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Badania mają na celu: 

1. określenie, czy badane dodatki oddziaływują na układ odpornościowy i antyoksydacyjny ptaków 

oraz wskaźniki biochemiczne krwi 

2. zbadanie sposobu oddziaływania badanych dodatków na przemianę materii i obraz krwi ptaków 

3. stwierdzenie, czy i w jaki sposób proponowane dodatki stymulują naturalne reakcje 

immunologiczne i mechanizmy obrony antyoksydacyjnej w warunkach stresowych (działania 

stymulujące i obronne) 

4. określenie, czy zastosowane dodatki spowodują wymierne korzyści produkcyjne (poprawa 

przyrostów, mniejsze zużycie paszy, obniżenie strat związanych z upadkami) 

 

Harmonogram pracy badawczej: 

Dwa identyczne planowane doświadczenia do pracy doktorskiej przeprowadzone zostaną w „Fermie 

Drobiu Aneta Matacz- Jaworska" ul. Podzamcze 25 

1. W latach 2003-2004 przeprowadzono I doświadczenie żywieniowe W ramach doświadczenia 

wykonano wszystkie zaplanowane analizy. 2. W latach 2004-2005 przeprowadzono II 

doświadczenie żywieniowe Badania przeprowadzone na indyczkach typu ciężkiego But-9 

odchowywanych do 16 tygodnia życia. Zwierzęta podzielone losowo na 6 grup. W każdej grupie 

po 60 indyczek (2 powtórzenia, w każdym po 30 sztuk). Grupy I i II stanowiły grupy kontrolne. 

Obie grupy kontrolne przez cały okres obserwacji nie otrzymywały żadnego dodatku, przy czym 

w jednej z grup kontrolnych (II) zastosowany został czynnik stresowy. Czynnik stresu polegał na 

stłoczeniu, zmianie temperatury i światła tzn. ptaki zostały włożone do specjalnych pojemników 

(stłoczenie), służących do transportu ptaków, po czym zostały wyniesione na zewnątrz kurnika 

co spowodowało raptowną zmianę oświetlenia ze sztucznego na naturalne oraz obniżenie 

temperatury o ok. 20°C (doświadczenie przewidziano w okres jesienno -zimowy). Warunki 

stresowania zwierząt zostały dobrane w taki sposób, aby były zbliżone do tych, na jakie ptaki 

narażone są podczas trwania procesu produkcyjnego, zwłaszcza w czasie intensywnego chowu w 

dużych fermach produkcyjnych. Wprowadzenie czynnika w postaci stresu ma na celu zbadanie 

czy zastosowane dodatki do wody stymulują naturalne reakcje immunologiczne i mechanizmy 

obrony antyoksydacyjnej łącznie z zastosowanym stresem. Indyczki z grup III i IV otrzymały 

dodatek w postaci „Aloesu plus" w ilości 0,85 ml/kg mc./dzień. Grupy V i VI otrzymały 

rozpuszczoną w niewielkiej ilości etanolu (ok. 2 ml.) pochodną 5-okso-l,2,4-triazyny w dawce 30 

ug/kg m.c./ dzień. Badane dodatki były aplikowane zwierzętom do wody pitnej przez okres 21 

dni. W 19, 20 i 21 dniu aplikacji dodatków przez 1 godzinę dziennie w grupach IV i VI oprócz 

zastosowanych dodatków wprowadzony został czynnik stresowy analogicznie jak w grupie 



kontrolnej- II. Po 21 dniach doświadczenia nastąpiła dwutygodniowa przerwa, podczas której 

indyczki nie były poddawane żadnym czynnikom eksperymentalnym. Wprowadzenie 

dwutygodniowej przerwy podyktowane było zasadami stosowania immunostymulatorów, 

ponieważ stwierdzono, że korzystniejsze efekty daje terapia przerywana niż ciągła a zbyt długie 

podawanie może wywołać u zwierząt immunosupresję. Po dwutygodniowej przerwie ptaki 

ponownie przez 21 dni otrzymywały dodatki, po czym analogicznie jak poprzednio 

wprowadzony został czynnik stresowy. 

W 9, 11 i 15 tygodniu odchowu z żyły skrzydłowej pobrano krew do analiz. Po 

zakończonym odchowie (w 16 tygodniu) ptaki zostaną poddane ubojowi i przeprowadzona 

zostanie analiza rzeźna tuszek u 10 sztuk z każdej grupy. W trakcie dysekcji pobrane zostaną 

próbki mięśni ( wątroby, serca, żołądki oraz próbki mięsni piersiowych i udowych). W pobranych 

próbkach zostanie oznaczona zawartość podstawowych składników pokarmowych oraz elementy 

mineralne. Niewykorzystane elementy tuszek po rozbiorze zostaną oddane do utylizacji do 

Kliniki Weterynaryjnej. 

2. W latach 2005-2006 -wykonane zostaną następujące analizy z II doświadczenia W surowicy krwi 

zostaną oznaczone wskaźniki immunologiczne: %komórek fagocytujacych, indeks fagocytarny 

(iF), test redukcji NBT, aktywność lizozymu, wskaźniki hematologiczne: liczba hematokrytu (Ht 

metodą mikrohematokrytu,), hemoglobina (Hb -metodą kolorymetryczną wg Drabkina) liczba 

krwinek białych (WBC- metodą komorową) wraz z leukogramem (barwiąc rozmazy krwi metodą 

Pappenheima /Bomski,1989/), wskaźniki biochemiczne: zawartość elementów mineralnych w 

surowicy krwi ( Na, K, P, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn - metodą ASA ),białko całkowite, aktywność 

enzymów: aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej (AST), 

fosfatazy alkalicznej (AP)-oznaczenia wykonane zostaną przy użyciu monotestów 

dniagnostycznych firmy Cormay, wskaźniki układu antyoksydacyjnego: aktywność enzymów: 

dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej i katalazy- przy użyciu gotowych 

zestawów firmy Randox), całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza (FRAP), , witamina C. W 

celu stwierdzenia czy na zwierzęta zadziałał czynnik stresowy oznaczony zostanie stosunek 

limfocytów do heterofili oraz poziom aldehydu malonylowego (MDA)-będącego końcowym 

produktem peroksydacji lipidów. 

 

3. W roku 2006 (U- kwartał) - zestawienie wyników i pisanie pracy Uzyskane dane liczbowe 

poddane zostaną analizie statystycznej, z wykorzystaniem programu STATISTICA wersja 5, 

testem analizy wariancji jednoczynnikowej ANOVA. 

 

Innowacyjność Pracy Doktorskiej 

 

W podjętym temacie pracy doktorskiej innowacyjnością będzie próba zastosowania nowych dodatków 

paszowych dla indyczek tj. pochodnej 5-okso-l,2,4-triazyny oraz preparatu „Aloesu plus". 

Badania te będą miały na celu: 

1. określenie, czy badane dodatki oddziaływują na układ odpornościowy i antyoksydacyjny ptaków 

oraz wskaźniki biochemiczne krwi 

2. zbadanie sposobu oddziaływania badanych dodatków na przemianę materii i obraz krwi ptaków 



3. stwierdzenie, czy i w jaki sposób proponowane dodatki stymulują naturalne reakcje 

immunologiczne i mechanizmy obrony antyoksydacyjnej w warunkach stresowych (działania 

stymulujące i obronne) 

4. określenie, czy zastosowane dodatki spowodują wymierne korzyści produkcyjne (poprawa 

przyrostów, mniejsze zużycie paszy, obniżenie strat związanych z upadkami) 

 


