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Summary
The aim of this studY was to evaluate the effect of individual heterosis on §ome physiological blood, parameters in the

ontogenesis of female cro§se§ between native Black-and White cattle and Holstein-Friesian. The study was conducted on
83 animals that were tested in the period from birth to the 280'h day of their first lactation. Up to tńe age of 18 months
blood samPles were taken according to the fol|owing schedule:2,21,42,90,200 and 440 days, una ls -ońths. Thereafter
blood was sampled in relation to the first calving; 7-8 and 1-2 weeks before expected calving (ap), and 2i 5, 30, 60, 90, 120,
200 and 280 days after calvińg (pp). In all samples concentrations of glucose, total cholesteńl, urea, albumins ańdimmu-
noglobulins were mea§u_red. In the samples taken from 7-8 weeks ap on, acetone concentration was also assayed,. The
general effect of heterosis was significant for concentrations of glucose (0.10 mmol/l; p < 0.05), cholesterol (0.Ź5 mmol/
l; P < 0.01), acetone (-0.028 mmol/l; P < 0.05), and immunoglobulins (-2.8 ZST units; P < 0.01): These effects were mostly
a result of significant heterosis in the period from 7-8 weeks ap to 30-60 days pp. In this period negative heterosis for urea

oncentration were a|so determined. On, the 2n,d day of life,
mmol/l; P < 0.0l), cholesterol (0.38 mmo|/l; P < 0.05), and
on heterosis also had a significant effćct on g|ucose concel-
P < 0.01).

ts the leyel of selected physiological blood indicators;'deter-
mined during the key stages of ontogenesis of females deriving from crossing native Btact<-ana-white cattlć with Ilolstein-
Friesian. APParenĘ its largest practical importance is that heterosis improves the metabolic and immunological status of
cro§§e§ in the periparturientperiod and during early lactation.
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Zjawisko heterozji występuje w świecie organizmów
żywychu osobników pochodzących po rodzicach, na-
leżących do odrębnych grup ewolucyjnych. Dowodem
na obecnoś c heter ozji u mieszań
pami jest istotne odóhylenie śre
nej cechy od średniej dla obu
U mieszańców międzyrasowych bydła mlecznego
stwierdzono dodatnią heterozję dla uzytkowości roz-
rodczej i wydajności mleka, orazw efekcie końcowym
dla długowieczności (J,16,29). O znaczenju hetero-
zji w ocenie genetycznej mieszańców tego bydła możę

ców o wysokiej heterozygo§czności (18). O Ęm, że
biologiczne podstawy heterozji nie zostaĘ doĘchczas

w iadczy c może fakt, że jak dotąd
dy, która pozwoliłaby na przewi-
. Nawet b adania pr zeprowadzone

na gafunkach modelowych nie potwierdziĘ hipotezy,

że wielkość heterozji można prognozować na podsta-
wie dystansu genetyczn.go -ięd"y rodzicami, Ó.ru.o-
wanego w wyniku analizy poltmorfizmu tych loci, któ-
re sąrwiązane istotnie z cechamifenotypowymi (6, 1 8).

Inną metodą służącą do poznania biologic znych
podstaw heterozji lub nawet do wczesnej oceny wpły-
wu tego zjawiska na cechy użytkowe, mógąbye Uaaa-
nia wskazników fizjologicznych krwi. Jakkolwiek
podczas ostatnich kilkudziesięciu lat wielokrotnie
wskazyrvano na p otrzeb ę przeprow adzenia taki ch b a-
dań (np. 18, ich
niewiele (26 i na
odporność si nad
wpływem heterozji na wskaźniki fizjologiczne krwi
sąszczególnie uzasadnione u bydła mlecznego, gdyż
znajdują one u tych zwterząt duże zastosowanie na
wszystkich etapach rozwoju osobniczego, zarówno w
ocenie warunków środowiskowych (1, 5, 9, 12-14,2I,

ców między bydłem rodzimymczarno-btaĘm i holsz-
tyńsko-Ęzyjskim, które określano w okresie od uro-
dzęnia do końca pierwszej laktacii.



Materiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na 83 osobnikach płci żeńskiej

yżowania rodzime-
ztyńsko-fryzyj ską.

Ęzyjskiej wynosił
u nich od 12,5 do 93,5oń. Wszystkie zwl,erzęta pochodziły
z ciĘy pojedynczej i były wychowr^/ane i użytkowane co
najmniej do ukończenia pier-wszej laktacji w tym samym
gospodarstwie (RGD Dłoń).

Do wieku 18 miesięcy, próbki krwi pobierano według
następuj godz.)i}I (+3),

42 (+3), oraz78 miesię-
cy (+14 elacji do pierw-
szego w spodziewanym
porodem (ap) oraz 2 dnt (24-48 godz.) i 5, 30, 60,90, Iż0,
20O iż80 dni (+3) po porodzie (pp). Analizy laboratoryjne
wykonywano we krwi pełnej i surowicy. W próbkach krwi
pełnej badano koncentrację glukozy, natomiast w surowi-
cy analizowano stęzenie cholesterolu całkowitego ) mocz-
nika, albumin i immunoglobulin. Ponadto, od 7-8 Ęgodni
ap w surowicy analizowano koncentrację acetonu. Ostat-
ni ą z wymienionych analiz wykonywano za pomoc ą chro-
matografii gazow ej.Natomiast metodykę pozostĄch analiz
oraz sposób pobierania próbek i postępowaniaprzedanali-
tycznęgo z próbkami,jak równieź żywienie i lftzymanie
zwierząt doświadczalnych scharakteryzowano we wcze-
śniej szych opracowania ch (2ż, 25, ż]), w których za W -

jątkiem koncentracji acetonu badano związek fenotypowy
i genetyczny miedzy wskaźnikami fizjologicznymi krwi
a cechami użytkowości mlecznej.

Obliczenia staĘsĘcme wykonano za pomocąw ieloczyn-
nikowej analizy wariancji. W zastosowanych 3 modelach
statystycznych, analizow anym czynnikiem głównym był
efekt heterozji, uwzględniony jako regresja na przewidy-
wany udziałloci heterozygotycznych u badanych zwlerząt,
który oszacowano zgodnie z teoriądominacji (7).Poza Ęm
model dla testów wykonywanych do l8 miesiąca życia
(model I) zaw sezonu urodzenia
(kwiecień-wrz c), kolejnej ciąźy
matki (1,2 i 3 matki (normalny,

efekty uzyte w modelach I i2 oraz wpływ testu (10 testów
dla acetonu, 17 testów dla pozostaĘch oznaczęń). Wyniki
obliczeń statystycznych przedstawiono za pomocą współ-
czynników heterozji (HET), które zaprezentowano na tle
średnich alltmeĘcznych G) dlabadanych składników krwi.

Wyniki iomówienie
Ogółem, heterozjamińa istotny dodatni wpŁyw na

koncentrację glukozy oraz istotny ujemny wpły\,v na
koncentracj ę cholesterolu, acetonu i immunoglobulin
we krwi (ab. 1). Natomiast rozpatrując wyniki uzy-
skane w poszczególnych testach można zaaważyć, żę
heterozj a wpłynęła istotnie na wszystkie wskaźniki fi -
zjologtczne.

Dla koncentracji glukozy we klwi istotną dodatnią
heterozję stwierdzono w wieku 2 dni oraz 5,120,200
i 280 dni pp. Analogicznte, heterozja mtała istotny
dodatni wpływ na koncentrację cholesterolu w wieku
2 dni. Natomiast pozostałe istotne współczynniki he-
terozji dla poziomu tego metabolitu miaĘ znak ujem-
ny, a sytuacja ta wystąpiła 30 i 60 dni pp. Współczyn-
niki heterozji dla stężenia acetonu we krwi były istot-
ne i ujemne podczas testów przeprowadzonych 5 i 30
dni pp.

Wydaje się, ze zęwzględuna wspólne funkcje bio-
logtczne, wyniki uzyskane dla koncentracjt powyż-
szych metabolitów we krwi można omówić razęm.
Mianowicie u nowo narodzonych cieląt stwierdzono
dodatni zw iązek mi ędzy zawarto ś ci ą gluko zy i chole -

sterolu całkowitego we krwi a ich zdrowotnościąi prze-
ęrdzo-
kaźni-
umie-

szańców korzystny wpływ na żywotność cieląt w po-
żęw
pod-
zech

składników we krwi mogła byc heterozja dla odpor-
ności na ketozę. Dane piśmiennictwa wskazują bo-
wiem, że największe nasilenie tego schorzenia wystę-
puje w pierwszych 2 miesiącach laktacji, zczego oko-
Ło 90oń przypadków przypada na pierwsze 3-4 tygo-
dnie po wycieleniu (3, 9), a więc w tym samym okre-
sie, w którym w przeprowadzonych badaniach stwier-
dzono największe współczynniki ujemnej heterozji dla
koncentracji acetonu w surowicy, Z kolei w innych
badaniach, między koncentracjąciał ketonowych i glu-
kozy we krwi stwierdzono zalężnośó ujemną(12), na-
tomiast między stężeniem tych ciał i cholesterolu
stwierdzono związek dodatni (8). Powyższe relacje
znajdują w obecnej pracy analogię w postaci dodat-
niej heterozji dla koncentracji glukozy i ujemnej hete-
rozji dla koncentracji cholesterolu we krwi w tym sa-
mym okresie laktacji, w którym stwierdzono ujemne
w sp ółczynniki hetero zji dla konc entracj i ac etonu.

Ponadto, wśród omówionych trzechwskazników in-
teresujący wydaje się byó konsekwentnie dodatni i istot-
ny wpĘłv heterozji na koncentrację glukozy począw-
szy od I20 dntalaktacji, co zbiegało się z okresem cią-

Ę ubadanych zlvlerząt Biorąc pod uwagę, że u tych
samych z-łvierząt koncentracja glukozy we krwi okre-
ślana w tym okresie laktacji była skorelowana ujemnie
z wydajnościąmleka w całej laktacji (27) orazzaWada-
jąc,żeheterozjanie miała ujemnego wpĘrłu na tące-
chę produkcyjnąwydaje się, iż możnaprzyjąc, żębto-
logiczne znaczenię dodatniej heterozji stwierdzone dla
koncentracji tego metabolifu we krwi w drugim itrze-
cim trymestrze laktacji polegało na jego korzystnym
wp§vie naromvtjający się płód. Stwierdzono miano-
wicie, że u krów płód i macica wymagają relafinie
ó,żychilości glukozy, dochodzących pod koniec ciąży
do 45oń ogólnej puli tego rwiązkuw organizmie (a).



Tab.1. Średnie arytmetyczne (i) i współczynniki heterozji (HET) dla koncentracji glukozy, chole-
sterolu całkowitego, acetonu, mocznika, albumin i immunoglobulin we krwi

Wpływ heterozjr
na koncentrację
mocznika we krwi
byl istotny tylko pod-
czas dwóch, lecz bar-
dzo ważnych w za-
stosowanym harmo-
nogramie testów,
przeprowadzonych w
wieku 90 dni (dodat-
nia korelacj a) i 2 dnt
pp (ujemna korela-
cja). Heterozja d7a
koncentracji tego me-
tabolitu byla również
znaczna l uJemna we
wszystkich pozosta-
lych testach wykony-
wanych podczas
pierwszych 90 dni
laktacji, a poziom
istotności zawierał
się w granicach od
0,1 do 0,2.Pruktycz-
ne znaczenie istotnej
heterozji stwierdzo-
nej dla koncentracji
mocznika we krwi w
90 dniu życiawyntka

2 dni

21 dni

42 dni

90 dni

200 dni

440 dni

18 mies.

7-8 tyg, ap

1-2 lyq. ap

2 dni pp

5 dni pp

30 dni pp

60 dni pp

90 dni pp

120 dni pp

200 dni pp

280 dni pp

0gółem

z tego, że szereg autorów (I5, I7,22) wskazuje na
zwykle bardzo istotny związekfenotypowy i genetycz-
ny między poziomem tego wskażnlka określanym
w podobnym lub nieco starszym wieku (do osiągnię-
cia dojrzałości płciowej) a wydajnością mleka, Uzy-
skany rezultat świadczy więc, że na podstawie kon-
centracji mocznika we krwi określanej w młodocia-
nym wieku moznaprognozować występowanie i wiel-
kość heterozji dlatej cechy produkcyjnej. Z kolei prak-
tyczne znaczenie ujemnej heterozji dla koncentracji
mocznika stwierdzone podczas testów przeprowadzo-
nych w pierwszych 90 dniach laktacji ilustruje to, że
wysoki poziom tego metabolitu we krwi powoduje
istotne obniżenie zdolności rozrodczych krów (5, 1 0).

P o dobn e znaczenie dla p otencj ału repro dukcyj ne go
krów jak dotychczas omawiane wskaźniki, może mieć
dodatnia heterozja dla koncentracji albumin i ujemna
heterozja dla koncentracji immunoglobulin surowi-
czych stwierdzona w okresie od 7-8 tygodni ap do 30
dni pp. Mianowicie udowodniono (10, 19),że najbar-
dziej poprawnymi wskaźnikami rozrodu charaktery-
zują się te krowy, których organizm potrafi w okresie
porodowym podtrzymać podobny poziom albumin we
krwi jak w okresie przedporodowym. Powyższa za-
leżność jest wynikiem tego, że poziom albumin suro-
wiczych jest wyjątkowo dobrym wskaźnikiem puli
białka w organizmie (21), zaś o znaczeniu tego skład-
nika pokarmowego u krów w okresie okołoporodo-
wym moze świadczyć fakt, że bezpośrednio po poro-

dzie zapotrzebowanie na aminokwasy wzrasta blisko
2-krotnie w porównaniu z okresem przedporodowym
(4) . Z kolęi znaczenie uj emnej heterozj i stwierdzonej
dla koncentracji immunoglobulin we krwi w okresie
okołoporodowym możę wynikać ztego, że ich obni-
żonypoziom jest efektem rzadziej występujących cho-
rob zakaźnych we wcześniejszym okresie życia, co z
kolei rzutuje korzystnie na zdrowotność krów w okre-
sie okołoporodowym i w konsekwencji na ich produk-
cyjność i zdolność do zajścia w następną ciążę (13,
I9). Pozytywny wpływ niskiej koncentracji białek
odpornościowych w surowicy w okresie okołoporo-
dowym a wskaźnikami produkcyjnymi i reprodukcyj-
nymi stwierdzono takżebezpośrednio (13, 19).

Biorąc po uwagę, ze istotą oddziaływania heterozji
na organizmy żywe jest lepsze przystosowanie mie-
szańców do środowiska,należałoby się zastanowić nad
paradoksem, który wystąpił w przeprowadzonych ba-
daniach w najwcześniejszym okresie życla zwierząt.
Polega on na tym, że heterozja miała ujemny wpływ
na koncentrację immunoglobulin surowiczych okre-
ślanąw wieku 2 dni, podczas gdy wyjątkowo dobrze
jest znany dodatni związek mtędzy poziomem tego
wskaźnika a zdrowotnością i przeżywalnością cieląt
w kilku początkowych tygodniach po urodzeniu (np.
I, 14,23). W ostatnich latach pojawiły się jednak sy-
gnaŁy wskazujące, że rozpatrując długofalowe efekty
odporności siarowej, jej maksymaltzacja nie jest roz-
wiązaniem optymalnym. Stwierdzono mianowicie, ze
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n zwletząt o bardzo dużym spożyciu siary w pierw-
szej dobie Ą cia, w późniejszym wieku występuj e trwa-
łe obniżenie odporności (2). Prawdopodobnie ztego
powodu w innej pracy (14), u jałówek reprodukcyj-
nych o wysokimpoziomie odporności siarowej stwier-
dzono obniżenie wydajności życiowej mleka, wydłu-
żentę okresów międzywycieleniowych i skrócenie
okresu życia, w porównaniu zę zwierzętami o śred-
nim poziomie tej odporności. Ęm niemniej, w tej gru-
pie jałówek zaobsetwowano zgodnie z oczekiwania-
mi najmniejszy odsetek padnięć w pierwszych 3 tygo-
dniach po urodzeniu (1a), Ujemną heterozję dla od-
porności siarowej stwierdzono także w badaniach
wykonanych w okresie od urodzenia do 90 dnta życia
cieląt, które również pochodziły zklzyżowania rodzi-
me go bydła czarno -btałe go z ras ą holsztyńsko - fty zy i -
ską (26). Jest charakterystyczne, że tak samo jak
w obecnych badaniach, wpływ heterozji na odpomość
humoralnąnie był istotny w okresie od 21 dnia życia.
Jakkolwiek we wspomnianych badaniach (26), ujem-
na heterozja dla poziomu tej odporności w wieku 2
dni była około 2-krotnie większa ntż w obecnych ba-
daniach, przeżywalność cieląt mieszańcowych w
pierwszym miesiącu po urodzeniu była identyczna jak
w grupie cieląt rasy rodzimej. Informacje z piśmien-
nictwa również świadczą że wpływ heterozji na ży-
wotnośc cieląt nie jest ujemny, a przeciwnie obser-
wowano najczęściej korzystny związek z tącechą(1 ,

16). Biorąc pod uwagę stwierdzony w obecnych bada-
niach dodatni wpływ heterozji na koncentrację gluko-
zy i cholesterolu we krwi oraz stwierdzonąwcześniej
(23) dodatnią zależność między tymi wskaznikami
a żywotno ścią c i eląt, mo żna przedstawi c hip otezę, że
ujemny wpływ heterozji na odpomość siarową jest
rekompensowany za pomocą tego samego mechani-
zmu genety czne go p opr zęz zwiększeni e innych r o dza-
jów odporności.

Dostępne piśmiennictwo nie dostarcza informacji
na temat czynników oddziaływujących na koncentra-
cję immunoglobulin surowiczych u jałówek w pierw-
szej połowie drugiego rokużycia,kiedy w przeprowa-
dzonych badaniach wystąpiła dla tego wskaznika ujem-
na heterozja. Można jedynie ptzypuszczać, że podob-
nie jak w nieco starszym wieku mogło to mieó zwlą-
zek z obniżoną czę stotliwo ś c i ą występ owani a chorób
zakaźny ch u mie s zańc ów.

Podsumowując, w przeprowadzonych badaniach
stwierdzono występowanie istotnej heterozji dla wy-
branych wskaźników ftzjologicznych krwi we wszyst-
kich kluczowych stadiach rozwoju osobniczego samic
by dła, pochodząc ego z krzy żow ania rodzimej rasy
czamo -białej z hoIsztyńsko - fryzyj ską. S twi erdzono
przede wszystkim, że heter ozja ma korzystny wpĘrv
na status metaboliczny i odpornościowy w okresie
około- i poporodowym. Ponadto potwierdzono sygnĄ
odnośnie do konieczności ustalenia optymalnego po-
ziomu odpomości siarowej u nowo narodzonych jałó-
wek, przewidzianych do remontu stada. Przeprowa-

dzone badania świadczą także, że na podstawie kon-
centracji mocznika we krwi określanej w młodocia-
nym w i eku zw ieruąt można pro gn o zow ać wy stęp owa-
nie heterozji dla wydajności mleka.

piśmiennictwo
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