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Hatchability value 0l eggs with eggshell pimpling

Eggs with e ,,P! ling,weie investigated,in
mortalit}. ńnd, of lls. It was discovered]tha
the level of dead embrvo's damage was higher. Cuticle
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Kongenitalne uszko dzenie skorup j aj owych należy
do problemów najmniej poznanych. Skorupy z tzw.
naddatkami (eggshell pimpling) nie podlegają dyskwa-
lifikacji wg nolmy dla jaj wylęgowych. Jak dotądprzyj-
muje się, że etiologiatych zaburzeń jest wieloczynni-
kowa i do końca nię została poznana.

Badania (I4,16,17) nad Ęm problememzaprzy-
czy nę tak us zko dzonych skorup p o dawały wewnątrz-
maciczne środowisko tworzenia się jaja lub stres. Z
innych przy czyn wymieniano spadek p o ziomu wapnia
w macicznej części jajowodu spowodowany niedobo-
rem witaminy D. (9), niedobór miedzi(2),wadliwe pro-
gramy świetlne (8), wiek i porę składania jaja (I, 6)
oraz zakażęnie mykoplazmami (4).

Budowa naddatków nie j est niej ednolit a. Wyr ożnta
się dwa ich rodzaje: - powierzchowne, usytuowane
na powierzchni skorupy oraz głębokie - występujące
częściej i sięgające jej głębszych warstw (7, 16). Nad-
datki mogąbyc przyczyną strat w lęgach (14, 18). Ich
sztuczne wytworzenie jest bardzo trudne (8, 10).

Celem badań była ocena przebiegu lęgu jaj obar-
czonych naddatkami z oceną mikroanalizy j ako ścio-
wej składu chemicznego tych znamion.

Mateilał imetody
Do badań przęznaczono jaja wylęgowe od kur Starbro w

69 tygodniu życla,w drugiej połowie okresu produkcyjne-
go, Ptaki były utrzymywane w systemie ściółkowym wg
rutynowego programu świetlnego, zywieniowego i profi-
laktycznego. Do lęgu użyto 600 jaj z naddatkami (ryc. 1),

które stanowiły grupę I i 600 jaj o skorupach prawidło-

Summary

wych stanowiących kontrolę (grupa II), Jaja lęzono w in-
kubatorze Petersime w warunkach przemysłowych, Wskaź-
niki wylęgu podano w procentach w stosunku dojaj nało-
zonych. Odpad powylęgowy poddano rutynowej ana7tzię
embriopatologicznej. Brakowanie jaj i śmiertelnośc zarod-
ków w poszczególnych etapach podano w procentach w
stosunku do jaj nałożonych, natomiast liczbę stwierdzo-
nych zmian patologicznych ujęto la, procentach w stosunku
dojaj zapłodnionych.

Mikrostrukturę skorup jaj z obu grup badano metodą
mikroanalizy rentgenowskiej, przedstawionej wcześniej
(]2) i w skaningowym mikroskopie elektronowym. Miej-
sce analizy jakościowej pierwiastków wyznaczono obra-
zami wskazanymi w mikroskopie elektronowym pow. l00x
i 500x. Serie widm jakościowej analizy punktowej uzy-
skane metodą dyspersj i energii promieniou ania renlgenow-
skiego występujących w skorupie pierwiastków: C, O, Na,
Mg, A1, Si, Ł Cl, K oraz Ca przedstawiono w postaci obra-
zow graftcznych. Jednostkąna osi Xjest energia promie-
niowania rentgenowskiego przedstawiona w kiloelektrono-
woltach (keV), oś Y reprezentuje natężenie fotonów pro-
mieniowania rentgenowskiego w impulsach na sekundę
(cps). Dokumentacj ę mikroanalizy rentgenowskiej przed-
stawiono w fotmie grafl,cznej, Wyniki badań biologicznej i
embriopatologicznej analizy lęgu opracowano statystycz-
nie przy pomocy testu a dla róznicy dwóch średnich przy
dużych próbach (15).

Wyniki i omówienie

Straty w lęgach spowodowane nakładem jaj obar-
czonych naddatkami były znacznię wyższe niż się
przyjmuje w praktyce. W grupie I uzyskano obniżenie



Tab. 1. Przebieg lęgu (%/liczba)

0znaczane cechy

Jaja btakowane w trakcie doświadczenia

Jaia niezapłodnione

1-6

7-17

18-20

Grupa l

600

2l12

13,7l82

5,2131

6,7l40

11,6[10

2,8117

58,0

Grupa !I

600

*0,86

* *6,6/40

**2,3115

**2,5115

**5,3132

3,2l1g

**79,3

ś mieńelność zarodków
w dniach:

Pisklęta wybrakowane

Pisklęla zdtowe

Objaśnienia: *statystycznie istotne różnice dla p > 0,05, ** dla p > 0,01.

Zmiany.pat0l0giczne

Worek żółtkowy nie wciągnięty

Brak zrostu powłok brzusznych i uszkodzenia pępowiny

Wady ułożenia zarodka w ia ju

Retencja białka

Uszkodzenia naczyń krwionoś nych

Zaburzenia gospodarki wodnej:
plzesusze n le

przewodnienie

wylęgu o 2I,3Yoprzy zachowaniu w obu grupach po-
dobnego wskaźnika piskląt wybrakowanych. Daje to
podstawę do przypuszczenia, że pisklęta prawidłowo
wylężone z jaj o skorupach znaddatkami nie wykazu-
ją obniżonej jakości.

Natomiast zar odkl naturalnie wyselekcj onowane
wykazały w grupie Iwllższązamieralność (tab.I) oraz
istotne rożnice w uszkodzeniu embrionów (tab. 2).
Zmiany dotyczyły wad charakterystycznych dla opoź-
nionej embriogenezy, tj. retencji białka i woreczka
żółtkowego orazbrak zrostu powłok brzusznych. Po-
nadto stwierdzono, że częśc zarodków wykazywała
przesuszenie, a częśó przewodnienie, co możewiązac
się z niejednolitą budową skorupy i zmienną liczbą
porów. S/ymienione wady w grupie kontrolnej byĘ
istotnie niższe i można je uznaó za ftzjologicznę dla
odpadu powylęgowego. Stwier dzonę wady ułożęnta
zarodka w jaju wiązą się bezpośrednio z uszkodzę-
niemnaczyń krwionośnych i są charakterystyczne dla
lęgów awaryjnych.

Z obserwacj i Zięby ( 1 8 ) wynik a, że wylęgowo ść j aj
obarczonych naddatkami kształtowała się w granicach
50,96-52,17oń przy 7 5,530ń vrylęgu w kontroli. Dawa-
ło to zbliżony 23,36-24,570ń lbytek zdrowych piskląt.
Obniżenie $rylęgu z jaj znaddatkami potwierdzajątak-

żę innt autorzy (5, t+1. Żaden z nich
nie przeprowadzał jednak badań em-
briopatologiczny ch, co uniemożliwia
porównania.

W badaniach nad ultrastrukturą
naddatków (7, 16) stwierdzono, ze
wytwarzają się one bez udziaŁu zę-
wnętrznego materiału inwazyjnego.
Nie znaleziono tez zaburzeńw struk-
furze błony podskorupowej.

W niniejszych badaniach ograni-
czono się do opisu ultrastrukfury po-
wierzchni skorupy z wyr aźnym nad-
datkiem (ryc, 2 i 3). Ultrastruktura
powierzchni (ryc. 2)przy pow. 100x
nie odbiegaŁa zasadnlczo od wyglą-
du skorupy fizjologicznej, Po-
wierzchnia char aktery zowała s ię p eł-
nym pokryciem kutikult zwyraźny-
mi pęknięciami, które tw orząr óżno -
kształtne wieloboki o zrożnlcow anej
wielkości. Miej scowo obserwowano
nieregularne zgrubienia w postaci
grudkowatej, Ilznaw anę za tzw. nad-
datki. Powiększenie 500x wymienio-
nego znamienia (ryc, 3) uwidacznia
ubytki kutikuli nad zmienioną po-
wierzchnią wyraźnie odgraniczoną
od prawidłowej powierzchni skorupy.

Rozkład po szcze golny ch pierwiast-
ków na przekroju skorupy w miej-
scach uszkodzony ch przez naddatki
nie byłjak dotąd przedmiotem badań.

Grupa l

11,2

2,g

11 ,6

7,9

2,5

6,9

3,1

Grupa ll

3,2

1,4

4,3

1,2

0,7

0,5

0,9

Sp ektrum ener gety czne promi eni owani a rentgenow-
skiego pierwiastków na powierzchni przekroju części
zmienionej wyraźnie odbiega od dotychczas pręzęn-
towanych wyników (lI, 12, 13). Przedstawione wid-
mo energetyczne wskazuje na znaczącą plzewagę
związków Na, Cl i O. W porównaniu z obrazęmroz-
kładu pierwiastków w skorupie flzjologicznej (11)

Tab, 2, Embriopato|ogiczna analiza odpadu powylęgoweco ("/,)

Ryc.l. Skorupy jajztzw. naddatkami (eggshe|l pimpling)



Ryc. 2. Obraz morfologiczny powierzchni skorupy - mikro-
skop skaningowy 100x

Ryc. 3. Obraz morfologiczny powierzchni skorupy z ,,nad,-
datkiem" - mikroskop skaningowy 500x

możnauznać, że zagęszczenia związków Na, Cl i Ca
nie są ftzjologiczne. Trudny do interpretacji jest fakt
znikomej zawartościwapnia w tzw. naddatkach, uwa-
żany ch dotychczas za jęgo główne skupiska. Pozosta-
łe pierwiastki Mg, Al, Si, Ł S i K występująw równo-
miernych proporcjach.

Na p o dst aw ie pr zeprowadzonych b adań mo żna pt zy -
jąć, że jaja o skorupach z naddatkami maj ą o graiiczo-
ne funkcje ftzjologtczne obntżające wartość wylęgo-
wątychjaj oponad}Ooń.
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W celu wykorzystania możliwości uzyskania dzlałania ochronnego u
szczeniąt zaszczeptono 6 suk na 1 0 dni przed przewidywanym czasem kry-
cia, a następnie po 6 tyg. szczepionką zawierającą 106-10s CCID5O/m1 her-
peswirusapsów (CHV-1). Kontrolę stanowiło 6 nie szczepionych suk. Szcze-
nięta zakażono w wieku 3 dni 100 TCCIDrn/ml zjadliwego szczepu CHV-1
przez podanie do każdego otworu nosowego i per os0,5 ml wirusa. U wszyst-
kich szczepionych suk wystąpiła serokonwersja. W grupie kontrolnej padło
po zakażeniu 18 z29 (6ż%) szczeniąt, u których w większości występowały
objawy kliniczne i zmiany sekcyjne typow ę dla zakażeniawirusem CHV- 1.

Obecnośó wirusa potwierdzono testem PCR lub jego izolacją Żadne ze szcze-
niąt pochodzących od szczepionych suk nie padło. Skutecznośó szczepienia
matek potwierdzono w warunkach terenowych. Smiertelnośó szczeniąt po-
chodzących od szczepionych matek była przed odsadzeniem staĘstycznie
istotnie niższa (II,40%) w porównaniu do szczeniąt z miotów pochodzą-
cych od matek nie szczepionych (27,1%).
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