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Summary

Oxidative stress may be monitored using biomarkers presented in blood and erythrocytes. The purpose of
the study was to determine the antioxidant balance in the blood of cows with a normal periparturient period.
Blood samples from 30 cows were taken twice in the last month of pregnancy and three times after calving.
Bnzymatic (SOD, GPX, CAT) and non-enzymatic (uric acid, bilirubin, albumin) antioxidants, total antioxidant
status (TAS) and concentrate of MDA+HAE as an indicator of lipid peroxidation were measured. Slightly
increased activity of SOD, GSH-Px, CAT took place during the week of calving. The decrease of TAS was
observed from 14-7 days before parturition. The lower TAS tevel was maintained until the 4th week of lactation
(p<0.05). Concentration of MDA+4-HNE was the Iowest during the week of calving. At that time an increased
bilirubin and uric acid level were observed (p<0.05). The results indicate that antioxidant defense might be
impaired in the periparturient period and it returns to an antioxidant balance in the second month of lactation.
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Reaktywne formy tlenu coraz częściej rozpatrywane
są jako czynniki naruszające homeostazę ustroju. Są one
fizjologicznymi metabolitami reakcj i zachodzących w or-
ganizmie. Zródłem ich sa, między innymi, aktywowane
leukocyty, proces autooksydacji hemoglobiny, oddycha-
nię kornórkowe czy fagocytoza. Zabvzenie stanu rów-
nowagi między ilością powstających reaktywnych form
tlenu (RFT) a obroną organiznu przeciwko nim określa
się mianem stresu tlenowego. Na występowanie stresu
oksydacyjnego wskazuje zarówno podwyzszone stęze-
nie produktów peroksydacji lipidów, jak i wzrost lub osła-
bienie aktywności enzymów chroniących przed RFT oraz
spadek stęzeń antyoksydantów nieenzynatycznych.
Zmlany poziomu RFT mogą być konsekwencją procesu
chorobowego, jego mediatorem , a także przyczyną (1, 3).

Reakcj e utleniania kontrolowane sąprzez mechanizmy
zarówno enzymatyczne, jak i nieenzymatyczne (l9),
Wśrod mechanizmów enzymaty czny ch szczegóIne miej s-
ce zajmuje tzw. triada enzymatyczna. Stanowiją dysmu-
taza p onadtlen kowa ( S OD), ktora katali zuj e dysrnutacj ę
anionorodnika ponadtlenkowego do HrO, katalaza (CAT),
rozl<ładĄącanadtlenek wodoru do wody i tlenu cząstecz-
kowego oraz peroksydaza glutationowa (GSH-Px), ka-
talinlap,a z ldziałem glutationu degradację nadtlenku
wodotu i nadtlenków organicznych, głównie wodoronad-
tlenków pochodzapych z nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. O aktyłvności tych enzymów decydują jony
metali, będące ich kofaktorami. Cynk, miedż i mangan
decydują o aktywności SOD, selen wpłyrva na aktyrv-
ność GSH-Px,ażelazo na aktywnośćkatalazy (22). O po-

tencjale antyoksydacyjnym krwi decydujątez związki nis-
kocząsteczkowe (kwas moczowy, bilirubirra, albuminy,
karotenoidy, glutation, witaminy A, C, E). Ich wspólną
aktywność określa się jako całkowity stan antyoksyda-
cyjny (TAS). TAS to parametr opisujapy zdolnośc ochro-
ny układów biologicznych przed uszl<odzeniami wywo-
łanymi przezreaktywne metabolity tlenu (12). Do okreś-
lenia zdolności antyoksydacyjnych środowiska zarówno
hydrofilnego, jak i lipofilnego wykorzysĘe się rodnik
chromogenowy ABTS+' (2).

Krowa w okresie okołoporodowym, ze względu na
zachodzące zmiany hormonalne, immunologiczne i me-
taboliczne j est szcze gólnie narazon a na zach:w tanie rów-
nowagi rniędzy wytwarzaniem aktywnych form tlenu,
a mozliwościami antyutleniającymi komórek. Uwaza się,
ze poród łalznie zlaktacją,jak rowniez nasilenie proce-
sów katabolicznych w okresie okołoporodowym, moze
byó żródłem stresu tlenowego (1, 5). Nie obserwuje się
różnic w poziomie antyoksydantów i substancji reagują-
cych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) między kro-
wami w pierwszym trymestrze ciĘy a niecielnymi (16).
Stan stresu oksydacyjnego moze być monitorowany za
pomocą biomarkerów obecnych w plazmie i/lub erytro-
cytach.

Celem badań była ocena ogólnoustrojowej równowa-
gi antyoksydacyjnej Wow z prawidłowym przebiegiem
okresu okołoporodowego na podstawie aktywności głów-
nych enzymów antyoksydacyjnych, produktów peroksy-
dacji lipidów oraz stęzenia niektórych nteenzymatycz-
nych markerów stresu tlenowego.



Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w okresie wiosenno-letnim,

w 2 gospodarstwach o alkierzowym systemie utrzymania krów
Zywienie oparle było na kiszonce zkukurydzy, sianokiszonce
oruz paszy tręściwej przygotowywanej w gospodarstwach. Śred-
nia wydajność w obu gospodarstwach wynosiła 6500 kg mleka
za305 dni laktacji. Do badań zakwalifikowano 30 krów (po 15
zkażdego gospodarstwa). Krew pobierano dwukrotnie przed
porodem (4l 3 r 21 1 tydzień), w tygodniu kiedy nastąpił
poród (0) oraz w 4. i 8. Ęgodniu po porodzie do probówek
zheparyną litową i EDTA, które do laboratorium transpor1o-
wano w temperaturze 4"C.

Stan ustrojowej równowagi prooksydacyjno-anĘoksydacyj-
nej oceniano na podstawie stęzenia aldehydowych produktów
peroksydacji lipidów (malonylodialdehydu - MDA i 4-hydro-
ksynonenalu 4-HNE) i TAS w surowicy, aktywności SOD
w erytrocytach, GSH-Px i CAT w pełnej krwi oraz stęzenia
albumin, kwasu moczowego i bilirubiny. Do oznaczęń wyko-
rzystano zestawy Ransel, Ransod i Total Antioxidant firmy Ran-
dox oraz Catalasę-S20 i LP0-586 firmy Oxis. Oznaczęniabio-
chemiczne wykonano przy użyciu zestawów Alpha Diagnos-
tics. Wymienione parameĘ oznaczano kolorymetrycznie zgod-
nie z instrukcją dla odpowiednich zestawów. Określono takze
wskaźniki hematologiczne kr-wi - WBC, RBC, HCB (analiza-
tor Sysmex F800).

Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu
,,Statgraphics" analizą korelacji t analizą wariancji ANOVA
w modyfikacj i Newmana-Keulsa.

Wyniki i omówienie
Wartości wskaźników hematologi czny ch krwi krów

przedstawiono w tab. 1. Nie odbiegĄ one od danych
piśmiennictwa (20).

Ryc. 1, ż i3 obrazljąparametry stanu antyoksydacyj-
nego klwi krów zdrowych. Nie zanotowano róznic sta-
tystycznie istotnych w aktywność SOD, GSH-Px i CAT
(średnia dla GSH-Px w zalffesie 480-530 U/g FIb, dla
SOD 333-405 U/ml, dla CAT U/mg Hb). Widocznabyła
jednak tendencja do wzrostu aktywności tych enzymów
między 2.-I. tygodniem przed porodem, a tygodniem kie-
dy nastapił poród, po czym następował spadek ich po-
ziomu (ryc. 1). Wzrost aktywności SOD w tygodniu, kie-
dy nastapił poród, możebyć odpowiedzią na zwiększone
wytw arzanie anionoro dnika p onadtlenkowe go (O,'). Je st
on generowany w duzych ilościach podczas oksydacji
hemoglobiny (I2). Rezultatem dysmutacji tego rodnika
jest wzrost ilości nadtlenku wodoru, co z kolei zwiększa
aktywności GSH-Px i CAT. Mozna przyplszczać, że
wzrost aktywności wymienionych enzymow odnotowa-
ny w badaniach własnych jest skutkiem opisanego me-
chanizmu. Stężenie MDA + 4-HNE uległo obnizeniu
w tygodniu porodu, a następnie widoczny był stopniowy
wzrost w 4. i 8. tygodniu laktacji (średnia w zahesie 0,97 -
- I,49 6 pmol/l). Końcowym produktem peroksydacj i lipi-
dów (wolnorodnikowego procesu doĘczącego głównie
PUFA) są aldehydy, hydroksyaldehydy oraz produkty
węglowo do r ow ę. Znaczenie b iolo g iczne ma peroksyda-
cj a dwudziestowęglowych, wielonienasyconych kwasow
tłuszczowych prowadząca do powstania eikozanoidów.
Produkty peroksydacji lipidów wykazują działanię za-
równo cytotoksyczne, jak i mutagenne (np. 4-hydroksy-
nonenal, powstający podczas peroksydacji kw. arachi-

Tab. 1. Wskaźniki hematologiczne krwi krów w okresie oko-
łoporodowym 1i + sD)

Objaśnienia: a, b różnice statystycznie istotne p < 0,05
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(ż2). U zy skane wyniki wskazuj ą że w zdt o -
wym organizmie mech anizmy komp ens acyj ne zapobi e -
gaj ą wzrostowi MDA+4-HNE w okresie przej ściowym,
pomimo osłabienia obrony antyoksydacyjnej (niski TAS),
Równoczesna tendencja do wzrostu aktywności tzw. tria-
dy enzymaĘcznej wskazuje na aktywację procesów an-
tyoksydacyj ny ch przy nieprzelł,toczonych mozliwościach

Ryc. 1. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w krwi
w okresie okołoporodowym

Ryc. 2. Poziom TAS i MDA+4-HNE w surowicy w okresie
okołoporodowym

Ryc. 3. Stężenie antyoksydantów nieenzymatycznych w suro-
wicy w okresie okołoporodowym
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buforowych organizmu. Istotne różnicę obserwowano
w poziomie TAS. Parametr ten uległ istotnemu obnize-
niuna 2 tygodnie przedporodem. Osłabienie obrony anty-
oksydacyjnej utrzymywało się w tygodniu, kiedy nastą-

W miarę zb|iżąącego się porodu notował on wzrost tego

widoczny był istotny wzrost stężenia kwasu moczowe-
go. Poziom albumin nie ulegał wahaniom w całym cyklu
badań, z niewielka tendencją do wzrostu w ostatnich 2 ty-
godniach przed porodem oraz w tygodniu, w którym miał
miejsce poród. IJważa się, ze kwas moczowy jest głów-
nym antyoksydantem surowicy, zarówno wewnaJrz-, jak
l, zew nątr zko m órkowym. M e c hanizm antyo ksyd acyj ne -

go działania kwasu moczowego nie jest do końca zdęft-
niowany, a jego ochronne działanie wiąze się z tworze-
niem stabilnych kompleksów z jonami żelaza i miedzi
oraz ochroną askorbinianu. Hydrofobowym antyoksydan-
tem surowicy jest też bilirubina. Reaguje ona z ROO' (rod-
nik peroksylowy), przerywając proces peroksydacji lipi-
dów (ż2). W przeprowadzonych badaniach nie stwier-
dzono korelacji między stęzeniem TAS a poziomem kwa-
su moczowego, bilirubiny i albumin. Wskazuje to, że
o poziomie TAS decydują głównie: wit. A, C, E i gluta-
tion. Na zachowanie homeostazy proantyoksydacyjnej
krwi krów w okresie okołoporodowym wpływają obok
poprzednio wymienionych,także pochodne estronu i es-
tradiolu, cechujące się właściwościami antyoksydacyj-

wzrost rozpoczyna się na kilkanaście dni przed porodem
(11).

Stopniowy wzrost w surowicy ilości szybko działają-
cych antyoksydantów oraz GSH-Px, zarówno selenoza-
leżnej, jak i nieza\eżnej oraz zredukowanego glutationu
obsęrwowano w kolejnych tygodniach przed porodem
u krów z prawidłowym przebiegiem okresu poporodo-
wego, suplementowanych wit. E. Równocześnie widocz-
ny był spadek stężenia TBARS i a-tokoferolu (6). Wzros-
tu stęzenia TBARS w okresie przejściowym nie odnoto-
wano takze w innych badaniach (5). Podobne zachowa,
nie MDA+4-HNE obserwowano w badaniach własnych.
W okresie okołoporodowym widoczny jest spadek po-
ziomu witamin A i E, głównych antyoksydantów roz-
puszczallych w thlszczach. Jest to związane nie tylko
zwydzielaniem tych witamin z siarau ale także ich dzia-
łaniem przeciwutleniaj ącym, szczególnie w obrębie błon
komórkowych (10, 21).

Zachow anie równowagi proantyoksydacyjnej ustroju
jest szczególnie wazne w okresie przejściowym, gdyż

Bydło cechuje się małą rezerwą szpikową neutrofilów
i stosunkowo niską ich liczebnościąwe krwi. W okresie

jest tzw. leu o-
leukocytozą y-
dojrzńychp o-

cytow limfopenią i monocyto-
peruą cechują się jednak osła-
bioną 14, l7).

ze w okresie około-
brony antyoksyda-
równowagi proan-
miesiapu laktacji.
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