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Actiuity of egg albumen ptoteins in lelation to hen housing systems

Sumrnaty

The aim of the study was to compare lysozyme, ovomucoid and ovoinhibitor activity as well as,the conalbu-
min leve| in the albumen of eggs from hens kept in various conditions. Crossbred Messa 45 hens w,ere kept in
two different farms - one using the intensive system and the second free-range. The activity of lysozyme in the
eggs of hens managed in the extensive system was higher (significantly) than in the whites of eggs obtained
from hens kept on litter without free-range. The experiment indicated the influence of very low and very high
temperatures on decreasing lysozyme activity. Ovomucid and ovoinhibitor activiĘ in eggs from the free-
range system was higher, but only in during the summer. No such tendency was observed during the winter
months. The experiment revealed lower levels of conalbumin in the egg albumen from hens managed in the
extensive system during both summer and winter.
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W białku jaja kurzego znajdują się substancje o
właściwościach bakteriobójczych hamujące rozwój
okre ś l onych drobnoustroj ów. Należą do ntcl,1,. llzozy m,
konalbumina (owotrasferyna), owomukoid, owoinhi-
bitor, awidyna (I2). Stanowią one bariery obronne,
chroniące zarodek w trakcie rozwoju embrionalnego
oraz opoźniająproces psucia się jaja w czaste jego prze-
chowywania.

Ltzozy m (muramidaza), wewnątrzkomórkowy en-
zym lizosomalny, jest jedną zbtologicznie czynnych
protein. Jego zawartość w suchej masie białkowej frak-
cji jaja ptaków wynosi 3,5% (I3), Jest to enzym, któ-
rego funkcj e oraz metody pozyskiwania sąnajdokład-
niej poznane. Powoduje on lizę ścian bakterii Gram
dodatnich oraz możę hamować wzrost drobnoustro-
jów na drodzę adherencji, bądźagregacji (8), atakże
współdziałac w uszkad zaniudrobnoustroj ów wskutek
asocjacji z jonami nieorganicznymi (15). Jest to za-
tem czynnik chroniący organizm przed infekcjami,
dzi ę k i c zemu zab e.zp ie c za zar o dek do c z asu wytwo rz e -
nia przez niego pierwszych immunoglobulin. Posiada
również zdo lno śc inaktywacj i wirus ów p opr ze z w iąza-
nie DNA tworząc nierozpuszczalne kompleksy, apoza
komórką ma zdolność unieczynniania toksyn (2 1 ).

Z powodu właściwości bakteriobójczych i wiruso-
bojczych oraz dużej stabilności termicznej jest szero-
ko stosowany w medycynie, tj. w terapii chorob za-
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każny ch i now otw o rowych. Lizozy m j aja kurze go j e st
także wykorzystywany w przemyśle rolno-spożyw-
czym, a ze wzg\ędu na właściwości antybakteryjne
został uznany przez Komisję Ekspertów WHO/FAO
zabezpieczny środek stosowany do konserwacji Zyw-
ności (3).

Charakterystyczną właściwością li zozymu jest zdol-
nośc do tworzenia zwtązkow kompleksowych, inak-
tywujących go, z innymi biologicznie czynnymi pro-
teinami białka jaja, tj.: owomucyną konalbuminą
owoalbuminą(5, 11).

Inną proteiną łatwo rozpuszczalną i termostabilną
zarowno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym o
dużym znaczeniu biologicznym jest owomukoid. W
jaju kurzym jego ilość wynosi 11% s,m. (13). Jest to
glikoproteina maj ąca zdolność wtązania wodorowę-
glanów. Działanle antybakteryjne tego związku pole-
ga na hamowaniu enzymów proteolitycznych, powo-
dując zahamowanie namnażania bakterii Listeria mo-
nocytogenesprzy pH 7 (6, 10). Wrazz owoinginbito-
rem spełnia rolę czynntka ochronnego przed rozwo-
jem pleśni, ktore dostają się do jaja w czasie przecho-
wywania i inkubacji,

Właściwości bakteriobojcze ma również konalbu-
mina z grupy transferyn. Związek ten, zwany inaczej
owotrasferyną stanowi drugą pod względem wielko-
ści (po owoalbuminie) frakcję protein białka jaja ku-
rzęgo i innych ptaków. Jest jej w suchej masie białko-
wej frakcji jaja około 12% (I4). Występuje w białku
jaja oraz osoczu krwi ptaków. Konalbumina wykazu-
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je właściwości wiązanta żelaza,międzi i cynku, speł-
niając rolę antyut|ęniacza. (1) Jej dziaŁanie antybak-
teryjne: silne wobec bakterii Gram ujemnych i słabsze
- Gram dodatnich wykazalt Tranter i Board (19) w
1984 r,Inną cechą owotransferyny w organizmie pta-
ków jest zdolność przeloszenia jonów żelaza z żołtka
do krwi embriona w trakcie embriogenezy.

Nalezy podkreślić, że znaczęnie i właściwości oraz
metody oznaczen wymienionych protein białka jaja
kurzego zostały dość dokładnie poznane, jednakjak
dotąd jest niewiele badań wskazujących na to, czy
zmiana warunków utrzymywania i żywienia niosek
może dokonać modyfikacji składu chemicznego jaj,
tak aby dostosować je do potrzeb konsumentóq prze-
mysłu przeFw or cze go, farmakolo giczne go i medycyny.

Celem niniejszych badań było porównanie aktyrv-
ności lizozymu, owomuko i du, owo inhib itora i pozio-
mu konalbuminy w jajach kur utrzymywanych w róż-
nych warunkach środowiskowych, tj. w pomieszczę-
niu zamkniętym w ściółce i żywionych wyłącznie mie-
szankami przemysłowymi (system intensyłvny) oraz
w systemie wolnowybiegowym i otrzymujących pa-
szę przygotowywane we własnym zakresie (system
ekstensywny).

Matetiał imetody
Badania wykonano w ciągu dwóch lat na jajach pocho-

dzących od 60 kur mieszańców rniędzyliniowych Messa
45. Ptaki pochodziły z tego samego wylęgu, tj. z lutego
2000 r,, zaczęły nieść jaja w lipcu 2000 r. Nioski odchowy-
wane i utrzymywane były w dwóch obiektach:

- fermie RZD Brwinów - chów intensywny na ściółce
(30 kur);

gospodarstwie indywidualnym - typowym systemem
ekstensywnym (30 kur).

Ptaki w fermie RZD Brwinów chowano w potnieszcze-
niu zamkniętym na ściółce, bez mozliwości korzystania z
wybiegu. W zywieniu stosowano przemysłową mieszankę
typu DJ l ( l8% białka ogólnego i 1 1,5 MJ/kg) w ilości l20
gldzieńlkurę. Paszę podawano dwarazy dziennie: o godzi-
nie 600 i 1300, Uzupełnieniem mieszanki były preparaty mi-
neralno-witaminowe, które zwykle są podawane kurom o
wysokiej nieśności, Stosowano program oświetlenia zale-
cający w okresie nieśności l6 godzin światła na dobę,

W systemie ekstensywnym kury były utrzymywane w
jednym pomieszczeniu z innyrni gatunkami drobiu: perli-
cami i pawiami. MogĘ korzystać z nieograniczonego wy-
biegu, w zależności od temperatury zewnętrzne1. Zlma w
2001 r. była na ogół łagodna, temperatura w styczniu i lu-
tym nie spadała pontżej zera, wobec czego nioski znaczną
część dnia przebywały na wybiegu. Kilkudniowy. znaczny
spadek temperatury ponizej OoC wystąpił jedynie w mar-
cu. W zywieniu stosowano paszę wilgotn4 przygotowaną
we własnym zakresie, którą podawano rano i w południe.
W skład całej dziennej dawki pokannowej wchodzlło: 48%o

śruty pszennej i chleba gotowanego w celu zabicta ewen-
tualnych pleśni, 20oń śruty poekstrakcyjnej sojowej i 2%
preparatu mineralno-witaminoweg o oraz 30oń ziama psze-
nicy sypanego wieczorem do koryta. Ogólna ilość paszy
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dla nioski wynosiła Iż0 g dziennie. W okresie we_eetacji
roślin, od wiosny do póznej jesieni, nioski wykorzystyri,a-
ły paszę zie|oną rosnącą na wybiegu. Była to głównle 1tr-

cema. Wraz ze skracającym się dniem uzupełniano śrviatłcl
naturalne sztucznym tak, aby łącznaliczba godzin ośrł,ie-
tlenia wynosiła l4.

O znac zano,. aktyw no ś c lizozy mu, aktywno ś c antytryp -

synową owomukoidu i owoinhibitora, aktywnośc antychy-
motrypsynową owoinhibitora oraz zaw artość konalburni -

ny. Badania wykonano w dwóch tetminach: w styczniu i ri
lipcu, oceniajap w każdym systemie po 30 jaj, pochodza.-
cych od tych samyclr kur. W pierwszym terminie badari
temperatura otoczenia wynosiła 12oC, w drugim 25'C.

Dodatkowo w jajach kur z chowu ekstensywnego ozna-
czono aktywność lizozymu w siedmiu tetminach (od jesie-
ni 2000 r, do lata 2001 r.) różniących się temperaturąoto-
Czenla.

Aktywność lizozyml określano w laboratorium anali-
tycznym SGGW rnetodą spektrofotolTetryczną (Epol 20)
przy długości fali 450 nm po 12 godzinach od zniesienia
jaja. Frakcję białkową jaja oddzielano ręcznie od zółtka i

następnie homogenizowano. Rejestrowano zmianę absor-
bancj i roztworu bakterii Mi c roc o c c tts lys od eikt i c L/.§ w cza-
sie reakcji enzymll w komórkach bakterii (9,20).

Aktywno śc owomukoidu, owoinhib ltor a or az zawafi o ść
konalbuminy oznaczano w zliofilizowanej białkowej frak-
cji jaja, w laboratorium analitycznym Katedry Technologii
Surowców ZwlerzęcychAR we Wrocławiu, Do określenia
aktywności owomukoidu i owoinhibitora łącznie, wyko-
rzystano ich zdolność inhibowania trypsyny. Porniar ak-
tywności amidazowej trypsyny bydlęcej wykonano w nrie-
szaninie reakcyjnej . zawieraj ącej roztwór białka j aj a i tryp-
synę. Reakcj abyła przeprowadzona \.v temperaturze 37'C.
Ilośc aktywnego enzymu w próbce odczytywano ze spo-
rządzonej wcześniej krzywej standardowej dla trypsyny
bydlęcej. Zewzględu na to, że aktywność antytrypsynorł,ą
wykazuje zarówno owomukoid jak i owoinhibitor, ozna-
czono ogólną aktywność antytrypsynową.

Aktywność antychymotrypsynową owoinhibitora okreś-
lano analogicznie do antytrypsyrrowej używając bardzo
czułego substratu dla chymotrypsyny bydlęcej SucAAP-
FpNa. Ilość aktywnej chymotrypsyny w mieszaninie reak-
cyj nej odczytywan o z krzy w ej standardowej sporządzonej
dla enzymu o znanej aktywności.

Poziom konalbuminy w białku jaja kurzego oznaczono
metodą wykorzystującąjej zdolność do tworzenia z jona-
mi Fer* bar-wnego kompleksu (4). I1ość konalbuminy dla
konkretnej próbki białkajaja odczytyrvano z wcześniej spo-
r ządzonej k rzy w ej standardowej zalezn o śc i ab s orp cj i, przy
długości fall410 nm, od ilości konalbuminy w próbie (mg)
dla czystego enzymu, Próbkę zliofilizowanego białka jaja
rozpuszczano w 50 mM buforze Tris-HCl o pH 8,0 i pozo-
stawiano w temperaturze 4"C w celu dokładniejszego roz-
płlszczenia się zawiesiny. Aby porównać wartości otrzy-
mane z kolejnych próbek przeltczono je na 35-gramowe
nawazki liofilizatu białka jaja.

Wyniki dotyczące aktywności lizozymu, ogólnej aktyw-
ności antytrypsynowej owomukoidu i owoinhibjtora oraz
poziomu konalbuminy białkowej frakcji jaja opracowano
statystycznie za pomocą analizy wariancji liczonej metodą
najmniejszych kwadratów. Wartości wyrazono średnirni
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najmniejszych kwadratów (LSM) wraz ze standardowyrr
błędem średniej (SEM),

Wyniki iomówienie
W pierwszym terminie badań, tj. zimą wykazano

istotne rożltce (p < 0,05) aktywności ltzozymublaŁ-
ka jaj zebranych od kur w jednakowym wieku, o tym
samym pochodzeniu,w zależności od systemu chowu
(tab. 1). Aktywność badanego enzymu w jajach znie-
s i onych pr ze z kury utrzymyłv ane e k s ten syr;v nie, kor zy -

stające z wybiegu była istotnie wyższa niż w białku
jaj pochodzących z chowu intensywnego. Podobne
wyniki uzyskano porównując jaja kur rodu Astra S
utrzymywanych systemem intensywnym, z jąami od
kur z tego samego stada, lecz chowanych systemem
połintensywnym i korzystających z wybiegów (2).
Wcześniej prowadzone badania wykazaŁy, że 7izozym
w jajach kur rodu RIR, które utrzymywano typowym
systemem ek sten sywnym charaktery zow ała i stotnie
wy ższa aktywno śc niż lizozy m j aj zni e s i ony ch pr zez
kury nie korzystające z wybiegu (2). Nioski RIR z
półintensywnego systemu utrzymania znosiły jaja o
istotnie niższej (p < 0,01) aktywności badanego en-
zymu w porównaniu do niosek RIR utrzymywanych
w typowych warunkach ekstensywnych (17).

W drugim terminie badań, tj. latem, nie wykazano
statystycznie i stotnych rożnic aktywności Ltzozymu
białka jaj pochodzących od niosek utrzymywanych
systemem ekstensywnym i intensywnym (tab. 1).

Aktywność tego związku w jajach od kur utrzymy-
wanych systemem ekstensywnym wyraźnte zależała
od temperatury otoczenia (ryc. 1). Stwierdzono znaczne
(p < 0,01) zmniejszenie jego aktywności, gdy tempe-
ratura w kurniku wynosiła zaledwie 6"C, a nioski nie
były wypuszczone na wybieg. Wysoka temperatura w
maju i lipcu (25'C) spowodowała również znaczne
obnizenie aktywności ltzozymu w porównaniu z da-
nymi uzyskanymi w trzech pierwszych terminach
( 1 2 "C). Potwierdza to wyniki wcześniej s zych badań
(18) wskazujące na wpływ temperatury w kurniku na
aktywność ltzozymu w jajach.

Pomiędzy akty.wno ścią antytryp synową owomuko-
idu i owoinhibitora w jajach od kur utrzymyłvanych
systemem ekstensywnym i intensywnym, zniesionych
w czasie zimy nie udowodniono statystycznie istot-

nychrożnic (tab. 1), W tym okresie kury z chowu eks-
tensywnego korzystały wprawdzie z wybiegu, ale sta-
nowił onjedynie miejsce krótkich,,spacerów", nie miał
natomiast znaczeniajako mozliwe uzupełnienie kar-
my ze względu na brak zielonek. Biorąc równocze-
śnie pod uwagę stosunkowo kótki czas przebywanta
niosek na wybiegu, można uznać, że warunki utrzy-
mania i żywienia były w tym czasie zbliżonę do cho-
wu systemem mtensywnym na ściółce. W okresie lata,
gdy temperatlra otoczenia wynoslła 25'C stwierdzo-
no wyższą aktywnośc antytrypsynową omawianych
protein u niosek korzystających z wybiegu, na którym
spędzały większość dnia, mających do dyspozycji lu-
cernę, chwasty i trawę, w porównaniu z jajami kur
utrzymyrvanych na ściółce, w zamkniętych budynkach
i zywionych mieszanką przemysłową.

Aktywność antychymotrypsynowa owoinhibitora
rożnlła stę w za7eżności od systemu chowu w jakim
pozyskiwano jaja (tab. l). W terminie zimowym istot-
nie (p < 0,01) wyższa aktywność charakteryzowała
jaja z chowu intensywnego. Latem stwierdzono ten-
dencj ę odwrotną podobną j ak w przypadku aktyłvno-
ści antytrypsynowej,

Porównanie zawarlości konalbuminy w jajach znie-
sionych w dwóch terminach przez kury utrzymywane
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Termin Syslem chowu
Temperatura

otocze n ia

Aktywność lizozymu
(U)

LsM L serul

Aktywność
antylrypsynOWa

owomukoidu
i owoinhibitora (j)

LsM l srłl

Aktywność
a ntychymotryp synowa

owoinhibilota (i)

LsM sEM

Poziom konalbuminy
(mq/q białka)

tsM sEM

Zimowy

Letni

ekstensywny (kurnik + wybieg)

inlensywny (ściółka)

ekstensywny (kulnik + wybieg)

intensywny (ściółka)

12"c

12,c

25"c

25"c

20 933a

,l7 
167b

,l5 
430

14 683

1 
,l73

1211

615

538

877A

878A

81 3A

659B

32,6

33,6

19,8

17,3

4,18

5,0A

2,5a

1,8h

0,2

0,2

0,2

0,2

13,8a

28,4b

16,6

20,0

3,9

4,0

3,3

2,9
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w różnych warunkach wykazało, że jest jej mniej w
jajach niosek z chowu ekstensyrvnego (tab, 1). Być
może żywtente paszami gospodarskimi, które nie są
tak dobrze zbilansowane jak mieszanki przemysłowe,
przyczyntło się do zmniejszenia ilości konalbuminy
w białku jaja.

Uzyskane w badaniach własnych wyniki sątrudne
do interpretacjt ze względu na brak w literaturze po-
równywalnych rezultatów. Omawiane zagadntenia
mo żna tŁamac zy ć ty m, że p o ds tawo w ą dobr ze znaną,
właściwością organizmu zwierzęcego j est zdolność
dostosowywania wszystkich procesów czynnościo-
}\ych, re guluj ących i pr zemtany materii do warunków
ltrzymania. Każda, nieznaczna nawet, zmiana czynnt-
ków środowiska powoduje odchylenia w przemianie
materii, dostosowując procesy Ąciowe do nowej sytu-
acji. Działanie niekorzystnego cąmnika środowiskowe-
go na organlzm q.wołuje u niego stres zaburzający
homeostazę. Do czynników stresotw órczych zaIicza się
m.in. niską i wysokątemperafurę otoczenia orazhałas
p o w o dow a ny pr ze z m e c hani c z ne lt ządzeni a z o o t e c h-
niczne stosowane w chowie intensywnym (7).

Możnaprzypuszczaó, że system chowu ptaków ma
wpływ na poziom wszystkich enzymów w organizmie,
czylttzw. homeostazę enzymatyczną. Na nioski utrzy-
mywane dwoma rożnymi systemami: ekstensywnym i
intensyr,vny m opr ó cz warunków termiczno -klimatycz-
nych i mikrobiologicznych środowiska miało niewąt-
pliwie wpływ żywienie. W chowie ekstensywnym,ze
względu na możliwość korzystanta z wybiegów w
okresie wiosenno-letnim i jesiennym, żywienie kur nie
jest w pełni kontrolowane, a ponadto zmienia się se-
zonowo. Zawartośc wielu substancji aktywnych wy-
stępujących w zielonkach wysianych na wybiegach (ak
np, lucerna) prawdopodobnie mogła wpĘnąć na ak-
tywność i poziom biologicznie czynnych protein, wy-
stępujących w białku jaj kurzych.

Kolejnym czynnikiem środowiskowym mogącym
wpĘnąć w znacznym stopniu na homeostazę organi-
zmu ptaków było dziaŁanię chłodu w okresie zimo-
wyffi, kiedy to zanotowano w kurnikach chowu eks-
tensywnego i intensywnego temperaturę niższą od
optymalnej, wyno sząc ą 12" C, Wr az z kłązącąkrwią
po całym organizmie są rozprowadzanę składniki
odżywcze, produkty przęmlany materii oraz substan-
cje pochodzącę zpĘnów ustrojowych, do których na-
Ieży ltzozym. Pod wpĘwem niskiej temperatury na-
stępuje skurcz naczynkrwionośnych, co prowadzi do
zaburzen w odżyłvianiu tkanek i do zmniejszenia od-
pomości (16).

Zbadańwynika, ze system ltrzymantaklr mazna-
czący wpływ na aktywnośc czynnych protein białka
jaj. Specyfiką chowu ekstensywnego jest brak możli-
wości pełnej kontroli warunków środowiskowych.
Warunki te zmieniająsię znacznie w zależności odpory
roku i lokalizacji gospodarstwa. Trudno jest więc
stwi erdzić c o j e st b ezp o średni ą pr zy c zynąwykazany ch
w pracy rożnic.
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STEPHAN R., BUHLER K., CORTI S.: Występo-
wanie Mycobacterium avium subspecies paratuber-
culosis w próbkach mleka zbiorczego z różnych
regionów Szwajcarii. (Incidence of Mycobacterium
avium subspecies pseudotuberculosis in bulk-tank
milk samples from different region§ in Switzerland).
Vet. Rec. I50,2I4-2I5,2002 (])

Mycobacteliuln aviwn subspec ies pseudotu berc u]osis(MAP) wywohlje chro-
niczne zapalenie jelit u wielu gatunków zwierząt i chorobę Crohna u ludzi. Sto-
sując test PCR przebadano 50J próbek surowego mleka zbiorczego pochodzą-
cych z trzech regionów Szwajcarii na obecność MAP Próbki pobrano w okresie
luty-kwiecień 2000 r. i 2001 r Sto dwanaście (22,4%) próbek reagowało pozy-

tywnie w teście PCR. Obecność MAP stwjerdzonow 69 (22,3%) z 309 próbek

mleka pochodzących z północno-wsclrodniej Szwajcarii w 7 (7 §%) z 94 próbek

mleka z centralnej t w 36 (36,1%) z 98 próbel< mleka z północno-zachodniej
Szwajcar;i Nie ustalono jednak genotypów MAP. 
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