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Summary
In the applied systems of feedlot cattle production, transport stress is one of the most essential predisposing

factors inducing the growth of the rates of morbidity and mortality of animals. Most studies have presented
the influence of stress on the mechanisms of resistance in calves under 2-months-of-age. Because of the lack of
information about the influence of stress factors on the other groups of animals, the purpose of this study was
to evaluate the influence of stress on animals after 6 hour trłnspońation on select cellular responses in heifers.

The experiment was carried out on 7 simmenta| heifers, rveighing from 300 to 400 kg, which were trans-
ported a distance of 350 km on a train for about 6 hours. The heparynized blood samples and the blood for
sera used in laboratory examinations were collected directly before and after transportation. In the examined
samples the cortisol levet (ELISA), nitrotetrazolium blue reduction assay (NBT), stimulated nitrotetrazolium
blue reduction assay (NBTs), phagocytic index (IF) and the percentage of phagoeytic cells (%kF) were esti-
mated.

The analysis of the results in the examined sera obtained from heifers exposed to trangport stress demon-
strated significant differences (P < 0.05) of cortisol level in comparison with the sera o,btained before trans-
portation. Significant differences (P < 0.05) were discovered in a number of neutrophiles with clubbing and
segmentary nuclei in blood obtained before and after transportation. The results of NBT and 7okF obtained in
sera hefore transpońation were significantly higher (P < 0.05) than mean values observed in b|ood collected
after transportation. Despite the lower absolute values observed in NBTs end IF after the transportation in
comparison to the results obtained before theltransportation, the differences observed were not significant
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W stosowanych obecnie systemach produkcji bydła
opasowego jednym z podstawowych czynników uspo-
sabiających do zwiększonej zachorowalności i śmier-
telnoŚci zrł,ierząt jest stres związany z transportem. Nie
rna jednoznacznej definicji określającej odpowiedz
organizmu na bodziec stresowy" W efekcie oddziały-
wania stresorów pojawiają się istotne zmtany w reak-
cjach fizjologicznych,w tym w procesach metabolicz-
nych ustroju. Ich efektem moze być wzrost tempera-
tury wewnętrznej, zmiana liczb1, tętna i oddechórł..
utrata masy ciała, wzrost poziomu glukoą, i białka
całkowitego, obnizenie poziomu nienasycon},ch kwa-
sów tłuszczowych, mocznika, azotu oraz innych istot-
nych rł, metabolizmie czynników (9, 21). Istotnemu
zachwianiu ulega także równowaga pomiędzy produk-
cją i neutrallzacląreaktyłvnych form tlenu. Nasiiają
się procesy peroksydacji lipidów, białek oraz kwasów
nukleinowych z równoczesnym gromadzeniem się pro-
duktów ich przemian (l2).

Powszechni e uznanym indykatorem reakcj i stre so-
wej jest,\Ą/zrost poziomu korq,2611 oraz epinefryny
w surowicy zwlęTząt (2). \Ąrynika to z faktu pobudze-
nia współczulnego i przywspółczulnego układu ner-
wowego oraz osi podwzgórze przysadka - nadner-
cza. Efektem aktyrł,acji tych układów jest stymulacja
w},dziel ani a pt zęz układ adrenergiczny katecho lamin
oraz pobudzenie kory nadnerczy do produkcji hormo-
nów sterydowych. głównie korlyzolu (8, 31 ).

Jak dotąd brak jest jednoznacznej opinii na temat
wpływu stresu transpotlowanego na humoralną i ko-
mórkową odpowiedz immunoiogicznąbydła. W od-
niesieniu do odporności humoralnej, wielu autoróu,
prezentuie pogląd, że stopień uzyskiwanej ochrony jest
lzależniony od czasu trwania oraz rodzaju transpotltl
(17, i 8, 26).Wykazano ponadto wyraźny wpływ kor-
Ękosterydów na obnizenie produkcji przeciwciał swo-
istych oraz ogólnej koncentracji immunoglobulin ktra-
sy G (1 3.25). Przeprowadzone w badaniach własnych



eksperymenty oceniające wpływ transportu krótko
trwającego na odpowiedź humoralnącieląt, nie wyka-
zały istotnej zalężności między poziomem przeciw-
ciał indukowanych leukotoksyną M. haemolytica
a stresem wywołanym przezftansport (28), co potwier-
dzawcześniejsze obserwacje Mackenzie i wsp. (13)
orazYang i Glaser (30) o braku lub niewielkim udzia-
le stresu w hamowaniu odpowiedzi humoralnej.

Wykazano istotny wpĘw sterydów nadnerczowych
naIiczbę i funkcję limfocytów i neutrofilów. Ustalo-
no,że wpĘrvająone m.in. na obniżenie ogólnej liczby
leukocytów otaz makr ofagów, które os iągaj ą w skraj -
nychprzypadkach wartości około 20-krotnie niższę od
ftzjo|ogicznych. W stosunku do makrofagów obwo-
dowych obserwowano osłabienie migracji, natomiast
w przypadku limfocytów obniżenie zdolności blasto-
genęzy (1, l0, 14,23,24), Za pośrednictwem gluko-
końykoidów stres może wywoływać szereg reakcji na
poziomie komórkowym. Wiąże się to ze skompliko-
wanym i nie do końca zrozumiałym inhibicyjno-sy-
nergistycznym wpływem na produkcję i ekspresję cy-
tokin - takich jak I1-1, 11-6 oraz TNFa (29). Uważa się,
że powstałę zaburzenia mogą powodować osłabienie
procesów wewnątrzkomórkoweg o zabljania (23), co
w istotny sposób osłabia mechanizmy obrony komór-
kowej usposabiając tym samym do rozwoju infekcji.

Zlwagina fakt, że większość informacji odnośnie
wpływu stresu na mechanizmy odporności dotyczy
cieląt poniżej 2 miesiąca życia, a takżę brak wyczer-
pujących danych o oddziaływaniu czynników związa-
nychztransportem na inne grupy technologiczne i wie-
kowe zwierząt, za cel badań przyjęto ocenę wpływu
stresu wywołanego sześciogodzinnym transportem na
wybrane elementy odporności komórkowej j ałowic.

Mateliał imetody
Do doświadczęniaużyto 7 jałowic rasy simentalskiej o

masie od 300 do 400 kg, które transporlowano ciężarówką
na odległość 350 km przez 6 godzin. U transportowanych
zw ierząt n ie ob serwowano żadnych kliniczni e uchwytnych
objawów chorobowych. Po przybyciu na miejsce jałowice
cechował się dobrą kondycj ą i charakterysty cznp dla te go
gatunku behawiorem.

Materiał do badań stanowiła krew heparynizowanaoraz
pobrana na surowicę z żyły szyjnej zewnętrznej, bezpo-
średnio przed oraz po transporcie. Wykonane fozmazy
zkrwi wybarwiano metodą May-Grunwalda oraz Giemzy
i analizow ano mikro skop owo.

Stężenie koĘzolu w surowicach zostało określone te-
stem ELISA (uzyskanym dzięki uprzejmości prof. E. Móstl
z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu), po zastoso-
waniu ekstrakcji eterowej wg metody Móstl i wsp. (16) i
Palme i wsp. (20). Absorbancja próbek była odczyĘwana
bezpośrednio po zakończeniu testu, przy użycill czytnika
Labsystem Multiskan RC, z zastosowaniem filtró-.v o dłu-
gościach fal 450 nm oraz 620 nm.

Odczyn redukcji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) oraz
test redukcji stymulowany zymosanem §BTs) wykonano
wg met. Czuprynski i Hamilton (4).W tym celu do probó-

wek eppendorf nakroplono po 50 p,l5% glukozy, 100 pl
0, 1 

0% barwnika NB oraz l00 pl pełnej krwi bydlęcej. W od-
czynie NBTs po dodaniu barwnika NB dodawano także
0,01 ml zymosanu przygotowanego z surowicy homologicz-
nej. Próbki inkubowano w cieplarce w temp. 37"C przez
15 min., a następnie pozostawiano w temperaturze pokojo-
wej przez 1 godzinę, po czym wykonywano tozmaz na
odfuszczonym szkiełku podstawowym. Po wysuszeniu pre-
parat barwiono 0, 10ń roztworem wodnym safraniny przy-
gotowanym bezpośredni o przed lży ciem.

Oznaczenie indeksu fagocytarnego (IF) oraz odsetka
komórek żenych (% kF) wykonano przy zastosowaniu
metody Ładosz i Dąbskiej (1l), w modyfikacji Żółtkow-
skiej (32). Przed przystąpieniem do wykonania testu przy-
gotowano l8 godz, hodowlę Staphylococcus aureus 209 P
Oxford na bulionie tryptozowo-sojowym z0,5%o dodatkiem
wyciągu drożdżowego oraz 0,5% NaCl. Hodowlę dwukrot-
nie odwirowano i przepłukano roztworem PBS (pH 7,5),
a następnie rozcieńczano do koncentracji 600 tys. bakterii
w 1 ml (skala nr 2 wg McFarlanda). Do probówek eppen-
dorf odmierzono po l00 pl surowicy bydlęcej oraz zawię-
siny komórek bakteryjnych S. aureus i pozostawiono do
inkubacji w temp. 37"C przez 30 min., mieszając co l0
min. Następnie dodawano l00 pl leukocytów uzyskanych
w gradiencie (Ficol 1 . 1 1 9, Aqva Medica, PL) z pełnej, po-
branej na heparynę krwi bydlęcej, Otrzymaną zawiesinę
inkubowano przez30 min. wstrząsając co 10 min. Po inku-
bacji wykonywano rozmaz, który po wysuszeniu utrwala-
no przez 10 min. w metanolu i barwiono przez l min,20ń
barwnikiem Mansona. Wyniki przedstawiono jako odsetek
komórek o zdolnościach fagocytamych (%o kF) oraz śred-
niązawaftość cząstek gronkowca w komórce (IF).

Uzyskane rezlltaty zostały poddane analizie statystycz-
nej przy użyciu testu t-Studenta.

Wyniki i omówienie

W surowcach uzyskanych od transportowanych ja-
łowic obserwowano statystycznie istotne różnice (p <
0,05) w poziomie kortyzolu w porównaniu do warto-
ści uzyskanych przed transpońem zwierząt. Srednie
stężenie kortyzolu oznaczone przed transportem wy-
nosiło 57 ,42 nmol/ml, natomiast dla surowic uzyska-
nych od zwieruątpo transporcie wartość średnia była
równa 138,58 nmol/l(ab. 1).

Anal'tza wzoru odsetkowego krwinek białych wy-
kazała istotne rożnice (p < 0,05) w ilości granulocy-
tów obojętnochłonnych o jądrze pałeczkowatym i seg-
mentowanym w rozmazach pochodzącychz krwi po-
branej ptzed oraz po transporcie, Odsetek granulocy-
tów s e gmentowanych w T o zmazach uzyskanych przed
transportem ptzy jmow ał wartość I 60ń o góInej liczby
komórek, natomiast granulocytów pałeczkowatych
wynosił 6%.W rozmazach krwi uzyskanej po trans-
porcie wartości te wynosiĘ 8,8%o dla granulocytów
segmentowanych oraz I4,4Yo dla granulo c5Ąów pałecz-
kowatych (tab.2).

Wyniki testu NBT wynoszące dla komórek izolo-
wanych przed transportem 29,4były istotnie wyższe
(p < 0,05) od średnich wartości (I5,2) otrzymanych



Tab. 1. Stężenie kortyzolu w surowicach pochodzących od
bydła § + SEM)

Przed transportem

Po transporcie

57 ,42 x 13,39

138,58* x 40,23

Objaśnienie: * różnica istotna statystycznie (p < 0,05) w porów-
naniu do wartości uzyskanych przed transportem

Tab.2. Analiza wzoru odsetkowego białych krwinek w krwi bydlęcej G + SEM)

Objaśnienie:jak w tab. 1

Tab. 3. Wartości wybranych parametrów odpowiedzi komórkowej przed i po trans-
porcie G + SEM)

Objaśnienie: jak w tab. l

po transporcie. Mimo ntższych wartości bezwzględ-
nych testu NBTs uzyskanych po transporcie zwterzą|
w p orównaniu do wyników otr zy many ch prze d trans -
p ortem, nie Wkazano statystycznej i stotno Ści uzyska-
nych różnic (tab. 3).

Statystycznie istotne rożnice (p < 0,05) wykazano
natomiast w % kF dla komórek izolowanych od bydła
przed transportem w porównaniu do próbek uzyska-
nych po transporcie. Wartości te wynosiĘ odpowied-
nio 44Yo i39,2oń. W przypadku IF pomimo obniżenia
warto ś c i b ezw zględnych p o transporc ie ni e stwierdzo -
no roznic istotnych staĘsĘcznie w porównaniu do n.y-
ników uzyskanych ptzedtransportem zwlerząt (tab. 3).

Transport jako jeden z podstawowych czynników
stresowych, oddziaływuj e moduluj ąco na humoralną
i komórkową o dp owie dź irnmuno l o giczną zw ier ząt,
Intensywność tego oddziaływania uzależniona jest
głównie od czasu trwania transportu, pory dnia, zasto-
sowanego środka transportu, warunków środowisko-
wych, atakżę kondycji i wieku przewożonych zwie-
rząt(8,9,26). Eicher (5) orazKent i Ewbank (7) suge-
rują że intensywność reakcji stresowej, w tym także
jej wpŁyw na układ odpornościowy zależy od wieku
przewożonych zwveTząt. Brak w pełni rozwiniętych
me chanizmów uc ze stn iczący ch w adaptacj t zw ter ząt
młodych, wpływa istotnie na wzrost ich podatności na
czynniki związane z transportem.

W ocenie wpłyrvu czasu trwania transportu na wy-
brane parameĘ odporności komórkowej nie stwier-
dzono znamienny ch r ożntc w o ddziaływaniu czynni-
kow związanych z transportem krótko bądź długotrwa-
jącym. Czynniki związane z transportem krótko trwa-
j ącym równoważą w swoim oddziaływaniu wpływ ele -

mentów zw iązany ch z e s tre s em dłu g otrw aj ąc y m. P r zy
podobnym oddziaływaniu bodźców związanych z za-
ładunkiem, tworzeniem nowej grupy, zmlaną środo-
wiska itp. w stresie dfugotrwającym utrudnionę pTzy-

stosowanie do zmienionych warun-
ków j e st wynikiem W czerp ania zdol-
ności adaptacyjnych organizmu.

W badaniach Kelly i wsp. (6) oraz
Murata i wsp. (18) wykazano istotny
wpływ czynników stresowych zwiry
zanych.z transpoftem cieląt na wzrost
surowiczego poziomu kortyzolu i
haptoglobiny oraz ich wpĘrv na ogól-
nąliczbę i aktywność leukocytów
oraz funkcje makrofagów (I9,26).

Obserwowany w badaniach wła-
snych istotny wzrost poziomu korly-
zolu w surowicy przewożonych zwie-
rząt świadczy o intensyr,vnym przebie-
gu reakcji stresowej wywołanej czyn-
nikami zwl,ązanymi z transportem.
Oddziaływanie stresu na organizm
zwterząt, wyrażało się w znacznym
zmniejszeniu odsetka neutrofilów o
jądrze se gmentowanym oraz osłabie-

niu ich przemian metabolicznych. Powyższe zmlany
sugerują równiez wpływ reakcji stresowej na poten-
cj ał b ój czy komórek fago cyĘ ących, c o p otwi erdzaj ą
wyniki uzyskane w odczynie %kF. Obserwowana su-
presja procesów fagocytozy możę być efektem bezpo-
średniego wpĘrłu glikokortykosterydów uwalnianych
w przebiegu reakcji stresowej,

Uzyskane rczultaty sązgodne z wynikami przedsta-
wionymi pTzez Belayat i wsp. (3),którzy potwierdzili
supresyjny wpĘw sterydowych hormonów nadnerczo-
wych na zdolnośó fagocytarnąkomórek żernych. Róż-
nią się one j ednak od wyników uzyskanych przez Roth
i wsp. (23),ktorzy nie wykazali istotnego wpłyłvu gli-
kokorlykosterydów na efekt wewnątrzkomórkowego
zabtjania oraz redukcję NBT leukocytów i makrofa-
gów obwo dowych. Zlp eŁnie inną konc ep cj ę, wykazu-
jącą stymulujący wpływ czynników związanych z
transportem na odporność komórkową bydła przed-
stawili Murata i wsp. (I7, 18) stwierdzili oni wzrost
aktywności metabolicznej neutrofilów (NBT) oraz
zwiększoną blasto genezę limfocytów u transportowa-
nychzwtetząt.

Istotny wpływ glikokortykosterydów na podstawo-
we parametry immunologiczne organizmu obserwo-
wano u wielu gatunków zwierząt (I5,22,27). U koni
np. w efekcie stresu transportowego wykazano zna-
mienne obniżenie zdolności fagocytarnych komórek

Przed transpońem

Po lransporcie

16 t 3,1

8,8* t 2,4

6x2,2

'l4,4* x 2,1

Przed transportem

Po transporcie

29,40 t 4,53

15,20- ł3,72

38,40 t 7,08

28,20 ł6,67

44,00 t 4,15

39,20- t 4,59

14,50 t 1,05

12,52 t 0,65
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żemych, nie stwierdzono natomiast różnic w ogólnej
ltczbie leukocytów oraz neutrofilów obwodowych.
Należy zaznaczyć, że zrożnicowanie wyników badań
uzyskiwanych w różnych ośrodkach naukowych może
być rezultatem różnic w czasie trwania, warunkach
transp ortu oraz wi eku pTz ewo zon y ch zw ier ząt. Swan-
son i Monow-Tesch (26) zwracajątakże uwagę na
istotnąkorelację między terminem i sposobem pobra-
nia próbek a uzyskiwanymi wynikami.

Brak kompleksowych badań na temat wpływu stre-
su na poszczegolne etapy odpowiedzi komórkowej nie
p o zw ala 1 e dnoznaczni e stwi erdz ić, że uzy skane w b a-
daniach własnych zmiany parametrów odpowiedzi
komórkowej mogą wynikać z jej supresji. Zrożnico-
wanie wyników badań własnych, w porównaniu do
rezultatów przedstawionych przez innych autorów (3,
23) świadczy o złożoności mechanizmu oddziaływa-
nia stresu transportowego na organizm.
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Określono wraź]irvość l09l25 izolatór.v Sa]none]]a izolowanych od zwie-
rząt i ze Środor.viSka bytoY,ania zwierząt w latach 1988-1999 na l6 lekórł,prze-
ciwbakteryjnych odsetek izoiatów S. enterica enłerica seroLyp Dublin (65l2
wrażliwych na leki przeciwbakteryjnc spadł z 98,2% do 99,7%w 1990 r i99,1%
w 1996 r. Bardzo wyraźnie obniżyła się wrażliwość S. cnterica serotyp Ęphi-
mttriultl W tyln serotypie, do którego naleźało 28053 izolaty 37,4%obyło wraż-
liwych u, 1992 r. i 1,60/o izo]atów w l988 r. Wśród izolatów dominorł,ał typ
fagowy DTl04 oporny na ampicylinę, sullbnalnidy, streptol-nycynę, ch]oramfe-
nikol i tetracykliny Liczba wrażliwych izoIatów S. enterjcl enterica serotyp
TyphinlLtl,iLtltl wzrosła lv 1999 r ponicu,aż zrnniejszyła się liczba izo]atów DT
]04 Wzrósł odsetek izolatów DT l04 opornyclr na sulfonamjdy potencjonowa-
ne z 2,4oń w l 989 r. do 19,20ń w ] 999 r. oraz na kwas naliksydou,y z 0óń w 1992 r.

do 3,8%,ł, l995 r. i 16,9% w l 998 r W 1996 r. 5,1"/o z 1 086 izolatów S. Typhi-
mLtriunl pochodza.cych od bydła i 35,9% ze l92 pochodzących od drobiu była
opoffra na krł,as na)idyksowy Spośród 74528 izolatów sa|moneli odsetek szcze-
pów wraźliwych na leki przeciwbaktcryjne obniźył się nicznacznie z 88,20ń

rł, l988 r. do 70,6% w l996 r.. a następnie zwiększył się do 73,7% w l 999 r
G.


