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WŁoDzl M lEp.z NoWAK, AN D RZEJ porrłŃs Kl, AN D RZEJ zAcHWl EJA*,

TADEUSZ szuLc*, syLWlA WyLEGAŁA, KATARZyNA weRwlŃsrł
Katedra Żywienia Zwierząl iGospodarki PaszowejWydziału HodowIi i Biologii Zwierząl AR, ulWołyńska 33,60-637 Poznań
*Zaklad Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydzialu Biologii i Hodowli Zwierząl AR, ul. Chełmońskiego 32, 51-630 Wrocław

Nowak W., Potkański A., Zachwieja A., Szulc T., Wylegała S., Werwińska K.

Effeet of herb extracts 0n serum immunoglobulins and calt-realing tesults
Summary

The effects of extracts from Echinacea purpurea and Vaccinium vitis idea on calf-rearing results, level of IgG,
IgA, IgM and total protein in serum were mea§ured. Twenty four calves weighing approximately 54 kg were
divided into 3 groups: KON - without extract; JEZ - dai|y supp|ementation of 600 mg of Echinacea purpurea
extract; and BOR - daily supplementation of 90 mg of Vaccinium vitis idea extract. Dietary treatments lvere
initiated at 30 d after birth and administered the next 56 d. Supplementation extracts from Echinacea purpurea
increased concentration of lgA and total protein in serum significantly (p:0.05). The addition of Vaccinium
vitis idea extract significanttf increased (p < 0.05) IgM conceńtration. Ao"rrge daily gains in groups KON, JEZ
and BOR were 766, 824 and 783 g respectively. There was no significant effect on the intake of the concentrate.
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Jednym z większych problemów chowu bydła jest
wysoka śmiertelność cieląt w okresie żywienia paszami
pĘnnymi. Wskaźnik padnięc w okresie odchowu cielaJ
jest bardzo zróżntcowany i waha się od 8,7% (23) do
64% (I1). Miarodajnym wskaźnikiem prawidłowego
odchowu, od urodzenia do I2. tygodnia zycia jest niska
śmiertelność cieląt, która nie powinna przekraczać 50ń
(1a). Do podstawowychprzyczyn padnięć cieląt nalezy
zaliczyc słabą odporność, trudny poród, infekcje bakte-
ryjne i błędy organizacyjne (8). Wychow cieląt ma wpływ
na ich późntejszą zdolność produkcyjną (18, 19, ż5).
Cielęta rodząsię z reguły z zelowym poziomem odpor-
ności przeciw zakażnej, którą uzyskuj ąprzede wszystkim
dzięki pobranej siarze, dopiero około 4. tygodnia życia
w zt asta stopniowo p oziom immuno globulin wytwarza-
nych czynnie (20). W okresie spadku odporrrości siaro-
wej cielęta w największym stopniu narażone są na nie-
korzystne oddziaĘrvanie czynników środowiskowych.
Wysoka odporność w pierwszych tygodniach zycia jest
warunkiem determinuj ącym wyniki całego odchowu oraz
minimalizację częstotliwości występowania schorzeń ty-
powych dla tego okresu, jak biegunka i zapalenie płuc.

W praktyce istnieje wiele metod stymulacji odpornoś-
ci cieląt, związanych. między innymi, ze stosowaniem
różnego typu dodatków paszowych ( 1 5, 19, 29). Jednym
znich,znajńĄącymcorazwiększezaintęresowaniewśród
hodowców są zioła, z których częśc zaliczana jest do
sub stancj i o działaniu immuno s§.muluj ącym. Zioła mo gą
polepszać smakowitoś ó pasz, łagodzic stresy wywołane
czynnikarni środowiskowymi oraz wpĘw ać pobudzają-
co i regulująco na procesy trawienne (ż4). Ziołanię dzia-
łają w sposób bezpośredni na przemiany metaboliczne,

jednak mogą wspomagać działanie naturalnych mecha-
nizmów reguĘących. Wyniki niektórych badań potwier-
dziły pozytywny wpływ dodatkow zioł na poziom im-
munoglobulin w surowicy cieląt (10) oraz wyniki pro-
dukcyjne i wskazniki odchowu (24). Ekstrakt z jeżówki
purpurowej (E chinacea purpurea) wykazuje działanie
przeciwbakteryj ne, przeciwwirusowe, stymuluj e proce-
sy regeneracyjne i działa immunostymulująco. Korzeń
j ezówki zaw ier a wiele sub stancj i aktyr,vnych, taki ch j ak :

glikozyd fenolowy - echinakozyd, kwas chlorogenowy,
kwas izochlorogenowy, inulinę, cynarynę, glikoproteiny
i inne (16). Substancjami aktywnymi w borówce brusz-
nicy (Vaccinium vitis idaea) jest glikozyd fenolowy - ar-
butyna oraz pitozyd i kawoiloarbutyna (9). Wyizolowa-
ne z liści garbniki służą do produkcji tabletek przeciw-
b ie gunkowych. B orowka brusznic a działa moczop ędnie
i bakteriobój czo, znajdllje zastosowanie w leczeniu bie-
gunek i niezytów przewodu pokarmowego.

Celem badań było określenie wpĘwu ekstraktu z je-
zowki purpurowej i borówki brusznicy na poziom białka
całkowitego i immunoglobulin w surowicy krwi i wyni-
ki wychowu cieląt.

Mateńał imetody
Doświadczenie przeprowadzono w Rolniczym Gospodar-

stwie Doświadczalnym w Brodach należącym do Akadęmii
Rolniczej w Poznaniu. Materiał doświadczalny stanowiły 24
cielęta rasy czamo-btałej, w więku 30 dni o średniej masie 54 kg,
które na podstawie analogów podzielono na 3 grupy doświad-
czalne, po 8 sztuk w każdej (5 jałówek, 3 byczki). Cielęta
w pierwszej grupie kontrolnej (KON) nie otrzymywaĘ dodat-
klziół,w drugiej (JEZ) grupie podawano do pójła ekstrakt z je-
żówki (600 mglszt.ldzień), a w trzeciej (BOR) wyciąg z borów-



ki brusznicy (90 mglszt.ldzień). Badane ekstrakty pochodziły
z Herbapol Poznań S.A. Wszystkie cielęta byĘ zywione prepa-
ratęm mlękozastępczym (550 g suchej masy na dzień), mie-
szankątreściwą§pu starter i sianem łąkowym do woli. Cielęta
miały również zapewniony stały dostęp do świezej, czystej
wody, Dośwtadczęnie przeprowadzono przęz okres 8 tygodni.

Srędnię dzienne przyrosty masy ciała obliczono na podsta-
wie wazeń kontrolnych, które przeprowadzano co 2 tygodnie.
P obranie mieszanki tręściwej określano indlrvidualni e jeden r az
w tygodniu. Krew od cieląt pobierano przed pojeniem poran-
nym z zyĘ jarzmowej przed rozpoczęciem podawania ziół i na
końcu doświ adczęnia. Oznaczęnię poziomu immunoglobulin
IgG, IgM i IgA przeprowadzono metodą radialnej immunody-
fuzji (KIT-y Binding Site), a poziom białka całkowitego meto-
dą refraktom etry czną (refraktometr Abby' e go, w stałej tempe-
ratllrzę 17,5"C) w laboratorium Zakładu Hodowli Bydła AR
wę wrocławiu.

Uzyskane wyniki opracowano statys§cznie przy zastosowa-
niu analizy wariancji, istotnośc różnic obliczono pomiędzy śred-
nimi obliczono przy zastosowaniu tesfu Duncana.

Wyniki iomówienie
Dodatek ekstraktu z jeżówki (grupa JEZ) spowodo-

wał statystycznie istotne (p ś 0,05) zwiększenie śred-
nich dobowych przyrostów masy claŁa w porównaniu
z grwąkontrolną (KON) i cieląt otrzymującą dodatek
borówki brusznicy (BOR) (ab. 1). Największe różnice
zaobserwowano w pierwszym miesiącu podawania eks-
traktów ziołowych. Badane ekstrakty ziół, jakie w tym
doświadczeniu byĘ wprowadzane do pójła, nie miaĘ
istotnego wpĘrłu na średnie dobowe pobranie mieszan-
ki treściwej, które wyniosło odpowiednio w grupie KON
- 1067 g, JEZ - 1069 g i w grupie BOR - 1096 g. Sred-
nie spozycie mieszanki treściwej wzrastało z 67 5 g
w pierwszych 14 dniach doświadczenia do 1499 g
w ostatnich dwóch tygodniach obserwacji. W badaniach
Wawrzyflczaka i wsp. (24) mteszatka ziołowa wprowa-
dzonado paszy treściwej zwiększała pobranie paszy.pr7ry-
rosĘ masy ciŃa oraz wykorzystanie składników pokar-
mowych stosowanych dawek. Najlepszymi ziołami dla
młodego bydła są:bratek, kminek i dziurawiec (26). Na-
dal jednak mało jest obserwacji dotyczących badania
przy datno ś c i r ó żny ch ziół w żywi eniu c i e l ąt. P r akty c zne
podstawy stosowania ziół w żyr,viennmvierząt i ich dawki
najczęściej oparte są na wiedzy dotyczącej aktywności
ziołl ludzi. W dostępnym piśmiennictwie brak jest ba-
dań nad zastosowaniem w żywieniu cieląt dodatków ęks-
traktu z jeżówkt lub borówki. W związku z tym nie było
możliwo ści p orównania wyników własnych z lzy skany -
mlprzęz innych autorów. Pozytywne efekty wynikające
z e sto s owania do datku zióŁ htb mlę szanek zi ołowych wy-
nikają z trafności doboru ziół do mieszanki ich wzajem-

Objaśnienia:a,b,c p < 0,05

Tab. 2. Średnie dobowe, pobranie mieszanki treściwej przez
cielęta (g)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

nych proporcjl, oraz ilości ziół wprowadzonych do daw-
ki pokarmowej QĄ.

Srednia koncentracj a biŃka całkowitego w surowicy
cieląt (tab. 3) w 30. dnil życta, przed wprowadzeniem
do diety ekstraktow ziołowych, wynosiła około 50 g/l,
anajwyższy poziom białka- 5ż,ż gil, stwierdzono w gru-
pie z dodatkiem jezówki (JEZ). Na podobny llb v,ryższy
poziom białka całkowitego w surowicy cieląt wskazują
rezlltaĘ wcześniejszych badań własnych i innych auto-
rów (4,2I,27,28, 30). Zdaniem Tylera i wsp. (żż), za-
warlość białka całkowitego przekraczająca 5 ,2 g/dl- j est
jednym ze wskazników właściwego poziomu odpornoś-
ci cieląt. Srednia zawartośc białka całkowitego w suro-
wicy pobranej w 56. dniu doświadczęnla zwiększyła się
we wszystkich grup ach, j ednak najwy ższą konc entracj ę
stwierdzono u cieląt w grupie otrzymujapej dodatek eks-
traktu z jeżówk| arlżnicę w odniesieniu do grupy kon-
trolnej i grupy z dodatkiem wyciągu z borówki zostały
potwierdzone statystycznie (p < 0,05).

Koncentracja immunoglobulin w surowicy cieląt
(ab. 3) była zbliżona do wartości uzyskanych we wcześ-
niej szych badaniach (3 , 20, 29 , 30) . We wszystkich gru-
pach nastąpił wzrost zawartości IgG między I a II pobra-
niem krwi, U cieląt z grupy kontrolnej (K.ON) wyniósł
on 58oń, w grupach doświadczalnych (JEZ i BOR) od-
powiednio 44% i 86%. W grupie cieląt otrzymujących
dodatek jeżówki stwierdzono w 56. dniu doświadczenia
najwyższy poziom immunoglobulin tej klasy, jednak róż-
nice nie byĘ staĘstycznie istotne. ZdaniemBessera i wsp.

Tab. 1. Srednie dobowe przyrosty masy ciała cieląt (g)

624a t54

743b ł82
680a t 32

789a t 110

967b t 120

812c t 98

722 ł 119

730 t 45

729 t 89

929 t 34

856 t 120

911 t 76

766a t 45

824b t 89

783a ł 47

689 t 134

646 t 209

690 t 200

880 t 129

890 t 109

846 x 144

1256 t'l65

1230 t 184

1309 t 98

1446 ł16
1510 t 93

1540 t 56

1068 t 112

1069 t 110

1096 t 79

Tab. 3. Poziom immunoglobulin i białka całkowitego w surowicy krwi cieląt (g/l)

Objaśnienia: jak w tab. 1.



(1), niski poziom IgG w surowicy krwi cieląt może wpły-
wać negatywnie na stan zdrowia i produkcyjne wskaźni-
ki odchowu. Wzrost poziomu immunoglobulin klasy G
w okresie doświadczenla można przypisać rosnącej ich
produkcji u cieląt (7 ,20), stąd najwyższy 86%o przyrost
ilości IgG w surowicy cieląt grupy trzeciej (BOR) moze
być wynikiem korzystne go o ddziĄwania wyci ągl z b o -
rówki. Poziom immunoglobulin klasy M u cieląt przed
r ozpoczęciem doświad czenia był poza grupą kontrolną
podobny do warlości uzyskanych w badaniach innych
autorów (29, 30). Najwyzszy poziom immunoglobulin
tej klasy w 56. dniu doświadczenia stwierdzono w gru-
pie BOR. Jakkolwiek największy, prawie siedmiokrotny
wzrost IgM zanotowano w grupie kontrolnej, to był on
spowodowany przede wszystkim niskim poziomem im-
munoglobulin tej klasy w pierwszym dniu doświadcze-
nia. Dodatek jeżowki wpĘnął na dwukrotne zwiększe-
nie koncentracji immunoglobulin klasy A w surowicy
cieląt w ostatnim, 56. dniu doświadczenia. Niższy po-
ziom wzrostu ilości IgA stwierdzono w surowicy cieląt
otrzymujących wyciąg z borówki (BOR). Wartości te
istotnie (p ś 0,05) różnlły się od zawartości IgA w suro-
wicy cieląt grupy kontrolnej.

Dodatek jeżówki i borówki brusznicy zwiększył po-
ziom najważniejszych immunoglobulin dla statusu me-
tabolicznego cielęcia (IgG i IgM). Jednocześnie tylko
ekstrakt z jeżówki poprawił średnie dobowe przyrosty
cieląt. W badaniach in vivo przeprowadzonychna szczul-
rach stwierdzono stymulujący wpływ dodatku wyekstra-
howanych składników czynnych jeżówki na aktywność
fagocytarnąmakrofagów w płucach i śledzionie (6). Zda-
niem tych samych autoróq kwas kawowy i polisachary-
dy pochodzące z jeżówki stymulują uwalnianie tlenku
azottt,ktory z kolei wpływa na aktywnośó makrofagow
nlszczących czynniki infekcyjne. Burger i wsp. (2) wy-
kazali równiez pozytywny wpływ ekstraktu z jeżówkina
aktywność makrofagów. Jednak inni altorzy (Iż, I7)
podkreślają d:uże zrożnicowanie wyników badai, w tym
równiez testów klinicznych, których przedmiotem był
dodatek jezówki purpurowej. Z kolei obserwacje prowa-
dzonę na myszach nie potwierdzają istotnego wpływu
dodatku ękstraktu z jeżówki i melatoniny na poziom gra-
nulocytów i ich prekursorów komórek mieloidalnych (5).

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić,
że dodatek ekstrakfu z jeżówkiwpłynął istotnie na zwięk-
szenie koncentracji immunoglobulin i białka całkowite-
go w suIowicy krwi orazprzyrosty masy ciała. Dodatek
wyciągu z borówki brusznicy spowodował wprawdzie
wzrost koncentracji immunoglobulin, jednak równocześ-
nie nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu na
przyrosty masy ciała cieląt. Dlatego lepszych wyników
produkcyjnych cielal w grupie otrzymującej jezówkę nie
mozna tłum aczy c wyłącznie polepszeniem statusu immu-
nolo gic zne g o. Można przypuszczać, ze w ekstrak cie z j e -

żówki znajdowały się substancj e o działaniu podobnym
do stymulatorów wzrostu. Nalezy podkreślić, żę aktlal-
ny stan wiedzy dotyczący stosowania preparatow zioŁo-
wych w zywieniu zwierząt, a szczegóInie przeżlwaczy,
jest minimalny. Wiele wątpliwości i niewiadomych do-
ty czy przemian aktywnych substancji składników zioł lle-
gających w żwacztlprocesowi fermentacji. Kolejnym in-

teresującym zagadnieniem jest wpływ ziół na poprawę
smakowitości, co umozliwia zwiększenie pobrania pasz,
aprzez to skrócenie okresu odchowu.
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