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Summary
Examinations were carried out to estimate the influence of high energy nutrition and antioxidant additives

on some biochernical parameters in the blood serum of Blue Foxes: bilirubin, cholesterol, total protein, glu-
cos€, urea, creatinin, urinary acid; ALT, ASP and AP. Control group K obtained feed of mean energy concen-
tration (5468 KJ EM) as recońmended by Scandinavian Standards. Experimental groups D, and D, received
feed with an energy level nearing the upper limit acceptable in the above standards (5652 and 7118 KJ EM).
The feed of group D, contained a high level of preservatives: antioxidant Rendox, so urmix
E premix and vit. E. Alt the groups complemented their feed lvith Ewomix Fur ration
Taiga Fur Iron - 40. Blood was collected from the same ten animals out of every gr : after
weaning, after completion of the first growth period and before slaughter. Evaluation of the metaholic indices
showed unfavourable elTects of energy level in feed manifesting itselfthrough an elevated level of the analysed
indices with the exception of total cholesterol, total protein, glucose and urinary acid content in both the
experimental groups. It seems that increased |evels of antioxidant, preservative and premix complemented
with selenium used in the experimental groups had a positive influence on the status of liver activity and, to a
lesser extent on the kidneys of the foxes of groups Dl and D2 as compared to control group K.
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Paszę pochodzenia zwterzęcego stosowane w ży-
wieniu lisów należą do łatwo rozkładających się. Z
tego względu wymagają szczególnej konserwacji i
zab ezpieczenia, w Ęm antyoksydacyj ne go. Mimo sto-
sowania przeciwuti enlaczy syntetycznych i niskich
temperatur przechowywania, tłuszczę w nich zawartę
j eŁczej ą. D oty c zy to szc ze golnte tŁuszczow zaw ter aj ą-
cych wielonienasycone kwasy tłuszczowę typu ome-
ga 6. Ęm samym, istnieje znaczne ryzyko narażenia
organizmu zwierząt na tzw. stres oksydacyjny (2, 6,
7). Problem ten ma szczegolne znaczenie, gdy stosuje
się żywienie paszami o zwiększonej wartości energe-
ty c znej z udziałem duż ej i l o ś c i en ergi i z tłus zc zll, kto -
ra z jednej strony j est warunkiem uzyskania optymal-
nej wielkości skór, ale moze wpływaó jednocześnie
ujemnie na ogólny stan zdrowta zwterzą| zwłaszcza
zagrażac procesom rozrodu. Zdantem niektórych au-
torów (I, 2, 6, 7, 9, II, 13, 14) żywienie takie prowa-
dzi do zabur zęń metab o li cznych, których kons ekwen-
cj ą s ą zmiany anatomop atolo giczn e, doĘ cząc e szcze -
gólnie wątroby i nerek. Intensywne żywienie tego ro-

dzaju może byc przyczyną szeregu procesów choro-
bowych, jako następstwo powstawania aktywnych
form tlenu w komórkach organizmu.

We wcześniejszych badaniach własnych (9, 11)

wskazano na zmlany patologiczne w narządach we-
wnętrznych lisów polarnych powstałe między innymi
na skutek zasto s owan ta żyw ienta p as zami o zwiększo -
nej warlości energetycznej.

Celem przeprowad zony ch badańbyło ustalentę za-
kresu zmienności warlości referencyjnych wybranych
parametrów biochemicznych w surowicy lisów, przy
różny ch poziomach żywienia energetycznego, z jed-
noczesnym sto sowaniem konserwantów i antyrtlenia-
czy w zmiennych proporcjach.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w fermie ,,S" zlokalizowanej
w woj. mazowieckim liczącej 300 zwierząt Materiał do-
świadczalny stanowiły lisy polarne niebieskie w wieku od
dwóch miesięcy (odsadzenie) do uboju jesiennego.

Spośród ogólnej liczby lisów do badań wybrano 60 zwie-
rząt, które zostały podzielone natrzy grupy (doświadczal-
na D,, D, i kontrolna K) tak, aby w każdej znichbyłarów-*] Praca finansorł,ana przez KBN PO6E2017.



na liczba samców i samic, Zestawiając grupy, kazdy miot
dzielono losowo na trzy części uwzględniając płec, co za-

jącym grupy doświadczalne było zastosowanie konsetwan-

ió* o.a, większych dawek witaminy E j dodatek selenu,

W zywieniu zw ięk-

szony poziom kons ilo-
ści 300 g/t karmy Po-

nadto karmę wzbo wce

500 g/t, w którym konc w preparacie

wynósiła 15,0 g; selenu l kg gotowej

karmy w grupie D, pozi osił 48,5 mg i

0,025 mg Se.
W grupach D, i K koncentracja witaminy E w 1 kg kar-

.tlenowych oraz parazytologiczne w kierunku stwierdzenia

obecności jaj i larw nicieni j tasiemców. Dokonyr;vano anali-

zy chemicznej karmy, która obejmowała oznaczenie zawar-

tości składnikow podstawowych, wybranych amjnokwasów
i składników mineralnych, oraz określono liczbę nadtleno-

iadczentazwje-
tęp do wody.
od ktorych po-

bierano krew. Badania przeprowadzono w 3 terminach, tj,

nowej (ALI i ASP) oraz fosfatazy zasadowej (AP), Ozna-

Qzen7ab iochemiczne wykonano ap aratem Cormay plus,
tystycznej, obli-
ie standardowe,
% ryzyku błędu

wnioskowania weryfikowano testem t-Studenta (Microsoft
Excel NT).

Wyniki i omówienie

nlęztaaznęgo spadku w trzecim pobraniu.



Średnia aktywnośc
ALT przekraczała war-
tośó 141,6 UlIlznanąza
nonnę (5). W grupie D,
w dwóch pierwszych po-
braniach osiryała prze-
dztał od 146,ż5 do
152,16 Ull i nie rożntła
się istotnie od D 

t

(I27,39-139,81 U/1), ale
była statysĘcznie istotnie
wyższa ntż w grupie K
(9I,7 5-I14,87 U/l). Ak-
tywnośó ALT w trzęcim
pobraniu w grupie D,
była statystycznie i stotn ie
wy ższa o siągaj ąc warto ś ć
27] ,46 U/l w stosunku do
grupy D 1037 ,02 U/1) i K
(94,89 U/1) (ryc. 2). Ak-
tywność tego enzymu w
surowicy wzrasta nie tyl-
ko przy obumarciu ko-
mórek, aIę też przy ich
uszkodzeniu (12).

W przeprowadzonych
badaniach (ryc. 3) śred-
nio z trzęch pobrań ak-
tywność AST w grupach
zwietząt przekraczała
wartość referencyjną
określoną n a 38,2 U/l (5 ).
Oceniając kolejno w D,
wartości (43,63 -4 5,42 U ll)
i D, (42,3I-43,05 UlI),
nleióznlĘ się istotnie. W
gupie K (58,10-77,50 U,1)
natomiast była staty-
stycznie istotnie wyższa
ntż D, i D, w dwóch
pierwszych pobraniach.
W trzecim pobraniu na-
tomiast akĘwność bada-
nego enzymu w surowi-
cy w grupie D, była sta-
tystycznie istolnie wyż-
sza (62,a8 U/1) niż w K
(36,60 Un). W grupie K
aktylvność AST istotnie
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Ryc. l. Wpływ wysokoenergetycznego żywie-
nia i antyoksydantów na poziom bilirubiny w
surowicy krwi tisów. Objaśnienia: 1 istotność
różnic międzv pobraniami oznaczono małymi ii-
terami (a i b), pomiędzy zaś grupami dużymi li-
terami (A i B), 2 - średnie różnią się istotnie (p <

0,05), jeżeli nie są oznaczone tą samą literą 3 -
istotność r óżnic wy znaczono za pom ocąprzedzia-
łów ufności NIR0.05
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Ryc. 2. Wpływ wysokoenergetycznego żywie-
nia i antyoksydantów na poziom aminotrans-
ferazy alaninowej (ALT) w surowicy krwi li-
sów. Objaśnienia: jak na ryc. 1.

58 (8)

' ponl|ni. 
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Ryc. 4. Wpływ wysokoenergetycznego żywie-
nia i antyoksydantów na poziom fosfatazy za-
sadowej (AP) w surowicy krwi lisów. Objaśnie-
nia: iak na ryc. 1.
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Ryc. 5. Wpływ wysokoenergetycznego żywienia
i antyoksydantów na zawartość mocznika w
surowicy krwi lisów. Objaśnienia: jak na ryc. 1.

Ryc. 6. Wpływ wysokoenergetycznego żywie-
nia i antyoksydantów na zawartość kreatyni-
ny w surowicy krwi lisów. Objaśnienia: jak na
ryc.1.
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Ryc. 3. Wpływ wysokoenergetycznego żywie-
nia i antyoksydantów na poziom aminotrans-
ferazy asparaginianowej (AST) w surowicy
krwi lisów. Objaśnienia:jak na ryc. 1.
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zmntejszała się w kolejnych pobraniach. Zawyżoną
aktyłvność AST w pierwszym pobraniu można wią-
zac.z częŚciową hemolizą krwi (l2).

Srednio ztrzęchpobrań krwi (ryc. 4) nie stwierdzo-
no istotnych różnic w aktylvności AP między grupami
w pobraniach pierwszym i drugim. Aktywnośc ęnzy-
mu wynosiła w grupie Dl64,9I-]I,33
U/1, D, ]5,53 78,4I-97,8Ull,nteprze-
Waczając wa yjnych (20-155 U/1) (5).
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Ryc. 7. Wpływ wysokoenergeĘcznego żywienia
i antyoksydantów na zawartość kwasu moczo-
wego w surowicy krwi lisów. Objaśnienia: jak na
ryc. 1.



W trzecim pobraniu aktywność AP była statystycznie
istotnie wyższa w grupie Dl (255 ,20 Ull) I D2

(195,86 UlI)niżw grupie K(93,47 U/1). Zwiększenie
aktywności tego enzymu w surowicy można zatem
wiązaó z upośledzeniem jego wydalania przez drogi
żółciowe ni skutek ich niedrożności, jakkolwiek wia-
domo, żęwzrostAP jest bardztej miarodajny dla oce-
ny zaburzeń profilu kostnego, niedoborów witaminy
D oraz procesów nowotworz enia (I2).

Wątrób a j e st głównym nar ządembio synte zy chole-
sterolu oraz apoltpoprotein. Określając poziom tego

wskaźnika średnio ztrzechpobrań nie stwierdzono w
surowicy krwi statystycznie istotnych rożntc między
grupami doświadczalnymi, jak również średnio dla
grup różnic między pobraniami. Poziom wahał się w
granicach od 5,43 do 6,95 mmol/l lrllęzl7acznlę przę-

I<łaczał norrnę 5,17 mmol/l (5). Podobna tendencja
mtaŁamiejsce w ocenie poziomu białka całkowitego,
którego wartości mieściĘ się w granicach od 55,10 do

73,3O gl| (norma 60-80 gil) (1) i glukozy od4,73 do

5,80 mmol/l(norma 6,94 mmol/l) (5).

Oceniając tzw. profil nerkowy badano poziom mocz-
nika, który jest głównym końcowym metabolitem prze-

miany białkowej w organizmie. Jego stężenie w suro-

wicy krwi zależy od wielkośc i podaży bi ałek w dawce
pokarmowej, rozpadu endogennych białek lub czyn-
ności wydalniczej nerek. Przyjmuje się, ze dopiero przy
spadku przesączania kłębuszkowego o ponad 50%

dbchodzi do wzrostu stężenia mocznika w surowicy
(12). Obserwowano podwyższony poziom mocznika
w stosunku do normy (1,0-i,5 mmol/l) (1). U bada-

nych zwierząt (ryc.5) w grupie D, był on statystycz-
nie istotnie najv"ryższy i wyrównany we wszystkich
trzech pobraniach (16,24-I],41 mmol/l). W grupach

D i D, wzrastał wrazz oznlce
między grupami Dl i D stotne.

NajniŹsŻe wartości stwie tj. od

14,05 do 14,82 mmol/l, które również statystycznie
byĘ nieistotne.

Kreatynina obecna w surowicy jest metabolitem
mięśni szkieletowych. Wydalana pTzez nerki jest po-

mocna w ocenie ich wydolności wydalniczej (1,ż),

Zmiany poziomu kreatyniny (.yc. 6) we wszystkich
trzech grupach doświadczalnych noszą znamiona re-

gularności, osiągając najniższy poziom w drugim po-

6raniu, przy czym statystycznie istotne różnice doty-
czągrup K i D2. Zah,łeswartości wynosił kolejno 51,98

pmol/l i 68,84 pmol/l t przek<raczał wańości referen-
cyjne 1 2,8 pmol/l (5). Zwiększoną produkcj ę kreaty-
niny naleZy w|ązac z dużązawartością białek zwle-
r zęcy ch w pokarrni e (I2).

Poziom kwasu mo czowe go był istotnie niższy w glu-
pie D, (0,051-0,0088 mmol/l) we wszystki9h trzeń
pobrańiach w stosunku do grup D l (0, 1 0-0, 1 7 mmolil)
i r 10,0l+-0,104 mmol/l) mieszsząc się w dolnych
granicach wartości referencyjnych (0-0,5 mmol/l) (12)"

inhibitorów w organizmte (I2),
Podsumowuj ąc wyniki badań można stwl,er dztc, że

istotne.
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