above vitamins in the experimental cows was
526 mg/100 m|342 mg/100 ml and 46.7 mgllDD ml respectively. In contrast, dietary supplementafion using
mineral and vitamin complexes alone increased the concentration of {beta}-carotene in the blood ser,um by
337o, vitamin E by 31"h andvitamin A by over 25'/, in relation to the control animals.

The supplements were also found to have increased the concentration of Fe,Zn and Cu in the tllood §erum
by 4 to ll% 6n cows receiving bioplexes and vitamins) and by 7 to 25"/o (in the group supplemented addition-
ally with yeast culture). They did not have, holvever, any effect on the concentration of macro elements in the
blood s€rum of the cows tested I

Keywords: cow, blood §erum, bioplexes, vitamins, biochemical parameters

Intensyfikacja produkcjl oraz wzrost wydajności
krów wymagająnie tylko pełnego pokrycia potrzeb
białkowo-ener gety cznych, lecz także właściwego zbi-
lansowania ilości podawanych składników mineral-
nych oraz witamin z uwzględnieniem formy ftzycznej
i interakcji między składnikami dawki pokarmowej.
Badania wielu autorów (5, 6, 11,12,16,2I) wykaza-
ły, że niedostateczne pokrycie zapotrzebowania krów
na makro- i mikroelementy oraz witaminy jest przy-
czynąm. in. zaburzęń w rozrodzie, obniżenia funkcj i
odp orno ściowych, zwiększenia podatnoś ct na ma s ti -
tis, zablrzeń procesów metabolicznych organtzml; a
także często zmniejszenia produkcji iniższej koncen-
tracji składników mineralnych i witamin nie tylko w su-
rowicy krwi, lecz takżę w siarzę i mleku.

Stosowanie dodatków mineralnych w formie orga-
nicznej jest bardziej efektywne, ze względu na ich
wyższąaktywność i biologicznądostępność (4, 8, 15),
Peterson i wsp. (17) wskazująponadto na istotne zna-
czenle dr o żdży, a szcze gólnie S a c ch aro myc e s c ere vi -
siae w zwiększeniu biodostępności składników mine-
ralnych zpasz i dodatków mineralnych, co moze sty-

mulować wyższą ich koncentrację w tkankach oraz
wpĘwac dodatnio na stan zdrowotny i produkcyjność
zwierząt.

W związku z tym podjęto badania nad efektyłvno-
ścią wpłyłr,u związkow biologicznie czynnych (wita-
min, składników mineralnych, drożdży) na koncentra-
cję niektórych składników mineralnych i witamin oraz
innych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi
krów w pierwszych 120 dniach laktacji.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 60 krowach rasy hf w 2-3

laktacji, o średniej masie ciała 650 kg i średniej wydajno-
ści mlecznej 6300 kg mleka o zawartości 40ń tłuszczu.

W zywieniu zimowym krów stosowano zgodną z nor-
mami INRA ( 1) dawkę pokannową którą stanowiła kiszon-
ka z kukurydzy, kiszonkaztraw, sianokiszonka i mieszan-
ka treściwa, Koncentracja składników pokarrnowych w 1 kg
suchej masy dawki pokarrnowej wynosiła: białko ogólne -
IS,Zjń;BTJ 95 g; EN (JPM) 0,96; włókno surowe -
19,0oń; Ca 0,9Buń;P -0,49oń;Mg 0,15%; Na 0,I3oń;
Fe - 61 mg; Cu - 7 ,B t1,1,g; Zn 47 mg.
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Krowy podzielono na 3 grupy:
l - kontrolna (19 sztuk) żywiona dawką pokarmową

bez dodatków;
2 doświadczalna (21 sztuk) otrzymywała dodatek

biopleksów: Mg - 1,35 8, Mn I,10 g; Zn 1,35 g; Cu
0,50 g; Se 0,06 g (dystrybutor Polmarche, Warszawa) oraz
witamin. E (50%) 500 rng; PP 12 g i B-karoten 450
mg (u, fonnie preparatll RovimixB-carotene 10%) (dystry-
butor Roche Witaminy - Polska Sp. z o.o.);

3 doświadczalna (20 sztuk) otrzyml.wała dodatekbio-
pleksórł, i wltarnin jak w _erupie 2 oraz dodatkorł,o bioprepa-
rat Yea Saccl016 70 glszt.ldz., zawierający hodorvlę drożdży
S acchal o nlyces celvi s i a e (producent Alltech Biotechnology
Center. USA. dystrybutor Polmarche, Warszawa).

Porvyzsze dodatki skarmiano z tlrieszanką treściwą co-
dziennie tv okresie 14-10 dni przed porodem do 120 dnia
po rłycicleniu.

W okresie doświadczenia przeprowadzano (raz w mie-
siapu) podstawową analizę chemiczną skarmianych pasz
metodami konwencjonalnymi (2).

W próbkach pasz (po uprzednirrr ich spopielerliu w piecu
mufl owyrn) oznaczano zawaft ośc składników rnineralnych :

wapnia i sodrr na fotometrze płomieniowym Flapho-4; że-
\aza. miedzi i magnezu m etodą spektrofotometri i ab sorpcj i
atomowej (ASA); fosforu - metodą Fiske-Sr-rbbarorva. W
paszach oznaczano także koncentracjęB-karotenu (w świe-
żych paszach objętościowych) metodą Balcerka (3) oraz
pozion rvitaminy E metodą wysokociśnieniorł,ej cllroma-
to_sfafi i ci eczowej (HPLC).

Krew do badań pobietano od krów z żyły jarzrnorł ej w
następujących okresach: 14-10 dni przed porodem; po po-
rodzie (4-8 h) oraz w 30, 70 i 120 dniu laktac;i (krew po-
bierano w godzinach rannych).

W surowicy krwi oznaczano zawartość:
wapnia, fosforu nieorganiczne_9o, zelaza, IIagnezu,

białka całkowitego na aparacie Epol1-20 przy uzyciu zesta-
wów finny Chęciński-Farma Sp. z o.o.,

-miedzi i cynku stosu.;ąc zestawy firrnyAnalco Sp. z o.o.;

_qlukozy i mocznika przy lżycitt zestawów firrny Poin-
te Scientific;

- sodu nretodą fotometrii płomieniowej (aparat Flapho-4);

- witanriny A i E metodą wysokociśnieniowej clrroma-
tografii cieczowej (HPLC);

- B-karotenu metodą spektrofbtometryczną. stosując
ekstrakcję l rozdział B-karotenu metodą chromatografii
kolumnowej według Manza i Brilrler-Steinbrunna (14).
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Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycz-
nej . Istotnoś c r ożni c porni ędzy grupan-ri doświadc zalnymi
ustalono przy pomocy analizy wariancji w układzie drł,u-
czynnikowym nieofiogonalnym za pomocąprogramu STA-
TISTICA PL, stosując test Duncana,

Wyniki i omówienie

Badania wskaźników biochemicznych w surowicy
krwi krów otrzymujących dodatek biopleksow i wita-
min, podawanych bez lub łącznle zYea Saccr026 (gru-
paz i 3) wykazaĘ nieznacznie wyższy poziom gluko-
Zy W surowicy krwi w okresie okołoporodowym oraz
w 70 i 120 dniu laktacji w porównaniu do warlości
otrzymanych u krów kontrolnych (tab. 1). Wzrost po-
ziomu glukozy w surowicy krwi obserwowała także
Iwańska i in. (12) podając krowom premix mineralno-
witaminow y (zaw ier ający m. in. chelaty mikro elemen-
tów) i Yea Saccl026, Otrzymane wyniki badań własnych
wykazały, ze mimo istotnego obnizenia zawartości
glukozy w surowicy krwi w 30 dniu po porodzie (u
wszystkich badanych krów), poziom glukozy w caĘm
okresie doświadczenia mieścił się w granicach war1o-
ści referencyjnych (23), co może świadczyć o pokry-
ciu potrzeb energetycznych badanych krów. Według
bowiem Dhimana i wsp. (7) istnieje duża zależnośc
między warlością ener gety czną dawki pokarmowej
a zawartościąglukozy we krwi krów,

Dodatki mineralno-witaminowe i drożdże nie mia-
ły istotnego wpĘwu na poziom białka całkowitego
i mocznika w surowicy krwi krów (tab. 1). Jednak
w porównaniu z grupą kontrolną nteznacznie wy ższą
zawartośc białka całkowitego w surowicy krwi stwier-
dzono u krów doświadczalnych (grupa 2 w 70 t I20
dniu laktacji, grupa 3 w I20 dniu po porodzie), po-
średnio wskazując na lepsze wykorzystanie białka z
dawki pokarmowej,

Należy podkreślić, że w okresie laktacji zawartość
białka całkowitego w surowicy krwi wszystkich ba-
danych krów była istotnie wyższa i stanowiła gorną
granicę norrny flzjologicznej (23) Poziom mocznika
w surowicy krwi badanych krów ksztahował sięznacz-
nie ponizej górnych wartości referencyjnych wynoszą-
cy ch I,6 6 -7,41 mmol l I (23) . W zr ost p o zi omu gluko zy
i białka całkowitego w surowicy krwi obserwował tak-

Tab. l. Zarlartość glukoz1,, białka całkolvitego i mocznika w,suro,tlict,krrti krót lr zależności od dodatkórr mineralno-ł,ita-
minowych i drożdĄ, (i + s)

0kresy badań
(dni laktacji)

Glukoza (mmol/l)

2

Białko całkowite (g/l)

grUpa

'l 2 O 1i2i3
I

Mocznk(mmo/)

31

Plzed pOrOdem 10- 14 dni

Po porodzie 4-8 h

30 dni po polodzie

70 dni po polodzie

120 dni po porodzie

3,14AaG t 0,27

3,13Aac i 0,91

2,87Bab j 0,49

2,93bd t 0,69

3,09cd t 0,44

3,45Aac t 0,67

3,38Aac 
= 

0,81

2,81Bab i 0,36

3,03bd t 0,39

3,13cd t 0,41

3,23Aac t 0,52

3,31 Aac t 0,77

2,82Bab ! 0 ,41

3,00bd t 0,63

3,1Zcd t 0,49

67,8A r 9,3

65,6A t 8,2

t2,4B ł5,2

73,0B t 9,4

73,98 t 8,4

66,1A t 5,6

65,8A t 6,5

74,7B ł5,7

77,98 t 6,4

76,68 t 5,5

66,2A t 5,3

65,7A t 5,2

72,88 t 8,8

73,4B ł 8,2

76,58 t 5,9

5,82 t 1,54

5,02 t 1 ,39

4,99 t 0,86

5,31 t 1,99

4.81 t 1.87

4,68 t 1,59

5,36 t 2,08

5,10 t 2,03

5,29 t 1 ,02

4.72 ł 1 .48

4,05 t 0,43

5,52 x 2,13

5,09 t 1,82

5,53 t 1,25

5,57 t 1,58

Objaśnienia: średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie między okresarli badali: a. b, c, d przy p < 0,05; A, B przy p < 0,0i.



że Piva i wsp. ( 1 8) stosuj ąc w pierwszych 6 tygodniach
laktacji dodatek drożdży do dawki pokatmowej krow.
Natomiast Saba i Bis-Wencel (19) nie stwierdzili wpły-
wu dodatku mieszanki mineralnej na zawartość glu-
kozy i białka w surowicy krwi krów.

W przeprowadzonych badaniach, podawanie bio-
pleksów i witamin bez lub łącznie zYea Sacc1026 mia-
ło wpływ na koncentrację niektórych mikroelementów
w surowicy krwi krów (tab.z). W 70 i 120 dniu lakta-
cji krowy grupy 3 charakteryzowały się wyzszą o 6-
1 8 % koncentracj ą mie dzi i żelaza, a zaw artość cynku
w surowicy krwi była wyższa o 95oń w 120 dniu i o
ż5oń w 70 dniu laktacji
w porównyvaniu do war-
tości stwierdzonych u
krów kontrolnych. Wzbo-
gacenie dawki pokarmo-
wej tylko w składniki mi-
neralne i witaminy (gru-
pa2)warunkowałow 120
dniu laktacji wzrost kon-
centracji międzi o I9oń,
cynku o]%oiżę7azao40ń
w stosunku do krów gru-
py kontrolnej, Nie stwier-
dzono wpływu zastoso-
wanych dodatków na po-
ziom makroelementów w
surowicy krwi krow
(tab.2).

Otrzymane wyniki ba-
dań, jak i dane innych au-
torów (12,I7) wskazują
ze dodatek drożdży oraz
chelatów składników mi-
neralnych zwiększał ich
dostępność dla mikroor-
ganizmów żwacza, a tym
samym warunkował
wzrost transportu mikro-
elementów do tkanek. w
tym do krwi.

Napodstawle otrzyma-
nych wpików badań wy-

kazano, że zastosowane dodatki mineralno-witamino-
we miaĘ także wpĘw na koncentrację badanych wi-
tamin w surowicy krwi krów (tab. 3).

W 120 dniu laktacji w surowicy krwi krów otrzy-
mujących biopleksy, witaminy i drożdżę (grupa 3)
stwierdzono wzrost zawartości B-karotenu o 18oń
(p < 0,01), witaminy E o 45oń (p < 0,05) lwyższy
o ponad I4Yopoziomwitaminy A w stosunku do war-
tości otrzymanych u krów kontrolnych. Dodatek do
dawki pokarmowej krów tylko biopleksów i witamin
(grupa 2) warunkował w 120 dniu laktacji zwiększe-
nie koncentracji P-karotenu, witaminy E i A odpowied-

Tab. 2. Zawartość składników mineralnych (mmol/l) w surowic.v krwi krów w zależności od
dodatków minera|no-witaminowvch i drożdżr (i + s.;

G rupa Ca Pnieoro. Mg Na Fe (umol/l)

I

ll

lll

I

ll

lll

l

ll

lll

I

ll

lll

I

ll

lll

2,45 ł 0,14

2,59 t 0,23

2,49 t 0,18

2,23 ł 0,30

2,39 t 0,33

2,38 t 0,3'|

2,65 t 0,31

2,53 t 0,35

2,59 t 0,39

2,75 t 0,30

2,57 ł 0,26

2,67 t 0,54

2,76 ł 0,32

2,73 ł 0,52

2,74 ł0,29

2,02 t 0,39

2,01 t 0,30

1,79 t 0,2'|

1,66 t 0,34

1,69 t 0,36

1,77 t 0,36

'|,91 t 0,38

1,74a t 0,33

1 ,99b t 0,24

2,08 t 0,26

1,98 t 0,33

1,96 t 0,33

1,88 ł 0,22

1,95 t 0,25

'| ,92 x 0,17

0,86 t 0,17

0,90 t 0,1 1

0,89 t 0,14

0,91 t 0,14

0,92 t 0,18

0,88 t 0,15

30

0,97 t 0,16

0,96 t 0,14

0,94 t 0,14

70

0,85 t 0,10

0,93 t 0,14

0,93 t 0,08

12(

0,83 t 0,07

0,88 t 0,09

0,83 t 0,09

rzed porodem

168,5 t 14,8

161,1 t 28,5

16'l ,2 ł 23,2

po porodzie

160,6 t 37,3

16'l ,4 t 3'l ,6

177 ,2 ł 9,6

dni po porodzit

169,8 t 16,3

156,7 t 19,0

149,2 ł 18,2

dni po porodzit

'l56,9 t 32,2

1 90,4 t 34,4

160,9 t 35,5

dni po porodzi

177 ,2 ł 11,4

180,9 t 12,5

190,2 t 13,9

27,19 t 3,60

26,43 ł 4 ,92

27,73 
= 

2,11

24,68a t 3,46

20,57b ł 4,17

24,04 x 5,87

22,40 t 3 ,95

21 ,73 ł 3,84

21,56 t 3,39

20,65 t 3,05

20,30 t 4,93

23,23 t 3,66

21,85 ł 2,92

22,64 ł 5 ,51

23,47 t 5,94

27 ,25 t 5,48

21,93 t 3,59

24,77 ł 5,45

26,80 ł 4,26

26,47 t'l0,93

25,32 ł 7 ,46

22,39 t 9,41

25,11 t 5,39

31,04 t 14,87

16,12a t 6,00

23,55 t 3,16

31,50b t 9,28

18,31 t 5,98

19,63 t 5,45

22,96 t 3,45

19,67 t 5,60

21 ,87 ł 10,87

16,36 t 4,78

20,30 t 3,14

17 ,70 t 3,17

17,58 t 1,71

20 ,19 = 
6,72

16,80 t 4,19

16,62 t 4,89

16,43 t 10,98

17,55 t 1,04

17 ,47 t 3,00

'l7 ,54 x 2,97

20,95 t 1,81

20,67 ł 4,48

Objaśnienie: a, b istotność różnic nriędzy grupami przy p < 0,05

Tab.3. ZawartośćB-karotenu, witamin A i E (mcg/ l00 ml) w surowicl,krwi krów lv zależności od dodatków mineralno-
uitaminowych i drożdżv (i + s)

0ktesy badań
(dni laklacii}

1 2

Plzed pOrOdem,l0-14 dni

Po potodzie 4-8 h

30 dni po porodzie

70 dni po pOrOdzie

120 dni po polodzie

281,5 t 79,0

235,9 t 118,1

252,2 t 74,3

273,1 t 60,2

296,0A t 94,2

254,0 t 131,9

275,1 x 36,1

297,3 t 76,1

355,7 t 126,6

393,1a t 1'l5,4

302,8A t'l'l2,8

330,1A t 100,5

368,2a t 71 ,1

365,5a t'l24,4

526,5Bb t'l42,6

39,7 t 9,8

32,4 x 15,7

34,2 t 10,5

36,3 t 5,1

40,7 t 11,4

34,3 t 6,8

42,4 x10,5

42,1 t 6,9

43,1 t 7,8

51,1 x 12,7

37,4 t 8,3

38,5 t 15,9

43,5 t 12,5

Ą2,2 t 7 ,6

46.7 t 7.0

259,9 t 71 ,3

'l93,7A t 34,9

225,4Aa ! 91 ,3

214,sAa ż 30,3

235.5a x 25.7

340,2 t 112,9

335,5B t 71,8

343,5b t 55,3

321,2h ł 27 ,8

308,0 t 63,5

290,2 r 96,9

357,2B t 55,6

379,28 t 15,8

358,3B t 115,3

342,2b t 1 08,3

Objasnienia:jak rł tab. l.
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nto o 33oń,3I% i 25Yo w porównaniu do zawartości
tych składników w surowicy krwi krów kontrolnych.

Na podkreślenie zasługuje fakt braku charaktery-
stycznego dla okresu porodowego spadku zawartości
P-karotenu oraz witaminy A i E w surowicy krwi krów
otrzymujących dodatki (grupa 2 i3),Wyraźne obniże-
nie poziomu badanych witamin stwierdzono w tym
okresie w surowicy krwi krów kontrolnych. Ponadto
na\eży zaznaczyć, żę zawartość witaminy A u wszyst-
kich badanych krów utrzymywała się na poziomie su-
gerującym zachowanie równowagi homeostatycznej w
surowicy krwi. Według bowiem Underwooda i wsp.
(20) staĘ poziom witaminy A, w granicach 30-40 mg
w l00 ml surowicy krwi, nawet przy znacznym obni-
żeniu rezerw wątrobowych jest utrzymywany dzięki
istnieniu mechanizmu regulującego, w skład którego
wchodzi B-karoten, ester retinolu i kwas retinowy,

Wzrost koncentracj i B-karotenu i witaminy A w su-
rowicy krwi krów w 60 dniu po porodzie obserwowa-
ła także Iwańska i wsp. ( l 1) podając krowom 2 tygo-
dnie przed i 60 dni po wycieleniu dodatek syntetycz-
nego B-karotenu oraz witaminy A, D. i E. Natomiast
dodatek samych witamin warunkoŃał zwiększenie
poziomu witaminy A w surowicy krwi, bez wzrostu
koncentracj i B-karotenu.

W przeprowadzonych badaniach własnych należy
podkreślic znaczny spadek (ok. 25%) koncentracji
witaminy E w surowicy krwi krów kontrolnych w kil-
ka godzin po porodzie, w stosunku do wartości otrzy-
manych przed porodem. W okresie poporodowym kro-
wy otrzymujące biopleksy i witaminy (grupa 2) cha-
rakteryzowały się zbltżonym, a w grupie 3 (otrzymu-
j ącej dodatkowo drożdże) nawet o 23oń wyższym po-
ziomem witaminy E w surowicy krwi w porównaniu z
danymi stwierdzonymi u tych krów 10-14 dni przed
porodem. Obniżenie koncentracji witaminy E w suro-
wicy krwi krów przed porodem obserwował takZe
Weiss i wsp. (22), mtmo codziennego podawania
w ostatnich 2 tygodniach okresu zasuszenia krów do-
datku 100 j.m. i l000 j.m. witaminy E. Dopiero daw-
ka 4000 1.m.ldzień witaminy E wyraźnie hamowała
spadek jej poziomu w surowicy krwi, a jednocześnie
obserwowano istotną redukcj ę występowania u krów
przypadków m as ti ti s, Wzrost koncentracj i witaminy
E we krwi krów przy stosowaniu dodatku tokoferoli
stwierdzili także inni altorzy (9, 10). Według Jukola i
wsp. (13) koncentracja witaminy E, A i B-karotenu w
surowicy krwi odpowiednio > 4,0;0,40 i > 3,0 mg/l
powinna być wystarczająca, aby wpĘnąć korzystnie
m.in. na stan zdrowotny gruczołu mlekowego,atakże
zap ob ie gać p ow s tawani u cy st j aj nikowych, zabur ze -
niom podczas owulacji, a więc pozytywnie wpływać
na procesy rozrodcze u krów.

Wzbogacenie dawki pokarmowej krów w końco-
wym okresie ciĘy i pierwszej fazielaktacji dodatkiem
biopleksów, witamin i drożdży w pełni uzasadnia ce-
lowość ich stosowania, warunkują bowiem istotne
zwiększenie w surowicy krwi koncentracji mikroele-
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mentów (Zn, Fe, Cu) i witamin (E, A, B-karoten), a
także wyższy poziom innych wskazników biochemicz-
nych ( gluk o zy, białka) .
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