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Zagadnieniem wysuwajacym sie na pierwszy plan w różnych stanach 

fizjologicznych u zwierząt jest problem zmian poziomu enzymów w su- 

rowicy krwi, a zwłaszcza aminotransferaz. Badania z ostatnich lat przy- 

niosły już szereg osiągnięć. Przebadano szczegółowo rozmieszczenie ami- 

notransferaz w tkankach oraz przeSledzono zmiany ich aktywności, 

szczególnie w różnych chorobach. Mechanizm przechodzenia enzymów 

z tkanek do surowicy tłumaczy Wehr [13] przede wszystkim rozpadem 

komórek. Usiłuje wyjaśnić przyczyny zjawiska, wskazując jak złożony jest 

ten proces i jak wiele różnych czynników wpływa ostatecznie na pod- 

wyższenie aktywności enzymów w surowicy. 

Celem pracy było prześledzenie zachowania się poziomu aminotrans- 

ierazy asjparaginianowej (AspAT) i alaninowej (Al1AT) w surowicy krwi 

źrebnych klaczy w różnych okresach ciąży. 

MATERIAŁ I METODYKA 

Obiektem badań było 28 źrebnych klaczy ardeńskich w wieku od 3 do 

10 lat o ciężarze od 600 do 700 kg, pochodzących z jednej hodowli. Grupę 

kontrolną stanowiło 7 nieciężarnych klaczy. Krew do badania aktywności 

aminotransferaz pobierano z żyły szyjnej 2-3 dni przed kryciem, następ- 
nie w 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10i 11 miesiąciu ciąży oraz 1-2 dni po porodzie. 

Aktywmość aminotransferaz oznaczano metodą Reitman—Frankela 

[11]. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. W analizie 

statystycznej uwzględniono odchylenia standartowe (SD), współczynnik 

zmienności (V'/o), analizę wariancji oraz istotność statystyczną za pomocą 

testu t Studenta. Ocenę istotności statystycznej przyjęto dla P < 0,05. 
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WYNIKI BADAN 

Szczegółowe dane dotyczące wyników badań aktywności aminotransfe- 

raz przeprowadzonych u kontrolnych i źrebnych klaczy przedstawiają ta- 

bele 1-3. 

Jak wynika z tabeli 1, poziom aminotransferazy AspAT w surowicy 

krwi klaczy krótko przed kryciem był wyższy o 12,110/0 w porównaniu 

do grupy kontrolnej. W obu grupach stwierdzono porównywalną aktyw- 

ność AspAT, wynoszącą średnio 115,6+12,43 j./ml w grupie kontrolnej 

i 129,6+18,28 j./ml w grupie doświadczalnej. Chociaż różnica między ty- 

„mi średnimi jest statystycznie istotna, to jednak można uznać obie grupy 

za porównywalne pod względem poziomu enzymu AspAT. 

Badanie wykonane dwa miesiące po pokryciu klaczy nie wykazało 

zmian w aktywności aminotransferazy AspAT w porównaniu do zwierząt 

kontrolnych, aczkolwiek poziom tego enzymu w stosunku do wartości 

wyjściowych wzrósł w obu grupach (u ciężarnych o 23,460/0, kontrolnych 

o 40,400/0). W następnych okresach ciąży wśród badanych osobników 

stwierdza się wyraźne tendencje do wzrostu poziomu wspomnianego fer- 

mentu w surowicy krwi, a szczególnie w 4, 6, 8 i 11 miesiącu. Wartości 

te różnią się statystycznie wysoce istotnie (P < 0,001). Również wyka- 

zano duże osobnicze zróżnicowanie w poziomie aminotrasferazy AspAT 

u poszczególnych zwierząt. U trzech źrebnych klaczy w czwartym mie- 

siącu ciąży aktywność badanego fermentu wyrażała się wartością 

260 j./ml, natomiast u pozostałych 25 osobników kształtowała się na 

poziomie od 136 do 198 j./ml. Stwierdzono także pewną zależność pomię- 

dzy aktywnością AspAT a wysokością ciąży (tab. 3). U większości bada- 

nych poziom aminotransferazy asparaginowej w dziesiątym miesiącu cią- 

ży obniżył się w porównaniu do ustalonych wartości wyjściowych. J ed- 

nak krótko przed porodem aktywność enzymu ponowmie wzrosła i utrzy- 

mywała się na identycznym poziomie w kilka dni po porodzie. 

Wyniki badań aminotransferazy alaninowej w surowicy krwi źreb- 

nych klaczy i osobników kontrolnych przedstawiono w tabeli 2. Poziom 

enzymu AlAT u 7 klaczy kontrolnych mieścił się w zakresie 2,5-12,0, śred- 

nio 6,0+3,25 j./ml. U 28 zwierząt doświadczalnych 2-3 dni przed kryciem 

poziom aminotransferazy АПАТ wahał się w granicach 2,0-17,0 j./ml, 

średnio 7,02+4,81 j./ml. Pobrane próbki krwi w drugim miesiącu ciąży 

nie wykazały zmian w poziomie enzymu AIlAT. W czwartym miesiącu 

zaobserwowano wzrost aktywności fermentu o 6,70%/o0 (P < 0,001), nato- 

miast w szóstym miesiącu stwierdzono jego spadek o 12,68°/o (P < 0,001). 

W następnych miesiącach ciąży, tj. w siódmym i ósmym notowano wy- 

raźny wzrost aktywności AlAT o 52,14 i 34,330/0 (< 0,001 P < 0,05). Od 

dziewiątego miesiąca ciąży, aż do porodu, u wszystkich samic występo-
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Tabela 1 

Aktywność aminotranferazy ASspAT u źrebnych klaczy w różnych okresach ciąży 

Wyszcze- Przed Miesiące ciąży Po gólnie- . ро- 
nie  КУсет- > 4 6 7 8 9 10 Jl  rodzie 

Grupa kontrolna 

x 115,6 162,3 1446 1177 138,0 128,6 130,0 „1177 124,7 118,43 
SD 12,43 55,50 18,39 16,70 20,10 7,28 27,88 20,80 15,77 14,04 
У 10,75 34,20 12,72 14,19 14,56 5,66 21,45 17,67 12,64 11,85 

Grupa doświadczalna 

x 129,6 160,0 187,5 158,6 141,0 143,8 136,9 1242 1236,5 138,4 
SD 18,28 45,97 32,71 2148 29,60 23,86 19,25 18,25 23,93 22,93 
У 14,10 28,73 17,44 ‚13,54 20,99 16,59 14,06 14,69 17,53 16,57 
Р <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

. «© — średnia arytmetyczna, 

SD — odchylenie standartowe, 

V — współczynnik zmienności w %, 

P — prawdopodobieństwo. 

Tabela 2 

Aktywność aminotransferazy AIAT u źrebnych klaczy w różnych okresach ciąży 

nie Przed Miesiące ciąży po. 

nie  Kryciem "7 4 6 7 8 9 10 11 rodzie 

Grupa kontrolna 

x 6,00 5,59 4,23 5,00 9,21 8,43 9,86 8,71 8,00 7,64 
SD 3,25 3,04 1,31 2,14 2,13 4,90 3,05 6,20 3,89 3,64 
У 54,17 54,38 30,97 42,80 23,13 5813 30,93 71,18 48,63 47,64 

Grupa doświadczalna 

x 7,02 7,00 7,49 6,13 10,68 9,43 6,98 6,69 5,37 8,35 
SD 4,81 3,45 4,30 3,13 4,53 3,98 3,58 3,46 4,88 4,03 
У 68,52 49,29 57,41 51,06 42,42 42,21 51,29 51,72 90,88 48,26 
P <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 

Objaśnienia jak w tab. 1. 

>0,05 <0,001 >0,05
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Tabela 3 

Różnice średnich aktywności aminotransferaz AspAT i AIAT u źrebnych klaczy w zależności 

od okresu ciąży 
  

  

  

  

  

RENAT Przed Miesiące ciąży Po 
; po- 

AIAT Nyeem 9 4 6 7 8 9 10 11 rodzie 

Przed 

kryciem 30,40% 57,90 29,00% 11,40 14,20 1030 5,40 6,90 8,78 

2 0,02 27,50=х 1.40 19,00 1620 23,10% 35,80** 2350%* 21,62% 

4 0,47 0,49 28,90%* 46,505* 43,70*%* 50,60™ 63,30** 51,00%* 49,12 

Mie- 6 0,89 0,87 1,36 | 1760 14,80 21,70% 34,40** 22,10% 20,22 

siące 7 3,66% 3,68% 319%* 4,55%* 2,80 4,10 16,80 4,50 2,62 

ciąży 8 2,41 2,43%% 1,94хх 3,30% 1,25 690 19,60 7,30 5,42 

9 0,04 0,02 0,51 0,85 3,710== 2,45%* 15,70 0,40 1,48 

10 0,23 0,31 0,80 0,56 3,9937 2,745х 0,29 12,30 14,18 

11 1,65 1,63% 2,12% 0,86 5,31 4,06 1,61% 1,32 1,88 

Po poro- 

dzie 1,33 1,35 0,86 2,22хх 2,33=х 1,08 1,37 1,663 — 2,98=х 
  

* — Różnica statystyczna istotna. 

** — Różnica statystyczna wysoko istotna. 

wał spadek poziomu aminotransferazy alaninowej. Jednak w kilka dni : 

po oźrebieniu ponownie występował wzrost aktywności tego enzymu 

w surowicy krwi, a u niektórych osobników przekraczał istotne wartości 

wyjściowe. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW. 

Aminotransferazy należą do zasadniczych enzymów biorących udział 

w procesie transaminacji, które zachodzą we wszystkich komórkach ustro- 

ju. Metabolizm ich polega zarówno na syntezie jak i rozpadzie l-amino- 

kwasów [10]. Nie bez znaczenia jest również ustalenie zmian aktywności 

aminotransferaz w plazmie krwi w różnych stanach fizjologicznych u po- 

szczególnych gatunków zwierząt. Wprawdzie badania w tym zakresie są 

nieliczne, a ich wymiki rozbieżne [2, 5, 8, 12, 14], to jednak ogólnie rzecz 

biorąc, przyjmuje się, że jedymie daleko posunięte uszkodzenia komórek 

powodują wzrost aktywności enzymów we krwi [3, 4, 7, 18]. Amino- 

transferaza asparaginianowa, jak wiadomo, jest enzymem niespecyficz- 

nym. Podwyższone jej wartości obserwowano u koni podczas treningu 

[2], u owiec w następstwie transportu [1] bądź strzyży [6], u bydła przy 

dużym masłonecznieniu [9] i wreszcie u ludzi podczas ciężkiej pracy [4].
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Śledząc dynamikę zmian enzymatycznych we krwi źrebnych klaczy, 

można wnioskować o rozwoju i o czynnościowych zaburzeniach struktu- 

ralnych zachodzących na poziomie komórki. Na wzrost aktywności enzy- 

mów w surowicy krwi w warunkach fizjologicznych — według Kokota 

[7] — wpływają przede wszystkim komórki o krótkim okresie życia, jak 

krwinki białe, płytki krwi, komórki gruczołowe przewodu pokarmowego 

oraz komórki o dłuższej żywotności a występujące w ustroju w dużej 

liczbie jak np. krwinki czerwone itp. Należy również pamiętać, że me- 

chanizmy regulujące przystosowaniem się zwierzęcia do zmieniającego 

się środowiska są skuteczne tylko w ograniczonym zakresie. Wszelkie 

nadmierne wymagania w stosunku do ustroju, szczególnie w okresie cią- 

ży, powodować mogą głębokie zaburzenia fizjologiczne. Trudno się wy- 

powiedzieć, czy zmiany w poziomie enzymów AspAT i AlAT pod wpły- 

wem ciąży mogą być dla ustroju korzystne lub niekorzystne, a ponadto 

nie u wszystkich badanych klaczy kierunek zmian był jednakowy. Spo- 

strzeżenia, poczynione w obecnych badaniach, wykazały także, że nie 

należy oczekiwać, że w określonym przebiegu ciąży występują w ustroju 

' matki zawsze takie same zmiany. Należy dodać, że w badaniu wpływu 

„stresu ciąży” na ustrój istnieją trudności w wyłączeniu równoczesnego 

wpływu innych czynników, jak żywienie, pory roku i dnia, rodzaj wy- 

konywanej pracy itp. Stąd wyniki badań wpływu ciąży na zachowanie 
się aminotransferaz należy oceniać z dużą ostrożnością. 

Przeprowadzenie badań na wyrównanym materiale hodowlanym 

w jednakowych warunkach gospodarskich pozwoliło w znacznym stopniu 

wyłączyć wpływ niektórych bodźców zewnętrznych, lecz należy zdać so- 

bie sprawę, że również i u obserwowanych zwierząt wpływu tego nie 

można było całkowicie uniknąć. 

Analizując wpływ ciąży na poziom aminotransferazy AspAT stwier- 

dzono istotny wzrost aktywności w 4, 6, 8i 11 miesiącu w surowicy krwi 

zrebnych klaczy (tab. 1). Wzrost ten można chybaby tłumaczyć większym 

zapotrzebowaniem na składniki budulcowe dla rozwijającego się płodu 

i produkcji mleka dla karmionego źrebaka, nie mówiąc o własnych po- 

trzebach matki itp. 

Drugą interesującą rzeczą było zwiększenie aktywności aminotransfe- 

razy alaninowej w surowicy krwi źrebnych klaczy, zwłaszcza w siódmym 

i ósmym miesiącu ciąży (tab. 2). Wyniki badań mad czynnością tego fer- 
mentu, porównane z wynikami analiz aktywności aminotransferazy aspa- 

raginianowej wskazują, iż ze wzrostem ciąży obniża się aktywność AlAT, 

zaś aktywność AspAT: wzmaga się. Nie ulega wątpliwości, że rozwój za- 
rodka w organizmie zwierząt łożyskowych jest zjawiskiem dynamicznym, 

stąd w pewnym zakresie metabolitów zmienia się kierunek przemian 

fizjologicznych. Ta zmienność dynamiki biochemicznej w warunkach fizjo-
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logicznych znajduje odzwierciedlenie w zmianie aktywności fermentów 

na terenie plazmy krwi. Zwiększenie aktywności amimotransferaz AspAT 

i AIAT w surowicy krwi źrebnych klaczy wydaje się jednym z dowodów 

tych przemian. Jest to z pewnością proces złożony i dalsze zajmowanie 

się tym zagadnieniem jest rzeczą godną uwagi. 

WNIOSKI 

1. W okresie ciąży w surowicy krwi klaczy stwierdza się zwiększenie 

aktywności aminotransferaz ASpAT i AlAT. 

2. Najwyższy poziom aminotransferazy asparaginianowej ustalono w 4, 

6, 8i 11 miesiącu ciąży. 

3. Zwiększona aktywność aminotrasferazy alaninowej wystąpiła w siód- 

mym i ósmym miesiącu ciąży, przy czym w następnych okresach aż do 

porodu obserwowano spadek tego enzymu. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Chwojnowski A., Kluczek J. P.: Pozn. Tow. Przyj. Nauk 26, 27, 1968. 

2. Cornelius C. S., Burnham L. G., Hill H. E.: J. Amer. Vet. Med. Ass. 142, 639, 

1963. 

3. Cornelius C. E., Koneko J. J.: Clinical biochemistry of domestic animals. Acad. 

Press. New York and London 1963. 

4. Hess B.: Enzyme im Blutplasme, G. Thieme Verlag, Stuttgart 1962. 

5. Iskierko J., Krzeczkowska I., Górski A., Fleszyński Z.: Pol. Arch. wet. 13, 71, 

1970. 

6. Kluczek J. P.: Pozn. Tow. Przyj. Nauk 29, 209, 1970. 

7. Kokot F.: Fizjologiczne podstawy diagnostyki enzymologicznej. Diagnostyka 

enzymologiczna w medycynie praktycznej, pod red. J. Krawczyńskiego, PZWL, 

Warszawa 1970. 

8. Malinowska A., Tomicka Z.: Pol. Arch. wet. 9, 155, 1965. 

9. Page H. M., Erwin E. S., Nelms G.: Amer. J. Physiol. 196, 917, 1959. 

10. Raczyńska-Bojanowska K., Bełżecka K.: Post. Biochem. 6, 163, 1960. 

11. Reitman S., Frankel S.: Amer. J. clin. Path. 28, 56, 1957. 

12. Unglaub W.: Tierarztl. Umschau 29, 192, 1974. 

13. Wehr H.: Post. Biochem. 10, 405, 1964. 

14. Zimowski A.: Med. wet. 21, 741, 1965.



AKTYWNOŚĆ AMINOTRANSFERAZ W SUROWICY ŻREBNYCH KLACZY 25 

  

Э. Ключек 

АКТИВНОСТЬ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЖЕРЕБЫХ 
КОБЫЛ 

Резюме 

Автор определял активность аспарагинной трансферазы (АзрАТ) и аланин- 
ной транферазы (АЛАТ) в сыворотке 28 жерёбых кобыл в разных периодах бе- 
ременности и у 7 молодых нежерёбых кобыл (контроль). Активность амино- 

трансфераз определяли по методу Рейтман-—Франкеля. 

Установлено, что активность АзрАТ значительно повышается в 4-ом, 6-ом, 

3-ом и 11-ом месяце беременности, тогда как активность А1АТ была наивысшей 
в 7-ом и 8-ом месяце беременности. 

E. Kluczek 

ACTIVITY OF AMINOTRANSFERASES IN THE BLOOD SERUM 

OF PREGNANT MARES 

Summary 

The author measured the aspartic (AspAT) and alanine (A1AT) aminotransferase 
activity in the serum of 28 pregnant mares at different pregnancy stages and of 
7 young non-pregnant ones (control). The activity of aminotransferases was es- 
timatet by the Reitman-Frankel method. 

It has been found that the activity of AspAT increased considerably in the 4th, 
6th, 8th and 11th month of pregnancy, whereas the AJAT activity was the highest 
in the 7th and 8th month of pregnancy.


