
Kwas salicylowy, kwas acetylosalicylowy (aspiryna) oraz salicylan sodu należą do najbardziej znanych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Wyciągi roślinne zawierające salicylany były stosowane od czasów starożytnych jako środki działające
przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Do dziś aspiryna jest jednym z najpowszechniejszych leków sprzedawanych bez recepty.
W medycynie weterynaryjnej, zwłaszcza w lecznictwie zwierząt hodowlanych, stosowanie salicylanów na szerszą skalę zaczęto
dopiero w latach 70-tych XX w.
Salicylany, jak wszystkie leki, są niebezpieczne dla człowieka w przypadku przekroczenia dawki zalecanej. Jednym z najczęściej
występujących objawów niepożądanych jest wywoływanie lub zaostrzanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
Dodatkowo, u pewnego procenta społeczeństwa rozpoznawana jest nadwrażliwość na salicylany, co może się objawiać bólami
głowy, pobudzeniem, nadmiernym poceniem, zaburzeniami równowagi po spożyciu salicylanów nawet w niewielkich ilościach.
Nadwrażliwość na salicylany jest tym poważniejszym problemem, że wiąże się nie tylko z przyjmowaniem leków, ale także ze
spożyciem pewnych pokarmów. Salicylany, a przede wszystkim kwas salicylowy w naturze występują w warzywach, owocach,
ziołach i przyprawach, herbacie, orzechach, sokach, winie i piwie. Uważa się, że produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób,
ryby, jajka, mleko i produkty mleczne) nie zawierają salicylanów lub zawierają ich śladowe ilości. Jednak podawanie leków
zwierzętom oraz powszechnie występujący naturalny kwas salicylowy może wiązać się z ich obecnością w tkankach oraz
produktach pochodzenia zwierzęcego, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla konsumentów.
Salicylany mogą ulegać w organizmie przemianom metabolicznym, czyli tak zwanej biotransformacji. Metabolizm salicylanów
został dokładnie poznany u człowieka i u niektórych zwierząt. Badania przeprowadzone nad sposobem metabolizmu kwasu
salicylowego potwierdzają trudność w prognozowaniu dawek leków, uzasadniając potrzebę badań wynikającą z różnic
międzygatunkowych. Ze względu na to, że znaczna część metabolitów nie jest trwała i ulega w przewodzie pokarmowym
ponownej przemianie do kwasu salicylowego, także te związki powinny być oznaczane przy ocenie narażenia konsumenta na
salicylany.
Głównym celem projektu jest poznanie i porównanie biotransformacji kwasu salicylowego i acetylosalicylowego podanych
kurom w wodzie oraz kwasu salicylowego jako związku naturalnego pochodzenia występującego w materiałach i dodatkach
paszowych. Planuje się przeprowadzenie doświadczenia na kurach nioskach podzielonych na cztery grupy. Pierwsza grupa tzw.
kontrolna będzie otrzymywać paszę o możliwie niskiej zawartości kwasu salicylowego (<0,25mg/kg). Grupie drugiej i trzeciej
zostaną podane salicylany w wodzie - odpowiednio kwas salicylowy i kwas acetylosalicylowy, natomiast czwartej podana
zostanie pasza doświadczalna przygotowana z materiałów i dodatków paszowych o wysokiej zawartości salicylanów (>0,25
mg/kg). Jaja, osocze, mięśnie, wątroby i nerki kur zostaną przebadane w kierunku pozostałości kwasu salicylowego,
acetylosalicylowego oraz ich metabolitów opracowaną w ramach projektu metodą analityczną.
Uzyskane wyniki badań pozwolą na porównanie profilu biotransformacji i zanikania kwasu salicylowego i acetylosalicylowego u
kur niosek z wynikami uzyskanymi wcześniej dla indyków podczas wyznaczania maksymalnego dopuszczalnego stężenia
pozostałości. Pozwoli to na wstępną ocenę możliwości stosowania kwasu salicylowego u kur, w tym u kur niosek oraz umożliwi
weryfikację, czy uzyskane podczas badań na indykach wyniki można przenieść na inne gatunki. Dodatkowo zaproponowany
układ doświadczalny dostarczy informacji na temat ewentualnych różnic w metabolizmie kwasu salicylowego
w zależności od postaci i dawki podania.


