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Summary

Examinations were performed on White Italian geese. Blood samples were collected from goslings at one-
week intervals during the first eight weeks of age. Blood samples from adult geese housed in two reproduction
flocks were collected at the beginning, middle and at the end of the laying season. Total protein, glucose, cal-
cium and inorganic phosphorus levels were determined. Additionally, the activity of alanine aminotransferase
(ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphate (AP), lactate dehydrogenase (LDH), creatine
kinase (CK) and cholinesterase (ChE) enzymes were determined. Commercial diagnostic kits were used. The
total protein, glucose, calcium and phosphorus content was the same in the gosling sera during the first eight-
weeks-of-age. A decrease in protein concentration in serum ofadult geese at the end ofthe laying season was
lbund. The activity of AST, AŁ LDH and CK enzvmes was increased in goslings.In adult geese the activiĘ of
AST was considerably lower than in goslings. The activity of AST was lower in females at the middle and at the
end of the laying season. A higher activiĘ of CK and ChE enzymes was found in ma|es than in females.
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Placa oryginalna

W przebiegu wielu chorob, na sl<utek zabwzeń czyn-
rrościowyclr narządów wewnętrznych, występują zmia-
ny w wartościach wskazników biochemicznych krwi,
Porównanie ich wartości notowanyclr u osobników cho-
ry ch z warto ś c i am i flzjolo gicznymi j e s t po mo c ne w p rzy -

zyciowej diagnostyce laboratoryjllej. W piśmiennictwie
są dane dotyczące wartości parametrów biochemicznych
surowicy kurcząt, kur, indyków i kaczek (3-5), natotniast
jedynie fragmentaryczne są doniesienia na temat para-
metrów biochemicznych surowicy gęsi (1,ż, (1,7). Roz-
woj chowu gęsi, powstawanie fenn o dużcj obsadzie pta-
ków prowadzi do wybr"rchu nowych chorób o róznej etio-
logii. Diagnostyka ich jest często trudna. Pomocne wów-
czas mogą okazać się badania biocheniczne surowicy.

Celem pracy było określenie wartości wybranych
wskazników biochernicznych w surowicy zdrowych gęsi
w pierwszych tygodniach życia oraz u ptal<ów dorosłych
w przebiegu sezonu nieśnego.

Matetiał i metody

Gąsięta. Uzyto 80 szt. jednodniowych gąsiąt rasy białej
włoskiej pochodzących z zakładll wylęgrr drobirr. Ptaki od-
chowywano systemelTl ściołowym, w izolowanytn potniesz-
czeniu, l<armiono rrrieszanką pełnoporcjową do woli i nie po-
dawano żadtych preparatów |eczticzych. W czasie obserwa-
cji nie stwicrdzano u rrich objawów chorobowych ani pad-
nięć. Od gąsiąt od 7. dnia do 8. tygodnla życl,a, w odstępach
tygodniorł,ych, pobierano próbki krwi do badań biochemicz-
nych. Pocza.lkowo, od ]. dnla do 4. tygodnia krew pobierano
od l5 ptaków z żyły 1arzmowej po dekapitacji. W pózniej-
szych teminach pobierano około 3,5-4 rnl ktwizzatokimóz-
gu od 20 gąsiąt. Bezpośrednio po wydzieleniu surowic tlży-
wano do oznaczęń biochenicznych.

,m5

Original paper

Gęsi dorosłc. Badania przeprowadzano w okresie od stycz-
nia do czerr,r,ca lv 2 stadaclr reprodLrkcyjnych gęsi rasy białej
rł,łoskiej. będących w drugirn sczonie nieśności. Stada liczy-
ły 500 i 700 ptaków, śrędnia rnasa ciała samic wynosiła około
7,4 kg. a sanrcólł, 7,85 kg, Zkażdego stada, od i5 losowo
wybrallych satlic i 15 sanrcow, pobierano krcw z żyły skrzy-
dłorł,ej, trzykrotnie w róznych okresach sezonu nieśnego: na
początku (styczcń), iv środku (kwiecień) i pod koniec (czer-
wicc). Po wydzielcniu sr-trowicy przcprowadzano oznaczenia
bioclretl icztle.

Parametry biochemiczne. W próbkach surowic oznacza-
no: zawartośc białka całkowitego, glukozy, wapnia i fosforr,r
rrieorganicznogo, a takze aktywrrość nicktórych enzymów;
anr i notransferazy alan inowcj (A Lf ), am in otransfer azy asp a-
ra_Ęini anowej (AST), fosfatazy alkalicznej (AP), dehydroge-
nazy kwaslt mlekowego (LDH), kinazy kreatynowej (CI() oraz
esterazy cholinowej (ChE).

Do przcprow adzania oznaczęh zastosowano komcrcyj rre

zestawy diagrrostyczne, wynil<i odczytywano w spektrofoto-
metfze UV/VIS SP 8-100 (PYE LINIC AM). Zawaftośc biaŁ
ka całkowitego o7iaczano testctn firmy AQUA MED|CA
opartym tla mctodzie kololymetrycznej, Do oznaczania za-
wartości glukozy w surowicy stosowano rnetodę cnzynlatycz-
ną oparlą na oksydazie glukozowej i peroksydazie, uzywajap
zestawu firmy AQUA MEDICA. Zawatlrośc wapnia i fosforu
nicorganicznego określano przy uzyciu zestawów opartych
na metodach kolorymetrycznych produkcji firrny P.Z. COR-
MAY. Aktywnośc cnzyrnów: alninotransferazy alaninorvej,
alrrin otran s f-e r azy aspar agin i an owej, dehydro genazy kwasu
mlekowego, kinazy kreatynowej ofaz esterazy cholinowej
oznaczano metodą punktu końcowego przy użyciu zestawów
produkcji finny Sigrna, Natomiast do okreśIenia aktywności
fosfatazy alkalicznej uzyto zestawu BIOCHEM TEST (POCH
Gliwice). Aktywnośc enzyrnów wyrazono w U/I (1edna jed-
nostka rniędzynarodowa enzymu katalizująca rozkład l mi-
kromola substratu w czasie 1 rninuty).
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Tab. l. Koncentrac.ja białka calkorritego, glukoz,t,
dniach żr,cia (n : l5 (l -4), n : 20 (5-8); 

7__- 
+ s)
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rt,apnia ilbslbru nieorganiczlrcgo \\ surotricy gąsiąt rr pierlrszrch tl,go-

wskaźniki
Wiek gąsiąl w

1zlslł
ygodniach

516]78
Białko całkowile (g/l)

Glukoza (mmol/)

Wapń (mmol/l)

Foslor (mmol/l)

39,57 t 3,65

12,66 t 1,54

3,04 t 0,33

2,62 ł 0.29

31,38 t 2,67

9,94 t 0,95

2,39 t 0,33

1 ,73 t 0.17

31,31 t 3,96

10,83 t 0,99

2,44 ł 0,21

'1.81 t 0.20

35,47 x 4 ,64

'l0,59 t 'l ,77

2,65 t 0,33

1 ,70 ł 0,24

39,27 t 5,36

9,63 t 0,83

2,72 ł 0,32

2,01 ł 0,27

36,49 t 2,99

9,51 t 0,46

2,67 x0,29

2,33 ł0,26

34,65 t 3,07

8,85 t 0,57

2,56 t 0,39

2,09 t 0,39

40,79 t 2,68

10,24 t 0,84

2,26 x 0,26

2,03 t 0,41

Wyniki przedstawiono w postaci
średnich wartości dla poszczcgólnych
grup ptakór,v oraz odclrylcnia standar-
dowego. Istotność różnic oceniano te-
steln t-Str.ldcrrta.

Wyniki iomówienie
Zawartośc białka, glukozy oraz

wapnia i fosloru nieorgallicznego
w surowicach gąsiąt przedstawio-
no w tab. l, a w sLlrowicach gęsi
dorosłych w tab. 2.Zawaftość biał-
ka całkowitego w ciągu pierwszych
ośmiu tygodni zycia wynosiła powyżej 30 g/l. Najwyz-
szy jego poziom stwierdzano Lr ga.siąt w pierwszyrn. pia.-
tyllr oraz ósmym tygodnirr życta. U ptaków dorosłych
najlvyższą zawartość białka całkowitego stwierdzono
w początkowym okresie nieśrrości. W tym czasie u sa-
mic notowano nieznacznie wyższy jego poziom niz
u samcow. W następnych terminach badań obserwowa-
llo stopniowe obnizenie jego zawartości i u salnic spa-
dek ten był wyrażniejszy. Pod konicc sezonu nieśnego
u samców stwierdzono wartości njższe o 3,43 g/l. a u sa-
nric o 4,94 gll w porównaniu do początku sezonu nieś-
ncgo i były to rózrrice statystycznie istotne, Nikodemusz
i wsp. (6) u młodyclr, 3-miesięcznych gęsi stwierdzlli za-
waftośc białka całkowitego wynoszącą 42,0 gl1, a u gęsi
dorosłych zanotowali wartości ponad 60 gll, jednal<,
podobnie jak w badaniach własnych, występowały znacz-
nc róznice osobnicze w obrębic grup. Podobrre wyniki
uzyskał Gaweł i wsp. (2) badając sulowice 4-1etnich gęsi.

W pierwszym tygodniu życia w surowicy gąsiąt za-
warlośc glukozy była najwyzsza i wynosiła 12,66lnrnol/l.
U gąsiaJ starszych i gęsi dorosłych, niezależnie od płci
i okresu nieśności, pozionr glukozy utrzym}nvał się na
zbliżonyn,l poziomie. Nie stwierdzono rożnlc osobni-
czych w badanych grupach ptaków. Potwierdzają to ba-
dania innych autorow (2,6).

Najwyzszy poziom wapt]ia wynoszący 3,04 mrnol/l
oraz fosforu nieorganicznego 2,62 nnolll obserwo-
wano u gąsial 1-tygodniowych. ZawartoŚĆ tych pierwiast-
ków w ko lej nych tygodni ach ży cia ule gała ni e znac zne -
mu obnizcniu. U gęsi dorosłych stwierdzono nieco wyz-
szy poziorn tych pierwiastków u san-lic niz u samców,
obserwowano równiez niewielki spadek ich poziomu
w kolejnyclr okresach sezonu nieśnego. Różnice te były
statystyczrrie nieistotne. Wyniki przedstawiane przez in-
nych autorów (6, 7) są zblizone. Podobnie nie stwier-
dzono zależności pomiędzy poziomem wapnia i fosforu
a wiekien. badanych kurcząt brojlerów (4).

Tab. 2. Koncentracja białka całkorvitego, glukoz1,, lvapnia i fosforu nieorganicznego
w surowicy gęsi dorosłych w różnych okresach sezonu nieśnego (n:30;7_-+ s)

Wyniki oznaczcń aktywności enzylnów w sLlrowicach
gąsiąt przedstawiono w tab. 3, a w surowicach gęsi do-
rosłych w tab. 4, Aktywność aminotransferaz w sulorł,i-
cy gąsiąt 8-tygodniowych była wyższa niz w pierwszytrl
tygodniu życia. U 7-dniowych ptakow aktywność ami-
notransferazy alaninowej wynosiła średnio 9,86 U/l,
awwieku ośmiLr tygodni byławyższa o 1,66 U/l, jcd-
nak róznica była statystycznie nieistotna. WięI<sze róz-
nice stwierdzano w aktywności arninotransferazy aspa-
raginianowej. W surowicaclr gąsiąt 7-dniowych wyno-
siła ona śrcdnio 19,5] U/l, a w ósnrym tygodniu życia
była dwukrotnie wyzsza. U ptaków dorosłych al<tywność
aminotransferazy alaninowej była nieco wyzsza niz u ga.-

sia.t. Nie stwieldzono zalezności aktywności tego cnzy-
nru od płci i okresu produkcji. Aktywność aminotrans-
ferazy asparaginianowej u gęsi dorosłych była znacznie
niższa niz Lr gąsiąt do ósmego tygodnia życta. W prób-
kach poclrodzących ze środka i końca sezollu rrieśnego
al<tywność tego enzymu była niższa u satnic niz u sam-
ców. Róznice te były statystycznie istohic. Obscrwowa-
no jednakzc znaczne ztóżnlcowanie u poszczegolnych
osobników w grupach, Gaweł i wsp. (2) stwierdzili, że
u gęsi w wieku 4 lat aktywność aminotransferaz: alani-
nowej i asparaginianowej była zbltżona i wynosiła od-
powiednio: 14,92 Ull i 14,42 Ull.

W pierwszym tygodniu życia w surowicach gąsiąt ak-
tywnośc fosfatazy alkalicznej wynosiła średnio 2l7,59 |J11,

w drugirn i trzecim tygodniu była nieco niższa, a od
cz\\/artego tygodnia wzrastała. U gąsiąt 8-tygodniowych
osiągnęła wartość 2]1,68 U/l. Natonliast u ptaków do-
rosłych aktywnośc tego enzymu była niższa. Na począt-
ku sezonu nieśnego wynosiła ok. 20 U/l i ulcgała nie-
zr.acznemu obnizeniu w pozniejszych terminach bada-
nia. Stwierdzono znaczne róznice osobnicze w poszczc-
golrrych grupach ptaków. Jest to zgodne z innymi aLrto-
rami (4, 8), którzy podają, ze aktywnośc fosfatazy alka-
licznej jest za7eżna od wieku ptakow: jest ona wyższa

wskaźn iki

0kres sezOnu ntesneg0

początek środek koniec

samce samice samce samice samce samice

Białko całkowite (g/l)

Glukoza (mmol/l)

Wapń (mmoul)

Foslor (mmol/l)

Ą2,90 x 7 ,26

'l 0 ,53 t 'l 
,'l

2,61 t 0,15

1,94 t 0,6

43,50 t 7,3

9,76 t 1,5

2,7 4 ł 0,17

2,20 t 0,7

41 ,48 t 6,9

9,63 t 1,81

2,63 t 0,6

1,66 r 0,3

40,'l'l t 4,49

'l0,35 t 1 ,47

2,73 ł0,2

1,86 t 0,4

39,47-t 3,93

9,36 r 1,1

2,26 t 0,69

1,46 t 0,5

38,56't 5,96

9,83 t 1,3

2,12 t 1,1

1,68 t 0,37

Objaśnienie: + róznica statystyczllie istotlra przy p < 0.05
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Tab. 3. Ak§,wność rvl,branych enz_"-mórv u, suroł,ic1, gąsiąt u, pierwszl,ch tvgodniach Ą,cia (n : 15 (1-4), n : 20 (5-6);7,- + s)

Enzymy
(U/l}

1 2 3 
Wekuasia,. wtygodniach 

6 L 7 8

Am i notla nsleraza
ala n inow a

Am inOtra nsfelaza
aspa lag ln lanOwa

Foslataza alkaliczna

DehydrOgenaza
kwasu mlekowego

Kinaza klealynOWa

Eslelaza cholinowa

9,86 t 2,61

19,51 t 3,72

217,59 t 50,73

2866,8 t 667,63

17,41 -t 9,48

29,65 x 7 ,12

8,52 t 'l ,87

22,13 t 6,2Ą

170,35 t 24,73

2193,6 t 849,42

31,15 t 26,0

27,85 t 4,56

7,46 t 1,88

32,90 t 8,73

172,8 t 45,19

2383,2 t 581,35

45,95 r 21 ,89

28.80 t 4,1 7

9,26 ł 2,37

25,70 ł 8,12

200,94 t 48,12

2656,8 t 470,58

52,60 t 'l5,97

32.45 t 7,84

8,22 ł 6,29

26,14 t 9,02

204,58 t 28,36

35'l1,7 r 883,16

48,58 t 14,91

27.96 ł 4,21

7,88 t 4,75

25,50 t 2,86

221 ,57 x 47,95

2830,9 t 890,35

49,17 ł 22,33

29,56 t 4,91

7,59 t 'l ,56

35,73-t 5,79

203,65 t 46,33

2880,3 t 625,49

41,06 t 16,94

26,97 t 3,05

11 ,52 t 6,77

38,78-t 'l2,56

271,68-t 54,28

3912,5-t 614,51

59,27 x 28,18

20,83 t 4,49

Enzymy
(U/)

pOcząiek

samce ] samice

0kres sezonu nieśnego

ś lodek

samce samice

łOniec

samce samice

Am inOlra nsleraza
a la n inOWa

Am inotla nslelaza
aspalag lnla nOwa

FOsfataza
alkaliczna

D ehydlOge naza
kWasU mlekOWe00

Kinaza kreaiynOwa

Esielaza
c holinowa

13,34 t 5,97

18,7 ł,2,79

1 9,93 t 6,83

3040,2 t 860

2'|,73 x 14,2

'l9.2 t 7.85

1 2,33 t 2,66

16,28 x 1 ,32

21,51 t 11,84

2152,9-t 1'l2

'l6,98-t 16,11

12,8"t 4,05

12,26 ł 3,24

'l8,28 t 1 ,35

14,63 x2,72

2517 ,1 x 607 ,7

19,25 t 16,45

20,75 t 6,13

12,43 ł 2,13

'l0,53-t 3,1

16,35 t 5,13

2699,9 t 289,4

15,92-t 11,53

14,Ą- x 5.42

'l4,2 ł 2,93

-l8,46 t 4,28

16,56 t 9,9

2393,8 t 735,3

'18.49 t'l2,6'|

22,0 t3,73

13,1 t 2,37

12,65-t 4,8

17,87 t 6,8

2630,3 t 895

15,15-t 9,8'|

16,1 -t 4,05

Objaśnierrie: * róznica statystycznie istotna przy p < 0,05

Objaśrrienic: * różnica statystycznie istotna przy p < 0,05

Tab. 4. Aktywność wybranych enzymów w surowic_y gęsi dorosłych w różnych okrcsach
sezonu nieŚnego (n = 30; 7_- 

+ s)

twie nie znalez1,ono danych do-
tyczących aktywności tych en-
Zymów u gęSi.

Reasulnując. lnozna stwier-
dzl,ć, że wartości parametlów
biochem icznych surowicy gęsi.
a zwłaszcza aktywnoŚĆ enzy-
mow, Wykazyw ały ZnaCZne TÓŻ-
nice osobnicze rnające duzy
wpływ na średrrie waftościwpo-
SZczególnych grupach ptakow,
zwłaszcza u gęsi dorosłych.
W związku z ty|TI przedziały
wartości fiz1olo gicznych są bar-
dzo duże.

U gąsial w pierwszych ośrniu
tygodniach życia zawartość
W Surowicy białka całkowitego,

glukozy, wapnia i fosforu utrzymywała się na stałym po-
ziorrrie. U ptaków dorosłyclr pod koniec sezonu nieśnoś-
ci. nteza7eżnie od płci, stwierdzono obnizenie zawartoś-
ci białka całkowitego w surowicy. Zawartośc glukozy,
wapnia i fosforu w surowicach pta|<ów dorosłych ulrzy-
mywała się na stałym poziomie.

Aktywnośc amin otrans fe r azy aspar agi nianowej, fos-
fatazy alkaliczncj, dehydrogenazy kwasu mlekowego
oraz kinazy kreatynowej w surowicy wzrastała wraz
z rviekiem gąsiaJ. U gęsi dorosłych aktywność amino-
transferazy aspaTaginianowej w surowicy była niższa
u samic w środku i pod koniec sezonu nieśnego. Rów-
niez aktywność kinazy kreatynowej i esterazy cholino-
wej była wyższaw surowicy samców we wszystkich ter-
minach badań.
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u ptaków rnłodych niz u dorosłych. Również Krasnodęb-
ska-Dcpta i wsp. (4) potwierdzlli zależność al<tywności
fosfatazy alkalicznej od wieku kLrrcząt brojlerow.

Aktywność dehydrogenazy kwasu lnlekowcgo i kirra-
zy kreatynowcj wzrastaławraz z wiekiern badanych _eą-
siąt i była znacznie zróżnicowana u poszczegolnych pta-
ków w grllpach. W przypadku dehydrogenazy kwasu
mlekowego wynosiła ona 2866,8 U/l Lr 7-dniowych gą-
siąt i w ciągu 8-tygodniowego okresu obserwacji wzro-
sła o 1045,7 Ull. U gęsi dorosłych, na poczaJku sezonu
nieśnego stwierdzono roznice w aktywności tego enzy-
mu w zalezności od płci ptaków. U samców wyllosiła
ona3040,ż U/l, a u samic była niższa o 887,3 U/l. Róż-
nic takich nie obser-wowano w pozostałych terminaclr
badania. Aktywność 1<inazy kreatynowej w surowicy pta-
ków 7-dniowych rniała wartość l],4l Ull, od drugiego
tygodnia życia wzrastała i w osmym tygodniLr była ona
wyższa o oltoło 4ż Ul]. Natomiast u ptakow dorosłych
aktywnośc tego enzymu w surowicy ptaków była zależ-
na od płci. We wszystkich tenninach badania u samców
stwjerdzano wyższy poziom aktywności niz u samic.
Jednakze, podobniejak w przypadku innych enzymóW
obsetwowano znaczne różnice osobnicze w grupach pta-
kow, warlość odchylenia standardowego była bardzo wy-
soka. Oznaczenie aktywności esterazy cholinowej w su-
rowicach gąsiąt wykazało. ze aktywnośc tego enzymu
w cia€u pier-wszych ośmiu tygodni życiajest bardzo zbll-
żona, u ptaków dorosłych wyższąaktywnośc tego enzy-
mu obserwowano u samców niz u samic. W piśmiennic-


