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Stosowanywz}r,vieniurwierzątatakżęludzitŁaszcz,
który uległ procesom peroksydacji może byc fuodŁem
zwtązkow o charakterze wolnorodnikowym i końco-
wych produktów utleniania lipidów (8). Związki tę
wykazl4 ąs ilne właś ciwo ś c i cytotoksyc zne (22), j e d-
nak podawane w niewielkich ilościach ale systema-
tycznie ptzęz dŁaższy czas mogą wywoływać jedynie
objawy subkliniczne. Dodatek antl,utleniaczy taktch
jak witamina E i C może ptzeciwdziałaó negatywne-
mu wpływowi wolnych rodników i produktów utle-
niania lipidów na organizm. Tokoferole wykazująpo-
winowactwo do fosfolipidów struktur błoniastych (2)
chroniąc błony komórkowe przed degradacją (9).
Oprocz dodatku tak silnych antyutleniaczy jakwtta,
mina E i C również pewien ochronny pośredni -
wpływ antyoksydacyjny moze wywierać guar. Guar
stanowi frakcj ę włókna I o zpuszczalne go, otrzymywa-
nąz nasionrośliny Cyamposis tetragonolubus L. Włók-
no to posiada właściwości żelujące jest równlęż źro-
dłem LKT, a tym samym może wpływaó modyfikują-
co na procesy wchłaniantatłuszczttw przewodzie po-
karmowyrn (3).

Obr az mo rfo 1 o gi c zny krwi or az ntektore p ar am etry
hematologiczne mogą stanowić wstępną ocenę stanu
zdrowia zw terzęcia (5, 20, 2 3 ), W do stępnym p iśmien-
nictwie brak jest informacji na temat wpływu rodzaju
tŁuszczll oraz stopnia jego utlenienia na obraz morfo-
1o giczny krwi obwodowej fu czników po zakończonym
okresie tuczu. W pracy podjęto więc próbę określenia

wpływu zastosowania w żywieniu świń dodatku utle-
nionego oleju na wybrane parametry hernatologiczne
krwi obwodowej u tych zwierząt. W pracy podjęto
rowniez próbę określenia w jakim stopniu dodatek
antyutleniaczy (octanu a-tokoferolu i askorbinianu
s o du), a także włókna r o zpuszczalne go ( guaru), do da-

wanych do paszy zawierającej utleniony olej, wpłynął
na badane parametry u świń.

Matetiał imetody

Zwierzęta.35 tuczników rasy (wbp x pbz) o masie ciała
około 35 kilogramów podzielono na 5 grup metodą analo-
gów. Eksperyment został przeprowadzony w układzie
dwóch równoległych doświadczeń. Schem aty czny lkład
doświadczeń przedstawiono w tab. l. Zwierzęta byĘ kli-
nicznie zdrowe, miały prawidłowe przyrosty masy ciała.

Tab. 1. Schematvczny układ doświadczeń

Objaśnienia: D-1 - doświadczenie pierwsze, D-2 doświadcze-
nie drugie, b.o. bez dodatku oleju, o,n. z dodatkiem oleju
nieutlenionego, o.u. - z dodatkiem oleju utlenionego, wit.* - octan

a-tokoferolu * askorbinian sodu.

Grupa lll
- 0.u. + guar

G rupa lll
- 0.u,

Grupa l

- 0.u.
Grupa ll

- o.u. + wit.*



Tab.2. Skład (%) i rvańość pokarmowa mieszanek - doświadczenie 1

Objaśnienia: +50% olej lniany, 25%o olej rybny,25oń olej rzepakowy.**50%o olej lnia-
ny, 25oń olej rybny, 25Y" olej rzepakowy.

Tab. 3. Skład (%) i wartość pokarmowa mieszanek - doświadczenie 2

Objaśnienia: *50% olej lniany, 25"ń olej rybny, 25oń olej rzepakowy, **preparat za-
wierał 50% octanu c-tokoferolu.
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około 110 kg. Energię metabolicznąmie-
szanek wyliczono na podstawie rÓwnań
regresji (13). Dostęp do wody był nie-
ograruczony.

Oteje. Do mieszanek dodawano olej
będący mieszaniną oleju lnianego, ryb-
nego i rzepakowego w proporcjach 0,5 :

,,0,25 : 0,25. Olej lniany był tłoczony
nazimno, oleje rybny i rzepakowy były
prociuktem odpadowym przy produkcji
konsetw rybnych, Olej utleniony otrzy-
mano pTzez ogrzewanie mieszaniny ole-
jów do temp. wrzenia i utrzymyrvaniu
ich w tym stanie przez 6 godzin dzlen-
nieprzez 7 dni, Wyniki jakościowej ana-
lizy oleju podano w tab. 4. Tio Barbitu-
ric Acid Reactive Substances - TBARS
oznaczono wg rnetody Pietrzyka z mo-
dyfikacj ą Mr oczka, a liczbę nadtlenkową
metodą j odo meĘ czną (I7 ).

Badania hematologiczne. Po zakoń-
c zony m okre s i e tuczll zw ier zęta zo stały
poddane ubojowi. Krew do badań po-
btano zżyĘ czczej przedniej w ilości 8
ml do probówek z antykoagulantem
(EDTA). Badanie morfologiczne obej-
mowało określenie stęźenia Hb, liczby
Ht, MCV liczby leukocytów i erytrocy-
tow. Oznaczenia wykonano metodą pół-
automatyczn ą przy uży clu licznika HC
510. Rozmazy krwi barwiono metodą
MGG w celu określenia procentowego
udziału poszczególnych krwinek bia-
łych

Opracowanie wyników. Uzyskane
wyniki oplacowano metodą anallzy w a-

riancji w układzie jednoczynnikowym
(statgraphics Plus 6.0).

Wyniki iomówienie
Wyniki analtzy jakościowej olejów

stosowanych w doświadczeniach 1 i
2 przedstawiono w tab, 4. Obserwo-
wany WZroSt liczby nadtlenkowej w
oleju rybnym po ogrzaniu z 3,8 do
38 potwierdza wykazywanąprzez
innych autorów dużą podatność
tego oleju na utlenianie.

Uzyskane w doświadczeniu 1 wy-
niki przedstawiono w tab. 5. Na uwa-
gę zasługuje istotne obniżenie stęże-
nia hemo globiny, liczby erytrocytów
oraz liczby hematokrytowej u świń
otrzymujących mieszankę zawiera-

jącą olej nieutleniony. Podobną choć nieistotną ten-
dencję obserwowano u zwierząt otrzymujących mie-
szankę zawierającąolej utleniony.W obu grupach świń
w doświadczeniu 1 stwierdzono tendencję wzrostową
w odniesieniu do liczby całkowitej krwinek białych,
sp owodowaną zwięks zony m udzi ałęm limfo cytów w

Wszystkie zwierzętabyły okresowo (co dwa tygodnie) ba-
dane. Dwukrotnie przeprowadzono odrobaczanie prepara-
tem Levamisol5% 1,5 g na 1 kg m.c.

Zywienie. Zwierzęta zywione były dwa razy dziennie
mieszankami pełnoporcjowymi (skład i wartość pokarmo-
wą mieszanek przedstawiono w tab. 2 i 3) do masy ciała



Tab. 4. Wyniki analizy jakościowej olejów

Rybny + lzepakowy nieutleniony

Rybny + rzepakowy utIeniony

Lniany nieutleniony

Lniany ulleniony

Objaśnienia: LOO liczba nadtlenkowa, TBARS substancje

reaguj ące z kwasem tiobarbifurowym.

Tab. 5. Wartości wybranych wskaźników hematologicznych

- doświadczenie 1

Objaśnienia: a,b p<0,05,A,B p<0,01.

Tab. 6. Wartości wybranych wskaźników hematologicznych

- doświadczenie 2

ferolu i askorbinianu sodu spowodował jednakwzrost
stężeni do wartości ob
grupie ankąbez dodat
Liczba nychnieuległa
dzono również tendencję spadkowąogólnej liczby leu-

obserwowanych w doświadczeniu 1 oraz u świń ottzy-
muj ących do datek guaru hemato 1o gi czny ch obj awów
stresu.

h
n
badań niektórych autorów (4, 15) przy czym uzyski-
wane wyniki -

ne. Wykazan t

TBARS w o
ności dysmltazy ponadtlenkowej erytrocytow (14).

Obserwowane w badaniach własnych zmlany w pro-

nę dziaŁante ni e był o zw lązanę z r o dzaj em st o s ow an e -

go oleju. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe zawar-
ti w oleju, który był podawany bez antyutlentaczy jak
również nadtlenki lipidowe znajdujące się w oleju utle-

intensyfikacji na pozio-

il#:'f ti^ifr ',i,i""u'#ui,i-

czeniu 2,uktorych pod wpływem dodatku octanu a-
-tokoferolu i askorbinianu sodu do mieszanki uzyska-



to jednak obserwowana tendencja pod wpływem do-
datku octanu a-tokoferolu i askorbinianu sodu wska-
zywaŁa na ich korzystne dziaŁanie. Octan a-tokofero-
lu zwiększa utlenienie glukozy (16), natomiast guar
obniża poziom glukozy we krwi, co moze stwarzać
niekorzystne warunki enetgetyczne dla krwinek czer-
wonych (9, 10, 19). Zwiększona synteza hemoglobi-
ny, będąca mechanizmem kompensacyjnym powyż-
szych o ddziaływ ań znalazŁa swoj e o dzwi erci e dlenie
w wynikach przeprow adzonych badań . Łączne korzyst-
ne oddziaływanie octanu a-tokoferolu i askorbinianu
sodu, ktory uczestntczy w syntezie hemoglobiny (2I)
znalazło swój wyraz w wynikach uzyskanych w gru-
pie świń w doświadczeniu 2 otrzymujących olej utle-
niony z dodatkiem przeciwutleniaczy (ab. 6). Przesu-
ni ę c ie obr azl b i ałokrwinkowe go w kierunku granul o -

cytarnym u świń otrzymujących przeciwutleniacze
chociaż statystycznie nieistotne pośrednio potwierdziło
korzystne działanle obu witamin w procesach odpor-
nościowych (9, 18). Witamina E wykazuje działante
ochronne w stosunku do erytrocytow ptzez stabiiiza-
cję błon komórkowych (14, 16). Fakt ten nie znalazł
jednak potwierdzenia w uzyskanych wynikach, bo-
wiem liczba erytrocytów u świń otrzymujących olej
utleniony oraz olej utleniony z dodatkiem octanu a-
-tokoferolu i askorbinianu sodu nteróżniŁy się istotnie
(tab, a). Wyrazem korzystne g o dztałania prz e c iwutle -

nuaczy nie muszą być jednak zmlany Iiczby erytrocy-
tów, czego potwierdzeniem sąniektore wyniki badań
(7 ,12).
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U wybrakowanych ptaków z por,vodu zaburzeń chodu pochodzących z dwóch

sta<1 brojlerów przebadano histologicznie część bliższą i dalszą kości udowej i
skoków, poddano badaniom wirusologicznym część bliższą i dalszą kości udo-

wej oraz badano surowice na obecnośc przeciwciał clla wirusa niedokrwistości

kurcząt (CAV), IBDY i Mvkoplazma sp.W pier-wszym stadzie 1iczącym około

20 00O osobnikórv 867 ptaków padło przed osiągnięciem wieku 32 dni. Ogółem

śrnieńelność wynosiła 5,39oń, a l01 sztuk wybrakowano z powodu kulawizny,

W drugim stadzie liczącym 20 000 ptaków ogólna śmierlelność wynosiła 6,13%

i l38 ptaków wybrakowano z powodu ku)awizny, zaś 1l28 ptaków padło przed

osiągnięciem wieku 32 <lni. Martwica chrząstki i bakteryjne zapalenie szpiku

kostnego występowało w części proksymalnej kości udowej oraz w tibiolarsLts

Z 62,5% znrian wyosobniono Staphylococcus aLlreus Martwica chrząstki na tle

zakażenta S. aureus była główną przyczyną kulawizny
G.
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Przez okres 2 lat obsetwowano 90 suk z nowotworami gruczołu mlekowego

po usunięciu zmiany pier-wotnej. Dwudziesfu dziewięciu sukom usunięto jajniki

przed pojawieniem s-ię zmian nowotworowych w gruczole mlekorvym, u 22 usu-

nięto jajniki po operacji nowotworu w gruczole mlekowym, u 39 nie przeprowa-

dzono kastracji. U 58 suk (640ń) zdiagnozowano nowotwór złośliwy przy czym

tt 15 zwieruątztej gfupy (26%) w okresie 2 lat pojawiły się zmiany nowotworo-

we w gruczole mlekowym niezaleźnie od przeprowadzonej kastracji. U 32 suk

zdiagnozowano raki inwazyjne i dobrze wykształcone. 63% kastrowanych suk i
5'tYonie kastrowanych z rakami inwazyjnymi padło w ciągu 2 lat po zabiegu

chirurgicznym na nowotwór gruczołu mlekowego 
G.
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niki prognostyczne w toksycznym zapaleniu gru-
czołu mlekowego u krów mlecznych. (Prognostic in-
dicators for toxic mastitis in dairy cows). Vet. Rec.
I43, I27-I30, 1998 (5)

W trakcie trwającyclr 3 lata badań nad toksycznym zapaleniem wymienia,

przebadano klinicznie i laboratoryjnie 54 ktowy mleczne. W badanej gupie 25

(46,3%) krów padło i29 (53,7%) przeżyło U osobników, które padły w porów-

naniu do Ęch,ktore przeżyły szok była znamiennie wyższa wartość hematokry-

fu i niższa temperatula wewnętrzna ciała. W oparciu o te parametry w 84%

przypadków można było ustalić prawdopodobieństwo przeżycia i w '73Yo praw-

dopodobieństwo padnięcia na skutek toksycznego zapalerlia wymienia. 
G.


