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ABSTRACT
The aim of our investigation was to study the expression of the enzyme Alkaline phosphatase in the small intestines of the bronze turkey in age aspect. Forty clinically healthy 
bronze turkeys (twenty males and twenty females) were studied. The groups of the birds were at age 1, 7, 14, 28, 35 and 49 days. Each group consisted of five males and five 
female birds. The enzyme’s expression was investigated by Gomori staining. The most significant expression of tissue alkaline phosphatase was observed in the epithelial cells 
of the duodenum. It was weaker in the jejunum and weakest in the ileum. In the three intestinal segments, high enzyme activity was observed during the first weeks of 
hatching (from the 1st to the 14th day in the duodenum ileum, and from the 1st to the 28th day in the jejunum).
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Експресията на алкалната фосфатаза в дванадесетопръстника при бронзовата пуйка нарастваше от първи до четиринадесети ден. Тя беше най-значителна и рамвномерно проявена в

апикалната част на епителните клетки, покриващи villi intestinales и чревните крипти. След този период до тридесет и пети ден епителните клетки показваха намаляваща

алкалнофосфатазна активност, като оставаше постоянна до двеста и четиридесети ден (Фигури 1 и 2 ).

Фигура 1. Експресия на тъканна алкална

фосфатаза в дванадесетопръстника при

бронзова пуйка (възраст – 7-ми ден). (*)

алкалнофосфатазна експресия; (1) чревна въса;

(а) връх на чревна въса; (b) средна част на

чревна въса; (с) основа на чревна въса; (2) gll.

intestinales; (3) lamina muscularis mucosae; (4)

tunica muscularis. по Gomori. Линия = 200 μm.

Фигура 2. Експресия на тъканна алкална

фосфатаза в дванадесетопръстника при

бронзова пуйка (възраст – 120-ти ден). (*)

алкалнофосфатазна експресия; (1) средна част

на чревна въса; (2) основа на чревна въса; (3) gll.

intestinales. по Gomori. Линия = 200 μm.

Ензимохистохимичното изследване на празното черво при бронзовата показа, че най-значителна експресия на тъканна алкална фосфатаза се наблюдаваше в апикалната част на

епителни клетки, покриващи чревните въси, в периода от първи до двадесет и осми ден. Тази експресия беше по-слаба от същата, отчетена в дванадесетопръстника. При

следващите възрастови групи активността на ензима се понижаваше и оставаше почти постоянна до двеста и четиридесети ден (Фигури 3 и 4).

Фигура 3. Експресия на тъканна алкална

фосфатаза в празното черво при бронзова пуйка

(възраст –14-ти ден). (*) алкалнофосфатазна

експресия; (1) чревна въса; (2) gll. intestinales; (3)

lamina muscularis mucosae. по Gomori. Линия = 100

μm.

Фигура 4. Експресия на тъканна алкална

фосфатаза в празното черво при бронзова пуйка

(възраст – 49-ти ден). (*) алкалнофосфатазна

експресия; (1) чревна въса; (2) gll. intestinales. по

Gomori. Линия = 100 μm.

Експресията на тъканната алкална фосфатаза в слабинното черво при бронзовата пуйка, беше най-значителна и нарастваше подобно на същата, отчетена в

дванадесетопръстника и празното черво в първите възрастови периоди (от първи до четиринадесети ден). Активността на ензима беше значително по-слаба от активността,

наблюдавана в дванадесетопръстника и празното черво (Фигури 5 и 6).

Фигура 5. Експресия на тъканна алкална

фосфатаза в слабинното черво при бронзова

пуйка (възраст – 14-ти ден). (*)

алкалнофосфатазна експресия; (1) чревна въса;

(2) чревна крипта. по Gomori. Линия = 200 μm.

Фигура 6. Експресия на тъканна алкална фосфатаза

в слабинното черво при бронзова пуйка (възраст –

56-ти ден). (*) алкалнофосфатазна експресия; (1)

чревна въса; (2) чревна крипта. по Gomori. Линия =

50 μm.

Заключение:

Най-значителна експресия на тъканна алкална фосфатаза се наблюдаваше в епителните клетки на дванадесетопръстника. Тя беше по-слаба в празното черво и най-слабо

проявена в илеума. В трите чревни сегмента беше отчетена висока активност на ензима през първите две седмици от излюпването (от 1-ви до 14-ти в дуоденума и

слабинното черво, и от 1-ви до 28-ми ден – в празното черво).


