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Wcześniej s ze badania własne i innych autorów doĘ czące wpĘwu kwasów tłuszczowych nienasyconych,
a zwłaszcza linolowego, linolenowego i cis-oleinowego na przebieg metanogenezy u owiec i bydła wykazały ich inhibicyjny wpływ na produkcję metanu, co
związanebyło z równoczesnym wzrostem ilościwytwarzane go kwasu prop ionowe go, wydaj no ści fetmentacji lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) i stabilizacj ą współc zynntka wykorzystania nieglikogennych
glikogennych LKT. W konsekwencji produkcji zwierzęcej prowadziło to do wyższychprzyrostów masy
ciałat wełny u owiec.
Stwierdzona w 1 gramie nasion wiesiołka zawaF
tość20 mg kwasu 7-linolenowego i 150 mg kwasu
linolowego skłoniłaautorów do badań nad wpływem
nasion wiesiołka (Oenothera paradoxa) na produkcję
CH,, w treściżwacza owiec w badaniach in vitro.
:

Matefiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na B owcach mieszańcach międzyrasowych w wieku od 2 do 4lati o masie ciała od 45 kg
do 55 kg. Owce karmiono dwa razy dziennie, tj. między
6.30 a7 .30 oraz między l3.30 a 14.30 według norm żywieniowych (2, 10). Procentowy skład paszy był następujący:
50% siano łąkowe i 50oń mieszanka treściwa C J, Spożycie paszy przezkażdąz owiec wynosiło od 2,0 kg do 2,4
kg. wodę do picia podawano ad libitutll. Zywienie zwierząt

uzupełniano mieszanką rnineralną Polfamix-O, Skład che-

miczny siana (%) był następujący: sucha masa - 87,65, białko surowe - 12,BB, włokno surowe -22,95,tłuszcz surowy
3,58, substancje BAW 40,05, popiół surowy - 5,05.
Owc e poddawano indywidualnym zabiegom operacyj nym,
w czasie których zakładano kaniule do worka grzbietowego żwacza (9), Wykonywano je w uśpieniuza pomocądo-

zylnego wlewu 30% alkoholu etylowego podawanego z
szybkością5-10 mlxmin l według efektu działania. Wlew
alkoholu poprzedzano dozylnym podaniem 4-6 mI preparatu Combelen. Płyn żwaczowy pobierano przez kaniule w
2,5 godz. po rannym karmieniu przez I0 kolejnych dni i
inkubowano następnie w tzw. sztucznym żwaczu (6, 8, 11)

w warunkach beztlenowych, Beztlenowośćinkubacji

sprawdzano aparatem D0-550B l1tmy Lutron produkcji koreańskiej, Przesączony przez 4 warstwy aseptycznej gazy
chirurgicznej płyn żwaczowy inkubowano wraz z dodatkiem 50 ml 67 rnM buforu fosforanowego o pH: 6,9. Jako

substraty wzrostu stosowano 10 mM mrówczan sodu
względnie wodór. W przypadku uzywania mrówczanu sodowego hodowle inkubowano w atmosferze zawierającej
I00oń gazowego CO, , a ptzy stosowaniu wodoru w atmosferze B0% H, i 2Óoń CO.. Próby ślepehodowano bez
dodawania wymiónionych su6stratów wzrostu i nasion wiesiołka, w pozostałych próbkach dodatek zmielonych nasion wiesiołka wynosił 1,00 g, ż,00 g i 5,00 g. Poziom metanu w sztucznym żwaczu mierzono po 1 i 4 godz. i jego
wartości wyrażano w prmol x m1-1 x h l, stosując jednokanałowy detektor stacjonarny gazu typu Surveyor-5 wraz z
czujnikiem CEX-8l0 (prod. francuskiej firmy Oldham). W

ramach przeprowad zonęj analizy matematy cznej (I 3, 1 4)
obliczono waftości średnie, odchylenie standardowe, błąd
standardowy średniej,pr zedział ufno śc i. Uzy skane wyniki
odniesiono do próby ślepej(bez substratu) i weryfikowano
zttżyctemmaszyny matematycznej P-100 C firmy Texas
Insttuments.

lvych dla przeżlw aczy. P oza tym siła oddziŃywania
kwas ów tłlszczowych nienasyc onych j e st o dwrotnie

Wyniki i omówienie
Poziom metanu wytwarzanego podczas fermentacj i

in vitro(I8,22,23).

M e chanizm działania nas i on wi

esi

ołka do dany ch do

inowego (I8,22,23).
W niniejszej pracy zachowany został konsekwentnie ten sam model eksperymentu in vitro, co w pTzy',

miĘnowym i stearynowym) i nienasyconymi (cis-ole- pionowym (I2,20).
inowym, linolowym i linolenowym), Tab. 1. Wpływ różnych ilości wiesiołka (oenothera paradoxa) na produkcję meta_
siarczanem i siarczynem sodu oraz nu przez f.Óść z*u.ru owiec iz vitro podczas 1 h i 4 h inkubacji w temp. 39oC
wodzianem chloralu. Model ten poMetan produkowany
llośó wiesiołka
zwala porównać stopień inhibicji
(pmol x m1-1)
do
dodawana
produkcji metanu. Gaztenjako najpłynu żwaczowego
prostszy nasycony węglowodór jest
1 qodz. ] 4godz.
(s)
końcowym produktem wielu reakcji
2,250
1,350
biologicznych i powstaje podczas
I

fermentacji węglowodanów w środo-

wisku ubogim w tlen, atakajest atmosfera żwacza, gdzie w zasadzię
panują prawie beztlenowe warunki

-

Próba ślepa

1,00

0,310

0,550

77,0

75,6

bez subsltatu

2,00

0,200

0,355

85,2

84,2

5,00

0,180

0,220

86,7

85,8

2,950

4,155
2,880

32,2*

30,6-

(1-3, 5, 1, 16).

lnhibicja wytwarzania CHo przęz
dodatek mielonych nasion wiesiołka
do płynu żwaczowego pobranego od
owiec jest 2,5 - 4 krotnie wyższa
aniżęIi po dodaniu substratów wzrostu, a mianowicie mrówczanu sodu i
wodoru.
Jak wspomniano we wstępie pracy 1 g nasion wiesiołka zawlęra 20
mg kwasu 7-linolenowego i 150 mg
kwasu linolowego, a zatem wiesiołekmożebyó nafuralnie stosowanym
inhibitorem metanogenezy jako dodatek do różnych zestawów paszo-

Mtówczan sodu
(10 mmol x 1-1)

1,00

2,000

*

2,00

1,880

2,740

36,3*

34,0-

5,00

1,550

2,310

47,5

44,4*

2,955

1,850

Wodól

2,410*

20,5

*

18,5*

-

2,305*

24,9*

22,0*

1,300*

2,190*

29,7-

25,9*

1,00

1 ,470

2,00

1

5,00

,390

*

_ 0,085-0,210, błąd standarObjaśnienia: Wartości skrajne: odchylenia standardowe
*różnice statystycznie
0,0065-0,135,
przedział
ufności
dowy średniej0,040-0,100,
istotne przy p < 0,05 rv stosunku do warlości wyjściowych

Fakt wytażniejszego wpłyrłru nasion wiesiołka na
wyĘł arzanie metanu podczas fermentacj i żw aczow ej
in vitroaniżeltpo dodaniu do płynu żwaczowego jednej z odmian wrocławskiego, naturalnego produktu z
krwi - livexu (białego, brązowego lub czarnego) oraz
mączki zkwvi (20,2I), dolomitów (19) i innych niekonwencj onalnych dodatków do paszy (20) kńe uznać
go jako kolejny czynnIk sterujący procesami fermentacji u przeżuwaczy oprócz znanych jllż dotychczas, a
(7,3-5,7) i
wymienionych w pracac
acji
u zwieniniejszej, modulatorów
rzątprzeżlwających.
Reasumuj ąc należy stwierdzić, żę b adanta produkcji metanu podczas fermentacji beztlenowej zachodzą-

cej w środowisku żwacza in vitro po dodaniu nasion
wiesiołka posiada oprócz aspektu poznawczego, także iprakty.czny (bioenergetyczny - zapobieganie utracie energii wraz z uwalnianym metanem), ekologiczny, żywieniowo-biochemiczny i oczywiście metodyczny.

O roli mączkt z nasion wiesiołka wzmiankowali
między innymi Wettasinghe i Shahidi (15), podkreślając jej znaczenie jako naturalnego żrodłaprzeciwutlenlaczy i środka uwalniającego nadmiar nadtlenku wodoru i wolnych rodników.
Wiesiołek jest aktualnie tematem badań naukowców
z r ożny ch o środków or az prze dmiotem zaintere s owania sympozjów i kongresówkrajowych i międzynarodowych.
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W numerze 6 l 20 0 I,,Me dycyny Weterynaryj nej" lkazał
się arlykuł moiego autorstwa oraz Stanisława Klimentow-

skiego, Ewy Smielewskiej-Łoś, ZdzisŁawa Jopka, Ewy
Kucharczak pt. ,,Nosicielstwo bakterii i grzybów u dzikich
szczrJrów w zaleznościod środowiska bytowania", który w
swojej treścizawiera błąd merytoryczny - w tabeli nr 3
orazw tekściena stronie 405.DoĘczy on Nocardia spe-

dodatków do paszy

żwaczl owjec. Zesz. Nauk. AR

Wroc Wet., Rozpr Hab, 1993,112.
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cies za|tczonej w artykule do grzybów. Zajmljąone pozycję pośrednią między bakteriami a grzybami, ale są klasyfi kowane w rzędzie A c tin omyc e ta l e s, r o dzina No c ardi a c e ae,niena\eżązatem do grzybów. W imieniu autorów prze-

praszam Czytelników,,Medycyny Weterynaryj nej" za porń/stałe uchybienie, mając mimo wszystko nadziej ę, że artykuł nasz wyjaśni szerzej rolę szczurów w transmisji zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w środowisku, uzupełniając i aktualizując dotychczasową wiedzę na ten temat.
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