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Effect of short-tem heai śttess oń so re,b,lóó mical i:ndices in tulkeys

Summary

TwenĘ lz^-week-o|d BUT 9 female furkeys were u
heat stress for 50 hours. Blood was sampled from the
after the heat stress. ln the tilood serum the levels ofto

nym
dro-
ona

spo er ,16,
2I) gi (za-
sad 1 spo-
darki elektrolitowej (obniżenie w surowicy poziomu
Na, Ca, Mg, P i wzrost poziomu K) (3, I2,20,22).
Stwierdzono rownież jej wpływ na gospodarkę hor-

so gennego działania wysokiej temperatury otoczenia
na organizm ptaków sązaburzenia procesów metabo-
licznych, co może manifestowac się zmtanami wafto-
ści wskazników biochemicznych krwi.

Badania nad wpływem krótkotrwałego działanl,a
wysokich temperatur otoczenia na wskaźniki bioche-
miczne krwi prowadzono głównie u kurcząt brojle-
rów i kur niosek (3, 4, 8, II,20,22, ż3,26). Nato-
miast w dostępnym piśmiennictwie nieliczne są do-
niesienia dotyczące badań w tym zakresie u indykow
(I2, 13,28).

Celem badań było określenie wpĘrłu krótkotrwa-
łego działania temperatury otoczenia w)moszącej 35'C
na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi u indyczek
rzeżnych,

Materiał imetody

Badania przeprowadzono na 20 samicach indyków BUT
9 w wieku 12 Ęgodni, Doświadczenie wykonano w wiwa-
riach Katedry Chorób Ptaków. Ptaki poddano działaniu tem-

perafury powietrza 35'C o wilgotności względnej 47ońprzez
okres 50 godzin. Przez caĘ czas trwania doświadczenia in-

dyki otrzymlrvały do woli paszę i wodę. Przed rozpoczę-
ciem doświadczenia oraz po 2, 6,26 i 50 godzinach jego

trwania z zyły skrzydłowej indyków pobierano krew. W su-

rowicy kr-wi oznaczano: zawarlość białka całkowitego, kwasu

moczowego, mocznika, kleaĘniny, cholesterolu całkowite-
go, trójglicerydów, glukozy, wapnia i fosforu nieorganicz-
nego. Ponadto oznaczano w surowicy netodą kinetyczną
aktywnośc enzymów: aminotransf-erazy alaninowej (ALT),
anrinotran sferazy asparaginianowej (AST), fosfatazy zasa-

dowej (AP), dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH), ki-
nazy kreaĘnowej (CK), Oznaczeń dokon},wano przy lĘ-
cju zestawów diagnosĘcznych firm: Alpha Diagnosticks i

Pointe Scientific przy użycitt fotometru typ Epoll 20.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej testem t-

Studenta,

Wyniki iomówienie

Wartości badanych wskaźników biochemicznych w
surowicy krwi indyków poddanych działantu tempe-
ratury wynoszącej 35'C przedstawiono w tab. 1.

W badaniach własnychpo 2,6 i 26 godzlnach dzla-
łania stresu cieplnego stwierdzono obniżenie pozio-
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Tab. 1. Średnie wartości wskaźników biochemicznych w surowicy krwi indykólv poddanych działaniu temperatury wynoszą-
cej 35oC (n : 20; x + s)

wskaźniki
502620

Białko g/dl

Kwas moczowy
mg/dl

Mocznik mg/dl

Kteatynina mg/dl

Tróiglicerydy mg/dl

Gholestelol mg/dl

Glukoza mg/dl

Fosfot mg/dl

Wapń mg/dl

ALT lU/

AsT lu/

AP lU/

LDH lU/|

cK lU/l

4,02 t 0,51

3,32 ł 0,71

4,32 x0,81

0,30 t 0,03

36,6 t 6,63

116 t 17,19

305,2 t 45,49

6,63 t 0,71

9,88 t 0,86

10,9 t 3,81

277,9 x 45,60

1537 t 237,76

572,8 ł 139,15

2767 ,8 t 684,68

3,57 t 0,25*

3,03 t 1,29

4,14 x 0,78

0,32 t 0,05

44,6 t 14,37

114,4 ł 12,70

278,7 x21,26

5,60 t 1,03*

9,90 t 1,24

14,2 x 7 ,5

298,00 t 48,45

1639 t 246,39

718,1 t 146,43*

3554,3 t 545,61*

3,68 t 0,30

1 ,50 t 0,25* *

4,18 t 1,07

0,36 t 0,06*

55,7 t 14,9**

109,6 t 15,93

307,0 t 46,1 5

6,86 t 0,58

9,41 t 0,92

9,2 t 5,78

371 ,3 t 56,84**

1625,6 t 238,36

835,4 t 185,06**

3537,3 t 554,95*

3,84 t 0,35

1,25 x 0,40**

4,16 t 0,67

0,37 t 0,06*

61,6 t 12,03**

113,6 t 11 ,79

313,1 t 37,80

7,14 t 0,61

9,91 t 1,51

8,9 t 5,17

384,1 t 4g,2**

1515,3 t 344,83

622,7 ł 192,68

2756,7 
=767,73

4,19 t 0,43

3,80 t 0,59

3,44 x 1,27

0,40 t 0,09**

72,9 x 42,84*

126,8 ł 22,09

310,3 t 29,31

6,62 t 0,91

9,83 t 1,51

11,77 ł 7 ,64

310,22 t 60,11

1407,6 t 204,54

580,1 t 135,03

3341,4 t 802,31

Objaśnienia: * róznica statystycznie istotna przy p < 0,05. ** - przy p < 0,0l

mu białka całkowitego w surowicy, przy czym po 2
godzinach było ono statystycznie istotne. Takie krot-
kotrwałe obniżenie zawatlości białka całkowitego w
surowicy mogło byc konsekwencj ą przewodnienia hi-
potonicznego zwanego inaczej zespołem zatructa
wodą który występuje przy nadmiernym spożyciu
wody (l). Po 2 godztnach działania stresu cieplnego
stwierdzono u indykow wzrost temperatury wewnętrz-
nej mierzonej w steku, o 0,5oC tj. do 41,5"C (16), któ-

ry wywołał u nich intensyłvne zianię powodujące utratę
ciepła z organizmuprzez wyparowywanie wody z po-
wierzchni błon śluzowych wyścielających układ od-
dechowy. Uby,tek wody indyki lzupełniaĘ wzmożo-
nym jej spożyłvaniem. Z badań Parkera i wsp. (21)
wynika, że w pierwszej dobie przebywania indykow
w temperaturze 37,8"C spożycie wody wzrosło o
400%. Tak więc znacznie zwiększone picie wody
mogło doprowadzić u indyków do przewodnienia hi-
potonicznego i obniZenia poziomu białka całkowite-
go w surowicy. Ptzy przewodnieniu hipoton|cznym
stwierdza się ponadto obniżenie poziomu sodu w su-
rowicy i obniżenie wartości Liczby hematokrytowej (1,
14,24). Wskaźniki te nie były badane w doświadcze-
niu własnym, ale prace innych autorów potwierdziĘ
takie ich zachowanie u indyków pod wpĄrwem krót-
kotrwałego stresu cieplnego (12, 2I). U kur podda-
nych dztałaniu wysokich temperatur otoczenia nie

stwierdzono obniżenia zawartości białka całkowitego
i sodu w surowicy (7, 11). Należy tŁamaczyc to mniej
intenslłvnym zianiem pod wpĘwem stresu cieplne-
go, alb owie m ltczb a oddechów u kur po go dzinie prze -

bywania w temperafurze 35"C wzrosła z 40 do I20l
min. (9), podczas gdy u indyków po 30 minutach prze-
bywania w temperaturze 32"C wzrosła z 20 do 180l
min. (12). Można pTzypuszczać, że mniej intensyr,vne
zianię nie powoduje u kur spoą,,wania nadmiernych
ilości wody doprowadzającej do przewodnienia hipo-
tonicznego.

Po 6 i 26 godzinach działania stresu cieplnego
stwierdzono statystycznie wysoce istotne obnizenie
zawańości kwasu moczowego w surowicy krwi indy-
kow. W dostępnym piśmiennictwie brak jest danych
na temat zawartośct kwasu moczowego w surowicy
indyków poddanych dzjałaniu stresu cieplnego. U kur-
cząt brojlerów Friedrich (7) sHłierdzlła obniżenie, a
Ward i Peterson (26) podwyższente wartości tego
wskaźnika. Natomiast inni altorzy nie obserwowali
wpły!\.Ll stresu cieplnego na poziom kwasu moczowe-
go w surowicy u kur (11). Kwas moczowy jest u pta-
ków głownym końcowym metabolitem białka i jego
ilość może wzrastaó wrazze wzrostem zawartości biaŁ
ka całkowitego w surowicy w wyniku odwodnienia
(14). Natomiast obniżente zawartości kwasu moczo-
wego w surowicy indyków, stwierdzone w badaniach



własnych, mogło być wynikiem spadku poziomu biał-
ka całkowitego w następstwie przewodnienia hipoto-
nicznego, U ludzi poziom kwasu moczowego w suro-
wicy może także obntżać się pod wpĘwem koĄko-
steroidów i ACTH QĄ. Jakwynika z piśmiennictwa
u kur i indyków poddanych działaniu stresu cieplnego
uruchomio na zostaje oś podwzgó rzow o -przysadkowo-
nadnerczowa, efektem czego jest wzrost poziomu kor-
Ękosteroidów w surowicy (5, 6, 8). Być może u indy-
ków podobnie jak u ludzi, mają one wpĘw na po-
ziom kwasu moczowego w surowlcy.

Zawattośc mocznika w surowicy, który jako drugi
końcowy produkt przemlanbiałek u ptaków powstaje
w niewielkich ilościach, nie uległa staĘstycznie istot-
nym zmianom. W dostępnym piśmiennictwie brak jest
danych na temat wpĘwu stresu cieplnego na zawaF
tość mocznika w surowicy indyków. Natomiast Frie-
drich (7) u kurcząt poddanych działann temperatury
wynoszącej 45oC przez 1 godzinę stwierdziła wzrost
zawartości mocznika w surowicy.

Zawartośc w surowicy indyków kreatyniny, końco-
wego produktu przemianbiałkaw mięśniach, w bada-
niach własnych uległa statystycznie istotnemu podwyż-
szeniu po 6,26 i 50 godzinach dziaŁania temperatury
35'C. Również wzrost poziomu tego metabolitu w
surowicy u kurcząt wykazałaFriedrich (7). Natomiast
inni autorzy (11) nie obsetwowali zmian w wartościach
tego wskaźnika u kur. Podwyższony poziom kreaĘni-
ny w surowicy świadczy o zwiększoĄrm katńolizmie
białek mięśni, co u ludzi mogą wywołać koĄkoste-
roidy (1). Być może także u indyków podwyższony
pod wpływem stresu cieplnego poziom kortykostero-
idów spowodował wzmożony katabolizm białek mię-
śni.

Po 6,ż6 i 50 godzinach działania stresu cieplnego u
indyków obserwowano w badaniach własnych sta§-
sĘcznie istotny wzrost zawartości trójglicerydów w
surowicy. Brak jest danych na temat wpływu stresu
cieplnego na zawartość trójglicerydów w surowicy u
drobiu. Wzrost ich zawartości w surowicy może świad-
czycozablrzeniachprzemianylipidowejdoprowadza-
jących do hiperlipoproteinemii - u ludzi mogąw}nvo-
Ływać go czynniki stresowe (24).

W badaniach własnych nie stwierdzono wpływu
stresu cieplnego na poziom cholesterolu całkowitego
w surowicy indyków, co potwierdziĘbadanta innych
autorów wykonane u kur (26).

Po 2 godzinach oddziaływania temperatury 35oC
stwierdzono statysĘcznie istotne obniżenie poziomu
fosforu nieorganicznego w surowicy u indyków, co
również potwierdzają badania Kohne i Jones (12).
Natomiast Koelkebeck i Odom (11) nie stwierdzili
wpĘrłu stresu cieplnego na zawartość fosforu w su-
rowicy u kur niosek. Hipofosfatemia moze byc spo-
wo dowana nadmiernym przemteszczanięm fo s foranów
do komórek - co cechuje zasadowice oddechową a
także nadmierną utratą fosforanów przęz nerki pod
wpĘrruem koĄkosteroidów (14), U indyków w bada-

niach własnych po 2 godzinach działania temperatury
35oC stwierdzono tendencję do wystąpienia zasado-
wicy oddechowej (16). Być może pod wpĘrvem stre-

su cieplnego doszło u nich takżę do nadmiernego }\y-
dzielania hormonów kory nadnerczy i obydwa te człn-
niki mogĘ mieć wpĘrv na zawartość fosforu niorga-
n|cznęgo w surowicy.

W badaniach własnych poziom wapnia w surowicy

kogutów, wzrastała zawartośc wapnia w surowicy. co
może mieć nviązek ze wzrastającym w Ęm okresie
poziomem estrogenów (15). Tojo i Huston (25) stwier-
dzili u niosek poddanych krótkotrwałemu stresowi
cieplnemu obniżenie poziomu estrogenów w surowi-
cy, co niewątpliwie moze mieć wpĘrv na obnizenie w
niej zawartości wapnia.

U indyków po 2 i 6 godzinach działanta temperatu-

mięśniowej świadczy o wzmożonej pracy mięśni od-
dechowych spowodow anej zianiem. Nugły intensyw-
ny wysiłek może doprowadzić do wydłużenta fazy
beztlenowej przęmtany wę glowodanów w mięśniach.
W efekcie glikolizy beżlenowej w nadmiemych ilo-
ściach produkowany jest kwas mlekowy gromadzący
się w tkance mięśniowej. To nagromadzenie się pro-

i lokalny spadek pH

:.?ffii:r*:;l"ł;
de strukcj i komórek mięśniowych, Obj awia się to wzro-
stem aktywności w surowicy enzymów typowych dla
tkanki mięśniowej jak: CK, LDH i AST, które urydo-
stĄ się z uszkodzonych komórek mięśniowych do
płynu pozakomórkowego i do krwi (1).

Wystąpienie stanu manifestującego się wzrostem
aktywności CK w surowicy obserwowano również u
klr c ząt p o ddany ch działaniitt kró tko trw ałe g o s tre su
cieplnego (23).

Rozkojarzenie przemian biochemicznych w komór-
kach mięśniowych, u ptaków poddanych działaniu
krótkotrwałego stresu cieplnego przed ubojem, możę
negaĘwnie wpĘwaó na poubojową jakość mięsa. W
fuszkach kurcząt stwierdzono po uboju obniżenie pH
mięśni, odwodnienie i wybroczyny w mięśniach (23),

a u indyków występowanie mięsa PSE (18, 19).

Kohne i Jones (12) obserwowali u indyków podda-
nych stresowi cieplnemu wzrost zawatlości potasu w
surowicy,któregoprzyczrvnątakżemożębyćintensy,,v-
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na praca mięśni i obniżenie pH będące następstwem
hipoksji tkanek, prowadzące do przechodzenia jonów
potasu z miocytów do pĘnu pozakomórkowego i do
kffii (1).

W badaniach własnych temperatura otoczenia 35oC
nie miała wpłyłu na zawartość glukozy oraz akĘw-
ność enzymów: AP i ALT w surowicy u indyków.
Również u kur stres cieplny nie powodował zmian
wartości Ęch wskaźników (3, 4,7 , II,26).

Re asumuj ąc, mo żna stwi erdzi ć, że temp er atura o to -

częnia wynosząca 35oC spowodowała u indyków ob-
niżenie zawartości w surowicy białka całkowitego,
kwasu moczowego, fosfotu nieorganicznego, wzrost
zawartości kreatyniny, trój glicerydów i aktywności
enzymów: CK, LDH i AST. Natomiast nie miała wpły-
wu na zawatl';ośó glukozy, mocznika, cholesterolu cał-
kowitego, wapnia oraz aktywność en4,łnów: AP i ALI.

Uzyskan e wyniki po zwaiaj ą na stwierdze nte, że na-
wet krótkotrwałe działante temperatury otoczenia
35oC, na które indyki często narażone są w okresie
letnich upałóq moze powodować u nich zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej, metabolizmu lipi-
dów, węglowodanów i białek. To zakocęnie home-
ostazy ustroj owej może by ó przy czynąniższych efek-
tów produkcyjnych spowodowanych u młodych indy-
kow rzeźnych gorszymi przyrostami masy ctała oraz
gorszą pouboj owąj akością mięsa, a u niosek spadkiem
nieśności i obniżeniem jakości jaj.
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W badaniach przeprowadzonych na gazelach (Gaze]]a dalna nhol, G. cttvje

rl i O. doreas neg}ccfa) zastosorł,atro iwcrrnektynę (Ivomec) w inickcji podskór-

nej w dawcc 0.2 mg/kg masy ciała i C)ranlec per os w dawce 18 mg/l<g paszy dJa

całego stada i w darł,ce 9,6 mg/L rv wodzic Gazele były zarażone na clrodze

naturalnej przez Netnalodńzls i inne trychostroingylids, oraz TtL'chulis Wydalały

one z kałem jaja tych pasożytów Zarówno lvomec jak j Oramec obniżały liczbę
jaj pasożytórł, w-ydalanych wraz z kałern Podav,anie leków w pokarmic i z wotią

do picia ograniczało możliwość uszkodzeń ciała. które miały mie_lsce, gdy łapa-

no zwierzęta do indyrvidualnego stosorvaniu leków. Tylko w pr-zypadku inrvazji

Nematodilus wskazane jest indywidualne podawzrnie |ę([y, przeciwpasożytni-

czych In<lywidLtalne stosowanie leków likrvidowało bor,vienl całkowicie inlva-

zlę u,vrł,ołana przez Nenlalodillls 
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