
Żywienie jest jednym z  najważniej-
szych czynników wpływających na 

stan zdrowia. Szczególną uwagę trze-
ba zwracać na prawidłową podaż wita-
min, między innymi witaminy E. Witami-
na E należy do witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach. Jest jednym z najważniej-
szych antyoksydantów pokarmowych, 
chroniących organizm przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników. Spośród 
tokoferoli obecnych we krwi dominuje 
alfa-tokoferol. Na podstawie badań su-
rowicy krwi krów żywionych kiszonką  
z traw i ich potomstwa stwierdzono, że 
stanowi on średnio 85% wszystkich to-
koferoli. Następne pod względem za-
wartości są beta-tokoferol i gamma-to-
koferol (1).

Witaminę  E często łączy się z  sele-
nem, co wynika z ich właściwości anty-
oksydacyjnych. Niedobór tych składni-
ków może doprowadzić do rozwoju mio-
patii. Można przytoczyć pracę, w której 
zbadano zawartość tokoferolu w surowi-
cy krwi dziesięciu cieląt z chorobą bia-
łych mięśni i  ich matek. Wszystkie cie-
lęta charakteryzowały się niskim stęże-
niem tokoferolu. U siedmiu wynosiło ono 
mniej niż 70 μg/100 ml. Wszystkie cielę-
ta wykazywały niedobór selenu. Dodat-
kowo stwierdzono bardzo niskie stężenia 
alfa-tokoferolu i selenu w narządach we-
wnętrznych cieląt. Niskie stężenia tych 
związków wykryto również w  surowi-
cy krwi krów. Przyczyną choroby była 
zbyt niska zawartość witaminy E i sele-
nu w paszach. Zawartość alfa-tokoferolu  
w paszach nie przekraczała 3 mg/100 g su-
chej masy (2).

Witamina  E może niwelować skutki 
niedostatecznego zaopatrzenia organi-
zmu w selen. Niedobór tego pierwiastka 
nie zawsze powoduje wystąpienie obja-
wów klinicznych. Potwierdzają to bada-
nia, w których zwierzęta miały obniżo-
ne stężenie selenu i zmniejszoną aktyw-
ność peroksydazy glutationowej we krwi, 
a mimo to nie stwierdzono podwyższo-
nej aktywności kinazy kreatynowej ani 
objawów klinicznych. Mogło to wyni-
kać z dużej podaży witaminy E z trawą 
i kiszonką z traw (3). Niedobór witami-
ny E nasila peroksydację lipidów w mię-
śniach. W  badaniach przeprowadzo-
nych na cielętach z niedoborem witami-
ny E i selenu wykazano, że wzbogacenie 

dawki pokarmowej w wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe (dodatek oleju lniane-
go) jeszcze bardziej stymuluje ten proces 
(4). Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
nasilają zmiany patologiczne w mięśniu 
sercowym cieląt żywionych paszą niedo-
borową w witaminę E i selen (5).

Niedobór witaminy E może zaburzać 
funkcjonowanie układu immunologiczne-
go (6, 7). Ma to istotne znaczenie zwłasz-
cza w  przypadku młodych cieląt, któ-
re są bardzo podatne na różne choroby, 
głównie układu oddechowego i przewo-
du pokarmowego. Niedostateczne za-
opatrzenie nowo narodzonego cielęcia 
w witaminę E zmniejsza szansę przeży-
cia pierwszych dni po porodzie. Szwedz-
cy naukowcy porównali stężenia niektó-
rych witamin w surowicy krwi młodych 
cieląt pochodzących z dużych stad bydła 
mlecznego o niskiej lub wysokiej śmier-
telności. W stadach o wysokiej śmiertel-
ności młodych cieląt było więcej przypad-
ków niedostatecznego zaopatrzenia w al-
fa-tokoferol (<0,75 μg/ml) i beta-karoten 
(<0,25 μg/ml) wśród osobników w wieku 
do siódmego dnia życia (8). Kanadyjscy 
naukowcy zbadali zawartość niektórych 
witamin i mikroelementów w wątrobach 
pobranych od płodów poronionych, cieląt 
martwo urodzonych oraz cieląt padłych 
po porodzie. Niedobór witaminy E czę-
sto występował we wszystkich badanych 
grupach. Dodatkowo wykryto znaczne 
różnice w zawartości tej witaminy mię-
dzy badanymi grupami (9).

Stężenie witaminy E we krwi jest naj-
niższe tuż po porodzie, a  wraz z  wie-
kiem ulega wzrostowi (10, 11). W pierw-
szych dniach wzrost ten wynika z pobie-
rania siary. Najwięcej alfa-tokoferolu jest 
w siarze wydzielanej bezpośrednio po po-
rodzie, a  potem jego stężenie stopnio-
wo się obniża. Nowo narodzone cielę-
ta charakteryzują się niską zawartością 
tego związku we krwi. Stopień zaopa-
trzenia młodych cieląt w witaminę E za-
leży między  innymi od czasu pobrania 
pierwszej porcji siary. Zbyt późne rozpo-
częcie pojenia siarą powoduje, że młode 
cielęta są gorzej zaopatrzone w tę wita-
minę (12, 13).

Tłuszcz mleczny jest nośnikiem wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach, mię-
dzy innymi witaminy E. W preparatach 
mlekozastępczych jest on zastępowany 

innymi rodzajami tłuszczu. Przeprowa-
dzono zatem badania nad wpływem za-
stąpienia tłuszczu zawartego w  siarze 
i  mleku olejem kokosowym na zawar-
tość witamin rozpuszczalnych w  tłusz-
czach w surowicy krwi młodych cieląt. 
Okazało się, że u cieląt pojonych zmody-
fikowaną siarą i mlekiem nie dochodzi do 
wzrostu stężeń tych witamin. Odnotowa-
no go natomiast u cieląt pojonych natu-
ralnymi pokarmami (14).

Stężenie witaminy E we krwi cieląt za-
leży od tempa wzrostu. Można przytoczyć 
badania, w których porównano stężenia 
witamin rozpuszczalnych w  tłuszczach 
i niektórych pierwiastków we krwi cie-
ląt żywionych preparatem mlekozastęp-
czym. Cielętom podawano takie ilości 
suchej masy, aby uzyskać różne przyro-
sty masy ciała. Najmniej alfa-tokofero-
lu wykryto u cieląt, które pobierały naj-
więcej suchej masy i  rosły najszybciej. 
Szybszy wzrost może więc być związany 
ze zużywaniem większych ilości witami-
ny E (10). Potwierdzają to nowsze bada-
nia, w których cielęta żywiono mlekiem 
w ilościach pozwalających na uzyskanie 
umiarkowanych lub niskich przyrostów 
masy ciała. Cielęta rosnące szybciej cha-
rakteryzowały się niższym stężeniem al-
fa-tokoferolu w osoczu krwi (15).

Ważnym czynnikiem wpływającym na 
zapotrzebowanie organizmu na witami-
nę E jest skład dawki pokarmowej. Duże 
znaczenie ma podaż i  rodzaj tłuszczu, 
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zwłaszcza w przypadku zwierząt mono-
gastrycznych. Zapotrzebowanie na wita-
minę E zależy od zawartości innych anty-
oksydantów w diecie, przede wszystkim 
selenu. Pewne znaczenie ma też zawar-
tość żelaza i miedzi. Nadmiar tych dwóch 
pierwiastków może zwiększać zapotrze-
bowanie na witaminę E (16, 17). W ba-
daniach przeprowadzonych na cielętach 
pojonych preparatem mlekozastępczym 
wykazano, że nadmierna podaż witami-
ny A może mieć niekorzystny wpływ na 
zawartość witaminy E we krwi. Stwier-
dzono ujemną korelację między stęże-
niem retinolu i witaminy E w osoczu krwi. 
Można więc sądzić, że witamina A wpły-
wa na wchłanianie i rozmieszczenie alfa-
-tokoferolu (11). Dostępność biologiczna 
witaminy E zależy również od zdolności 
trawienia tłuszczu. Zaburzenia funkcji 
przewodu pokarmowego często wystę-
pujące u młodych cieląt mogą powodo-
wać pogorszenie trawienia tłuszczu, co 
może mieć zły wpływ na wchłanianie wi-
taminy E (18).

Stężenie witaminy  E we krwi zależy 
w dużym stopniu od skarmianych pasz. 
Dobrym źródłem pokarmowym jest ruń 
pastwiskowa. Dużo witaminy E jest w ki-
szonce z traw, znacznie mniej zaś w sia-
nie i ziarnach zbóż. Podczas przetwarza-
nia i przechowywania pasz dochodzi do 
strat witaminy E. Siano jest zatem gor-
szym źródłem tej witaminy niż świeża zie-
lonka. W jednych badaniach średnie stę-
żenia witaminy E w surowicy krwi krów 
żywionych sianem, kiszonką lub wypasa-
nych na pastwisku wynosiły odpowiednio 
2,8; 6,5 i 8,2 mg/l. Średnie stężenia wita-
miny E w sianie, kiszonce z traw, owsie 
i jęczmieniu wynosiły odpowiednio 39,7; 
120,0; 24,4 i 34,5 j.m./kg suchej masy (19). 
Według innych obserwacji potomstwo 
krów żywionych kiszonką z traw charak-
teryzuje się wyższą zawartością tokofero-
lu w surowicy krwi niż potomstwo krów 
otrzymujących siano. Różnice mogą być 
widoczne już bezpośrednio po porodzie 
(1). Trzeba jednak podkreślić, że cielę-
ta rodzą się z niską zawartością witami-
ny E we krwi, niezależnie od rodzaju pa-
szy podawanej ich matkom (20). Jej stęże-
nie w surowicy krwi cieląt może wynosić 
znacznie poniżej 0,5 mg/l (19). Dlatego 
tak ważne w odniesieniu do stopnia za-
opatrzenia młodych cieląt w witaminę E 
jest pobranie siary, co stwarza możliwość 
zwiększenia zawartości tej witaminy we 
krwi (21).

Bogatym źródłem witaminy E są świe-
że trawy, dlatego jej zawartość w tkan-
kach zwierząt zależy w dużym stopniu od 
sposobu ich utrzymania. Można przyto-
czyć badania hiszpańskich naukowców, 
którzy porównali zawartość witaminy E 
w mięsie młodego bydła utrzymywanego 

na pastwisku lub żywionego dawką po-
karmową z dużym udziałem pasz treści-
wych. Okazało się, że mięso osobników 
utrzymywanych na pastwisku ma ponad 
dwa razy więcej witaminy E. Jej stężenia 
wynosiły odpowiednio 4,1 i 1,8 μg/g (22). 
Generalnie wypas pastwiskowy ma dobry 
wpływ na właściwości odżywcze cielęci-
ny. Przejawia się to wyższą zawartością 
nie tylko alfa-tokoferolu, ale również wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczowych 
rodziny n-3 (23). Zmiana żywienia obo-
rowego na pastwiskowe może spowo-
dować znaczny wzrost stężenia witami-
ny E we krwi. Stopień zaopatrzenia or-
ganizmu w tę witaminę zależy zatem od 
pory roku (21).

Zapotrzebowanie cieląt na witami-
nę E jest nierozerwalnie związane z po-
dażą selenu. Składniki te pełnią ważne 
funkcje antyoksydacyjne. W  wielu re-
gionach świata zwierzęta są narażone 
na niedobór selenu. Skutki zbyt małej 
podaży selenu mogą zostać zniwelowa-
ne w wyniku zwiększonej podaży wita-
miny E. W żywieniu zwierząt gospodar-
skich powszechnie stosuje się suplemen-
tację obu tych składników. Wzbogacanie 
dawki pokarmowej w witaminę E jest za-
sadne zwłaszcza w przypadku ograniczo-
nego dostępu do świeżej zielonki. Zagad-
nienia związane z suplementacją witami-
ny E w żywieniu cieląt zostaną omówione 
w drugiej części artykułu.
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