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Wieloletnie badania własne procesu fermentacji w czas wykazano, że substratami dla nich mogą bYc:

warunkachbeżlenowychprowadzonebyĘ wprzedżo- bursztynian, fumaran, maŚlan, mleczan, mtówczan,
łądkach przeżuwaczy *.ózrry- wieku iw roŹmaitych octan, pirogronian i ProPionian oraz CO., H, i meta-

ostatnich nol (1, 4, 6, 9,
sztuczny nasyconym wę
ki pomy- wielu reakcji b

podczas fermentacji węglowodanów w środowisku
ubogim w tlen. Tworzenie metanu w procesach biolo-
gtczny ch przebiega ogólnie według następuj ącego
schematu (17):

Powstający jednocześnie wodór w 90oń wykorzy-
stywany jest w,syntezie_ metanu, kwasu propionowe-

ff ;i#:".HxY:ffi #ffilli|łt#;m,*;i::
dukty przęmlan nie są identyczne.

zaburzeń gastroenterologicznych w przewodzie prze- KWASy TŁUSZCZ9WE
żuwaczy (3,6-9,12,15,I]-19,ż5,29). I

srakiakich danyóh, a właściwie akiualnych badań CELIJLIIA - CUKRy - ALKoHoLE - CHą

krajowych, doĘczących gazówjelita ślepe go i żołąd- CO,

ka u koni, gdyż-są onó zańafte jedynie w opracowaniu H,

Sosnowskń§o r llzz r. (15), ŚkłoniĘ autorów do za- Celem badań było określenie składu procentowego
jęcia się Ęm interesującym zarówno z poznawczęgo,
jak i prakĘcznęgo punktu widzenia problemem.

Wśród gazow jelita ślepego konia występują: azot,
dwutlenek węgla, metan, siarkowodór i wodór, a zo-
łądka: azot, dwutlenek węgla, tlen i wodór. Metan pro- mat (3, 15).

dukowany jestprzez tzw. bakterie metanogenne z ro-
dziny 

L vLYv' UQl\Lwllv rrrvlanrvóvru 
Mateliał i metody

(I7 -I treści żołalka i jelit ślepych

Meth e od 50 koni w Zakadach

Gram dodatnimi (+) i Gram ujemnymi (-). DoĘch- ) żywione według ogolnie



przyjętychnonn z}Tvieniowych (l3), pochodztły zrożnych Powstałe w wyniku inkubacji gazy pobierano do ozna-
regionów i stajni. Materiał użyłvany do badań lmieszcza- czonych pipet gazowych o pojemności 250 ml z dwoma
no w oznaczonych jednolitrowych słojach, w których próbki zaworami (ryc. 2'), wypełnionych cieczą zamykającą za-
zalewano 1 centymetrowąwarstwąoleju parafinowego, co barwioną oranżem metylowym na drodze transmisji pod-

odcinało dostęp tlenu do próbki i pozwalało utrzymac od- ciśnieniowej (ciśnieniepowstającewpipecienaskutekuby-
powiednie warunki w trakcie transporlu i dalszego postę- waniawody) oraznadciŚnieniowej. GazypowstŃew cza-

powanla. sre rnkubacji, aw szczególności metan, jako gazlżejszy od

Każdorazowo pobierano treść żołądka i jelit ślepych od powietrza traflał do piPeĘ gazowej. Schemat PoWYZSZego
10 koni i po godŹinie transpofiu rrmiószcrano je wiodów- postępowaniazostałjlżwYkorzYstanYwPracachwłasnYch

ce. W jednyń cyklu badań uży.w anabyłatreśc pochodząca dotyczących treści jelit ślepych indyków t klr (Ż2) oraz

od jednego osoLnika. Ze sLoja zlewano warstwę oleju pa- jelit ślePYch i okrężnicY krÓlika (26,Z7).

,afino*ego, a materiał p.rórą.rurro prr", ,ri"rońoiną Ostatecznie każdorazowo otrzYmano 25 Próbek gazo-

warslwę jilowej gazy chirurgicznej. prŻesącz prr"norrono wYch do analizY- której dokonYwano stosując metanomierz

do pięciu płucrók iok rbacyjnych (ryc. 1) w ilości 50 ml do górniczy typu Barbara-3. odpowiednio dobrane W apara-

kazdej. pier-wszą płuczkę-Śtanowiła kontrola zawierająca cie warunki analtzY gazowej PozwalająnawYłączne ozla-
50 mi wody destylowanej i 50 ml sztlcznej śliny weóń* czenie metanu w mieszaninie gazów (10). Analiz innYch

McDougalli (l 1). Do oĘl.; i trzeciej dodano pórruato só galó_w dokonywano stosując aparat orsata (18),

ml treści żołądka, do cńartej i piątój 50 ml ireści jelrta Uzyskane wyniki odniesiono do próbki kontrolnej i we-

ślepego. Łącina objętość inkuuaóyna * p-uu.n wiaści_ ryfikowano z ttżyciem maszyny matematycznej P-100 C

*yit *yroiiła 150 ml, przy całkówitej oujętos"i płuczki firmy Texas Instruments, stosując test t-Studenta (I4),

;;*fr|"",ffiffiJ#"Łfi,-il#3H"::H:riH5#1 _ ryiik] 
iomówienie

Przedstawiona na ryc. 1 płuczka inkubacyjna p;.il; * .. Jelito Ślepe jest idealnym Środowiskiem dla duŻej

swoim dnie studzienkę, do której wlewano Lrj ńr łox roH liczby populacji bakterii, gdyŻ posiada_relaĘwnie sta-

ce|em związaniaprodukowan 
"§o 

prr", treść żołądkaba§ź łe zaopatrzenie w_sństraĘ odŻrywcze dlabal<terii, stałą

jelita ślepego konia dwutlenku *ęgtu. ponadto dla uryska- temPerature i PH..D9 dostęPnYch substratów naleł
nia warunków beztlenowych w pńczkach z treścią łoĄd,- zaltczyĆ wczeŚniej nie. strawioną PaSZę, PozostałoŚci
ka doprow,adzano hel pod ciśnieniem, a w pŁlczkach z za- z częŚctowo strawionej P.as4,,m?rrw9 komórki i soki
wartością jelita ślepego - azotpod ciśnieniem i przepusz- trawienne, takie jak żółÓiwYdzielinY.jelita orazęnZY-
czano tę gazy przęz 

'zawar,rlśZ 
płuczek prre, I0 minut, my i muclmy. Procent .SPgZYtej suchej TaSY, która jest

Następnie zu-ykurro wszystkie'zawory. Utrzymanie wa- fermentowana w jelicie ŚlePYm zmienia.sĘ w zależ-
runków beztlenowych sprawdzano upu.it.- oĆl-ssos 1nr- ności od dieĘ i od warunkow Ęcia koni. Relafiny
my koreańskiej Lutronj. Tak przygótowane płuczki wkła- stopieńprodukOji lotnychkwasówth,rszczowychwPĘ-
dano w gniazdawytrząŚarki ziaźniąwodnąo temperaturze wa na powstawanie gazów, głównie dwutlenku węglal 3?:.;1i"3;Jfr,J*l1i,*,:ii 

;#:;xtł.",tTłilffinlT*;,#3ffiH,*':u#:

i

Ryc. 1. Płuczka do inkubacji
resztkowej próbek treści jelit
ślepych i żołądków u koni wraz
z dodatkiem sztucznej śliny i
wody destylowanejre
Ryc. 2. Pipeta do analizy ga-
zów wytworzonych podczas
fermentacji in vitro w płuczce
inkubacyjnej: 1 - zbiornik, 2,
3 - zaworv

sześc godzin, a czas cząstko- rzenlę procesów zachodzących in uivo i mogąprzy-
wykolejno pół, jedna, dwie, czyntć się do wykorzystaniaotrzymanych wyników w
cztery i sześć godzin. prakĘce.
Tab. l. Procentowy skład gazów jelita ślepe- Tab.2, Procentowy skład gazów żołądka ko-
go konia, po 0,5, l,2,4 i 6 godzinach inkuba- nia, po 0,5, 1, 2,4 i 6 godzinach inkubacji lł
cji in vitro (n : 50) vitło (n: 50)

Obj aśnienia: Warto ści skraj ne : odchylenie stan-
dardowe (SD): 0,250-0,370; średni błąd śred-
niej (SDM) : 0, 1 1 5 -0, 1 40 ; przedział lfności (CI) :

0,145-0,175; rożnicę istotne w porównarriu do
wartości wyjściorvych przy *p < 0,05;
**p , 0,0l

Objaśnienia: Warlości skrajne: odchylenie stan-
dardowe (SD): 0,350-0,490, średni błąd średniej
(SDM): 0,190-0,245, przedział ufności (CI):
0,255-0,295, różnicę istotnę w porównaniu do
wartości wyjściowych przy *p < 0,05; **p <

0,0l; ***p < 0,001



(5)

beztlenowych, ale również możebyć uĄĄeczna w lry -

skaniu lepszych efektów żyrvieniowych i produkcyj-
nych,

podsumowanie

prowadzone dotąd badania nad składem jakościowym
i ilościowym gazów w po szczego7nych odcinkachprze-

wodu pokarmowego koni pozwoląwykorzy stac otrzy -

mane dane w prakĘce weterynaryj no-zootechntcznej.
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