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ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑ
ΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ
Τοϋ
Ν. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
UREA VARIABILITY IN PLASMA AND MILK OF COWS IN CORRELATION WITH
THE KIND OF RATION CONSUMED
By
N. MPELIMPASAKI
SUMMARY
32 cows and 4 types of rations were used in order to calculate the urea level in cow blood
plasma and milk, in connection with the type of the ration used. The rations contained different
levels of nitrogen substances and starchy foods.
From our experiment we found:
a) When the starchy foods in the rations were increased, the urea level in the blood plasma and
milk was decreased.
b) When the nitrogen substances in the rations which had the same amount of roughage foods
were increased, the urea level in blood plasma and milk was increased.
c) There was a high degree of correlation between the urea level in blod plasma and urea level in
milk (r=0,99).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρωτεΐνες των τροφών υποδομούνται στή μεγάλη κοιλία (Μ.Κ.) των μηρυκαστικών
ζώων. μέ τή δράση τών μικροοργανισμών της, σέ αμινοξέα. Μέ τή δράση τών ίδιων μικροοργα
νισμών, τά αμινοξέα άπαμινοΰνται και δίνουν α - κετονοξέα καί άμινοομάδες (-ΝΗ2), οί όποιες
σχηματίζουν τελικά αμμωνία (Άσπιώτης, 1972). Ή δράση τών μικροοργανισμών δέν περιορί
ζεται μόνο στις πρωτεΐνες, άλλα επεκτείνεται καί στις μή πρωτεϊνικής φύσεως αζωτούχες ου
σίες (ουρία, άμίδια, κλπ.), τις όποιες διασπούν σέ αμμωνία. Ή αμμωνία πού παράγεται μέσα
στή Μ.Κ. τών μηρυκαστικών άπό τή διάσπαση τών πρωτεϊνών καί τών μή πρωτεϊνικής φύσεο^ς
αζωτούχων ουσιών τών τροφών, δεσμεύεται άπό τους μικροοργανισμούς της Μ.Κ. καί μέ τή
βοήθεια ενεργειακών τροφών καί κυρίως αμυλούχων (Preston καί συν., 1961) συνθέτουν αμινο
ξέα καί στή συνέχεια βακτηριακές πρωτεΐνες. Τό μέρος εκείνο τής αμμωνίας πού σέ μιά πρώτη
φάση δε χρησιμοποιήθηκε για τή σύνθεση βακτηριακής πρωτεΐνης, φέρεται μέ τό αίμα στό ή
παρ, όπου μετατρέπεται σέ ούρια. Ή ουρία μπαίνει στό κυκλοφοριακό σύστημα καί κατά τό με
γαλύτερο μέρος της αποβάλλεται άπό τόν οργανισμό μέ τά ούρα καί τό γάλα. ένώ ένα μέρος

-186αυτής φέρεται στο σίελο μέ τον όποιο επανέρχεται στή Μ.Κ., δπου διασπάται σέ διοξείδιο τοϋ
άνθρακος καί αμμωνία, άπό τήν οποία μπορεί νά σχηματισθεί βακτηριακή πρωτεΐνη. Έτσι, τό
μεγαλύτερο μέρος τοϋ αζώτου των πρωτεϊνικής καί μή φύσεως ουσιών πού φεύγει άπό τή Μ.Κ.
τών μηρυκαστικών, προς τό αίμα, μέ τή μορφή τής αμμωνίας, χάνεται χωρίς νά αξιοποιείται
άπό τά ζώα.
Κατά τον Lewis (1957 ή ουρία του αίματος μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο για τήν
εκτίμηση τής ικανότητας χρησιμοποιήσεως τών αζωτούχων ουσιών τών τροφών, άπό τά μηρυ
καστικά.
Κατά τήν περίοδο Φεβρουαρίου - Μαΐου 1978, κάναμε ένα πειραματισμό στο «Hannah Re
search Institute» τοϋ Πανεπιστημίου τής Γλασκώβης πού είχε σάν σκοπό, εκτός τών άλλων,
τον προσδιορισμό τής διακυμάνσεως τής ουρίας στό πλάσμα τοϋ αίματος καί στο γάλα αγελά
δων πού κατανάλωσαν διάφορους τύπους σιτηρεσίων.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

α. Ζωικό υλικό
Χρησιμοποιήθηκαν 32 αγελάδες φυλής Ayrshire, οί όποιες ήταν χωρισμέ
νες σέ τέσσερις ομάδες, άπό οκτώ αγελάδες στην κάθε μιά.
β. Διαχείρηση καί Διατροφή
Οί αγελάδες ήταν δεμένες σέ ατομικές θέσεις ενα μήνα περίπου πριν γεν
νήσουν καί προετοιμάζονταν γιά τον πειραματισμό, ό όποιος άρχιζε τήν ήμε
ρα του τοκετού καί τέλειωνε τή 10η εβδομάδα τής γαλακτικής περιόδου κάθε
αγελάδας.
Τά σιτηρέσια πού χρισημοποιήθηκαν κατά τον πειραματισμό ήταν τά πα
ρακάτω:
Σιτηρέσιο Α: Σανός 40%, κριθάρι 49%, άραχιδόπιττα 11%.
Σιτηρέσιο Β: Σανός 21,4%, κριθάρι 66,8%, άραχιδόπιττα 11,8%.
Σιτηρέσιο Γ: Σανός 40%, κριθάρι 44,3%, άραχιδόπιττα 11%, ίχθυάλευρο
4,7%.
Σιτηρέσιο Δ: Σανός 21,4%, κριθάρι 62%, άραχιδόπιττα 11,8%, ίχθυάλευρο
4,8%.
Ό σανός ήταν άπό άγρωστοειδή φυτά. Τά σιτηρέσια εμπλουτίζονταν μέ
μίγμα ιχνοστοιχείων - βιταμινών.
Μέ βάση τις χημικές αναλύσεις τών ζωοτροφών προέκυψε ότι, άνά χλγ.
ξηράς ουσίας, τό σιτηρέσιο Α περιείχε 11,64 MJ μεταβολιστέας ενέργειας καί
148 γρμ. ολικές αζωτούχες ουσίες (Ο.Α.Ο.), τό Β 12,47 MJ καί 151,3 γρμ., τό
Γ 11,4 MJ καί 172 γρμ., τό Δ 12,25 MJ καί 176,9 γρμ., αντίστοιχα.
Γιά τις χημικές αναλύσεις, παίρναμε δείγματα τροφών κάθε εβδομάδα.
Ή χορήγηση τών σιτηρεσίων γινόταν δυο φορές τήν ήμερα, τήν 6η καί
16η ώρα, οπότε γινόταν καί τό άρμεγμα τών αγελάδων.
Τό ημερήσιο σιτηρέσιο κάθε αγελάδας, υπολογιζόταν, κάθε εβδομάδα,
ανάλογα μέ τις ανάγκες της σέ θρεπτικά συστατικά.
γ. Δειγματοληψίες
Δείγματα γάλατος παίρναμε κάθε εβδομάδα, κατά τις δέκα πρώτες εβδομά
δες τής γαλακτικής περιόδου κάθε αγελάδας. Συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα κα-
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τα το απογευματινό άρμεγμα, κάθε Τρίτη κατά το πρωινό και το απογευματι
νό και κάθε Τετάρτη κατά τό πρωινό αρμεγμα. 'Από τα τέσσερα, για κάθε αγε
λάδα, δείγματα γάλατος, παίρναμε αντιπροσωπευτικό δείγμα, τό όποιο φυγοκεντρούσαμε στις 3.000 στροφές άνά Γ, επί 15'. Συλλέγαμε τό αποβουτυρω
μένο γάλα, στο όποιο προσδιορίζαμε την περιεχόμενη ουρία καί διερευνούσα
με για ύπαρξη ενεργού αμμωνίας.
Δείγματα αίματος παίρναμε κατά τή 2η, 4η, 6η, 8η, καί 10η εβδομάδα με
τά τον τοκετό, τέσσερις ώρες μετά τή χορήγηση του πρωινού γεύματος. Φυγοκεντρούσαμε τό αίμα στις 2.000 στροφές άνά Γ, επί 10', συλλέγαμε τό πλά
σμα στό όποιο προσδιορίζαμε τήν περιεχόμενη ουρία.
δ. Μέθοδος προσδιορισμού της ουρίας στό πλάσμα του αίματος καί στό
γάλα.
Ό προσδιορισμός της ουρίας έγινε μέ σπεκτοφωτόμετρο σέ απορρόφηση
550 nm καί κλίμακα 0 - 1 . Εφαρμόστηκε ή ένζυματική χρωματομετρική μέθο
δος (Fawcett καί συν., 1960), μέ τή χρήση των αντιδραστηρίων «Test Combi
nation Urea» της γερμανικής εταιρίας «Boehringer Mannheim GmbH Diagno
stica» καί σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού προτείνει ή εταιρία αυτή. Παράλληλα
μέ τόν προσδιορισμό τής ουρίας, διερευνήθηκε καί ή ύπαρξη ενεργού αμμω
νίας στό γάλα, μέ τήν τεχνική πού εφαρμόστηκε καί για τόν προσδιορισμό
τής ουρίας.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τά αποτελέσματα πού προέκυψαν άπό τόν προσδιορισμό τής στάθμης τής
ουρίας στά δείγματα πλάσματος αίματος καί γάλατος των αγελάδων πού κα
τανάλωσαν διαφόρους τύπους σιτηρεσίων, φαίνονται στον πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τιμές διακυμάνσεως ουρίας στο πλάσμα τοϋ αίματος και στο γάλα αγελάδων
πού κατανάλωναν διαφόρους τύπους σιτηρεσίων.
Ουρία mg/100 mis
Σιτηρέσιο

Α
Β
Γ
Δ

(14,8% Ο.Α.Ο.)
(15,13% Ο.Α.Ο.)
(17,2% Ο.Α.Ο.)
(17,69% Ο.Α.Ο.)

Πλάσμα αίματος

'Αποβουτυρωμένο γάλα

Π

Χ

Τυπικό
σφάλμα
+

Π

Χ

Τυπικό
σφάλμα
+

42
34
43
30

30,34
27,46
35,92
33,85

0,64
0,95
0,81
0,99

71
54
67
53

29,04
27,09
34,74
33,04

0,64
0,75
0,59
0,63
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'Από τή στατιστική ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 1 προέκυψε δτι,
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,001) στή στάθμη της ούριας στο
πλάσμα του αίματος και στο γάλα μεταξύ των αγελάδων πού κατανάλωναν
τους διάφορους τύπους σιτηρεσίου. 'Ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των αγελάδων πού κατανάλωναν τόν αυτό τύπο σιτηρεσίου.
Μεταξύ τής στάθμης τής ουρίας στο πλάσμα του αίματος καί στο γάλα
υπήρχε υψηλή συσχέτιση ( r = 0,99 με Ρ<0,001).
Με τήν αύξηση του ποσοστού των αζωτούχων ουσιών τών σιτηρεσίων
πού περιείχαν το αυτό ποσοστό χονδροειδών τροφών (σιτηρέσιο Α καί Γ, Β
καί Δ), αυξανόταν ή στάθμη τής ουρίας στό πλάσμα του αίματος καί στο γά
λα τών αγελάδων πού κατανάλωναν αυτά. Τό αυτό υποστηρίζει καί ό Preston
καί συν. (1965).
Ή στάθμη τής ουρίας στο πλάσμα του αίματος καί στό γάλα, ήταν χαμη
λότερη στις αγελάδες πού κατανάλωναν τα σιτηρέσια πού περιείχαν υψηλότε
ρο ποσοστό αμυλούχων τροφών (σιτηρέσιο Β καί Δ), άπό δτι σε εκείνες πού
κατανάλωναν τά σιτηρέσια πού περιείχαν χαμηλότερο ποσοστό αμυλούχων
τροφών (σιτηρέσιο Α καί Γ). Αυτό οφείλεται στό δτι, οί αμυλούχες τροφές
υποβοηθούν τους μικροοργανισμούς τής Μ.Κ. να δεσμεύσουν μεγαλύτερο μέ
ρος άπό τήν αμμωνία πού παράγεται κατά τή διάσπαση τών αζωτούχων ου
σιών τών τροφών (Lewis, 1957 Al-Rabbat καί συν., 1971).
Ά π ό αυτά πού αναφέρθηκαν παραπάνω, βγαίνει τό συμπέρασμα δτι με
τήν αύξηση τών αζωτούχων ουσιών, μεταξύ τών σιτηρεσίων πού περιέχουν
τό αυτό ποσοστό χονδροεοδών τροφών, αυξάνεται ή στάθμη τής ουσίας στό
πλάσμα τ ο υ αίματος καί στό γάλα, ενώ με τήν αύξηση τ ώ ν αμυλούχων τρο
φών, ή στάθμη τής oêpiecç μειώνεται. Μεταξύ στάθμης ουρίας στό πλάσμα του
αίματος καί στό γάλα, υπάρχει υψηλή συσχέτιση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γιά τόν προσδιορισμό τής διακυμάνσεως τής ουρίας στό πλάσμα του αί
ματος καί στό γάλα αγελάδων, σέ συνάρτηση μέ τόν τύπο τοΰ καταναλισκο
μένου σιτηρεσίου, χρησιμοποιήθηκαν 32 αγελάδες καί τέσσερις τύποι σιτηρε
σίων, μέ διαφορετική περιεκτικότητα αζωτούχων ουσιών καί αμυλούχων τρο
φών. 'Από τόν πειραματισμό προέκυψε δτι, μέ τήν αύξηση τών αμυλούχων
τροφών τοΰ σιτηρεσίου, μειωνόταν ή ουρία στό πλάσμα τοΰ αίματος καί στό
γάλα, ενώ μέ τήν αύξηση τών αζωτούχων ουσιών μεταξύ τών σιτηρεσίων πού
περιείχαν τό αυτό ποσοστό χονδροειδών τροφών, αυξανόταν ή στάθμη τής
ουρίας, τόσο στό πλάσμα τοΰ αίματος, δσο καί στό γάλα. 'Υπήρχε υψηλή
συσχέτιση μεταξύ ουρίας πλάσματος καί γάλατος (r=0,99).
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