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Studies on the use of different doses of plopylene glycol in dairy cows during the pelipafiutient period

Summary

The study was performed on 24 high-yield dairy cows divided into three groups (n:8] by the method of
analogy: control g.o,rp I which did noi receive propylene glycol, group II receiving prop_vlene gĘcol in quan-
tities Ói250 ml/diy/pór head, and group IIl reĆeiving propylene glycolin quantities of 500 ml/day/per hearl-

The mixture was administered to the corvs beginning from 2 weeks before parturition to daY 21 of lactation.
Selected parameters of carbohydrate and lipid metabolism, total bilirubin concentration as well as AST, ALT
and GGT activity were markedin the blood Śerum, whereas the acid base equilibrium parameters were marked
in the entire bloód. All the tests were undertaken 2 weeks before parturition as rvell as 7 r2t and 4ż days after
parturition. A growth of FFA levels in atl the groups of cows was confirrned at the beginning of_lactation,
ipplying p.opy:l.n. glycol limited the growth of P-h.vdroxybutyrate acid_concentration as well as decreasing
the giucoló cohcentration in the blood sórrrm of the corvs in the frrst period after P_arturition, thus reducing the

risk"of ketosis. Long-term administration of various doses of the preparation had a similar imPact on the

carbołrydratełipid ńetabolism of the dairy corvs and there was no negative effect on liver function.
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Okres okołoporodowy u krów stanowi najbardziej
kryqcznąfazę cyklu laktacyjnego. Występujący w Ęm
czasie spadek pobrania paszy (2,3), a jednocześnie
wzlost, na początku laktacji, zapotrzebowania na ener-
gię powoduj e zwiększoną lipolizę tłuszczu zapasowe-
go (10, I1,32). Wyrazem tych zmianjest wzrost po-
ziomu wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) w su-
rowicy krwi bezpośrednio ptzedporodem i powrót do
niskiej ich koncentracji około 14-21 dni po porodzie
(3, 28, 3 2). P onadnormatywny wzrost poziomu WKT
w surowicy krwi, jako efekt ujemnego bilansu energii
(10, 18), wtĘe sięz akumulacjątrojglicerydóww wąt-
rob ie oraz wzro stem pro dukcj i zw iązkow keton owych
(6,28,29,32). Prowadzió to moze do rozwoju ketozy
oraz zespołu nadmiernej mobilizacji tŁuszcztt u krów.
Ptzyczynątychzaburzeń jestzłezbi7ansowaniedawek
pokarmowych lub inne błędy żywieniowe.

Wiele badań wskazuje, ze omawianę zabutzęnia
metab o liczne uj emnie wpływaj ą na funkcj e r ozr o dcze
krów, zdrowotność ich potomstwa, wydajnośc i skład
mleka oraz oddziaVwują immunosupresyjnie (1, 13,

19,25,26). Schorzenia te zawsze wiąząsię z powaz-
nymi stratami ekonomicznymi.

Praktyczne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu
podklinicznej lub klinicznejketozy znalazĘ m.in.: gli-
kol propylenowy, monenzyna, sole kwasu propiono-

wego, niacyna (4, 8, 1 I, 13, 14, I7, 28).Wpływ gliko-
lu propylenowego, jako prekursora glukogenicznego,

doĘ czące długoterminowego j ego podawania krowom
w okresie przejściowym (5).

Celem badań było określenie wpływu podawanego
krowom w okresie okołoporodowym glikolu propyle-
nowego na parametry biochemiczne krwi charaktery-
zllące ptzemlany węglowodanowe, lipidowe, równo-
wagę kwasowo-zasad ow ą oraz aktywność wybranych
enzymów.

Materiał i metody

Doświadczenie przeprowadzono w fermie bydła mlecz-
nego, o obsadzie 330 króW mieszańców cb x hf, z ponad
]5ońldziałem genów rasy hf, o średniej wydajności rocz-
nej 8650 kg mleka. Zwierzęta utrzymywane były, w okre-
sie okołoporodowym, w porodówce na stanowiskach uwią-
zowych. Po pierwszym tygodniu po porodzie przeprowa-
dzane były one do obory wolnostanowiskowej, Zywione



były one systemem TMR. Dawki pokarmowe dla krów
układane były wg norm DLG. Zawartość składników
w dawkach oznaczono w laboratoriurn firmy Blattin w Lan-
gefeld, wg ogólnie przyjętychmetod, Warlośc pokatmowa
dawki TMR w okresie zasuszenia (3-4 tygodnie przed po-
rodem) wynosiła: sucha masa 44,I2'Yo, włókno sulowe
33,23Yo s.m., NEL 5,9B MJ/kg s.m., białko ogólne 94,83 gl
/kg s.m., białko ogólne dostępne wjelicie cienkim 116,05 gl
/kg s.m., Ca 5,48 g/kg s.m., P 2,22 g/kg s.m., Na 1,22 g/kg
s.m. i Mg I,70 glkg s,m., natomiast na poczaJku laktacji:
sucha masa 43,B5oń, włókno surowe l7 ,20'Yo s.m., NEL 7,04
MJ/kg s.m., białko ogólne 153,13 g/kg s.m., białko ogólne
dostępne w jelicie cienkim I53,'72 g/kg s.m., Ca6,45 glkg
s.m., P 4,13 glkg s.m., Na 1,30 g/kg s.m. i Mg 2,47 glkg
s.m. W badaniach nie ingerowano w skład stosowanej
dawki.

Badania wykonano naż howach wieloródkach (w wie-
ku 4-6 lat) klinicznie zdrowych, które podzielono na 3 iden-
tyczne grupy metodą analogów pod względem kolejności
laktacji. G-pę I (n: B) kontrolną stanowiły krowy ży-
wione pasząbez dodatku glikolu propylenowego, grupę II
(n : B) krowy otrzymujape po 250 ml glikolu propyleno-
wego/dobę, grupę III (n: B) krowy otrzymujape po 500 ml
glikolu/dobę. Przed porodem kondycja krów, oceniona
metodą BCS, była wyrównana i wahała się od 3,41 pkt.
(grupa II) do 3,53 pkt. (grupa I). Krowom grupy II i III
podawano gllkol (99,9oń zawartość 1,2-propandiolu w po-
staci płynnej) per os, jedenraz dziennie po rannym odpa-
sie, od 2 tygodni przedporodem do 2l dni po porodzie.

Analizy krwi zostały wykonane 2 tygodnie przed poro-
dem (12-15 dni), następnie w 7., 21. (koniec podawania
preparatu) oraz 42. dniu p.p. Krew do badań pobierano
w godzinach rannych, przed podaniem paszy, z żyły szyj-
nej zewnętrznej. W surowicy krwi oznaczono:

glukozę metodą oksydazową przy użyciu odczynni-
ków firmy Alpha Diagnostics.

- kwasB-hydroksymasło\ły (B-HM), wolne kwasy tłusz-
cz owe (WKT) meto dą enzy maty cznąpr zy uży ciu o dczy n -

ników firmy Randox,
trój gli cerydy, cholesterol całkowity, frakcj a choleste-

rolu HDL metodą enzymatyczną (odczynniki firmy
Alpha Diagnostics) oraz wyliczono cholesterol LDL,

- bilirubinę całkowitą metodą Parlmana i Lee (Alpha
Diagnostics) oraz aktywność enzymów: aminotransferazy
asparaginianowej (AST) i aminotransferazy alaninowej
(ALT), 7-glutamylotran sferazy (GGT) metodą kinetyczną
wg za7eceń IFCC, przy lżyclu odczynników firmy
bioMórieux.

W pełnej l<rwt oznaczono poziom wskazników równo-
wagi kwasowo-zasadowej: pH, prężnośc tlenu (pOr) i dwu-
tlenku węgla (pCO,) aktualne stęzenie wodorowęglanów
(HCO3), nadmiar lu6 niedobór zasad (BE), całkowitąza-
wartość dwutlenku węgla (COrT), procentowe wysycenie
(saturacja) hemoglobiny tlenem (sOr) przy użyciu analiza-
tora gazometrycznego firmy Ciba Corning-248 w tempera-
turze 38oC. Wyliczono stosunek komponentu metabolicz-
nego do oddechowego (HCO,-/pCO'). Krew pobierano
i transportowano do laboratorium zgodnie z metodyką ba-
dań gazometrycznych.

Do 10. tygodnia laktacji rejestrowano wydajność dobo-
wą mleka, Wyniki badań poddane zostały analizie statys-
ty czne1 przy uży ciu pro gramu statystyc zne go S tatgraphic s
ver. 5.0 zuwzględnieniem średnich, odchyleń standardo-
wych oraz istotności różnic między grupami i pobraniami,
testem rozstępu Duncana.

Wyniki iomówienie
Pokrycie potrzeb pokarmowych krów podczas okre-

su doświadczalnego oceniono jako prawidłowe, z wy-
jątkiem zbyt szerokiego stosunku Ca : P w okresie
zasuszenia. Srednia dzięnnawydajnośó mleka w okfe-
sie pierwszych ttzęch tygodni laktacji wyniosła
35,04 kgukrówgrupyl,35,79kg II i 38,68 kg-III.
Podczas 10 §godni laktacji dziennawydajność w gru-
pie I i III była zbltżona (odpowiednio 42,52 kg
i 42,85 kg), nieco niższa w grupie II (40,54 kg),

W dniu rozpoczęcla badań wszystkie krowy były
klinicznie zdrowe, a średnie wartości badanych para-
metrówcharukteryzującychptzęmianywęglowodano-
wo-lipidowe nie odbiegaĘ od wartości prawidłowych
(tab. 1) (33). Rowniez w trakcie prowadzenia doświad-
częniazwterzętaniewykazyłvaĘkltnicznychobjawów
chorob. W tym czasię w stadzie występowały poj"-
dy nc ze pr zyp adki p or ażenta p op of o do w e go or az m a -
stitis.

Poród oraz rozpoczynająca się laktacja w istotny
sposób wpłynęĘ na kształtowanie się poziomów ba-
danych parametrów. Naj wi ększ e zmiany wskaźników
określającychprzemianyw€lowodanowo-th]szczowe
stwierdzono u krów grupy kontrolnej, w której lvystą-
pił istotny wzrost (p < 0,01) zawartościkwasuB-HM
oraz WK! natomiast stęzenie glukozy w surowicy
krwi uległo obniżeniu. W stosunku do wartości wyjś-
ciowych wzrostB-HM 7 dnip.p. był ponad S-krotny,
natomiast WKT ażponad 7-krotny. Ksztahowanie się
poziomów tych parametrów wskazuje na rozwój pod-
klinicznej ketozy (I, 12, 13,32). Odnotowano takżę
obnizenie się zawartości trojglicerydow i cholesterolu
całkowitego w surowicy krwi (tab. 1). W następnych
terminach badahkoncentracj aB-HM uległa istotnemu
obniżeniu (p < 0,01) z jednoczesnym wzrostem stę-
żenia glukozy (p ś 0,01). W 21. dniu p.p. zawartośc
WKT pozostawałanadal na wysokim poziomie, ule-
gając obniżeniu dopiero w dniu zakończeniabadań.
Zawartośc cholesterolu całkowitego charakteryzow a-
ła się wzrostem (p < 0,01), do 5,45 mmol/l w dniu
zakohczeniabadań,przel<raczającntęznaczniewartoś-
ci normatywne (3 3). Rownież istotny wzrost (p < 0,0 1 )
stwierdzono w przypadku cholesterolu HDL i LDL,
natomiast stęzenie trojglicerydów na przestrzęnt okresu
badawczego obnizyło się (p < 0,01),

U krow otrzymujących glikol w okręsie poporodo-
wym konce ntr acj a B -HM w surowicy krwi ule gła wzro-
stowi, jednak w mniejszym stopniu niz u krów kon-
trolnych, mlęszcząc się w granicach uznanychzapra-
widłowe (I, 12,16). Stężenie glukozy pozostawało na
wysokim poziomie w dniu zakończęnia podawania



Tab. l. Wartości wybranych wskaźników przemiany węglowodanowo-tłuszczowej fx+ s)

Grupa POblanie* B-HM
pmol/

Glukoza
mmol/|

WKT
pmol/|

Tró jglicerydy
mmol/l

c ho lesle ro l

całkowily
mmol/|

choleslelol
HOL

mmol/l

cholestetol
LDL

mmol/|

I

fl=8

1

2

3

4

274,5 t 67,9

1493,6 t 594,7AB

897,1 t 629,7

492,1l213"|

1>3;2>>1,3,4

3,52 t 0,41

2,80 ł 0,72aA

3,70 t 0,78

3,86 t 0,26

2 >> 1,3, 4

237 ,6 ł 71 ,1

1770,0 t 691,8aA

17'l3,3 t 893,4

797 ,1 ł 357 ,2

4 > 2.3:'l >> 2,3

0,28 t 0,10

0,18 t 0,10

0,16 t 0,06

0,13 t 0,03

1>3;1>>4

3,07 t 0,66

2,54 t 0,53

3,52 t 0,99

5,45 x 1,24a

4>>,l ,2,3

1,91 t 0,46

1,70 t 0,38

2,42 ł 0 ,68

3,81 t 0,91a

4 >> 1,2,3

0,96 t 0,35

0,75 t 0,34

1,04 t 0,47A

1,58 t 0,48ab

3 > 2, 4:4 >> 2,'|

ll
n=8

1

2

3

4

357,9 t 67,3

681 ,5 t 259,6A

440,6 t 128,4

577 ,2 ł 262,0

3,66 t 0,38

3,35 t 0,56a

3,83 t 0,43

3.51 t 0,47

466,0 t 151,3

1175,0 t 569,9a

1107,5 t 625,4

5'l3,3 t 294,0

1>3

0,26 t 0,10

0,24 t 0,15A

0,15 t 0,04

0,12 t 0,03

2>1,3i2>>Ą

3,28 ł 1,02

2,90 t 0,43

3,62 ł 0,72

4,85 ł 1 ,24

4>'1 ,3:2>>4

2,09 t 0,60

1,97 t 0,37

2,55 t 0,39

3,73 t 0,81

4 >> 1, 2,3

1,08 t 0,48

0,82 t 0,33

1,01 t 0,46

1,06 t 0,44a

lll
n=8

1

2

3

4

434,9 t 121 ,6

624,4 ł 272,3AB

5'16,4 
= 

203,2

333,3 t 103,5

3,59 t 0,38

3,45 t 0,32A

3,75 t 0,29

3,71 t 0,36

313,8 t 154,6

1027,1 t 501,6A

1135,7 t 465,9

407 ,1 ł 297 ,5

1>3

0,31 t 0,1 2

0,11 t 0,03A

0,16 t 0,04

0,11 t 0,04

1 >> 2,3, 4

2,67 
=0,62

3,06 t 1,56

2,99 t 0,89

4,87 t 0,98a

4 >> 1,2,3

1,75 t 0,36

1,98 t 1,05

2,45 
= 

0,67

3,66 t 0,80a

4 >> 
,l ,2,3

0,77 ł0,32

1,02 t 0,64

0,47 t 0,25A

1,16 t 0,32b

2>3;3>>4

Objaśnienia:* |-2tyg. a.p.;2-7 dni p.p.; 3-21 dni p.p.;4-42 dni p.p.; > - istotnośc róznic pomiędzy poszczególnyli pobraniami przy
p<0,05;>>-istotnośćróżntcpomiędzyposzczególnymipobraniamlprzyp<0,0l;a,b-istotnoścróżnlcwdanympobraniuprzy
p < 0,05; A. B, C - istotność róznic w danym pobraniu przy p < 0,01

preparatu, nawet Wższymniżprzedpolodem (tab. 1), noŚci AST u krów otrzymujących preparat, ale war-
W 7. i 21. dniu p.p . zawartośc WKT przewyższaławar- tości prawidłowe nie zostaĘ przękIoczone (33). W na-
tościprawidłowe (28,3ż),bezrównoczesnego wzro- stępnych pobraniach krwi odnotowano stopniowe
stu kwasu B-HM i obnizenia stęzenia glukozy jak obnizenie się aktyr,vności tego enzymu. Odnotowano
ukrów kontrolnych.W 42. dniu p.p. koncentracja pewienwzrostaktywnościGGTdo21.dniap.p.wgru-
WKT w surowicy krwi krow otrzymujących
prepalat uległa obnizeniu. Na przestrzeni
okresu badawczego u krów otrzymujących
preparat stęzenie trojglicerydów także uległo
obnizeniu (p < 0,01), przy wzroście stężenia
cholesterolu całkowitegow 42. dniup.p. oraz
nieregularnych wahaniach stęzenia choleste-
rolu LDL. Stwierdzono wzrost stęzenia cho-
lesterolu HDL w okresie popolodowym
w kazdej grupie krow (p < 0,01), przy dLL-

Zym WyrÓWnaniu między grupami wpoSZcZe-
gólnych terrninach badań (tab. 1),

Srednia aktywność AST i GGT w surowi-
cy klwi krow grupy II i III w dniu rozpoczę-
ciabadahbyŁa wyższa niż l krow grupy kon-
trolnej (tab. 2), jednak we wszystkich grupach
mieściła się w granicach norm (3 3 ). W pierw-
szym tygodniu p.p. u krów grupy kontrolnej
stwierdzono ponad ż-krotny wzrost (p <

0,01) aktyrvności AST ponad warlości pra-
widłowe (33). W następnych terminach ba-
dań wartość ta uległa obnizeniu (p < 0,01)
i w ostatniej serii badań wyniosła 8I,] UlL
Zml,anom tym towarzyszyŁ sukcesywny
wzrost aktyvnoŚci GGT. Po porodzie rÓw-
niez stwierdzono wzrost (p < 0,05) akt}a,v-

Tab.2. Aktywność enzymów oraz zawartość bilirubiny całkowitej rv su-
rowicy krwi krótl,(i+ s)

Gtupa
AsT
U/

ALI
U/

GGT
ul|

Bilirubina
całkow ita

pmol/

I

n=8

1

2

3

4

49,4 t 5,82

112,4 t 56,84

90,1 t 18,70

81 ,7 t 9,09

1 >> 2,3, 4

'l4,5 
=3,27

16,3 t 8,51

16,6 t 8,00

19,0 t 7,30A

'l9,3 t 2,96

21,7 ł3,39

22,8 ł3,77

28,4 t 4,35

4 >> 1,2

2,57 
= 

0 ,54

9,82 t 5,32A

6,09 t 2,7'|

4,52 t 2,40a

2 > 4:1 >> 2,3

ll
n=8

1

2

3

4

58,5 t 13,23

85,5 t 13,45

70,8 t 8,50

77,3 x1,74

1>2

16,1 t 3,11

13,0 t 2,98

15,3 t 3,01

20,8 ł 2,64

2>3

20,2 x 4 ,18

26,5 t 10,06

26,3 ł 4,92

25,5 t 4,68

2,09 t 0,58

4,38 t 1,37A

5,7l x 2,73

2,33 x 0,62a

3 >> 1,4

lll
n=8

1

2

3

4

57,6 t 23,11

94,0 t 14,60

86,6 t 14,06

79,0 t 17,59

1>2,3,4

13,5 t 2,98

14,0 t 3,89

16,4 t 4,60

25,3 t 6,70A

4 > 1,2;3 >> 4

25,6 t 6,25

25,1 t 3,64

28,4 
= 

5,21

25,0 t 9,06

3,44 x 1 ,26

5,84 t 1,97

3,96 t 1,97

3,10 t 1,15

2> 4

Objaśnienia: jak ił tlb. l.



Tab. 3. Wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej w krwi krów §+ s)

Glupa Pobranie* pH POz
kPa

H c0 3-a kt.

mmol/l
BE

mmo /
sOz
ol

c02 T

mmol/|

HCOr- akl.

PCOz

I

n=8

1

2

3

4

7,380 t 0,034

7,403 t 0,034

7,398 t 0,065

7,415 t 0,060

4,42 ł n,87

4,35 t 0,64

6,14 ł 4,62

4,58 t 0,96A

6,96 t 0,47

7,08 t 0,40a

6,75 t 0,76

6,63 t 0,56

29,99 t 2,14

32,21 ł2,8'|

30,80 t 2,53

31,28 ł 4,67

5,10 t 2,50

7,69 ł3,27

6,'l7 x2,73

6,50 t 4,95

57,86 t 15,06

59,90 t 9,10

65,89 t22,37

54,60 ł 6,22a

31,54 ł2,22

33,76 
= 

2,87

32,30 t 2,55

32,80 t 4,75

19,13 t 1,50

20,15 t 1,55

20,40 ł 2,81

20,89 ł 2,71

ll
n=8

1

2

3

4

7,369 t 0,040

7,376 t 0,029

7,404 t 0,048

7 ,424 ł 0,044

4,62 t 0,78

4,66 t 0,70

6,21 t 4,19

8,31 t 3,95A

4 >> 1,2

6,96 t 0,53

7,28 ł 0,82ab

6,46 t 0,57

6,56 t 0,89

29,72 x 1,66

30,99 t 2,32

3E,11 x 2,16

31 ,14 ł 2,84

4,79 ł 1,92

5,89 t 2,20

5,28 ł2,92

6,50 t 2,78

60,42 t 15,56

57,95 t 7,60

66,28 t 15,99

64,90 t 17,18

3'l ,26 t 1,70

32,58 x 2,47

31,56 ł 2,77

33,00 t 3,38

18,97 t 1,55

18,93 t 1,28

20,75 ł2,40

21,18 ł 2,24

lll
n=8

1

2

3

4

7,392 t 0,041

7 ,413 ł 0,032

7,407 t 0,036

7,387 t 0,043

4,41 t 0,84

5,29 t 0,56

4,58 t 0,44

6,93 t 1,50

6,49 t 0,65

6,35 t 0,33ab

6,36 t 0,56

5,87 t 2,51

29,66 ł2,17

29,70 t 1,56

29,1n x 2,77

29.41 t 3.49

4,96 t 2,64

5,96 t 1,00

4,79 ł3,22

4,60 t 3,82

57,23 t 6,54

67,4'l t 9,36

61 ,87 t 3,69

69,20 t 7,80a

3'l ,20 x 2,26

31 ,10 t 1,58

30,54 ł 2,82

29,90 ł2,78

'l9,61 t 1,98

20,74 ł 1,48

20,31 t 1,68

19,48 t 1,97

Objaśnienia:jak w tab. 1.

pie II i ilI. Po kolejnych 2Ęgodniach aktyłvność GGT
uległa niewielkiemu obniżeniu.

Aktywność ALT w surowicy krwi poszczęgolnych
grup krow podczas całego okresu badawczego nie od-
blegała od wartości stwierdzonych u krów zdrowych
(20,2I), wykazując w okresie poporodowym tenden-
cj e.wzrostowe (tab. 2).

Srednie stęzenie bilirubiny całkowitej w surowicy
krwi krow przed porodem było wyrównane w poszcze-
golnych grupach (tab,2). Po porodzie u krów grupy
kontrolnej stwierdzono jej istotny wzrost (p < 0,01)
powyżej wartości prawidłowych (33), a następnie stop-
niowy spadek. Poziom bilirubiny całkowitej w suro-
wicy krwi krów ktorym podawano glikol nie przekra-
czałwartości prawidłowych (33), a występujące wa-
hania nie były związane z dawkązastosowanego pre-
paTatu.

Srednie wartości parametrów równowagi kwasowo-
-zasadowej w krwi krów grupy kontrolnej i II przed
porodem wskazywały na przewlekłą hiperkapnię
(tab. 3). W grupie III stwierdzono względny stan Tów-
nowagi kwasowo-zasadowej. Tydzień po porodzie
u krów grupy I i II wystąpiła wyrażna kompensacja
poprzez WZIoSt komponentu metabolicznego i odde-
chowego, a w konsekwencji wzrost pH krwi. U krów
grupy III poziom paramefuów RKZ nie odbiegał od
nolm. W następnych terminach badań krowy grupy
kontro lnej char aktery zowały s i ę wz gl ędną równowa-
gą kwasowo-zasadową, przy stosunkowo wysokim
stęzeniu HCO3 i BE. W dniu zakończęniapodawania
krowom glikolu, bez względu na dawkę, układ para-
metrów RI(Z był prawidłowy (tab. 3). Po kolejnych
2 tygodnlach większych zmian nie stwierdzono.

W badaniach krótkoterminowych, jak rownież dŁa-
goteminowych stwierdzono, że podawanie glikolu
propylenowego w postaci wlewki doustnej, spowodo-
wało obniżenie koncentracji WKT w krwi krow (8,
I 5, 23, 2 5, 28) . P r zy żyw ieniu re sĘkcyj nym j ałówek
dawka 296 mIbyła tak samo ęfektywna, jak 887 ml
w redukcji mobilizacji lipidow (I7). Ze względu na
koncentracjąWKT w osoczu krwi podawanie glikolu
byłoby korzystniej sze przy obnizonym pobraniu pa-
szy (8, I7).Lepsząefektywność tego preparatu, oce-
nianąnapodstawie koncentracji insuliny i WKT w su-
rowicy krwi uzyskano, gdy podawano go per os lub
łącznte z mieszanką uzupełniaj ącą niż jako dodatek
do dawki TMR (8). W badaniach własnych stęzenie
WKT w surowicy krwi wyraźnie wzrosło po porodzie
we wszystkich grupach (największy wzrost w grupie
kontrolnej) i wskazywało na występowanie ujemnego
bilansu energii (2, 70,18). Mimo zastosowania pre-
kursora glukogenicznęgo i dodatkowej ilości energii,
bowiem 500 ml glikolu stanowi 2,35 McalNEL (23),
podwyzszonazawartość WKT w surowicy krwi krów
otrzymujących preparat wskazuj e na występowanie
lipolizy tł,lszczu zapasowego na początku laktacji.
Zmianom tym nie towarzyszył jednak równoczesny
wzrost 13 -HM. Wyniki badań własnych potwierdzaj ą
wyniki innych autorów dotyczących występowania
deficytu energii u krów po porodzie ( 1 8, 27, 29), a za-
wartość WKT w klwi i trojglicerydów w wątrobie
zalęży od ilości energii, jaką krowy otrzymały przęd
porodem (10).

Koncentracj a B-}JM w sulowicy krwi krow na po-
ziomie 1200 pmollI (I2, 16) lub 1400 pmol/l (11)
uważana jest za wartość granicznąmtędzy krowami



zdrowymi a zwierzętami z podkliniczną ketozą.
Al-Rawashdeh ( 1 ) proponuj e klasyfikacj ę zawarto ści
B-HM w surowicy krwi jako: < 900 pmol/l - norrna,
mlędzy 900 a 1700 pmol/l- średnia oraz> 1700 cięż-
ka ketonemta. Wykazano duzą skutecznośc prepara-
tów na bazie glikolu propylenowego w profilaktyce
i leczeniu ketozy u krów (I3, 14). Jak wskazuje wielu
autorów, podanie krowom glikolu propylenowe go pro-
wadzi do obnizenia koncentracji B-HM w krwi (17,
25,27,28).Inni autorzy donoszą że zastosowanie gli-
kolu nie ma wpĘwu na koncentracjęB-HM w plazmie
(8, 15, 22), a podawanie go przęz 3 dni po porodzie
w r az tłlszcz em,, chroni onym" obntża o dp o wi e dź me -
tabolicznąna ten preparat(25). Badania własne wska-
zująna jego działanie antyketogenne (tab, 1).

Obnizenie się stęzenia glukozy w pierwszych tygo-
dniach po porodzie jest Wrazemmetabolicznych adap-
tacji do rozpoczętej laktacji (2,20,29), Występowa-
nie u krów w tym okresie ujemnego bilansu energe-
tycznego może wiązaó się ze spadkiem poziomu
glukozy w osoczll krwi nawet ponad Il3 (16,29).Po
zastosowaniu glikolu propylenowego u krów koncen-
tr acj a glŃozy w surowi cy krw t była znaczni e p o dwyż -
szona lub miała tendencje wzrostowe (5, 9, 17, 25, 27,
28), Badania własne potwierdzają glukoplastyczny
efekt tego preparatu, gdyżw 7. dniu p.p. koncentracja
glukozy u obu grup doświ adczalny ch była wy ższa niż
u grupy kontrolnej. Rowniez Bremmer i wsp. (6) po
zastosowaniu glikolu stwierdzili wzrost poziomu glu-
kozy i insuliny w surowicy krwi, jednakbez wpływu
na zaw artość trój glicerydów w wątrobie i WKT w krwi,
W innych badaniach stwierdzono wzrost propionia-
nów i obnizenie się stosunku kwasu octowego do pro-
pionowego w treści żwacza (8,9, l7 ,27).

Obnizenie koncentracji trój glicerydow i cholestero-
lu, z jednoczesnym wzrostem tego ilorazu orazWKTl
l tr ój gltcerydów uznawane j e st za char akterystyczne
zmiany w przebiegu zespołu stłuszczenia wątroby
u krów (7,2I,31). W badaniach własnych stwierdzo-
no u krów wszystkich grup obnizenie się koncentracji
troj glicerydów w surowicy krwi do dolnych granic war-
tości prawidłowych (33). Zmianom Ęm towarzyszył
wzrost ilorazll WKT/trójglicerydy w okresie poporo-
dowym. W dniu zakohczęnia podawania preparatu
wskaźnik ten był nieco wyższy u krów kontrolnych
w porównanil z otrzymującymi preparat. Obnizenie
koncentracji trójglicerydów w krwi moze świadczyć
o wzroście ich zawartości w wątrobie z jednoczesną
niską sekrecjąlipoprotein VLDL (6, 31). Niska zawaF
tość cholesterolu całkowitego w surowicy krwi krow
w I.-2. tygodniu po porodzie odnotowanabyłaprzęz
wielu autorów (7 ,2I,31), jednak nadmierne obnize-
nie wartości tego parametru występuje u krów ze stłusz-
czeniem wątroby, w wyniku zablrzeniajego biosyn-
tezy (2I). W badaniach własnychvłyższa dawka pre-
paratu spowodowała w 7. dniu p.p. wzrost poziomu
cholęsterolu całkowego w surowicy krwi, natomiast
jego zmiany w grupie otrzymującej 250 ml były zbli-
zone do grupy kontrolnej.

Zmiany aktywności wielu enzymów związane są
m,in. ze stanem fizjologicznym, a wzrost ich aktyw-
ności obserwowano w pierwszych Ęgodniach laktacji
(7,20), Marczuk i Filar (21) wskazująna szczególną
przydatność oznaczania aktywności GLDH, AST oraz
stęzenia b ilirubiny w r o zp oznawaniu subklini c znych
uszkodzeń i zabur zen czynności wątroby w przebiegu
ZNMT. Przydatnym enzymem jest również GGT, ze
względu na duzą swoistość wątrobową którego wzrost
u krów po porodzie wskazuje na uszkodzenie struktur
komórkowych hep ato cytów (7). O zabur zęniu fu Ńcj i
wątroby świadczy ponadto wzrost stęzenia bilirubiny
(31, 33), a hiperbilirubinemia występuje u krów
z ZNMT (21). W badaniach własnych podanie gliko-
lu spowodowało pewien wzrost, w granicach norm
(33), aktywności AST w 7. dniu p.p., jednak bez istot-
nychzmtan aktywności GGT oraz stęzenia bilirubiny
całkowitej. W innych badaniach wysoka aktywność
GGT (3 5, 9 U/l) wskaz yw ała na zabur zenia czynno śc i
wątroby z jednoczesną transaminazemią(7). W bada-
niach własnych stwierdzono ponad Z-krotny wzrost
aktywności AST i prawie 4-krotny wzrost zawartości
bilirubiny całkowitej w surowicy krwi krów kontrol-
nych w 7. dniu po porodzie. Uzyskane wartości są
zbieżnę zkształtowaniem się tych parametrów u krów
z podkliniczną postacią ZNMT (2 1 ). Stosuj ąc dodatki
energetyczne w okresie przejściowym u króq nie
stwierdzono ich wpĘwu na aktywność AST i AP (2).
Jak wlmika zprzęprowadzonych badań aktywności ba-
danych wskaźnikow w surowicy krwi nieprzel<racza-
Ę przyjęĘch norm (33). W dostępnym piśmiennictwie
nie badano wpływu tego preparatu na aktywność en-
zymów, dlatego porównanie wyników własnych jest
trudne.

Równowaga kwasowo-zasadowa krów mlec zny ch
zależy od zbilansowania dawki pokarmowej, a także
zawartości w niej anionow i kationow Wykazano istot-
ny wpŁyw równowagi anionowo-kationowej w paszy
(DCAD) na stan równowagi kwasowo-zasadowej
u krów (4,24,30), Stwierdzono, że organtzm ulega
leklri ej kwas i cy, komp ens ow anej pr zez komp onent me -
taboltczny, gdy w paszyprzeważająaniony (30). War-
tości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
u krów w badaniach własnych podlegaĘ naprzestrze-
ni okresu doświadczalnego niewielkim wahaniom
i prawdopodobnie nie miĄ związku z podawanym
preparatem.

Z przeprowadzonych badań wynika, ze stwierdzo-
ny napoczątku laktacji uwszystkich grup krów wzrost
poziomu WKT w surowicy krwi wskazuje na wystę-
powanie lip o lizy tłlszczll zap as owe go. Z asto sowanie
glikolu propylenoweg o ograniczyło wzrost koncentra-
cji kwasuP-hydroksymasłowego i spadek stęzenia glu-
kozy w surowicy krwi krów w pierwszym okresie po
porodzie, a tym s amym zmniejszyło ryzyko wystąpie -

nia ketozy. Długoterminowe podawanie krowom róż-
nych dawek preparatu charakteryzowało się zbliżonym
wpĘwem na przemlany węglowodanowo-lipidowe.
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Bezwzg|ędu na dawkępreparatu, nie wpĘnął on ne-
gatywnie na funkcję wątroby krów o czym świadczy
kształtowanie się aktywności AST, ALr, GGT oraz
stęzenie bilirubiny w surowicy krwi.
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nóHnr M., THOMPSON H., WEIR A., HAS-
TED A. M., MAXWELL N. S., HERRTAGE M. E.:
Miano przecilvciał w surowicy dla parwowirusa
psów adenowirusa i wirusa no§ówki psów w Zjed-
noczonym Królestwie u psów nie §zczepionych
przez co najmnie jtrzy lata. (Serum antibody titres
to canine parvovirus, adenovirus and distemper
virus in dogs in the UK which had not been vacci-
nated for at least three years). Vet. Rec, l54,45]-
-463,2004 (15)

Badano surorvice l44 psórv nie szczepiotrvch co najnlniej przez okres od
3 lat do l5 lat na obecność przcciwciał dla wirusa nosówki (DCV), parwowirusa
(CPV) i adenolvirusa psów (CAV) Przecir,vciała dla CPV występowały u 95%

1lsótł., dla CDV u 71,59il idla CAV-2 u 82% psórł, Częstotliwość występowania
miana ochlonnego przeciwciaJ rł surowicv nie spadała wraz z upływenr czasu
odostatniegoszczepienia Szczepienieprzypominająccpolł,odorł,ałou,zrostnriana
ctla CAV W badaniach wykotlanych na 199 szczeniętach określono wysokość
trrianaprzecitvciałpopodaniu picrrr,szej i drugiej dau,ki szczepionki. Ptzedszcze-
pieniern u 27.4% szczenią1 występorvały przecirł,ciała ochronnc dla CPV u 8,2%

szczelliaJ rvystępowałv przecirvciała dla CDV ill26,lYo występowały przcciw-
ciała dla CAV Odsetck szczeniąt. u których po podaniu pierrł,sze.j dawki szczc-
pionki przeciu,ko CAV nie rł,ystąpiła po I0-2l dniach scrokonwct,sja, był r,l,yso-

ki Wydaje się. że rł rł,at,ulrl<aclr naturahrych dochodzi clo sryrrlulacji odporności
clla CPV U psów 1-1o 3 lataclr po szezr,pieLliu I]liill]t, przcciwciał dla CPV było
wyższe arriźeli po 2 tygodniach po podaniu szczepionki,

G.
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