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Badania nad przydatnością terapeutyozną
kwasu acetylosalicylowego u indyków
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Study on the therapeuti0,us€ 0f acetylsalicylic acid in turkeys
Summary

The aim of this study was to determine whether aceĘlsalicylic acid (a.a.) is safe enough (no negative effects)
to be used on meat turkeys, as well as if it is suitable for therapy of respiratory system diseases a_nd disorders
of the limbs. Examinations to determińe the innocuousness of a.a. were carried out on six-week old turkevs
through applylng the acid for 5 days at a dose,'of,0.0loń]]and 0.05"ń. '' '"':u ":,

Evaluafion of its therapeutic use was cairied out in 13 turkey's flocks on 10-20 wećk.old birds. Turkeys in
4 flocks showed clinical symptoms of respiratory illness while those in the other floćks (9) had impaired
movement resulting from deyelopment-related disorders of the limbs. In all cases a.a waś applied for a periód
of five days at a dose of 0.01%. On the tlasis of clinical and haematology examinations]](Ht, Hb, RBC, WBC,
leukogram) no negative effects of a.a. on the turkeys organisms were confirl[94: ,,,,,,,

However, biochemical examination revealed an increase in glucose and calcium values, as,well,as AST and
LDH activiĘ, and a decrease in trigliceride acid and total cholesterol levels. Acetylsalicylic acid was also
useful in treafing viral infections of the upper respiratory tract and developmen-tal diśordęrs of turkey limbs.

Keywords: aceĘlsalicylic acid, evaluation óf innocuousness, therapeutic use, turke}s.

Kwas acetylosalicyl oury (acidum aceĘlosalicylicum
a.a.) jest najpopularniejszym lekiem przeciwbólo-

wyfr , przeciwgorączkowym, przeciw zapalnym 1 prze-
ciwgośccowym. Efekty te są następstwem hamowa-
nia biosyntezy eikozanoidów (prostaglandyn i trom-
boksanów) z nienasyconych kwasów tłuszczowych (3,
9, 11, 16). Hamowanie syntezy eikozanoidów, a
zwłaszcza prostaglandyn, prowadzi do podwyższenta
sił obronnych organizmu, gdyżjak wiadomo prosta-
glandyny hamują proliferację limfocytów T, syntezę
interleukin (szczególnie IL-Z) otaz czynności komó-
rek NK. A.a. oddziaływując na ośrodek naczynioru-
chowy i przernianę materii powoduje rozszerzenie
naczyń krwionośnych skóry częgo następstwem jest
zwiększone wydalanie ciepła z organizmu. Ten ostat-
ni efekt uzyskuje się także u ptaków w wyniku pobu-
dzęnia ośrodka oddechowego.

Z krótkiego przedstawienia mechanizmu działania
a.a. wynika, że jest duży wachlarz wskazań do stoso-
wania tego kwasu u ptaków. Jest on zalecany szczę-
gólrrie w przypadkach skazy moczanowej, w stanach
stresu termicznego, przed transpoftem ptaków z od-
chowalni do obiektów tlJczll, w przebiegu chorcb za-
kaźny ch or az w chorobach kończyn (5, 1 3 ). Zaleca się
stosowanie kwasu acetylosalicylowego także w przy-
padkach krwawień okołonerkowych u indyków (4)
orazw profilaktyce syndromu puchliny wodnej u kur-
cząt (I4).

Zbadań McDanięla i wsp. (8) wynika, że 0,4oń da-
datek a.a. do paszy powoduje gorsze jej wykorzysta-
nie, wzrost śmierlelności niosek, zmniejszenie masy
jaj i grubości skorupy. Wykazano równiez, że 0,4oń
dodatek a.a. do karmy dla kur niosek pogarszawyniki
1ęgrr (7), natomiast dodatek 0,8oń powoduje u niosek
przepiórek japońskich obnizenie spozycia paszy lniż-
sząwagę jaj (9) Zaburzenia tego rodzaju nie wystę-
pująprzy stosowaniu dodatku 0,4% kwasu acetylosa-
licylowego (9), Wyniki innych autorów (2) dowodzą
natomiast, że a.a. zastosowany w dawce 0,05%o do
paszy dla niosek redukuje w końcowym okresie nie-
śności liczbę jq ,e słabymi skorupami, Al-Mashha-
dani i wsp. (1) w badaniach przeprowadzonych na
kurczętach brojlerach w wieku od 2 do 7 tyg. wykaza-
li, że a.a. stosowany w dawkach 0,5 i 1 g/kg m.c. po-
wodował zwiększenie ich masy ciała w wieku 4 tyg.,
podczas gdy dawka 1,5 g/kg m,c. powodowała w tym
wieku zmniejszenie masy ciaŁakurcząt Różnice te nie
występowały jednak u ptaków w wieku 7 tygodni.
Ponadto wykazano, że ptaki otrzymujące a.a. lepiej
wykorzystywały paszę, a dodatek 1,5 glkg m.c. tego
kwasu zmniejszał otłuszczenie tuszek. W wielu eks-
p erymentach dowi edziono, ze ne gatyrvne o ddztaływ a-
nie a.a. na organizm ptaków jest eliminowane przy
właściwym zbilansowaniu paszy pod względem za-
wańości niezbędnych nienasyconych kwasów tłusz-
czowych (NNKT) (9, 11, 15).



Z przeglądu danych piśmiennictwa wynika, żeba-
dania nad wpływem a.a. na organizm drobiu pIzepro-
wadzone były głównie na kurczętach brojlerach i nio-
skac h kurzych or az pr zęplor czy ch. B rak te go r o dzaju
obserwacji w odniesieniu do indyków uzasadniał ce-
lowość podj ęci a badań w tym kierunku. Celem ich było
wykazanie czy kwas acetylosalicylowy oddziaływuje
negatywnie na organizm młodych indykow rzeźnych
oraz ustaleniejego przydatności terapeutycznej u tego
gatunku drobiu.

Materiał imetody
Do badań użyto kwas aceĘlosalicylowy (pochodna kwa-

su salicylowego) w formie 1000% sproszkowanej substancji.
Test na nieszkodliwość kwasu acetylosalicylowego dla

indyków przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych,
przeznaczając do tego celu 60 indyków typu BUT 9 w wie-
ku 6 tyg., które podzielono losowo na 3 grupy po 20 pta-

ków: gr. I kontrolna, w gr. II i III - a.a. zastosowano z
wodą do picia w dawkach odpowiednio 0,01% i 0,05%
przez 5 dni. Ptaki odchow}T vano w wiwariach Katedry i ży-
wiono do woli standardowymi mieszankami paszowymi,

Stan zdrowia ptaków oceniano w oparciu o badanie kli-
niczne, hematologiczne i biochemiczne. Krew do badań
pobierano w 24 godz. po zakończeniu podawania a.a.. W
zakre s i e b adań hem ato lo gic zny ch o znac zano 1 tczb ę h e nr a-

tokrytową (Ht) metodą mikrohematokrytu, zawartośc
hemoglobiny (Hb) metodąkolorymetryczną liczbękrwi-
nek czerwonych (RBC) i białych (WBC) metodą komo-
rową. Do wybarwiania krwinek białych uzyrvano płynu
Natta-Herri cka. P onadto oznaczal7o skład o ds etkowy krwi-
nek biaĘch (leukogram), barwiąc rozmazy kr-wi metodą
Pappenheima. W zakresie badań biochemicznych w suro-
wicy kr-wi oznaczano zawartość glukozy, białka całkowite-
go, cholesterolu całkowitego, kwasu moczowego, kreaty-
niny, trójglicerydow, wapnia i fosforu - metodami kolory-
metrycznymi oraz aktywność aminotransferazy alaninowej
(ALT), aminotransfe r azy asparaginianowej (AS T), fo sfa-
tazy zasadowej (AP), dehydrogenazy kwasu mlekowego
(LDH), kinazy kretynowej (CK) - metodą kinetyczną.
O znaczeńdokonywano przy uży citt zestawów diagnostycz-
nych firm Alpha Diagnosticks i Pointe Scientific, fotome-
trem typ ,,Epoll-20". Uzyskane wyniki badań poddano ana-
lizie statystycznej metodą wariancj i j ednoczynnikowej.

Badania nad przydatnością terapeutyczną a.a. wykona-
no w czterech stadach indyków rzeźnych typu Big 6 w wieku
I0-I2 tyg. w liczbie po 4500-6000 ptaków każde. W sta-
dach tych występowały objawy ze strony układu oddecho-
wego (prychanie, wypĘrv z worków spojówkowych i otwo-
rów nosowych) spowodowane zakażeniem wirusem influ-
enzy. W trzech stadach zastosowano a.a. w dawce 0,0Ioń
przez 5 dni. Czwarle stado stanowiło nie leczonąkontrolę.
Ponadto a.a. testowano w 9 stadach indyków rzeżnychtypu
Big 6 i BUT 9 w wieku Iż-20 Ęg.liczących po 2500-6000
ptaków każde. U indyków tych występowały trudności 1o-

komocyjne spowodowane schorzeniami rozwojowymi nóg
(dys chondro plazja ptszczelolva i syndrom,,drżących nó g" ).
A.a. zastosowano w dawce 0,0Ioń przez oL<res 5- 10 dni.

Wyniki iomówienie
Podjęcie badań nad nieszkodliwością i skuteczno-

ścią terapeutycznąa.a. u indyków podyktowane było
względami czysto praktycznymi. W rozwijającej się
bowiem intensywnie w naszym kraju produkcji dro-
biarskiej kwas tenjest stosowanybardzo często. Duze
mo żliwo ści zastosowania praktyc znę go a.a. przedsta-
wiono w przeglądzie piśmiennictla,we wstępie niniej-
szego opracowania. War1o podkreślić, że w wielu eks-
perymentach, których wyniki przytoczono i niejedno-
krotnie wykazano negatylvne skutki stosowania kwasu
acetylosalicylowego, szczególnie u niosek, stosowano
dużo vryższe jego dawki, niż w badaniach własnych.

Pierwsza część badań dotyczyła sprawdzenia nie-
szkodliwości a.a. dla indyków rzeźnych. W żadnej z
badanych grup indyków nie obserwowano klinicznie
objawów chorobowych, a zastosowane dawki a.a. nie

Tab. 1. Poziom wskaźników hematologicznych u indyków
otrzymujących krvas aceĘlosalicylowy (i + s)

Objaśnienie: * istotność róznic p < 0,05.

Tab.2. Poziom wskaźników biochemicznych u indyków otrzy-
mujących kwas aceĘlosalicylowy § + s)

Objaśnienia: *p < 0,05, **p < 0,0l.



miaĘ wpływu na ilość wypijanej wody. Dawka 0,0Ioń
preparatu nie powodowała zmian badanych wskaźni-
ków hematologicznych (Ht, Hb, RBC, WBC) (tab. 1).
Jedynie przy zastosowaniu dawki 0,050ń stwierdzono
w odsetkowym składzie krwinek białych wzrostlicz-
by limfo c1łów (limfocytoza). Jak wy nika z b adan prze -
prowadzonych przez Al-Mashhadani i wsp. (1) jesz-
czewyższe dawki kwasu aceĘlosalicylowego (0,5; 1,0
i 1,5 g/kg m.c.) powodowaĘ zmiany w RBC i Hb.
Natomiast Shlosberg i wsp. (14), podobnie jak w ba-
daniach własnych nie wykazali zmian w warlościach
hematokrytu.

Wyniki badańbiochemicznych u indyków otrzymu-
jących a,a. zestawiono w tab.2. Kwas acetylosalicylo-
wy zastosowany w dawce 0,0Ioń powodował staty-
stycznie istotny, a w dawce 0,05Yo statystycznie wy-
soko istotny wzrost zawaftości glukozy w surowicy.
Taki wpływ na zawartość glukozy w surowicy mają
również salicylany u ludzi (15). Obydwie dawki pre-
p arafu p owo dowały wąo st akt5,łvno ś ci am i n otran s fe -
razy asparaeinianowej (AST) w surowicy. A.a. powo-
dował ponadto obniżenie poziomu trójglicerydów i
cholesterolu całkowitego oraz wzrost aktywności de-
hydro.genazy kwasu qrlekowego 

_ 
(rłn i zawarlości

wapnia w surowicy. Badaniami biochemicznymi nie
stwierdzono u ptakóą obsetwowanego u ludzi, wpły-
wu salicylanów na poziom kwasu moczowego w su-
rowicy. Godny podkreślenia jest jednak fakt, że upta-
ków obserwuje się duże rożntce osobnicze w warto-
ściach większości badanych parametrów, co wykaza-
no wcześniej w badaniach własnych w stosunku do
preparatów imidazolowych (6). Podobne wyniki otrzy-
mali inni autorzy (17) w odniesieniu do Thiabendazo-
lu. Równieżw przypadku zastosowanego a.a. wystą-
ptły duże różnice osobnicze w zawartości kwasu mo-
czowego, trójglicerydów i aktylvności enzymów ALT,
AST i CK, Miało to niewątpliwy wpĘw na wyniki
analizy s taty stycznej .

Drugi etap b adań doty czył o c eny skute c zno ś c i tera-
peutycznej a.a. w cztęrech stadach indyków rzeźnych
wykazujących objawy oddechowe na tle infekcji wi-
rusowej oraz w dziewięciu stadach indyków z zabu-
rzęniami lokomocyjnymi na tle schorzeń rozwojowych
kończyn. Oba stany chorobowe występują często w
intensywnym chowie indykóq a ich konsekwencjąsą
powikłania bakteryjne, najczęściej pałeczkami E. coli
i liczne padnięcia w pierwszym przypadku oraz odle-
ży ny na mo s tku, zahamow a.ni e p rzyro s tó w i zw tązane
ztymkonfiskaty tzęźne w drugim. We wszystkich sta-
dach otrzymuj ących a.a. zaobserwowano p ozyĘwny
efekt terapeutyczny (poprawa apetytu, ożywienie pta-
ków, zmniejszenie nasilenia objawów oddechowych,
brak wtórnych powikł ań pałeczkamt E. c o l i). N ależy
podkreślić, że w przypadku wczesnych infekcji wiru-
sowych zastosowanie salicylanów niej ednokrotnie ha-
muje dalszy ro .1vójprocesu chorobowego .i zapobiega
immunosupresji wirusowej, a w efekcie nie następują
powikłania bakteryj ne. Natomiast w stadzie kontrolnlłn
objawy chorobowe ze strony układu oddechowego na-

siliĘ się co wymagało terapii antybiotykowej. W przy-
padku zńurzeń rozwojowych kończyn, w przebiegu
których maj ąmiej sce zmiany w chrząstkach stawowych,
salicylany sąlekiem z wyboru, alchdztaŁanie przeciw-
bólowe, przeciwgo śćcowe i przectw zapalne przyno si
ptakomulgę i pozwalasięporuszać (5). Efekty teuzy-
skano także w b adaniach własnych. N alezy j ednak po d-
kreślió, że\epsze wyniki terapeutyczne uzyskuje się
przy dŁuższym okresie stosowania a.a. (10 dni).

W następstwie infekcji bakteryjnych i wirusowych,
atakżę na tle sytuacji stresowych (np. przegrzanie),w
organizmie ptaków znacznie spada poziom witaminy
C. Również a.a. wpĘwa na metabolizm kwasu askor-
binowego zmniejszającjego stężenie w krwinkach bia-
łych i osoczu. Witamina C jest naturalnym antyoksy-
dantem i spełnia istotne funkcje immunologicznę -
stymuluj e aktywno ś ó fago cytarną b i ałych c iałek krwi,
głównie granulocytów i monocytów, pobudza trans-
formację limfocytów oraz biosyntezę immunoglobin i
produkcj ę interferonu . Przy niedoborach tej witaminy
dochodzi do atrofii torby Fabrycjusza, grasicy i śle-
dzlony. Jak z powyższego wynika witaminę C należy
podawać indykom w przypadku stanów chorobowych
i nieodpowiednich warunków chowu, a tym bardziej
podczas stosowania a.a. (I2).

Na podstawie przeprowadzonych badań należy
stwierdzić, ze kwas acetylosalicylowy w dawkach
0,0Iońi0,05o^ nie powoduje u indyków negatywnych
następstw w organizmie. Może być on stosowany u
tych ptaków w chorobach infekcyjnych górnych dróg
oddechowych i w schorzeniach kończyn,
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