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Cynk u ssakówjest niezbędny w procesie sperTna-
togenezy, dojrzewaniu plemników w najądrzach, w
owulacj i, zapło dnien tu i ciĘy (7, I 4). Bięr zę on udzi ał
w utrzymaniu plemników w stanie niskiej akĘwności
metabolicznej w czasie ich przechowywania w męskim
ll<ładzie rozrodczym (I5) oraz w reakcjach kapacyta-
cji (1) i akrosomowej (28). Pierwiastek tenbierze też
udział w regulacji ruchliwości plemników (27) i ich
ochronie przed uszkodzeniami oksydacyjnymi ( 1 7).
Jednąz jego podstawo!\ych funkcji jest regulacja kon-
densacji chromatyny plemników oraz hamowanie
tran skryp cj i ( 9 ). W układz i e rc zr o dczym zvv teruąt cy nk
wchodzi w skład wielu białek, w tym enzymów oraz
jest regulatorem ich aktywności np, fosforylacji bia-
łek (1 I, 12).

Uważa się, ze cynk jest także jednymzkluczov\ych
pierwiastków warunkuj ących prawidłowe funkcj ono-
wanie układu rozrodczego u ptaków obu płci (21).
Obecność cynku wykazano zarówno w plazmie nasie-

nia indorów jak i w śluzówce jajowodu indyczek (5,
10). Uwaza się, ze pierwiastek ten może odgrywać
ważnąrolę w utrzymaniu żywotności plemników w
czasie ich wielotygodniowego przechowywania w
wyspecj alizowanych strukturach j aj owodu indyczek
(a). Cynk bterzę udział w regulacji oddychania plem-
ników (3). Podobnie jak u innych kręgowców, aktyw-
ność akroslmy indyków hamowana jest przez cyrk (26,
30). Zjawisko to moze mlęc znaczenie w przeciwdzia-
łaniu przedwcze snej aktywacj i proakro syn y, szcze góI-
nie w czasie przechowlłvania plemników w jajowo-
dzie. Osobliwością plazmy nasienia indyków, w po-
równaniu do ssaków i innych ptaków, jest występo-
wanie wysokiej aktywności trypsynopodobnej, która
podobnie jak akrosyna, hamowana jestprzez jony cyn-
kowe (30). Rola tej aktywności i jej nvtązek z jakością
nasienia nie zostĄ dotychczas wyjaśnione.

Zalecane poziomy cynku w paszach dla indorów są
bar dzo zr ożnicow ane. Naj niżs zy poziom, tj. 40 mglkg
zalecająNRc (22),najwyższy natomiast, t1. 90 mg/kg
NZD (23). Niektórzy autorzy (28,3I) zalecają75 mglt'Praca flnansowana w ramach grantu KBN ru PO6D020l7



kg, lub 80 mglkg (19). Firma BUT, producent mate-
ri ału ho dowlane go indyków zaleca dodatek Zn do mie-
szanek na poziomie 100 mglkg (2),

Celem badań było określenie wpłpłu źródła i ilości
cynku dodanego do paszy na ilość, jakość i wybrane
wskaźniki biochemiczne nasienia indorów. określo-
no także wpływ badanych czynników na zawartośc
cynku, wapnia i fosforu w surowicy krwi oraz zawaF
tośc cynku w plazmie nasienia, wątrobie, jądrach i
kałomoczu.

Matetiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono w fetmie Katedry Dro-

biarstwa UW-M w Olsztynie na 40 indorach rodzicielskich
Big - 6. Indory zakupiono w wieku 18 tygodni i podzielo-
no losowo na 5 grup. Grupy II V podzielono na 2 podgru-
py po 4 indory. Poszczególne $upy indorów różnicowała
wielkość dodatku cynku do mieszanki bazowej zawierają-
cej 34 mg/kg Zn. Dodatek ten wynosił odpowiednio: 0, 30,
60, I20 i 240 mglkg, Podgnrpy różniĘ się postacią che-
miczną dodawanego cynku, mineralną - ZnSO. (M) lub
organiczną - chelat Zn z metioniną (O). Cynk dodawano
do mieszanki bazowej w postaci 1% premiksu. Warunki
utrzymania indoróW program świetlny oraz waftość po-
katmowa paszy były zgodne z za|eceniami Farugi i Jan-
kowskiego (13).

Przed podaniem diet doświadczalnych, a następnie czte-
rokrotnie w odstępach trzlĄgodniowych, od wszystkich in-
dorów pobierano z żyĘ skrzydłowej krew w celu określenia
poziomu Ca i P (zestawy diagnostyczne Biochemtest) oraz
Zn w surowicy. Nasien i e pobierano metodą masa żu dw a r azy
w Ęgodniu począwszy od 32 §godnia Ęcia. W uzyskanych
ejekulatach oceniano: objętość ejakulatu, ruchliwość plem-
ników (subiektywną metodą mikroskopową), koncentracj ę
plemników (metodą fotometryczn{, liczbę plemników w
ejakulacie i odsetek plemników ż;ywych przy zastosowaniu
zestawu LIVE/DEADR FertilightTM Sperm ViabiliĘ Kit oraz
barwienia róznicowego nigrozyna-eozyna wg metody poda-
nej przez Bakst i Cecil (6). Ponadto w uzyskanych ejakula-
tach określano: aktywność akrosyny w plemnikachprzy za-
stosowaniu klinicznej metody opracowanej przez Glogow-
skiego i wsp. (16), akqzwność fosfatazy
kwaśnej w peĘm nasieniu wg Bessey
i wsp. (8), zawartośc białka całkowite-
go w plazmie nasienia metodą Lowry i

wsp. (20) oraz zawatliośó cynku w plaz-
mie nasjenia. Na podstawie objętości
ejakulatu i koncentracji plemników ob-
liczono całkowitą liczbę plemników w
ejakulacie oraz całkowitą objętość na-
sienia. W 35 tygodniu zycia indorórł,
określono zawaftośc cynku w suchej
masie kałomoczu. Doświadczenie za-
kończono po 10 Ęgodniach uĄtkowa-
nia rozpłodowego. Indory ubito i okreś-
lono zawatlość Zn w jądrach i wątro-
bie. Zawattość cynku oznaczono meto-
dą płomieniowej spektrometrii absorp-
cji atomowej (25) przy lĄciu spekfro-
metru Unican 939 Solar (Anglia).
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Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy zasto-
sowaniu dwuczynnikowej analizy wariancji w układach
orlogonalnych i nieortogonalnych wg metody Snedocora.

Wyniki iomówienie

Zawartośc Zn, Ca i P w surowicy krwi indorów
(tab. 1) zarówno przed rozpoczęciem doświadczenia,
jak i po I2 Ęgodntach ży,wienia dietami doświadczal-
nymi nie wykarywała istotnego zrożniaowan:.a w za-
lezności od wielkości dodatku tego pierwiastka w pa-
szy jaki jego postaci. Paulicks iKirchgessner (24)tak-

Tab. 1. Zawartość cynku (pg/ml), wapnia i fosforu (mg%) w
surowicy krwi indorów
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że nie stwierdzili wyrńnego wpĘwu zawartości Zn
w paszy na jego poziom w plazmie krwi kur niosek.

Charakterystykę morfologicznąi biochemic znąna-
sienia indorów przedstawiono w tab. 2. Objętość eja-
kulatu i koncentracja plemników nie wykazyłvaĘ sta-
tysĘcznie istotnego zrożnicowania w zalężności od
poziomu cynku w paszy i jego postaci chemiczrrej. Tym
niemniej parameĘ te najkorzystniej ksźałtowĄ się u
indorów otrzymuj ących dodatek I20 mgkg Zn. Ruchli-
wość plemników była staĘstycznie istotnie niższa w
grupach III i V ntżw pozostĄch grupach, w których
była zbltżona. Wartość tej cechy korzystniej ksztaho-
wała się u indorów otrzymującychZnw postaci orga-
ntcznej niż mtnęralnej. Odsetek plemników żyuych
byłbardzo wysoki we wszystkich grupach,przy crym
najmniej korzystnie kształtował się u indorów nie
otrzymujących dodatku cynku do paszy (gr. I).W ca-
Ęm okresie doświadczenia najwięcej nasienia (7,2ml)
uzyskano średnio od indora z podgrupy otrzymującej
dodatek l20 mgkg Zn w formie organicznej (ryc. 1).
W podgrupie tej odnotowano także najwtększą(3,2
mld) liczbę plemników w ejakulacie (ryc. 2).

Aktywność fosfatazy kwaśnej w plemnikach indo-
rów (tab. 2) była i stotni e zr o żntc ow ana między grup a-
mi. Zrodło cynku nie miało istofirego wpĘwu na ak-
Ęwność tego en4łnu, Pod względem tej cechy ejaku-
laĘ charakteryzowała duża zmięnność osobnicza (Y
: 3 0,8 - 5 9,2Yo) . Ko złowski ( 1 8 ) wykazń, że aktywno ś ć
fosfatazy kwaśnej w nasieniu indorów istotnie dodat-
nio koreluje z wylęgowościązarówno z jaj zapłodnio-
nych jak i nałożonych. Ten sam autor podaje, iż ak-
tywność tego enzymu w pełnym nasieniu jest wysoko
skorelowana z jego akĘwnościąw plazmie nasienia
(r: 0,841). AkĘwność akrosyny byłanajniższa (p <
0,05) w plemnikach indorów otrzymujących dodatek
I20 mglkg Zn. Zródło cynku nie wpĘwało znacząco
na aktywność tego enąlmu. Zawartośc bińka całko-
witego w plazmie nasienia byłatabenajniższaw gru-
pie IV, Indory otrzymujące dodatek cynku w formie
che l atu char aktery zow ała vły ższa zaw arto ść b i ałka w
plazmte nasienia niż indory którym dodawano cynk
w postaci ZnSOo. Thurston i wsp. (38) sugerują że
wysoka zawattośó białka w plazmie nasienia indorów
może mieć ujemny wpływ nazapŁodnienie jaj. Autorzy
ci wskazuj ą ponadto na przy datność tej cechy w idenĘ-
fikacji ejakulatów o słabej zdolności zapładniającej.

Zawańość cynku w jądrach i wątrobie indorów była
zbliżona w poszczególnych grupach (ab. 3) i nieza-
leżna od źrodła cynku w paszy, Najwyższą zawartość
cynku w plazmie nasienia stwierdzono w grupie indo-
rów otrzymujących dodatek I20 mglkg Zn w paszJ,
przy czym za-wartośc tego pierwiastka w plazmie in-
dorów otrzymujących cynk w postaci organicznejbyła
istotnie wyższa od stwierdzonej w grupie indorów
otrzymujących ten pierwiastek w formie mineralnej.
Na ilość cynku w kałomoczu istotny wpływ miała jego
zawartośc w paszy. Indory z grqpyl o zawartości cyn-
ku w paszy wynoszącej 34 mglkg (bez dodatku) ury-
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Ryc. 2. Liczba plemników w ejakulacie

Tab. 3. Zawartość cynku w plazmie nasienia, jądrach, wątro-
bie i kałomoczu (7lglg)

dalaĘ dziesięciokrotnie mniej cynkuw 1 g suchej masy
kałomoczu niż indory z grgpy V (całkowitazawartośc
Zn w paszy - 3I2 mglkg). Tak zdecydowany wzrost
ilości wydalanego cynku koresponduj e zbraktęmbęz-
pośredniego wpĘwu poziomu cynku w paszy na jego
stężenie w surowicy krwi. Postać chemiczna dodawa-
nego Zn nie miała istotnego wpływu na jego wydala-
rue,

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że optymalny poziom cynku w paszy dla indo-
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rów reprodukcyjnych wynosi około 150 mg/kg (doda-
tek 120 mg/kg). Stosowanie wyższychpoziomów nie
poprawia jakości nasienia indorów, a powoduje dwu-
krotne zwiększenie ilości wydalanego cynku, zwięk-
szaj ącego zanteczyszczenie środowiska metalami cięż-
kimi. Analizując wpł},w postaci chemicznej dodatku
cynku na badane cechy, wykazano niewielkąprzęwa-
gę postaci organicznej nad mineralną.
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Biegunka wystąliła rł, terenie u 78 krów rl, okresie laktacji w prefekturze

Ishikawa (Japonia) PĘmny kał o zabalwieniu brązowym lub czamym zawierał

domieszkę krwi Biegunka ustąpiła samoistnie po 3-5 dniach. Produkcja mleka

spadła pierwszego dnia choroby i utrzymlłvała się na obniżonym poziotnie przez

2 tygodnie- Kał 6 krów z biegrmką zbadano na obecność wirusów w mikrosko-

pie elektronorł,ym, testem PCR, metodą elekffoforezy RNA-PAGE, testem aglu-

tynacji lateksowej oraz metodą izolacji wirusów na hodowlach komórek (MA-
l 04 i HTR-1 8) Badane próbki badano bakteriologicznie w kielunku obecności

drobnoustrojów z, rodzajll Sa]lnone]]a j Escherjchia co]i K99 oraz paraz,ytolc:-

gicznie w kierunku Coccjdjum sp., i Cryptosporidiunl sp- Surowice pobrane w

ostrej fazie choroby i następnJe po 3 tygodniach badano na obecność przeciw-

ciał dla koronawirusów i adenowirusa bydła typ 7. wirusa biegunki bydła typ 1

i 2 Biegunkę u krów w;łvołał rotawirus z grup1, B określony jako szczep Ishika-

wa. W kale nie występowały rotawirusy bydła z grupy A Salmonellasp , E. coh

K99, Coccldium sp i Cryptosporiditn sp.

G.

THURNING C. M. A., CRowE M. A., MC ALLI-
STER H., EARLY B., ROCHE J" F., SWEENING
T.: Ocena technik obwodowej biopsji układu lim-
foretikularnego owiec i niepożądane efekty klinicz-
ne. (Evaluation of peripheral lymphoreticular biop-
sy techniques and their clinical side effects in she-
ep). Vet. Rec. 150, 97-I02,20002 (4)

Określono najbardziej przydatne techniki i miejsca pobrania bioptatórł, tkanki

limfaĘcznej u owiec w celu wykrycia obecności patologicznej izofonny białka

prionowego (PrPsc) Próbki pobrano pośmieńnie od l26 owiec stosując 5 sposo-

bów pobrania bioptatów Najlepsze efekty uzyskano pobierając do badań wycin-

ki z trzeciej powiekl przy użyciu nożyczek i kleszczyków. Skrawek tkanki gnr-

bości 5 prm zawiera1 5,32t0,70 grudek chłonnych- Natomiast do pobierania

bioptatów z węzłów chłonnych najbardziej przydatna była teclrnika z użycienr

pistoletu bioptatowego. Stosując tę technikę uzyskano I,19 + 0,ż7 grudek chłol-
nych/5 pm Występowanie ewentualnych efektów niepożądanyclr określono po-

bierając w odstępach miesięcznych przez okres 5 miesięcy bioptaty od owiec w

znieczuleniu ogólnym i porównując uzyskane wyniki z notowanymi u orviec

poddanych nalkozie, od których nie pobierano bioptatów" Największą liczbę

gnLdek chłonnych (3,4i + 0,58/5 pm) zawierały bioptaty pobrane z trzeciej po-

wieki przy braku niepożądanych efęktów 
G,


