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Thelacute toiici1} of seleniuń (sodium selenite) and lithium (Iithium ch|oride) was evaluated using 6-da1,-
-old chicken,embryos and],1-day-old male chicks. The at var tes, ltere
introduced into the yolk sać in case,of embryos, or into th ca§e o toms and
anato logica| changes were examined and deaths ed in t he chicks
Ńere oń ttre 71h day of theirlives. The ernbryos were observed until the 18th day of incubation.
samlrles fr mination on the
laśt day of heir weight and
thellen§th chloride admi-
nistered in thó ańouńt of 30 ,mg per head (III group) caused the death of embryos within 72-168 h p.i.; at the
same dose deathś of chicks,occurred much earlier - betweeń 12 and 24 h p.i. tower body weight and shorter
shanks (p < 0.01) lvere observed for embryos treated

Immunosupresja ma istotne znaczenie praktyczne
w produkcji drobiarskiej. Wpływa ona negatywnie na
stan zdrowotny ptakow i prowadzi do obnizenia wy-
nikow produkcyjnych (20, 24).Liczba agresorow śro-
dowiskowy ch zabur zających immunohome o stazę or-
ganizmu ptaków jest bardzo duża, a ich eliminacja nie
zawszę możliwa (I2). Czynniki biologiczne, a wśród
nich wirusy o działaniu immunosupresyjnym, należą
donajwazniejszychptzyczynzńurzalącychprawidło-
we funkcjonowanie układu odpornościowego (10, 20).
Prowadzone na szeroka skalę szczepientaprofilakĘcz-
ne drobiu są skutecznąmetodą oglanlczęnia ich pato-
gennego działania. Jednak, pomimo prowadzonych
szczepteń, grożne pozostają dla drobiu wirusy: zakaź-
nej anemii kur (Chicken Infectious Anemia - CIA)
( 1 , 1 0), zakażnego zapa\eniabursy Fabrycjusza (Infec-
tious Bursal Disease - IBD) (10, 19) oraz choroby Ma-
reka (Marek Disease - MD) (10, 18).

JednązprakĘcznychmetodosłonyrownowagiukła-
du odpornościowego organizmu może być stosowa-
nie preparatow farmakologicznych (3, 4, 1 3, 2 1 ). Roz-
wój immunologii stwarza rosnące mozliwości w tym

zakresie (11, 13). Mozna sądzic, ze stosowanie bez-
pieczny ch, efektywnych i tanich immunomodulatorou
rozwtĘe wiele problemów intensyr,vnej produkcji dro-
biarskiej. Na podstawie przeglądu piśmiennicnr-a. z ob-
szernej listy aktualnie dostępnych immunomodulato -

rów, wyselekcjonowano preparaty, które mogą znalezc
zastosowanie w drobiarstwie (3, 11, 15, 17). \\-rdaje
się, ze wymogi dobrego immunostymulatora dla ptl-
trzeb produkcji drobiarskiej mogą spełnić zu łaszcza:
lewamizol, izoprtnozina, jony selenu oraz jonr litu
Wprowadzenie tych preparatów do porł szechneso
użytku u drobiu powinno być poprzedzone ustalentem
ich potencjalnej toksyczności dla zarodkórł i piskla_t
kurzych. We wcześniejszych badaniach rr,łasnvch ok-
reślono ostrą toksycznośó lewamizolu i izoprinozinr
dla zarodkow i piskląt kurzych (22), natomiast celelrl
niniejszych badań było określenie toksyczności 1onor,,
litu i selenu.

Mateliał imetody
Pisklęta i jaja wylęgowe. Do doświadczeń un t0 1-.]._ _-

wych kogutków oraz jaj wylęgowych ktzyżoi,vki Hr ::. ( l



Zważone, zaobrączkowane i podzielone na grupy ptaki
w czasie eksperymenfu zywiono standardową mieszanką
dla kurcząt rzeżnych. Jaja wylęgowe inkubowano w inku-
batorze laboratoryjnym (Coudelou Francja) w warunkach
przewidzianych dla lęgow kurzych.

lmmunomodulatory. Do badań uzyto chlorku litu (Sig-
ma, USA) i seleninu sodu (Difco, USA).

Przebieg doświadczeń. Dla każdego badanego prepa-
ratu utworzono 6 grup liczących po 6 piskląt w każdej gru-
pie. W tab. I-ż podano szczegółowe dane o poszczegól-
nych preparatach i grupach.

Rozcieńczenie ocenianych immunomodulatorów sporza;
dzano w aqua pro iniectione i podawano sondą do wola
1-dniowym kogutkom. Pisklęta obserwowano przez7 dni.
W 7. dniu zycia pisklęta wazono. Notowano objawy kli-
niczne, czas padnięcia oraz zmtany anatomopatologiczne.
Od ptaków padłych i wykrwawionych w ostatnim dniu ob-
serwacji pobierano wycinki narządów do badań histopato-
logicznych. Ocenie podlegaĘ następujące naruądy: tnózg,
serce, płuca, nerki, żołądek gruczołowy i mięśniowy, dwu-
nastnica, trzustka, wątroba, grasica, śledziona, bursa Fab-
rycjusza oraz mięśnie szkieletowe. Pobrane wycinki uttwa-
lano w l0% formalinie. Sporządzone następnie skrawkipa-
rafinowe barwiono metodą HE (hematoksylina-eozyna).
W celu wykrycia obecności thlszczów mrozone skrawki
wątroby batwiono Sudanem IIL Preparaty histopatologicz-
ne oceniano w mikroskopie świetlnym Olympus BX 50 przy
powiększeniach 50 x, 100 x,200 x.

Ocenę embriotoksyczności badanych preparatów prze-
prowadzono na zarodkach kurzych. Sporządzone rozcień-
czenia immunomodulatorów w koncentracjach takich sa-
mych jak dla piskląt sterylizowano przy użyciu filtrów

(Millipore USA) i podawano dożółtkowo 6-dniowym
embrionom. Ogółem użyto l40 zarodków licząc 60 zarod-
ków dla każdego preparatu oraz I0 embrionów dlakażdej
kontroli. Inokulowane jaja świetlono co 24 godziny i noto-
wano czas zamieranl,a embrionów. W l8. dniu inkubacji
zarodki schładzano i określono masę ciała, długość skoku
i zmtany makroskopowe w narządach. Wyniki liczbowe
oceny pi skląt or az zar o dków opracowano statysĘcz nie przy
uzyciu testu t-Studenta,

Wyniki iomówienie
W pi śmiennictwie nie znalęziono szczegółowych

badań nad wpĘwem jonów litu na pisklęta i zarodki
kurze. Wyniki badań własnych (tab. 1) wskanlją że
śmiertelność zarodków zaczyna się przy dawce 30 mg
(grupa III). W grupach I i II nie notowano upadkow
piskląt. Toksyczny wpływ jonu litu zauważono jlż
u zarodków z grupy IL MiaĘ onę niższąmasę ciała
i krótszy skok (p < 0,01). Przy dawce 3\mglsń.w cza-
się 72-168 h zamarło I00% zarodków, aw czasię 12-
-24 h padły rowniez wszystkie pisklęta. Klinicznie,
przęd zejściem występowała u ptakow sennośc, wie-
lomocz oraz trudności w oddychaniu. Sekcyjnie u pa-
dłych piskląt stwierdzono bardzo silne przekrwienie
błony śluzowej wola orazprzekrwienie nerek, wątro-
by, płuc, jak rownież obrzęk i przekrwienie mózgu.
Ob s erw acj e mikro skop ow e układu limf aĘ czne go p i s -
kląt, które traktowano chlorkiem litu wykazaĘ żeniż-
sze dawki tego preparatu powodująproliferację tkan-
ki limfaĘcznej. Zmiany te byĘ widoczne szczególnie
w bursie Fabrycjusza piskląt z grup I (ryc. 1) i il. Ob-

Tab. l. Wpływ chlorku litu na zarodki i pisklęta kurze

zP
ll

z|p Il
Dawka mg/szl.

Czas zamarcia (h)

Śmiertelność (%)

Masa ciała - pisklęta
7-dniowe (g)

Długość skoku (mm)

25,5 t 1,19

1,98 t 0,09

0,6

0

0,6

0

5'|,6 t 4,8

x

6,0

0

22,'l3 x2,9

1,88 t 0,19 -

6,0

0

52,1 
=2,1

x

30,0

72-1 68

100

x

x

30,0

12-24

100

x

x

x

x

x

x

x

60,0

7 -12

100

x

x

x

x

x

x

x

600,0

0,6-1,5

100

x

x

PBs

0

25,7 ł2,13

2,18 t 0,09

PBs

0

54,3 t 5,6

x

Objaśnienia:Z-zarodki,P-pisklęta,*różnicastatystycznieistotnaprzyp<0,0|,x-niebadano

Tab.2. Wpływ seleninu sodu na zarodki i pisklęta kurze

G rupa

0biekt badania

I

zP z

ll

P

j ii-

,I

Dawka (mg/szl.)

Czas zamalcia (h)

Śmiertelność (%)

Masa ciała - pisklęta
7-dniowe (9)

Długość skoku (mm)

x

x

x

x

x

0,0002

0

50,8 t 1,59

x

0,002

48

20

24,5 t 1,38

2,05 t 0,10

0,002

0

40,8 t 3,47

x

0,02

48

100

x

x

0,02

0

47 ,7 ł 3,21

x

0,2

48

100

x

x

51,4 t 4,73

x

0,2

0

2,0

48

100

x

x

2,0

48

100

x

x

PBs

0

23,02 x 4,2

2,02 ł3,2

47,8 t 3,8

x

PBs

0

Objaśnienia:jak w tab. l



Ryc. 1. Rozrost grudek chłonnych bursy Fabrycjusza - gru-
pa I (barw. HE pow. 50 x)

S erwowano rozro St fałdóq któremu tow ar zy szył r o z-
rost grudek chłonnych. W grupie III obok zmian proli-
feracyjnych pojawiĘ się również zmtany wsteczne.
Zmiany te, to ogniskowa martwica centrów w bursie
Fabrycjusza piskląt z grup IV i V (ryc. 2). W grupach
tych obserwowano równteż nacieki heterofili w tkan-
ce śródmiąższowej oraz na obrzeżach grudek chłon-
nych. W grasicy, ntęzalężnte od dawki chlorku lifu,
stwierdzano w róznym stopniu wyrażony ogniskowy
zanik tymocytów w obrębie części korowej. W śle-
dzionach piskląt z Brup I, II i III dominował rozplem
komórek siateczki, zaś w grupach IV i V - ogniskowy
zantk tymo cytów . W nar ządach miĘszowych ob s er-
wowano przekrwienie, a w wątrobie ponadto zwyrod-
nienie tłuszczowe hepatocytów.

Jak wynika zprzeglądu piśmiennictwa, więcej da-
nych toksykologicznych zebrano na temat selenu. Oce-
nę wpł5nłu jonów tego pierwiastka na przebieg em-
briogenezy zarodków kurzych podają między inny-
mi, Rzyrrrowska i wsp. (16). Palmer i wsp. (1a) po-
rownując toksyczność dla 4-dniowych zarodków ku-
rzychrożnychzwtązkowchemicznychzawierających
selen, zwracająuwagę na jego silne działanie embrio-
toksyczne. Autorzy ustalili, ze dawka LDrn seleninu
sodu dla zarodków wynosi 0,3 mg/kg. Wykazali oni
równiez, iż formy selenu związane z aminokwasami
siarkowymi są mniej toksyczne niz formy nieotgantcz-
ne tego pierwiastka.

Badania własne, ktorych wyniki zębrano w tab,2,
potw ier dzająr ównież znaczną embriotoksyczno ść j o-
nów selenu dla zarodków kurzych. Gdyby porówny-
wać toksycznośc tej samej dawki selenu dlazarodka
i pisklęcia, to LD,nn dla embrionów wynosi 0,02 mg
a dla jednodniowych piskląt 2,0 mg (czy|t I00 razy
więcej !). W grupie II (0,002 mglzarodek) w czasie 48 h
p adło 20Yo zar o dkow, a pr zy dawc e 1 0 -krotni e wy ższej
(grupu III) padły wszystkie inokulowane embriony.
W grupachpiskląt: I,II, ilI i IV, którympodano odpo-
wiednio 0,0002, 0,002, 0,02 i 0,2 mg preparatulszt.
nie stwierdzano zmianklinicznych ani padnięć. W gru-
pie piskląt, ktorc otrzymaĘ 2 mg seleninu sodu padły

Ryc.2. Ogniskowa martwica centrów grudek chłonnych bur-
sl,Fabrycjusza grvpa V (barw. HE pow. 50 x)

wszystkie ptaki. Przed zejściem obserwowano u nich
s enno ś ć, wielomo cz, zabur zenia równowa gt or az pie -
nisty wypĘrv z dzloba, S ekcyj nie u Ęch ptaków stwier-
dzono przekrwienie wątroby, nerek i błony śluzowej
jelit.

W badaniu mikroskopowym wykazano przel<rwte-
nie trzustki, phc, mięśni szkieletowych, a w wątrobie
ponadto różnego stopnia zwyrodnienie tłuszczowe
hepatocytów. Zmiany w wątrobie występowały
u wszystkich szfuk ntezależnię od dawki inokulum.
Zmiany hi s top ato l o gle zne w burs i e F abrycj us za w s ka-
zywały wyraźnie,że dawka 0,0002 seleninu sodu po-
dana l-dniowym pisklętom powoduje rozrost grudek
chłonnych w tkance te go narządu, P rzy dawce 0,02 mg
(grupa III) obserwowano już zanlk limfocytów oraz
o gni skowy zantk c entrów grudek chłonnych, któremu
tow ar zy szył ro zro st tkanki śro dmiązszowej . P odobne,
lęcz znacznie silniej vłyr ażone zmiany notowano u pis -
kląt z grup IV tY. Zmiany w grasicy u kurcząt z grup
I i II miĄ charakter ro zrzedzenia Ęmocytów kory tego
narządu, natomiast w grupach IV i V stwierdzono
wyrażny rozrost rdzenia. Zmiany w śledzionie u pis-
kląt, ktore otrzymały selenin sodu dotyczyĘ rozple-
mu komórek układu siateczki i zaniku limfocytow.

W przeprowadzonych badaniach głównym kryte-
rium oceny toksyczności testowanych preparatow była
śmiertelność piskląt i zarodkow kurzych oraz charak-
ter i nasilenie zmian patomorfologicznych w narzą-
dach wewn ętr zny ch ptaków.

W literaturzę nię znaleziono podobnej próby oceny
właściwości toksycznych badanych preparatów dla
ptaków. W niniejszych badaniach jony litu i selenu,
j ak również w poprzednich badaniach izoprino zina i Ię -

wamizol podane pisklętom w najniższej koncentracj i
(I grupa ptakow) powodowały proliferacj ę tkanki lim-
f aty c znej c entralnych nar ządów układu o dp orn o ś c i o -

wego - bursy Fabrycjusza i grasicy, Te immunosty-
mulujące właściwości litu wcześniej już budziĘ dlże
zainteresowanie naukowców z dziedziny medycyny
i weterynarii (5, 9, 15). U ludzi podjęto proby stoso-
wania litu jako adiuwanfu doustnego przy monitoro-
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waniu odporności po podaniu szczepionek przeciwko
różyczce i influenzie (6), jak rowniez jako stymulato-
ra w profilaktyce nowotworow (2). O roli selenu w ży-
wieniu ludzi i jego właściwościach terapeutycznych
było głośno w latach 70. Jest to pierwiastek, który
wchodzi m.in. w skład enzymów chroniących tkanki
pr zed s zko dliwymi następ stw ami działania wo lnych
rodników oraz odpowiedzialny jest za aktl.wację hor-
monu - tyroksyny (8). Synergistyczne działanie sele-
nu z witaminą E stymuluje i chroni układ odpomoś-
ciowy zarówno ludzi, jak i zwterząt (7, 8). Pod koniec
lat 60. Thompson i Scott (23) wykazali, ze selen
w dawce pokatmowej ptaków jest niezbędnym skład-
nikiem dla prawidłowego rozwoju i wzrostu kurcząt,
ale wiadomo równiez, żeprzy wyższych dawkach pier-
wiastek ten posiada właściwości embriotoksyczne i te-
ratogenne. Ta wysoka embriotoksycznośó została po-
twierdzona badaniami własnymi, natomiast zwraca
uwagę 169 x wyższatolerancja tego pierwiastka ptzez
pisklęta kurze iwyrażny jego wpĘw stymulujący na
grasicę, bursę Fabrycjusza i śledzionę.

Idealny preparat immunostymulujący dla praktyki
drobiarskiej powinien być bezpieczny, skutec zny, r oz-
puszczalny w wodzie i tani (2l), Wydaje się, że za-
równo jony selenu, jak i jony litu mogąw dużym stop-
niu spełniać te wymogi. JakwykazĘ wykonane bada-
nia, w niskich dawkach pierwiastki te powodują po-
budzenie tkanki limfatycznej narządow układu od-
pornościowego piskląt. Wydaje się więc, że uzasad-
nione jest podjęcie dalszych badań nad określeniem
nieszkodliwości i skuteczności tych pierwiastków dla
kur w aspekcie ich ewentualnego wprowadzenia do
praĘki weterlmaryj nej j ako modulatorów odporności.
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Badania przeprou,adzono na 60 kozach zarażonyclr na drodze r-rafurallle.j ni-

cienialni żołądkowo-.ielitowvlrri w 3 grupach doświadczalnych. Grrrpa I niclc-
czona slano\\iła kont1,oJę. * grupie ll zastosou anojednorazorvo albcndazoI (ABZ)
rv dawce 5 rng kg. lv grupic lTI ABZ r.l darvcc 5 nlgikg łącznie z klozantelctn
(CLS) w rlarvce l0 lngikg Liczbę wydalaLrych z l<ałctll ja.j i Jar.w l[T sropnia

określano w odstępach tygodniolvych przez okrcs 7 tygodni po leczeniu. W cllrl-

gitl eksperyrnetrcic przeprotładzonym ]la 2l kozach zarażonych ekspcrylllen-

ta]nie larwami lll sttlpnia oponlymi na ABZ lv trzech grupach doświadczalnych

zastosowallo ABZ w darvce 5 rlg/kg, CLS rł dawcc 10 mg/kg Po l0 i]niach

zrłierzętazabitoiokreślonoJiczbępasozyttirvrvpzeu,ociziepokatrnorvyln Jcd-

na dawka CLS+AI]Z ltlb sarnego ĄBZ hatlou.ała w l00% lv.vdaIanie jaj z kałen
2 tygodnia po leczcniu Łączne stosowanie CLZ z ABZ cechowała 99-100%

skuteczność ri stosunklr do Hrrt,nloltc,llus tontortus, Tl,i(lrcstrolĘ.1,1us usei, T. to-
lubriltll,ni,s, Coopel ict curticei i Oesophtlgo;lrnnLtnt t,olutnhianunt Skutecz]lość

ABZ w stosLLnkl do H. t:tltlrlrltis wynosiła 29To, a do pozostałych pasozyttiw

1009'o. Najlcpsze el'ekty lv plzypadku H. (ontortus opornego na ABZ uzyskano

stosltjąc lącznie CLS i ABZ
G.


