
S T R E S Z C Z E N I E 

CHEMILUMINESCENCJA PLYNOW USTROJOWYCH W WYBRANYCH 
STANACH FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH BYDLA DOMOWEGO 

(BOS TAURUS) 

RADOSLAW SKORZEWSKI 

Stowa kluczowe: chemiluminescencja, plyny ustrojowe, krowy, mastitis, ruja 

Celem pracy bylo opracowanie metodyki oznaczen chemlluminescencji (CL) w krwi pelnej i 

mIeku krow oraz ocena przydatnosci pomiarow CL w wybranych stanacli fizjologicznych (ruja) i 

patologicznych bydia (zapalenie gruczolu miekowego). 

Badania przeprowadzono w trzech etapach wykorzystuj^c material pobrany od 211 krow rasy 

holsztynsko — fryzyjskiej odmiany czamo bialej. 

W pierwszym etapie badari poddano ocenie wplyw roznych czynnikow egzogennych na 

pomiary luminolo- i izoluminolozaleznej CL w krwi pelnej (nastawy luminometru mikroplytkowego 

Luminoskan Ascent, obj^tosc badanej probki, st^zenie wzmacniaczy CL, st^zenie stymulatorow). Do 

badaii wykorzystano krew zyln^, pochodz^c^ od 31 klinicznie zdrowych krow miecznych. Efektem tego 

etapu pracy bylo opracowanie metodyki oznaczen CL spontanicznej i stymulowanej w krwi zylnej oraz 

mleku. Jako optymalne przyj^to nast^puj^ce warunki oznaczen CL u bydla: 

- napi^cie na fotopowielaczu 1200 V, czas integracji - 1000 ms, ' 

- czas pomiaru 60 min, 

- temperatura 3 8°C, 

- sposob przedstawienia wynikow - pole powierzchni pod krzyw^ przebiegu CL w funkcji czasu liczone 

metod^ sumowania prostokqtow, 

- obj^tosc mieszaniny reakcyjnej - 450 ^i l , 

- obj^tosc probki krwi i mleka - 150 [i l , 

- st^zenie wzmacniaczy: 0,3 mM, 

- st^zenia stymulatorow Z, PMA, fMLP, odpowiednio: 0,22 mg/ml, 0,22 |ig/ml, 0,022 (xg/ml. 

Drugim etapem badari byly oznaczenia CL krwi pelnej oraz mleka krow z roznym stopniem 

zaawansowania miejscowego stanu zapalnego {mastitis). Zwierz^ta podzieiono na 3 grupy w zaleznosci 

od intensywnosci stanu zapalnego szacowanego na podstawie oceny liczby komorek somatycznych w 

mleku: 

- grupa I (kontrolna) - 35 osobnikow klinicznie zdrowych bez objawow mastitis, LKS w mleku do 100 

tysVml, wynik badania mikrobiologicznego ujemny, hematologia - wartosci prawidlowe, 



- grupa II - 30 krow chorych bez klinicznych objawow mastitis, LKS w mleku 100 tys./ml -

400 tys./ml, wynik badania mikrobiologicznego dodatni, 

- grupa I I I - 43 zwierz^ta chore z klinicznymi objawami mastitis, LKS w mleku > 400 tys./mi (mleko 

bez zmian makroskopowych), wynik badania mikrobiologicznego dodatni. 

Materiaiem badawczym byta krew zylna oraz mleko pochodz^ce od 108 krow. W czasie do 

3 godzin od momentu pobrania materialu oznaczano CL spontaniczn^ oraz stymulowanq receptorowo i 

pozareceptorowo. Efektem tego etapu badan bylo okreslenie zaleznosci miedzy zaawansowaniem stanu 

zapalnego wymienia, a CL krwi pelnej i mleka. Wykazano, ze mastitis nie jest jedynie procesem 

miejscowym, ograniczonym do danej cwiartki, ale wplywa rowniez na funkcjonowanie calego 

organizmu. Manifestuje si? to m.in. zwi^kszonq aktywnosci^ CL nie tylko mleka zakazonych cwiartek, 

ale rowniez krwi obwodowej. Warto podkreslic potencjalne znaczenie diagnostyczne niniejszych badan. 

Ze wzgl^du na wykazanie istotnie wi?kszego zwi^zku miedzy LKS, a CL mleka, anizeli pomiedzy LKS, 

a CL krwi, celowe wydaje si? wykorzystanie oznaczen CI mleka we wczesnym wykrywaniu, zwiaszcza 

podklinicznych postaci mastitis. 

W trzecim etapie badano wplyw rui na pomiary CL krwi pelnej oraz mleka pochodz^cych od 

72 klinicznie zdrowych krow. Oznaczano CL spontanicznq oraz stymulowan^ receptorowo i 

pozareceptorowo. RuJ? krow indukowano syntetycznym analogiem prostaglandyny F2a w dawce 

500 fig/zwierz?. Krew oraz mleko pobierano dwukrotnie, bezposrednio przed iniekcjq analogu hormonu 

oraz w momencie wyst^pienia rui (3/4 dzieri po iniekcji). W przypadkach, gdzie nie zaobserwowano 

objawow rui krew pobierano na 3/4 dzieri po iniekcji. Zwierz?ta podzieiono na 3 grupy; 

- grupa I - krowy z kliniczn^ rujq i ci^zq potwierdzonq w 42 dniu po inseminacji, 

- grupa II - zwierz?ta z kliniczn^ ruj^ bez potwierdzenia ciqzy, , 

- grupa III - krowy bez klinicznych objawow rui, niezacielane. 

Efektem tych badari bylo wykazanie wplywu cyklu rujowego na aktywnosc komorek zdotnych 

do produkcji reaktywnych form tlenu. W dniu wyst^pienia rui stwierdzono bowiem wyrazny, 

statystycznie znamienny wzrost CL niestymulowanej oraz stymulowanej receptorowo i 

pozareceptorowo w krwi obwodowej. Wydaje si?, ze reakcja ta moze bye uzyteczna np. w 

potwierdzaniu rui u krow. Istotny wzrost wartosci CL stymulowanej i niestymulowanej krwi obwodowej 

przy braku wyraznego wzrostu wartosci wskaznikow hematologicznych, LKS oraz braku patogenow w 

mleku moze sugerowac gotowosc zwierzqt do inseminacji, pomimo braku zauwazalnych objawow rui. 


