Spremljanje
statusa
vitaminaEpri preivekovalcih
Vitamin E je danes znan kot eden
pomembnej5ihv ma5dobahtopnih antioksidantov. Ti igrajo kljutno vlogo v
obrambnih mehanizmih rastlin in Zivali.
Celicein tkiva varujejopred oksidativnim
stresomin poSkodbami.Dodajanje vitamina E prehrani Zivalim,ki ga imajo premalo, izbolj5ujenjihovo odpornost proti
infekcijskim boleznim in jim pomaga,
da se jih ubranijo. Vitamin E deluje antioksidativno skupaj z lipofilnimi vitamini
(carotenoidi,vitamin A), vitaminom C in
s Stevilnimi mikroelementi (selen,baker,
cink in mangan).
Vitamin E sintetizirajole rastline.Ljudje
in Zivaliga lahko dobijo samos prehrano.
Kadar govorimo o vitaminu E, govorimo
posplo5eno o celi skupini naravnih in
sintetiinih >tokolov<,ki imajo bioloike
aktivnosti a-tokoferola.Naravni vitamin
E sestavljajotokoferoli in tokotrienoli, ki
jih lahko naprej delimo v c- , 9- , y-, 6tokoferole in q- , p-, y-, 6-tokotrienole.
Danespoznamo vsaj 12 razlitnlh vitaminov E, to Stevilopa se bo najverjetnejev
prihodnje 5epoveialo.
Vitamini E (ie govorimo o skupini vitaminov) imajo kljutno vlogo pri
vzdrtevanjt zdravja ljudi in Zivali. Pri
preZvekovalcihima vitamin E (sam ali v
povezavi z drugimi antioksidanti, predvsem s selenom)uiinek zlasti na Stevilo
somatskih celic in pojavnost mastitisa,
zaostaleposteljice,bolezenbelih mi5ic ter
kakovost mleka.

nicam senajpogostejeuporabljaalfatokoferol. Alfa- in gamatokoferolsta tudi najpogostejSa
v krvni plazmi in tkivih.
Danes se vitamin E v vedjih kolitinah
proizvajas kemiino sintezo.
Oksidacijarazgradinaravniin sintetitni
vitamin E. Pred njo ga lahko zaititimo z
esterifikacijoz acetatomali sukcinatom,
tako dobimo tokoferil acetatali sukcinat.
To pa blokira aktivnostvitaminaE, ki jo
ponovno pridobi, ko je v tankem drevesju
izpostavljenencimom trebu5neslinavke.
Vitamin E lahko zaititimo tudi tako. da
ga enkapsuliramo.

podporo antioksidantov,s katerimi se
branijo pred Skodljivimi vplivi prostih
radikalov, ki so lahko zunanjegaizvora
ali se tvorijo v organizmu.ee nastajanje
prostih radikalov preseZe zmogljivosti
zaStitnefunkcije antioksidantov,pride do
poikodb celic.
Prosti radikali napadajo zlasti nenasiiene ma5dobein proteine,ki so izpostavljeni oksidaciji, v celitni in subcelidnih
membranah npr. mitohondrijev, endoplasmatskega
retikuluma in jedrne DNA.
Zaitita, ki jo pri tem nudi vitamin E, je
odvisnazlastiod koncentracijvitamina E
v celicahin ne od koncentracijv plazmi.
lzkoristljivost/biolo5kaaktivnost
Vetina vitamina E je v celitnih membraKer je sintetidni vitamin E me5anica nah.
razlidnih stereoizomer,ki niso vse enako
Vitamin E je prva obrambna irta proti
aktivne, je njegova bioloSka aktivnost peroksidacijivitalnih fosfolipidovv celitmanj5a od naravnegavitamina E. Zato ni membrani,vendar se celo ob zadostni
je treba doze sintetitnegavitamina E vsaj kolitini vitamina E tvorijo peroksidi.
podvojiti, da doseZemoenako biolo5ko Vitamin E deluje v navezi s Se, ki je del
aktivnost.
encimaglutation peroksidaze,ki odstrani
Trebaje poudariti, da imajo farmacevti perokside,5e preden povzroiijo Skodov
zdravrlaz razlitnim deleZemposameznih celicah.
izomer za razliina zdravllain ne le za razVitamin E in Se sta torej antioksidanta,
liine razliticeistegazdravila!Nutricionisti ki delujetav celicah,vendar ju najdemo
pa nasprotnogovolijo le o razlidiciistega v razlidnih delih celic, razliten pa je tudi
nutrienta. Dejstvo je, da imajo razlitne
njun nadin delovanja.Lipofilen vitamin
stereoizomererazlidnoabsorpcijo,razlid- E je prisoten in aktiven v celitnih memno biolo5ko aktivnost, razlitne razpolov- branah ter v membranah celitnih organe tase in razlidnopresnovo.
nel, medtem ko je hidrofilni Se v celiini
citoplazmi.Zato edendrugegane moreta
FUNKCIJE VITAMINA E
popolnomanadomestiti.
Vitamin E je antioksidant,ima pa tudi
Bolj kot so celice aktivne, npr. v dobi
druge funkcije v Stevilnih presnovnih okrog telitve, visoke mleinosti, dolgega
VIRI NARAVNEGA IN
procesih.
transporta,vedjeje tveganje,da pride do
VITAMINAE
SINTETIENEGA
oksidacijein po5kodb nenasiienih ma5NajpomembnejSiviri vitamina E zapreAntioksidativnefunkcije vitamina E
iobnih kislin ter drugih celidnih komZvekovalceso sveZatrava. lita in razna
Vitamin E rzraLa svojo antioksidativno ponent. Celidnemembrane celic obramolja. V rastlinah in Zitih sta najpogostej- funkcijo v vsaki celicetelesa,5e zlasti pa bnega sistema,npr. levkociti, makrofagi,
5a gamatokoferol in tokotrienol, tema v celicah prirojenega in pridobljenega limfociti, so 5ezlastibogatez nenasidenidvema po pogostosti sledi alfatokoferol. imunskegasistema.
mi ma5dobnimikislinami z dolgimi veriKot dodatekdooolnilnim krmnim me5aTelesne celice neprestano potrebujejo gami. Zato in ker so te celice zelo gibljive,
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so imunske celice 5e bolj izpostavljene
oksidaciji s prostimi radikali kot druge!
Ena od pomembnih lastnosti dobrih
antioksidantov je njihova zmoLnost za
regeneracijo.Potem ko vitamin E uspeSno onemogodi proste radikale, se zlasti s
pomotjo vitamina C regenerirain ponovno pridobi antioksidativno funkcijo.
Poleg antioksidativne funkcije ima vitamin E pomembnej5o vlogo !;e pri izraLanju genov in antikancerogenofunkcijo.

Razkrojv vampu
Poskusi so pokazali, da je vitamin E v
nasprotju z vitaminom A v vampu dokaj
stabilen. Na to pozitivno lpliva zlasti
anaerobno okolje vampa. Do opaznejSegarazkroja pride zlasti, ie obrok Zivali
vsebuje velike kolitine koncentratov, kar
lahko povzrodi subklinitno acidozo in
veijo spremembo mikroflore vampa.

Absorpcija vitamina E v tankem
irevesju
E
Vedina vitamina E je absorbiranegav
METABOLIZEMVITAMINA
proksimalnih delih tankega drevesja, v
PREDABSORBCIJO
jejunumu. Udinkovitost absorpcije vitaMed zauZitjem alfatokoferola, ki je prisoten v krmi, in uporabo tega v presno- mina E je precej nizka. Pri mlednih kravah je bilo ugotovljeno, da absorbirajo
vi preivekovalcev sta 5e dva pomembod 40 do 50 o/ozauLitegavitamina E. Na
na koraka: prehod tega skozi vamp in
njeno udinkovitost rplivajo Stevilni dejavabsorpcijav tankem drevesju.Udinkovito
niki. Za absorpcijovitamina E je nujna
dodajanjevitamina E zahteva,da ta nepoSkodovan pride v tanko drevo, kjer se prisotnost maSdob.Udinkovitost absorpcije je odvisna od kakovosti in kolidine
absorbira in je nato udeleZenv presnovi.
maSdobv obroku. S povedevanjemzauLitegavitamina E se zmanj5ujeudinkovitost
Kaj se z vitaminom E dogaja med
pripravo in skladi5ienjem krme
absorpcije tega, kar nakazuje na to, da
Vitamini so kot biolo5ko aktivne snovi je lahko mehanizemza absorpcijo>prezaseden<;z vedjim zauLitjemvitamina E
na splo5noprecej obdutljivi za ravnanje z
se povedatudi njegovo izlotanje iz organjimi in na udinkeiz okolja.Stevilnipronizma. Studiie so pokazale,da v krvotoku
cesi,ki se uporabljajo v proizvodnji krme
in dopolnilnih krmnih me5anicter pre- hitro pride do zamenjavevitamina E in da
miksov (mletje, peletiranje,ekstrudira- se cela zaloga vitamina E v krvni plazmi
nje, me5anjez mikroelementi, dodajanje dnevno zamenja.
Na absorpcijo alfatokoferola (ne pa
ma5dob, nadin skladi5tenja ,...) lahko
ogrozijo stabilnostvitaminov in pospe5ijo gamatokoferola) vplivajo tudi previsoke
oksidacijo. Zato morajo koncentrati vsebovati dovolj antioksidantov.
Na aktivnost vitamina E lahko vplivajo
Stevilni lplivi okolja: temperatura, vlaga,
svetloba ... Esterificiran alfatokoferolje
odporen na oksidacijo tudi, ko je zme. Molia
Sanv krmi v nevtralnem in blago kislem
okolju. Alkalno okolje pa lahko vpliva na
. Krmljenje
njegovo stabilnost (npr. dodatek apnen. Hlajenje
ca ali visokih kolidin Mg oksida/sulfata).
. Svetovanje
Stabilnost naravnegain sintetidnegaalfatokoferola je odvisna tudi od prisotnosti
. Projektiranje
mikroelementov v krmi. Stabilnost in
. Hlevskaoprema
izgube alfatokoferol acetataso zniZanev
prisotnosti bakra, Leleza cinka in man- leZalni
boksi
gana. V me5anice,ki vsebujejobaker v
- krmnepregrade
kolitinah, potrebnih za pospe5evanje
- strgalaza gnoj
rasti, ali visoke kolidine i.elezaali drugih
mikroelementov,moramo zato dodati ved
alfatokoferola.
Mineralno vitaminskeme5anicemorajo
biti zato v proizvodnih obratih in na kmetijah skladi5denev zaprtih vredah,zaSditeFrancetova
6,2380
Slovenj
Gradec,
nih pred vlago in svetlobo ter previsokimi
ks-sg.si
Tel.:02/8841619,infopfeni
temperaturami.

kolidinevitamina A v mlednih nadomestkih.

E PO
PRESNOVAVITAMINA
ABSORPCIJI
V krvi so glavni nosilci vitamina E lipoproteini. Del zauLitegavitamina E, ki se
ni absorbiral, se izlodi direktno ziztrebki,
absorbiranidel pa prek ledvic in urina.

KRAVIN
OBDOBJE
PREHODNO
FUNKCIJA
JETER
OKRNJENA
Prehodnoobdobje (tri tedne pred telitvijo in tri tedne po njej) je obdobje weganjaza razvoj zamaidenihjeter. V jetrih
se nalagajo maSdobe,pospe5enaje tudi
peroksidacija jetrnega tkiva, kar lahko
vodi v odmrtje jetrnih celic.
Ugotovljenoje bilo, da dodajanjeholina
krmi visokoproizvodnih krav povetuje
koncentracijo alfatokoferolav krvni plazmi med prehodnim obdobjem.
Vitamin E slabo prehaja skozi placento,
posledicapa so nizke koncentracijevitamina E v krvi novorojencev. Mati izloda velike kolidine vitamina E v mlezil'u,
kar povzrodi >odtekanje<tega iz njenega
organizma.Mlezivo je tako najpomembnej5i vir vitamina E za novorojence.
Omogoia jim razvoj obrambnegasistema
proti peroksidom in razvoj imunskega
sistema.Na radun >odtekanja<vitamina
E v mlezivo njegove koncentracije pri
materi padejo.Pri teletih je pomanjkanje
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vitamina E povezano s povedanim pojavljanjem bolezni, zlasti
zaradi slabegaimunskega sistema.To pa lahko vodi v povedano
obolermostin smrtnost.
Vitamin E se v organizmu skladi5div maddobnemtkivu, miSicah in jetrih. Najvei ga je v skeletni mi5idnini in ma5dobnih
zalogah.Za rczlIko od vitamina A (95 Vozalog tegaje v j etrih) ga
jetra vsebujejomalo.

di5di za daljSeobdobje. Koncentracije a-tokoferola v plazmi so
modno znir,ane med prehodnim obdobjem, zlasti neposredno
okrog telitve! Te niLje koncentracijevitamina E se torej pojalllo
v obdobju, ko se pri Stevilnih kravah pojavijo presnovne bolezni in oslabitevimunskega sistema,kar vodi npr. v viSje tveganje
za pojav mastitisa. Zato bi morali pri kravah preverjati kolidino
vitamina E v serumu v prehodnem obdobju, najbolje ved kot
enkrat.

TOKSIENOST
Vitamin E spada med substancez zelo nizko toksidnostjo. Pri
ljudeh je najpomembnej5i stranski utinek uZivanja vitamina E
v koliiinah 1000 mg /dan in ved antagonizem vitaminu K, kar
lahko pripelje do krvavitev.
Pri Zivalih do sedajniso znani specifiini znaki hipervitaminoze
E. Za Livali so varne tudi doze, ki so vei kot 100-krat viSje od
fiziolo5kih potreb.

SPREMLJANJE
STATUSA
VITAMINAE
Glavna vloga vitamina E je torej vloga antioksidanta, ki igra
kljudno vlogo pri varovanju celidnih membran, ki so bogate z
nenasitenimi ma5tobami, pred peroksidacijo med obdobji oksidativnegastresa.
Oksidativni stresje zlasti pogost v obdobju okrog telifue (prehodno obdobje), povzrotita ga telitev in proizvodnja mleziva,
ki ji sledi hitro nara5danjemlednosti. Stresje lahko tudi posledica napak pri upravljanju (npr. prehrani Zivali) in vplivov okolja (drZanju Livall). Primer je npr. obrok visokoproduktivnih
krav; ta vsebuje visoke kolidine nenasitenih ma5dobnih kislin,
ki zahtevajo zauLivanjevi5jih kolidin vitamina E. Na niZje stanje vitamina E vpliva npr. tudi zaprta reja,v kateri Zivali nimajo
dostopa do sveZekrme. Kravam v takih razmeram krmimo ved
konzervirane krme z niZjimi vsebnostmi vitamina E. Kolidine
zauLitegavitamina E iz osnovnegaobroka se 5e zniZajo, de ob
tem krmimo vi5je kolidine koncentratov,ki vsebujejo sorazmerno malo vitamina E.
Pomanjkanje vitamina E, ki mu sledi obseina peroksidacija,
ima lahko negativneposledica zazdraie, plodnost in mlednost
Livali. Zato je zelo pomembno, da pozorno spremljamo in merimo kolidino zakrave izkoristljivega vitamina E. To lahko storimo s pomodjo kontrolnega seznama.

V iredi ni simptomov bolezni belih miSic
Status vitamina E lahko grobo ocenimo tudi s spremljanjem
bolezni, ki so povezanez vitaminom E, zlasti kadar je ugotavljanje vitamina E v serumu teZko izvedljivo oz. je predrago.
Najpogosteje so bili proudevani udinki vitamina E na pojavnost bolezni belih mi5ic, mastitisa in zaostaleposteljice.ZnILana
pojavnost teh na vitamin E odzivnih bolezni po dodajanju vitamina E in/ali selenaje prvi znak, da je bilo v obroku premalo
vitamina E in /ali Se.
Bolezen belih mi5ic je povezana z nabiranjem peroksidov v
mi5idnem tkivu. Primarno jo povzroda pomanjkanje selena,
nanjo pa vpliva tudi statusvitamina E v kombinaciji s predispozicijskimi dejavniki. Ti so: koliiina vitamina E v mlezivu, stres,
hitra rast, fizlina aktivnost ob premeddanjuZivali, transport ali
prehod na obilno pa5o zgodaj spomladi. Med te dejavnike spadajo tudi sestavaobroka, zlasti visok delei. i:1t,visoke kolidine
propionske kisline (ki je znana,da razgradivitamin E) in visoke
kolitine nenasidenihma5dobnihkislin.
Nasprotno od selena vitamin E ne prehaja skozi placento v
dovolj velikih kolidinah, se pa akumulira v mlezivu. Zato je status vitamina E pri novorojenih teletih popolnoma odvisen od
zauiitja mleziva, lo je zanjeglavni vir vitamina E! Koncentracijo
vitamina E v mlezivu lahko izrazito povedamo tako, da materi
med presu5itvijokrmimo dovolj visoke kolidine vitamina E!
Zato je ob pojavljanju bolezni belih miSic vedno treba preveriti, koliko mleziva dobijo teleta in koliko vitamina E je v obroku
mater v prehodnem obdobju ter v obroku telet.
Polegtega,da so nizke vsebnostivitamina E pri teletih vzrok za
pojav bolezni belih miSic,lahko pripeljejo tudi k slab5iodpornosti Zivali.

Stevilo somatskih celicje niije od 150.000/ml
Nezadostne koliiine vitamina E v obroku krav molznic so
povezane s povedanim Stevilom SCC posameznih krav in s
povedanim skupnim StevilomSCC.
Stejese,da mleko iz zdravegavimenavsebujemanj kot 150.000
SCC/ml. Vendar moramo biti pri vzorcih iz razlitnih ietrti preVsebnostvitamina E v serumu > 3,5 pg/ml
vidni: skupni vzorec iz treh zdravih tetrti z manj kot 50.000
Koncentracijevitamina E viSjeod 3,5 pg /ml so zadostne,konSCC/ml in enedetrti z vedkot 450.000SCC/ml 3evedno vsebuje
centracijemed 2,5 in 3,5 pg /ml mejne, niZje od 2,5 1tglml pa manj kot 150.000SCC/ml! eetrt z vedkot 450.000SCC/ml pa ni
prenizke.
zdraval Zato j e bolj 5i kriterij zdr avegavimena 100.000 SCC/ml.
Zadostnekoncentracije omogodajonormalno funkcijo neutroVed avtorjev je dokazalo, da je odpornost mledne Lleze na
filcev. Serumski a-tokoferol je kazalec koncentracije zauLitega infekcije povedanaob zadostni kolidini za:uLitega
vitamina E in
vitamina E v zadnjem obdobju, ker sevitamin E v telesune skla- Se,ker to pomeni izbolj5ano delovanjaneutrofilcev.
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Vendar je treba poudariti, da pojavnost
klinidnega in subkliniinega mastitisa ni
odvisnale od statusavitamina E in selena, ampak v veliki meri od prepretevanja
izpostavljenosti mledne Lleze patogenim
bakterijam. To moramo vedno upo5tevati pri vrednotenju povezave med mastitisom in statusomvitamina E ter Se pri
molznicah.
Pojavnost klinidnega mastitisa je nlLja
od 15 o/o
Prehrana Zivali ima pomemben vpliv
na zdravje vimena. Obramba proti akutnim infekcijam mleine Lleze je odvisna
od hitrega >novadenja< neutrofilcev iz
krvi v mledno i,lezo in zadostne kolitine vitamina E ter Se v fagocitih v mleku.
Pomembnavloga vitamina E in Se je, da
maksimirata funkcij o neltrofilcev.
V ved poskusih je bilo dokazano, da
imajo krave, ki so imele v obroku premalo vitamina E, vi5jo stopnjo okuZb mledne
Lleze,v|$o pojavnost klinidnega mastitisa, izrazitej5eklinidne znake mastitisa in
dalj5e trajanje infekcije kot krave, ki so z
dopolnilnimi krmnimi me5anicamidobivale dovolj visoke kolidine vitamina E.
Med akutnim mastitisom je 25 o/ovsega
vitamina E v mleku skoncentriranegav
nertrofilcih, kar kaZe na to, da ima vitamin E pomembno vlogo pri obrambi
proti akutnemumastitisu.
Z optimalnimi koliiinami vitamina E
in drugih antioksidantov v obroku torej
Iahko prepreiimo oz. zminimiziramo
poj avnost klinidnega mastitisa.

IX
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Tako kot pri subklinidnem mastitisu
moramo opozoriti, da je lahko pojavnost
klinitnega mastitisa kazalec nezadostne
preskrbe z vitaminom E in/ali Se le, te
so bili izvedenivsi drugi, zlastihigienski,
ukrepi.

Oksidacijskastabilnost mleka ni
prizadeta
Slabostmleka, ki je bogato z nenasiienimi maSdobnimi kislinami, je visoka
obdutljivost na oksidacijo, ki povzrodi
neprijetenvonj mleka. Oksidacijskiproces ima Stevilnevplive na mleko in mledne proizvode, npr. kraj5i rok trajanja in
upadanjeprehranskevrednosti.

krav
I robotzamolzo

Nudimo strokovno
svetovanjein projektiranje
hlevov.
Za vseinformacije
smo
vam vednona voljo!
POKLKITE!
TRGOVINA,
MONTAZA,
SERVIS
IN
PROIZVODNJA,
d.o.o.
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Naslednjid si bomo ogledali dejavnike
tveganja za pomanjkanje vitamina E. Z "
njihovo pomodjo boste lahko ugotovili, kak5naje verjetnost,da Zivalim v va5i
dredi primanjkuje vitamina E.

Pojavnostzaostaleposteljiceje niZja
od 10 o/o
Pojavnostzaostaleposteljicepri ved kot
10 % krav je pogosto kazalnik pomanjkanja antioksidantov,zlasti vitamina E in
Vir: dlanekj epovzetekknjigeMonitoring
Vitamin E Status in Ruminants, njeni
Se,v obroku.
avtorji so:Arie Brand,Rachel|. E. Stewart
e epravje zaostalaposteljicasindrom,na
in KeesA. M. Peeters.
kateregadodajanje vitamina E in Se ima
rpliv, je povezan tudi s Stevilnimi drugiertumir Praprotnik,dr. vet.med
mi dejavniki. Med njimi je npr. negativna
Lek Veterinad,o,o,
ji
energetskabilanca po telitvi, ki sledijo
znti.ana odpornost Zivali, poveiane kolidine izlodenih oksidantov,peroksidacija
lipidov, kar vse moti fizioloSke procese,
ki privedejo do normalnega izlodanja
posteljice.Polegtegaje zaostalaposteljica
povezanas splavom,infekcijami,pomanjkanjem vitaminov in mikroelementov,
zgodnjim ali poznim porodom.

Delavalje na svetovnem
trZi5iuvodilniproizvajalec
opremeza mol2o,hlajenje,
krmiljenjein celotne
opremeza hleve.
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Povetano uLivanje vitamina E vodi v
poveiano vsebnostvitamina E v mleku
in s tem k boljSi oksidacijski stabilnosti
mleka.

Gladkostenski
silosizdelan
iz debelecinkaneplotevine
za zunanjo postavitev od
55 - 3900 ms prostornine
!
! l{oinost pnezradEvanja
Primer:kapaciteta100 me
viSinaca'714m

