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Summary

The aim of the study was to determine changes of select kidney-function indices on the scope of the calcium-
-phosphate balance in goats during pregnancy. The studies were carried out on 8 clinically healthy white
improved goats aged 2-4 years. Blood and urine was sampled fortnightly throughout the entire gestation. The
concentrations rif inulin, calcium, and inorganic phosphates were measured in the b|ood and urine. Clear-
ances (C), filtered load (F), excreted load (UV), and tubular reabsorption (TR) were calculated for the assayed
components of blood serum and urine. It was demonstrated that kidneys are very important for pregnant
goats in the maintenance of positive balances of calcium and phosphorus. Increasing renal retention of cal-
cium was observed in the goats as early as from the 3rd month of pregnancy, when the clearance and excretion
of calcium with urine decreased more than two-fold. The changes remained until the end of gestation and
}yere cau§ed mainly by increased tubular reabsorbtion of Ca. Concentration in blood serum, clearance, fil-
tered load, tubular reabsorption, and excretion with urine of inorganic phosphorus remained stable through-
out the gestation, their values displaying very efficient renal management of this element.
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Wśrod licznych mechanizmów adaptacyjnych za-
chodzących podczas ciĘy szczegolną uwagę należy
zwróci ć na zmiany gospodarki wapniowo-fo sforano-
wej. W czasie clĘy zapotrzebowanie samicy na wapń
i fosfor znacznię wzrasta. Związane jest to głównie
z dodatkowym wykorzystaniem tych składnikow mi-
neralnych na wzrost, ronvój imineralizację kośćca roz-
wij aj ąc e g o s i ę p ło du or az na p otr zeby zvv iązane z pr zy -

szłąlaktacją(4,7, 10, 16). W organizmię matki za-
chodzi szęr ęg pośredniczonych hormonaln te zmian
adaptacyjnych w metabolizmie wapnia i fosforu, ma-
jących na celu ochronę układu kostnego przed nad-
mierną i długotrwałą demineralizacją(I7 , 78). Wyni-
ki badań przeprowadzonych u cięzarnych kobiet i sa-
mic innych gatunków zwlerząt wskazują na istotne
różnice mechanizmów adaptacyjnych, jednak u wszyst-
kich gatunkow wspolnym i dominującym procesem
jest ponad dwukrotny wzrost jelitowej absorpcji wap-
nia i fosforu (I2, 14,2ż). Jednym z głownych narzą-
dów uczestniczących w regulacji bilansu wapniowo-
-fosforanowego są nerki, a ich prawidłowa funkcja
w zakresie przęsączania kłębuszkowego i resorpcji
zwrotnej wapnia i fosforu w istotny sposób determi-
nuje koncentrację Ca i P w osoczu krwi (1 , 4, I9).
Zatem sprawne funkcjonowanie nerek jest podstawo-
wym warunkiem zachowania dobrej kondycji matki,

prawi dłowe go przebi e gu ctĘy or az ur o dzęnta żyw e -

go i zdrowego potomstwa. W piśmiennictwie krajo-
wyffi, jak i zagranicznym brak jest wyczerpujących
opracowań omawiaj ąc y ch zagadnienia czynno ści ne-
rek i ich roli w regulacji gospodarki wapniowo-fosfo-
ranowej u kotnych koz. Podjęto więc badania mające
na celu prześledzenie i częściowe określenie zmian,
jakim ulegają wybrane wskazniki czynności nerek
w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej u tego
gatunku zwierząt podczas ciązy.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 8 klinicznie zdlowych ko-

zach, rasy białej szlachetnej w wieku 2-4lat.Kozy przeby-
wały w ponrieszczeniach zwierzętarrri Katedry Fizjologii
Zwierząt i utrzylywarre były w kojcach pojedynczych.
Zwierzęta zywiono 3 razy dziennie, zgodnie z nornrami
żywieniowyrli dla małych przeżuwaczy. Kozy lllały za-
pewniony swobodny dostęp do słomy i wody.

Zwierzęta zostały pokryte w drugiej rui w połowie
pażdziernlka, a wykoty nastąpiły w prawidłowyrn telninie
(w połowie marca). Przez cały okres cia7y, w odstępach
dwutygodniowyclr badano czynności nerek metodami kli-
rensowymi. W dniu prowadzenia badań, przed rannym kar-
mieniem o godz.70o zwl,erzęta były wazone, a około godz.
8r0 kateryzowano im żyłę szyjną zewnętrzną (2) i celvni-
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Tab. l. Wielkość filtracji kłębkowej, stężenie w osoczu krł,i, klirens, ładunek przcsączon), n,ydalonv $,raz z moczem oraz
resorpcja kanalikorla rlapnia (T + s)

Miesiąc ciąży
GFR

ml/min/m2

Ca

pIclFlTRuv
mmol/ | ml/min/m2 j mmol/min/m2 1 ok pmol/min/mz

I

n = 16

ll
fl=23

lll
n=24

lV
n=32

V
n=32

52,61 t 4,97
a

52,84 x 3,19
a, b

55,07 t 3,29
b

52,41 t 4,18
a,b

49,91 t 3,01
c

2,43 t 0,19

2,34 t 0,18

2,24 ł 0,26

2,27 t 0,18

2,26 ł 0,14

0,823 t 0,281
a

0,594 t 0,189
b

0,361 t 0,167
c, d, e

0,359 t 0,184
d, e

0,311 t 0,153
c, d, e

0,074 ł 0,027

0,074 t 0,025

0,074 t 0,018

0,078 t 0,046

0,069 t 0,021

97 ,94 ł 1,71
a

98,23 t 2,06
a, b

99,1 0 t 0,90
b

98,87 t 1,78
a,b

99,10 t 1,62
b

2,00 t 1,30
a

1,50 t 1,00
a

0,80 t 0,40
b,c,d

0,80 t 0,50
G, d

0,70 t 0,30
d

Objaśnienie: a. b, c, d, e - średnie oznaczone róznynli litcramj rózrrii} się istotrrie p < 0.0 1

kowalro pęcherz
moczowy (cewnik
Foley'a). O godz, 90('

pobierano tzw. zero-
we próby krwi i no-
cZLl, a następl]le po-
dawano dożylnie
20 ml 10% roztwot-Lt
inuliny (2 g inuliny).
Po upłyr,vie l0 min.
rozpoczynano cztery
2 0-tllit-tutowe oklesy
kolekcjonowania
moczu, w połowie
każdego z nich po-
bierano la,erł,, Pobra-
ną krcw odrvirowy-
wal1o, a uzyskane
osocze oraz ft|ocz
zalnrażano i przechowywano w temp, -20'C do chwili
wykonania analiz. W osocztl krwi oraz w lTloczLl oznacza-
no: stęzenie inuliny - metodą rezorcynową, stęzenie wap-
nia netodą fotometryczną(biotesty P.H.U.-Gdarlsk), stę-
zenie nieorganicznyclr fbsforanów metodą fbtotletrycz-
rrą (biotesty POCH-GIiwice). Uzyskane wyniki były pod-
stawą do wyliczenia klirensórv inuliny (C,,,: GFR), wap-
nia (C..) i nieorganicztlych fosforanow (Co,,). Wyliczono
równiez wiell<ość ładunku plzesączonego (F) i wydalone-
go wraz z nloczem (UV) oraz resorpcję kanalikową (TR)
badanych składnikow, Wszystkie wskazniki czynności ne-
rek, wyl i czon e w warto ś ciach b ęzw zg1 ędn ych, prze l i czono
na l ln] powierzchni ciała kóz,przy przeliczarliu zastoso-
wano wzór:

S :0,106 \6F
gdzie: S powierzchnia ciała (llr), mc rnasa ciała (kg)

Otrzymanc wyniki pogrupowano według kolejnych nrie-
sięcy trwania cląży (l, II, III, rV V), wyliczono wartości
średrrie (i) i odchylenie standardowe (s). W celu przepro-

Tab.2. Stężenie w o§oczu kr.ł,i, klirens, ładunek przesaczonv i wl,dalony \\,razz moczem oraz re§orp-
cja kanalikorva nieorganicznl,ch fosforanórr,(i + s)

Miesiąc ciąży c
ml/min/m2

Pn

F

mmol/min/mz
Uv

umol/min/m2mm0l/|

TR
ol
Io

P

I

n = 16

ll
n=23

lll
n=24

lV
n=32

V

n=32

1,76 t 0,34

1,75 t 0,33

1,73 t 0,40

1,83 t 0,40

1,85 t 0,30

0,494 
= 

0,072

0,176 t 0,063

0,175 t 0,047

0,183 t 0,047

0,181 t 0,059

0,093 t 0,019

0,091 t 0,020

0,069 t 0,023

0,096 t 0,024

0,089 t 0,026

99,50 t 0,36

99,61 t 2,15

99,59 t 0,54

99,58 t 1,21

99,56 t 0,70

0,36 t 0,20

0,30 t 0,10

0,30 t 0,80

0,34 t 0,10

0,32 t 0,40

wadzenia oceny istotności rózrric badanych lvskaznikoti
czynności nerek nliędzy poszczegolnyrrri miesiącarni cią-
zy. uzyskane wyniki poddano obliczcniom statystycznvttr
z zastosowanienr ana| i zy wariancji j ecllloczynlril<o,uvej oraz
testu wielol<rotnego rozstęptt D-DtlncaIla (Statgraphic 5.0).

Wyniki iomówienie
Uzyskane w doświadczeniu wyniki zaprezentowa-

no w tab. 1-2, Wielkość filtracji kłębkowej (GFR) u ba-
danych kozw okresie od I do III miesiąca ciĘy wyka-
zywała statystycznie istotną tendencję wzrostową od
52,6l do 55,07 ml/min/m]. Wzrost ten był jedynie
przejściowy, bowiem w następnym okresie zanotowano
istotne zmniejszenie się wielkości filtracji kłębkowej.
W V miesiącu ciĘy wynosiła ona 49,9l ml/min/m]
i była istotnie mniejsza od stwierdzanej w poprzed-
nich czterech miesiącach. Wzrost GFR jest typowym
zjawiskiem w przebiegu ciĘy fizjologicznej u kobiet
i zwierząt laboratoryjnych (1 1, ż0,2I,24,25). U ko-
bietzwiększenie wielkości filtracji kłębkowej ma miej-



sce począwszy jvż od drugiego miesiąca ciązy. Pod
koniec civy, tj. około 36, tygodnia, GFR jest o ponad
50% większe od stwierdzanego u niecięzarnych (5, 6).
U szczurów wielkość filtracji kłębkowej wzrasta od
5, dnia ciązy.Najwyzsze wańości, większe o około
3 0oń w p o równ aniu z nie ciężamy mi szczur zyc ami, ob -

serwowane sąw okresie od 12. do 16. dnia ciązy (8,
9). Zwiększenie GFR i w konsekwencji wzrost prze-
filtrowanego do moczu pierwotnego ładunku rożnych
składnikow osocza krwi muszą u cięzarnych kobiet
i szczurów zostać,,zrekompensowane" wzmozeniem
procesów resorpcji kanalikowej. W porównaniu z cię-
żarnymikobietami i szcnlrnlcami, obserwowany u kóz
w III miesiącuciĘy wzrost wielkości filtracji kłębko-
wej był stosunkowo niewielki i wynosił jedynie około
5 

oń. N atomiast zanotowane w V mi esiącu ciązy, a więc
w okresie największego tempa wzrosfu masy ciała pło-
du i mineralizacjijego kośćca, zmniejszenie GFR
w istotny sposób przyczyntło się do ograniczenia ury-
dalaniawraz z moczem wapnia i fosforu.

Koncentracja wapnia całkowitego w osoczu krwi
przez cały okres trwania ciĘy ubadanych kóz nie ule-
gała istotnym zmianom. U ludzi, zw,l,erząt laborato-
ryjnych, owiec i krow w ostatnim okresie ciązy obser-
wuje się wyraźnę zmniejszenie stęzenia wapnia w oso-
czu krwi, zbiegające się w czasie z okresem intensyw-
nego wzrostu płodu i zwiększeniem jego zapotrzebo-
wania na ten pierwiastek (I4,76,18). U kobiet zmniej-
szenie koncentracji wapnia całkowitego w osoczu spo-
wodowane jest obnizeniem się w nim stężenia albu-
min i w zwiękuztymzmniejszeniem frakcji wapnia
związanego z btaŁkami. Koncentracj a wapni a zjonl-
zowanego nie ulega natomiast większym zmianom
(10). U szc^)rzyc istotnym zmianom ulega zarówno
koncentracja wapnia związanego z albuminami, jak
i wapnia zjontzowanego (20). Brak zmian koncentra-
cji Ca w osoczu krwi kóz moze świadczyc o spraw-
no ś ci i wydolno ś c i me chanizmów homeo statyc znych
regulujących osoczowe stężenie Ca, atakże o wystar-
czających zasobach tego składnika mineralnego. Ma
to szczegolne znaczęnie w zapobieganiu występowa-
nia hipokalcemii l związanych z niązaburzęh okresu
okołoporodowego (16, I]).

Klirens wapnia orazwydalanie tego składnika wraz
z molzem ulegaĘ :ukóz istotnemu zmniejszaniu się
przęz cały okres trwania ciązy. Zostało to spowodo-
wane przede wszystkim zwiększeniem zwrotnego
wchłaniania Ca w kanalikach nerkowych, Wzrost frak-
cyjnego wchłaniania wapnia u ciężamychkóz wska-
zlj e na o szczędną go sp o darkę tym makro elementem
orazna istotny udział nerek w utrzymaniu dodatniego
bilansu wapniowego. Zwiększenie resorpcji Ca było
najprawdopodobniej konsekwencj ą wzrostu biosynte-
zy kalcytriolu (1,25(OH),D.), abyó może także para-
thormonu (PTH), nie można też wykluczyć korzyst-
nego wpływu w tym zakresie prolaktyny i laktogenu
łożyskowego. Koncentracja kalcytriolu w osoczu krwi
kobiet wzrasta ponad dwukrotnie już w I trymestrze

ciĘy i utrzymuje się aż do jej zakończenia. Jest to,
podobnie jak u królików i świnek morskich, spowo-
dowane 2-5-krotnym wzrostem biosyntezy w nerkach
1 a - hydroks y|azy - enzymu katalizuj ące go hydroksy-
lację 25(OH)D, do 1,25(OH)rD .(26). U kobiet wzrost
koncentracji i aktywności la-hydroksylazy oraz
1,25(OH),D, występuje mimo stwierdzanego w tym
samym czasi'e małego stęzeniaparathormonu, co wska-
zlje, że podczas ciĘy PTT{ nie jest głownym regula-
torem bio syntezy 1 a -hydroks y|My. Usunięci e ctejar -
nym owcom przytarczyc nlę eliminuje związanego
z ciĘąwzrostu koncentracji kalcytriolu (23). Sądzi się,
że u wymienionych gatunków zwierząt potencjalny-
mi, bezpośrednimi lub pośrednimi regulatorami bio-
syntezy la-hydroksylazy, a w związku z Ęm także
1,25(OH),D. w okresie ciĘy są: estradiol, prolaktyna
i laktogen łozyskowy (18). U cięzarnych szazurzyc
utrzymanie homeostazy wapniowej jest natomiast -
w porównaniu z kobietami, owcami, świnkami mors-
kimi i krolikami -bardziej zalenle od pośredniczonych
przęz PTH resorpcji kości i syntezy 1a-hydroksylazy.
U tego gatunku parathormon jest głównym regulato-
rem nerkowej bio syntezy 1 a -hydroks ylazry i kalcYrio -

lu. U szczurzyc wzrost koncentracji 1,25(OH)żD3
w osoczu krwi stwierdza się dopiero w końcowym
okresie ciązy, a więc w czasie intensywnej minerali-
zacji kośćca płodu, zmniejszenia ko_nc_e_ntracji wapnia
zjonizowanego i wzrostu stęzenia PTH we krwi ma-
tek. Więks zej liczebno ś c i miotu tow arzy szy przy koń-
cu ciĘy wy ższakoncentracj a matczynego kalcytriolu
(18). DfugotrwaĘ wzrost stęzenia PTH i kalcytriolu,
nięzależnie od gatunku, prowadziłby do odwapnienia
kości, Zapobiega temu zwiększenie stęzenia kalcyto-
niny ( 18). Hormon ten stymuluje odkładanie Ca w koś-
ciach, zapobiegając ich nadmiernej demineralizacji
(l, 18).

U badanychkóz obserwowano zmniejszenie wyda-
lania wapniawraz zmoczem ([rV."), natomiast u ko-
biet od 12. tygodnia, av szcz|Jrów od 2. tygodnia cią-
zy obserwuje sięznaczny wzrost UVc, (18, 22). Jak
wykazano,jest to następstwem wzrostu filtracji kłęb-
kowej otaz- wynikającego ze zwiększonego wchła-
niania jelitowego - wzrostu stęzenia wapnia zjonizo-
wanego w osoczu krwi po przyjęciu posiłku powodu-
jącego tzw. hiperkalcurię poposiłkową (10, i8), Bu-
dowa układu pokarmowego i specyfika procesów tra-
wiennych u ludzi sąwyrażnte odmienne w porówna-
niu.z przeżuwaczami. U. ludzi występuje okresowy,
związany z porami przyjmowania posiłków, napĘw
treści pokarmowej i zawartego w niej Ca do miejsc
wchłaniania w jelicie cienkim. Ponad dwukrotne
zwiększenie resorpcji Ca powoduj e znacznąhiperkal-
cemię popo siłkową i w konsekwencj i wzrost fi ltrowa-
nego do moczu pierwotnego wapnia oraz jego wyda-
lania wraz z moczem. U przeżuwaczy dńa objętość
żwacza, długie przebywanie w nim treści i stałe jego
wypełnienie powodują że napływ treści do dwunast-
nicy, jelita czczęgo i biodrowego jest ciągły i w bar-
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dzo małym stopniu zależny od pory przyjmowania
posiłków. Zatem wchłanianie wapnia w jelicie cien-
kim u przeżuwaczy przebiega stopniowo i równomier-
nie w ciągu doby (3). W związku ztymukoz nie ob-
serwuje się hiperkalcemii poposiłkowej.

Koncentracja fosforu nieorganicznęgo w osoczu
krwi oraz analtzowane wskaźniki czynności nerek
w zakresie gospodarki fosforanowej u kóz przez cały
okres ciązy byĘ względnie stabilne i nie ulegały istot-
nym zmianom, co potwierdziło rezultaty badań innych
autorów (13, 15, 27). Nerkowa gospodarka nieorga-
ni cznym fo sforem była b ar dzo oszczędna, Wchłani a-
niu zwrotnemu w kanalikach nerkowych ulegało od
99,0Ioń do 99,590ń filtrowanego do moczu pierwot-
nego ładunku fosforu.

podsumowanie

U cięzarnych kóz nerki odgrywają istotną rolę
w utrzymaniu dodatniego bilansu wapnia i fosforu.
Zwiększenienerkowegozatrzymywaniawapniaobser-
wowane jest u kóz już od III miesiąca ciązy, kiedy to
klirens i wydalanie wapnia wrazzmoczem zmnleJsza
się ponad dwukrotnie. Zmiany te utrzymują się az do
końca ciązy i spowodowane są przede wszystkim
zwiększeniem kanalikowej resorpcji Ca. Koncentra-
cja w osoczu krwi, klirens, ładunek przesączony,
wchłanianie zwrotne w kanalikach nerkowych oraz
wydalanie wraz z moczem nieorganicznych fosfora-
nów przez cały okres ciĘy są u kóz stabilne, a ich
wartości świadcząo bardzo oszczędnej nerkowej gos-
podarce tym makroelementem.
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oceniono skutecznoŚc. tolerancję i nlożliwoŚĆ sttlsorvtrlliit lrutraceutikalu
(CS-G-M). kllp1,ofcnu i nlcloksvkarrru rt 1lsórv z zapalenicrrl stari(ltt i kości
Badania przeprorł,adzono na 7l choryclr psaclr w '1 grupach clośrviadczalrrych,
pl,zy czyll1 wjedne.j grlLpie zastosorł,ano placebo Lra l0 zdrorvych psach 1kontltl-
la) Przccl rozpoczęcicm leczenia oraz po 30 i 60 clniach rt,ykonallo badarria hc-

lrratologiczne i biocheniczlle. okrcśLono rcakc.je lla przeciążerrie chorcj kończv-
ny U |lsów o llrasie cltl 45 kg sttlsclrvano 2 kapsLrłki CS-G-M (siarczan chondrtl-
toiny-cJ-rlorowodorck glukozatliny-askorbinian manganlt)2cl,rl,s, rallo i wiccztl-
fcm przcz 3() drri. a następl]ie po l kapsulcc co l2 godz. przcz kolejnc 30 clni

Natonliast u 1,1stilv o lrrasie ponad 45 kg podalvano kapsu}ki co 12 god,z przcz

30 dni, ir następnie 2 kapsułki rantl i rłieczorel-t-t prze kolejne 30 dni. Karyrol'en
stosowano rv dawcc 2,2 nlglkg pcr os co l2 godz. 1,1Tlez.60 dni. zaś nlclcl-
ksykanr rv dali,cc 0.2 nlglku par or.jcdncgo clnia i rv darł,ce 0.1 t,t,tg/k_t codzien-
nie pzez 59 dni. P laccbo poclarr, ano rv sposób identyczny jak rleloks_v-k alll Znacz-

L,]źl }]opra\\ę srtrnu ztlrowia rLzyskatlo. stostr ja.c |<arprofen i nTcloksykarl, a calko-
ri,it_v porvrót do zdrori,ia uzyskano L),lko po leczcniu nleloksykalletl Leki byty
clobrzc toleror,i,ane i nie powodorł,iti5, zaburzeń wc tl,skaźnikac]r Jrematologicz-
nl"ch i bioclrenlicznvch Po kalprtrlcttic \\ )istępo\\ ała hcpatopltia

C.


