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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku
pospolitego na zawartość pierwiastków we krwi
indyczek rzeźnych
The effect of Echinacea purpurea and Allium sativum addition on
elements content in turkey hens’ blood

streszczenie

Dodatki

paszowe odgrywają istotną
rolę w żywieniu zwierząt. Ich stosowanie zapew-nia poprawę parametrów zdrowotnych
oraz rozwoju zwierząt, zmniejszenie spożycia
paszy oraz wzrost jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Wśród preparatów
paszowych przeznaczonych dla drobiu często
stosowane są komercyjne produkty zawierające
w swoim składzie naturalne dodatki pochodzenia roślinnego. Do tej grupy zaliczane
są między innymi jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) oraz czosnek pospolity
(Allium sativum L.). Analiza wskaźników biochemicznych jest metodą stosowaną w celu
oceny parametrów zdrowotnych, które w konsekwencji modyfikują wskaźniki produkcyjne.
Przykładem ocenianych markerów jest poziom
elementów mineralnych we krwi, których wahania wartości mogą wskazywać na zaburzenia
procesów fizjologicznych w organizmie. Zmiany stężenia tych wskaźników we krwi mogą
skutkować zahamowaniem wielu reakcji, takich
jak aktywność enzymów czy synteza związków
czynnych, a także powodować apoptozę
komórek, nieprawidłowy rozwój tkanek czy
powstawanie chorób. Celem przeprowadzonego doświadczenia było badanie wpływu dwóch
komercyjnych
produktów, zawierających

wyciąg z jeżówki purpurowej lub czosnku
pospolitego, na zawartość składników mineralnych we krwi indyczek rzeźnych. Badaniu poddano 180 ptaków, podzielonych na 4 grupy (15
ptaków w trzech powtórzeniach). Ptaki były
żywione standardową mieszanką paszową ad
libitum zgodnie z zaleceniami określonymi w
rozporządzeniu NRC (1994). Pierwsza grupa
stanowiła kontrolę i otrzymywała wodę pitną
bez dodatku paszowego. W grupie drugiej ptaki otrzymywały wodę wzbogaconą ekstraktem
z Echinacea purpurea L. w ilości 1,5 ml/l. Indyczki z trzeciej grupy jako dodatek do wody
otrzymywały 0,5 ml/l ekstraktu z Allium sativum L. Ptaki z czwartej grupy otrzymywały
oba dodatki w takich samych dawkach, jakie
sto-sowano w grupie II i III. W 9, 11 i 15 tygodniu życia z żyły skrzydłowej indyczek pobrano krew do analiz. Oceniano zawartości
makroelementów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), mikroelementów (Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+, P3+/5+) oraz
metali ciężkich (Pb2+, Cd2+, Hg2+) przy użyciu
metody AAS. Statystycznie istotne różnice
między badanymi grupami zaobserwowano w
zawartości Ca2+, Zn+, Cu2+, P3+/5+, Fe3+. Otrzymane wyniki wykazały, że najkorzystniejszy
efekt kształtowania się poziomu elementów
mineralnych uzyskano u indyków otrzymujących
jednocześnie preparat zawierający ekstrakt w
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abstract

Feed additives play significant role in

animals’ feeding, because of their potential to
increase health parameters and growth of animals, decrease their food intake and improve the
quality of products of animal origin. Products
based on the natural herbs and plants, such as
Echinacea purpurea L. and Allium sativum L.
are the example of feed additives. Biochemical
indicators analysis evaluates health and growth
parameters of animals. Blood mineral elements
may indicate disorders of life processes, because changes of their concentrations inhibit
reactions, such as synthesis of active substances
(vitamins, hormones, enzymes), cells apoptosis, abnormal tissue and diseases development.
The aim of research was to analyze the effect of
two extracts: from Echinacea purpurea L. and
Allium sativum L. on the content of mineral
elements in blood. In the study there were 180
birds evenly divided to 4 groups (15 birds in
three replicates) fed by basic feed mixture. In
the control group birds received drinking water without any additives. In the second group
turkeys hens received water enriched with 1,5
ml/lof Echinacea purpurea L. extract, and in
the third group - 0,5ml/lof Allium sativum L.
extract. Birds from the fourth group received
water with these two products in the same doses as in the second and the third group. In the
10th, 12th and 15th week of turkey hens life
blood was taken to analyze content of macroelements: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, microelements:
Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+, P3+/5+ and heavy metals:
Pb2+, Cd2+ and Hg2+ using the ASA method.
Statistically significant differences between analyzed groups were observed in the content of
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Od

Wstęp

2006 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) w produkcji zwierzęcej (UE
1831/2003 - ROZPORZĄDZENIE Z 2003).
Według GRELI I SEMENIUK (2006a), przed
wprowadzeniem restrykcyjnego prawa, antybiotykowe stymulatory wzrostu były najczęściej
stosowanymi dodatkami paszowymi, a ich wycofanie początkowo negatywnie wpłynęło na
wyniki produkcyjne drobiu. Zaobserwowano
wówczas zmniejszenie przyrostów dziennych,
zwiększenie zużycia paszy, wzrost śmiertelności
wśród zwierząt oraz zwiększenie produkcji
kału i moczu. Wycofanie ASW spowodowało
również częstsze występowanie powikłań i
schorzeń układu pokarmowego, wynikające ze
zwiększonej aktywności patogenów. Ponadto
w wyniku tych działań odnotowano wzrost
zużycia antybiotyków terapeutycznych, które
mogą negatywnie wpływać na jakość uzyskiwanych produktów. Zaprzestanie stosowania
antybiotyków wymagało więc ulepszenia warunków utrzymania zwierząt, zwiększenia higieny pasz oraz zmian w programie żywienia. W
konsekwencji producenci pasz zostali zmuszeni
do poszukiwania alternatyw dla stosowanych
dotychczas substancji. Wówczas coraz częściej
zaczęto stosować naturalne zamienniki antybiotyków, do których należą m.in. prebiotyki, synbiotyki, zakwaszacze i fitobiotyki (LIPIŃSKI I
IN., 2011).

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Słowa kluczowe: elementy mineralne,

Ca2+, Zn+, Cu2+, P3+/5+, Fe3+. The best results were
observed in the blood derived from broilers receiving simultaneously the addition of Echinacea purpurea L. and Allium sativum L. extracts
in the drinking water.
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jeżówki purpurowej oraz preparat z wyciągiem
z czosnku pospolitego.
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na
zawartość pierwiastków we krwi indyczek rzeźnych

Surowce roślinne
stosowane
w produkcji drobiarskiej
Aby zwierzęta prawidłowo rosły

i
rozwijały się, a także utrzymywały dobry stan
zdrowia, powinny być żywione paszami wzbogaconymi o zioła. Podobne praktyki stosowano już kilkadziesiąt lat temu, gdy źródłem
pożywienia dla zwierząt były: siano, zielonka,
kiszonki, zawierające między innymi zioła o
prozdrowotnym działaniu (RÓŻAŃSKI I
DRYMEL, 2009).
Fitobiotyki, jako naturalne odpowiedniki antybiotykowych stymulatorów wzrostu,
znajdują szerokie zastosowanie w żywieniu
zwierząt (SEMENIUK I IN., 2008). Podobnie jak inne dodatki do pasz fitobiotyki zostały
uznane przez amerykańską Agencję Żywności
i Leków (FDA) za bezpieczne oraz dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ( JAMROZ, 2001).
Do grupy roślinnych dodatków paszowych zaliczamy głownie świeże lub suszone zioła,
ich ekstrakty lub olejki eteryczne pozyskiwane
z roślin olejkodajnych, które zawierają szereg
substancji czynnych, pozytywnie wpływających
na organizm zwierzęcia (SEMENIUK I IN.,
2008). Substancje te dzielimy na dwie grupy.
Pierwszą stanowią węglowodany, tłuszcze,
aminokwasy, białka, enzymy oraz składniki
mineralne, które nazywane są substanc-jami
podstawowymi. Do drugiej grupy - substancji
czynnych wtórnych - zalicza się między innymi glikozydy, flawonoidy, olejki eteryczne,
garbniki, saponiny i alkaloidy. Substancje te
ze względu na swoje naturalne pochodzenie działają korzystniej na organizm zwierząt
i dlatego są łatwiej przyswajalne niż ich syntetyczne analogi (KOWALCZUK I IN.,
2008). Ponadto nadają one paszom atrakcyjny
dla zwierząt smak i zapach (KRAUZE I IN.,
2007). Wykorzystanie fitobiotyków powoduje

Str. 13 - 28

również wzrost wartości rzeźnej drobiu oraz
poprawę wskaźników produkcyjnych, co jest
zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia
producenta (GRELA, 2000). Zastosowanie
ziół w postaci dodatku paszowego jest pozytywne także dla potencjalnych konsumentów
produktów odzwierzęcych, bowiem korzystnie wpływa to na poprawę jakości surowców pozyskiwanych od zwierząt. Dodatki te
między innymi wzbogacają walory dietetyczne
i smakowe mięsa drobiowego, dzięki efektywnemu wpływowi na właściwości fizyczne i
chemiczne tego produktu. Wolne od antybiotyków produkty są także coraz bardziej
pożądane na rynku, ze względu na preferencje
społeczeństwa i zwiększony popyt na żywność
bezpieczną oraz ekologiczną (GRELA I SEMENIUK, 2006a; GARDZIELEWSKA,
2007). Metabolity wtórne, wśród których
występują między innymi: artemizyna, tymol, karwakrol, zawarte w roślinach wykazują
ponadto działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwpasożytnicze, mogą także
zwiększać odporność organizmu, regulować
apetyt i funkcje trawienne układu pokarmowego czy stymulować metabolizm ( JAMROZ, 2001; HANCZAKOWSKA, 2006;
ŚWIĄTKIEWICZ I IN., 2009).

Związki mineralne
i ich znaczenie u zwierząt
Sole mineralne są niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania organizmów
żywych. Ilościowe zapotrzebowanie na pierwiastki mineralne jest różne, dlatego wyróżnia
się mikroelementy, które powinny być dostarczane do organizmu w ilościach śladowych, oraz
makroe-lementy (ADAMSKI I IN., 2012).
Do makroelementów zaliczamy wapń,
fosfor, magnez, sód, potas, chlor i siarkę. Mikroelementami są z kolei żelazo, mangan, cynk,
kobalt, molibden, jod, selen, krzem, chrom,
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Jeżówka purpurowa
i czosnek pospolity
jako dodatki paszowe
Zioła działają stymulująco na orga-

nizm ptaków, gdyż mają wpływ na poprawę
smakowitości paszy i apetytu drobiu, sprzyjają
lepszemu trawieniu, działają przeciwzapalnie,
przeciwbiegunkowo i bakteriostatycznie oraz
korzystnie wpływają na przemianę materii i
stan zdrowia ptaków (PATTERSON I BURKHOLDER, 2003). Mogą też mieć znaczenie z
uwagi na zawarte w ziołach związki mineralne,
witaminy, flawonoidy, garbniki, saponiny, śluzy,
olejki eteryczne, czy kwasy organiczne, które
odgrywają istotną rolę m.in. w utrzymywaniu
odpowiedniego pH przewodu pokarmowego
(GRELA I SEMENIUK, 2006a; GORNOWICZ I IN., 2015).W efekcie końcowym
zioła wpływają na prawidłowy rozwój i wzrost,
poprawiają wykorzystanie paszy, zwiększają
jakość produktu zwierzęcego, przyczyniając
się również do poprawy ekonomicznej
efektywności produkcji (ABRAMOWICZ I
IN., 2017).
Czosnek pospolity (Allium sativum
L.) jest zarówno warzywem, przyprawą, jak i
rośliną leczniczą. Ma on bardzo uniwersalne zastosowanie ze względu na bogactwo
związków biologicznie czynnych o szerokim
spektrum działania. Czosnek jest szczególnie
znany ze swoich właściwości bakteriobójczych
i przeciwgrzybiczych. Kluczową substancją biologicznie czynną, odpowiedzialną za te cechy

4 (22)/2018
4 (22)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

zmian nowotworowych (OCIEPA-KUBICKA
I OCIEPA, 2012). Metale ciężkie dostają się do
organizmów ludzi i zwierząt najczęściej drogą
pokarmową. Jednakże równie niebezpiecznym
sposobem przedostawania się tych pierwiastków do ustroju jest ich absorpcja przez drogi
oddechowe, co zapewnia szybkie rozprowadzanie metali ciężkich we krwi (MANAHAN,
2006).
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fluor cyna oraz wanad. Aby to zapotrzebowanie zaspokoić, składniki mineralne muszą
być dostarczane wraz z pożywieniem, dlatego
zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt
bardzo ważna jest odpowiednio zbilansowana
dieta (MATWIEJUK, 2009).
Pokrycie zapotrzebowania organizmu
na składniki mineralne zależy od zawartości
pierwiastków w paszach, rodzaju związków
w postaci których są one podawane oraz od
możliwości ich wykorzystywania i przyswajania. Zarówno niedobór jak i nadmiar tych
składników mogą być szkodliwe, ponieważ
prowadzą do zaburzeń w przebiegu procesów
życiowych. Rolą składników mineralnych w
organizmie zwierzęcym jest tworzenie struktur
budulcowych komórek i tkanek, a także udział
w budowie cząsteczek, takich jak: hemoglobina,
enzymy, hormony, witaminy (GRYZIŃSKA i
KRAUZE, 2013). Pierwiastki w każdym organizmie żywym biorą udziałw budowie układu
kostnego i tkanek miękkich oraz wchodzą w
skład wielu związków organicznych. Regulują
odczyn płynów ustrojowych i komórek oraz
gospodarkę wodną i ciśnienie osmotyczne w
płynach ustrojowych i tkankach, a ponadto
biorą udział w procesach enzymatycznych
(TOMASZEWSKI, 2001).
Jednakże wśród pierwiastków występują
metale ciężkie, które wykazują działanie toksyczne. Wyróżnia się cztery grupy metali ciężkich
o różnym stopniu zagrożenia dla organizmów
ludzkich: bardzo wysokim (Cd, Hg, Pb, Cu,
Zn), wysokim (Mo, Mn, Fe), średnim (Ni, Co)
oraz niskim (Sr, Zr). Metale mają tendencję
do kumulacji głównie w wątrobie i nerkach organach, które odpowiadają za ich eliminację,
lecz występują również w kościach, mózgu i
mięśniach. Kancerogenne działanie tych metali pojawia się gdy poziom danego pierwiastka
osiągnie lub przekroczy tzw. dawkę progową
w ustroju. Wówczas mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe, prowadzące często do
uszkodzeń centralnego układu nerwowego oraz
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w czosnku, jest allicyna (KWIECIEŃ I WINIARSKA-MIECZAN, 2011). Wykazano, że
związek ten działa skuteczniej niż popularne
antybiotyki, takie jak penicylina czy tetracyklina, stąd często jest stosowany w chorobach
układu oddechowego (MAJEWSKA I IN.,
2007). Przyprawa ta wpływa także stymulująco
na rozwój korzystnej flory bakteryjnej, a
zwłaszcza bakterii z rodzaju Lactobacillus
(KRUSIŃSKI, 2005). Dobroczynne działanie
czosnku na układ pokarmowy objawia się także
poprzez utrzymywanie właściwej perystaltyki
jelit, zapobieganie atonii i wiotczeniu mięśni
przewodu pokarmowego. Czosnek jest również
źródłem pochodnych antyoksydantów, takich
jak: siarczek allilu i disiarczek diallilu, które
wykazują silne działanie przeciwutleniające
(WAWARZYNIAK I IN., 2011). W chowie
kurcząt dużą rolę odgrywa także inna substancja zawarta w czosnku – ajoen. Związek
ten posiada właściwości przeciwzakrzepowe
i hamuje agregację płytek krwi, dzięki czemu
może zapobiegać pękaniu tętnic, co jest dużym
problemem w produkcji drobiarskiej (MAJEWSKA I IN., 2007). Allium sativum L. jest
również cennym źródłem mikro- i makroelementów, takich jak: potas, wapń, fosfor, żelazo,
magnez, siarka, cynk, sód, selen i jod (MAJEWSKA, 2001).
Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea L.) to gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Jest leczniczą rośliną pochodzącą z
Ameryki Północnej, która posiada właściwości
immunomodulujące (BANY I IN., 2003).
Jeżówka wpływa korzystnie na aktywność
wielu komórek biorących udział w obronie organizmu przed patogenami, takich jak: granulocyty, makrofagi czy komórki NK (BROSSEAU I MILLER, 2005). Za działanie
wspomagające odporność odpowiedzialne są
między innymi pochodne kwasu kawowego,
alkaloidy, olejki eteryczne i flawonoidy obecne
w tej roślinie (ŚWIĄTKIEWICZ I KORELESKI, 2007). Szczególnie ważną biologic-
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znie aktywną substancją zawartą w jeżówce jest
echinaceina, której przypisuje się aktywność
immunostymulującą. Dzięki tej właściwości
Echinacea purpurea L. może stanowić pożądany
składnik mieszanek paszowych podawany
zwierzętom przy odpowiednim doborze surowca (korzeń, ziele) i sprecyzowanym okresie
skarmiania (periodycznie, podczas ciąży lub
w trakcie całego okresu odchowu) (GRELA I
IN., 2003).
Prozdrowotny wpływ tych ziół na organizm zwierząt analizowano w licznych
badaniach (MAJEWSKA I IN., 2007;
ŚWIĄTKIEWICZ I KORELESKI, 2007;
BUDNY I IN.,2012; PYKA I KOPCZYŃSKA,
2013). Doświadczenia te dotyczyły zarówno
drobiu, jak i innych gatunków zwierząt gospodarskich. Mięso kurcząt rzeźnych, które były
żywione paszą z dodatkiem czosnku uzyskało
lepszą ocenę sensoryczną i było uznawane za
smaczniejsze (ZDANOWSKA-SĄSIADEK I
IN., 2013). Wodny ekstrakt z surowego czosnku
podawany indorom przyczynił się do wzrostu
ich masy ciała o 1,2% i poprawił wykorzystanie paszy o 3% w porównaniu do ptaków nie
otrzymujących tych dodatków paszowych. W
badaniu tym odnotowano także lepszą jakość
mięsa, poprzez zwiększenie udziału suchej
masy, a zwłaszcza białka ogólnego, o 0,7%
(MAJEWSKA I IN., 2007). We krwi indyczek,
które otrzymywały dodatek czosnku do wody
pitnej w postaci preparatu Allivet, zaobserwowano podwyższony poziom nieenzymatycznych przeciwutleniaczy, takich jak: mocznik,
bilirubina, kreatynina oraz albumina. Czosnek
spowodował także zmniejszenie aktywności
LDH i AST w osoczu krwi oraz znacznie
poprawił przeżywalność ptaków. Ponadto
mięśnie piersiowe uzyskane od tych indyczek
charakteryzowały się także większą zawartością
tłuszczu (KRAUZE I IN., 2012). Dodatek
preparatu na bazie jeżówki oraz czosnku do
wody pitnej dla indyczek rzeźnych obniżył
koncentrację białka ogólnego w osoczu, co
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paratu z czosnku pospolitego oraz jeżówki
purpuro-wej na zawartość makro- i mikroelementów oraz metali ciężkich w osoczu krwi
indyczek rzeźnych.

Materiały i metody
Doświadczenie trwające od początku

maja do końca lipca przeprowadzono na
pięciotygodniowych indyczkach rzeźnych typu
Big-6 na fermie drobiu w Głębokim (woj.
lubelskie). 180 sztuk ptaków podzielono losowo
na 4 grupy liczące po 45 osobników w grupie.
W każdej grupie badawczej przewidziano trzy
grupy powtórzeniowe (3 x 15 szt.). Odchów
ptaków prowadzono do 16 tygodnia życia w
standardowych warunkach środowiskowych
i zoohigieniczych, optymalnych w odchowie
indyków rzeźnych (ROKICKI I KOLBUSZEWSKI, 1996). Stan zdrowia zwierząt był
kontrolowany przez lekarza weterynarii przez
cały okres trwania eksperymentu. W trakcie
doświadczenia indyczki były żywione standardowymi pełnoporcjowymi mieszankami przemysłowymi według programu
obejmującego 5 okresów żywienia, co przed-
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Cel i zakres pracy
Celem pracy była ocena wpływu pre-

stawiono w tabeli 1. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w paszach
odpowiadała zaleceniom zawartych w Normach Żywienia Drobiu (SMULIKOWSKA I RUTKOWSKI, 2005). Przez cały czas
trwania ekspe-rymentu ptaki miały także stały
dostęp do wody pitnej. Dwa razy w tygodniu, rano, do wody podawanej ptakom z grup
doświadczalnych dodawano czynniki eksperymentalne.
Czynnikami doświadczalnymi w badaniu były preparaty handlowe dla drobiu – naturalny stymulator odporności zawierający 8%owy etanolowy wyciąg z jeżówki purpurowej
oraz preparat zawierający 14%-owy wyciąg z
czosnku pospolitego. Grupa I stanowiła grupę
kontrolną, która nie otrzymywała żadnych dodatków. W grupie II indyczki otrzymywały preparat z ekstraktem jeżówki rozcieńczony wodą
zgodnie z zaleceniami producenta, co pozwoliło
na uzyskanie koncentracji o wartości 1,5 ml/l
wody. Ptaki z grupy III otrzymywały preparat
z ekstraktem czosnku w ilości 0,5 ml/l. Indyczkom w grupie IV podawano mieszankę obydwu dodatków w takich samych dawkach jakie
uwzględniono dla grupy II i III. Doświadczenie
przeprowadzono za zgodą Lokalnej Komisji
Etycznej w Lublinie nr 30/2014. Krew do badań
została pobrana z żyły ramiennej do próbówek
z heparyną sodową od 8 sztuk ptaków z każdej
grupy powtórzeniowej w 9, 11, i 15 tygodniu
eksperymentu. Pobraną krew chłodzono i w
przeciągu 4 godzin od pobrania poddawano
analizom. W osoczu krwi oznaczono poziom
wybranych makroelementów (Na+, K+, Ca2+,
Mg2+), mikroelementów (Zn+, Cu2+, Fe3+, Mn+,
P3+/5+) oraz metali ciężkich (Pb2+, Cd2+, Hg2+).
Analizę składu pierwiastkowego wykonano w
Centralnym Laboratorium Agroekologicznym
w Lublinie techniką atomowej spektrometrii
absorpcyjnej (ASA).
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej obliczając wartość średnią i odchylenie standardowe. Istotność różnic między
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może świadczyć o wydajniejszym wykorzystaniu tego składnika pokarmowego z paszy, którą
żywione były ptaki. W grupie otrzymującej
preparat z jeżówki (Echinovit C) odnotowano
także obniżenie poziomu kwas moczowego, co
może być związane z korzystnym wpływem
podawanego dodatku na obniżenie ilości azotu wydalanego wraz z odchodami. Preparaty
z czosnku i jeżówki podawane indyczkom
spowodowały również znaczące obniżenie
poziomu glukozy, triacylog-liceroli oraz frakcji
LDL cholesterolu, która między innymi przyczynia się do powstania zmian miażdżycowych
(KRAUZE I IN., 2007).
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Tabela 1. Procentowy skład mieszanek podawanych indyczkom rzeźnym w trakcie doświadczenia.
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na

badanymi grupami zwierząt określono metodą
jed-noczynnikowej analizy wariancji ANOVA
z wykorzystaniem oprogramowania Statistica
12.0. Jako poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Omówienie wyników
W wyniku przeprowadzonej analizy

zawartości pierwiastków w osoczu krwi indyczek rzeźnych otrzymano wartości, które zaprezentowano w tabelach 2, 3 i 4.
Analizując zawartość makroelementów
(tabela 2.) w osoczu krwi ptaków zaobserwowano, że koncentracja jonów wapnia wzrosła
w 11 tygodniu życia u indyczek otrzymujących
dodatki w wodzie pitnej w porównaniu do grupy

kontrolnej, w której zwierzęta nie otrzymywały
żadnych dodatków. Równoległe stosowanie obydwu komercyjnych produktów
spowodowało wzrost zawartości wapnia we krwi ptaków o 8,6% w porównaniu
do ptaków żywionych jedynie standardową
mieszanką paszową. Z kolei w grupie ptaków
otrzymujących preparat zawierający ekstrakt
z Echinacea purpurea L. wystąpił wzrost
zawartości jonów wapnia w osoczu krwi o 15%
w porównaniu do ptaków z grupy kontrolnej.
Najwyższe stężenie tego pierwiastka zaobserwowano u ptaków suplementowanych ekstraktem z Allium sativum L. - wartość ta była
wyższa o 22,7% w porównaniu do grupy kontrolnej. W wyniku przeprowadzonego badania
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tów komercyjnych spowodowało zwiększenie
zawartości fosforu o 130,4% w porównaniu do
ptaków z grupy kontrolnej. Preparat zawierający
ekstrakt z Allium sativum L. okazał się mało
efektywnym w przypadku tego parametru,
bowiem stężenie fosforu nie uległo zmianie w
porównaniu do ptaków, którym nie podawano
żadnych dodatków do wody. W przeprowadzonym badaniu zróżnicowanie zawartości miedzi
w osoczu krwi ptaków pochodzących z różnych
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Tabela 2. Zawartość makroelementów w osoczu krwi indyczek rzeźnych.

4 (22)/2018

nie zaobserwowano wpływu stosowanych dodatków na zmiany stężeń jonów potasu, sodu i
magnezu we krwi.
Analizując zawartość mikroelementów
(Tabela 3.) zaobserwowano, że stężenie fosforu
w osoczu krwi ptaków żywionych produktem
zawierającym ekstrakt z Echinacea purpurea
L., w 15 tygodniu życia wzrosło o 78,3% w
porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei jednoc-zesne podawanie ptakom obydwu produk-
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grup badawczych wystąpiło w 11 tygodniu ich
życia. Stężenie jonów miedzi we krwi ptaków
należących do grupy otrzymującej jednocześnie
preparaty z ekstraktami Echinacea purpurea
L. oraz Allium sativum L. wzrosło o 41,8%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Z kolei
ptaki z grupy otrzymującej dodatek w postaci
produktu zawierającego ekstrakt z Echinacea purpurea L. charakteryzowały się wyższą
zawartością jonów miedzi we krwi o 28,9%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Jedynie w
przypadku ptaków, którym podawano komercyjny preparat bogaty w ekstrakt z Allium sati-

Tabela
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vum L. zaobserwowano obniżenie stężenia tego
pierwiastka o 34,3% w porównaniu do grupy
kontrolnej. W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano wzrost poziomu cynku o
46,9% w surowicy krwi w 15 tygodniu życia
ptaków, którym podawano jednocześnie obydwa badane preparaty. U ptaków otrzymujących
preparat zawierający ekstrakt z Echinacea purpurea L. oraz w grupie ptaków otrzymującej
produkt z ekstraktem Allium sativum L. zaobserwowano wyższe wartości cynku niż w grupie kontrolnej, choć różnice te nie były istotne
statystycznie. W osoczu krwi 15-tygodniowych

3. Zawartość mikroelementów w osoczu krwi indyczek rzeźnych.
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a,b,c – oznaczone różnymi literami wartości istotne pod względem statystycznym przy
p≤ 0,05
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4. Zawartość metali ciężkich w osoczu krwi indyczek
rzeźnych.

Dyskusja

Wapń występuje głównie w kościach i

stanowi podstawowy składnik mineralny orga-
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nizmu, niezbędny do jego prawidłowej pracy.
Niedobór wapnia powoduje osłabienie organizmu, opóźnienie wzrostu u młodych zwierząt
i liczne zaburzenia związane z układem kostnym (krzywica, wady postawy, osteomalacja),
stąd wzrost jego zawartości uznaje się za korzystny efekt ( JAMROZ, 2015). Wyniki
naszego eksperymentu dowodzą, iż w 11 tygodniu odchowu ptaków zaobserwowano
korzystny wzrost stężenia wapnia we krwi
indyków, otrzymujących w wodzie badane preparaty zawierające ekstrakty z jeżówki purpurowej oraz czosnku pospolitego w porównaniu
do grupy kontrolnej. W pozostałych okresach
odchowu ptaków występowały zmiany wartości
tego parametru, jednak nie były one statystycznie istotne.
Wyniki innych badań oceniających
wpływ dodatku produktu zawierającego
ekstrakt z aloesu do wody pitnej indyków
również dowiodły, że zawartość jonów wap-

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

ptaków zawartość żelaza była najwyższa w grupie żywionej obydwoma preparatami ziołowymi
– wzrost zawartości pierwiastka wynosił 27,9%
w porównaniu do grupy kontrolnej. U ptaków
z pozostałych grup eksperymentalnych zaobserwowano wyższe wartości tego parametru
w porównaniu do grupy kontrolnej, jednak nie
wykazano statystycznie istotnych różnic.
W naszym doświadczeniu w osoczu krwi
indyczek nie stwierdzono różnic w zawartości
manganu pomiędzy badanymi grupami.
Świadczy to o braku wpływu stosowanych dodatków do wody na stężenie tego pierwiastka.
W osoczu krwi ptaków nie zaobserwowano
obecności metali ciężkich, tj. kadmu i rtęci, a
stężenie ołowiu było znikome (tabela 4.).
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Wpływ dodatku jeżówki purpurowej i czosnku pospolitego na
zawartość pierwiastków we krwi indyczek rzeźnych

nia we krwi ulega zmianie w efekcie stosowania badanego preparatu (OGNIK I MERSKA, 2012). Istnieje również szereg badań
dowodzących wpływu stosowania olejów z dyni,
siemienia lnianego, nasion kopru włoskiego
oraz olejku z macierzanki pospolitej na wzrost
zawartości tego pierwiastka we krwi ptaków
(GULEC I IN., 2013; HERKEĽ I IN., 2016).
W naszym doświadczeniu zaobserwowano, iż jednoczesne dodanie produktu
zawierającego wyciąg z Echinacea purpurea
oraz produktu z ekstraktem z Allium sativum do wody pitnej indycząt, spowodowało
korzystny wzrost zawartości fosforu we krwi
u ptaków z dietą wzbogaconą o te dodatki w
porównaniu do indyków z grupy kontrolnej. W
grupie otrzymującej ekstrakt jeżówki również
zaobserwowano wyższe stężenie fosforu, jednak najkorzystniejsza zmiana wystąpiła w grupie IV, której podawano oba dodatki. Jak podaje JA-MROZ (2015), fosfor jest składnikiem
fosfoprotein i fosfolipidów. Pierwiastek ten
bierze udział w przemianach składników pokarmowych oraz wchodzi w skład kwasów
nukleinowych. Niedobór fosforu zmniejsza
łaknienie zwierząt, obniża tempo ich wzrostu
oraz wpływa negatywnie na przemiany metaboliczne i reprodukcję.
Wyniki
przeprowadzonego
oświadczenia wykazały, że dodanie do wody
pitnej jednocześnie obydwu analizowanych dodatków spowodowało najkorzystniejszy wzrost
wartości miedzi we krwi ptaków. Zwiększenie
stężenia tego pierwiastka uważa się za korzystny
efekt, ponieważ wysoka zawartość miedzi zapobiega pękaniu aorty ptaków oraz niekorzystnym
objawom zaburzenia metabolizmu. Ponadto
miedź jest składnikiem wielu enzymów antyoksydacyjnych, które unieszkodliwiają reaktywne formy tlenu (RFT), uszkadzające komórki
i powodujące peroksydację lipidów ( JAMROZ,
2015). TRUCHLIŃSKI I IN. (2006), również
zaobserwowali wzrost stężenia tego pierwiastka o 7,1% w porównaniu do grupy kontrolnej
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w efekcie stosowania ekstraktu z czosnku w
żywieniu indyczek. W badaniach RUSINEK
I IN. (2014) zaobserwowano, iż zastosowanie
preparatu zawierającego ekstrakt z grejpfrutów
oraz wyciągu z tarczycy bajkalskiej jako dodatków do wody pitnej indyczek nie spowodowało
żadnych zmian w zawartości jonów miedzi w
porównaniu do grupy kontrolnej. Jedynie w 15tym tygodniu odchowu ptaków zaobserwowano
negatywny spadek wartości tego parametru we
krwi indyczek rzeźnych otrzymujących 0,042
ml/kg m.c. ekstraktu z grejpfrutów o 15 % w
porównaniu do ptaków, którym nie podawano
żadnego dodatku do wody pitnej. SEMBRATOWICZ I IN. (2004), również udowodnili wpływ produktu zawierającego ekstrakt
z grejpfrutów na wzrost zawartości jonów
miedzi we krwi badanych ptaków, co według
autorów może wynikać z wysokiego stężenia
tego pierwiastka w stosowanym produkcie.
Cynk pełni ważną funkcję w stabilizacji błon komórkowych, przemianach białek,
kwasów nukleinowych oraz tłuszczów. Niedobór tego pierwiastka zmniejsza tempo wzrostu zwierząt i ich apetyt, a także wpływa na
gorsze wykorzystanie paszy. U drobiu cynk jest
niezbędny do prawidłowego rozwoju zarodka
oraz piór, dlatego zaobserwowany w naszym
eksperymencie wzrost wartości tego pierwiastka uważa się za korzystny efekt stosowanych
dodatków ( JAMROZ, 2015). Korzystny wzrost stężenia jonów cynku wystąpił w grupie
ptaków, otrzymujących jednocześnie obydwa
dodatki - ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz
czosnku pospolitego. Podobne wyniki otrzymali TRUCHLIŃSKI I IN. (2006), gdzie
zawartość cynku w osoczu indyczek po suplementacji ekstraktem z czosnku wzrosła o 6,45%
w porównaniu do grupy kontrolnej. Wysoki
wynik uzyskano również w efekcie podawania indyczkom jednocześnie czosnku pospolitego oraz pochodnej 1,2,4-triazolu. Najniższą
zawartość cynku zaobserwowano w osoczu
krwi ptaków otrzymujących jedynie pochodną
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zono różnic w zawartości magnezu oraz manganu pomiędzy badanymi grupami. Świadczy
to o braku wpływu stosowanych dodatków
paszowych na stężenie tych pierwiastków. Jednak w doświadczeniu TRUCHLIŃSKIEGO I
IN. (2006), w grupach indyczek otrzymujących
wraz z wodą wyciąg z czosnku oraz jednocześnie
wyciąg z czosnku i pochodną 1,2,4-triazolu,
wykazano istotny wzrost zawartości magnezu
w surowicy krwi w porównaniu do grupy kontrolnej. Zawartość tego pierwiastka w grupie
otrzymującej jedynie ekstrakt z czosnku była
wyższa o 6,3% w porównaniu z grupą kontrolną,
natomiast w grupie z dodatkiem czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu zawartość magnezu
była o 8,6% wyższa. Z kolei stężenie manganu w osoczu indyczek u tych samych autorów
było najwyższe w grupie otrzymującej dodatek
ekstraktu z czosnku i było ono o 18,1% wyższe
w porównaniu do grupy kontrolnej. Mangan
uczestniczy w metabolizmie węglowodanów
i tłuszczowców, dlatego zbyt mała ilość manganu dostarczana do organizmu powoduje
słaby wzrost zwierząt oraz zaburzenia rozwoju
układu kostnostawowego i obniżenie płodności
( JAMROZ, 2015).
W dostępnej literaturze jest niewiele
danych na temat doświadczeń oceniających
wpływ dodatków w postaci jeżówki purpurowej
oraz czosnku pospolitego na zawartość makroi mikroelementów we krwi ptaków. Istnieją
natomiast publikacje, które dowodzą wpływu
różnego systemu chowu (tradycyjny system
klatek, system klatek wzbogaconych i system
głębokiego ściółki) (PAVLÍK I IN., 2009), płci
(BOWES I IN., 1989; SALIM I IN., 2012),
czy stresu cieplnego, dodatku witamin oraz elementów mineralnych na zawartość makro- i
mikroelementów w tkankach łącznych kurcząt
(DEYHIM I IN., 1995). W opublikowanych
pracach można znaleźć również wyniki analizy
zawartości wybranych pierwiastków w tkankach mięśni piersiowych oraz udowych ptaków
żywionych różnymi dodatkami paszowymi,
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1,2,4-triazolu, co pozwala stwierdzić, że to
właśnie czosnek determinował zmianę wartości
tego elementu mineralnego w materiale
badawczym. W eksperymentach przeprowadzonych przez MAKARSKIEGO I POLONIS
(2001) oraz SEMBRATOWICZ I IN. (2004),
nie zaobserwowano istotnego wpływu stosowanych ekstraktów oraz mieszanek ziołowych
na zawartość jonów cynku we krwi ptaków.
W efekcie jednoczesnego stosowania
ekstraktów z jeżówki oraz czosnku zaobserwowano korzystny wzrost stężenia żelaza w osoczu krwi. Zwiększenie wartości tego pierwiastka
jest istotne, ponieważ żelazo jest niezbędne do
syntezy hemoglobiny przenoszącej tlen w organizmie. Niedobór żelaza prowadzi ponadto
do anemii, która u drobiu występuje głównie
w przypadku chorób wirusowych oraz syndromu upośledzonego wchłaniania żelaza
( JAMROZ, 2015). Wzrost zawartości żelaza
w osoczu krwi indyczek w efekcie stosowania
dodatków do wody wykazali w swoich badaniach także TRUCHLIŃSKI I IN. (2006). W
doświadczeniu zawartość jonów żelaza wzrosła
we wszystkich grupach eksperymentalnych.
Najwyższą wartość zaobserwowano w grupie
ptaków, którym podawano jednocześnie czosnek oraz pochodną 1,2,4-triazolu. Podobna
zależność wystąpiła w przypadku stężenia
jonów miedzi - wartość ta wzrosła w efekcie stosowania dodatków do wody w porównaniu do grupy kontrolnej, jednak największą
różnicę zaobserwowano w grupie otrzymującej
jednocześnie oba preparaty.
W doświadczeniu KRÓLICZEWSKIEJ I ZAWADZKIEGO (2005), nie zaobserwowano zmian zawartości jonów żelaza w
efekcie stosowania ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej u ptaków. Jednakże pod koniec
przeprowadzonego doświadczenia po podaniu
15 g badanego dodatku wykazano istotny wzrost stężenia tego pierwiastka we krwi kurcząt.
W osoczu krwi indyczek, którym podawano
ekstrakty z jeżówki oraz czosnku, nie stwierd-
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jednak te wyniki często są rozbieżne (GIANNENAS I IN., 2016; PODOLIAN, 2017).
Badanie zawartości poszczególnych
pierwiastków w tkankach mięśniowych drobiu
jest bardziej powszechne ze względu na fakt, iż
konsumenci zwracają uwagę na skład spożywanych produktów, w tym mięsa drobiowego,
które jest uznawane za bogate źródło elementów mineralnych. Z tego też powodu istnieje
obowiązek umieszczania na etykiecie produktów wprowadzonych do sprzedaży informacji
na temat zawartości poszczególnych pierwiastków (GEORGIEVSKII I IN., 2013). Obecnie
diety ptaków są tak zbilansowane, aby produkty
z nich uzyskiwane były zgodne z wymaganiami
stawianymi przez jednostki odpowiedzialne
za bezpieczeństwo żywności. Jednakże obecnie podejmuje się próby produkcji żywności
funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego, a jednym z ważniejszych czynników pozwalających
osiągnąć ten cel jest żywienie zwierząt (KUBINSKI I IN., 2014).
Jednakże badania zawartości makroelementów i mikroelementów we krwi również
są istotne, ponieważ uzyskane dane mogą
świadczyć o dynamice wchłaniania minerałów
w żołądku i jelitach, rodzaju wiązań, jakie
tworzą z substancjami nośnikowymi, oraz ich
akumulacji w wątrobie. Niestety ilość tego typu
badań jest wciąż niewystarczająca, a dane przedstawiane w opublikowanych pracach są często
rozbieżne (GEORGIEVSKII I IN., 2013).

Wyniki

Wnioski

przeprowadzonego
doświadczenia potwierdzają zasadność stosowania testowanych produktów zawierających
ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz czosnku
pospolitego jako dodatków do wody pitnej indyczek rzeźnych. Badane preparaty korzystnie
wpływają na kształtowanie się poziomu cennych dla ustroju elementów mineralnych. W
przypadku wapnia i fosforu zaobserwowano
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znaczny wzrost ich poziomu w osoczu krwi, co
może przyczynić się do mocniejszego kośćca
ptaków oraz prawidłowego wzrostu młodych.
Ponadto jednoczesne stosowanie ekstraktów z
czosnku i jeżówki spowodowało znaczny wzrost poziomu cynku, żelaza oraz miedzi, co jest
istotne z punktu widzenia metabolizmu i obrony antyoksydacyjnej.
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