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Wyniki ttlczul,jakość tuszy, masa narządów wew-
nętrznych, atakże skład chemiczny mięsa i wskaźniki
krwi świń zależąod wieku, płci, rasy lub schemafu
l<rzyżowania, genotypu, poziomu żywienia i stosowa-
nych pasz. Wykazano istnienie zależności pomiędzy
wskaźnikami fizjologicznymt krwi a stosowanymi
paszam\ korelacj ę między zawarto ś cią cholesterolu a
stopniem otfuszczenia, wpĘrv Tasy olazgenotypu lipo-
proteidów na poziom cholesterolu w surowicy krwi
świń (1, 4,6,12). Niektóre dane piśmiennictwa wska-
zuj ą na występ owa nie zależnoś c i p omi ę d zy masą or -
ganów wewnętrznych a rasą liniąprodukcyjną płcią
czy nawettypem użytkowym (3).

Celembadańbyło określenie masy narządów wew-
nętrznych, składu chemicznego mięsa, zawartości
kwasów tłuszczowych w ekstrakcie eterowym otaz
wskaźników krwi,loszek-fuczników w zależności od
wybranych s chematów Wzy żow ania.

Materiał imetody
Obser-wacj e przeprow adzono na 24 loszkach-tucznikach.

z których: 6 należało do rasy polska biała zlvisłoucha pbz

[L], 6 mieszańców będących efektem skrzyzou,ania ? pbz
(L) z ó rasy wielka biała polska (Y) [LxY], 6 mieszań-
ców będących efektem skrzyżowania ? LxY z d mie-
szańcem DH ( ?Dx d H) - [LYxDH], 6 mieszańców będą-
cych efekterrr skrzyżowania ? mieszańca DH (? Dx d H) z
d rasy pietrain (P) - IDHxP]

Loszki od 25 do l10 kg masy ciała zywiono jedną mie-
szankąpełnodawkowądo woli. W czasie trwania doświad-
czenia kontrolowano ilość zllżytej przez tlczniki paszy.
Mieszanka pełnodawkowa składała się z: śruty jęcznrierr-

nej, śruty pszennej, śruty sojowej, śruĘ rzepakowej ,,00",
mączki mięsno-kostnej, mieszanki mineralno-witarninowej
oraz\tzyny L. Warlość pokarmowa 1 kg mieszanki pełno-
dawkowej - I2,98o^ białka strawnego, 12,84 MJ energii
metabolicznej. Tuczniki wazono inclywidualnie co 14 dni



oraz w dniu uboju, określając średnie dzienne przyrosty
masy ciała oraz zużycie paszy na 1 kg przyrostu. Krew do
oznaczęń zawaft o ści lipidów całkowitych, trój glicerydów,
cholesterolu całkowitego, HDL- i LDl-cholesterolu, glu-
kozy imocznikapobierano w dniuuboju. Osocze otrzymy-
wano wirując krew z prędkością3000 obrotódminutęprzez
1 0 minut i przechowywano w temp. -20' C do czasu wyko-
nanla anallz. Wymienione wskaźniki oznaczono za pomo-
cą zestawu odczynników POCH Gliwice.

Po osiągnięciu masy ciała około 110 kg dokonano uboju
tuczników, a następnie wykonano pomiary grubości słoni-
ny przy pomocy suwmiarki elektronicznej Tesa Digital
Cal SM według metodyki oceny poubojowej prowadzonej
w SKURTCH oraz mięsności tusz przy pomocy aparata
PIGLOG 105. Po uboju dokonano ponadto ważenia obu
półfusz określając tzw. wagę bitąciepłą wydajność rzeźną
ciepłą or az mas ę narz ądów w ewn ętr zny ch s erc a, w ątroby,
nerek i śledziony. Pobrano takze próbki słoniny grzbieto-
wej (granica kręgów piersiowych i lędzwiowych) oraz prób-
ki mięsa między 4 a 5 kręgiem lędźwiowym z mięśnia naj-
dłlższego (m. longissimłs) i z mięśnia półbłoniastego szyn-
ki właściwej (m. semimembranosus). W tkance mięśnio-
wej oznaczono zawartość popiołu, białka i ekstraktu etero-
wego. Ekstrakt eterowy schabu, szynki i słoniny poddano
analizie chromatograficznej w celu określenia zawartości
kwasów tłuszczowych. Analtzy wykonano przy pomocy
chromatografu gazowego VARIAN 3400 CX z zastosowa-
niem kolumny DB-23 X, gaz nośny - argon. W pobranych
tkankach oznaczono równiez zawartośc cholesterolu zgod-
nie z metodykąpodanąprzez Rhee i wsp. (14).

Hormony oznaczano w osoczu krwi metodąradioimmu-
nologicznąprzy uży citl gotowych zestawów następuj ących
firm: ORION Diagnostica (Finlandia) dla tyroksyny i trój-
jodotyroniny POLATOM (Polska) dla hormonu wzrostu.

Uzyskane wpiki opracowano statystycznie wykorzystu-
j ąc j ednoczynnikową analizę wariancj i i test Duncana ( 1 5).
Zewzg),ędunamałąIiczebnośćgrupdoświadczalnychprzy
omawianiu wyników wskazano na obserwowane tendencje.

Wyniki iomówienie
Przedstawione w tab. 1 wyniki tuczu potwierdzają

korzystny wpływ rasy pietrain na wzrost mięsności
tuczników mieszańców. Srednie przyrosty dzienne,
zużycte paszy na 1 kg przyrostów i wydajnoś c rzeźna
wskazują na koniecznośó zróżnicowania żywienia i
masy ubojowej tuczników różnych typów krzyżowa-
nia. W tab.Zprzedstawiono masę narządów wewnętrz-
nych tuczników. Wyniki w skazuj ą że tuc zniki z udzia-
łem rasy pietrain posiadają cięższe sefce, wątrobę i
ne rki w p orównani u z tuc znikami ra sy pb z l, tlcznika -
mi innych typów l<rzyżowanta. Zalężnośó pomiędzy
masą organów wenętrznych a rasą typem Wzyżowa-
nia a nawet linii produkcyjnej wykazali również Cli-
plef i McKay (3). Wykazali oni, że selekcja rasy yofk-
shire na grubość słoniny (cieńsza słonina) prowadzi
do zwiększenia masy sefca, wątroby, płuc i żołądka.
Ponadto b adania te wykazaĘ, że masa wątroby i nerek
u loszek jestniższa w porównaniu z knurkami. Taka
sama selekcja na zmniejszenie gruboŚci słoniny w

obrębie rasy hampshire dawała gorsze efekty. Jężeltw
7 pokoleniu u rasy yorkshire grubość słoniny na sku-
tek selekcji obniżyłasię o 5,9 mm(z16,7 do 10,8 mm)
to u rasy hampshire tylko o 2,6 mm (z 14,1 do
11,5 mm), Masa organów wewnętrznych tuczników
rasy hampshire selekcjonowanych w kierunku mniej-
s z e go othlszc zęnia była wi ęks z a w p oró wna niu z tttcz -
nikami nie selekcjonowanymi. Według obserwacji wła-
snych wprowadzenie do h,rzyżowania rasy wybitnie
mięsnej jaką jest rasa pietrain spowodowało wzrost
masy serca, wątroby i nerek tuczników mieszańców.
Davey i Bereskin (4) v"rykazali zalężnośc pomiędzy rasą
i jej otłuszczeniem a masą narządów wewnętrznych.
Stwierdzili ont,że świnie rasy duroc i yorkshire selek-
cjonowane w kierunku mniejszego otłuszczenta cha-
r aktery zowaĘ s ię więks zą mas ą narz ądów wewnętrz-
nych (wątroby, serca, nerek i żoŁądka). White i wsp.
( i 7) porównywali masę narządów wewnętrznych knur-
ków i loszek rasy yorkshire i meishan ubitych w dniu
lrodzenia,atakżęw41, ]I,I23 i 171 dniu życiaoraz
loszek ubitych w 260 dniu życia. Już w 1 dniu życia
loszki i knurki rasy meishan charakteryzowały się
mniejszą masą organów wewnętrznych, w tym rów-
nież mniejsząmasąjajników i macicy. Loszki i knurki
rasy yorkshire ubite w kolejnych terminach również
charakteryzowaŁy się większą masą narządów we-
wnętrznych z wyjątkiem masy jajników i macicy, któ-
re u loszek rasy meishan sąwiększe, choctazmasa ciała
tych loszek jestniższa od ich rówieśniczek rasy york-
shire. Większa masa jajników i macicy rasy meishan
ma zw lązekz wi ększą pło dno ś c ią l o ch tej rasy. Lefau-
cheur i wsp. (10) stwierdzili statystycznie istotny
wzrost masy narządów wewnętrznych u knurków, któ-

rym iniekcyj nie podano świńską somatotropinę (p S T)
w ilości 100 pglkg masy ciała. Yang i Lin (16) wyka-
za\i ne gatywną korelacj ę (r : -0,4 4) pomiędzy otłusz-
czeniem tuczników a masą serca.

Davey i Bereskin (4) wykazall zależność masy na-
rządów wewnętrznych świń od poziomu białka i ener-
gii w dawce pokarmowej. Nie stwierdzono jednak
wpływu zr ó żnic ow ane go żyłvi eni a (mi e s z ank i z ldzia-
łem nasion, poekstrakcyjnej śruty lub oleju rzepako-
wego) na masę wątroby, śledziony i trzustki (5, 9).

W tab. 3 przedstawiono skład chemiczny schabu,
szynki i wątroby tuczników różnych schematów krzy-
żowania. Szynka i schab tuczników rasy pbz charak-
teryzowały się większą zawartościąbiałka i ekstraktu
eterowego. Davey i Bereskin (4)wykazali statystycz-
nie istotną zalężnośó pomiędzy rasą liniami w obrę-
bie rasy ńżniącymi się stopniem otłuszczen|a oraz
pŁctąa składem chemicznym mięśni. White i wsp. (17)
wykazali statystycznie istotnie większą zaw artośc
tłuszcztt i wody w tuszy tuczników rasy meishan w
porównaniu z rasąyorkshire. Chińskie rasy świń cha-
r aktery zuj ą s ię z re guły więks zym otŁuszczęniem ntż
rasy europejskie. Z otłuszczęniem fuszy zwlązana jest
zawartośc cholesterolu w tkankach.



Tab. 1. Wyniki tuczu tuczników

Objaśnienia: s - odchylenie standardowę dla24 tuczników; średnie oznaczorrę tymi samymi literami różniąsię statystycznie a, b, c

P<0,05,A P<0,01.

Tab.2. Masa narządów wewnętrznych tuczników

Objaśnienia:jak w tab. l
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0,026
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Tab. 3. Skład chemiczny schabu, szynki i wątroby tuczników

Objaśnienia: jak w tab. 1.

W tab. 4 przedstawiono zawartość cholesteTolu w
tkankach świń, Zwraca uwagę wyższa zawartość cho-
lesterolu w schabie (m. longissimus) ntżw szynce (m.

s e m im e m b r an o s u s) otaz wy ższy poziom cholesterolu
w szynce i słoninie tuczników mieszańców DHxP w
p o ró wn ani l z tlc zntkami inny ch typ ó w W zy żow ania.
Korzeniowski i wsp. (8) stwierdzili statystycznie istot-

nte wy ższą zaw arto ś c cho l e stero lu w mi ę śniu naj dfuż-
szym i słoninie świń rasy wbp w porównaniu z rasami
duroc i mi e szańc ami wbp x du16 c. Analiza wpĘłvu rasy
oraz genotypu lipoproteidów Lpb na poziom chole-
sterolu w surowicy krwi świń ras hodowanych w Pol-
s c e wykaza ła najniższy p oziom cho le stero lu c ałkowi -
tego w surowicy krwi rasy puławskiej (6). Największe
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Tab.4. Zawartość cholesterolu w tkankach świń (mg/100 g tkanki)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Tab. 5. Poziom niektórych wskaźników biochemicznych surowicy krwi

Objaśnienia: jak w tab, 1.

Tab. 6. Zawartość kwasów tłuszczowych w ekstrakcie eterowym tkanek (7o)

Objaśnienia: s odchylenie standardowe dla24 tuczników, SFA nasycone kwasy tłuszczowe, UFA nienasycone kwasy tłuszczo-
we, MUFA jednonienasycone kwasy tłuszczowe (C,u ,, C,r.,, Crn,,, Cr, ,), PUFA - wielonienasycone kwasy tłuszczowe (C,r r, C,r.,,
C.n..,, C.u..), EFA niezbędne nienasycone kwasy thrszczowe (linolowy C,r,, linolenowy C,r.-,).

zr o żnic ow ani e anty gen ów lip oproteidów Lpb autor zy
stwierdzili u świń rasy wbp, gdzte zidentyfikowano
pięć genotypów Lpb, a najmniejsze zrożnicowanie u
rasy duroc, u której obserwowano występowanie tyl-
ko Lpb5. Badania Rapacza orazMaeda i wsp. (za Ja-
nik i wsp. (6)) wykazaĘ, że wszystkie świnie o pod-
WyZSZonym i wysokim poziomie cholesterolu W Suro-
wicy krwi posiadaĘ gen Lpb5 lub jego mutant Lpb8,
natomiast osobniki o najniższym poziomie choleste-
rolu byĘ homozygotami Lpb 7l] , Pond i wsp, (12)

prowadzącprzęz siedem pokoleń świń selekcję linii o
niskim i wysokim genotypie cholesterolu obserwowa-
li spadek poziomu cholesterolu w surowicy kłwi do
64 mgldlulinii o niskim poziomie cholesterolu i wzrost
do 117 mg/dl u linii o wysokirn poziomie cholestero-
Iu. Zywienie ma decydujący wpĘ,w na poziom chole-
sterolu u świń. W surowicy krwi i mięśniach świń
otrzymujących poekstrakcyjną śrutę rzepakową lub
śrutę z pełnych nasion rzepaku obserwowano staty-
stycznie nieistotny wzrost poziomu cholesterolu cał-



kowitego (2). Wzrost poziomu glukozynolanów w
paszy dla warchlaków powodował wzrost poziomu
cholesterolu w surowicy krwi (7).

W tab. 5 przedstawtono zawartość glukozy, lipidów,
cholesterolu i hormonów w surowicy krwi fuczników.
W surowicy krui tuczników mieszańców zudziałęm
krwi ras mię snych stwierdzon o niższy p oziom hormo -
nu wzrostu (GH) oraz niższy poziom trójjodotyroniny
w porównantu z tucznikami rasy pbz i tucznikami
mieszańcami pbz x wbp. Stwierdzono tendencj ę w zT o -
sfu poziomu lipidów całkowitych i cholesterolu w tym
frakcji LDL u tuczników mieszańców ras mięsnych
LYxDH i DHxP, Najnowsze badania wykazujążena
zawatiośc cholesterolu w surowicy i tkankach świń
mąą szczęgólny wpływ wzajemne relacje w paszy
pomiędzy niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłusz-
czowymi zrodztny n-6 i n-3 (zalecane proporcje 4:1),
ilość i jakość włókna w paszy, ldział mikroelemen-
tów - głównie miedzi i chromu (1).

Kliber i wsp. (7) oraz Chichłowska i wsp. (2) wyka-
zali za\ężność pomiędzy żywteniem fuczników i sto-
sowanymi paszami a poziomem T4 i T3 w surowicy
krwi świń, a Pietras i wsp. (11) stwierdzill, że loszki
otrzymuj ąc e do dat ek tłuszc zu p oralrnacyj ne go c e cho -
wały się istotnie wyższympoziomem honnonu wzro-
stu (pGH), Lefaucher i wsp. (10) wykazali wpływ eg-
zogennej somatotropiny na spadek poziomu T4 i
wzrost poziomu insuliny w surowicy kr-wi tuczników.

W tab. 6 przedstawtono zawattość kwasów tłusz-
czowych w ekstrakcie eterowym tkanek tuczników rasy
pbz (L) i mieszańców różnych schematów l<rzyżowa-
nta. Z żywieniowego punktu widzenia dla człowieka
korzystny jest wyższy poziom niezbędnych nienasy-
conych kwasów tŁlszczowych w tkankach tuczników
mieszańców DHxP.

Wnioski

1. Tuczniki o większym umięśnieniu charakteryzują
się większą masą organów wewnętrznych głównie
serca, wątroby i nerek,

2. Skład chemiczny tkanek, poziom cholesterolu w
surowicykrwi i tkankach orazzawattość kwasów tłusz-
czowych w ekstrakcie eterowym tkanek zależy od rasy
lub typu krzyżowania tuczników.

3. Powyższe wyniki wymagająweryfikacji na więk-
szej populacji tuczników oraz innych rasach i sche-
matach Wzyżowania.
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MC GORUM B. C., DIXON P.M., SMITH G. E.:
Zastosowanie metronidazolu w ostrym idiopatycz-
nym toksycznym zapaleniu okrężnicy koni. (Use of
metronidazole in equine acute idiopathic toxaemic
colitis). Vet. Rec. I42,635-638, 1998 (23)

W ciągu 3 lat zdiaglozowalro u 16 koni ostre idiopatyczne zapalenie okręż-
nicy Przed zachorowaniem l1 koni poddano narkozie i różnym zabiegom ope-
racyjnym, u 15 stosowano antybiotyki, l0 podawano niesterydowe leki prze-
ciwzapalne Choroba pojawiała się nagle, towarzyszyła jej silna wodnista bie-
gunka, bóle brzucha o różnym nasileniu, szok endotoksyczny, odwodnienie, leu-
kopenia, neutropenia i gorączka W 8 na l 1 przypadków występowała kwasica,
w 2 przypadkach hypokalcemia i hipochloremiczna metaboliczna alkaIoza. Le-
czeniu poddano l5 koni. Jedynie zwierzęta u których zastosowano lnetronidazol
pe r os w dawce L 5 mglkg . trzy razy dziennie przez okres 3-zl dni zostaĘ wyle-
czone. Przyptlsz cza się, żc chorobę spowod ow ał C l os l r id iu tn p e j r i n ge ns typ A
W żadnym przypadku z kału, treści i śluzówki okrężnicy nie izolowano drobno-
ustrojów z rodzaju Salmonella 

G.

MOVASSAGHI A. R., MOHRI M.: Roztocz noso-
wy psów Pneumonyssus (Pneumonyssoides) cani-
num w Iranie. (Nasal mite of dogs Pneumonyssus
(Pneumonyssoides) caninum in Iran). Vet. Rec. 142,
55I-552,1998 (20)

Roztocz nosowy P neum o nyssus (P n eu monl,s,s o i des) caninum zasiedla prze-

wody nosowe i zatoki przynosolve psów w USA, na Hawajach, w Australii i
Republice Południowej Aflyki, w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Kanadzie i w
Hiszpanii Rzadko pasoźyfuje on na części zewtrętrznej nozdrzy skąd zakaża
inne psy. Roztocz atakuje psy w każdynr wieku, niczależnie od płci powodując

zaczerwienienie ś]uzówki nosa, kichanie, tarcie nosenr o przedrnioĘ niekiedy

krwawienie z nosa. lnwazję P caninunl zdiagnozowano w Klinice Zwierząt
Uniwersytetu Moskhad u psa w wieku 7 lato złej kondycji, tętnie 86 uderzeń/

/min., przyspieszonych oddechach i wycieku z nosa śluzowej konsystencji. Le-
czenie wzmacniające nie przyniosło efektów i psa uśpiono. W błonie śluzowej
jamy nosowej i w zatokach występowa\ liczne P caninum

G.


