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I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko

Wioletta Katarzyna Samolińska (z d. Semeniuk)

Miejsce pracy:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Dane kontaktowe:

Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Instytut Żywienia Zwierząt I Bromatologii
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail: wioletta.samolinska @up.lublin.pl

II. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE
1997 r.

magister inżynier ochrony środowiska, Wydział Zootechniczny,
Akademia Rolnicza w Lublinie, tytuł pracy dyplomowej:
„Występowanie i pokarm sumika karłowatego na Pojezierzu
Łęczyńsko-Włodawskim”.
Promotor: dr hab. Ryszard Kornijów

1999 r.

dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
(Akademia Rolnicza w Lublinie).

25.10.2001 r.

stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki - żywienie
zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w
Lublinie. Tytuł pracy doktorskiej „Efektywność mieszanek z udziałem
owsa nagiego (Avena nuda L.) i krajowych pasz białkowych w
żywieniu tuczników” (praca wyróżniona).
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Mikołajczak - Akademia TechnicznoRolnicza w Bydgoszczy, prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz –
Akademia Rolnicza w Lublinie.

III. DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH
1997 r. - 2001 r.

1.12.2001 r.

1.09.2006 r. do chwili
obecnej

Uprawnienia
zawodowe
2015 r.

dzienne studia doktoranckie, Wydział Zootechniczny, Akademia
Rolnicza w Lublinie.
Doktorant - Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w
(później Uniwersytet Przyrodniczy) Lublinie.
stanowisko - adiunkt, Instytut Żywienia Zwierząt, Wydział Biologii i
Hodowli Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie.
Stanowisko - adiunkt, Pracownia Bromatologii i Fizjologii Żywienia,
Instytut Żywienia Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Zakład Bromatologii i
Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii,
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie).

Uprawnienia do prowadzenia badań na zwierzętach laboratoryjnych
nabyte w ramach kursu pt. Szkolenie łączone dla osób wykonujących
czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów
naukowych lub edukacyjnych
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IV. OSIĄGNIĘCIE WYNIKAJĄCE Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R.
O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE
W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. 2017 r. poz. 1789)
Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. 2017 r. poz. 1789) jest jednotematyczny cykl publikacji naukowych.
A. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO: Efektywność oddziaływania różnych źródeł
inuliny na parametry produkcyjne i status zdrowotny świń.
B. PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO
IV.B.1. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A.R.M., Kiczorowski P., Winiarska-Mieczan A. 2017. The

natural feed additives as immunostimulants in monogastric animal nutrition – a review. Annals of
Animal Science, 17(3), 605-625.
(IF=1,018; MNiSW=20)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wiodącym udziale w opracowaniu koncepcji, doborze piśmiennictwa z
zakresu przedmiotu, przygotowaniu ostatecznej wersji manuskryptu oraz przeprowadzeniu procesu edytorskiego. Mój
udział procentowy szacuję na 45%.

IV.B.2. Samolińska W., Grela E.R. 2017. Comparative Effects of Inulin with Different Polymerization

Degrees on Growth Performance, Blood Trace Minerals, and Erythrocyte Indices in GrowingFinishing Pigs. Biological Trace Element Research, 176(1), 130-142.
(IF=2,361; MNiSW=15)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji przeprowadzenia badań, wiodącym udziale w
planowaniu doświadczenia, gromadzeniu materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych i danych do analiz
statystycznych, przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, sformułowaniu wniosków, doborze
piśmiennictwa z zakresu przedmiotu, napisaniu manuskryptu oraz przeprowadzeniu procesu edytorskiego (autor
korespondencyjny). Mój udział procentowy szacuję na 80%.

IV.B.3. Samolińska W., Grela E.R., Kiczorowska B. 2019. Effects of inulin extracts and inulin-containing

plants on haematobiochemical responses, plasma mineral concentrations, and carcass traits in
growing-finishing pigs. Journal of Elementology, 24(2), 711-726. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.4.1707
(IF=0,684; MNiSW=15)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji przeprowadzenia badań, wiodącym udziale w
planowaniu doświadczenia, gromadzeniu materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych i danych do analiz
statystycznych, przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, sformułowaniu wniosków, doborze
piśmiennictwa z zakresu przedmiotu, napisaniu manuskryptu oraz przeprowadzeniu procesu edytorskiego (autor
korespondencyjny). Mój udział procentowy szacuję na 70%.

IV.B.4. Samolińska W., Kowalczuk-Vasilev E., Grela E.R. 2018. Comparative effect of different dietary

inulin sources and probiotics on growth performance and blood characteristics in growingfinishing pigs. Archives of Animal Nutrition, 72(5), 379-395.
(IF=1,887; MNiSW=30)

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji przeprowadzenia badań, wiodącym udziale w
planowaniu doświadczenia, gromadzeniu materiału biologicznego do analiz laboratoryjnych i danych do analiz
statystycznych, przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, sformułowaniu wniosków, doborze
piśmiennictwa z zakresu przedmiotu, napisaniu manuskryptu oraz przeprowadzeniu procesu edytorskiego (autor
korespondencyjny). Mój udział procentowy szacuję na 70%.

Wartości impact factor publikacji podano według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z
rokiem opublikowania (dla publikacji z 2018 i 2019, dla których IF nie został obliczony podano
ostatni aktualny).
Punktacja została przyznana na podstawie przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, które określają wykaz czasopism naukowych ogłoszonych
komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., jako wykaz
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czasopism naukowych obowiązujący podczas ewaluacji za lata 2017-2018 (w przypadku
publikacji wydanych w 2019 roku, przydzielono punkty za rok 2018).
Sumaryczny impact factor publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według listy
Journal Citation Reports (JCR) = 5,95
Suma punktów za publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego według wykazu
czasopism naukowych MNiSW = 80
Oświadczenia współautorów wyżej wymienionych prac wraz z określeniem ich indywidualnego
wkładu stanowi załącznik nr 6.

C. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ
Z OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA
Wprowadzenie i uzasadnienie podjęcia badań
Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę o ubieganie się o stopień doktora habilitowanego
stanowią cztery prace naukowe, w tym trzy oryginalne oraz jedna przeglądowa, opublikowane w
latach 2017 – 2019 i dotyczące zastosowania inuliny - prebiotyku - w żywieniu świń pod
wspólnym tytułem: Efektywność oddziaływania różnych źródeł inuliny na parametry produkcyjne
i status zdrowotny świń. Moje naukowe zainteresowanie wprowadzeniem w całym okresie tuczu
prebiotycznego dodatku do żywienia świń skupiło się na polisacharydzie – inulinie. Zastosowana
w badaniach inulina cechowała się różnym stopniem polimeryzacji: standardowa inulina o
średnim stopniu polimeryzacji ≥ 10 oraz inulina długołańcuchowa o średnim stopniu
polimeryzacji ≥ 23. Jako źródło inuliny w mieszankach stosowano także, rośliny inulinodajne,
takie jak: topinambur czy cykoria.
W intensywnej produkcji zwierzęcej ciągle wzrasta zainteresowanie naturalnymi dodatkami
paszowymi o korzystnym oddziaływaniu na produkcyjność i zdrowie zwierząt. Do nich należy
inulina, związek polisacharydowy o działaniu prebiotycznym. Jest to długołańcuchowy fruktan
zbudowany z wielu jednostek β-D-fruktozy połączonych za pomocą wiązania β-(2,1)
glikozydowego. Często pozyskuje się ją z roślin gromadzących w większych ilościach fruktany,
jako materiał zapasowy w korzeniach i kłączach np. z słonecznika bulwiastego (Helianthus
tuberosus L.), cykorii podróżnik (Cichorium intybus L.), czy mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale L. Weber) i innych. W przewodzie pokarmowym inulina stanowi substrat do hydrolizy
i fermentacji dla pożądanej mikrobioty jelitowej i zwiększający liczebność bakterii głównie w
kierunku rodzaju Bifidobacterium (Gibson i in. 1995; Gibson i in. 1998) oraz niektórych
gatunków Lactobacillus (Kaplan i Hutkins, 2000; Kleessen i in. 2001; Han i in. 2014). Stanowi
ona mieszaninę oligomerów i polimerów liniowych fruktozy o różnym stopniu polimeryzacji
sięgającym od 2 do około 65 jednostek i średnim stopniem polimeryzacji wynoszącym 12 (DPav
average degree of polymerization) (Franck, 2002; Kelly, 2008). Inulina zawierająca maksymalnie
10 jednostek fruktozy jest również określana jako oligofruktoza. Długość łańcucha zależy od
źródeł i metod ekstrakcji, co determinuje jej właściwości prebiotyczne oraz technologiczne (van
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de Wiele i in. 2007; Ronkart i in. 2007; Tárrega i in. 2011). Na przykład w oligofruktozie,
otrzymanej po częściowej hydrolizie enzymatycznej inuliny z cykorii, zmniejsza się liczba
jednostek fruktozy i stopień polimeryzacji (DP, 2 - 10; średnio 5) (Roberfroid i Delzenne, 1998).
Różnice w stopniu polimeryzacji fruktanów mogą wpływać nie tylko na ich właściwości
fizykochemiczne, technologiczne, ale i biologiczne.
Fermentacja jelitowa inuliny powoduje, iż korzystna mikrobiota jelitowa zwiększa produkcję
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (short-chain fatty acids - SCFA) i obniża pH treści,
hamując tym samym rozwój bakterii patogennych i gnilnych, takich jak: Salmonella, Clostridium
difficile i Escherichia coli (May i in. 1994; Grela i in. 2016). W badaniach van de Wiele i in. (2007),
przy zastosowaniu inuliny, odnotowano wyższą produkcję SCFA, liczbę Bifidobacterium oraz
trwalszy efekt bifidogenny niż przy dodatku oligofruktozy, którą cechuje niższy stopień
polimeryzacji.
Inulina rozważana jest także, jako dodatek o działaniu hepatoprotekcyjnym o działaniu
stabilizującym funkcjonowanie wątroby (Lepczyński i in. 2017; Cha i in. 2010; Kim i Han, 2013).
Wykazano także jej przydatność do podniesienia biodostępności składników mineralnych
(Levrat i in. 1991; Coudray i in. 1997; Coudray i in. 2006; Yasuda i in. 2006; Lobo i in. 2009).
Związane jest to ze stymulacją produkcji SCFA przez mikrobiota, które zmniejszając wartość pH
jelitowego w rezultacie zwiększają rozpuszczalność składników mineralnych. Wzrost proliferacji
komórek nabłonkowych jelita w odpowiedzi na powstawanie SCFA powiększa tym samym
dostępną powierzchnię do wchłaniania składników mineralnych. Biodostępność składników
mineralnych może być także zmieniona poprzez wpływ na ekspresję białek transportujących
pierwiastki lub genów regulacyjnych biorących udział w procesie absorpcji (Coudray i in. 1997;
Petkevicius i in. 2003; Yeung i in. 2005). Do tej pory badania nad zastosowaniem inuliny w
żywieniu różnych gatunków zwierząt przyniosły wiele niejednoznacznych doniesień odnośnie
jej wpływu (lub jego braku) na biodostępność takich niezbędnych pierwiastków śladowych, jak:
żelazo, miedź, czy cynk (Lopez i in. 2000; Yasuda i in. 2006; Coudray i in. 2006; Patterson i in.
2009; Lobo i in. 2009; Jayasooriya i in. 2009; Ahmdifar i in. 2011; Taranu i in. 2012; Nabizadeh i
in. 2012; Tiengtam i in. 2015; Huang i in. 2015). Może to wynikać z zastosowania w badaniach
inuliny o różnym stopniu polimeryzacji, na co zwrócono uwagę w przypadku badań
przeprowadzonych na prosiętach (Yasuda, 2008).
Udowodniono również przydatność tego długołańcuchowego fruktanu w stymulowaniu
układu odpornościowego zwierząt (Schley i Field 2002; Vos i in. 2007; IRTA 2015). Taki
pozytywny wpływ suplementacji mieszanek inuliną na wskaźniki opornościowe (zwiększenie
koncentracji IgA i IgG) a jednocześnie i na efekty produkcyjne (zmniejszenie śmiertelności,
poprawa wykorzystania paszy oraz zwiększenie przyrostów masy ciała) prosiąt obserwowano
również w badaniach Greli i in. (2014). Do tej pory badania nad zastosowaniem inuliny w
żywieniu świń, szczególnie młodych, koncentrowały się głównie na jej cechach prebiotycznych,
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modyfikujących mikrobiotę jelitową (Mair i in. 2010ab; Grela i in. 2014; Grela i in. 2016). Wciąż
jednak jest niewiele doniesień dotyczących problematyki zwiększenia efektywności działania
inuliny poprzez łączne zastosowanie z probiotykami. Wyniki dotychczasowych badań in vivo są
obiecujące i wskazują na synergistyczne działanie probiotyków i prebiotyków (Bomba i in.
2002). Ich połączenie jest określane jako synbiotyk, pożytecznie działa na organizm poprzez
poprawę

wskaźników

przeżywalności

i

kolonizacji

wprowadzonych

probiotycznych

mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym. Ich działanie przejawia się m. in. w stymulacji
kształtowania się prawidłowej homeostazy mikrobioty (eubioza), podobnie jak ma to miejsce
przy rozdzielnym zastosowaniu preparatów probiotycznych i prebiotycznych (Roberfroid 1998;
Bomba i in. 2002; Shim i in. 2005). Niewiele jest jednak badań dotyczących skuteczności
synbiotyków jako dodatków paszowych dla świń i często dotyczą one tylko prosiąt. A biorąc po
uwagę, iż młode zwierzęta charakteryzują się jeszcze niedojrzałym układem odpornościowym
ich odpowiedź na dany czynnik immunomodulujący może być odmienna niż u starszych
zwierząt (Kumprecht i Zobac 1998; Mair i in. 2010b).
Podsumowując, w piśmiennictwie naukowym dostępne są obecnie wyniki badań dotyczące
prebiotycznego działania inuliny w żywieniu tuczników, lecz nadal jest niewiele doniesień
odnoszących się do jej wpływu na parametry produkcyjne oraz rzeźne u tej grupy
technologicznej świń. Brakuje też informacji na temat zwiększania biodostępności składników
mineralnych, jej wpływu na status mineralny organizmu, wskaźniki hematologiczne i
biochemiczne krwi, działanie immunomodulujące czy też działanie hepatoprotekcyjne. Ten
aspekt badań jest interesujący, ponieważ zakres oddziaływania inuliny u starszych zwierząt
może mieć inny charakter niż u młodszych.
Cel i zakres prac badawczych
Biorąc pod uwagę informacje zawarte między innymi w publikacji IV.B.1., głównym celem
naukowym badań opisanych w pracach IV.B.2., IV.B.3. i IV.B.4. było określenie wpływu
różnych źródeł inuliny na efekty produkcyjne w tuczu świń oraz ich status zdrowotny. Realizacja
głównego celu była możliwa dzięki sformułowaniu następujących celów szczegółowych:


Identyfikacja możliwości efektywnego wykorzystania inuliny w żywieniu zwierząt
monogastrycznych, jako czynnika immunomodulującego oraz zwiększającego wyniki
produkcyjne (publikacje IV.B.1. i IV.B.4.).



Ocena wpływu wprowadzenia do mieszanek różnych źródeł inuliny na wybrane parametry
produkcyjne i rzeźne tuczników (publikacje IV.B.2., IV.B.4. i IV.B.3.).
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różnych

źródeł

inuliny

na

wybrane

elementy

profilu

czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego, biochemicznego oraz immunologicznego krwi
tuczników (publikacje IV.B.2., IV.B.3. i IV.B.4.).
Cel pierwszy zrealizowano poddając analizie dane literaturowe dotyczące stosowania inuliny,
jako prozdrowotnego dodatku paszowego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Na
podstawie przeglądu wyników tych badań potwierdzono wielokierunkowe oddziaływanie
inuliny na organizm zwierząt przejawiające się między innymi stymulowaniem układu
odpornościowego (Vos i in. 2007; Grela i in. 2014; Huang i in. 2015), intensyfikacją
produkcyjności (Grela i in. 2014; publikacja IV.B.2.) oraz zwiększaniem biodostępności
składników mineralnych, w tym cynku, żelaza i miedzi, które wpływają na funkcje układu
odpornościowego i uczestniczą w procesach erytropoetycznych (Yasuda i in. 2006; publikacja
IV.B.2.).
Cel drugi zrealizowano poprzez porównanie wpływu rosnącego dodatku (10, 20 i 30 g do 1
kg mieszanki) dwóch typów inuliny różniących się stopniem polimeryzacji na osiągane efekty
produkcyjne w całym okresie tuczu (praca IV.B.2.). Następnie, w kolejnych badaniach
przeprowadzonych na tucznikach, porównano wpływ dodatku roślin inulinodajnych
(topinamburu i cykorii) i inuliny o różnym stopniu polimeryzacji (wykorzystując określony w
poprzednim etapie badań jej optymalny poziom, ze względu na uzyskiwane efekty produkcyjne 20 g inuliny/kg mieszanki) na wybrane wskaźniki wydajności poubojowej (praca IV.B.3.). Do
realizacji tego celu posłużyły również badania z zastosowaniem w żywieniu świń dwóch różnych
źródeł inuliny (inuliny długołańcuchowej oraz topinamburu), wieloskładnikowego preparatu
probiotycznego, a także ich kombinacji, na uzyskiwane w całym okresie tuczu efekty
produkcyjne (praca IV.B.4.).
Realizując cel trzeci porównano, wprowadzając do mieszanek rosnący dodatek (10, 20 i 30 g
do 1 kg mieszanki) dwóch typów inuliny różniących się stopniem polimeryzacji, oddziaływanie
tego dodatku na wskaźniki czerwonokrwinkowe oraz koncentrację Fe, Cu i Zn w osoczu krwi
świń w całym okresie tuczu (praca IV.B.2.). W kolejnych badaniach porównano wpływ dodatku
roślin inulinodajnych (topinamburu i cykorii) i inuliny o różnym stopniu polimeryzacji (20 g
inuliny/kg mieszanki) na wybrane wskaźniki czerwonokrwinkowe, koncentrację Ca, P, Mg, Fe,
Cu i Zn w osoczu krwi oraz aktywność wybranych enzymów profilu metabolicznego związanego
z funkcjonowaniem wątroby (ALT, AST, ALP) i jej masę (praca IV.B.3.). W następnym
doświadczeniu wykorzystano dwa różne źródła inuliny (inulinę długołańcuchową oraz
topinambur), wieloskładnikowy preparat probiotyczny, a także ich kombinację w żywieniu świń
w całym okresie tuczu i oceniono jej stopień oddziaływania na wskaźniki białkorwinkowe,
poziom immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) oraz aktywność enzymów wątrobowych (ALT, AST, ALP)
(praca IV.B.4.).
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Podczas trwania doświadczeń żywieniowych analizowano efekty produkcyjne: kontrolowano
masę ciała zwierząt, spożycie paszy, oszacowano także wykorzystanie paszy (prace IV.B.2.,
IV.B.4.). Po osiągnięciu przez zwierzęta masy ubojowej dokonano na prawych półtuszach
rozbioru i pomiarów dysekcyjnych oraz pobrano i zważono wątrobę (IV.B.3.). Pobrano także
próbki krwi od zwierząt doświadczalnych w poszczególnych okresach tuczu w celu
przeprowadzenia analiz hematologicznych, biochemicznych (IV.B.2., IV.B.3., IV.B.4.) oraz
immunologicznych (IV.B.4.). Szczegółowe metody badań wraz z zastosowanymi modelami i
analizami statystycznymi otrzymanych wyników zostały opisane w publikacjach składających
się na przedstawione osiągnięcie naukowe.
Omówienie wyników prac wskazanych, jako szczególne osiągnięcie naukowe
Pierwsza z prac zaliczana do osiągnięcia naukowego jest pracą przeglądową (IV.B.1.).
Stanowi ona wstęp, tło literaturowe i umotywowanie badawcze poruszanego problemu
naukowego, w którym dokonano szerokiego przeglądu dotychczasowych ustaleń naukowych w
zakresie tematyki omawianych badań własnych. Przedstawiono w niej problematykę
zastosowania probiotyków, prebiotyków, w tym inuliny, oraz fitobiotyków w żywieniu
monogastrycznych zwierząt gospodarskich, jako naturalnych dodatków paszowych pozytywnie
modyfikujących ich stan zdrowia oraz korzystnie wpływających na osiągane wskaźniki
produkcyjne. W pracy tej przedstawiono, między innymi, jak wobec doniesień naukowych
kształtują się wyniki z części przeprowadzonych doświadczeń z zastosowaniem inuliny w
żywieniu świń (IV.B.2.).
Wpływ dodatku różnych źródeł inuliny do mieszanek na wybrane parametry
produkcyjne i rzeźne tuczników
W pierwszym etapie zrealizowano badania (IV.B.2.) nad zastosowaniem w żywieniu świń
rosnącego dodatku dwóch typów inuliny różniących się stopniem polimeryzacji. Wykorzystano
standardową inulinę (SI, średni stopień polimeryzacji ≥ 10) oraz inulinę długołańcuchową (LCI,
średni stopień polimeryzacji ≥ 23). Doświadczenie przeprowadzono na 112 warchlakach
mieszańcach rasy (pbz x wbp) x Duroc podzielonych na 7 grup (16 zwierząt w grupie) przez cały
okres tuczu. Tuczniki były żywione ad libitum mieszankami pełnodawkowymi, typu grower (2570 kg) i finisher (71-115 kg). Czynnikiem doświadczalnym był rosnący dodatek: 10, 20 i 30 g do
1 kg mieszanki dwóch typów inuliny standardowej (SI) lub długołańcuchowej (LCI). W
badaniach uwzględniono również grupę kontrolną bez dodatku inuliny.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wprowadzenie inuliny, jako dodatku
do żywienia tuczników zwiększyło średnie przyrosty dzienne (p=0,041) i obserwowano także
silną tendencję do zwiększania całkowitego przyrostu masy ciała w okresie tuczu (p=0,061) w
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odniesieniu do zwierząt grupy kontrolnej. Wprowadzenie inuliny do mieszanek zwiększyło
masę końcową tuczników (p=0,035). Nie odnotowano takiego wpływu na pobranie paszy przez
tuczniki ani wykorzystanie paszy w całym okresie tuczu. Korzystny wpływ dodatku inuliny na
wielkość końcowej masy ciała stwierdzono między innymi w badaniach na świniach
(Jayasooriya i in. 2009; Sobolewska i Grela, 2014), brojlerach kurzych (Nabizadeh i in. 2012) i
rybach (Tiengtam i in. 2015). Stopień polimeryzacji inuliny miał istotny wpływ na badane
wskaźniki produkcyjne. W prezentowanym doświadczeniu silniejsze oddziaływanie na wielkość
uzyskanej masy końcowej tuczników (p=0,048) oraz tendencję do zwiększania średnich
dziennych przyrostów (p=0,083) obserwowano w przypadku dodatku inuliny o wyższym
stopniu polimeryzacji (grupa LCI), przy czym nie odnotowano jednocześnie zmian w wielkości
pobrania paszy pomiędzy grupami doświadczenia. Może to sugerować poprawę wykorzystania
składników pokarmowych z mieszanek z dodatkiem długołańcuchowej inuliny do budowania
przyrostu masy ciała. Literatura z tego zakresu podkreśla, że zmiany w populacji bakteryjnej,
indukowane dodatkiem inuliny, mogą korzystnie wpływać na procesy trawienia i wchłaniania, w
tym na aktywność enzymów jelitowych, metabolizm składników odżywczych, histomorfologię
jelita oraz w efekcie na wielkość wyników produkcyjnych (Coudray i in. 1997; Petkevicius i in.
2003; Yeung i in. 2005). Wielkość dodatku inuliny oraz interakcja dwóch czynników
doświadczalnych (wielkość dodatku i stopień polimeryzacji inuliny) okazały się nieistotne
statystycznie. Brak interakcji może wskazywać, że w tym doświadczeniu czynniki objaśniające
działały niezależnie, a różnice w poziomie jednego czynnika nie powodowały zmiany drugiego.
Obliczony współczynnik determinacji (r2) wskazał, iż w 11,42% liniowa zmienność masy
końcowej tuczników jest określona przez stopień polimeryzacji inuliny zastosowanej w ich
żywieniu.
W drugim etapie badań przeprowadzono doświadczenie na 120 warchlakach mieszańcach
rasy (pbz x wbp) x Duroc podzielonych na 5 grup (24 zwierząt w grupie) (IV.B.3.).
Doświadczenie trwało cały okres tuczu. W badaniu uwzględniono grupę kontrolną bez dodatku
inuliny, grupę z dodatkiem inuliny standardowej (20 g inuliny SI/kg mieszanki), grupę z
dodatkiem długołańcuchowej inuliny (20 g inuliny LCI/kg mieszanki) oraz grupy, w których
zastosowano rośliny będące źródłem inuliny: topinambur (JA) lub cykorię (CH) (40 g/kg
mieszanki). Zawartość inuliny w poszczególnych grupach była podobna.
Nie stwierdzono modyfikującego wpływu dodatku inuliny na masę tuszy zwierząt
doświadczalnych, dzienne przyrosty czy wartość współczynnika wykorzystania paszy w
odniesieniu do masy tuszy. Dane te korespondują z wynikami badań innych autorów. W
badaniach Grela i in. (2013) włączenie do mieszanek 3 % inuliny nie zmodyfikowało cech
rzeźnych tusz świń. Również Vhile i in. (2012) nie obserwowali oddziaływania dodatku
topinamburu będącego źródłem inuliny na wskaźniki wydajności rzeźnej świń.
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W trzecim etapie badań wykonano ostatnie doświadczenie na 144 warchlakach mieszańcach
rasy (pbz x wbp) x Duroc podzielonych na 6 grup (24 świń w grupie) (IV.B.4.). Doświadczenie
trwało cały okres tuczu. Czynnikiem doświadczalnym był dodatek dwóch różnych źródeł inuliny
i/lub probiotyku do mieszanek dla tuczników. W badaniach uwzględniono grupę kontrolną bez
dodatku inuliny lub probiotyku (Con), grupę kontrolną jedynie z dodatkiem probiotyku (ConP)
oraz cztery grupy z dodatkiem długołańcuchowej inuliny (LCI) oraz cztery grupy z dodatkiem
dwóch źródeł inuliny: inuliny długołańcuchowej (LCI) lub topinamburu (JA) i z probiotykiem
(LCIP i JAP). Zawartość inuliny w poszczególnych grupach była podobna. Do mieszanek dodano
wieloskładnikowy preparat probiotyczny w ilości 0,5 g/kg, zawierający szczepy bakteryjne:
Lactococcus lactis, Carnobacterium divergens, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum oraz
Saccharomyces cerevisiae.
Dodatek inuliny i/lub probiotyku do mieszanek wpłynął istotnie na średnie dzienne
przyrosty (ADG) oraz współczynnik wykorzystania paszy (FCR) tuczników. Nie zaobserwowano
natomiast takiego wpływu na średnie dzienne pobranie paszy. W pierwszym okresie tuczu
(podczas pierwszych dwóch tygodni), w grupach w których uwzględniono dodatek probiotyku
do mieszanek (ConP, LCIP, JAP), stwierdzono poprawę o 10% średnich dziennych przyrostów
oraz wykorzystania paszy w odniesieniu do grupy kontrolnej (Con) bez dodatków (analiza
kontrastów preplanowanych C1; odpowiednio, 838 vs 763 g/dzień i 1,98 vs 2,21 kg/kg; p<0,05).
Odnotowano także poprawę FCR w grupie LCI w odniesieniu do grupy Con (analiza kontrastów
preplanowanych C5; p<0,05). Wieloczynnikowa analiza wariancji potwierdziła również
pozytywny wpływ dodatku probiotyku i inuliny (LCIP, JAP) na zwiększenie ADG o 7% oraz
poprawę FCR o 6% w odniesieniu do grup (LCI, JA) w których uwzględniono jedynie dodatek
inuliny (p<0,05). W dostępnym piśmiennictwie jest wiele badań obejmujących ocenę wpływu
prebiotyków lub probiotyków on efekty produkcyjne. Większość jednak Autorów donosi o
pozytywnym oddziaływaniu tych dodatków paszowych na produkcyjność i status zdrowotny
prosiąt. Jest to zgodne z ogólnym założeniem, iż dodatki do pasz, takie jak prebiotyki i
probiotyki, bardziej efektywnie działają u młodych świń ze względu na jeszcze nie w pełni
dojrzałe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i jego mikrobioty (Grela i in. 2006; de Lange i
in. 2010; IV.B.1.).
W końcowym okresie tuczu, podczas ostatnich dwóch tygodni doświadczenia, w grupach
gdzie uwzględniono dodatek inuliny (LCI, JA, LCIP, JAP) odnotowano zwiększenie ADG i FCR 8%
w odniesieniu do grup kontrolnych Con i ConP (analiza kontrastów preplanowanych C2;
odpowiednio, 861 vs 794 g/dzień i 3,19 vs 3,45 kg/kg; p<0,05). W tym okresie tuczu
zaobserwowano również, w grupach gdzie do mieszanek włączono jedynie inulinę (LCI, JA),
zwiększenie ADG o 8% i poprawę FCR u tuczników w porównaniu do grupy kontrolnej z
dodatkiem probiotyku (ConP) (analiza kontrastów preplanowanych C4; odpowiednio, 846 vs
780 g/dzień i 3,24 vs 3,52 kg/kg; p<0,05). Przy uwzględnieniu tylko dodatku LCI do mieszanek
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obserwowano poprawę ADG i FCR u tuczników w porównaniu do grupy Con (analiza kontrastów
preplanowanych C5; p<0,05). Podobne oddziaływanie długołańcuchowej inuliny na efekty
produkcyjne osiągane u tuczników przedstawiono w pracy IV.B.2. W okresie od 71-84 dnia
tuczu, stwierdzono wpływ dodatku probiotyku na poprawę o 7% FCR u tuczników w
porównaniu do grupy kontrolnej zwierząt (Con) (analiza kontrastów preplanowanych C1; 3,00
vs 3,22 kg/kg; p<0,05). W tym samym okresie tuczu w grupach żywieniowych gdzie
zastosowano dodatek inuliny długołańcuchowej (LCI; LCIP) odnotowano poprawę FCR o 7% w
porównaniu do grup gdzie zastosowano dodatek topinamburu jako źródło inuliny (JA, JAP)
(analiza kontrastów preplanowanych C3; 2,95 vs 3,14 kg/kg; p<0,05). W całym okresie tuczu (198 dnia) odnotowano natomiast istotny wpływ dodatku probiotyku do mieszanek z inuliną oraz
interakcji probiotyku i źródła inuliny na zwiększenie ADG (ANOVA, p<0,05). Ma to również
swoje potwierdzenie w badaniach innych autorów, ale przeprowadzonych na młodszych
zwierzętach. Mair i in. (2010a) ocenili wpływ inuliny i wieloskładnikowego probiotyku na efekty
produkcyjne w 28-dniowym doświadczeniu żywieniowych na odsadzonych prosiętach. Wykazali
znaczącą interakcję pomiędzy inuliną a probiotykiem w zwiększaniu ADG w ostatnim tygodniu
eksperymentu. Podobny synergistyczny wpływ probiotyków i prebiotyków na polepszenie
przyrostów u prosiąt obserwowali także Kumprecht i Zobac (1998).
Podsumowując, wprowadzenie do mieszanek inuliny w postaci wyekstrahowanej zwiększyło
średnie przyrosty dzienne tuczników oraz obserwowano także silną tendencję do zwiększonego
całkowitego przyrostu masy ciała w okresie tuczu. Efektywny poziom dodatku inuliny
standardowej lub długołańcuchowej, optymalnie modyfikujący oceniane wskaźniki produkcyjne
wynosił 20 g kg−1 mieszanki. Wyraźnie korzystniejszym oddziaływaniem na te wskaźniki
produkcyjne charakteryzowała się inulina o większym stopniu polimeryzacji, stwierdzono jej
silniejszy wpływ na wielkość końcowej masy ciała zwierząt. Otrzymane wyniki sugerują
również, że możliwe jest zwiększenie efektów produkcyjnych tuczników takich, jak: przyrosty
masy ciała czy też wykorzystanie paszy poprzez włączenie do żywienia różnych źródeł inuliny
(inuliny długołańcuchowej w postaci wyekstrahowanej czy też topinamburu) oraz dodatku
wieloskładnikowego probiotyku.
Dodatek inuliny do mieszanek niezależnie od jej źródła (inulina standardowa lub
długołańcuchowa w postaci wyekstrahowanej, topinambur, cykoria) nie wpłynął na oceniane
parametry rzeźne tuczników.
Wpływ oddziaływania różnych źródeł inuliny na wybrane elementy statusu zdrowotnego
tuczników
W pracy IV.B.2 zamieszczono wyniki dotyczące wpływu rosnącego dodatku inuliny o różnym
stopniu polimeryzacji na zawartość Fe, Cu i Zn w osoczu krwi tuczników oraz parametry
czerwonokrwinkowe tuczników. Otrzymane wyniki potwierdzają istotny wpływ dodatku inuliny
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na zwiększenie koncentracji żelaza, miedzi oraz cynku w osoczu krwi tuczników. Stymulujący
wpływ inuliny na absorpcję Fe, Cu i Zn a także na zwiększenie poziomu tych pierwiastków w
osoczu był zgłaszany już wcześniej (Lopez i in. 2000; Coudray i in. 2006; Lobo i in. 2009;
Tiengtam i in. 2015). Brakuje jednak badań dotyczących jej stosowania u tuczników. Mechanizm,
za pomocą którego fruktany poprawiają dostępność makro- i mikroelementów jest związany
aktywnością mikrobioty jelitowej, powstawaniem kwasów organicznych (głównie SCFA)
obniżających pH treści jelitowej i zwiększających rozpuszczalność składników mineralnych
(Coudray i in. 1997; Yeung i in. 2005; Scholz-Ahrens i in. 2007). Jednocześnie przy podawaniu
inuliny obserwuje się zwiększenie hydrolizy bakteryjnej fitynianów, które zawierają
skompleksowane cynk, żelazo oraz miedź (Lopez i in. 2000; Scholz-Ahrens i in. 2007). Fityniany
w znacznych ilościach występują w ziarnach i otrębach zbóż oraz w roślinach strączkowych
będących podstawowymi komponentami paszowymi w mieszankach dla świń.
W badaniach własnych stężenie żelaza w osoczu tuczników wzrosło w odniesieniu do
kontroli o 30% w drugim okresie tuczu u świń otrzymujących dodatek 20 g inuliny
długołańcuchowej (p=0,046). Analiza wieloczynnikowa także potwierdziła w tym okresie
tendencję do efektywniejszego oddziaływania LCI na poziom żelaza osoczu niż inuliny o niższym
stopniu polimeryzacji (p=0,074). Inulina także wpłynęła na zawartość miedzi w osoczu, ale tylko
w pierwszym okresie tuczu (p=0,044) i dotyczyło to głównie dodatku inuliny długołańcuchowej
(LCI) (p=0,020). Odnotowane zmiany były wyraźniejsze w przypadku cynku niż miedzi i żelaza,
co może wynikać z lepszego zaopatrzenia organizmu w te pierwiastki. Stwierdzono wyższe
zawartości tego pierwiastka w grupach z dodatkiem inuliny, w odniesieniu do grupy kontrolnej,
za wyjątkiem grup w których zastosowano dodatek inuliny o wyższym stopniu polimeryzacji
(LCI) na poziomie 10 g i 20 g na kg mieszanki (p<0,05). W grupach tych odnotowano
jednocześnie nieco wyższe stężenia żelaza. Analiza istotności wpływu czynników modelu
liniowego (stopień polimeryzacji; poziom dodatku inuliny) potwierdziła wpływ stopnia
polimeryzacji inuliny na zawartość cynku w osoczu w pierwszym, drugim oraz całym okresie
tuczu (p<0,05). Poziom dodatku inuliny istotnie oddziaływał na stężenie tego pierwiastka w
pierwszym okresie tuczu oraz w całym okresie tuczu. Interakcję tych dwóch czynników
obserwowano również w kształtowaniu zawartości cynku w osoczu krwi w pierwszym okresie
tuczu (p=0,042), natomiast w całym okresie tuczu stwierdzono tendencję do takich zmian
(p=0,077). Obliczony współczynnik korelacji rang Spearmana (R) wskazał na umiarkowaną
ujemną korelację pomiędzy stopniem polimeryzacji inuliny a stężeniem cynku w osoczu (R=0,439; p=0,002). Współczynnik determinacji (r2) wykazał, iż w 19,27% zmienność tego
pierwiastka w osoczu jest określona przez stopień polimeryzacji inuliny.
W

prezentowanym

doświadczeniu

pomiędzy

inuliną

standardową

oraz

inuliną

długołańcuchową odnotowano istotne różnice w oddziaływaniu na zawartość w osoczu
badanych pierwiastków. Prawdopodobnie ma to związek z miejscem fermentacji inuliny
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długołańcuchowej oraz wchłaniania tych pierwiastków. Zarówno żelazo, jak i miedź mogą być
częściowo absorbowane w jelicie grubym w przeciwieństwie do cynku (Bowland i in. 1961;
Bougle i in. 2002; Blachier i in. 2007). Alles i in. (1996) oraz van de Wiele i in. (2007) wskazują,
że stopień polimeryzacji (DP) istotnie determinuje miejsce fermentacji fruktanu w przewodzie
pokarmowym.
Ocena poziomu hemoglobiny jest dobrym wskaźnikiem poziomu żelaza w organizmie przy
monitorowaniu efektów interwencji żywieniowej. Wyniki własne odnoszące się do oceny
wskaźników czerwonokrwinkowych wskazały wpływ dodatku inuliny zarówno na wzrost
zawartości hemoglobiny jak i poziomu MCH oraz PCV, w odniesieniu do kontroli (p<0,05), co
może być związane z lepszym wchłanianiem pierwiastków uczestniczących w procesach
erytropoetycznych (miedź, żelazo, cynk). O takim pozytywnym oddziaływaniu dodatku inuliny u
prosiąt donoszą również Yasuda i in. (2006). Podobny efekt działania inuliny obserwowano także
w badaniach na cielętach (Masanetz i in. 2011). Wyniki badań własnych odnoszące się do oceny
ilości hemoglobiny oraz wskaźników PCV oraz MCHC wskazały na korzystniejszy wpływ w
przypadku dodatku inuliny długołańcuchowej (p<0,05). Wskaźniki te związane są ze stężeniem
hemoglobiny w krwi, które jest najczęściej stosowanym kryterium przedstawienia niedoboru
żelaza. W badaniach prowadzonych na innych gatunkach zwierząt nie obserwowano już takiego
wpływu inuliny na wskaźniki czerwonokrwinkowe (Patterson i in. 2009; Jayasooriya i in. 2009;
Ahmdifar i in. 2011; Nabizadeh i in. 2012). W badaniach własnych, szczególnie w drugim okresie
tuczu, notowano ujemne oddziaływanie rosnącego poziomu inuliny (R=-0.369; p=0,010) na
stężenie hemoglobiny (p=0,042) oraz wartość PCV (p=0,089). Mogło mieć to związek ze
zwiększoną absorpcją cynku przy wyższych dawkach inuliny. Cynk indukuje wytwarzanie
metalotioneiny obecnej w enterocytach. A białko, to wiąże miedź, zapobiegając w ten sposób jej
wchłanianiu, co konsekwencji wpływa na metabolizm żelaza oraz poziom wskaźników
czerwonokrwinkowych (Goff, 2015).
W kolejnej pracy IV.B.3. przedstawiono wyniki badań porównujących wpływ dodatku roślin
inulinodajnych topinamburu i cykorii (JA i CH) i inuliny o różnym stopniu polimeryzacji (SI i LCI;
20 g inuliny/kg mieszanki) na wybrane wskaźniki czerwonokrwinkowe, koncentrację Ca, P, Mg,
Fe, Cu i Zn w osoczu krwi oraz aktywność wybranych enzymów profilu metabolicznego
związanego z funkcjonowaniem wątroby (ALT, AST, ALP) oraz na jej masę.
Również w tym doświadczeniu odnotowano wpływ dodatku inuliny na zwiększenie
koncentracji żelaza, miedzi, oraz cynku w osoczu krwi tuczników (p<0,05). Obserwowane
zmiany dotyczyły głównie pierwszego okresu tuczu i były one wyraźniejsze w przypadku
zastosowania dodatku inuliny w postaci suszu z roślin inulinodajnych - topinamburu i cykorii
(JA i CH). Najwyższe stężenie żelaza stwierdzono dla grup JA i LCI (p<0,001) w odniesieniu do
kontroli (odpowiednio odnotowano wzrost, o 45 % i 25 %). Podobny wpływ inuliny
odnotowano również w przypadku cynku. Największe stężenie oznaczono w grupie JA i CH
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odpowiednio, był to wzrost o 41 % i 31 % w odniesieniu do kontroli (p=0,001). W drugim
okresie tuczu zmiany zawartości pierwiastków w osoczu pod wpływem dodatku inuliny do
mieszanek miały słabszy charakter. Najwyższe stężenie żelaza odnotowano dla grupy JA w
odniesieniu do pozostałych grup doświadczalnych. Analiza kontrastów preplanowanych
dodatkowo wskazała na istotne oddziaływanie inuliny standardowej i długołańcuchowej na
zwiększenie stężenia cynku w osoczu krwi tuczników w odniesieniu do kontroli (o 13 %)
(p<0,05) oraz drugiego źródła inuliny, czyli roślin inulinodajnych (o 11 %) (p<0,05).
Ocena wskaźników czerwonokrwinkowych pozwala dodatkowo na ocenę zaopatrzenia
organizmu w żelazo oraz innych pierwiastków. W badaniach własnych stwierdzono zwiększenie
poziomu średniego stężenia hemoglobiny w erytrocytach (MCHC) w pierwszym okresie tuczu
pod wpływem suplementacji mieszanek inuliną (p<0,05). Obserwowane zmiany można
tłumaczyć

zwiększonym

erytropoetycznych

(żelazo,

poziomem
cynk,

pierwiastków

miedź).

Podobny

uczestniczących

w

procesach

wpływ

na

wskaźniki

inuliny

czerwonokrwinkowe obserwowali inni autorzy w badaniach na prosiętach (Yasuda i in. 2006)
oraz rybach Tiengtam i in. 2015).
Włączenie inuliny długołańcuchowej i standardowej do żywienia tuczników szczególnie LCI
było związane było z obniżeniem masy wątroby w odniesieniu do grupy kontrolnej (p<0,05). W
dostępnym

piśmiennictwie

istnieją

doniesienia

odnoszące

się

do

działania

inuliny

poprawiającego funkcjonowanie wątroby a także działania hepatoprotekcyjne (Cha i in. 2010;
Kim i Han, 2013; Lepczyński i in. 2017). Ten pozytywny wpływ dodatku inuliny potwierdziły też
wyniki badań aktywności wybranych enzymów profilu metabolicznego związanego z
funkcjonowaniem wątroby. Zaobserwowano obniżenie szybkości reakcji enzymatycznej
fosfatazy zasadowej (ALP) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST) przy zastosowaniu
dodatku do mieszanek inuliny, w tym stwierdzono jej szczególnie silniejszy wpływ w grupach
gdzie zastosowywano ją w postaci topinamburu czy cykorii (p<0,05). Zależność ta uwidoczniła
się głównie w drugim okresie tuczu, czyli po prawie 90 dniach żywienia mieszankami z
dodatkiem inuliny (p<0,05). Obydwa badane enzymy są wykorzystywane do oceny funkcji
wątroby. ALP to enzym znajdujący się w błonie wielu komórek i uczestniczy między innymi w
transporcie lipidów w jelicie oraz w procesie kalcyfikacji kości. W osoczu występują głównie
izoformy ALP z kości i wątroby. Natomiast AST jest enzymem wytwarzanym wątrobie, ale
również i w innych tkankach włączając mięśniową: sercową i szkieletową. Zwiększenie jego
aktywności we krwi wskazuje na uszkodzenie struktur komórkowych i jest proporcjonalne do
jego stopnia (Jackson i Cockcroft, 2002; Hoffmann i Solter, 2008). Istnieje wiele badań
potwierdzających hepatoprotekcyjne oddziaływanie inuliny. Poprzez pozytywne modulowanie
składu jelitowej mikrobioty inulina może niwelować negatywne oddziaływanie na wątrobę
takich, czynników jak: patogeny i szkodliwe związki chemiczne (Cani i in. 2013; Reygner i in.
2016). Natomiast badania Corrêa-Ferreira i in. (2017) wskazują, że ochronne działanie inuliny
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na wątrobę może wynikać z jej właściwości antyoksydacyjnymi i immunomodulacyjnych. W
badaniach własnych stwierdzono silniejszy wpływ suplementacji mieszanek roślinami
inulinodajnymi (topinamburem lub cykorią) na zmniejszenie aktywności ALP i AST niż
ekstraktów inuliny, co może być związane ich bogatszym składem chemicznym w tym o
substancje o charakterze antyoksydacyjnym (Jurgoński i in. 2011; Yang i in. 2015).
W publikacji IV.B.4. przedstawiono wyniki doświadczenia żywieniowego również
przeprowadzonego na tucznikach, w którym czynnikiem doświadczalnym był dodatek dwóch
różnych źródeł inuliny i/lub probiotyku do mieszanek. W ocenie ich efektywności istotnym,
może być przebieg procesów metabolicznych, co wyraża się m.in. zmianami wartości
parametrów hematologicznych lub biochemicznych krwi tuczników czy też kształtowaniem
odpowiedzi immunologicznej organizmu Najwyraźniejsze zmiany w badanych wskaźnikach
fizjologicznych związanych z dodatkiem probiotyku i/lub dwóch źródeł inuliny obserwowano u
świń w pierwszym okresie tuczu w przeciwieństwie do końcowego okresu tuczu gdzie
wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi były bardziej stabilne, co może mieć związek z
pełniejszą dojrzałością fizjologiczną organizmu starszych zwierząt. U zwierząt ocena liczby
białych krwinek we krwi jest często stosowana, jako wskaźnik stanu zdrowia, ponieważ są one
kluczowymi składnikami wrodzonej odpowiedzi immunologicznej i biorą udział w regulowaniu
funkcji immunologicznych w organizmie (Weiss i Wardrop 2011). W prezentowanych badaniach
stwierdzono tylko w pierwszym okresie tuczu wpływ dodatku inuliny (grupy LCI, JA, LCIP, JAP)
na zmniejszenie wartości wskaźników białokrwinkowych krwi tuczników (leukocytów,
limfocytów i granulocytów) w porównaniu do grup bez dodatku inuliny (grupy Con i ConP) (C2;
C4; p<0,05). Prebiotyki, takie jak fruktooligosacharydy, mannanooligosacharydy, inulina czy βglukan, są uznawane za immunosacharydy (Vogt i in. 2015; IV.B.1.). Zmniejszenie liczby
leukocytów i limfocytów u świń w pierwszym okresie tuczu w grupach z dodatkiem inuliny w
niniejszym

badaniu

sugerują

jej

działanie

przeciwzapalne

i

modulacyjne

układu

odpornościowego. Podobne wyniki badań były zgłaszane już wcześniej obejmując zarówno
badania z udziałem ludzi (Welters i in. 2002) i zwierząt laboratoryjnych (Kelly-Quagliana i in.
2003) oraz produkcyjnych (Nabizadeh, 2012).
Zaobserwowano również, że włączenie probiotyku do mieszanek z inuliną (LCIP, JAP)
zwiększa działanie inuliny związane z obniżaniem liczby limfocytów w krwi (p<0,05). Widoczna
była także interakcja pomiędzy probiotykiem a inuliną długołańcuchową (p<0,01) w obniżeniu
liczby granulocytów w krwi oraz podobny wpływ na udział limfocytów odnotowano przy
zastosowaniu inuliny z topinamburu (p<0,05). W badaniach Otzule i Ilgaza (2015) obserwowali
podobny efekt włączenia do żywienia odsadzonych kóz Enterococcus faecium lub topinamburu
lub ich kombinacji na zmniejszenie ilości liczby leukocytów w odniesieniu do kontroli, co
tłumaczono pozytywnym, stabilizującym wpływem probiotyku i prebiotyku na wskaźniki

16 | S t r o n a

WIOLETTA SAMOLIŃSKA

Załącznik 2.

białkorwinkowe. Shim i in. (2005) nie stwierdzili natomiast wpływu dodatku oligofruktozy,
probiotyku i ich kombinowanego włączenia u prosiąt na liczbę limfocytów.
W badaniach własnych analizując aktywność wybranych enzymów profilu metabolicznego
związanego z funkcjonowaniem wątroby zaobserwowano istotny wpływ na wartość ALP i AST w
pierwszym okresie tuczu. W grupach z dodatkiem inuliny (LCI, JA, LCIP, JAP) odnotowano
obniżenie szybkości reakcji enzymatycznej ALP w osoczu tuczników w odniesieniu do grup
kontrolnych (Con i ConP) (p<0,001). Podobne zmiany odnotowano pomiędzy grupami z
wyłącznym dodatkiem inuliny (LCI i JA) i grupą z dodatkiem probiotyku (ConP) oraz pomiędzy
grupą z dodatkiem topinamburu (JA) a grupą kontrolną (Con). Zaobserwowane różnice
pomiędzy grupami doświadczalnymi mogą wynikać z hepatoprotekcyjnego wpływu inuliny
związanego z jej działaniem antyoksydacyjnym czy też przeciwzapalnym, co można było
zaobserwować w przypadku modulacji składników układu odpornościowego w grupach gdzie
zastosowano inulinę. W prezentowanych badaniach stwierdzono również silniejszy wpływ
dodatku inuliny długołańcuchowej (LCI) na obniżenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej (p<0,05) niż topinamburu, co może być związane z różnym stopniem
polimeryzacji inuliny.
W obu okresach tuczu wystąpiły istotne zmiany stężenia Ig w krwi świń. U młodszych
zwierząt stwierdzono istotne różnice w poziomie IgG między grupą kontrolną (Con) a grupami
otrzymującymi

dodatek

probiotyku

(odpowiednio

15,6

vs.

17,4

mg/ml,

p<0,05).

Najkorzystniejsze wyniki dotyczące poziomu IgG stwierdzono w grupach uzupełnionych JA,
niezależnie od dodania probiotyku (p<0,001). Porównanie wszystkich grup z dodatkiem inuliny
zarówno z kontrolą dodatnią (ConP), jak i kontrolą ujemną (Con) wskazuje na możliwe działanie
synbiotyczne dodatków stosowanych do stymulacji odpowiedzi immunologicznej, co zostało
odzwierciedlone w znacznie wyższym stężeniu IgG, które odgrywa główną rolę w
mechanizmach obronnych z udziałem przeciwciał (Snoeck i in. 2006). Podobnie, Wang i in.
(2017) odnotował zwiększenie w plazmie koncentracji IgA i IgG u świń żywionych z dodatkiem
synbiotyku - fruktooligosacharydów i L. plantarum. Wzrost IgG przy dodatku inuliny
długołańcuchowej w odniesieniu do kontroli (17,8 vs. 15,6 mg/ml; p<0,05) może być związane
ze stopniem oczyszczenia inuliny (Rubel i in. 2014). Przeciwną reakcję odnotowano z kolei w
drugim okresie tuczu. Dla poziomu w osoczu krwi IgG stwierdzono wyższą odpowiedź dla grup
JA i JAP, w porównaniu z grupami LCI i Con. Może być to mechanizm adaptacyjny organizmu do
długotrwałej stymulacji za pomocą inuliny o wysokiej czystości. Nieprzetworzona inulina z JA
silniej oddziaływała na IgG prawdopodobnie w drugim etapie tuczu, co mogło wynikać z
dojrzałości przewodu pokarmowego, a tym samym skuteczniejszego funkcjonowania u
dorosłych świń mikrobioty jelitowej. Korzystny efekt JA zaobserwowano już w innych badaniach
(Barszcz i in. 2016; Valdovska i in. 2014). Valdovska i in. (2014) stwierdzili, że nie tylko dodatek
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probiotyku i topinamburu, ale także samo włączenie do żywienia topinamburu pozytywnie
wpływa na liczebność mikrobiota oraz procesy obronne i regeneracyjne w jelicie świń.
W końcowym okresie oba czynniki, czyli dodatek probiotyku oraz źródło inuliny i ich
wzajemne oddziaływanie miały wyraźniejszy wpływ na poziom immunoglobulin. Dodatek
preparatu probiotycznego znacząco zmniejszył zawartość IgA w osoczu krwi zwierząt z grup
ConP, LCIP i JAP, w porównaniu z grupą Con (0,94 vs. 1,37 mg/ml, p<0,05). Podobnie, rodzaj
dodatku inuliny (LCI vs. JA) miał znaczący wpływ na stężenie IgG i IgM we krwi zwierząt w
drugim okresie tuczu. W badaniach własnych dodatek inuliny do diety świń, niezależnie od jej
postaci, nie wpłynął na IgA, ale spowodowało wzrost IgG i IgM. Podwyższona zawartość IgM i
IgG wskazuje na pobudzenie mikrobioty przewodu pokarmowego i potwierdza synergistyczne
działanie obu czynników eksperymentalnych.
Podsumowując, dodatek inuliny standardowej lub długołańcuchowej pozytywnie wpłynął na
koncentrację Fe, Cu i Zn w osoczu i parametry czerwonokrwinkowe krwi tuczników a efektywny
poziom ich dodatku wynosił 20 g kg−1 mieszanki. Wyraźnie korzystniejszym oddziaływaniem, na
te parametry statusu zdrowotnego tuczników, cechowała się inulina o większym stopniu
polimeryzacji.
Zastosowanie inuliny w postaci roślin inulinodajnych (topinamburu i cykorii) również
wpłynęło pozytywnie na status żelaza, cynku oraz miedzi w osoczu krwi świń oraz na wskaźniki
czerwonokrwinkowe, przy czym surowce roślinne będące źródłem inuliny cechowały się nawet
korzystniejszym działaniem niż inulina standardowa czy długołańcuchowa.
Dodatek probiotyku i/lub dwóch źródeł inuliny (inulina długołańcuchowa i topinambur)
efektywniej wpłynął na wskaźniki hematologiczne w pierwszym okresie tuczu w
przeciwieństwie do końcowego okresu tuczu gdzie były one bardziej stabilne.
Włączenie dodatku inuliny do żywienia tuczników pozytywnie stabilizowało aktywność
enzymatyczną wątroby. Inulina o większym stopniu polimeryzacji łańcucha najwyraźniej
zmniejszyła masę wątroby. Takie oddziaływanie dodatku świadczy o jego potencjale
hepatoprotekcyjnym.
Przy zastosowaniu różnych źródeł inuliny (inulina długołańcuchowa oraz topinambur), jak i
dodatku probiotyku wpłynęło na pobudzenie humoralnej reakcji odpornościowej u świń w
całym okresie tuczu.
W przedstawionym jednotematycznym cyklu publikacji (IV.B.1., IV.B.2., IV.B.3., IV.B.4.),
który stanowi podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego,
zestawione zostały wyniki badań dotyczących efektywności zastosowania dodatku inuliny (w
postaci naturalnych źródeł roślinnych: topinambur, cykoria oraz preparatów inuliny o różnym
stopniu polimeryzacji) w tuczu świń na wybrane parametry produkcyjne oraz zdrowotne, i na
ich podstawie można sformułować następujące uogólnienie.
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Uzyskane korzystne efekty produkcyjne oraz zdrowotne włączenia długołańcuchowej inuliny
i topinamburu, jako źródła inuliny, także w kombinacji z probiotykiem, pozwala na
rekomendację ich dodatku do mieszanek w całym okresie tuczu świń. Jednocześnie
obserwowane zróżnicowane oddziaływanie inuliny, zależne od źródła i stopnia jej polimeryzacji,
czy też jej synbiotycznego oddziaływania, przy włączeniu dodatku probiotyku, sugeruje
konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad jej kombinowanym zastosowaniem w
żywieniu świń.
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V. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
Moja dotychczasowa działalność naukowo-badawcza, poza tematyką omówioną w cyklu
publikacji składających się na osiągniecie naukowe, wpisuje się przede wszystkim w następujące
zagadnienia:
1. Efektywność stosowania różnorodnych dodatków paszowych, komponentów paszowych
w żywieniu zwierząt w poprawie ich produkcyjności, zdrowotności oraz pozyskaniu
produktów pochodzenia zwierzęcego o wysokiej wartości odżywczej i dietetycznej.
2. Żywieniowe metody ograniczania wydalania pierwiastków biogennych do środowiska.
3. Ekologiczna produkcja trzody chlewnej.
4. Wartość odżywcza, dietetyczna i prozdrowotna produktów pochodzenia zwierzęcego i
roślinnego poddanych przetworzeniu lub nie.
5. Bromatologiczna ocena spożycia żywności, sposobu żywienia i stanu odżywienia
różnych grup ludności oraz wpływu postępowań żywieniowych na stan zdrowia
ludności.
Przed uzyskaniem stopnia doktora
Badania wchodzące w zakres mojej pracy doktorskiej pt. Efektywność mieszanek z udziałem
owsa nagiego (Avena nuda L.) i krajowych pasz białkowych w żywieniu tuczników, realizowałam
w ramach projektu promotorskiego (symbol projektu: 5 P06E 033 19) (Zał.4). Równolegle z
wykonywaniem badań dotyczących mojej pracy doktorskiej zostałam włączona w prace
doświadczalne prowadzone w Instytucie Żywienia Zwierząt. Jedno z pierwszych zagadnień
naukowych do realizacji, którego mogłam przystąpić, dotyczyło wciąż aktualnego problemu
związanego z rolą i znaczeniem probiotyków w żywieniu zwierząt produkcyjnych. Przegląd
dostępnego piśmiennictwa obejmującego wyniki badań zastosowań probiotyków w produkcji
zwierzęcej pozwala na wnioskowanie o znaczącej roli probiotyków w stymulacji systemu
odpornościowego, poprawie zdrowia, zmniejszeniu częstości występowania biegunki oraz
zmniejszeniu śmiertelności prosiąt i kurcząt (Zał.4., II.A.2). Problematyką dotyczącą dodatków
paszowych w produkcji zwierzęcej zajmowałam się również w kolejnych latach, co zaowocowało
kolejną pracą dotyczącą wpływu dodatków paszowych o charakterze immunomodulacyjnym,
takich jak mannanooligosacharydy, białko immunizowanych jaj czy też białko plazmy krwi
(Zał.4., II.A.22) na uzyskiwane efekty produkcyjne, cechy rzeźne oraz wybrane parametry krwi
tuczników. Te prace wpisują się w zakres pierwszego, jednego z ważniejszych zagadnień mojej
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naukowo-badawczej,

dotyczącego

efektywności

stosowania

różnorodnych

dodatków paszowych, komponentów paszowych w żywieniu zwierząt w poprawie ich
produkcyjności oraz zdrowotności. Jednocześnie realizowałam kolejne badania związane z tą
tematyką, już w ramach mojej pracy doktorskiej, a dotyczące wpływu mieszanek z udziałem
owsa nagiego oraz krajowych pasz białkowych i wybranych dodatków paszowych (antybiotyk,
probiotyk, mieszanina kwasów organicznych) na efekty produkcyjne, rzeźne, wskaźniki w krwi
oraz cechy jakościowe produktów uzyskanych od tuczników. Część z nich przeprowadziłam w
zakresie grantu promotorskiego, jako jego główny wykonawca (Zał.4., I.1.). Ponadto
uczestniczyłam w realizacji badań dotyczących oceny efektywności wykorzystania siana
łąkowego z dodatkiem zbóż i białkowych pasz treściwych w opasie młodego bydła (Zał.4.,
II.D.47). Kolejna praca o charakterze przeglądowym, w tworzeniu której współuczestniczyłam,
dotyczyła żywieniowych metod ograniczania wydalania azotu i fosforu do środowiska w
produkcji trzody chlewnej (Zał.4., II.D.46). Ta praca wpisuje się w zakres kolejnego ważnego
zagadnienia w mojej działalności naukowo-badawczej, czyli żywieniowych metod ograniczania
wydalania biogenów (N i P) do środowiska.
Po uzyskaniu stopnia doktora
Po uzyskaniu stopnia doktora zostałam zatrudniona na etacie adiunkta w Instytucie Żywienia
Zwierząt. Kształtowałam swoje kompetencje badawcze zdobywając coraz większą wiedzę,
doświadczenie, wzmacniając swój warsztat naukowy, a także uczestnicząc w kolejnych
projektach badawczych mojej jednostki naukowej, rozszerzałam również zakres swoich
zainteresowań naukowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kolejnych publikacjach
naukowych.
Charakterystyka

poszczególnych

osiągnięć

naukowo-badawczych

w

ramach

następujących zagadnień:
1.

Efektywność

stosowania

różnorodnych

dodatków

paszowych,

komponentów

paszowych w żywieniu zwierząt w poprawie ich produkcyjności, zdrowotności oraz
pozyskaniu produktów pochodzenia zwierzęcego o wysokiej wartości odżywczej i
dietetycznej.
Od początku mojej pracy naukowej na Uczelni obszernym blokiem tematycznym
prowadzonych przeze mnie badań była ocena efektywności stosowania różnorodnych dodatków
paszowych i materiałów paszowych w żywieniu zwierząt gospodarskich i analizowane ich
wpływu pod względem uzyskiwanych efektów produkcyjnych, rzeźnych, modyfikacji
wskaźników hematologicznych, biochemicznych oraz immunologicznych a także cech
jakościowych produktów odzwierzęcych. Do prac wpisujących się w tą tematykę należy zaliczyć
publikację II.D.46. (Zał.4.), w której porównano wpływ mieszaniny ziół (pokrzywy, oregano,
jeżówki, czosnku i melisy) i olejków eterycznych na cechy rozrodcze loch oraz wybrane
parametry hematologiczne i biochemiczne ich krwi. Kolejne prace dotyczyły wprowadzenia
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mannanooligosacharydów, fruktooligosacharydów, czy też czosnku do żywienia świń. W pracy
II.D.40. (Zał.4.) wprowadzenie czosnku do mieszanek dla tuczników istotnie obniżyło
zawartość tłuszczu w wątrobie i sercu oraz zwiększyło udział wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (PUFA) w słoninie. Na podstawie tych badań stwierdzono, iż wyłączny dodatek
czosnku lub w mieszaninie z mannanooligosacharydami (MOS) może stanowić alternatywę do
stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Wyniki kolejnych zbliżonych tematycznie
badań zostały przedstawione w pracy II.D.39. (Zał.4.). Celem ich była ocena wpływu różnych
dodatków: mączki z perzu właściwego, jako źródła fruktooligosacharydów (FOS) oraz preparatu
na bazie ścian komórkowych drożdży, jako źródła mannanooligosacharydów (MOS) na wyniki
produkcyjne prosiąt oraz elementy ich statusu zdrowotnego. Stwierdzono, iż zarówno dodatek
MOS jak i FOS może być korzystny w chowie prosiąt, ponieważ ogranicza upadki w całym
okresie odchowu a także wpływa korzystnie na cechy produkcyjne i gospodarkę lipidową krwi
(obniża poziom całkowitego cholesterolu i cholesterolu LDL).
Kolejna praca, ale o charakterze przeglądowym II.D.38. (Zał.4.) dotyczyła problematyki
wycofania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGP) w chowie zwierząt i możliwości
wykorzystania alternatywnych dodatków paszowych. Stwierdzono, iż zastąpienie AGP w
produkcji zwierzęcej powinno uwzględniać szeroko zarówno optymalizację żywienia przy
odpowiednim wykorzystaniu dodatków paszowych takich jak pro- i prebiotyki, kwasy
organiczne, enzymy czy też zioła, jak i właściwą profilaktykę weterynaryjną i utrzymanie
dobrostanu zwierząt. W następnej pracy przeglądowej II.D.25. (Zał.4.) zwróciłam uwagę na
wykorzystanie ziół i preparatów ziołowych, także w profilaktyce i żywieniu zwierząt
towarzyszących.
Ważnym zakresem tematycznym mojej pracy badawczej jest ocena wartości pokarmowej i
przydatności żywieniowej różnych pasz stosowanych w żywieniu zwierząt. Prace II.D.45.,
II.D.33., II.D.29. (Zał.4.) dotyczą wpływu owsa nagiego oraz krajowych pasz białkowych na
efekty produkcyjne, rzeźne, wskaźniki w krwi oraz cechy jakościowe produktów uzyskanych od
tuczników. W publikacjach II.D.45. oraz II.D.29. (Zał.4.) przedstawiono wyniki dotyczące
doświadczenia przeprowadzonego na 60 warchlakach mieszańcach (pbz x wbp) x pietrain.
Czynnikiem doświadczalnym był rosnący udział owsa nagiego przez cały okres tuczu w ilości 25,
50, 75, 100 % pasz zbożowych. Ocenie podlegały efekty produkcyjne i wybrane wskaźniki
biochemiczne krwi, oraz na zawartość podstawowych składników odżywczych, cholesterolu i
profil kwasów tłuszczowych w szynce i polędwicy. Najlepsze przyrosty masy ciała i
wykorzystanie paszy stwierdzono przy udziale owsa nagoziarnistego w ilości 50% zbóż.
Wprowadzenie owsa nagoziarnistego do mieszanek nie wpłynęło na zwiększenie grubości
tłuszczu podskórnego oraz masy sadła, ale odnotowano zwiększenie udziału nasyconych
kwasów tłuszczowych w szynce tuczników. Największy udział PUFA w tłuszczu polędwicy
stwierdzono u tuczników żywionych mieszanką z 25% udziałem owsa nagiego w puli pasz
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zbożowych. W tłuszczu polędwicy tuczników żywionych mieszankami z owsem nagim,
niezależnie od jego udziału, stwierdzono istotny spadek ilości cholesterolu. Najlepszą oceną
organoleptyczną cechowała się polędwica od tuczników żywionych mieszankami z 50, 75, 100 %
udziałem owsa nagiego w puli pasz zbożowych. Natomiast w pracy II.D.33. (Zał.4.)
zaprezentowano wyniki doświadczenia przeprowadzonego na 100 tucznikach mieszańcach (pbz
x wbp) x pietrain i dotyczącego określenia wpływu udziału ziarna owsa nagiego oraz roślinnych
pasz białkowych (poekstrakcyjnej śruty sojowej, rzepakowej, nasion grochu lub lędźwianu
siewnego) w mieszankach dla tuczników na wskaźniki analizy rzeźnej tusz oraz udział kwasów
tłuszczowych w tłuszczu słoniny i sadła. Żywienie tuczników mieszankami z udziałem owsa
nagiego i poekstrakcyjnej śruty sojowej lub rodzimych pasz białkowych, spowodowało istotne
zwiększenie powierzchni ”oka” polędwicy. U zwierząt żywionych mieszanką z udziałem owsa
nagiego i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej stwierdzono obniżenie wydajności rzeźnej, a u
tuczników gdzie zastosowano w mieszance groch stwierdzono najmniejsze otłuszczenie tusz. W
słoninie zwierząt żywionych mieszankami z udziałem owsa nagiego i krajowych pasz
białkowych stwierdzono wzrost udziału wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co
pozytywnie wypłynęło na jej wartość żywieniową. Wyniki tych trzech opisanych prac
badawczych zostały zebrane w trakcie realizacji mojej rozprawy doktorskiej i miały one również
duże znaczenie w ukierunkowaniu moich dalszych zainteresowań w stronę zagadnień
obejmujących ocenę efektywności stosowania różnorodnych komponentów paszowych w
żywieniu zwierząt w poprawie ich produkcyjności, zdrowotności oraz pozyskaniu produktów
pochodzenia zwierzęcego o wysokiej wartości odżywczej i dietetycznej.
W omawiany zakres osiągnięć naukowo-badawczych wpisują się prace II.A.18. oraz II.A.15.
(Zał.4.), w których przedstawiono wyniki badań oceny efektywności zastosowania w
mieszankach dla kurcząt brojlerów mikronizowanych nasion grochu, pod kątem ich wpływu na
uzyskiwane efekty produkcyjne, rzeźne, strawność składników pokarmowych, status zdrowotny
oraz skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięśni. Na podstawie wyników tych badań
stwierdzono, iż mikronizowane nasiona grochu stanowią obiecującą alternatywę dla
poekstrakcyjnej śruty sojowej, jako źródła białka, przy jej częściowym zastąpieniu w
mieszankach dla kurcząt brojlerów. Włączenie naświetlanych nasion grochu do żywienia
brojlerów zmniejszyło również udział tłuszczu tuszkach brojlerów, pozytywnie zmodyfikowało
profil lipidowy krwi oraz jakość dietetyczną tłuszczu mięśni oraz tłuszczu sadełkowego.
Zostałam również włączona w prace doświadczalne prowadzone w ramach projektu pt.
Ekstrakty inuliny jako probiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych (N R120067-10/2010) realizowane od 2010 r. do 2013 r. Praca II.A.20. (Zał.4.) przedstawiała wyniki
części tych badań odnoszących się do oceny wpływu dodatku inuliny (jej poziomu oraz metody
ekstrakcji)

na

wybrane

wskaźniki

lipidowe

osocza

krwi

tuczników

oraz

stężenie

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w jelicie grubym. Natomiast publikacja II.A.4.
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(Zał.4.) dotyczyła oceny wpływu rosnącego dodatku inuliny o różnym stopniu polimeryzacji na
profil metaboliczny i immunologiczny krwi kurcząt brojlerów. Wyniki tych dwóch opisanych
prac badawczych zainspirowały mnie do zbadania efektywności dodatku inuliny (w postaci
naturalnych źródeł roślinnych: topinambur, cykoria, oraz preparatów zawierających
wyekstrahowaną inulinę o różnym stopniu polimeryzacji) w tuczu świń. Rezultatem było
przeprowadzenie, w interesującym mnie zakresie, doświadczeń na tucznikach, których wyniki
zostały opublikowane w uznanych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation
Reports (JRC) i przedstawione, jako jednotematyczny cykl publikacji naukowych stanowiąc
prezentowane osiągnięcie naukowe (pkt. IV.B.)
Istotnym etapem w mojej pracy naukowo-badawczej było podjęcie badań dotyczących
wykorzystania żywicy Boswellia serrata (rodzina Burseraceae) w żywieniu kurcząt brojlerów. W
tradycyjnej medycynie kultur wschodnich żywica ta uważana jest za środek przeciwzapalny,
antyseptyczny, a nawet przeciwnowotworowy. W przeprowadzonych badaniach na kurczętach
brojlerach, w których czynnikiem doświadczalnym był rosnący dodatek do mieszanek żywicy,
oceniono jej wpływ na parametry produkcyjne, strawność, budowę przewodu pokarmowego i
kondycję mikrobioty, parametry histomorfometryczne jelit, status zdrowotny ptaków oraz skład
chemiczny mięśni piersiowych i udowych. Na ich podstawie stwierdzono, iż Boswellia serrata
może być rozpatrywana, jako bezpieczny i efektywny dodatek paszowy w żywieniu kurcząt
brojlerów. Przy stosowaniu suplementacji mieszanek paszowych żywicą Boswellia serrata w
ilości 2,5 i 3% uzyskano optymalne wyniki produkcyjne, wskaźniki statusu zdrowotnego ptaków
oraz jakość odżywczą i dietetyczną mięsa. Wyniki tych badań zostały opublikowane w szeregu
prac (Zał.4.: II.A.16., II.A.14., II.A.12., II.A.10., II.A.9., II.A.2.), których część wchodziła w skład
monotematycznego cyklu publikacji stanowiącego rozprawę doktorską pt. The effect of Boswellia
serrata resin dietary supplementation on the rearing efficiency and health status of broiler
chickens, której byłam promotorem pomocniczym.
Kolejna praca o charakterze przeglądowym II.A.3. (Zał.4.) dotyczyła ciekawego tematu
zastosowania nanocząstek srebra i cynku w żywieniu zwierząt. Korzystny wpływ nanocząstek w
produkcji zwierzęcej obserwowano najczęściej na takie parametry, jak przyrosty masy ciała lub
poprawa wykorzystania paszy oraz wskaźniki stanu zdrowia. Jednakże obserwowano również
zmiany patologiczne w niektórych organach, a na poziomie komórkowym stwierdzono
pobudzanie wytwarzania wolnych rodników, co wskazuje na potrzebę dalszych dokładnych
badań w tej dziedzinie.
2. Żywieniowe metody ograniczania wydalania pierwiastków biogennych do środowiska.
Moja działalność naukowo-badawcza dotyczy również ważnego aspektu produkcji zwierzęcej
mianowicie efektywnych żywieniowo sposobów ograniczania wydalania do środowiska
niewykorzystanych składników biogennych.
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W latach 2009 – 2012 zostałam włączona w badania w ramach projektu rozwojowego pt.
Produkcja i zastosowanie koncentratu białkowo ksantofilowego z lucerny (Medicago sativa) dla
poprawy dobrostanu i efektywności produkcji zwierzęcej (symbol projektu: N R12 0005 06/2009)
(Zał.4.). Celem podjętych badań było określenie, między innymi, wpływu włączenia do
mieszanek o zmniejszonym poziomie białka ogólnego (o 10%) koncentratu lucerny białkowoksantofilowej (PX) na wzrost i wykorzystanie paszy, bilans azotu oraz cechy fizykochemiczne
mięsa wieprzowego. Odnotowano pozytywny wpływ dodatku PX na wykorzystanie azotu paszy i
zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów odorowych w chlewni przy jednoczesnym zwiększeniu
mięsności tuszy tuczników. Na podstawie otrzymanych wyników powstała praca II.D.36.
(Zał.4.).
Równolegle w latach 2007 – 2010 zostałam również włączona, jako wykonawca w realizację
projektu pt. Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i
gospodarce komunalnej (symbol projektu: PBZ-MEiN-5/2/2006) (Zał.4.). Badania te
obejmowały ocenę efektywności żywienia rosnących świń paszą o obniżonym poziomie białka z
uwzględnieniem bilansowania aminokwasów egzogennych strawnych do końca jelita cienkiego,
zastosowania dodatków paszowych oraz systemu do woli i restrykcyjnego w ograniczaniu
wydalania azotu do środowiska. Podsumowanie wyników tych badań przedstawiono w pracach
II.D.30., II.A.21. oraz II.D.28. (Zał.4.).
Następnie w latach 2011 - 2013 uczestniczyłam, jako wykonawca w realizacji projektu pt.
Wpływ podawania Cu, Fe i Zn w postaci chelatów o wysokim stężeniu składnika mineralnego na
procesy strukturotwórcze kości kurcząt brojlerów oraz ograniczenie ich emisji do środowiska
(symbol projektu: 5435/B/P01/2011/40) (Zał.4.). Celem tych badań była ocena możliwości
ograniczenia emisji wybranych pierwiastków do środowiska poprzez zastosowanie w żywieniu
kurcząt brojlerów chelatów nowej generacji, tj. o wysokiej koncentracji poszczególnych
pierwiastków skompleksowanych z glicyną. Cześć wyników badań dotyczącą uzyskanych
efektów produkcyjnych, rzeźnych oraz oceny składu mineralnego wątroby oraz wybranych
wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi kurcząt opublikowano w pracy II.A.17.
(Zał.4.).
Streszczenie prezentowanych powyżej badań mojej Jednostki z zakresu żywieniowych metod
ograniczania wydalania pierwiastków biogennych do środowiska znalazło swoje podsumowanie
w pracy monograficznej II.D.7. (Zał.4.).
3. Ekologiczna produkcja trzody chlewnej.
Kolejnym znaczącym kierunkiem działalności naukowo-badawczej realizowanym przez
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, który wpłynął istotnie na poszerzenie moich
zainteresowań naukowych jest ekologiczna produkcja zwierzęca a w szczególności ekologiczne
żywienie trzody chlewnej. W ramach tej tematyki naukowej zrealizowano cztery projekty
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badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Zał.4.: symbole
projektów: HOR-re-401-181/07; RR-re-401-338/08; RR-re-401-15-163/09; RR-re-029-92781/10), w których aktywnie współuczestniczyłam w latach 2007-2010. Badania te
obejmowały między innymi ocenę możliwości ekologicznego systemu odchowu prosiąt i tuczu
świń (w tym różnych mieszańców rosnących świń) z wykorzystaniem własnych zasobów
paszowych, z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających lub premiksów z udziałem
ziół (Zał.4. publikacja II.D.34). Także dotyczyły oceny efektywności żywienia ekologicznego
loch i odchowu prosiąt (wybranych ras i mieszańców) w oparciu o własne zasoby paszowe bez
lub z dodatkiem mieszanek uzupełniających z wytwórni certyfikowanych (Zał.4. publikacje
II.D.32 oraz II.D.31.), oraz analizę wydajności ekologicznego tuczu knurków przy modelu
paszowym opartym na paszach pochodzenia roślinnego z lub bez udziału mączki rybnej
uzupełnionych mieszankami mineralno-witaminowymi z udziałem ziół (Zał.4. publikacja
II.D.26.).
4. Wartość odżywcza, dietetyczna i prozdrowotna produktów pochodzenia zwierzęcego i
roślinnego poddanych przetworzeniu lub nie.
W tym zakresie tematycznym mojej działalności naukowo-badawczej ukazały się między
innymi prace (Zał.4.: II.D.14., II.D.17.) związane z oceną wpływu procesów termicznych
(ekstruzja, naświetlanie promieniami podczerwonymi) na skład chemiczny nasion fasoli czy też
ziarna pszenicy. W pracach II.D.16., II.A.19. oraz II.A.6. (Zał.4.) zwróciłam uwagę na różnice w
wartości odżywczej mięsa drobiowego, jaj oraz mleka, determinowanych odmiennymi
systemami produkcji zwierzęcej, czyli konwencjonalnym, tradycyjnym i ekologicznym. Mięśnie
brojlerów utrzymywanych w systemie ekologicznym zawierały najmniej tłuszczu surowego oraz
odnotowano zwiększenie udziału C18:3 w tłuszczu mięśni piersiowych kurcząt. Systemy
tradycyjne i ekologiczne w znacznej mierze przyczyniły się do pozytywnej modyfikacji
zawartości tłuszczu surowego, makroelementów i mikroelementów w jajach. Natomiast mleko
krowie pozyskiwane w systemie ekologicznym charakteryzowało się wyższym udziałem
tłuszczu oraz lepszymi wskaźnikami aterogenności tłuszczu w odniesieniu do systemu
konwencjonalnego (intensywnego). Praca II.D.18. również dotyczy składu jakościowego mleka,
szczególnie profilu kwasów tłuszczowych, modyfikowanego poprzez rodzaj i sezon żywienia
krów mlecznych. W kolejnej pracy, ale o charakterze przeglądowym (Zał.4.: II.D.15.), która
stanowi rozdział w książce pt. Körnerleguminosen als Futter- und Nahrungsmittel (Nasiona
bobowatych w żywieniu zwierząt i ludzi), zajęłam się tematyką znaczenia żywieniowego nasion
bobowatych w diecie człowieka. Dwie kolejne publikacje II.A.5. oraz II.A.7. (Zał.4.) obejmowały
wyniki szerokiego badania dotyczącego oceny zawartości podstawowych składników
odżywczych, mineralnych, profilu aminokwasów i kwasów tłuszczowych, składników
antyodżywczych i aktywności antyoksydacyjnej oraz interakcji między tymi składnikami w

28 | S t r o n a

WIOLETTA SAMOLIŃSKA

Załącznik 2.

wybranych gatunkach i odmianach nasion roślin bobowatych (łubin, groch, ciecierzyca,
soczewica i lędźwian). Dwie kolejne prace dotyczyły oceny jakości zdrowotnej żywności
uwzględniającej takie jej elementy jak zawartość zanieczyszczeń czy substancji o charakterze
prozdrowotnym. Publikacja II.D.3. (Zał.4.) obejmowała wyniki monitorowania zawartości
ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, pozyskanych w województwie lubelskim, na tle
obowiązujących zawartości dopuszczalnych i istniejących limitów spożycia tych pierwiastków.
Kolejna praca II.D.3. (Zał.4.) dotyczyła oceny i porównania podstawowego składu chemicznego
oraz zawartości epikatechin oraz kwasów fenolowych w wybranych odmianach jabłek i gruszek
dostępnych na rynku lubelskim.
5. Bromatologiczna ocena spożycia żywności, sposobu żywienia i stanu odżywienia
różnych grup ludności oraz wpływu postępowań żywieniowych na stan zdrowia ludności.
Ważnym kierunkiem działalności naukowo-badawczej Instytutu Żywienia Zwierząt i
Bromatologii, który ukształtował moje zainteresowania naukowe, również i dydaktyczne, jest
bromatologiczna ocena spożycia żywności, sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup
ludności oraz wpływu postępowań żywieniowych na stan zdrowia ludności. Zainteresowanie
działalnością naukową związaną z problematyką żywienia człowieka wpłynęło również na
poszerzenie aktywności dydaktycznej, w ramach której pod moim kierunkiem realizowane są
przedmioty i prace dyplomowe z tego zakresu. Zrealizowałam wiele prac naukowo-badawczych
prezentujących wyniki bromatologicznej oceny spożycia żywności, szczególnie składników
mineralnych, w aspekcie realizacji zapotrzebowania na te składniki odżywcze oraz
ewentualnego wpływu na stan zdrowia w przypadku nadmiernej czy też niedostatecznej podaży
w odniesieniu do norm i zaleceń żywieniowych. Do prac, które mogę zaliczyć do tego zakresu
działalności naukowo-badawczej należą: II.D.44., II.D.43., II.D.42., II.D.20., II.D.5., II.D.2.,
II.A.13., II.A.11., II.A.8 oraz II.A.1. (Zał.4.). Kolejna grupa prac obejmuje prezentację wyników
badań dotyczących sposobu żywienia, preferencji żywieniowych i stanu odżywienia różnych
grup ludności (m.in.: dzieci, młodzieży, kobiet o zróżnicowanej aktywności fizycznej, kobiet
ciężarnych): II.D.37., II.D.35., II.D.27., II.D.24., II.D.23., II.D.22., II.D.21., II.D.13., II.D.11.,
II.D.9. oraz II.D.8. (Zał.4.). Prace II.D.19., II.D.12., II.D.4. (Zał.4.) odnoszą się do zachowań
zdrowotnych i sposobu żywienia osób chorych lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia chorób
dietozależnych.
PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO
Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 152 pozycje bibliograficzne w tym: 65 publikacji
naukowych, 9 rozdziałów w monografiach naukowych, 66 doniesień i komunikatów
prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wśród publikacji
naukowych, 27 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR (w tym 4
stanowią cykl wskazany, jako szczególne osiągnięcie w postępowaniu habilitacyjnym),
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kolejnych 38 pozycji zostało opublikowanych w recenzowanych czasopismach z części B
wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Również popularyzacja nauki
jest dla mnie znaczącą działalnością, mimo iż niewymierną pod względem bibliometrycznym. Z
zakresu żywienia trzody chlewnej, czy też żywieniowych metod ograniczania wydalania
biogenów do środowiska oraz aspektów ekologicznej produkcji zwierzęcej opublikowałam 12
prac o charakterze popularno-naukowym i branżowym (Zał. 4).
Biorąc pod uwagę wartości wskaźników bibliometrycznych przypisanych zgodnie z rokiem
wydania poszczególnych publikacji, łączna wartość dorobku naukowego w przeliczeniu na
punkty MNiSW wynosi 871, w tym 766 punktów (bez osiągnięcia naukowego) zgromadzono po
uzyskaniu stopnia doktora. Sumaryczny Impact Factor publikacji jest równy 35,224. Według
bazy bibliograficznej Web of Science, liczba cytowań wynosi 145 (bez autocytowań 109 - stan
na dzień 21.02.2019), zaś Indeks Hirscha ma wartość 7 (stan na dzień 21.02.2019).
Zestawienie dorobku naukowego z liczby pozycji bibliograficznych, wartości IF i z
uwzględnieniem punktów MNiSW, przed oraz po uzyskaniu stopnia doktora przedstawiono w
poniższym zestawieniu tabelarycznym.
BIBLIOMETRYCZNE ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWEGO
Liczba
Rodzaj publikacji
publikacji
PRZED DOKTORATEM
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących
się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu
2
MNiSW)
Publikacje naukowe w czasopiśmie
1
nieposiadającym IF (część B wykazu MNiSW)
Rozdziały w monografii naukowej
1
RAZEM
4
Pozostałe
Publikacje popularno-naukowe i branżowe 5
niepunktowane
Doniesienia i komunikaty konferencyjne
4
PO DOKTORACIE
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących
się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu
21
MNiSW)
Publikacje
naukowe
w
czasopiśmie
37
nieposiadającym IF (część B wykazu MNiSW)
Rozdziały w monografii naukowej
8
RAZEM
66
Pozostałe
Publikacje popularno-naukowe i branżowe 7
niepunktowane
Doniesienia i komunikaty konferencyjne
62
Osiągnięcie naukowe
4
RAZEM z osiągnięciem naukowym
74

Impact
Factor (IF)

Suma pkt.
MNiSW

0,665

18

-

3

0,665

4
25

-

-

-

-

28,609

450

-

282

28,609

34
766

-

-

5,95
35,224

80
871
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