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Summary

The aim of the studies was to establish the selenium level of dogs of Lower Silesia. The studies were carried
out on 153 dogs fed with different feed (Pedegree, traditional feed). The selenium level was established using
the Grzebuła modification of the Watkinson spectrofluorometric method. The highest selenium level
(8.10 pmoVl) was found in dog sera fed with traditional feed (slaughtering wastes, carbohydrates). After the
dogs had been fed with Pedegree feed, the value of selenium sera (5.52 pmol/l) was 50'% comparab|e with the
reference value (1.90-4.3 pmoUl). The lowest selenium level was found in dogs from asylums (3.78 pmol/l) that
were mostly fed with carbohydrates. In comparison with farm animals, the Se level of dog serum depends to
a higher degree on the kind of feed the animal receives. Monitoring studies on the selenium level in dog sera of
a particular region can be the basis for the application of Se medicine in some diseases, for example: cancer,
cardiac diseases, arthritis, myopathia, myocardial degeneretion, and inllammation of the pancreas, liver and
thyroid glands.
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Praca olyginalna

S elen j est j ednym z podstawowych biopierwiastków
warunkującym prawidłowy rozwój i zdrowotność
zwierząt i ludzi. W Polsce do tej pory badania nad Se
koncentrowaĘ się głownie l zw ierząt go sp odarskich.
W większości przypadkow badania prowadzone nad
po ziomem S e w surowicy krwi wykazĘ niedob ór te go
pierwiastka u bydła (4, 9, 70,20), owiec (1 8, 20), koni
(l1,20,21) i świń (19). Do tej pory nie prowadzono
badańnad poziomem selenu u psów na terenie nasze-
go kraju.

Na szczególną uwagę zasługują badania Forrer
i wsp. (5) nad poziomem Se w surowicy u człowieka
i zwierząt, w tym równiez u psów. Są to komplekso-
we badania nad fizjologicznymi wartościami selenu
w surowicy krwi u zwierząt i człowieka. Przypadek
kliniczny w wyniku niedoboru Se opisał Wu-ShuQung
(28), ktory równocześnie podał sposób leczenia nie-
doboru. Ostatnio Se jest cotaz częściej stosowany
w przypadku niektórych schorzeń u psów, np. w zabu-
r zęntach n euro - mot o ry c zny ch (7 ), artr ety zmte (22),
zapaleniu trzustki (I2), ańeriosklerozie (11). Stwier-
dzono równiez korzystne oddziaływanie Se w przy-
padku niewydolności mięśnia sercowego (6), a pier-
wiastek tenłącznie zwit.Elważany jest za korzystny
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czynnik ochraniający mięsień sercowy (24). Niedobor
Se powoduje równiez pokarmową myopatię u psów
(23). Se i jego preparaty działĄąkorzystnie na meta-
bolizm tarczycy (13), w przypadku oparzeh skory (1)
or az zap obie gaj ą alimentarnej martwicy wątroby. Pro -

filaktyczne stosowanie Se wpływa równiez korzyst-
nie na ogolną odporność szczegóInie u młodych psów.
Korzystne oddziaŁywanie Se stwierdzonotakżę w cho-
robach nowotworo\\ych psów (2, 15, 16). Badania nad
nowotworem gruczołu krokowego u ludzi i psów uwa-
żane sąza modelowe do opracowania programu sto-
sowania Se w przypadku nowotworrr gruczoŁu kroko-
wego u człowieka (25, 26).

Celem badah było określenie poziomu Se w suro-
wicy krwi psów karmionych rożnąkarmą"

Materiał i metody

Badania przeplowadzono ogółem na l53 psach róznej
rasy, płci, w wieku od 3 miesięcy do 15 lat, pochodzących
z rejonu Dolnego Sląska. Ztejliczby 73 psy (gr-Lrpa I) były
karnione paszą komercyjną a 68 psów (grupa II) kamą
tradycyjną, składajapą się z białka zwierzęcego (mięso,
wątroba, płuca) oraz węglowodanow (ryż,kasza,makaron).
Trzynaście psów pochodziło zę schroniska, gdzie zwierzę-



tabyły karmione głównie pasząwęglowodanową. Wszyst-
kie zwierzęta były badane klinicznie, a w razie potrzeby
przeprowadzano uzlpełniaj ące badania laboratoryjne. Krew
do badania pobierano z żyły odpromieniowej i po odwiro-
waniu surowicę zamrażano w temperaturze 20"C. Poziom
Se oznaczano przy uzyciu metody spektrofluorometrycz-
nej według Watkinsona (21)w modyfikacji GrzebuĘ i wsp.
(8), Badania wykonano w oparciu o spektrofluorometr fir-
my Shimadzu.

Wyniki iomówienie

Przeprowadzone do tej pory w Polsce badania nad
selenemuzwierzątgospodarskichwykazaĘniedobor
tego pierwiastka w surowicy badanych zwierząt. Ba-
dania środowiskowe przeprowadzone w róznych re-
gionach kraju (8, 29) w oparciu o poziom selenu w mle-
ku wykazaĘ, że na znaczny m terenie P o lski występu-
je niedobor tego pierwiastka.

Poziom Se w surowicy krwi zależy od poziomu tego
pierwiastka w karmie. Badania monitoringowe nad
poziomem Se w surowicy psów na określonym tere-
nie posiadająw tej syfuacji zarówno warlość poznaw-
czą jak też ńylitamą. Do prawidłowej oceny stanu
poziomu Se u zwierząt jest potrzebna znajomość war-
tości referencyjnych. Według Forrera i wsp. (5), dla
psów za wartość referencyjnąuznano I,90-4,3 pmoVl,
a dla kotów 3,6-10,09 pmol/l. W stosunku doprzeżu-
waczy sąto waftośctznaczntewyższe np. u krów po-
ziom referencyjny ustalono na 0,10-0,82 pmolll, a dla
owiec na 0,09-0,54 pmol/l. Ponadto Forrer i wsp. (5)
zwracająuwagę na zależność poziomu Se w surowicy
od koncentracji tego pierwiastka w karmie oraz od
r odzaju przewodu pokarmowego.

Wyniki badań własnych zebtano w tab. 1. W suro-
wicy badanych psów stwierdzono znaczne odchylenia
poziomu Se w stosunku do wartości referencyjnych
w zależności od rodzaju karmy. W grupie I (73 psy),
która otrzymywała paszę komercyjną średni poziom
Se w surowicy wynosił 5,52 pmol/l (od3,29 do ],I2
pmol/l) ibyłzbliżony do wartości referencyjnych. Naj-
wyższy poziom Se stwierdzano w surowicy psow gru-
py II (68 psów), karmionych karmą tradycyjną. Sred-
nia wańość Se w surowicy Ęch zwierzątwynosiła 8,10
pmol/l (od 4,22 do 11,91 pmol/l). U psów grupy III
(12 psów) stwierdzono w stosunku do
pozostałych grup najntższe poziomy
Se w surowrcy przy średniej 3,78
pmol/l (od2,78 do 5,23 pmol/l).

Uzyskane wyniki wskazują na za-
lezność poziomu Se w surowicy krwi
psów od rodzaju karmy. Najwyzszy
poziom Se wykazano u psów, które
byĘ ą,rvio ne karmąz dodatkiem biaŁ
ka zwierzęcego. Białko to, szczegól-
nie wątroba, zawiera znacznie więk-
szązawarlość Se w stosunku do kar-
my pochodzęnla roślinnego (grupa
III). Karma komercyjna, którą zwię-

r zęta byĘ karmi on e w grup i e I, zaw ier a r ów nięż b iał -
ko mvterzęce, a poziom Se wlmosi w niej 0,660 mg/kg,
W grupie III poziom Se w surowicy był najniższy, ale
mieścił się w granicach wartości referencyjnych. Na
stan ten duzy wpłyłv mlałakarma składająca się głow-
nie z węglowodanów. Nie wykazano róznic w pozio-
mie Se w surowicy krwi między samicami i samcami
orazw zalężności od wieku zwlerząt.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozio-
mem Se w surowicy psów. Stan ten wynika przede
wszystkim z faktll, że psy są bardzo często używane
jako zwierzęta modelowe w badaniach nad wpĘrvem
Se na przebieg chorób nowotworo\\rych. Stwierdzo-
no,że wit. E i Se hamują rozwój nowotworów (2, 10).
Badania Watersa i wsp. (25,26) wykazaĘ, że poda-
wanie psom karmy z dodatkiem Se zmniejsza o 630ń
zagrożenie zachorowania na nowotwór prostaty. Wy-
mienieni autorzy (26) wyjaśntli takżę ochronne dzia-
łanie Se przy nowotworze prostaty. Stwierdzili, ze
podanie psom zkarmą3 p,glkgm.c. Se (Seleno Preci-
se) wpływa istotnie na zmniejszęntę limfocytow
z uszkodzonym DNA. U zwięrząt z dodatkiem Se
w karmi e lic zb a limfo cytów z uszko dzonym DNA wy -
nosiła II + zYo, a u psoq które nie otrzymaĘ Se 25
+ 3Yo. Waters i wsp. (26) uważają żebadania prowa-
dzone nad nowotworami u psów mogą stanowić pod-
stawę do opracowania programu profilaktycznego
przeciwko chorobie nowotworowej prostaĘ u człowie-
ka w oparciu o racjonalne stosowanie Se. Cowie (2)
uważarownież, że w przypadku podejrzenia o choro-
bę nowotworową lekar z w ęt. powinien zainteresowac
się stanem mikroelementóq szczególnie poziomem
Se w surowicy.

Prowadzono równiez in vitro badania nad wpĘrvem
Se na rozwój komórek nowotworowych gruczołu mle-
kowego psów (14, 15). Selen działahamująco naloz-
wój Ęch komórek, a dodatek wit. C wzmagato dzia-
łanie. Dalsze badania wykazały, ze stosowanie wit. E
i Se w duzym stopniu zabezpieczazwlerzętaprzedar-
teriosklerą (11). Zwrocono także uwagę na korzystne
oddziałWanie wit. E i Se przy chorobach serca (3)
i ich profilaktyce (24). Stwierdzono także korzystny
wpĘw wit. E i Se w przypadku zaburzęńneuro-moto-
rycznych u psów (6,7) oraz przy myopatli (23).

Objaśnienia: różnjcę statystycznie istotne pomiędzy średnimi a i c oraz b i c przy
p < 0,05

Tab. 1. Poziom Se lv surowicy krwi psów z rejonu Dolnego Sląska
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Preparatów wit. E + Se używa się rowniez jako czyn-
nika dodatkowego w leczeniu zapalenta trzustki (12).
Selen jest również zaltczany do czynników przeciw
zapalnych (1). Niedobór Se moze byc także przyczy-
ną zachorowań i padnięc psów (28).

Przeprowadzone badania zwracająuwagę na fakt,
ze w porównaniu ze zwierzętami gospodarskimi po-
ziom Se w surowicy psów zależy w większym stopniu
od rodzaju karmy. Monitoringowe badania nad pozio-
mem Se w surowicy krwi psow na określonym terenie
mogą stanowió podstawę do zastosowania preparatów
z Se do uzupełniającego leczenia lub profilakqlkiprzy
niektórych chorobach, np. : nowotworowych, sęrQa, za-
burzeniach nerwowo-motorycznych, w proces ach za-
p alnych trzustki, wątroby, tar c zy cy, nar ządow ro dnych.
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Jest to doskonale przedstawiony problem, w tym przede
wszystkim aktualnie obowiązujące przepisy nt. stosowa-
nia substancji dodatkowych, w zy.wności - głównie mię-
sie, drobiu i ryb. Prof. A. Rutkowski jest wybitnym znaw-
cą ploblemu, który zinterpretował stosowanie substancji
dodatkowych w przystępny i klarowny sposób.

Treść opracowania zawallajest w 8 rozdziałach, o na-
stępującej tematyce:

l) wstęp do zagadnienia,
2) definicje zwlązane ze stosowaniem substancji dodat

kowych w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb,
3) substancje dodatkowe ogólnie dozwolone do stoso-

wania w zywności w ilościach quantum satis.

4) konserwanty, przeciwltleniacze, sekwestranty,
5) stabilizatory, regulatory kwasowości i emulgatory
6) dodatki zagęszczĄące i teksturotwórcze - hydro-

koloidy,
7) barwniki,
8) aromaty i substancje smakowo-zapachowe.
Na końcu podano wyjaśnienia znaczęnn pojęć obcoję-

zycznych oraz wykaz dodatków i produktów, do których
mogą być stosowane i wreszcie bibliografia.

Książka będzie pomocna w działalności weterymaryjnych
inspektorów wykonujących nadzór nad produkcją żyw-
ności zwierzęcego pochodzenia i można ją dla tych celów
w pełni polecić.

Zamówięnianalęży kierować na adres: Polska Izba Do-
datków do Zywnośc| N:l. ż Maja 13, 62-519 Konin

Edmund K. Prost


