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Gompalative study of embryonic erythlopoiesis in laying and meat hens

Sumtnaty

The aim of the study was to compare embryonic erythropoiesis in laying (White Leghorn) and meat (Ross)
hens. The total number of erythrocytcs increased during embryonic devclopment, independent of the type of
chicken. A statistically significant difference between the number of erythrocytes in the blood of laying (1.86)
and meat (1.43 ml/mm3) hens was observed at day 10 of incubation. This difference increased during embryo-
nic development and, as a result, the number was almost identical at day 17 of incubation: 3.17 and 3.15. The
initial minimum total number of erythroc_vtes in meat hens compared to laying chickens was compensated by
the appearance of a greater number of embryonic erythrocytes. These results indicated that the type of bird,
i.e. selection trend, has a significant influence on embrvogenesis.
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Wyodrębnienie się wyspecj alizowanych populacj i
kur użytkowanych w kierunku produkcji nieśnej lub
mięsnej jest wynikiem co najmniej kilkudziesięciolet-
niej intensywnej pracy hodowlanej. Selekcja prowa-
dzona na podstawie różnych kryteriow oceny i przy
zr óżnic ow anym nac i sku s el ekcyj nym wpływa zar ów -
no na cechy będące przedmiotem doskonalenia, jak
i na szereg innych, znimi skorelowanych, Totez reak-
cja populacji ptakow na selekcję nie zawsze pokrywa
się z oczekiwanym postępem hodowlanym. Odziedzi-
czalność masy ciała, będącej głównym kryterium se-
lekcji ptaków mięsnych jest stosunkowo wysoka. Jed-
nak równoczesne doskonalenie tempa wzrosfu i cech
reprodukcyj nych j est o graniczone. Przęde wszystkim
dlatego, ze głównym efektem skorelowanym selekcji
na cechy mięsne jest ujemny zwtązek z cechami re-
produkcyjnymi ptakow (9). Ptaki selekcjonowane na
szybkie tempo wzrostu charakteryzuje m.in. znacznie
większa zamieralność w roznych okresach embrioge-
nęzy w porównaniu z ptakami selekcjonowanymi na
wysokąnieśność (3, 11). Istniejątakże badania, w któ-
rych udowodni ono zw iązek pomi ędzy typ em użytko -
wym lub kierunkiem selekcji na cechy uzytkowe pta-
ków a ich ronvojem embrionalnym, mierzonym m.in.:
liczbą somitow (5), masą ciała (4), czasem rozwoju
embrionalnego (1) lub rozpoczęcia oddychania płuc-
nego (1), ltczbąerytrocytów (2) itd.

Szacuje się, ze około 8Yo zarodków kur mięsnych
zamięr a w c zasi e inkub acj i, istotni e o gr aniczając moż-
liwo ś ci repro dukcyj ne uzytkowanych ptako w, a pr zede

wszystkim zwiększając koszt produkcji piskląt broj-
lerów. W przypadku indykow zamieralność zarodków
może dochodzić nawet do I5oń, Częśc spośrod gene-
ty cznie determinowanych c ech ule gaj ącyc h ekspre sj i
we wczesnym okresie rozwoju embrionalnego ptakow
ma charakter letalny, Szczegółowego przeglądu tej
problemaĘki dokonał Romanoff (10), którego prace
mimo upĘ.wu więlu lat nie tracąna aktualności. Obec-
nie zidentyfikowano kilkadziesiąt letalnych lub semi-
letalnych, najczęściej autosomalnych cech, uwarunko-
wany ch g en e tyc zni e, któ ryc h wykaz można znalężć na
stronie : http : l l or egonstate. edu/dept/animal - sc ienc e s/
poultry/tc.html.

Ponadto u ptaków ras mięsnych stwierdzono m.in.
zńur zenia ro zw oj u s y s t emu krwi o n o ś ne go, zw uązanę
np. z nieprawidłowym rozwojem sieci naczyń krwio-
no śnych ( 1 2 ) lub niedo statec zną|iczbą er5rtrocytów (7),
prowadzące odpowiednio - do wczesnej lub póżnej
zamięralności zarodków ptaków Toteż celem podję-
tych badań było porownanie zmtan ilościowych i ja-
ko ś c i owych erytroc ytów, zacho dzących p odczas roz-
woju embrionalnego kur nieśnych (White leghorn)
i mięsnych (Ross). W badaniach wykorzystano elek-
tronicznątechnikęanalizyobrazl,umozliwiająaąptzę-
prowadzenie odpowiednich pomiarów.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono łag,znie na 82 zarodkach kur

nieśnych (White leghorn) i kur mięsnych (Ross), lężonych
zgodnie z obowiązującą techniką, od których w l0,, 14.



lub 17. dniu lęgu pobrano krew z żyły omoczniowej, Krew
nabierano do mieszalnika i rozcieńczano roztworem soli
fizjologicznej (0,9Y"NaCl), otrzymując w ten sposób krew
rozcieńczoną w stosunku l : 100, którą wprowadzono do
komory Bi.irkera. Tak przygotowaną próbkę umieszczano
w mikroskopie świetlnym i liczono erytrocyty znajdujące
się w 6 rzędach po 11 pól i I rzędzie po 2 pola. Uzyskane
wyniki przeliczono na 1 mm3.

Ponadto rvykonano rozmazy na szkiełku podstawowym,
ktore barwiono bar-wnikiem May-Grrinwalda (6). Na kaz-
dym z preparatów liczono pod mikroskopem świetlnym 200
erytrocytów, identyfi kuj ąc erytrocyty : I rzędu, po lichroma-
tofilne i embrionalne, zgodnie z kryteriami podanymiprzez
Lucas tIamroz (8), po czym ustalono ich procentowy udział
we kr-wi każdego z zarodkow.

Losowo wybrane obrazy mikroskopowe preparatów
wczytano do pamięci komputera i posługując się progra-
mem cyfrowej analizy obrazu (MultiScan 4.01) wykonano
pomiary długości i szerokości (w najszerszym miejscu.;,
obejmujące od'720 do 750 erytrocytów w każdym z oce-
nianych terminów ( 1 0,, 14. i 17 . doba) i genoĘpie kur (White
leghorn i Ross). Istotność różnic określono metodą analizy
WarlancJ1.

Wyniki iomówienie
Całkowita liczba erytrocytów zwiększała się, jak

wynika z danych przedstawionych w tab. 1, w miarę
rozwoju embrionalnego kur, nlęzależntę od ich typu

Tab. 1. Całkowita liczba erytrocytów (mln/mm3 krwi) zarod-
ków kur nieśnych i mięsnych

Typ użytkowy
Doba lęgu

10llłfl
Kury nieśne

Kury mięsne

1,86 ł0,22 a

1,43 x 0,22 b

2,54 ł 0,17 a

2,21 x 0,16 a

3,17 t 0,15 a

3,'l5 t 0,16 a

Objaśnienie: a, b średnie w kolumnach oznaczoflę różnymi lite-
rami różnią się statystycznie istotnie przy p < 0,05
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użytkowego (nieśne, mięsne). W kazdym zbadanych
terminów (10., 14. i 17. doba lęgu) większąliczbęery-
trocytów stwierdzono w krwi zarodków kur nieśnych
w porównaniu z mięsnymi. W 10. dobie lęgu stwier-
dzono największą rożnicę między obu typami kur
(0,43 mlrVmm3), która znalazła potwierdzenie sta§s-
tyczne (P < 0,05). Uzyskane wyniki sąkolejnym do-
wodem wskazującym na wolniejsze tempo wczesne-
go rozwoju embrionalnego ptaków cięższych w po-
równaniu z lżejszymi (5).

We wcześniejszych badaniach wykazano, ze pomię-
dzy l0., a 14. dobą lęgu następuje gwałtowny wzrost
liczby erytrocytów we krwi zarodków klrzych (2).
W cytowanych badaniach, prowadzonych w 1984 r.,
na zarodkach kur mięsnych stwierdzono ich wzrost
z 0,84 do 2,12 mlrr/mm3. W porównaniu z wielkościa-
mi uzyskanymi w badaniach własnych (tab. 1 ) zwraca
uwagę znacznę zaawansowanie erytropoezyw 10. do-
bie rozwoju zarodków współczesnych kur. Przytoczo-
ne dane sugerują. ze największe rożnice w rozwoju
embrionalnym kur o rożnym typie uzytkowym doty-
cząprzede wszystkim jego wczesnych faz, bowiem
w 14. dobie Iiczba erytrocytów we krwi zarodkow kur
mięsnych pochodzącychz 1984 r., współczesnych kur
mięsnych i kur nieśnych była zbliżona i wynosiła od-
powiednio : 2,I2 ; 2,2I i 2,5 4 mln/mm3. Natomiast kon-
sekwencją zmniejszającej się różnicy między liczbą
erytrocytow krwi zarodków kur obu §pow uzytkowych
była ich niemal identyczna Iiczba w 7]. dobie lęgu
(tab. 1).

Szybsze tempo rozwoju embrionalnego kur współ-
cześnie użytkowanych w porównaniu z tymi sprzed
kilkudziesięciu lat jest.zapewne efektem prowadzo-
nej pracy hodowlanej. Swiadczą o tym badania Thax-
tona (13), według którego masa ciała,jaką uzyskiwaĘ
pisklęta w momencie wylęgu, zvviększała się, w !\yniku
25-letniej pracy hodowlanej, średnio o 0,67 g rocznie.

W tab. 2 przedstawiono zmienność liczby każdej
ztrzęch form erytro-
cytów w czasię roz-
woju embrionalnego
kur. Udział poszcze-
gólnych form erytro-
cytów w ich całkowi-
tej populacjizmięniał
się w zależności od
wieku zarodków i był
zgodny z wcześniej-
szymi uogólnieniami
(2, 4), a więc np.: naj-
większy procent ery-
trocytów I rzędu wy-
stępował we wcześ-
niejszych fazachroz-
woju embrionalnego,
w ktorych nie stwier-
dzano erytrocytów
embrionalnych.Zwra-

Tab.2. Zmiany liczby (mln/mm3 krwi) i procentu trzech form erytrocytów w czasie rozwoju em-
brionalnego kur nieśnych i mięsnych

Objaśnienie: a, b średnie w kolumnach oznaczone róznymi literami różnią się statystycznie istotnie
przy p < 0,05

Typ użylkowy/
doba lęgu

l rzędu

szt, o/lo

Kury nieśne

10

14

17

0,48 t 0,04 a 25,4 ł1,6 a

0,24 t 0,03 a 9,3 x'1,2 a

0,07 t 0,03 a 2,1 ł1,1 a

1 ,39 t 0,18 a 14,6 t 4,6 a

2,05 t 0,14 a 80,9 t 6,7 a

0,89 t 0,13 a 26,8 t 3,3 a

00
0,24 t 0,13 a 9,2 t 3,4 a

2,21 x0,12 a 71,1 x3,1 a

Kury mięsne

10

14

17

0,42 ł 0,04 a 29,1 t 1,6 a

0,16 t 0,03 a 7,4ł1,2a

0,06t0,03 a 1,9x1,2a

1,03 t 0,18 a 71,6 ł 4,6 a

1,53 t 0,13 b 69,2 t 3,4 b

1,11 t 0,13 a 36,2 t 3,5 a

00
0,53 t 0,12 a 23,4 x3,2b

1,98 t 0,12 a 61,8 t 3,3 a
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Tab. 3. Porórrnanie rozmiarów erytrocytów zarodków kur
nieśn1 ch imięsnvch

Typ użylłowy/
ce cha

Doba lęgu

10|ufl
Kury nieśne

długość

szerokość

indeks*

3,69 t 0,013 a

2,54 t 0,013 a

1,45 t 0,410 a

3,60 t 0,0'l2 a

2,32 x 0,012 A

1,55 t 0,037 A

3,72 ł0,012 A

2,44 t0,012 a

1,52 t 0,037 a

Kury mięsne

długość

szerokość

indeks*

3,67 t 0,012 a

2,53 t 0,012 a

1,45 t 0,036 a

3,57 t 0,012 a

2,57 ł 0,012 B

1,39 t 0,036 B

3,85 t 0,012 B

2,41 t 0,012 b

1,60 t 0,036 b

Objaśnienia: *szerokość/długość x l00; średnie w kolumnach
ozl7aczone róznl,nri literami różnią się statystycznie istotnie:
a,b przy p < 0,05; A, B przy p < 0,01

ca uwagę statystycznie istotna róŻnica doĘczącaLicz-
by i odsetka erytrocytow polichromatofilnych w 14.
dobie i odsetka erytrocytów embrionalnych w 17. do-
bie, w zależności od typu uzytkowego ptaków. Zarod-
ki kur mięsnych charakteryzował znacznie większy
w 17, dobie lęgu, w porównaniu z kurami nieśnymi,
procent erytrocytów embrionalnych komórek bar-
dziej dojrzaĘch w porównaniu z pozostaĘmi forma-
mi. W efekcie, mimo niemal identycznej, całkowitej
Iiczby erytrocytów w 17. dobie lęgu zarodków kur obu
łpow (tab. 1), liczba erytrocytów embrionalnych była
ponad dwukrotnie większa we krwi zarodków kur
mięsnych w porównaniu z nieśnymi (tab. 2), Sugeruje
to komp en s acj ę mn i ej s zej p o czątko wo c ałkow itęj lic z-
by erytrocytow we krwi zarodków kur mięsnych
(tab. 1) wcześniejszym- w porównaniu z zarodkami
kur nieśnych - pojawieniem się większej liczby ery-
trocytow embrionalnych.

Porównanie średnich rozmiarów er$rocy.tów (tab. 3)
wskazuje na ich niemal identyczną w 10. dobie lęgu
długośó, szerokośó i indeks kształfu, niezależnie od
pochodzenia zarodków. Wielkości te różntĘ się sta-
tystycznie istotnie, w zależności od typu użytkowego
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kur, w kolejnych dobach embriogenezy. W 14. dobie
erytrocyty zarodków kur nieśnych były dŁuższe twęż-
sze o d erytro cytów zarodków char aktery zujący ch za-
rodki kur mięsnych. Natomiast w 17. dobie stwierdzo-
no prawidłowość odwrotną. Interpretacja tych \\ryni-
ków nie jest jednoznaczna, możę wynikać z różnic
w wielkości erytrocytów pochodzących od zarodków
kur odmiennych typów uzytkowych (tab. 3) lub być
e fe kte m r o żne go udziaŁa p o s z c z e g ó lnych, r o żfiący ch
się kształtem form erytrocytów (7) w ich całkowitej
liczbie (tab.Z). Erytrocyty I rzędu są na przykład,
okrągłymi komórkami, podczas gdy erytrocyĘ embrio-
nalne maj ą ksztaŁt znacznie wydłuzony.

Uzyskane wyniki wskazują że typ uzytkowy pta-
ków, będący efektem wieloletniej pracy hodowlanej
wpĘłva na ich embriogenezę.
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Uważa się, że toksokarioza u człou,iekalest następst\Ą eln spożycia pozyu,ie-
ntazanieczyszczonego ziemią w której zna.idują sięjajaTorocaru canls Tokso-
karioza przebiega pod postacią kilku syndrornóu, chorobowych, takich jak: oczna
larrva wędĄąca, trzewna larwa wędru.ląca i tbrma utajona Badania przcprowa-
dzone nad występowaniem jaj pasożyta wc włosach psów wskaztrlą na zasadni-
czy urJzlał bezpośrednich kontaktów człorvieka z pserll u epidelniologii clroro-
by Ja_ja Toxoc,ar.l .dłi,§ występowały we włosaclr l5 (25'%) z 60 badanych psów
rv lrlandii i Zjednoczonym Królestwje, a}% 1aj zawierało zarodki, 23,9% było
rv stadium zarodkorł,ania. Liczba jaj pasożyta rv l g u,łosów wahała się od 0,69

do 300 Średnia liczba jaj rve r,vłosach psórv była znacznie wyższa aniżcli lch
ilość rł,ziemi

G.

HARCOURT-BROWN F, M., HOLLOWAY H. K. R.:
E n c ep h alito zo o n c u nicu Ii u kr ólików towar zy szą-
cych człowiekowi. (Encephalitozoon cuniculi in pet
rabbits). Vet. Rec. I52,427-43I,2003 (14)

W latach 1991 -2002 zbadano próbki krrł,i pochodzące od l 25 królikóu, torva-
rzyszącyclr człowiekowi testem ELISA w kierunku zakażenia Encephalittlzoon
t,unictili U 87 królikólv rvystępowały objarv1, neurologiczne, zaburzenta czyn-
ności nerek i oczu nasuwające podejrzenie encefa]itozoonozy Spośród 26 króti-
ków, u których nie występowały objawy chorobowe 6 (33%) reagowało dodat-
nio rv teście ELISA Reakcję dodatnią notowano też u 8 z 1) (66%') pozostałych
klólików przebywa.jącycli z króIikami seropozytywnyni U 58 kólikólv wystę-
powały objalvy neurologiczne lv postaci skręcenia głowy, drgawek, ataksji. zata-
czania się U 3 zwlerząt z tej glupy rłystęporł,ały ponadto zaburzerria czynności
nerek, a u 2 zaburzenla wzroku U wszystkich tych zwierząt odczyn ELISA wy-
padł dodatnio Elekty leczenia przv użycil-t albendazo]u. fenbendazolu. antybloty-
ków i kortykostelydów był,v różne. U części zwierząt nastąpiło salnou,yleczenie

G.


