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Sylimaryna, stanowiąca mieszaninę flawonoligna-
nów występuje w iloŚci do 2%o w owocach ostropestu
plamistego (Sylibum marianum L.) W j ej skład wcho-
dzą sylibina, sylidiamina i sylikrystyna o podobnej
budowie i właściwościach fizykochemicznych oruz
iz o syl imarlm a, 2,3 - dehydro sylimary na, 2,3 - dehydro sy-
likrystyna i tzw, sylibinomery, czyli oligomeryczne
pochodne sylimaryny. Ponadto występuje toksyfolina,
alkohol dehydrokoniferylowy, kwercetyna, tyramina,
histamina, śluz, kwasy organiczne, witamina C i K,
fitosterole, garbniki i tłuszcz z dużąilością kwasu li-
nolowego (4,9). Narządami, w których obserwowano
ęf ękt dzińani a fl awono l i gnanów s ą prz e de w s zy s tkim
wątroba i nerki. Sylimaryna wyłviera efekt metabo-
Itczny na komórki, polegający na regulacji przepusz-
czalności błon komórkowych z udziałęm przenośni-
ków, hamowaniu szlaku 5 -lipooksyg ęnazy metaboli-
zmu kwasu eikozatetraenowego (arachidonowego).
Ptzypuszczalnie wpĘwatabę na ekspresję DNA (6).
W hodowli komórek nerki wykazano jej wpływ na
szybkość proliferacji, biosyntezy białek i DNA oraz
aktywno ś ć dehydro gen azy mle c zanowej, którą to pr zy -
jęto za wskaźnik aktywności metabolicznej komórki
( 8). Stwierdzono wpĘw sylimaryny na poziom chole-
sterolu całkowitego tzawartego w lipoproteinach oso-
cza(3). W dużych dawkach (0,3 mM) sylimaryna ob-
niża sy ntezę pro staglandyn, p oziom chole sterolu LDL
i VLDL w surowicy. Obserwowano również pod wpĘ-
wem sylimaryny wzrost HDL i obniżenie zawartości
cholesterolu w komórkach wątroby. Obok regulacyj-

nego wpĘwu na przepuszczalnośc błony komórkowej
składniki sylimaryny stabilizują ją i hamują procesy
peroksydacji lipidów błonowych (1 ).

Celem badań było określenie wpłpvu sylimaryny
na efektyłvnośc tuczu klrcząt i indyków rzeźnych,
wyniki reprodukcji kur typu mięsnego oIaz na zapo-
bieganie stanom otfuszczania kur.

Mateliał i metody

C ał o ś ć b adań zr ę alizow ano na kurc zętach r zeźny ch i indy -

kach oraz kurach nioskach stada reprodukcyjnego. Badania
na kurczętach rzeźnych przeprowadzono w fermie ,,R" zlo-
kalizowanej na teręnie województwa dolnośląskiego i skła-
dającej się z 3 kurników, każdy o obsadzie 20 000 kurcząt
Cobb 500, Warunki uttzymania, zlrvienie oraz profilaktyka
weterynaryjn a byŁy zbltżonę w poszczęgolnych obiektach.
Ptaki żyviono standardowymi mieszankami pełnoporcj owy-
mi - DKA Starter, DKA Grower, DKA Finiszer, przy czym
ptakom w kurnikach I i II w okresię od 7 do 28 dniatuczu
podawano dodatkowo w paszy sylimarynę w postaci prepara-
tu Sylimwet (80% sylimaryna, producęnt Poznańskię Zakła-
dy Zielarskie ,,Herbapol" S.A.) w ilości 0,5 kg/l tonę paszy
(grupa I) i 1,0 kgll tonę paszy (grupa II). Ptaki w kurniku III
stanowiĘ kontrolę doświadczenia.

EfekĘwność sylimaryny w tuczu indyków rzeźnych oce-
niano w fermie ,,G" z\okalizowanej na tęrenie Wielkopolski,
składającej się z 5 obiektów produkcyjnych,każdy o obsa-
dzie 15 000 indyków BUT 9 (powierzchnia produkcyjnakaż-
dego z obiektów wynosiła 3000 m'). Indyki żywiono paszami
standardowymi (Indyk I, 2, 3, 4, 5, 6, 7), pochodzącymi z tej
samej mieszalni pasz. Badaniami objęto ptaki w 3 indyczni-
kach. Ptaki w obiektach nr I i II otrzymywaĘ w paszy Sylim-
wet w 14-28 ,42-56 oraz 63-]] dniu tuczu w ilości: obiekt I -
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0,5 kg/l tonę paszy, obiekt II 1 kg/l tonę paszy. Indyki w
tlczaminr III stanowiły grupę kontrolną. Zakręs badań obej-
mował: cotygodniową kontrolę przyrostów masy ciała pta-
ków, kontrolę spożycia paszy, analtzę upadków ptaków oraz
ichprzyczyny.

W trakcie odchowu kurczątw 2,4 i 6 tyg. życia, od losowo

ną metodą przy użyciu dehydrogenazy jabłczanowej
i NADH+H a aktywność aminotransferazy alantniowej -me-
todą kinetyc zną, w której enzymęm wskaźnikowym była de-
hydrogenaza mleczanowa NADH+H . Z kolei akłwność fos-
fatazy alka|icznej oznaczano metodą kinetyczną wobec p-ni-

Do oznaczęń ymów
odczynników Scięn-
azy oznaczan akEc-

tachem DT 60 przy lżyciu membran testowych Vitros DT
slides. Aktywnośc badanych enzymów przedstawiono w jed-
nostkach międzynarodowych (IU) na 1 dmr surowicy.

Ponadto w 2,4 i 6 tygodniu tuczu od 6 losowo wybranych
ze stada klrczątrzeźnych pobierano wycinki narządów we-
wnętrznych (wątroba, nerki i trzustka) do badań histopatolo-
gicznych. Wycinki narządów utrwalano w ]oń zbuforowanej
formalinie. Następnie wykonywano z nich skrawki parafino-
we, które b arwiono ru§mowo hematoksyliną Delafield a i eozy -

ną wodną. W przypadku podejrzenia o stłuszczenie narzą-
dów sporządzano skrawki mrożoniowe i barwiono na lipidy
Sudanem lII.

Badaniami objęto równiez 2 stadareprodukcyjne kur nieś-
nych ISA 215 w fermach,,C" i ,,N" każda o liczebności 5500
ptaków (kur i kogutów). Ptaki zyłviono standardowymi mię-
szankami DJ przy czym u kur w stadzie ,,C" okresowo, po-
cząwszy od24 tyg. zycia podawano ptzęz 7 dni w paszy Sy-
limwet w ilości 0,5 kg/l tonę paszy. Podawanie preparatu po-
wtarzano co 4 tyg. Ptaki w stadzie,,N" stanowiły grupę kon-
trolną. Efektywność preparatu określano na podstawię uzy-

produkcyjne. Uzyskane końcowe masy ciałabyĘ wyższe
w odniesieniu do kurcząt grupy kontrolnej w kurniku
I o 11 dkg, a w kurniku II o 15 dkg, co stanowi odpo-
wiednio wzrost o 4,8 i 6,60^.

W tab. 3 przedstawiono wyniki badań enzymolo-
gicznych. W drugim tygodniu eksperymentu aktyw-
ność badanych enzymów nie różnlła się między gru-

TT"il33:x?,#-
asparaginianowej.

Aktywno ść aminotrans feraz u ptaków otr zymują-
cych w paszy dodatek sylimaryny w stosunku do pta-
ków z grupy kontrolnej byŁaniższa. W zakresie ALT,
w drugim t czwartym tygodniu, statystycznie istotne
różnice wykazano pomiędzy ptakami otrzymującymi
Sylimwet w dawce 1 kg na tonę paszy i grupąkontrol-
ną. Natomiast poziom aktywności AST u ptaków
otrzyml4ących Sylimwet,zarównow dawce 0,5 kg jak
i 1 kg na tonę paszy, był statystycznie istotnte ntższy
w stosunku do grupy kontrolnej. Aktywność a|kalicz-
nejfosfatazyorazlipazymiaławyrażnątendencjęspad-
kową wraz z wiekiem ptaków we wszystkich trzech
grupa
powy
AST,
przęz Krasnodębską-Deptę i Koncickiego (2). Nieco
nlższe wartości wymienionych enzymow otrzymali
Yersin i inni (11). Uzyskane wyniki badań enzymolo-
gtcznych świadczą iż dodatek Sylimwetu w paszy nie
miał ujemnego wpływu na wątrobę i trzustkę. Nato-
miast ntższe niż w grupie kontrolnej wartości AST
i ALI mogą świad czyc o ochronnym wpłi,rvie tego pre-
paratu na hepatocyty i właściwąptzępuszczalność ich
błony komorkowej.

skanych wskaźników produkcyj nych. Stopień
otłuszczenia ptaków oceniano na podstawie
pomiarów ich masy ciała. Przydatność jaj do
wylęgu oceniano na podstawie kryteriów po-
danych przez Swierczewską i wsp. (l0).

Uzyskane wyniki badań biochemicznych
kr-wi kurcząt r ze źny ch p o ddano analizi e staty -

sĘcznej wykorzystuj ąc j ednoczlmnikową ana-
lizę wariancji ANOVA oraz test RIR Tukeya
(porównanie średnich post-hoc). Obliczenia
wykonano przy lżyctll programu STATISTI-
CA for Windows (Statsoft, Inc. 1997).

Wyniki iomówienie
W badanych fermach kur-

cząt i indykow rzeźnych ptaki
rozwtjały się i opierzaŁy pra-
widłowo. Wyniki produkcyj-
ne uzyskane w fermie kutcząt
rzeżnych obrantje tab. 1, a w
fermie indyków rzeźnych
tab. 2. Generalnie ptakt z oby -
dwu kurników żywion e paszą
z dodatkiem sylimaryny osią-
gnęły korzystniejsze efekty

Tab. 1. wpłl.tv dodatku sylimaryny na wyniki tuczu kurcząt rzeźnych Cobb 500

Tab.2. Wpływ dodatku sylimaryny na wyniki tuczu indyków rzeźnych BUT 9
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Ryc. l. Przekrwienie sieci naczy- Ryc. 2. Przekrwienie naczyń
niowejwątroby(pow.200x; krwionośnychirłynaczynieniare-

tikulocytów w nerce (pow. 200x)
Tab.3. Średnia aktywność wybranych enzymów (IU) w surowicy krwi
kurcząt brojlerów (n : l0, x + s)

Objaśnienia: warlości średnie istotnie różniące się od grupy kontrolnej ozna-
czonoliterami: A p < 0,01;b-p.0,0S

Ryc. 3. Wypełnienie krwią naczyń Ryc. 4. Rozpoczynające się nacie-
krwionośnych trzustki (pow. 400x) czenie tłuszczowe komórek nabłon-

ka kanalikowego nerki (pow.200x)

Tab. 4. Średnia masa ciała (g) kur ISA 215 w fermie C i N w okresie
produkcji nieśnej

W analogicznych badaniach nad zachowaniem się
aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej w su-
rowicy ludzi, u których stosowano Sylimarol, stwier-

Tab. 5. Produkcja nieśna kur ISA 2l5 w fermie
(ptaki żywion€ pa§zą z dodatkiem sy|imaryny) i
(kontrola)

dzono wyraźną tendencję do ustabilizowanla
Ęch parametrów w glupie otrzymującej ten pre-
parat,w odniesieniu do grupykontrolnej (7). Nie
stwierdzono tez istotnych różnic w aktywności
fosfatazy alkalicznej (7). W badaniach nad efek-
tem ochronnym flawonolignanów na komórki
wątroby szczurów w indukowanym uszkodze-
niu hepatocytow przez aflatoksynę B 1 wykaza-
no, że w homogenatach komórek wątrobowych

wyst@ił wzrost aktywności glutamylotransferazy i 5

nukleotydazy - enzymów będących markerami stanu
błon i transportu pTzęz błony, jakteZ kwaśnej fosfata-
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zy i rybonukleazy - enzymów będących markerami
trwałości lizosomów, stwierdzono również obniżenie
aktyłvności dehydro gen azy bursztynianowej i gluko-
zo-6-fosfat azy - ęnzlmów wskazujących na us zkodze-
nie mitochondriów i mikrosomów. W surowicy krwi
szczlrów poddanych działanhl aflatoksyny BI zaob-
serwowano zmiany aktywności niektórych enzymów
Wzrosła aktywność aminohansfęraz: alaninowej i aspa-
raginianowej, dehydroEęnaz: glutaminianowej i sor-
bitolowej oraz alkaltcznej i kwaśnej fosfatazy. Rów-
noczesne podanie z toksynąsylimaryny lub pikroliwu
(Picroliv) wywoływało efekt osłaniający, w wyniku
częgo aktywności badanych enzymów u Ęch zwierząt
byĘ zbliżone do wartości uzyskanych w grupie kon-
trolnej (5). Ten model doświadczalny potwierdzamoż-
l iw o ś ć dzińanta o chronne go fl awono li gn anów zaw ar -

tych w sylimarynie i pikroliwie na komórki wątrobo-
we (5).

Badaniem histopatologicznym u 2 i 4-Ęgodniowych
kurcząt nie obserwowano zmianpatologicznych w oce-
nianych narządachwewnętrznych w żadnej z grup do-
świadczalnych. Natomiast u 6 tygodniowych ptaków
grupy kontrolnej ob serwowan o nieznacznę zaburzenia
hemodyramiczne manife9tujące się zastojem krwi, drob-
nymi wynaczynieniami (ryc. I,2 i3), jakrownteżroz-
poczynające się zmiany wsteczne, pod postaciąnacie-
częnia tŁlszczow ęgo prz echo dząc e go w nłyro dni eni e
tłuszczowe zarówno w obrębie wątroby, jak i nerek
(ryc. 4). Zmian o podobnym charaktęrze nie obserwo-
wano u kurczątobydwu grup doświadczalnych.

Korzystne warunki produkcyjne uzyskano również
po dodaniu sylimarynywpaszy dla indyków rzeźnych
(tab.2), W indyczniku I i II gdzie dodawano do paszy
Sylimwet odpowiednio w ilości 0,5 i 1 kg/1 tonę pa-
szy uzyskano efekĘ produkcyjne znacznię korzystniej-
szę aniżeli w grupie ptaków kontrolnych. Masa ciała
16 tye.indyczek wyniosła: 8,40; 8,45 i 8,20 kg przy
wskaźniku wykorzysta nia p aszy wyno szącym o dp o -
wiednio: 2,4I;2,4I i2,52 kg, Z kolei indory osiągnęĘ
w ż4 Ęg. odchowu masę ciała wynoszącą odpowied-
nio 18,3; 18,64 i 17,95 kgprzy wskaźniku wykorzy-
stania paszy:2,99;2,95 i 3,10 kg. Smiertelność indy-
ków za cały okres odchowu wyniosła 5,60; 5,65 i
7 ,I|Yo. Wg British United Turkey, Ltd. tndyczki BUT
9 winny osiągnąć w 16 Ęg, masę ciała 8,4I kg przy
wskaźniku wykorzystan ia p aszy - 2,5 0 kg, zaś indory
w wieku 24 tyg. masę ciała 19,01 kg przy wskaźniku
wykorzystania paszy 2,95. Indyczki żywione paszą
z dodatkiem Sylimwefu cechowały się wyższą masą
ciała w stosunku do kontroli o 2,5 do 3,0oń oraz niż-
szym o 4,4Yo wskaźnikiem wykorzystania paszy. Po-
dobnie indory ż}.wione pasząz s/rtmaryną uzyskaĘ
wy ższą o 7,9 4 i 3,8 40ń mas ę ciała p rzy niższymwskaź-
niku śmiertelności (1,5 i I,45o^). Przy tym lepsze
wskaźniki produkcyjne byĘ skorelowane z wyższąza-
wartością sylimaryny w paszy.

Okresowe podawanie Sylimwetu w paszy dla kur
nieśnych stad reprodukcyjnych w ilości 0,5 kg/1 tonę

paszy począwszy od 24 Ę g. przęz 7 dni co 4 tv e. wpĘ -
nęło korzystrrie na uzyskiwane efekty produkcyjne (nie-
śno ś ć) or az zapobie gało nadmiernemu otłuszczaniu się
ptaków. Uzyskane masy ciała ptaków zestawiono w
tab.4, zaś wyniki produkcji nieśnej w tab. 5.

Z przedstawionych danych wynika, żekury nioski
otrzymuj ące okre sowo Sylimwet w paszry (F erma,,C ")
ulegĄ w mniej szym stopniu otłuszczentu t przez caĘ
czas eksperymentu aż do 55 tyg. życia cechowĄ się
mas ą c i ała zbliżoną do zale c anej pr zęz firmę I S A. N a-
tomiast kury żywione paszą standardową (Ferma,,N")
charakteryzowały się wyzszą masą ciała w stosunku
do ptaków zferrny ,,C",począwszy od 26tyg. o 50 do
I50 gprzy czymwraz z wiekiem dysproporcje te ule-
gaĘ zwiększeniu. Sylimwet wpĘnął również korzyst-
nie na produkcję nieśną zarówno co do ilości zl7oszo-
nych jaj, jak teZ ich przydatności do lęgów, Ptaki
w obydwu fermach prawidłowo weszĘ w nieśno ść, Po-
cząwszy od 21 tyg. życia obserwujemy v,lyższąnie-
śność u kur żywionych pasząz dodatkiem Sylimwetu.
Początkowo była ona wyższa zalędwte o Ioń, a po-
cząwszy od 3 1 Ęg. wartość tawzrosła do 3-4oń iutrzy-
mywała się do końca obserwacji tj. 55 Ęg. życia kur.
Przy tym należy podkreślic, że większej ilości zno-
szonych jaj towarzyszył wyższy odsetek pozyskiwa-
nych j aj wylęgowych, a różnica między fermami,,C"
i ,,N" wyni osła I-2oń nakorzyść fermy ,,C".

Reasumując, uzyskane wyniki badań dowodząko-
rzystnego wpływu sylimaryny zarówno na wyniki fu-
czu drobiu rzeźnego, wskaźniki reprodukcji kur typu
mięsnego oraz w zapobieganiu othxzczania się pta-
ków.
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