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Összefoglalás
Munkánk során nagy tejtermeléső, holstein-fríz szarvasmarhában vizsgáltuk az ellés körül por formában adagolt
propilénglikol készítmény hatását egyes plazma metabolikus és hormon szintekre, a máj lipid telítettségére, a
petefészek-mőködés ciklikussá válására és a vemhesülésre. Vizsgálatunkba 51, üzemi körülmények között tartott HF
(elızı laktációs tej: 8042 ±214 kg; ellésszám: 2.43 ±0.21) tehenet vontunk be. A kezelt csoport (PGL, n=20) a várható
ellés elıtti kb. 14 naptól az ellés utáni 10. napig napi 5.05 MJ NE-nak megfelelı PGL kiegészítést kapott por
formájában, a monodiétás takarmányra szórva. A kontroll csoport (Kontroll, n=31) az üzemben szokásosan alkalmazott
fejadagot kapta, PGL kiegészítés nélkül. Hetenként egyszer vérmintákat győjtöttünk, és meghatároztuk a βOH vajsav
(BHB), nem eszterifikált zsírsavak (NEFA), glükóz, inzulin, inzulinszerő-növekedési faktor-I (IGF-I), tiroxin (T4) és
3,3',5, trijódtironin (T3) szinteket. Az állatok ciklusát Pre-Ovsynch protokol alapján szinkronizáltuk, melyet fix idejő
termékenyítés követett. Az ellés utáni 7-10. nap között az állatok egy részétıl (PGL=6, Kontroll=10) májbioptátumot
vettünk, melybıl meghatároztuk a máj összlipid telítettségét. Az ellés elıtt megkezdett PGL-etetés nyomán a
vemhesség utolsó napjaiban kissé emelkedett az energiaellátottság mértékét (is) tükrözı inzulin koncentrációja, az ellés
körüli napokban pedig a kontrollokhoz viszonyítva kisebb mértékben növekedett a plazma BHB szintje. A kezelésnek
nem volt hatása a vércukorszint, a pajzsmirigy hormonok és az IGF-I szintjére. A PGL kiegészítés nem befolyásolta az
elsı ovulációig eltelt intervallumot (34.1±18 vs. 34±16 nap) és a vemhesülési arányt. Megállapítható tehát, hogy az
alkalmazott PG-kiegészítés némileg befolyásolta ugyan az állatok metabolikus állapotát, ennek mértéke azonban
elmaradt az elızetes várakozásainktól.
Kulcsszavak: propilénglikol-kiegészítés, hormonszint, holstein-fríz, szaporodásbiológiai tulajdonságok

The effect of propylene glycol on reproductive and metabolic performance in Holstein
Friesian cows
Abstract
Our aim was to determine the effect of periparturient propylene glycol supplementation on metabolites and hormones
in plasma, as well as on resumption of ovarian activity and on pregnancy rate in high-yielding dairy cows. Fifty-one
multiparous Holstein-Friesian cows (previous lactation milk yield: 8042±214 kg; parity: 2.43 ±0.21) in a large scale
dairy herd were involved in the study. The supplemented group (n=20) received PGL powder corresponding to daily
5.05 MJ NE, from d14 before the expected calving date till d10 after calving, poured on the monodiet. The control
group (n=31) did not received PGL. Blood samples were taken regularly for ßOH-butyrate (BHB), non esterified fatty
acids (NEFA), glucose, insulin, insulin like growth hormone-I (IGF-I), thyroxine (T4) and 3,3',5, triiodtironine (T3). On
d7-10 after parturition in a subsequent of 16 cows (Control=10; PGL=6) liver biopsy was taken to determine the
hepatic total lipid content. Resumption of ovarian cyclicity was monitored by milk progesterone profiles from samples
collected 3 times per week from calving until seven weeks pp.

Keresztes et al. / AWETH Vol 4. Különszám (2008)

152

The estrous cycle was synchronized with a Pre-Ovsynch protocol followed by fixed time insemination. The PGL
supplementation increased the insulin concentrations and decreased the BHB levels in the last days of pregnancy. The
treatment had no effect on blood glucose, thyroid hormone and IGF-I levels. PGL administration had no effect on the
time of the first pp ovulation (34.1±18 in Control vs. 34±16d in PGL) and on pregnancy rate of the animals. The
periparturient PGL supplementation somewhat affected the metabolic status of the cows, but its effects remained below
our expectations.
Keywords: propylene glycol supplementation, hormone level, Holstein Friesian, reproduction traits

Bevezetés
A nagyüzemi tejelı szarvasmarhatartásban az ellés körül viszonylag gyakran elıforduló ketózis és
ennek következményeinek megelızése, illetve kezelése céljából gyakran alkalmaznak különbızı antiketogén
(propionsav, propilénglikol, glicerin, egyes aminosavak) takarmány-kiegészítést. Jól ismert, hogy az ellés
utáni idıszakra jellemzı energia hiány metabolikus és endokrin következményei kihatással lehetnek az
állatok reprodukciós teljesítményére is (Huszenicza és mtsai, 2002, 2003). Egyes metabolikus hormonoknak
(inzulin, inzulin-szerő növekedési hormon I) és metabolitoknak (βOH vajsav, nem eszterifikált szabad zsírsavak)
a korai laktáció idején mért koncentrációi kapcsolatba hozhatók az állatok petefészek-mőködésének
ciklikussá válásával, illetve a vemhesülés esélyével. Ezt támasztja alá az a vizsgálat is, melynek során az
inzulin-elválasztást serkentı takarmány etetése lerövidítette az ellés utáni elsı ovulációig eltelt
idıintervallumot (Gong, 2002). A propilénglikol (PGL, 1,2-propándiol) az egyik legismertebb
glükoneogenetikus anyag, gyakran alkalmazzák a vércukorszint emelésére és közvetlen energia-bevitelre.
Mivel a PGL csökkenti az állatok testzsír-raktárainak mobilizációját és a ketonanyagok termelıdését (Nielsen
és Ingvartsen, 2004), valamint növeli a perifériás inzulin, illetve az IGF-I és kötıproteinjeinek szintjét
(Hoedemaker és mtsai, 2004). Ennek révén, elsısorban az elléstıl az elsı tüszırepedésig eltelı
idıintervallum csökkentése révén várhatóan javítania kellene az állatok reprodukciós teljesítményét is. A
PGL legbiztonságosabbnak tartott alkalmazási módja a szájon át történı beöntés (drench), azonban ennek
alkalmazása nagyüzemi körülmények között idı- és munkaigényes folyamat. Ezért egy takarmányba
keverhetı és a monodiéta részeként alkalmazható készítmény hatékony módja lenne az ellés körüli energia
bevitel növelésére. Vizsgálatunk során egy olyan porított formájú, a hatóanyagot ásványi anyagokhoz kötött
formában tartalmazó PGL készítmény alkalmazásának metabolikus, hormonális és egyes szaporodásbiológiai
hatásait vizsgáltuk, amely a takarmányfejadagba keverve nagyüzemi körülmények között is könnyen
használható lenne.
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Anyag és módszer
Takarmányozás. Vizsgálatunkba 51 többször ellett, nagyüzemi telepen tartott holstein-fríz
szarvasmarhát vontunk be. Az állatokat (elızı laktációs tej: 8042 ±214 kg; ellésszám: 2.43 ±0.21) a várható
ellés elıtti 14-10. napon, az elletıbe helyezéskor kezelt (PGL, n=20) és kontroll (Kontroll, n=31) csoportokba
soroltuk. A telepen komplett monodiétás keveréket (total mixed ration, TMR) etettek. A kontroll csoport
takarmány fejadagjának szárazanyaga 6.5 MJ nettó energiát (NEl) és 15.5% nyersfehérjét, ellés után 6.85 MJ
NEl és 19% nyersfehérjét tartalmazott. Szemben a kezeletlen kontroll csoport tagjaival, a kezelt tehenek az
elletıben való tartózkodás alatt (azaz az ellés elıtti 14-10. naptól az ellés utáni 7-10. napig) a fejadagjukban
elkevert formában naponta 350 g propilénglikol-kiegészítést is kaptak, egy a hatóanyagot ásványi anyagokhoz
kötött formában tartalmazó, porított kísérleti készítmény (United Kft., Budapest) formájában.
Metabolikus és hormonális profil. Vérmintákat győjtöttünk az ellés elıtti 1. és 2. héten, ill. az ellés
utáni 1., 2., 5. és 7. héten. Meghatároztuk a plazma βOH vajsav (BHB), nem eszterifikált zsírsavak (NEFA),
glükóz, inzulin, inzulinszerő-növekedési faktor-I (IGF-I), tiroxin (T4) és 3,3',5, trijódtironin (T3) szinteket. Az
ellés utáni 7-10. napon a vizsgálatba bevont állatok egy részébıl (Kontroll= 10 állat; PGL= 6 állat) májszövet
mintavétel történt, melybıl meghatároztuk a máj összlipid tartalmát.
Petefészek-mőködés és szaporodásbiológiai mutatók. A petefészek-mőködés ciklikussá válásának
monitorozása céljából tejmintákat győjtöttünk az ellés után, 7 héten keresztül, hetenként háromszor, melybıl
meghatároztuk a progeszteron (P4) szinteket. Az állatok ciklusát Pre-Ovsynch protokol alapján szinkronizáltuk,
amelyet körülbelül az ellés utáni 10. héten fix idejő termékenyítés követett. Az elsı termékenyítést követıen a
vemhességet ultrahang segítségével értékeltük az AI-t követı 35. napon. Az állatok szaporodásbiológiai mutatóit az
ellés utáni 150. napig követtük nyomon.

Eredmények és értékelés
A propilénglikol kiegészítés metabolikus és hormonális hatásai
Az alkalmazott PGL kiegészítés a számításaink szerint kb. 5.05 MJ NEl energiatartalmat képviselt,
ami az ellés elıtt a napi energia-szükséglet kb. 14%-át, a korai laktáció napjaiban mintegy 5%-át teszi ki. A
PGL takarmányfejadagba történı bekeverése nagyon gyakorlatias, azonban ez a PGL kesernyés íze miatt
esetleg csökkentheti a szárazanyag-felvételt (Miyoshi és mtsai, 2001).
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Vizsgálatunk során az üzemi körülmények nem tették lehetıvé az állatok egyedi szárazanyag-felvételének
meghatározását, ezért azt sem tudhatjuk, hogy az egyes állatok pontosan mennyi PGL-t vettek fel, illetve a
PGL-kiegészített csoportban nem csökkent-e a szárazanyag-felvétel.
A PGL kiegészítés idején jelentısen növekedett az inzulin koncentrációja, azonban a vérplazma
glükóz szintje nem mutatott különbséget a két csoport között (1. ábra). Az inzulin szint növekedésének
magasabb mértéke több tényezıvel magyarázható. Ennek oka lehet a mintavételezés idıpontja (Christensen
és mtsai, 1997; Nielsen és Ingvartsen, 2004). Az inzulin-szint nagyfokú emelkedése gátolja a glükóz
koncentrációjának túlzott fokú növekedését (Grummer és mtsai, 1998). Christensen és mtsai (1997) arról is
beszámolnak, hogy a kiegészítés módja (drench, abrakhoz keverve, TMR-re szórva) jelentısen befolyásolja a
glükóz és az inzulin szintjét.

1. ábra: Plazma metabolitok és hormon szintek ellés körüli alakulása PGL és Kontroll csoportban
Figure 1. Plasma metabolites and hormon concentration in Control and PGL group
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PGL adagolása csökkenti a NEFA és a BHB szintjét a vérplazmában, valamint csökkenti a
ketonanyagok koncentrációját a vérben, tejben és vizeletben (Nielsen és Ingvartsen, 2004). Vizsgálataink
nem mutattak különbséget az állatok NEFA-szintjét illetıen. Ugyanez igaz a BHB-ra is, azzal a
különbséggel, hogy az ellés elıtti napokban a PGL-csoportban a Kontroll csoporthoz viszonyítva kisebb
mértékben növekedett a BHB-szint. Valószínőleg a magyarázat abban rejlik, hogy egyik csoportban sem
mértünk nagyon magas értékeket. A kezelés nem volt hatással az IGF-I perifériás koncentrációjára.
Hoedemaker és mtsai (2004) vizsgálata során az IGF-I koncentráció az egy héttel késıbb csökkent le a PGLdrench hatására, mint a kontroll állatokban, míg mások nem találtak különbséget (Butler és mtsai, 2006).
A PGL nem befolyásolta jelentısen a máj elzsírosodásának mértékét (p>0.5) az ellés utáni 7.-10. nap
között vizsgált májbioptátumokban. Kezeléstıl függetlenül magas összlipid-tartalmat találtunk azokban az
állatokban, amelyekben utólag magasabb NEFA és ketonanyagszinteket mértünk.

A propilénglikol kiegészítés szaporodásbiológiai hatásai
A progeszteron profil alapján az ellés utáni 70. napig mindkét csoportban bekövetkezett az ovuláció.
A Kontroll-csoportban az elsı ovuláció átlagosan a 34.17 ±2.9 napon, a PGL-csoportban az elsı ovuláció
átlaga a 34.06±4.5 napon következett be (p= 0.98). Az elsı termékenyítés illetve a 150. napig bekövetkezett
vemhesülés (10.7% vs. 17%, illetve 16% vs. 35%) arányában nem találtunk különbséget a kontroll és PGL
csoportban, azonban a vemhesülési arány mindkét csoportban alacsony volt (1. táblázat).
Miyoshi (2001) és Chagas (2007) a PGL kedvezı hatását mutatták ki a petefészek ellés utáni
ciklikussá válására, azonban más vizsgálatok nem tudtak bizonyítani a tüszık növekedésére, a domináns
tüszı ösztradiol termelı kapacitására és az ellés utáni aciklia idıtartamára kifejtett pozitív hatást
(Hoedemaker, 2004; Butler, 2006). A legelın tartott, alacsony kondíció-pontszámú üszık esetében a PGLetetés pozitív hatásairól számol be Chagas és mtsai (2007), bár kísérletükben magasabb dózisban (7.5 MJ
NEl) és drench formájában alkalmazták a propilénglikolt, ez okozta valószínőleg az inzulin-szint tartósabb
emelkedését.
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1. táblázat: Egyes szaporodásbiológiai mutatók alakulása a Kontroll és PGL csoportban
Kontroll(1)

PGL

Szignifikancia(2)

Elsı ovuláció napja (±SEM)(4)

34.1±12.9

34.9±4.5

0.98

Elsı AI eredménye
Vemhes(6)

3 (10.7%)

3 (17.6%)

0.45

Fisher-próba(7)

Vemhesség a 150. napon
Vemhes(8)

5(16%)

7 (35%)

0.17

Chi2-próba(9)

Vemhesülésig eltelt nap

93.3±11.2

103.5±12.9

0.56

Kétmintás t-próba(11)

1.33

1.57

0.43

Kétmintás t-próba(11)

(±SEM)(10)

AI/vemhesülés(12)

Statisztikai próba(3)
Mantel-Hassel
teszt(5)

Table 1. Reproductional parameters in Control and PGL group
Control(1), significance(2), statistical test(3), 1st ovulation day(4), Mantel-Hasseltest(5), result of the 1st AI(6), Fisher
test(7), pregnant on the 150th day(8), Chi2 test(9), day lasting up to the pregnancy(10), 2-samples test(11),
AI/pregnancy(12)

Következtetések és javaslatok
Kísérletünk során nem tudtuk bizonyítani a por formájában, monodiétás takarmányozás részeként
alkalmazott propilénglikol hatását nagy tejtermeléső, üzemi körülmények között tartott szarvasmarhák ellés
utáni energiaháztartására, a petefészek ciklusba lendülésére, valamint egyes szaporodásbiológiai mutatókra.
Hasonlóan az újabb irodalmi adatokhoz, valószínősíthetı hogy megfelelıen takarmányozott
állományokban a takarmány glükoneogenetikus anyaggal való kiegészítése nem tudja kimutatható mértékben
befolyásolni az állatok energia státuszát. Ugyanakkor a PGL célzott alkalmazásakor figyelembe kell venni a
kiegészítés módját is, és ennek a leghatékonyabb, drench formában való alkalmazását elınyben részesíteni.
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