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This experiment lyas carried out on twenĘ 12 week-o]d BUT 9 female turkeys. The birds w€ie exposed to an outsjde
temperature of 35oC over a period of 50 hours, Body temperature in the cloaca wa§ mea§ured before'heat.stress and2r6,
26 and 50 hrs alter the beginning of the experiment and blood samples rvere collected fiom the vena ulńaris. The following
acid-base tlalance parameter§ were mea§ured in the blood: pH, pCO,, pOr, HCO., BE. The body temperature increased
by 0,5"C 2 hrs after the beginning of the heat stress. After 6 hrs it ieturned to normal and after 20 and 50 hrs it had
decreaśed b1, 0,5eć, Nó acid-base ińbalances occurred during the experiment.
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Wysoka temperatura to czynnik środowiskowy, na
działanię którego drób jest często narażony w okresach
letnich. Podczas upałów w pomieszczęniach dla drobirr
temperatura moze wzrosnąc do 30-40'C, a ptaki gorze1
znosządztałanie wysokich niz niskich temperatur, które
mogą doprowadzic do zakłócenia homeostazy ustrojo-
wej. U ptaków występuje tak zwany zakres tennoneu-
tralny temperatury otoczenia. W zakresie tym nie zacho-
dzl zmiana produkcji ciepła lub jest ona nieznaczna, a
ptaki re guluj ą swoj ą temperafu rę ctała zmieni aj ąc odda-
wanie ciepła. Kiedy temperatura otoczenia wzrasta po-
uryżej zakresu tetmoneutralnego produkcja ciepła rośnie
i wzrasta temperafura ciała ptaka (18). Następstwem hi-
pertermii jest pobudzenie ośrodka oddechorł,ego powo-
dujące wystąpienie zlania, w wyniku którego dochodzi
do hiperwentylacji i wydalania z wydychanytn powie-
trzem duzych ilości CO.. Konsekwencją tego są zabu-
rzertia równowagi kwasówo-zasadowej we krwi (obni-
żenie ciśnienia parcjalnego CO,, wztost pH), określane
jako zasadowica oddechowa (1, 2,12, 13, 18, 19).

Wpływ krótko- i długotrwałego oddziaływania wyso-
kich temperatur otoczenia na temperaturę ciŃa i równo-
wagę kwasowo-zasadową badano głównie u kur, u któ-
rych stwierdzono hipertermię i zasadowicę oddechową
(3-6,14,15, 19), W dostępnym piśmiennictwie nielicz-
ne są natomiast dane na temat reakcji na stres tetmiczny
indyków, w tym także najego wpływ na temperaturę
ciała i równowagę kwasowo-zasadową (8-10, 16,I1).

Celem niniejszych badań było określenie wpływu
krótkotrwałe go dzi ałani a temp eratury oto c z eni a wyno -
szącej 35oC na temperaturę ciała oraz równowagę
kwasowo-zasadową u tego gatunku drobiu.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 20 samicach indyków BUT

9 w wieku 12 tygodni. Doświadczenie wykonano w wiwa-

riaclr Katedry Chorób Ptaków. Ptaktprzetrzymywano w po-
mieszczeniu o tempefaturze 35"C i wilgotności względnej
41nńprzez okres 50 godzin, Przez cały czas trwania doświad-
czeniaindyki miały zapewnionądo woli paszę i wodę. Przed
rozpoczęciem doświadczenia oraz po 2,6,26 i 50 godzinach
jego trwania mierzono tempęraturę ciała w steku termome-
trem elektronicznym. W tym samym czaste z żyły skrzydło-
wej pobieratlo krew do heparinizowanych kapilar w celu
wykonania badań równowagi kwasowo-zasadowej krwi.
Badania te, które obejmowały pH krwi, ciśnienie parcjalne
dwutlenku węgla (pCO"), ciśnienie parcjalne tlenu (pO,), stę-
zenie wodorowęglanóŃ (HCO. ) i nadmiar zasad (BE) wy-
konano analizatorem CIBA CORNING C248.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej testem t-Stu-
denta.

Wyniki iomówienie
Wyniki pomiaru temperatury wewnętrznej ciała in-

dyków 1 2-tygodni owych poddanych działanfu tempe-
ratury otoczenia wynoszącej 35'C przedstawiono w tab.
1. Po 2 godzinach działania stresu cieplnego stwięr-
dzono statystycznie istotny wzrost temperatury clała
ptaków o 0,5oC. Podobnie inni autorzy (9) wykazali,
że postępujący wzlost temperatury otoczenia z ZI"C
do 38"C w ciągu 60 min. powodował u indyków wzrost
temperatury ich ciała o 0,6oC. Dalsze podwyższanie
temperatury otoczenia do 43'C i 49"C w okresach 30-
minutowych podniosło ciepłotę wewnętrzną ciała in-
dyków odpowiednio o kolejne I,7 i 0,5oC. W efekcie
wzrost temperatury otoczenia z 27" do 49'C w ciągu
120 minut doprowadził do podwyższenia temperatury
wewnętrznej ciała ptaków z 40,4" do 43,2'C.Przetrzy-
mywanie indyków w temp. 49"C przez 45 minut spo-
wodowało dalszy wzrost temperatury ciała do 45,6"C.
W badaniach Kohne i wsp. (8) wzrost temperatury oto-
częnlaz2lo do 49'C w ciągu 5 godzinpowodował pod-
wyzszenie ciepłoty ciała indyków z4I,1" do 46,5'C. W



badaniach na cieplnym u indy-
ków tempera a 30' lub 32,ż"C
w okresie 1,7 , 14 i 2i dni nie wpĘnęła na temperaturę

ich ciała, Natomiast temperatura otoczenia 37,8'C po-

stresu temperatura ciał llty,

apo ż6 go-dzinach obn ie o
O,S"C i utrzymywała si do-

nościowych
Wyniki wpływu temperatury otoc7enla wynosząceJ

35'Ć na rownowagę kwasowo-zasadową u indyków

piło po 60 minutach przebywania ich w temperaturze
rS'i. ZbadańKohne i Jones (9) wynika, że u indyków
wzrosła |iczba oddechów z żOlmtn. w temperaturze
21'C odpowiednio do 30, 90,180, ż70 j 305 w tempe-

agują h w temperatlrz.e otoczenla wyno-
sząceJ godzinie nastąpił
wzros ła o I,ZoC, a po Tah.l.Średniewartościtemperaturycialaiwskaźnikówrólnowa9i}J'H"5;1TT3;

§ńi?i"n 6rza god)in;,łńiaŁi": wYnoszącej35oC(n:20;i+s)

ływania o żanie się
tómperatu ednak do
końca okr ącego 10

dni, nie powróciła do norrny (5). U
kur liczba oddechow po godzinie
przebywania w temperainzę 35"C
wzrosła z 40 do 120/min. (5), pod-
czas gdy u indyków jlż po 30 minu-
tach przebywania w temperaturze
32'C stwierdzono wzrost liczby od-
dechów zżO do 180/min. (9). Bardziej
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Objaśnienia: * różnica statystycznie istotna przy p < 0,05, ** przy p < 0,01



ż6 i 50 godzinach działania stresu i pozwoliła naltrzy-
manie pH krwi na niezmienionym poziomie.

Kohne i Jones (9) badali zachowanie się pCO" i pH
krwi u indyków utrzymywanych w zwiększającĘ się
w czasie 165 minut temperaturze otoczenia z 2)," do
49" C, Z badań tych wynik a, że L| indyków przebyw ają-
cych w temperaturze otoczenia wynoszącej 38oC, po-
dobnie jak w badaniach własnych, doszło wprawdzie do
obniżenia pCO, o 4 mm Hg co jednak nie spowodowało
zmiany pH kŃi. Dopiero w temperaturze otoczenia
43'C, gdy nastąpił wzrost ciepłoĘ ciała indyków o 2,3oC,
przy równocze snym wzro ś cie liczby o ddechów z ż0 l min.
do ż7Olmtn, wystąpił statystycznie istotny spadek pCO,
z 54,5 do 39 mm Hg i statystycznie istotny wzrost pH
kr-wi z 7,40 do 7,49. Wystąplłazatem zasadowica odde-
chowa. Pogłębiała się ona przy dalszym wzroście tem-
peratury otoczenia do 49"C. Oddziaływanie tej tempe-
ratury na indyki przez 45 minut spowodowało dalsze
obniżenie pCO, do ż6,7 mmHg, czego następstwern był
wzrost pH krwi do ],69.

U indyków poddanych działanru wzrastającej tem-
peratury otoczenia z 2I" do 35'C w ctągu 2 tygodni,
występowały nieznaczne wahania pCO,, jednak nie
powodowały one zmianpH krwi (10). Również długo-
trwałe oddziaływanie temperatur 32,2" i 37,8'C nie
powodowało statystycznie istotnych różnic w pH krwi
indyków (16).

Inne niz u indyków oddziaływanie wysokich tempe-
ratur otoczenia na równowagę kwasowo-zasadową
stwierdzono u kogutów tląn. Z badań Bottje i Harriso-
na (4) wynika, że u kogutów już po 90 minutach dzia-
łania temperatury 37'C wystąpiła zasadowica oddecho-
wa manifestująca się gwałtownym obniżeniem pCO, z
28 do 17 mm Hg i wzrostem pH krwi z7.46 do 7,56. U
kur zasadowicę oddechową obserwowano po godzinie
przebywania ich w temperaturze 35oC (14). Tak więc
u indykow, w wyzszej w porównaniu z kurami ternpe-
raturzę otoczenia dochodzi do zaburzeń równowagi
kwasowozasadowej i wystąpienia zasadowicy oddecho-
wej. Moze wiązac się to z występowaniem u nich bar-
dziej intensywnego ziania. U indyków w temp. otoczę-
nia 38'C liczba oddechów w,zrosła do 270, co spowo-
dowało spadek pCO, tylko o 4 mm Hg (9), podczas
gdy u kur po 90 minutach działania temperatury 37oC
llczba oddechów wzrosła z20 do 180 i nastąpiło obni-
zenie pCO, o 11 mm Hg (4).

U ptaków podczas zjania rośnie ltczba oddechów, a
sp ada obj ęto ś ć o dde chowa. Przypuszc zalnię zmniej sze -
nie objętości oddechowej ogranicza hiperwentylację
tylko do tej powierzchni układu oddechowego, która
nie uczestntczy w wymianie gazow między krwią i
powietrzem (18). W ten sposób zmniejsza się mozli-

a nadmiernych być
sceuindyków. o 11

odował wzrost ],56
(.4),podczas gdy u indyków obniżęnie pCO, o 15,5 mm
Hg podwyższyło pH krwi z 7,4 do 7,49 |9). Niższy
wzrost pH krwi u indyków przy większym spadku pCO,
wskazuje, ze w porównaniu z kurami mają one spraw-
niejsze mechanizmy współdziałające w utrzymaniu sta-

łego pH krwi. Jednym z nich jest buforowy układ he-
moglobinowy (11), który moze być bardziej efektyw-
ny u indyków niż u kur dzięktwyższej zawartości he-
moglobiny we krwi. Intensywniejszapraca mięśni od-
dechowych u indyków związana z zianiem, moze po-
wodowac powstawanie dużych ilości kwasu mlekowe-
go, będącego żrodłem CO, niwelującego jego ubytki
wywolane h iperwentylacją.

Reasumując należy stwierdzić, że u indyków w wie-
ku 12 tygodni temperatura otoczenia wynosząca 35oC
spowodowała krótkotrwały wzrost temperatury we-
wnętrznej ciała o 0,5oC, nie wywołując jednak zabu-
rzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Na podstawie wyników badań własnych dotyczących
indyków w porównaniu z danymi piśmiennictwa nt. kur
można stwierdzić, że indyki posiadają sprawniejsze
mechanizmy termoregulacj i i wykazlląlepszątoleran-
cję na działanie wysokich temperatur niż kury.
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