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Sutnnlary

Podstawą wielkotowarowego chowu indykow rzeź-
nych sąwys linie ge-

nsĘczne. C kosztem
obniżenia ic oza upo-
śledzeniem odporności o podłożu genetycznyffi, w
każdej populacji nsylvnym wy-
stępująstale rożn zakaźne,które
dodatkowoupośl ściowe (6,2I).
Jednym ztakich czynników mogąbyć produkĘ utle-
niania lipidów, które nie Ęlko obniżają wartość po-
karmową p asz, ale tabe oddziab.u.uj ą immunosupre-
syjnie twzkadzająwiele narządow (3,7) oraz obntża-
ją trwałość tuszek (

go tŁuszczu ma wp
wątrobowych (16) i

sze badania własne przeprowadzone na indykach nie

wyższym celowe było określenie reakcji indyków zy-
wionych mieszankami o zróżntcowanym stopniu utle-
nienia tłuszczu na zakażęnie wirusem krwotocznego
zapalenia j enteritis - HE). Zakaże-
nia tym wi ndyków w Polsce sąpo-
wszechne (I2, 13) co uzasadnia podjęcie tego typu
badań również względami prakĘcznymi. Jest to tym
bardziej istotne, że z enki lipidowe, jak i
wirus HE wykazująs immunosupresyjne.

Matefiał imetody

Do doświadczeń użyto 60 jednodniowych piskląt indy-
czych typu BUT-9, które odchowywano w izolowanych
wiwariach Katedry Chorób Ptaków. Ptaki podzielono na 5*)Praca finansowana w ramach grantu KBN nr 5 PO6E 02013
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Psze n ica

Poeksltakcyjna ś rula sojowa
(46% białka)

Mączka mięsna (55% białka)

Tł u szcz*

Pozostałe * *

Białko całkowite, %

Tłuszcz, %

EM, MJ/(s

Melionina + cystyna, g

Lizyna, g

Wilamina A, lU

Witamina E, mg

Ca, g

P (przyswajalny), g

Na, g

Se, mg

Tab. 1. Skład i wartość pokarmowa mieszanek pa-
szolvvch

Tab.2. Zawartość nadtlenków lipidowych (mEq Orlkg) w dodawanym
tłuszczu i skarmianej paszy

Objaśnienia: * Mieszanina oleju rzepakowego i tłrtszczl drobio-
wego 66:340ń; ** Kreda, fosforan wapnia, NaCl, NaHCO3, DL-
metionina, L-Itzyna HCL, L-treonina, premiks mineralno-wita-
nrinowy, enzym paszowy! od 1 do 12 tyg. stosowano Diclazuril
(l mg/kg) i Flawofosfolipol (5 mg/kg)

grup po 12 indyków każda i żywiono ad ]ibitunl sypkimi
mieszankami o składzie przedstawionym w tab. 1. Czynni-
kiem róznicującym mieszanki w poszczególnych grupach
doświadczalnych był stopień utlenienia tłuszczll. Do każ-
dej z mieszanek (przygotowlłvanych w tygodniowych por-
cjach) dla grup doświadczalnych dodawano mieszaninę
oleju rzepakowego i tłuszczu drobiowego (odpowiednio
66:34%) o roznym stopniu utlenienia: poniżej 5 (gr. I i V
(K)),50 (gr. II), 100 (gI. III) i 150 (gr IV) mEq Orlkg. W
pierwszych 4 tygodniach odchowu dodawano 20ń, aw na-
stępnych 30ń thłszcztl (tab, 2). Utlenianie lłuszcztt prowa-
dzono w kontrolowanych warunkach opisanych w pracy
Zduńczyka i wsp. (22). Użyte do badań indyki były wrażli-
we na zakażenl,e wirusem HE. Sześciotygodrriowe indyki
grupy I,II, III i IY zakażono dożylnie wirusem HE w daw-
ce 103,6 EID50. Indyki grupy V (K) oraz dwa indyki grupy
lV stanowiły nle zakażoną kontrolę, Po ]2 godzinach od
zakażęnia ptaki wszystkich grup wazono, a następnie po-
bierano od nich krew, usypiano chlorofonnem, po czym
poddawano je badaniom anatomopatologicznym, ocenia-
jąc m.in. marmurkowatość śledziony i stopień jej powięk-
szenia (splenomegalię) oraz określano indeks śledzionowy
(procentowy udział masy śledziony w masie ciała indyków).

W surowicy kr-wi oznaczano zawartość białka całkowi-
tego metodą kolorymetryczną poziom lizozymll metodą

Tab. 3. lndeks śledzionowy i wskaźniki biochemiczne surowicy krwi in-
dyków zakażonych wirusem HE

V(l()

Masa ciała (kg)

Masa śledziony (g)

lndeks śledzionowy (%)

Białko całkowite (g/dl)

Lizozym (mg/l)

Geruloplazmina (mg/dl)

2,475"b

3,822qcb

1,553Bccd

4,37sABh

2,2628"

3,700.b

2,607"

4,635łet,

1 ,770Bcbe

4225^Bb

3,202Bbc

2,838b

2,337"b

4,977łe,l

2,14lABab

3,650B,

4,455ł"o

4,035,

2,480,b

6,545A.

2,6 0 8A.

4,0758bc

5,7 73A,

3 ,51 5,b

2,220b

2,395c,

1,072cd

4,900A.

2,6528"

2,865b

0,53

0,383

0,1 39

0,116

0,348

0,1 65

Objaśnienia: ABC - różnice statystycznie istotne przy P < 0,01; abc - przy
P < 0.05

opisaną przezParry i wsp. (17) i stężenie ceruloplazmlny
metodą Ritericha (lB).

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie metodąwa-
riancj i jednoczynnikowej.

Wyniki iomówienie

Wcz e śni ej s zę b adanta wła sne wyka zaŁy, że skarmi a-

nie mieszanek natłuszczonych tŁuszczęm o różnym
stopniu utlenienia nie powoduj ę znacznyah zaburzei
w homeostazie ustroju, co moze świadczyć o duĄch
zdolnościach adaptacyjnych organizmu indyków ( 1 0,
14, 15). Prezentowane badania miaĘ natomiast wy-
kazac czy mieszanki o różnym stopniu utlenienia tłusz-
czu upoŚledzająfunkcje obronne organizmu. W tym
celu zakażono wirusem HE 6-Ęgodniowe indyki ży-
wione mieszankami doświadczalnymi, a następnie
określano indeks śledzionowy, ktory jest najważniej-
szą zmtaną pato gnomic zną w przebie gu zakażenla i
dowodzi o stopniu wrażliwości ptaków (4, 8, 13).
Dodatkowo określano w surowicy indyków poziom
białka całkowitego, |izozymu i ceruloplazminy. Wy-
niki przedstawiono w tab. 3.

Z danychtabeli wynika, że indeks śledzionowy we
wszystkich grupach indyków zakażonychwirusem HE
był wyższy w porównaniu z grupą kontrolną i zwięk-
szał się w poszczęgólnych grupach indyków wraz zę
stopniem utlenienia tłaszczu w skarmianych mie s zan-
kach. Indeks śledzionowy u dwóch indyków grupy IV
nrc zakażonych wirusem HE był podobny jak w gru-
pie kontrolnej i wynoslł I,22. Dowodzi to, że indyki
karmione pasząz udziałem nadtlenków lipidowych są



bardziej podatne na infekcje. Również zmniejszenie
zawartości btaŁka całkowitego w surowicy indyków
zywionych mieszankami z najwięks rym udzińem nad-
tlenków, a następnie zakńony ch wskazuj e na o słabie-
nie zdolności obronnych organizmu. Natomiast wzrost
poziomu lizoqlml świadczy o zwiększeniu intensyrv-
ności jego syntezy przez granulocyĘ i akfiowaniu
obrony nieswoistej na zakażęnie, szczególnie w gru-
pach indyków, u których proces zakażęniaprzebtegał
ciężej. Wzrost aktywności ceruloplazminy w surowi-
cy krwi indyków wynika z funkcji ochronnej tego biał-
kawprzypadkachdziałanianaorganizmwolnychrod-
ników (2,9,I1). Prawdopodobnie proces infekcji wi-
rusowej u takich indyków równiez spowodował wzrost
aktywności tego białka. Zawartośó białka całkowite-
go i poziomu Iizozymulnte zakażonych indyków gru-
py IV byĘ podobne jak u indyków grupy kontrolnej.
Natomiast aktywność ceruloplazminy w surowicy Ęch
ptaków była wyższa i wynosiła 3,43. Potwierdza to
ochronną funkcję tego białka przed działaniem wol-
nych rodników na wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we w błonach komórkowych.

Reasumując naleĘ stwierdzić, że indyki żywione
paszązudziałem nadtlenków lipidowych byĘ bardziej
podatne na zakażenie wirusem HE niż ptaki otrzymu-
jące mieszankę bez produktów utlenienia tŁaszcztt.

piśmiennictwo

1 . Asghar A , Lin C. F, Gray J. I., Buckley D. I-, Booren A M., Cracke] R L,,
Flegal C. l: Influence ofoxidized dietary oil arld antioxidant suplementation
on rnerr.brane-bound lipid stability in broiler meat Br Poult Sci 1989, 30,
8 1 5 -823.

2 BJaslljska M. J., Wilcz;nski l: Aktywność celuloplazminy w nlektórych
ostrych i przewlekłych stanach zapalnych u ludzi. Wiad Lek ]980, 33,
87 1 _876.

3.Cabe] M. C., Waldroup P. W., Shenner W. D,, Ca]abotta D. '6: Effect of
ethoxyquin feed preseruative and peroxide level on broiler perfomance Po-
ult Sci. 1988, 6], 1125-1130

4. Carlson H. C., A}-Sheikly E, Pettit J. R , Seawright C. Z : Mrus pańicles in
spleans and intestines of turkeys with hemorhagic enteritis Avian Dis 1974,
I8,67-73

5 Corcos Benedetti P C., D'Aquho M., Di Fe]jce M., Gentjlt V, Tagliamonte
B., Tolnassj G: Effects of a lraction of thermally oxidized soy bean oil on
growing rats Nutr. Rep. Inter. 1987, 36, 387-401

6 Dan He]]crE.: Imnrl-ulosupresion in chikens. Proc Stlr Poultry Conf,, Barce-
lona, 1990, s. t76-182

7 . Dibner J. .I., Anve]] C. A , Kitchell M. L,, Shermer W D., Ivey F.l: Feeding
of oxidized fats to broilers and swine: effects on enterocyte tumover, hepato-
cyte proliferation and the gut associated lyrnphoid tissue. Anim Feed Sci.
Techn 1996, 62,1-I3

8. Hurk J. V, van den, Al]an B. ]., Ridde]] C., Watts T, Potter A ,4 : Effect of
infection with hemorrhagic enteritis virus on susceptibility of turkeys to Esche-
richia coli. Avian Dis. 1994, 38, 708-716.

9 ]łżecka l: The protective role ol ceruloplasmin against the activity ol free
radicals in brain ischemia Ann Urriv. Mariae Curie-Skłodowska. Lub]in-
Polonia, Sectio D, 1996, 5l, 97-10].

10 ]ankowski ]., Zdńczyk Z., -Iuśkiewicz J., Koncicki A., Fa]kowska A , Faru-
ga A.: The respolse of turkeys to diets containing fat differing in degree
oxidation J. Anim. Feed Sci 2000, 9, 363-370

11 .Koh T. S., Peng R K., K}asing K. C.: Dietary copper leve1 affects copper
metabolisrn during 1ipopolysaccharide-induced immunological strcss in
chicks. Poultry Sci. 1996, ]5,861-872

12 Koncickj A: Występowanie zakażeń wirusowych u indyków stad prarodzi-
cielskich i rodzicielskich. Zesz. Nauk. AR Weterynaria, Wrocław 1,992,222,
61-6,1

13. Koncicki A: CharakterysĘka krajowych izolatów adenowirusa klwotoczne-
go zapalenia jelit (HE) indyków i ocena sytuacji epizootycznej w Polsce
Acta Acad. Agricult. Techn. O]st. Vetetinana, Olsztyn 1996, 22,3-43.

14. Koncjcki A., Krasnodębska-Depta A., Zdńczyk Z., Jankowskl -I., Wróblew-
ska M., Fa]kowska,4: Biochelrrical indices in blood and tissues olturkeys
fed leed mixtures containlng fat of different oxidation degree Polish J. Vet.
Sci 2000,3, 81-86

15. Koncjcki A , Krasnodębska-Depta A , Zdńczyk Z., Jankowskj ]., Szarek J.:

Biologiczna reakcja indyków na żywienie mieszaŃami o zróżnicowanym
stopniu utlenienia tłuszczu. Zesz. Nauk. AR Weterynaria, Wrocław 2000,

316.63-16.
16.Lambeń M. S., Ave]la M. A, Bothaln K. M., Mayes P,4.: Comparl'son of

shofi and long-tem effect ol diflerent dietary fats on the hepatic uptŃe
and metabolism chylomicron remnanats in rats. Brit J. Nutr 1998, 79,
203-211.

17 . Parly R M,, Chandan R C.. Shahani K. M.: A rapid and sensitive assay of
muramidase Proc. Soc Exp Biol Medicine 1965, 119,384-386.

18 Riteric]lR.:Ceruloplazmina.()znaczanieenzymatycznep-fenylenodwuaminą.
Chemia k]iniczna, PZWL, Warszawa, ],97l, s 205-207.

19 Sanchez-Munjz E J., Lopez-Vale]a S., Calrjdo-Polonjo M. C., Cuesta C.:

Dietary elTects on gfowth, liverperoxides and serurrr and lipoprotein Jipids in
rats led a themoridised and polymerised sulflower oil J Sci Food Agric.
l998, 76, 361-372.

20 Schee]e C. W: Effęct ofnutritional factols on the occurence ofascites and
heart failure syndrotne Proc. 9th Europ. Symp. Poultry Nutrition, Septem-
ber 5-9, Jelenia Góra, 1993, s 215-230

2l Shanna J. M.: The stnrctffe and function of the avian immune system. Acta
Vet. Hung. 1,997, 45,229-ż38.

22 Zdttńczyk Z., Juśkjewicz J., Długoszewska M., Freinagel S,, Koncjckl A.:
Biological respons ofrats on long-term feeding using diets containing oxidi-
zed fat I. Thermooxidative translormation of fat, body weght olrats, intake
arrd utilization of diet J Anim. Feed Sci. 2000, 9, 137-146.

Adres autora: dr hab. Andrzej Koncicki, prof. nadzw., ul. Baczyńskie-
go 1, 10-37l OlszĘn-Kieźliny; e-mail: koncicki@moskit.uwm.edu.pl
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Istnieje konieczność posiadania podstawowych informacji o strukturze po-
pulacji zwierząt, częstotliwości występowania określonych chorób, zwłaszcza
zakaźnych w codzienrrej praktyce lekarza weterynarii Takie dane uzyskano ana-
lizując płeó, wiek, rasę, zachorowalność i śmierlelność psów ubezpieczonych w
latach 1995 i 1996 w Szwecji Corocznie 13% psów co najmniej jeden raz uy-
magało interwencji lekarza weterynarii. Ryzyko padnlęcia wynosiło rocznje3Yo
Ryzyko zachorowania było ściśle uzależnione od wieku, płci. rasy i miejsca po-
byfu zwierzęcia Wzrastało o1,1o wyraźnie wraz z wiekiem W 1996 r ryzyko
zachorowań samic wynosiło 2,3%, samców 2,5%

G.

YERUHAM I., BREVERMAN Y., PERL S.: Ba-
danie nad wybitnąnadwrażliwością owiec w lzra-
elu na Culicoides,qp. (Study of apparent hypersen-
sitiviĘ to Culicoides species in Israel). Vet. Rec. 147,
360-363,2000 (13)

W okresie 1983-1997 rł,ystępowało sezonowo zapalenie skóry u owiec w
Izraelu. Wiek owiec wahał się od 8 miesięcy do 10 lat. Choroba wystapiła w 10

stadach różnych ras z tym , że nie chorowaĘ owce rasy Awassi. Głównym obja-
wem był świąd występujący w okresie lviosna-jesień, chociaż u niektórych zwie-
rząt świąd występował pruez caĘ rok. Badanie histologiczne skóry wykazało
nadmierne rogowacenie, gąbczastośc oraz naciek eozynofilów i komórekjedno-
jądrzastych typowy dla alergicznego zapalenia skóry Oprócz świądu stwierdza-
no na skórze brzucha, klatki piersiowej, strzyków i lvymienia, obecność otarć i
wyĘsień. Przypuszczalna przyczynąbyła nadwrażlir.vość na ukhrcie Ctt]jcoides
absolettts, C. inicola oraz C. pmticollis.
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