
Placa oryginalna

Woreczek zohkowy jest w stanie zaspokajać potrze-
by pokarmowe zdrowego, prawidłowo wylęzonego
pisklęcia przez około 72 godziny od opuszczenia sko-
rupy jaja, ptzy czymtendencje i tempo zmian w kon-
centracji i profilu składników pokarmowych pozosta-
ło śc i wore czka ś ci ś l e zależą o d r o dzĄu komp onentów
paszowych oraz koncentracji białka i aminokwasów
w skarmianych mieszankach ( 1 1, 1 3, 1 9). Z wcześniej-
szych badań własnych autorów wynika, iż deficyt aml-
nokwasow w stosowanych w zywieniu piskląt mie-
szankach kukurydziano-soj owych nie zawsze powo-
dował zwiększoną ich absorpcj ęzbiałka woreczków
zółtkowych. Pro fil aminokwas owy worec zka żółtko -
wego w ciągu pierwszych l20 godzin zycia piskląt
podlega dużej zmtenności indywidualnej, co wynika
ze specyfiki metabolizmu aminokwasów u bardzo
młodych ptakow (18, 19), niskiej ich absorpcji do
4. doby życia (11), selekĘwnego ffansporlu lizyny,me-

tioniny, proliny, glicyny, treoniny oraz seryny pomię-
dzy woreczkiem zółtko\ilylTl, plazmąkrwi a białkiem
ciała embrionu i pisklęcia (6, II,72), atakże zwpły-
wu ewenfualnych błędow w przebiegu lęgu.

Podstawowym aminokwasem wbudowywanym
w tkankę mięśniową warunkującym dobre przyrosĘ
masy ciała u kurcząt jestlizyna,która zostałaprzyjęta
w tworzeniu wzoTca,,białka idealnego" j ako rekomen-
dacyj na dla v,l1 znaczani a p rop o rcj i mi ędzy aminokwa -
sami. U drobiu jest ona jednak drugim aminokwasem
limituj ącym (7, 8). Aktualnie opracowywane modele
,,białka idealnego" dla młodychkurcząt dotyczą dośc
szerokich przedziałów wiekowych, tzn. 0 - I 4 lub 0-2 1

dni życia, jednak nie uwzględniają one funkcji wo-
reczka żołtkowego u piskląt do wieku 5 dni życia oruz
jakości stosowanych w mieszankach materiałów pa-
szowych (3,7).

Celem przepTowadzonych badan było określenie
tempa znikania aminokwasow z blałka pozostałości
woreczków żółtkowych piskląt otazzmianw ich pro-
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Profile of amino acids in yolk sac lesidues of chickens fed with diffelent protein leuels

Summary
Trials were conducted on 600 Hubbard cockerels, aged in cages.

bolic ,body,,weight, rate of yolk sac resorption, and disap acids fró
investigated. Three different levels of protein content in di starters
k91 !n group I,200 in group II and 185 in group III. The addition of foui exogenous ańino]aćids]śuch as
Ęśine, methiÓ,nine, threoninó and tryptophań in pure form to mixtures to balanóe the leVel in],§r6lp'1*.."
used. The mixtures Ńer,e iso-energetical. The control of body weight and dissections were carri' a:i",2r4
and 6th days-of.life, while at the 13'h-day-of-life chicks from each group were only weighed t body'
weight andlgrowth rate of metabolic body weight. The mean metabolic tlody weight gain in,thelPeriod,of 0-ó
days was better in the groUp fed mixtures containing 200 g kg' of crude protein in comparison with other
group§l but aftór 6-days-of-life the lowermost metaboi nody weight gain was observed in grouplIII. In chicks
from group Ill a higher decrease of yolk sac rveight on 2nd and 6th-days-of-tife was observed. The maximum
p,rotein disappearance from the yolk sac was estimated in chicks from group III on the 2"d-da}.6f_-
thÓ.6ib-day-of-life that parameter was inverted and the maximum was Óbseived in the,first group.
pearance of arnino acids from the yolk sac protein was differential, especially in 0-6 days p,eriod, for,l}sine,
thre0hine, Ieucine, tryptophan and glycine with serinr. The maximum losses of some amin-o acids ffoń,the
yolk protein was estimated in the group fed a diet with lower protein content (III). The calculated amino acid
ratio to lysine in yolk sac proteins was narrowed in conjunction with the reduction of crude proteins in_ diets:;
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filu pod wpływem skarmiania mieszanek psze-
niczno -jęczmiennych or az pszeniczno -jęcz-
mi enno -kukury dziany ch o n ó żnic owanej kon-
centracji białka ogólnego i aminokwasów.

Matetiał imetody
Dwa doświadczenia przeprowadzono na 600

kogutkach Hubbard w wieku 0-13 dni życia. Pis-
klęta losowo rozlokowano w bateriach, po l0 re-
plikacji na grupę zy.wieniową. Odchów ptaków
prowadzono przy zachowaniu 24-godzinnego dnia
świetlnego i w standardowym zakresie tempera-
tury otoczenia. Pisklęta pochodziły z komercyj-
nego zakładu wylęgowego od stad reprodukcyj-
nych w zbliżonym wieku. Jako dzieńzerowy przy-
jęto okres od opuszczenia przez pisklęta komór
klujnikowych w notmatywnym czasię lęgów (tj.
około 600 rano) do zasiedlenia klatek, wynoszący
6 godzin. Czynnikiem doświadczalnymbył zróż-
nicowany poziom białka ogólnego w mieszankach
wynoszapy odpowiednio od220 g kg ' w grupie I
do 200 (II) i 185 g kgr (III). W celu zachowania
w mieszankach za],ecanych ilości czterech nie-
zbędnych aminokwasow zastosowano ich doda-
tek w formie czystej: HCl-lizyny, Dl-metioniy.
L-treoniny or az L -try ptofanu. Jako poziom z god-
ny z obecnie :uznanym za optymalne zapotrzebo-
wanie kurcząt za ftrmą Hubbard - ISA (2000)
przyjęto skład i wartość mieszanek z grLlpy I. Iloś-
ci pozostałych aminokwasów względnie egzo-
i endogennych wynikały ze składu chemicznego
materiałów paszowych. Mieszanki byĘ izoener-
getyczne (średnio 12,55 MJ kg1) (tab. 1). W do-
świadczeniu A mieszanki skomponowano z wy-
korzystaniem śruĘ jęczmiennej, pszennej i poeks-
trakcyjnej śruty sojowej, a w doświadczeniu B
dodatkowo uzyto śruty kukurydzianej, We wszyst-
kich mieszankach zastosowano 10% premiks star-
ter, który nie zawierał enzymów paszowych, me-
tioniny ani stymulatora wzrostu. Kurczęta miały
staĘ dostęp do paszy i wody.

W dniu ,,0" w czasie rozlokowania piskląt,
aprzed podaniem paszy, wybrano losowo zkaż-
dej z grup po 20 szfuk do badań sekcyjnych. Po-
zostaĘm pisklętom podano mieszanki doświad-
czalne. Określono indywidualnie masę ciała wy-
branych do sekcji piskląt, poddano je eutanazji,
po czym wypreparowano z jamy ciała woreczek
zołtkowy. Anal o giczny tok p o stępow ania pr zy j ę-
tow 2.,4. i 6. dniu życtakurcząt Ostatni indywi-
dualny pomiar masy ciała (20 szt.lgrupę) wyko-
nano w końcowym dniu doświadczeń, tj. l3. dniu życia.
Pobrane do badań pozostałości woreczków żółtkowych wa-
zono, następnie liofilizowano pTzy uzyciu aparatu fitmy
Edwards w temperaturze -35oC. W homogennej masie
woreczków określono zawartośc białka ogólnego (N x 6,25)
metodą Kjeldahla przy użycill aparatu Kjeltec-2300 Foss
Tecator oraz tłuszczu surowego metodą Soxhleta, Skład
aminokwasowy białka woreczków żółtkowych oznaczono
przy użycill automatycznego analizatora aminokwasów typ

Obj aśnienia: *wyższa zawartość lizyny w doświadczęniu B wynikała ze skła-
du chemicznego bazowych komponentów (śruty sojowej); **NSP poli-
sacharydy nieskrobiowe, **"NCP polisacharydy niecelulozowe

AAA T339 firmy Mikrotechna, przeprowadzając wcześniej
hydrolizę kwaśną w warunkach beztlenowych w atmosfe-
rze gazL\ obojętnego i w obecności 6N HCl przez24 godzi-
ny w temp. l05'C. W celu zabezpieczenia tyrozyny i feny-
loalaniny przedrozkładem zastosowano dodatek 0,5% fe-
nolu ( 1 5, 1 6). Dla precy zy jnego oznaczenia aminokwasów
siarkowych wykonano osobną hydrolizę kwaśną wcześniej
poprzedzoną reakcją z kwasem nadmrówkowym w temp.
0"C przez 24 gadziny celem przeprowadzenia tych ami-

Tab. 1, Skład i wartość pokarmowa pasz

,l2

20-26

35-25

21-27

6,4-5,1

Jęczm ie ń

Psze n ica

Śr. poeksir. sojowa 46% B0

Kukurydza

0lej soiowy

13

38-48

36-26

8-7

Białko ogólne (%)

włókno surowe

Sktobia

Energia metaboliczna MJ kg-l

22,0 20,0 18,5

3,8 3,9 3,9

31,8 35,1 37,3

12,5 12,5 12,5

22,0 20,,| 18,5

3,5 3,4 3,4

33,6 36,7 39,4

1 2,6 12,6 12,6

2,| ,5 18,8 16,8

8,5 8,6 8,5

11,0 9,9 9,0

61,8 58,4 55,7

10,5 10,3 10,1

5,5 5,0 4,6

8,9 8,0 7,4

10,7 9,6 8,7

5,5 5,0 4,6

5,5 5,6 5,5

5,7 5,0 4,6

19,0 17,1 ,15,6

3,7 3,2 2,9

9,4 8,5 7,g

5,9 5,3 4,8

13,1 13,1 13,1

1 4,3 12,6 11 ,4

2,8 2,8 2,8

21,7 19,12 17,05

8,7 8,6 8,7

9,7 8,7 7,g

51 ,2 47 ,8 44,8

14,2 13,4 12,6

3,3 3,1 3,0

7,8 7,1 6,5

8,3 7,6 7,1

6,6 6,0 5,5

5,6 5,9 6,0

5,9 5,4 4,9

,l7 ,8 16,4 15,2

5,9 5,3 4,8

9,4 8,5 7,8

6,1 5,5 5,0

15,1- 15,1 15,1

15,4 13,8 12,5

2,8 2,g 2,g

Kwas aspalaginowy g kg-1

Treonina

Seryna

Kwas glutaminowy

Ptolina

cyslyna

G licyna

Alanina

Walina

Metion ina

lzo le u cyna

Le u cyna

Tyrozyn a

Fenyloalanina

H istydyna

Lizyna *

Atg in ina

TryplOlan

1 2 9 ,6 ,l24 ,8 121 ,3

34,4 32,5 31,1

63,7 62,9 62,2

7,6 7 ,9 8,2

15,5 15,6 15,8

145,1 140,4 137,1

125,6 ,l20,6 
116,5

31,1 29,0 27,1

63,0 62,1 61,4

6,2 6,5 6,7

14,0 14,1 14,0

139,6 ,l34,7 130,5

Skład. anĘżywieniowe g kg-1

Całkowite NSP**

Rozpuszczalne NcP***

Nierozpuszczalne NCP

Bela-glukan

Lignina

Włókno pokatmowe



nokwasów w sulfotlenek metioniny i kwas
cysteinowy (9), Oznaczenie tryptofanu po-
przedzone zasadową hydrolizą przy uży-
ciu 4M roztworu LiOH wykonano na apa-
racie Ępu Spekol UVl l przy długości fali
590 nm w oparciu o pomiar eksĘnkcji roz-
tworu barwy niebieskofi oletowej, powsta-
łej przy utlenianiu azotynem sodowym
produktu kondensacji tryptofanu z p-dwu-
metyloaminobenzaldehydem (5, l 4).

Zebrane wyniki anall,z chemicznych
opracowano statystycznie przy uży ciu w a-
riancji jednoczynnikowej i testu rozstępu
Duncana, Statgrafics ( l 995).

Wyniki iomówienie
Metaboliczna masa ciała piskląt

w dniu rozpoczęciabadań była wyrów-
nana i średnio wlmosiła w doświadcze-
niu A tB I2,4 g, W obu eksperymen-
tach potwierdzono statystycznie istot-
ne różnice międzygrupowe w przyroś-
cie metabolicznej masy ciała w okre-
sach 0-2, 2-6, jaki 6-13 dni (p < 0,05).
W wieku 0-2 dni największy przyrost
masy ciała (mc o,u') Śtwióraz-ońo w do-
świadczeniu A w grupie I (220 g kg-'
białka ogólnego), a w doświadczeniu
B - w grupie III (185g k5'białka ogó1-
nego). Natomiast w okresie pomiędzy
2. a6, dniem Ęcianajwiększe przyro-
sty masy ciała stwierdzono u piskląt
z grupy III w doświadczeniu A, a w do-
świadczeniu B z grupy I. Między 6.
a 13. dniem życia,w obu eksperymen-
tach naj wy ższy przyr ost metabolicznej
masy ciała odnotowano u kurcząt
z grupy II (tj. 200 g kg-'białka ogólne-
go), a średnia jego wartość wynosiła
2I,7 g (p < 0,05). Nazblizonywzrost
masy c iała kur cząt pr zy zyrvieniu mie-
szankami zawierającymi od 220 do
ż00 g kg-l białka ogólnego przy zbi-
lansowaniu cztęrech podstawowych
egzogennych aminokwasów wskazuj ą
wyniki publikowan e przęz Stringhini
i wsp. (I7) oraz Werteleckiego i wsp.
(18, 19). Poziom białka ogólnego
w mieszankach wynoszący 185 g kg '
okazŃ się najmniej efekĘwny w przy-
roście masy ciała po 6. dniu życia, co
tfumaczy ó można prawdop o dobnym
limitowaniem syntezy białka organiz-
mu po zakohczentu resorpcji treści wo-
ręczka żółtkowego na skutek deficyfu
ktoregoś z aminokwasów względnie
ęgzogennych lub endogennych w mie-
Szance.

Tab.2. Przyrost metabolicznej masy ciała (PMMC) (g), udział procentowy wo-
reczka żółtkowego w 100 g metabolicznej masy ciała (WZMMC), koncentracja
białka ogólnego (BOWZ) i_ tłuszczu §urowego (TSWZ) w woreczkach żółtko-
wych (%) oraz zmiany koncentracji (ubytek -/wzrost +) ważniejszych amino-
kwasów w białku woreczków żółtkowych (g/100 g białka; o/o)

PMMc

0

0-2

2-6

6-1 3

12,52

2,gza

8,59a

21,73a

12,48

2,60b

9,47b

21,78a

12,3l

2,66b

9,93b

20,91b

12,25

2,64a

9,43a

21,07ab

12,52

3,04b

8,57b

21,66b

12,28

3,23b

8,54b

20,51a

WżMMc

0

2

4

6

30,96a

6,29a

1,94

2,15

30,98a

5,99b

2,50

3,19

28,58b

5,80b

1,75

1,69

31 ,18a

11,35a

3,5,|

3,60

33,69b

1 0,75ab

3,83

3,35

33,63b

fi,24n

3,58

1,99

BOWz

0

2

4

6

24,62

21,58ab

14,01a

13,33a

24,84

22,97a

17,60b

16,84b

25,19

20,88b

15,1zab

,l9,82c

23,27a

27,38

23,22

,l7,75

25,87ah

26,31

23,g4

21,75

26,39b

26,53

23,19

24,19

TsWz

0

2

4

6

21,96

,l3,81a

1 4,36a

1Ą,27a

23,06

13,44a

15,11a

13,12a

19,86

16,57b

,t2,06b

17,42b

18,25

14,40

15,01a

11 ,83

19,16

1 4,83

1 3,86ab

15,21

18,77

15,07

12,$h

13,98

Liz

0

0-2

2-4

4-6

+1 ,15A

+0,34a

+1,20a

7,27

-0,06B

+0,82a

+0,24b

-1,57c

+2,40n

+0,78ab

-0,29ab

-0,08

+0,66a

9,16

-0,22a

+0,10

+0,33a

-0,4,t b

-0,41

-0,40b

Mel + Cys

0

0-2

2-4

4-6

-1,38A

+0,48A

+0,05

4,85

-0,44B

-0,04B

-0,70

+0,2'|C

-1,06c

+0,53

+0,07a

-0,82a

-0,74

5,78

+0,17a

-0,94a
_0,62

-0,03b

-,1,42b

+0,46

Tle

0

0-2

2-4

4-6

+0,22a

+0,05

-0,48a

3,89

-0,26b

-0,08

-0,21a

-0,21b

-0,66

+0,26b

+0"l2

+0,1 3A

-0.18

3,70

-0,28

+0,20A

+0,10

+0,17

-0,35B

-0,37

Alg

0

0-2

2-4

4-6

+1,85A

-0,50A

-0,74a

6,49

+2,57B

-2,91B

+0,46b,

-0,51c

+1,86C

+0,30b

-0,28a

-0,31a

-1,87b

6,57

-0,20a

+0,07ah

+1 ,79a

-0,58b

+1,98b

-0,90ab

Wa

0

0-2

2-4

4-6

+0,36

-1,68a

-0,82A

4,73

+0,06

-1 ,30a

-0,48A

+1,41

-4,16h

+2,01B

+0,34a

-0,04

-0,58A

4,64

-0,22b

+0,26

-0,81 A

-0,05D

-0,84

+1 ,64B

leu

0

0-2

2-4

4-6

+0 29

-1 33a

+0 12

3,40

+0,34

-1 ,fih

-0,04

+0,14

-1,05h

+0,21

+0,7'|

-0,20

-0,09AB

3,48

-0,25

+'l ,24

-0,84A

+0,06

+0,'l 6

+1 ,01B
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Leu

0

0-2

2-4

4-6

8,74

_132a|_o,1sl|_o,zeo

*o,27A|+o,osA|_t,zoB
+0,22 -0,43 l *Z,ll

1 0,97

+0,51a | -o,ooo -0,67D
I
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Try

0

0-2

2-4
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.l,45
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*o,zoa ] _o,ołb | _o,.,ro
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His

0

0-2

2-4

4-6

2,06
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2,24
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Fen + Tyr

0

0-2

2-4

4-6

8,26

_0,91a -0,83a | -1,ołu
I

+0,99 ] +0,93 | +'|,21

+0,58 l +0.67 +0.12

7,g

-0,25a +0,17b +0,17b

+0,57a +2,26h | +0,72a

*0.56A|-z,lzB|*o,gzł

Gli + Sel

0

0-2

2-4

4-6

11,35

+1 ,01a l +0,18b +0,8,ta

+1,19A -2,22l | -2,a3B

-3,39A +0,73B l -0,60B

Pro

0

0-2

2-4

4-6

2,1l

+0,37 +0,10 l +0,01

+0;26a1_o,roo|_o,zło
_0,46a l _o,osuol *0,łzb

Tab.2. C.d.

Objaśnienia: ł wzrost koncentracji aminokwasu / spadek koncentracji aminokwa-
su; wartości oznaczone litelami a, b, c lub A, B, C w jednym rzędzie dla kazdego
z eksperymentów różnią się statystycznie istotnie między sobą przy p < 0,01
ip < 0,05

Pomimo zbliżonej masy ciała piskląt w zerowym
dniu, masa woreczków zołtkowych była statystycznię
istotnie Tożnicowana (p < 0,05) między grupami
w kazdym z eksperymentow (tab.2). Do badań dobra-
no pisklęta pochodzące z pełflęgo, standardowego,
okresu klucia, odpowiadaj ącego rzeczywisĘm warun-
kom produkcyjnym. Nie koresponduje to z wynikami
badafi Pisarskiego i wsp. (13) uzyskanymi przy uży-
ciu specyfi cznie selekcj onowanych piskląt, wybiera-
nych w określonej fazie klucia.

Resorpcja woreczka zółtkowego .vqlrażona ldzia-
łem jego bezwzględnej masy w 100 g metabolicznej
masy ciała rożnlła się między grupami staĘstycznie
istotnie tylko w 2. dniu życia (p < 0,05), W obu do-
świadczeniach naj większy ub}tek masy woreczka żóh-
kowego odnotowano w grupie (III) Ąrwionej mieszan-
kąo najnizszej koncentracji białka ogólnego, co wska-
zywałoby na większą mobilizację składnikow pokar-
mowych z ich treści. Zbliżonę wyniki uzyskano we
wcześniej s zych badaniach ( 1 8, 1 9).

Zawartość białka ogólnego w wo-
ręczkach żółtkowych w zerowym dniu,
pomimo zróżnicowanej ich masy, była
zbliżona w grupach. W do świad czeniul
A średnio wynosiła ona 24,80ń, nato-
miast w eksperymencie B vłyższej ma-
się woreczków zółtkolvych odpowia-
dała większa koncentracja tego skład-
nikapokarmowego (p < 0,05). W dru-
giej dobie zycia piskląt w obu ekspery-
mentach stwierdzono tendencj ę do ob-
niżanta się koncentracji białka równo-
Iegle zubYkiem masy wofeczkow, ale
roŻnice te były Statystycznie istotne
Ęlko w doświadczeniu A (p < 0,05).
W okresie pomiędzy 4. a6. dniem zy-
cia kurcząt stwierdzono w obu do-
świadczeniach największy ubyek biał-
ka z woreczków zołtkowych w gru-
pie I, a zaistniałe różnicę między gru-
pami byĘ statystycznie istotnę rownięż
tylko w eksperymencie A (p < 0,05),
co korespondowało z wynikami Pisar-
skiego i wsp. (13). Przy stosowaniu
w zl.wieniu klrcząt mieszanki zawie-
rającej I8,5oń białka ogólnego ubytek
białka z tręśct woreczków był naj-
mniejszy w tym okresie, co pozosta-
wało w sprzecznoś ci z założoną hipo-
teząroboczą auzyskane wyniki byĘ
tylko w części zbliżone do wcześniej-
szychprac (18, 19),

Zawartośó tłuszczu surowego w 2.
dniu zycia w pozostałościach worecz-
ków zohkowych różniła się sta§sĘcz-
nie istotnie pomiędzy grupami Ęlko
w doświadczeniu A (p ś 0,05). W 4.
dniu życia największy ubytek tłuszczu

zworęczków zohkowych stwierdzono w obu doświad-
częniachu piskląt żywionych mieszankami o koncen-
tracji białka wynoszącej 1 85 g kg:] i jednocześnie naj -
mniejszym dodatku oleju sojowego, co koresponduje
częściowo z ubytkiem ich masy w tym okresie (18, 19),

Zmiany konc entracj i najw ażniej szyc h aminokwa-
sów w białku woreczków zołtkowych (gi 100 g białka)
pomiędzy p oszczegóInymi grupami wyrażono w ukła-
dzie dynamicznym jako ich ubytek (-) lub wzrost (+)
w następuj ących okre s ach pomiarowy ch: 0 -2, 2 - 4 oruz
4-6 dnt (tab. 2). W okresie pomiędzy 0. a 2. dniem
zycia statysĘcznie istotne ubytki aminokwasow w biaŁ
ku woreczków żółtko}\rych w doświadczeniu A po-
twierdzono w grupie I dla: sumy aminokwasów siar-
kowych, leucyny, fenyloalaniny ityrozyny oraz glicy-
ny z seryną, a w doświadczeniu B odpowiednio dla:
lizyny, argininy i fenyloalaniny ztyrozyną(p . 0,01
ip < 0,05); w grupie II w doświadczęntl A stwier-
dzono ubytek dla: Iizyny, aminokwas ów s i arkowych,
treoniny, leucyny, fenyloalaniny z Ęrozyną i proliny,



a w doświadczeniu B dla: Itzyny,tre-
oniny, argininy, waliny i leucyny
(p < 0,01 ip < 0,05). Zastosowanie
w zywieniu piskląt mieszanek o kon-
centracji białka ogólnego 18,5% spo-
wodowało istobry statystyczrrie uby-
tek następujących aminokwasów:
doświadczenie A: lizyny, treoniny,
argininy, leucyny, fenyloalaniny z ty -
roz;Wąoraz glicyny z seĘmą i proli-
ny) a w doświadczeniu B również
lizyny, aminokwasów siarkowych,
argininy, waliny i leucyny (p . 0,01
i p < 0,05). Pomiędzy 48. a 96. go-
dzinązycia piskląt największę i sta-
ĘsĘcznie istotne ubytki aminokwa-
sów zbiałka woreczków zóhkowych
potwierdzono w doświadczeniu A
w grupie I dla: argininy, waliny, izo-
leucynyi glicyny z seryną. Natomiast
w doświadczeniu B dla: aminokwa-
sów siarkowych, argininy oraz leu-
cyny. Podawanie pisklętom miesza-
nęk o zawartości białka na poziomie
200 g kg-l spowodowało istotne ubyt-
kizbiałka treści woreczków żóhko-
wych następuj ących aminokwasów : doświadczenie A :

metioninaz cystyną arginina, walina, izoleucyna, Ęp-
tofan i glicyna z seryn% a w doświadczeniu B równiez
aminokwasow siarkowych, leucyny, glicyny z seryną
oraz proliny. Obnizenie białka w mieszankach do po-
ziomu I8,5oń spowodowało w wieku pomiędzy 2. a 4,
dniem zycia i stotny ubytek aminokwasów s iarkowych
(dośw. A), waliny, izoleucyny i leucpy, Ęptofanu oraz
glicyny z seryną a w eksperymencie B liryny, amino-
kwasów siarkowych, treoniny, waliny, leucyny, glicy-
nyz seryną atakżeproliny. Zmiany koncentracji ami-
nokwas ów bi ałka wore c zków żóhkowych w formi e i ch
ubytku w wieku pomiędzy 96. a I44. godzinążycta
różniĘ się pomiędzy grupami staĘstycznie istotnie tyl-
ko w przypadku kilku aminokwasów. Przykładowo naj-
większe powtarzające sięublki potwierdzono w gru-
pie I w doświadczeniu A dla: argininy, waliny, glicyny
z seryną i proliny oraz analogicznię w doświadczeniu
B dlaww aminokwasów i izoleucyny (p < 0,01 i p <
0,05), przy żywieniu kurcząt mieszanką zawterającą
200 gk51 białka największe ubytki w doświadczęnis
A potwierdzono dla treoniny, waliny i glicyny zsery-
n% a przy skarmianiu mieszanek pszeniczrro-j ęczmien-
no-krrkurydzianychdla: waliny, izoleucyny, fenyloala-
niny zĘrozynączy teżproliny (p . 0,01 i p < 0,05).
W grupie III, istotne statysĘcznie ubytki aminokwa-
sów z białka pozostałości woreczków zółtkowych
stwierdzono w doświadczeniu A Ęlko dla histydyny,
a w eksperymencie B dlaliryny, argininy i glicyny z se-

ryną (p < 0,01 i p < 0,05). Największe zmiany kon-
centracji w formie ubytku aminokwasów stwierdzono
w obu doświadczeniach w grupach II i ilI, aczkolwiek

Tab.3. Profil aminokwasowy białka pozostałości woreczkóW żółtkowych w wieku
0 i 2-6 dni życia

doĘczyĘ one przede wszystkimĘlko niektórych ami-
nokwasóq jak: leucyny, waliny, fenyloalaniny zĘro-
zyną glicyny z seryną oraz proliny, co jest częściowo
zgodne z wcześniejszymi pracami autorów (18, 19)
oraz badaniami Ohta i wsp. (12). Jednocześnie na
uwagę zasługuje fakt selekĘwnego, niemniej zwięk-
szonego, wykorzystan ia z białka woreczków żóhko -
lvych takich aminokwasów, jak liryna, treonina, tryp-
tofan czy metionina (z cystyną), które byĘ zbilanso-
wane w mieszankach na staĘm poziomie. Wytłuma-
częnię tego zjawiska wynikać może zntższego przy-
swaj ania wymienionych aminokwasów z mieszanęk
paszowych szczególnie w okresie pierwszych 4-6 dni
życia i konieczności większego ich pobrania zbiałka
woreczków zółtkowych (10, 11).

Jednocześnie w analo g iczny ch okresach pomiaro -
lvych stwierdzono sta§stycznie istotne przesunięcia
we względnym wzroście koncentracji w białku wo-
reczków żółtkowych następujących aminokwasów:
Iizyny w grupie I (dośw A), sumy aminokwasów siar-
kowych w grupie III (A), treoniny I (A), argininy w gru-
pach I i II (A), waliny I (dośw. B), leucyny tylko w gru-
pie I (B), fenyloalaniny i tyrozyny w grupach II i ilI
(B), glicyny zserynąw grupie II (A) i od I do III (B),
atakżęproliny w grupie I (A), (p . 0,01 i p < 0,05).
Uzyskane wyniki dowodzą duzej zmienności osobni-
czej piskląt w zakresie absorpcji aminokwasów zbtaka
treści woreczków zółtkowych.

Woreczek zółtkowy stanowi rezerwę dostępnych
składników ener gety czno-budulcowych dla piskląt.
Przyjęto ten fakt jako podstawę hipotery roboczej,tż
tempo zmiany koncentracji aminokwasów w białku
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treści woreczków w formie ich ubytku mogłoby byó
pomocne przy opracowaniu wzorca białka idealnego
dla,najmłodszych ptaków (11-13, 18, 19).

Sredni profil aminokwasowy białka woreczków
zołtkowych obliczony zgodnie z koncepcj ą ,,białka
idealnego" rożntł sięznacznie w zerowym dniu życia
piskląt pomiędzy dwoma eksperymentami. Roznice
wynoszące ponad 10 pkt% potwierdzono dla: treoni-
ny, argininy, waliny, fenyloalaniny,tyrozyny oraz gli-
cyny z seryną aż 43 pktoń (tab. 3). Porownując uzys-
kany profil aminokwasowy białka woreczków zółt-
kowych w 0 dniu z rekomendowanymi modelami dla
mieszanek paszowych typu starter wyliczonymi na
podstawie strawnych aminokwasów wg, Baker (1,2)
i Gruber (4), stwierdzono zgodność między nimi tyl-
ko dla metioniny, metioniny z cysĘnąi tryptofanu.

Profil aminokwasowy pozostało ści białka worecz-
kow żółtkowych w wieku 2-6 dni życia w obu doświad-
częniach wykazywał tendencję wzrostu udziału ami-
nokwasów w stosunku do lizyny w miarę redukcji
poziomu białka w paszach, tj. od grupy I do III, przy-
kładowo w doświadczeniu A metionina z cystyną
z 49oń w grupie I do 58% w grupie III.

W podsumowaniu przeprowad zonychbadań stwier-
dzono, ze zastosowanie w żywieniu piskląt miesza-
nek o zredukowanym poziomie białka ogólnego do
185 g kg 1 przy jednoczesnym zbilansowaniu czterech
egzogęnrIych aminokwasów istotnie obnizyło tempo
wzrostu masy ciała kurcząt dopiero w okresie 6-13 dni
w porównaniu z ptakami zywionymi mieszankami
zawierającymi od 200 do 220 g białka ogólnego.
W okresie 0-6 dni nie potwierdzono wyrażnej inten-
syfikacj i ubytku białk a z tr ęści woreczków żołtkowych
pod wpĘwem skarmianla pasz o obniżonej do 200
i 185 g kg r koncentracji białka ogólnego. Największy
ubytek tŁaszczu sulowego z woreczków żołtkowych
piskląt stwierdzono w okresie 0-6 dni w grupie I.
W obu doświadczeniach stwierdzono tendencję zróz-
nicowanego i niejednolitego ubytku aminokwasów eg-
zo gennych z białka woreczków żółtkowych (0- 6 dni),
a największe ubytki niezależntę od poziomu białka
w paszach obserwowano dla: aminokwasów siarko-
wych, treoniny, argininy, waliny, leucyny, Ęptofanu
i glicyny zseryną.Natomiastprzy zastosowaniu w Ę-
wieniu piskląt mieszanki o najniższej koncentracjibiaŁ-
ka ogolnego najszybciej oprócz ww aminokwasów
ubywało tęż zbtałka woreczków zołtkowych |izyny,
aprzy skarmianiu mieszanek zawierających 220 g kg-'
białka ogólnego - argininy. Wskazywałoby to, żewo-
ręczekżóhkowy mógł dość selektywnie zaspokajać po-
trzeby piskląt w tym zakresie. Obliczony procentowy
udział aminokwasów do Iizyny w re sztkach białka wo -
reczków żółtkowych wzrastńw miarę redukcji pozio-
mu białka w skarmianych mieszankach.

Uzyskane wyniki wskazuj ą n a złożoność przemian,
ich dlsżą zmienno ść i konieczno ść kontynuowania b a-
dań nad przemianami aminokwasów u piskląt w celu
opracowania optymalnego profilu aminokwasowego
mieszanek stosowanych na pierwsze dni życia.
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Test pośredni ELISA Zastosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko
dermatofltom cechqe się dużą czułością jest tani i umożliwia szybkie rozpo-
znanlę zakażenia. Przydatność tego testu oceniono na dwóch psach z rozsianym
ropnynr zapalenienl nrieszków włosowych. Surowice krwi badano w teście ELl-
SA wykorzystując antygeny mycelialne Microsporum t,anis i Trichopltl)ton nrcn-

tagroph.vtes, zaś zeskrobinę z pogranicza tnicjsc chorobowo zrnienionej skóry
posiewano na podłoża stosov,/ane do izolacji dermatofitów. Badano surowice
pobrane w dniu przybycia zwierząt na leczenie i po 3. 6, l l i l 6 tyg. po rozpoczę-
ciu lęczcnia. Wyniki dodatnie w teście ELISA uzyskano z surowicami pobrany-
mi po 3 i 6 tyg Surowica jednego psa pobrana po 1 l tyg. dała wynik wątpliwy.
Surowice pobrane po 16 tyg dały wynik ujemny 
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