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Ptaca oryginalna

Obserwowana w ostatnich latach tendencja do ogra-
ntczenta sto s owani a an§bi otykowych stymula-torów
wzrostu zwtększa zainteresowanie alternatywnymi
dodatkami p aszowymi, które zap ewntąpo dobne e fek-
tlr produkcyjne bez biologicznych konsekwencji, ja-
kie niesie powszechne stosowanie antybiotykow (3).
Jednązmozliwości jest zastosowanie w żywieniu pta-
ków oligosacharydów nowej generacji, m.in, manna-
no-oligosacharydow (MOS) (6, 11). Sąone polimera-
mi mann ozy i glukozy p ozyskiwany mi z zew nętrznej
ściany komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae.
MOS w przewodzie pokarmowy,m ptaków wykazują
trzy różne mechantzmy działania, Na zasadzie analo-
ga rec eptorowe go w iĘąp ato genne kom órki b akteryj -
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ne posiadające typ 1 fimbrii (fimbrie F1), zwany ty-
pem MS (mannose sensitive - wrazliwe na mannozę),
przęz co nie następuje adhezja tych drobnoustrojóu,
do komórek błony śluzowej przewodu pokarmowego
(4,9, 16, 17,22). Receptory reagujące z analogtem
receptorowym D-mannozy po siadaj ą m. in. pato genne
szczepy paŁeczek E. coli (APEC Avian Pathogenic
E, coli), S, Ęphimurium i S. Enteritidls. Oligosacha-
rydy mannozy poprawiają stan funkcjonalny przewo-
du pokarmowego poprzez np. zwiększenie długości
kosmków (I4), a takżę oddziaĘrł,ują immunomodu-
lująco zarówno w odniesieniu do lokalnej odpomości
błony śluzowej przewodu pokarmowego (GALT), jak
i do odporności ogólnej na zasadzie efektu podobne-
go do adiuwanta (5).



Efekty produkcyjne z zastosowaniem MOS w zy-
wieniu kurcząt (9, 10) i indykow (6, 11) nie sąjedno-
znacznę. Warto jednak podkreślić, na co wskazują
wyniki nielicznych doświadczeń, żę dodanie MOS
(0,2-0,40ń) do skarmianej mieszanki sĘmuluje u kur-
cząt układ immunologiczny, ogranicza szkodliwe od-
dziaĘw ante wo lnych ro dników, redukuj e liczebno ś ć
paŁeczek E, coli w jelitach ślepych oraz obntża pH
wjelitach biodrowyrn i ślepych (20). W dostępnym
piśmiennictwie brak jest natomiast wyników badań do-

Ę c zący ch zdrowotno ś c i indyków żywi onych mi e szan-
kamiz dodatkiem MOS.

Celem badań było określenie wpływu skarmiania
mi e s z anek p a s z owych z r o żny m udziałęm o li go s acha-
rydow mannozy na zdrowotno ś ć indyków zakażony ch
aden ow irus em krwoto c znę go zap alenia j eltt t p ałe cz -
kamt E. coli.

Mateilał i metody

Badaniaprzeprowadzono na 360 indorkach typu BUT-9
odchow}r,vanych od pierwszego dnia życia w standardo-
wych warunkach w fermie doświadczalnej Katedry Dro-
biarstwa UWM w Olsztynie. Ptaki utrzymywano w oddziel-
nych kojcach dzteląc je na cztery grupy (I-N). W żywie-
niu indyków stosowano mieszanki bazowe o składzie po-
danym w tabeli 1 i warlości pokarmowej zgodnej zzalece-
niami firmy BUT (1). Mieszanki bazowe uzupełniano pre-
miksem zawierającym mikroelemenĘ i witaminy orazzróż-
nicowaną ilościąpreparatu Bio-Mos@ (fi.-y Alltech) wy-
noszącą w poszczególnych grupach od I do IV odpowied-
nio 0; 0,1; 0,25 i 0,5oń (tab. 2).

Pięćdziesiąt dwa wybrane losowo indyki (po 13 ptaków
zkażdej grupy) w wieku 8 Ęg. przeniesiono do izolowa-
nych wiwariów Zespołu Chorób Ptaków izakażono per os
(do wola) wirusem krwotocznego zapaleniajelit (Haemor-
hagic enteritis virus - HEV) w dawce 10a3 EIDro/ml. Pięć
dni po zakażęniu uśmiercono po 3 indyki z każdej grupy
celem określenia ich wrazliwości na zakazenie wirusem HE.
W Ęm celu określano indeks śledzionowy (IS), zmiany ana-
tomopatologiczne i obecność HEV w śledzionie (12). Kon-
trolę stanowiĘ 3 uśmiercone w tym samym czasie indyki
nię zakażone. Pozostałe indyki zakażono per os patogen-
nym s eroĘp em p ałe czek E. c o l i wyizo lowany m z pT zew o -

du pokarmowego indyków padĘch z powodu kolibakte-
riozy. Bakterięnamnażano w bulionie BHI (Difco Labora-
tories, USA) a następnie przesiewano na podłoze McCon-
keya. Indyki zakażano wprowadzając do wola po 3 m7 za-
wiesiny E. coli w PBS odpowiadającej liczbie 6 x 109 jtk/ml.
Kontrolę stanowiły indyki nie zakażone przetrzymywane
w pomieszc zeniach Katedry Drobiarstwa.

Indyki wszystkich grup poddano obserwacji klinicznej
przez oktes 10 dni. Pięć dni po zakażenilpałeczkami E. coli
pobrano z żyĘ skrzydłowej krew od 5 indyków zkażdej
(zarówno z,akażonej, jak i niezakażonej) grupy celem prze-
prowadzenia badań biochemicznych. Ptaki padłe i uśmier-
cone po zakohczenil obserwacji poddano badaniom ana-
tomop ato l o g iczny m. Wykon an o takżę b adani a b akteri o l o -
giczne narządów wewnętrznych na podłozu róznicującym
McConkeya, na którym oceniano wzrost charakterystycz-
nych kolonii bakterii.

Objaśnienia: 
-NaCl 

0,13%: kreda 0,62oń;fosforanjednowap-
niowy - I,93oń; fosforan sodu - 0,I0oń; x*Dl-metionina 99
0,3 0oń ; L-llzy na HCI - 0,3 7 

oń; L -tre onina - 0,09%o; * x j<NaCL

0,25%; kreda - 0,80%; fosforan jednowapniowy - 2,5oń; fosfo-
ran sodu - 0,10%o; 'F * **Dl-metionina 99 - 0,27%; L-lizyna HCl

0,40%;L-treonina 0,05%

Tab. 2. Skład mieszanek doświadczalnych (%o)

Składnik
Grupy żywieniowe

lIllll1llru
Plemix*

BlOMOs

Śruta z kukurydzy

Mieszanka bazowa

1,00

1,00

98,00

1,00

0,1 0

0,90

98,00

1,00

0,25

0,75

98,00

1,00

0,50

0,50

98,00

Objaśnienia: * w ptzeliczeniu na kg paszy: wit. A 15 000 U;
wit. D, 4500 IU; Wit. E 50 mg; wit Ę 2,5 mg; wit B, 3,5 mg;
wit, B, 10 mg; wit Bu 6 mg; wit, Bl, 0,03 mg; kwas foliowy 2 mg;
biotyna 0,36 mg; niacyna 75 mg kwas pantoteuowy 21 mg; cho-
lina 600 mg; Mn 150 rng; Zn9Omg; Fe 60 mg; Cu 15 mg;J 1 mg;
Se 0,3 mg; Diclazuril 1 mg; Flawofosfolipid 5 mg

W surowicy krwt oznaczano zawartośc białka ogólne-
go, cholesterolu całkowitego, kwasu moczowego, trójgli-
cerydów, glukozy, wapnia i fosforu. Ponadto w surowicy
oznaczano metodą kinetyczną aktywność enzymów: ami-
notrans ferazy asp aragini anowej (A S T), fo sfatazy zas ado-
wej (AP), dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH) i ki-
nazy l<reatynowej (CK). Oznaczeń dokonano fotometrem
typu Epoll ż0,używając testów diagnostycznych firm Al-
pha Diagno sticks i Pointe S cientifi c. P oziom lizozymu ozna-
czano metodą opisaną prz ezParry i wsp. ( 1 8), a albumin
meto dą sp e ktro foto m etry c zną z zielenią bromokre zo 1 ową
przy użyciu gotowego odczynnika firmy ChF Reagent.

Otrzy mane wyniki opracowano statystycznie dwuczyn-
nikową analiząwariancji w lkładzię ortogonalnym Stat 1.

Tab. 1. Skład i wartość pokarmowa mieszanki bazowej

Skład n ik
0ktes żywienia, tygodnie

1-4 l s-o

Pszenica, %

Kukurydza, %

Poekstrakcyjna śrula sojowa. %

Mączka mięsno-kostna, %

Mączka rybna, %

0lej soiowy, %

Składniki mineralne, %

Aminokwasy, %

24,56

20,00

42,00

5,00

3,00

1,90

2,78*

0,76 * *

28,13

20,00

41,00

3,00

3,50

3,65- - -

0,72* *,

EM, MJ/(s

Białko ogólne, %

WłóIno surowe, %

Lys, g/ts

Met + Cys, g/ltg

Ca, g/lts

P doslępny, g/ltg

11 ,39

28,77

3,40

17,95

1,| ,61

13,01

7,30

11 ,70

25,93

3,37

16,48

10,60

11 ,36

6,40



Wyniki iomówienie

Adenowirus krwotoczn ego zapaLe-
nia jelit wywołuje immunosupresję
(8, 19, Z3),przez co indyki zakażone
Ęm wirusem wykazuj ą większą pre-
dyspozycję do wtórnych infekcji
drobnoustrojami warunkowo choro-
botwórczymi. Zjawisko to potwier-
dzono w odniesieniu do zakażefipa-
łęczkaml E. coli (2I, 25). Wcześniej -
sze badania, w których zakażano in-
dyki krajowym izolatem wirusa HE
wykazĘ, że pr zebie g ko lib akteri o zy
jest cięzszy, gdy zakażenie indyków
pałeczkamt E. coli następuje 5 dni po
zakażeniu ich wirusem HE (7). Spo-
strzężenia te wykorzystano w bada-
niach własnych celem stworzenia j ak
najb ar dziej obiektywne go modelu do -
świadczalnego dla oceny roli MOS
w patogenezie kolibakteiory i *pĘ-
wu tego oligosacharydu na stan zdro-
wotlry indyków. Te względy zdecydo-
waŁy także o uzyciu do zakażenia
szczępul APEC izolowanego z przę-
wodu pokarmowego indyków pad-
Ęch z powodu kolibakteriozy,który
posiadał adhezyny Ępu F 1 warunku-
jące adhezję do receptorów nabłonka
zaw ier aj ących manno zę (I 6) .

Wyn kl zakńęniawirusem HE i pa-
łeczkami E. c o l i indyków zyrvionych
mieszankami z różtym udziałem
MOS przedstawiono w tab. 3, Z da-
nych tej tabeli wynika, że indyki byĘ
wrazliwe nazakażenie wirusem HE,
o czym świadczy powiększony IS
i charaktery sĘ czna marmurkowato ść
śledziony 5 dni po tchzakńeniu (12).

Juz po 24 godz. odzakażęniapa-
łeczkami E. coli stwierdzono u indy-
ków osowiałośc, utratę ape§rtu i bie-
gunkę. Objawy te byĘ szczegóInie
nasilone u indykow z grup I i II. Po
3 dniach padły 2 indyki z grupy I
i 1 ptak zgrqpy II. Wczwartymipią-
tym dniu po zakażeniu padło po jednym indyku odpo-
wiednio z grupy II i IV, U padĘch indyków stwierdzo-
no charakterystyczne dla kolibakteriozy zmiany ana-.
tomop ato l o gic zne w p o stac i włóknikow e go zap alenia
błon surowicry ch,powiększenia i zwyrodnienia miĘ-
szowęgo wątroby oraz nteżytowego zapalenia błony
śluzowej jelit. Badaniem bakteriologicznym z narzą-
dów indyków izolowano pałeczki E, coli. U pięciu
z pozostĘch przy Ęcil indyków z grupy I i u 2 pta-
ków z grupy II występowała kulawizna i obrzęki za-
palne stawów skokowy ch, zktórych izolowan o paŁecz-

Objaśnienia: Z - indyki zakażone; N - indyki nie zakazone; AB - istotność różnic przy
p < 0,0l: + - objawy nasilone; + - objawy słabo nasilone; brak objawów

Tab. 4. Zawartość badanych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi indy-
ków (n :5)

Objaśnienia: Z indykizakńone; N - indyki nie zakażone; ab - istotnośc różnicprzy
p<0,05; AB-przyp<0,01

ki E. coli. Tego typu objawów nie obserwowano u in-
dykow zgrup III i IV. Przebiegkliniczny, obrazzmian
anatomopatolo gicznych or az wyniki b adah bakterio -
logicznych wskazują ze u większościzakńonych in-
dyków z grupy I doszło do uogólnienia procesu cho-
robowego. Zpovłyższego wynika, ze skarmianie mie-
szanek paszowych zwłaszcza z 0,25%o i 0,5o^ ldzia-
łem MOS ograniczało rozwój choroby. Potwierdzają
to także wyniki badań biochemicznych przedstawio-
ne w tab. 4 i 5, Należy jednak podkreślić, ze w warun-
kach naturalnych do zakażenia ptaków pałeczkami

Tab. 3. Wyniki zakażenia indyków wirusem HE i pałeczkami.E coli (n:52)

I

ll

lll

lv

z
N

z
N

z
N

z
N

2,86 t 0,32N

1,47 t 0,168

2,65 t 0,'l7A

2,47 ł 0,15^

2,69 ł 0,22A

313

0/3

3B

3/3

3E



E. coli dochodzi głownie drogą układu odde-
chowego (2), stąd znaczenię i skuteczność po-
dawania MOS będą ograniczone.

Z danychzawaĘch w tab. 4 wyrrika, żel za-
każonychptaków nastąpiło obnizenie w suro-
wicy zawartości albumin, co jest charakterys-
Ęczne dla tego nega§wnego białka ostrej fazy
(15). Nie wykazano jednak różntc w poziomie
albumin w zalężności od grupy doświadczal-
nej. Natomiast poziom białka ogólnego był
nieco wyzszy w grupach ptakow zakażonych,
mvłaszczauindykow grupy II, co wskantjena
występowanie u nich stanu zapalnego wątro-
by QĄ.Istotnemu wzrostowi w stosunku do
grup indyków nie zakażonych uległ poziom
kwasu moczowego. Jest to następstwo zapale-
nia wątroby (24), atakżeprzyspieszonego ka-
tabolizmu białek, który ma miejsce w przebie-
gu ko lib akt eńo zy ( 1 3 ) . Stan zap alny wątroby mó gł by ó
równteż powodem obnizenia zawartości cholesterolu
całkowitego i glukozy w surowicy (24). Największy
spadek poziomu tych wskaźników biochemicznych
występował u indyków grupy I. Wzrost poziomu trój-
glicerydow w surowicy ptaków zakażonych, w gru-
pach I, II i III koresponduje ze spadkiem poziomu glu-
kozy, gdyż większość metabolizowanej w wątrobie
glukozy słuzy slmtezie trójgltcerydów (24). Podobne
wyniki uzyskano we wcześniejszych badaniach (13).

U zakażonych indyków stwierdzono wzrost akĘw-
ności w surowicy enzymów AST i LDH, który moze
być następstwem uszkodzenia wątroby i mięśnia ser-
c owe go (24). W grupach indyków zakażony ch wystą-
pił spadek aktyłvności kinazy kreatynowej (CK), któ-
ry mogł być spowodowany mniej szą ruchliwością za-
kazonych ptaków (24). Aktywność badanych enzymów
była podobna do stwierdzonej w przebiegu ekspery-
mentalnej kolibakteri ozy (I3).

Uzyskane wyniki b adah klinicznych, anatomop ato -
logicznych i bakteriologicznych poparte wynikami
badań biochemicznych wskarująze u indyków żywio-
nych mieszankami z 0,250ń i 0,5oń udziŃęm MOS
przebiegkolibakteri ozy był łagodniej szy, co wskazuj e
że b adany o li g o s ach ary d o gr anicza adhezj ę p ato gen-
ny ch szczepów p ałeczek E. c o li do komórek błony ślu-
zowej przewodu pokarmowęgo,przęz co hamuje roz-
woj kolibakterlozy u indykow.
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Tab. 5. Aktywność enzymów (IU/l) w surowicy krwi indyków (n :5)

AP

LDH

cK

i
z
N

i
z
N

i
z
N

i
z
N

1810A
1 990
1 629

2066B
1 939
2192

298
342
255

2365c
2408
2322

639
706
57,|

2,159

1423
2895

329
393
266

2338c
2030
2646

2617
1 649
3585


