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Sumnrary

The main aim of the study was to investigate the influence of growth stimulators (antibiotics - avilamycin,
plant - preparate X-trakt and preparate Na-Butyrate) when added to poultry feed on the performance of
broilers, the basic chemical composition and technological properties of meat and the qualiĘ and composition
of faĘ acids in intramuscu|ar and abdominal fat. The study observed that adding X-trakt and Na-Butyrate
compounds to feed resulted in a simi|ar perlbrmance of broilers as when antibiotic growth stimu|ators were
added, although the meat had diminished technological properties and contained more fat and less protein.
TBA values rvere significantly higher than in other groups in the abdominal lat of chickens fed with anti-
biotics, horvever the fat itself contained slightly more linoleic acid and lower levels of pa|mitic acid. Oxidative
changes occurred most slowly in the abdominal fat of chickens fed with with the addition of X-trakt preparate,
probably as a result of the lower content of unsaturated fatty acids in the latter.
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Produkcja zdrowej i ekologicznej żywności zmu-
sza do stosowania dodatkow paszowych, zastępują-
cych anĘbiotykowe sĘmulatory wzrostu. Stosowanie
antybiotyków w żywieniu zwterząt możę bowiem
wpĘrvać na wzrost odpomości szczepów bakterii, któ-
re mogą stać się niebezpieczne dIa człowieka. Obec-
ność antybiotykowych stymulatorów wzrostu jest
niepoządana równiez z powodu możliwości wywoły-
w ani a re akcj i aler gtc zny ch, zmian ró wn ow a g i mikro -
flory przewodu pokarmowego oraz działania toksycz-
nego (2,25).

Ob ecnie, z llcznej grupy antybiotykowych stymula-
torów wzrostu pozostały w uzyciu jedynie: avilamy-
cyna, flawomycyna, monenzyna i salinomycyna. Jed-
nak Komisja Unii Europejskiej zaproponowała całko-
wite wycofanie antybiotykow dodawanych do pasz do
stycznia 2006 r. Spowoduje to wzrost kosztow pro-
dukcj i i zwi ęk szeni e prob 1 em ó w zw iązany ch z tt aw ię -
niem u ptakow. Antybiotyki paszowe wpływają
bowiem korzystnie na wyniki produkcyjne, a ich efek-
tywność jest szczególnie duża w złych warunkach
środowiskowych. Wyjściem z sytuacji jest opracowa-
nie nowych mieszanekpaszowych, w których zostaną
zasto s owane inne, tzw. b ezpie czniej sze do datki, które
podobnie jak anĘbiotyki zapewniają właściwą rów-
nowagę mikrobiologiczną w przewodzie pokarmowym
or az zmniej szaj ą zuży cie p aszy n a j e dno s tk ę pr zy r o -
stu masy ciała (23,3I).

Dotychczasowe badanta wykazulą, że na liście
zw tęków m o g ących zastryic anĘb ioĘki zn aj duj ą s i ę :

probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, enzymy, kwasy
organiczne orazzioŁai wyciągi z roślin. Wpływająone
na poprawę wskaźnikow produkcyjnych (lepsze wy-
korzystanie paszy, wzrost produkcyjności) oraz stanu
zdrowotnego ptaków (5,24). Badania naukowe reali-
zowanę w ostatnich latachpoświęcone sąm.in. dodat-
kom paszowym bazującym na naturalnych roślinnych
ekstraktach i olejkach eterycznych, ktorych skład do-
stosowy.wany jest do gatunku, wieku oraz kierunku
uzytkowanta zwierząt (6, 26, 31). Często są to mie-
szanki wyciągów z kilku rośltn.Przykładem może być
preparat X-trakt, który zostałzestawiony z trzęchkom-
ponentów: karwokolu, aldehydu cynamonowego i kap-
sacyny. Są to substancje ak§wne, zawarte w wycią-
gach pocho dzącychz roślin: oregano, cynamonu i pup-
ryki. Karwokol pozytywnie wpływ a na r ozw oj bakte-
rii mlękowych i produkcję lotnych kwasów tŁuszczo-
wych, aldehyd cynamonowy - na ochronę kosmków
j elitowych poprzez j e go komorkową działalnośc an-
tyutleniającą a kapsacyna - na stymulację sekrecji
enzymów trawiennych.

Nowym dodatkiem, którymoże znaleźć zastosowa-
nie w żyłvieniu kurcząt j est preparat Na-Butyrate. Jego
głównym składnikiem j est kwas 3 -hydroksy-3 -mety-
lomas łowy, który ma wi e l oraki e działanię na or ganizm
z:wierzęcy: poprawia tempo przyrostu masy ciaŁa, ogra-



nicza spożycie paszy oraz zmniejsza za,wartość tłusz- wych przygotowano uśrednione próbki przezwymleszanie

QzLLw tuszóe (1i). Jego rola we wzmocnieniu systemu jednakowych ilości mięsa lub tłuszczu z 6 tuszek. WYko-

odpornościowego jest ostatnio intensywnie badana nano2 rownoległe oznaczenia.

u ńżnych gatunkOw zwtetząt,m.in. u kl,rcząt,a uzys- Wyniki poddano analtzię statYstYcznej, w której wYko-

kane wynifi wskazują że płeparat ten może istotnie rzystano analizęwariancjioraztestNlR,lŻYwĄaP Progra-
poprawiać kondycjęl zdrowie zwierząt(I2). mu Statgraphics 4.1 plus.

Wyniki iomówienie

Wyniki oznaczen pr zy zy ciow ej masy c iała do świ ad-
przyrostu
przy jed-

,89 kg/kg
przyrostu masy), w przypadku kurcząt zywionych mie-
Śzanką z dodatkiem antybiotykowego stymulatora
wzrostu (gr. I). Porównywalne efekĘ produkcyjne za-
obserwowano u kurcząt z IV grupy zywionych paszą
z dodatkiem preparatów: X-tract i Na-Butyrate (tab. 1).

F r itz i wsp. (3 ), z astępuj ąc zioŁami antyb i otykowy s§-
mulator wzrostu w mie szance dla broj lerów, nie stwier-
dzlĘ różnic w masie cińaw pierwszych tygodniach
odchowu. Dopiero końcowa masa ciała kurczątżywto-
nych mieszankąz antybiotykiem była o3,6Yo większa
od masy ptakoq ktorym do paszy dodawano zioła.
Alwan i wsp. (1) również obserwowali większe przy-
rosĘmasyoruzlepszewykorzystaniepaszyulllrcząt,
które wraz z pasząotrzymywały antybioĘkowy sty-
mulator wzrostu ntżw przypadku stosowania mlesza-
nek ziołowych, Według Jamroz (6), zastosowanie pre-

kur cząt karmi onych mi e s z ankami z avi l amycyną.
Wc z e śni ej s zę b adania wła sne ( 1 4 ) v,lykazŃy, ze wpro -

wadzenie do pasz preparatów Greenline, które zawie-
r aj ą: mieszankę zióŁ, zw iązki immuno stymuluj ąc e,

zakwaszacze, olejki eteryczne i probioĘki, nie spo-
wodowało pogorszenia wskaźników produkcyjnych
or az pr zy datno śc i technolo gic znej mięs a k.ur cząt.
Wskazuje to na mozliwość ich stosowania jako za-
mienników antybiotykowych sĘmulatorów wzrosfu .

Celem badah było określenie wpĘwu dodatku do
paszry różny ch sĄrmulatorów wzrosfu (antybiotykowe-
go - avilamycyny, ro ślinne go - prep ar atl X-tr act or az
preparatu Na-Butyrate) na wyrózrriki produkcyjne, pod-
stawowy skład chemiczny,właściwości technologicz-
ne mięsa |ltrcząt orazna jakość i skład kwasów tŁusz-
c zowych tŁuszcztt środmięśnio\Me go i sadełkowe go.

Matetiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na 600 kurczętach rasy COBB

podzielonychna 4 grupy żywieniowe. Czynnikiem różni-
cujapym byłazawartość w mieszankach paszowych - star-
ter i grower - rożnych preparatów stymulujących wzrost.
Grupa I otr4.łnywała anĘbiotykowy sĘmulator avila-
mycynę (10 ppm), II - standardowe mieszanki paszowe,
bez dodatków stymulujących wzrost, III - preparat X-tract
(0,0 1 %), IV preparaĘ : X-tract (0,0 1 %) oraz Na-Butyrate
(\Joń do paszy starter i 0,0'750ń do paszy grower).

Okres odchowu trwał 42 doby. W ciągu pierwszych25
dób kurczęta karmiono mieszanką starter (zawierĄącą
2I,4oń białka i Iż,ż}lJ energii metabolicznej), przezko-
lejne 9 dób podawano mieszankę grower zawi erającąIg ,Ioń
białka i 12,5 MJ energii metabolicznej, a następnie fini-
sher, o podobnej wartości odżywczej,jak mieszanka gro-
wer, ale bez żadnych dodatków stymulujących. Doświad-
częnie przeprowadzono w Zakładzie Hodowli Drobiu
SGGW w Btwinowie. Do uboju wybralo zkażdej grupy
po 5 kogutów i kur o masie zbliżonej do średniej dla danej
płci. Tuszki kurcząt wychładzano rnetodą owiewową
w temp.  "Cprzez24h, po czym określono ,Nydajnoścrzeż-
nąoraz oznaczol1o ldział w tuszce (w %): mięśni piersio-
wych i udowychoruztŁlszczu sadełkowego. Do badaiprzy-
gotowano po 3 probki z każdej grupy żywieniowej (bez
podziału na płeć), składające sięzż rozdrobnionych mięś-
ni. Po 48 h od uboju w mięśniach piersiowych i udowych
klrczątoznaczano: pH (20), wodochłonność (32) oraz ilość
wycieku po obróbce terrnicznej (30 g rozdrobnionego mię-
sa ogrzewano w zlewce przykrytej folią polietylenową
umies zczon ej w łażni wodnej o temp. 7 2" C, przez 3 0 min. ),
a także podstawowy skład chemic zny w g
PN: zawańość wody (22), białka (I9),
tłlszcztt (21) i popiołu (1 8). W celu okreś-
lenia zmian oksydacyjnych w tłuszczu
sadełkowym oznaczano wskaźnik TBA
(27). Oznaczenia wykonano po 72 h od
uboju kurcząt, a następnie po 7 dobach
przechowywania próbek w warunkach
chłodniczych (4-6"C) i po 8 tygodniach
w stanie zamrożonym ( 18"C). Skład
kwasów lfuszczowych (8, 9) t zaw artośc
cholesterolu (30) oznaczano w tŁlszczu
śródmięśniołvym i sadełkowym kurcząt.
Do oznaczenia składu kwasów tłuszczo-

Tab. l. Wpływ rodzaju stymulatora wzrostu dodawanego do paszy na efekty pro-
dukcyjne oraz wyniki analizy rzeźnej kurcząt

Objaśnienia: a, b rózne litery przy wafiościach średnich w kolumnie oznaczająistot-
ne statystycznie róznice przy a - 0,05



Wydajność rzeżna kurcząt doświadczalnych grup
była wyrównana (tab. 1). W tuszkach kurczątżywto-
nych mieszankami z dodatkiem antybiotykowego sty-
mulatora (gr. I) oruzpręparatów: X-tract i Na-Butyra-
te (gr. IV) stwierdzonowyrażnie większy udziałmięś-
ni piersiowy ch niż w pozo staĘch grup ach. Jednocze ś -
nie w fuszkach kurcząt z IV grupy zywieniowej udział
mięśni udowych był najmniejszy, atłuszczu sadełko-
wego - największy (tab. I).

Na wartość technologicznąmięsa, a więc pośrednio
także naj akość wyprodukowanych z niego przetwo-
rów wpĘwa m.in.: pH, wodochłonność i ilośó wycie-
ku termicznego. W badaniach własnych właściwości
fizykochemiczne mięsa oznaczal\o 48 h od uboju,
a uzyskane wyniki zębrano w tab. 2. Nięzależnie od
rodzajulżytego stymulatora wzrosfu, pH mięśni pier-
siowych kurczątbyŁo niższe od udowych o ok. 0,5-0,6
jedn. i wynosiło średnio 5,8-6,0. Przy normalnie prze-
biegaj ącym procesie glikolizy, po kilkunastu godzinach
od uboju pH mięśni piersiowychkurcząt wynosi 5,6-
-6,0, audowych 6,4-6,7 (16). pH mięśni piersiowych
kl;;:cząt zywionych paszą z dodatkiem preparatów:
X-tract i Na-Butyrate (gr. IV) było nieco niższe nlż
oznaczonę dla pozostaĘch grup. Jednak róznice nie
byĘ statystyczrrie istotne. pH mięśni udowych kurcząt,
które zywiono paszą z dodatkiem preparatu X-tract
(gr. III) orazX-tract i Na-Butyrate (gr. IV) było statys-
tycznie istotnie ntższe ntż oznaczone dla mięśni udo-
wych kurcz ąt z gr. I i IL Mięso lur cząt żywionych mie-
szankami bez styrrrulatora wzrosfu (gr. II) oraz z do-
datkiem avilamycyrry (gr, I) charakteryzowaŁo sięistot-
nie lepszą zdolnością wiązania wody. Mniejsza wo-
do chło nno ś ć mi ęs a kur c ząt, ktor e w r az z p aszą otr zy -
mywały prepataty: X-tract i Na-Butyrate (gr. III i IV),
możęwynikać zfaktu,że jego pHbyło średnio o 0,1-
- 0,2 j e dn, niższe niż oznaczone dla mięs a pozo staĘch
grup. Jednocześnie dla mięsa kurcząt zIY grupy ży-
wieniowej zaobserwowano największe ubytki, Mogło
to byc równiez spowodowanentższympH. W niniej-
szych badaniach stwierdzono stosunkowo niewielkie
ubytki masy podczas obróbki termicznej (szczegóInte
mięsa z mięśni piersiowych), ponieważ ogrzewante
probek prowadzono w łagodnych warunkach.

Analiza staty styc zn a wyników wykazała, z e s §mu-
latory wzrostu dodawane do paszy miŃy statystycz-
nie istotny wpływ na skład chemiczny mięsa (tab.2),
Mięśnie piersiowe kur cząt, ktor e w r az z p aszą otrzy -

mywały antybioĘkowy sĘmulator wzrostu (gr.I) za-
wierały więcej wody oraz mniej tłlszczu i popiołu
w porównan iu z pozostaĘmi grupami. Naj więc ej biaŁ
ka oznaczono w mięśniach piersiowych kurcząt kar-
mionych p asząz dodatkiem antybiotykowe go stymu-
Iatora wzrostu (gr. I) orazpręparatów: X-tract i Na-
-Butyrate (gr. IV). Mięśnie udowe kurcząt zywionych
pasząz dodatkiem preparatów: X-tract i Na-Butyrate
(gr. III i IV) zawieraĘ istotnie mniej wody, a jedno-
cześnie więcej tłuszczllniż mięśnie kurczątz gr.ItII.
Najwięcej białka oznaczono w mięśniach udowych

Tab.2. Wpływ rodzaju stymulatora wzrostu dodawanego do
paszy na skład chemiczny i właściwości technologiczne mięś-
ni piersiowych i udowych kurcząt

Objaśnienia: a, b, c, d - różne litery przy warlościach średnich
w wierszu oznaczająistotne statystycznie różnice przy a: 0,05

kurcząt zIII grupy zywieniowej. W badaniach włas-
nych (15) wykazano, ze mięśnie piersiowe klrcząt
hubb ard żywi onych p aszą z anĘb toĘkolvym stymu-
latorem wzrostu (avilamycyna) również zawterały
mniej tŁlszcztt, a więcej białka w porównaniu z kur-
c zętalit, które ni e otr zy myw aĘ z p aszą te go do datku.
Wg Kijowskiego (7), ilość tłaszczu śródmięśniowego
i sadełkowego w tuszkach kvcząt zależy od wielu
czynników, a szczegolnie od zywienta. Zbltżone wy-
niki uzyskali inni autorzy (4,I0,28,29).

Nie zaobserwowano statysĘcznie istotnych różntc
w zawartości cholesterolu w thuszczu śródmięśniowym
i sadełkowymkurcząt,w zależności od rodzaju doda-
wanego do paszy stymulatora wzrostu (tab. 2). Naj-
mniejsząjego ilośc stwierdzono w mięśniach piersio-
!\rych kurcząt. Większą zawartośc cholesterolu ozna-
czoflo w thxzczu sadełkowym i największą w mięś-
niach udowych. Uzyskane wyniki sązbltżone do da-
nych podawanych przez innych autorów (7, 13). Nie
stwierdzonoproporcjonalnejzalężnościmiędrylzawar-
tością tłuszcztt i cholesterolu, co wynika z faktl, że
cholesterol występuje głównie w ścianach komórko-
wych tkanek zw ier zęcy ch.

Wyniki oznaczeh składu kwasów tłuszczowych
w tłuszczu śródmięśniowym i sadełkowym klrcząt
brojlerów będących przedmiotem eksperymentowania
zebrano w tab. 3. Wskazują one, że tŁuszcz śródmięś-

składnik lub

właściwość

Grupa żywieniowa

lIlllllll,u
pH (48 h)

mięśnie piersiowe
mięśnie udowe

Wodochłonność (%)

mięśnie pielsiowe
mięśnie udowe

Wyciek temiczny (%)

mięśnie piersiowe
mięśnie udowe

Woda (%)

mięśnie pietsiowe
mięśnie udowe

Białko (%)

mięśnie piersiowe
mięśnie udowe

Tłuszcz (%)

mięśnie pielsiowe
mięśnie udowe

Popiół (%)

mięśnie piersiowe
mięśnie udowe

Cholestercl (mofl00 s)
mięśnie piersiowe
mięśnie udowe
tłuszcz sadełkowy

3,6b

4,9c

60a
65a

57,0a
87,4a

7 4,Ąa

743a

24ja
19,5b

0,8d
5,0b

1,0c
1,1a

48,4a

97,0a
75,8a

20c
83b

5,9a

6,5a

60,5a
87,5a

73,7G

7Ą,2a

23,4c

1 9,7b

13a
52h

13a
10a

47,5a

97,8a
69,6a

59a
64b

1 1b

59a

41 ,6D

79,0b

2,Ąc

8,8b

74,1b
72,7b

23,7n

20,2a

1,1b

1 ,1a

52,5a
95,0a
76,0a

58a
63b

41 ,5b
81 ,1b

6,6a
12,6a

ft,4d
72,8h

24ja
19,8b

1,0c
6,0a

1,4a
1 ,1a

523a
97,3a
69,4a



Tłuszcz mięśni pietsiowych

Nasyconekwasvtłuszczowe I l l lGto,o | 22,75 | 23,15 | 23,10 | 23,30

Gte,o |9,10|8,90|9,65|8,70
lnne | 1,15| 1,10| 1,15| 1,10

Suma l 33.00 l 33.15 l 33,90 l 33,10

N ienasycone kwasy tłuszczowe

Gtor

Cl8,1

Craz

Ctt,g

Gzo,ł

lnne

Suma

Cto,o |23,40 |23,50 | 24,30 |24,30
Glg,o | 7,20 | 6,95 | 7,55 | 7,00

lnne | 1,20 l 1,20 l 1,15 | 1,30

Suma l31,80 l31,65 l33,00 l32,60
Nienasycone kwasy tłuszczowe

Glor

Ctar

Gt8,z

Gl8,g

Czo,ł

lnne

Nasyconekwasytłuszczowe I l l lClo,o | 24,60 | 25,50 | 25,55 | 25,00

Cla,o |6,55|6,55|6,60|6,50
lnne |1,30| 1,20 | 1,25|1,10
Suma l32.45 l33,25 l33.40 l32,60

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Gtor

Ct er

Gt8,z

Ct e,e

Czlrą

lnne

Suma

Tab. 3. Wpływ rodzaju stymulatora wzrostu dodawanego do
paszy na procentowy skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu
śródmięśniowym i sadełkowym kurcząt (%)

niowy klrcząt żywionych mieszankami z dodatkiem
preparatu X-tract (gr. III) w porÓwnaniu z pozostaĘ-
mi grupami zywieni owymi charaktery zow Ń się niec o
mniej szą ilością nienasyconych kwasów tłuszczowych
i jednocześnie większąnasyconych. W tłuszczu mięś-
ni piersiowychkurcząt III grupy żyvieniowej zaob-
Serwowano nieco więcej kwasu stearynowego, arachi-
donowego i innych kwasów wielonienasyconyah oruz
mniej kwasu oleinowego. Natomiast w tłuszczttmięś-
ni udowych I<sxcząt z III i IV grupy stwierdzono nieco
więcej kwasu palmitynowęgo nlż z grupy I i II. Po-
nadto w tłuszczumięśni udowych kurcząt,które otrzy-
mywały paszębez dodatku stymulatora (gr. II) ozna-
czono nieco większą zawartoŚĆ kwasu linolowego
i arachidonowego. Podobnie jak we wcześniejszych
badaniach własnych (15), tfuszcz sadełkowy kurcząt
zywionych p aszą z antybiotykowym stymulatorem
wzrostu zawierał nieco więcej kwasu linolowego
a mniej kwasu palmitynowego w porównaniu z inny-
mi grupami. Wg Pikula (17), skład kwasów tłuszczo-
!\rych w mięsie itł,wzczlldrobiujest uzależniony m.tn.
od składu pasry, którą żywione są ptaki.

Stabilność oksydacyjn ątłlszczu sadełkowego kur-
cząt oceniono na podstawie wskaźnika TBA, a uzys-
kane wyniki przedstawiono na ryc. 1. Największe war-
tości wskaźntka TBA stwierdzono w tŁaszczu sadeł-
kowym klr cząt żyrvionych paszą z anĘbiotykowym
stymulatorem wzrosfu (gr. I).Może to być pochodną
nieco większej w nim ilości kwasu linolowego a mniej -
szej p almitynowe go w porównan il z p ozostaĘmi gru-
p ami żyw ieni o wymi. P o dcz as prz e c ho wyw ania zaob -
serwowano istotny wzrost wańości wskaźnika TBA.
W tłuszczu sadełkowym kurcząt z III grupy zywienio-
wej zmiany oksydacyjne zachodzlĘ znacznlę wolniej
ntż w pozostałych grupach. Jednocześnię tłuszcz ten
zawięrał nieco mniej kwasów nienasyconych (szcze-
gólnie kwasu oleinowego), a więcej nasyconych. Dy-
namika zmian wartości wskaźnika TBA była wyraż-
nie większaw tłaszczu kurcząt zywionych pasząbez
dodatku substancji stymulujących wzrost.

Zastosowanie roślinnych preparutów - Geenline -
równięż spowalniało zmiany oksydacyjne w tłuszczu
sadełkowym kurcząt podczas przechowywania, zarów -

no w warunkach chłodniczych,jak i w stanie zamro-
żonym. W tłuszczu sadełkowym kurcząt, które nie
otrzymyw aĘ z p aszą żadny ch sub stancj i stymuluj ą-
cych wzrost, stwierdzono znacznte większe wartości
wskaźnika TBA niz w pozostĄch grupach, co mogło
być spow-odowane nieco większą ilością nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (1a). Wg Pietrzak i wsp.
(15), w tŁuszczu sadełkowym kvcząt rasy hubbard
zywionych pasząz antybiotykowym stymulatorem
wzrostu stwierdzono równiez znacznie wyższę war-
tości wskaźnika TBA w porównaniuz grlpąkontrol-
ną która nie otrzymywńażadnych substancji stymu-
luj ących. Było to spowodowane większ ą zaw artością
kwasu linolowego.



Wnioski

1, Analizując uzyskane wyniki
badaf^, nie mozna jednoznacznte
wskazać na celowość zastryienia
antybiotykowego stymulatora
wzrostu preparatami: X-tract i Na-
-BuĘrate w mieszankach paszo-
wych dlakxcząt, poniewń przy
porównywalnych efektach produk-
cyjnych, uzyskane mięso charak-
terynĄe się gorszymi właściwoś-
c iami technolo gic znymi.

2. Dodatek preparatu X-tract do
paszy miaŁ korzystny wpływ na
spowolnienie procesów oksydacyj -
nych w tłuszczu sadełkowym kur-
cząt, co nie j est bez znaczenia prql
dhższym prze chowywaniu fu szek
w warunkach chłodniczychiw stanie zamrożonym.
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Lis teria mono cytogenes była przy czynązapalelia migdałków u dwóch psów.
Pierwszy przypadek wystapił u suki w wieku E lat, u której obserwowano dusz-
nośó, utratę łaknienia, pragnienie przy braku gorączki. Migdałki byĘ nieznacz-
nl'e powiększone i zaczetwienione. Zwymanlzmigdałkówwyosobniono w czys-
tej hodowli Z monocytogen es Objawy choroby ustąpiĘ i wymazy byĘ jałowe
po 10 dniach stosowania kombinacji amoksycyliny z kwasem klawulanowym
Drugi przypadek stwierdzono u suki w wieku 2 lat, u której występowało kicha-
n;e, odruchy wymiotne. Migdałki były zaczetwienione i lekko obrzękłe. Wyle-
czenie uzyskano po 10 dniach stosowania ampicyliny z karprofenem. 
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