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Physiological ualues of selected se]um biochemical indices in bloilet chickens
...

als with normal values of some serum biochemical parameters in broiler chickens with regard
to sex, studies wer:e,carried out every week on clinically healthy broiler c yedetta
race, both females and males aged 2-7 weeks. In biood §erum collectód from the birds, protein,
glucoser,total cholesterol, tńglyceńdes, calcium (Ca) and inorganic phosphorus (P) as w€ll,,,,a§,,the activĘ of
some enz}mes,,including alanine aminotrańśferase (AtT), aspartate aminotransferase al o§-
ph*tase (ĄĘ, laetate dehydrogenase (LDH), creatine kinase (CIq, cholinesterase (ChE et No
differences inl,the analysed biochemical index v*lues between the females and the male§],,w€r€ found. The
following indices were found to be age dependent: levels of total protein (increasod from 5 weeks of age),
triglycerides and AP activity (decreasing with age), CK activiĘ (increased in females from 5 and in males
from6wee'ksofage)oChEactiviĘ(decreasedinfemalesfrom6andinmalesfrom5wieks,ofage)'

Keyrvoids ; bioilei chickens, biochernical indices, physiological values.

W di a gno styc e wie lu chorób ntezakaźny ch i zakaź-
nych u ptaków mogłyby byc pomocne badania bio-
chemiczne. Przeszkodąw ich stosowaniu jest niewie-
le danych dotyczących notm ftzjologtcznych Ńskaź-
ników biochemicznych u tych zwierząt. Zapotrzebo-
wanie krajowych laboratoriów diagnostycznych na
tego rodzaju nonny u rożnych gatunkow drobiu skło-
niło nas do podjęcia takich badań, które wykonano już
u kaczek (16) i kurcząt ogólnouzytkowych (15). Brak
jest natomiast tych danych dotyczących kurcząt broj-
lerów. Piśmiennictwo podaje bowiem jedynie fragmen-
taryczne wyniki (3, 11, 17, 18).

C elem badań było określenie fi zj olo gtczny ch w ar -
tości wybranych wskaźników biochemicznych u kur-
c ząt broj l er ow z uw zglę dni eniem wpĘrłu wieku i płci.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono u kurcząt brojlerów rasy ve-
detta. Ptaki hodowane były systemem ściółkowym, w wa-
runkach zgodnych z normami technologicznymt hodowlj
tego gatunku drobiu. Kurczęta zywiono pełnoporcjowymi
mieszankami paszowymi odpowiednimi do wieku, które
odpowiadały norTnom zyrvieniowym dla tego typu użytko-
wego kurcząt. W czasie całego okresu odchowu nie obser-
wowano klirricznie objawów choroby ani ponadnormaĘw-
nych padnięć. Krew do badań pobierano z żyĘ jarzmowej
po dekapitacji,każdorazowo od 20 samic i 20 samców, co-
tygodniowo w okresie od 2 do 7 tygodnia życia ptaków.

W zakresie badań biochemicznych oznaczano w suro-
wicy: zawafiość białka całkowitego, glukozy, cholesterolu
całkowitego, trójglicerydow, wapnia i fosforu nieorganicz-
nego. Ponadlo oznaczano metodą kinetyczną w surowicy
aktywno ść enzymów : amin otransferazy alanin owej (ALT),
aminotransferazy asparagi n i an owej (AST), fosfatazy alka-
Iicznej (AP), dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH),
ktnazy kreatynowej (CK) i esterazy cholinowej (ChE).
Oznaczeń dokonyrvano przy lży clu zestawów diagnosĘcz-
nych firm: Alpha Diagnosticks i Pointe Scientific na foto-
metrze typ Epoll20.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej testem t-
-Studenta.

Wyniki iomówienie
Wyniki oznaczęh zawartości białka całkowitego,

cholesterolu całkowitego i trójglicerydów w surowicy
przedstawiono w tab. 1.

W badanym przedziale wiekowym nie stwierdzono
różnic w zawartości białka całkowitego w surowicy
zw lązany ch z płctąklr cząt. Natomiast z arówno u s a-
mic jak i u samców zawa,ftośc tego wskaźnika wyka-
zywała zależnośc od wieku, a mianowicie w piątym
tyg. nastąpił jej wzrost i na takim poziomie utrzymy-
wała się do 7 tyg. życia. Należy dodać, że we wcze-
śniej szych badaniach u kur cząt ogólnoużytkowych tak-
ze obserwowano podobnązależność (15), co również
potwierdzili Bowes i wsp. (3). Inni autorzy u kurcząt



Tab. 1. Zawartość białka i cholesterolu całkowiteg o or^z trójglicerydów w surowicy krwi kurcząt brojlerów (i + s)
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objaśnienia: *, **-różnicastatystycznie istotnanliędzytygodniamiodpowiednioprzyp < 0,05;p < 0,01;a,b rożnicastatystycz-

nie istotna między samicami i samcami przy p < 0,05

brojlerów w przedziale wiekowym 1-6 tygodni uzy-
skali zbliżone (3, 10, 13) do stwierdzonych w bada-
niach własnych bądż wyższę (2, 4, 7, 8) lub niższe
(10, 14) wartości tego parametru.

Także zawartośc cholesterolu całkowitego nie wy-
kazyw ała r ożnlc zw lązany ch z płcią a w p o s z cze gó 1 -

ny c h ty go dn i ac h ży c ta kur c ząt ule gała ona nię zna c z -

nym wahaniorn osiągając u samic najniższe warlości
w 4 i 5 tyg., au samców nĄwyższewarlości w 3 tyg.
ich życia. Zawartośc cholesterolu całkowitego w su-
rowicy zbllżonądo wykazanej w badaniach własnych
stwierdzili u kurcząt w wieku 2,3,5 i7 tyg. inni auto-
rzy (7,13,20,23). Natomiast Espada i wsp. (7) u kur-
czątż tygodniowych podają wyższy jego poziorn niz
w badaniach własnych.

Zaw at1o śc troj gli c erydów w surowi cy wykazywała
zależnośc od wieku u ptaków obu płci, a mianowicie
poczynając od2tyg. do 7 tyg. obserwowano jej obni-
żanie się co potwierdzili również w swych badaniach
Leenstra i wsp. (17). Natomiast we wcześniejszych
badaniach własnych wykonanych u kurcząt ogólno-
użytkowych (15) nie obserwowano takiej zależnoścl,.
Jak wynika z dostępnej literatury niewielu autorow
zajmow aŁo się oznaczani em p o zi omu trój gli c erydów
w surowicy kurcząt. Bhatti i wsp. (2) oraz Giroir i wsp.
(10) u 3 i4tyg.brojlerów stwierdzili zbltżony poziom
trójglicerydów do obserwowanego w badaniach wła-
snych u ptakow w tym wieku. Natomiast inni autorzy

('7, 13, I1, ż0) w różnych tygodniach życia klrcząt
stwierdzili wyższy ich pozrom.

Nalezy podkreślic, żę zarówno zawartośc choleste-
rolu całkowitego, jak i trojglicerydów w surowicy moze
być uwarunkowana genetycznie, co między innymi
mogło byc przyczynąróznic między wynikami badań
własnych i innych autorów.

Wyniki oznaczeń w surowicy poziomu glukozy,
wapnia i fosforu przedstawiono w tab.2.

Nie stwierdzono wpływu wieku i płci na poziom
glukozy w surowicy. Obserwowano jedynie nieznacz-
ne jego wahania w poszczegolnych tygodniach życia
ptaków. Inni autorzy stwierdzali zbliżonąb ądź wy ższą
7ub ntższązawartość glukozy w surowicy u kurcząt w
rożny ch tygodniach ży cia (2, 1, 9, 7I, 23),

W badaniach własnych nie obsetwowano statystycz-
nie istotnych róznic w poziomie Ca i P związanychz
wiekiem i płcią ptaków, natomiast uzyskane wyniki
rożnlły się od podanych przęz innych autorów, ktorzy
w przedziale wiekowym2-6 tyg. stwierdzili u brojle-
r ow wyższy poziom Ca i P (I, 3, J, 19, 20) Iub wyższy
poziom Ca i zbltżony do uzyskanego w badaniach
własnych poziom P (23). Również stosunek zawatl.o-
ści tych pierwiastków w suTowicy jest kontrowersyj-
ny. Przez cały okres badań własnych obserwowano
nięznacznie wy ższy p oziom C a nlż P. Inni autor zy (23)
u brojlerów w wieku 2 i 3 tyg. obserwowali stosunek
Ca:P jak 3,.I, a w wieku 4 i 5 tyg. jak2:I (20,23), a



Tab.2. Zawartość glukozy, wapnia i fosforu w surowicy krwi kurcząt brojlerów (i + s)

Objaśnienia: jak w tab. 1,

nawet 1:1 (3). ZIiteratury (1, 7) wynika, że u kurcząt
brojlerów stwierdzono takżę wyższy poziom fosforu
niż wapnia, Podobne wyniki uzyskano w badaniach
własnych u kurcząt ogólnoużytkowych (15). Różnice
w poziomie tych pierwiastków w surowicy mogąbyć
spowodor,vane zrożnicowaną ich zawartością w mie-
szankach paszowych,bądż zaburzeniami w ich przy-
swajaniu spowodowanymi np. natłuszczaniem pasz 1

wi ązaniem wapnia przez kwasy tłuszczowe . P rzy czy -
nątego mogąbyć takżęrożne rasy brojlerów, cechują-
ce się zrożnicowanym ternpem wzrostu i procesów
kostnienia. Poniewaz oznaczanię poziomu i stosunku
tych pierwiastków jest bardzo przydatne dla wyklu-
czenia zaburzęń w mineralizacji kośóca jako jednej z
przyczyn tzw. ,,syndromu słabych nóg" u brojlerów
ustalenie norm fizjologicznych wymaga dalszych ba-
dań z uwzględnieniem wyżej wymienionych czynni-
ków.

Wyniki oznaczeń aktywności enzymów w surowi-
cy kurcząt brojlerów zestawiono w tabelach 3 i 4.

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest pozycji
dotyczących aktywności enzymów u kurcząt brojle-
rów, a w ogóle brak jest prac uwzględniających wpływ
na niąwieku i płci.

W badaniach własnych nie stwierdzono zależności
aktywności transaminaz (AST i ALT) od wieku i płci
ptaków. Podobną jak w badaniach własnych aktyw-
ność AST w surowicy brojlerów w różnym wieku
stwierdzili inni autorzy (3,6,7). Natomiast Chandra i
wsp. (5) wykazali u2 tyg.kurcząt podobnąjak w ba-

daniach własnych aktywność ALT. Niższą aktywność
ALT i AST niż w badaniach własnych wykazali u 5
tyg. kurcząt Yersin i wsp. (23).

Sturkie (21) podaje, że aktywność fosfatazy zasa-
dowej w surowicy zależy od wieku ptaków i wyższa
jest u ptaków młodych rosnących niz u dorosłych. W
badaniach własnych obserwowano zależność aktyw-
ności tego enzymu od wieku u ptaków obu płci, Naj-
wyższa aktywnośc była w 2 tyg.życia, a następnie w
kolejnych tygodniach ulegała stopniowemu obniżaniu
iw 7 tyg. była 5-krotnię niższaniżw 2 tyg. Poniewaz
aktywność AP była wyższau samców tylko w 2,3 i7
tyg. nie można stwierdzic, że zależy ona od płci pta-
ków. Podobną aktywność AP do stwierdzonej w ba-
daniach własnych obserwowali Yersin i wsp, (23) u 5
tyg. brojlerów, natomiast inni autorzy podają wyższą
aktywność tego enzymu (7 ,2l).

Aktywność LDH nie wykazywała za\ężnośct od
wieku i płci ptaków, w badanym okresie ulegała wa-
haniom i wy ższa była w 2 i 4 ty g. Podobną aktywność
tego enzymu stwierdzili Espada i wsp. (7), natomiast
inni autorzy obserwowali aktywność niższą(3, J , I8,
20,22).

Aktywnośc CK nie wykazywałazalężności od płci,
ale obserwowano jej wzrost u samic od 5, a u samców
od 6 tyg. Aktywnośc tego enzymu stwierdzana u broj-
lerów przęz innych autorów byłaniższa(7,20).

Aktyr,vność ChE uległa obniżeniu u samic od 6 tyg.,
a u samców od 5 tyg. życiakurcząt. W 2 i 4 tyg. ak-
tywno ść te go enzyml wyższabyła u samcó w. Z b adań



Tab. 3. AkĘwność enzymów w surowicy krwi kurcząt brojlerów (i + s)

6988,0 ! 202,48
(4360-9290)

2815,0 !12Z8h
(1 980-5725)

21 62 t 61 5,1
(1 630-3670)

1578,5 l 388,0
(1020-2215|

1165,5 i 399,4
(540-1 865)

1200,2 t 553,6b
(545-1 980)

2>2-7* *

3>5,6,7 * *

4>5*; 6,7**
5>6*

3851,0 t 699,1A
(2490-4800)

1649,5 t 485,5'
(840-2585)

1896 t 908,7
(830-3445)

1285,0 t 369,9
(555-1 860)

936,4 t 284,0
(525_1 465)

709,0 t 153,5'
(451-874)

2>3-7* *

3>6,7* *

4>6*;7*
5>7*

177 ,0 t 26,8
(140-225)

1 62,6 t 50,9

|84-244|

173,0 t 41,8
(110-242|

176,5 t 26,3
(132-220)

203 t 15,8
(182-233)

172,1 x 12,6
(148-191 )

6>2-5*;7**

155,5 t 30,5
(90-195)

147,5 t 15,3
(124-168)

177,3 t 35,5
(122-232|

189,1 t 31,3
(159-271)

187,9 t 40,7
(156-238)

189,6 t 24,7
(167-233)

3<4*;5,6,7**
2<7,4*

24,2 
= 

5,9
(16-31 )

27 ,1 t 6,45
(19-40)

29,2 ł 6,Ą7
(22-43|

29,6 t 1 0,8
(16-45)

25,4 t7,77
(16-44)

26,0 t 6,35
(17-36)

2

3

4

5

b

7

R óżn ice

statystycznie
istotne

27 ,1 x 11,2
(16-42)

31,9 t 6,87
(20-40)

35,5 t 10,3
(18-44)

33,4 t 1 0,8
(17 -44l'

27,2 t 4,98
(17-34)

26,44 t 5,38
(18-35)

4>6,7*

objaśnienia: *, ** różnicastatystycznie istotna między §godniarni odpowiednio przy p < 0,05; p < 0,01; a,b; A, B - róŻnica

stairsĘcznie istotna między samicami i samcami odpowiednio przy p < 0,05, p < 0,01

Tab. 4. Akt}.rvność enzymów w surowicy krwi kurcząt brojterów c.d. (x + s)

Objaśnienia:jak w tab. l.



Panigrahy i wsp. (20) wynika, że aktywność tego en-
zymu u brojlerów w 5 łg. życiabyła wyższa niż w
badaniach własnych.

P r zepr ow adzona analtza warto ś c i w s kaźników b i o -
chemicznych u kurcząt brojleróq atakżę wcześniej u
kur cząt o gó lnouĄrtkowych i kac zek p o rw ala na stwi er-
dzenie, ze u ptaków, w porównaniu do innych gatun-
ków zwierząt, występ uj ą znacznę r ó żnic ę o s obniczę
w warlościach wskaźników biochemicznych co powo-
duj e, że pr ze dziaĘ w arto ś c i fizj olo gtc zny c h s ą 6 ardzo
duże. Ma to rownteżwpĘrv na wartości średnie i spra-
wla, że w wielu ptzypadkach różnice między nimi nie
są staĘstycznie istotne, a także możę być przyczyną
r óżnlc między war1o ściami średnimi stwierdzanymi
przęz rożnych autorów. Należy podkreślić fakt, że
oprocz wymienionych przyczyn wpływ na rożntce
wyników uzyskanych w badaniach własnych i innych
autorów mogła miec również stosowana metodyka ba-
dań.

Re asumuj ąc, p o pr zepr owadzeniu p ovły ższej anali-
zy nasuwają się następujące stwierdzenia:

u kurcząt brojlerów występowĄ znacznę różni-
ce osobnicze w wartościach badanych wskaźników
biochemicznych, w związku z powyższym zakresy
wartości ftzjologicznych są bard zo duże,

- w badanym przedziale wiekowym (2-7 Ęg.) za-
leżność od wieku ptaków wykazywaĘ: zawartośó biaŁ
ka całkowitego (wzrosła od 5 tyg.), zawartość trójgli-
cerydów i aktywność AP (obniżĄ się z wiekiem),
aktywność CK (wzrosła u samic od 5 tyg., a u samców
od 6 tyg.), ak§wność ChE (uległa obnizeniu u samic
od 6, a u samców od 5 Ęg.),

- pŁeć nie miała wpływu na wartości badanych
wskaźników biochemicznych u brojlerów w wieku 2-7
Ęgodni.
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Estrogen syntetycmy (norestron, B-NT) był stosowany niezgodnie z prawem
jako promotor wzrostu bydła. Eliminacje B-NT oraz produktów jego metaboli-
znu w plazmie i w moczu prześledzono u bydła, u którego stosowano iniekcje
domięśniowe estrrr fenylopropionowego norestronu (NTPP) w jedno lub w kilka
miejsc w dawce 1,0 rrrg/kg masy ciała. PoziornB-NT w plazmie określony meto-
dą ELISA osiągał wartość uztanązaprawidłową (0,24 ng/ml) w ciągu 7 pierw-
szych dni po iniekcji. Srednia warlośó maksymalnego stężenia w plazmie (C",",)

była znacznie wyższa w przypadku iniekcji w kilka miejsc ciała (.4,4 + 0,48 ng/ml)
w porównaniu do iniekcji w jedno miejsce (2,7 + 0,15 ng/nl) Poziom w moczu
pveWaczał wartości prawidłowe w okresie 24 godzin po iniekcji. ()znaczanie

B-NT i jego epimeru a-NT metodą HPLC po iniekcji NTPP wykazało obecność
a-NT w żółci w okresie 62 dni po podaniu w stężeniu przekraczającym dozwo-
lony poziom (0,7 ng/ml).
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