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Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, w tym enro-
floksacyna i florfenikol, s¹ czêsto wykorzystywane
w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej do zwalcza-
nia infekcji przewodu pokarmowego czy uk³adu od-
dechowego. Dotyczy to zarówno ptaków doros³ych,
jak i kurcz¹t w okresie oko³olêgowym. Enrofloksa-
cyna, pochodna kwasu karboksylowego z grupy flu-
orochinolonów, posiada szerokie spektrum dzia³ania
w stosunku do bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodat-
nich oraz z rodzaju Mycoplasma spp. Wykazano, ¿e
enrofloksacyna u kur jest metabolizowana do cipro-
floksacyny (2, 11, 19), która z kolei wykazuje wiêksz¹
aktywno�æ w stosunku do Mannheimia haemolytica
i E. coli (10). Mechanizm dzia³ania polega na hamo-
waniu w komórce bakteryjnej aktywno�ci gyrazy, en-
zymu warunkuj¹cego tworzenie spirali nici DNA (2).
Rekomendowana dzienna dawka terapeutyczna per os
dla kur i indyków wynosi 10 mg/kg m.c. a propono-
wany czas terapii miêdzy 3 a 10 dni (9). Z kolei florfe-
nikol wykazuje aktywno�æ w stosunku do wiêkszo�ci
bakterii Gram-dodatnich (np. Staphylococcus sp.,
Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix
rhusiopathiae) i Gram-ujemnych (np. Bordetella bron-
choseptica, Haemophilus sp., Pasteurella sp.) (3, 18,
23). Florfenikol w protoplazmie wi¹¿e siê z podjed-

nostk¹ rybosomaln¹ 50S i 70S, gdzie hamuje aktyw-
no�æ enzymu peptydylotransferazy i w efekcie docho-
dzi do hamowania syntezy bia³ek rybosomalnych wra¿-
liwych bakterii (4, 13, 15). Rekomendowana dawka
terapeutyczna u drobiu wynosi 30 mg/kg m.c. (8). Pro-
wadzone badania dotycz¹ce oddzia³ywania enroflok-
sacyny oraz florfenikolu w warunkach in vivo u dro-
biu dotycz¹ g³ównie farmakokinetyki i farmakodyna-
miki tych leków, oznacza siê równie¿ pozosta³o�ci ich
metabolitów w tkankach, jajach, czy te¿ okre�la wp³yw
enrofloksacyny na chrz¹stki stawowe rosn¹cych pta-
ków (6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22). Natomiast nie-
wiele jest wiadomo o wp³ywie tych chemioterapeu-
tyków na parametry biochemiczne krwi, szczególnie
u kurcz¹t w okresie oko³olêgowym, a informacje te s¹
niezwykle istotne, poniewa¿ ewentualne uszkodzenie
narz¹dów mi¹¿szowych bêdzie mia³o wp³yw na dal-
sz¹ produkcyjno�æ ptaków.

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu enrofloksa-
cyny i florfenikolu podawanych w dawce terapeutycz-
nej na wybrane parametry biochemiczne krwi kurcz¹t,
po 5-dniowej terapii.

Materia³ i metody
Materia³ do�wiadczalny stanowi³o 46 jednodniowych kur-

cz¹t stada reprodukcyjnego, p³ci mêskiej (Hubbard Flex),
o �redniej masie cia³a równej 52,33 g ± 1,97. Przed roz-
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poczêciem podawania chemioterapeutyków od 10 kurcz¹t
zosta³a pobrana krew do analizy biochemicznej (grupa K0).
Pozosta³e kurczêta w pierwszym dniu do�wiadczenia zo-
sta³y podzielone na trzy grupy do�wiadczalne, po 12 sztuk
w ka¿dej. Grupa 1 (K1) � kurczêta nie otrzymuj¹ce ¿adne-
go z chemioterapeutyków, jedynie ekwiwalent wody do
picia. Grupa 2 (2F) � kurczêta otrzymuj¹ce florfenikol (Flo-
ron®, KRKA, Novo Mesto, S³owenia) w dawce 30 mg/kg
m.c. bezpo�rednio do wola, pocz¹wszy od 1. dnia ¿ycia
przez 5 kolejnych dni. Grupa 3 (3E) � kurczêta otrzymuj¹-
ce enrofloksacynê (Enrofloxan®, Biofaktor, Skierniewice,
Polska) bezpo�rednio do wola w dawce terapeutycznej 10
mg/kg m.c., pocz¹wszy od 1. dnia ¿ycia, przez 5 kolejnych
dni. W 7. dniu do�wiadczenia od wszystkich kurcz¹t zo-
sta³a pobrana krew do badañ biochemicznych. Po odwiro-
waniu krwi oznaczono w osoczu nastêpuj¹ce parametry:
albuminê, AST, bia³ko ca³kowite, bilirubinê ca³kowit¹, kwas
moczowy oraz kwasy ¿ó³ciowe za pomoc¹ automatycz-
nego analizatora biochemicznego (BioSystems, Barcelona,
Hiszpania).

Wszystkie do�wiadczenia wykonano w warunkach zgod-
nych z Ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 2007 r. o ochronie zwie-
rz¹t (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002), przy ca³odobo-
wym dostêpie do wody i paszy, za zgod¹ II Lokalnej Komi-
sji Etycznej do Spraw Do�wiadczeñ na Zwierzêtach we
Wroc³awiu.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, wy-
liczaj¹c �redni¹ i odchylenie standardowe oraz istotno�æ
ró¿nic miêdzy �rednimi warto�ciami cechy dla grup, które
oceniono za pomoc¹ jednoczynnikowej analizy wariancji
i testu Duncana. Obliczenia statystyczne wykonano za po-
moc¹ programu Statistica 10.0 (StatSoft Polska Sp. z o.o.,
Kraków, Polska).

Wyniki i omówienie
Warto�ci �rednie oraz odchylenia standardowe wy-

branych parametrów biochemicznych przedstawiono
w tab. 1. Po zakoñczonej 5-dniowej terapii antybioty-
kowej nie zauwa¿ono istotnej statystycznie ró¿nicy
w badanych parametrach w porównaniu do grupy
kontrolnej. Wykazano jedynie wy¿szy poziom kwasu
moczowego w grupie otrzymuj¹cej enrofloksacynê
(136,50 ± 25,17) ni¿ w grupie kurcz¹t otrzymuj¹cych
florfenikol (187,17 ± 41,72) (p £ 0,05). Podobne
wyniki uzyskali Elkholy
i wsp. (7), którzy wyka-
zali, ¿e podawanie enro-
floksacyny w dawce te-
rapeutycznej przez piêæ
kolejnych dni nie wp³y-
wa znacz¹co na parame-
try biochemiczne krwi
niosek. Z kolei w przy-
padku florfenikolu brak
jest dostêpnych danych
pi�miennictwa w odnie-
sieniu do kurcz¹t. Bada-
nia przeprowadzone na
innych gatunkach zwie-

rz¹t (np. kozy, owce), wykaza³y brak odchyleñ para-
metrów biochemicznych krwi od normy (1).

W niniejszych badaniach, porównuj¹c uzyskane re-
zultaty przed i po rozpoczêtej terapii, zauwa¿ono wy¿-
szy, ale nieistotny statystycznie poziom kwasów ¿ó³-
ciowych oraz kwasu moczowego u jednodniowych
kurcz¹t w porównaniu do 7-dniowych. Wysoki poziom
kwasów ¿ó³ciowych u jednodniowych piskl¹t mo¿e byæ
zwi¹zany z trwaj¹cym w tym okresie intensywnym
wch³anianiem substancji od¿ywczych z woreczka ¿ó³t-
kowego (np. cholesterolu, który w w¹trobie ulega prze-
mianom do kwasów ¿ó³ciowych). O wysokim pozio-
mie kwasu moczowego mo¿e natomiast decydowaæ
ewentualne odwodnienie piskl¹t. Wiadomo bowiem,
¿e zanim ptaki zostan¹ przeniesione na fermê, a tym
samym uzupe³ni¹ niedobory wody, mija czas, na który
sk³ada siê okres klucia, ewentualne seksowanie, szcze-
pienie, przygotowanie do transportu oraz sam trans-
port i w zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿na wykluczyæ
wp³ywu tych czynników.

Podsumowuj¹c, przeprowadzone badania pozwoli-
³y na okre�lenie wp³ywu enrofloksacyny i florfenikolu
podawanych w okresie oko³olêgowym na wybrane
parametry biochemiczne krwi kurcz¹t. Jak wynika
z otrzymanych rezultatów, podawanie pisklêtom w daw-
ce terapeutycznej omawianych chemioterapeutyków
przeciwbakteryjnych nie wp³ywa istotnie na anali-
zowane wska�niki. Wykazano, ¿e mog¹ wystêpowaæ
znaczne ró¿nice w parametrach biochemicznych krwi
u jednodniowych piskl¹t w porównaniu do ptaków
starszych, dlatego w ocenie ich poziomu nale¿y uwz-
glêdniaæ oprócz fizjologicznie trwaj¹cych procesów,
wieku ptaków, tak¿e czynniki zewnêtrzne, które mog¹
fa³szowaæ wyniki. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e w przy-
padku ptaków trudno mówiæ o okre�lonych dla dane-
go gatunku normach czy schematach badañ bioche-
micznych, które mog³yby definitywnie wskazywaæ na
uszkodzenie w¹troby lub nerek, a interpretacja wyni-
ków badañ biochemicznych czasem wydaje siê pro-
blematyczna. Podobne uwagi dotycz¹ce papugowych
zamieszczono równie¿ w pracach Scope�a i wsp. (20)
oraz Craya i wsp. (5), a w przypadku innych ptaków
przez Hochleithnera (12).

Tab. 1. Poziom (�x ± SD) wybranych parametrów biochemicznych krwi kurcz¹t

Obja�nienia: a, b � �rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie przy p £ 0,05; grupa K0 �
przed rozpoczêciem podawania chemioterapeutyków, grupa K1 � kontrolna, grupa 2F � otrzymuj¹ca
florfenikol, grupa 3E � otrzymuj¹ca enrofloksacynê
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