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Natalia Wojtas1, Monika Wołoszyn2, Zbigniew Bełkot3 

Innowacyjne metody leczenia ran zwierząt 

1. Wstęp 

Gojenie się ran jest złożonym procesem wykształconym podczas milionów lat rozwoju 

filogenetycznego. Proces ten angażuje zarówno mechanizmy lokalne, jak również 

ogólnoustrojowy układ odpornościowy i krwionośny. Podczas gojenia ran następują po 

sobie fazy: oczyszczania, proliferacji i przebudowy. Dla sprawnego i szybkiego procesu 

gojenia się ran bardzo istotny jest jak najkrótszy czas, w którym ranę należy poddać 

leczeniu. 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele materiałów używanych do przyśpieszenia 

gojenia ran i technik wspomagających naturalne procesy odnowy – alternatywnych 

w stosunku do tradycyjnych opatrunków z bawełny. 

Wiele badań medycznych wskazuje na pozytywny wpływ opatrunków naturalnych 

opartych na bazie chitozanu i kolagenu, jak i z dodatkiem metali oraz ich związków 

takich jak tlenek miedzi czy srebro. Wykorzystywane są również metody fizykalne takie 

jak ozonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, a także podciśnienie, pozytywnie wpły-

wające na proces gojenia, co ma szczególne znaczenie w przypadku trudno gojących się 

ran, z którymi lekarze weterynarii coraz częściej się mierzą. 

Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych, dostępnych i skutecznych metod 

wspomagających procesy leczenia ran. 

2. Metody fizyczne 

Metody fizyczne, wspomagające proces leczenia ran, takie jak ozonoterapia, lasero-

terapia oraz zastosowanie pola magnetycznego i podciśnienia stanowią alternatywę dla 

tradycyjnie stosowanych metod. Mają one zastosowanie zarówno w przypadku ostrych, 

jak i przewlekłych, trudno gojących się ran i z powodzeniem łączone są z innymi 

metodami terapeutycznymi. 

Pomimo że stosowanie fizycznych technik w celu polepszenia gojenia się ran 

w weterynarii nie jest praktykowane na szeroką skalę, wiele badań wskazuje na pozytywny 

ich wpływ w terapii, a ich upowszechnienie mogłoby znacznie zwiększyć efektywność 

w procesie leczenia wielu pacjentów. 

2.1. Ozonoterapia 

Ozon jest wysokoenergetyczną, alotropową formą tlenu, zbudowaną z trzech atomów 

połączonych wiązaniami o długości 1,28 nm [1]. Jako naturalny składnik atmosfery 

powstaje w stratosferze pod wpływem działania promieni ultrafioletowych na tlen, jak 
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również podczas silnych wyładowań elektrycznych. Możliwe jest sztuczne wytwarzanie 

ozonu w specjalnie skonstruowanych generatorach z suchego tlenu, przepuszczanego 

przez pole wyładowań elektrycznych wywołanych prądem o wysokim napięciu [2, 3]. 

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy. Jego cząsteczka rozpada się na 

dwuatomową cząsteczkę tlenu oraz aktywny tlen atomowy reagujcy ze związkami 

organicznymi, przyczyniając się do ich utlenienia [2]. Ozon powoduje przerwanie ściany 

komórkowej bakterii, prowadząc do peroksydacji reszt wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych fosfolipidów budujących błonę cytoplazmatyczną, a także do powstania 

nadtlenków tych związków. Produkty peroksydacji powodują depolaryzację błony 

komórkowej, hamują aktywność enzymów błonowych i białek transportowych, a w re-

akcjach z silnymi utleniaczami mogą doprowadzić do utlenienia aminokwasów, białek 

i kwasów nukleinowych [4]. 

Ozon prowadzi do wzrostu glikolizy erytrocytów, stymuluje 2,3-difosforoglicerynian, 

zwiększając ilość tlenu uwalnianego do tkanek, a tym samym wzrost produkcji ATP 

poprzez cykl Krebsa. Przyczynia się także do obniżenia NADH i pomaga utlenić 

cytochrom C [5]. Cząsteczka ozonu poprzez reakcję peroksydacji kwasów tłuszczowych 

łączy się z hydrofobową częścią błony komórkowej erytrocytów, powodując skrócenie 

łańcucha nienasyconych kwasów tłuszczowych. Równocześnie wzrasta ujemny ładunek 

błony komórkowej, przez co erytrocyt staje się bardziej elastyczny, jednocześnie zaha-

mowany zostaje proces rulonizacji, ułatwiając przechodzenie erytrocytów przez naczynia 

krwionośne, których światło zostało zwężone w wyniku procesów chorobowych. Dzięki 

temu poprawia się natlenienie tkanek i wzrost zaopatrzenia ich w składniki odżywcze 

[4]. Ozon stymuluje również produkcję prostacyklin, które wywołują rozszerzenie 

naczyń krwionośnych oraz enzymów chroniących ścianę komórkową i działających jako 

tzw. „zmiatacze wolnych rodników”. Ozon powoduje również wzrost produkcji inter-

feronów, czynnika martwicy nowotworów, a także interleukin, które pełnią funkcje 

mediatorów – kontrolując przebieg odpowiedzi immunologicznej oraz pobudzając natu-

ralne zdolności obronne organizmu [5, 6]. Ozon posiada także właściwości antywirusowe, 

prowadząc do utlenienia N-acetyloglikozaminy i aktywując reakcję z kwasem N-acetylo-

neuraminowym. Doprowadza to do blokady receptora odpowiedzialnego za kontakt 

wirusa z komórką gospodarza, uniemożliwiając tym samym przedostanie się wirusa do 

wnętrza komórki i jego replikację. 

Bakterie i wirusy nie posiadają jądra komórkowego, a ich ściana komórkowa nie 

zawiera cholesterolu, co sprawia, że są one bardziej wrażliwe na toksyczne działanie 

ozonu niż komórki eukariotyczne. Ponadto ujemny ładunek elektryczny komórek bakte-

ryjnych przyciąga bipolarną cząsteczkę ozonu. Skuteczność ozonu wykazano w niszczeniu 

zarówno form wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form drobnoustrojów [6]. 

Pomimo że organizm zwierzęcy posiada mechanizmy obronne unieczynniające aktywne 

formy tlenu, zbyt wysokie stężenie ozonu prowadzi do wyczerpania wspomnianych 

mechanizmów i lawinowego wzrostu stężania wolnych rodników tlenowych w komórce. 

Natomiast, toksyczność ozonu zależy od jego stężenia, ekspozycji, czasu i drogi podania [2]. 

Ozonoterapia jest niekonwencjonalną metodą, która stosowana zgodnie z zaleceniami 

medycznymi jest bezpieczną terapią, wykorzystywaną w celu wspomagania leczenia 

rutynowego lub w sytuacjach, gdy konwencjonalne metody terapii nie przynoszą ocze-

kiwanych rezultatów. Wiele prac klinicznych potwierdza pozytywny wpływ ozonoterapii 

w leczeniu i profilaktyce zakażeń w ortopedii i traumatologii. Umożliwia ona zwalczanie 
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infekcji wywołanych przez oporne na antybiotykoterapię szczepy bakterii. W leczeniu 

ran ozon stosuje się głównie w postaci mokrych opatrunków, maści oraz mieszaniny 

pierwiastka z oliwą z oliwek, która przedłuża jego lecznicze właściwości [1]. Z kolei 

właściwość ozonu związana z rozszerzaniem naczyń krwionośnych sprawia, że jego 

stosowanie jest szczególnie pomocne w przypadku ran spowodowanych siłą mechaniczną 

prowadzącą do zmiażdżenia tkanek. Dodatkowo ozon prowadzi do wzrostu syntezy 

czynnika, który stymuluje gojenie się rany [7]. Stosowany miejscowo normalizuje pH, 

hamuje krwawienie, przyspiesza resorpcję obrzęków i zwiększa natlenienia uszkodzo-

nych tkanek [8, 9]. Ozon przyspiesza również oczyszczanie ran z tkanek nekrotycznych, 

tym samym ograniczając konieczność używania preparatów enzymatycznych. Zmniejsza 

odczuwany ból, przyspiesza epitelizację ubytku skóry i tworzenie tkanki ziarninowej, 

aktywuje także fibroblasty i keranocyty oraz pobudza wytwarzanie kolagenu i macierzy 

wewnątrzkomórkowej [10, 11]. 

Badania prowadzone na szczurach wykazały również, że terapia polegająca na 

podawaniu mieszaniny tlenowo-ozonowej na oparzenia drugiego stopnia pozytywnie 

wpływała na proces gojenia. Zaobserwowano także redukcję procesu zapalnego oraz 

poziomu zwłóknienia w porównaniu do grupy kontrolnej [12]. Pozytywne działanie 

ozonu potwierdzono również podczas leczenia ran w błonie śluzowej jamy ustnej 

u szczurów. Wykazano poprawę angiogenezy oraz wzrost ilości fibroblastów, mających 

ogromny wpływ na regenerację skóry [13]. W innych badaniach potwierdzono, że 

lokalne podawanie ozonu rozpuszczonego w oleju słonecznikowym przez okres jednego 

tygodnia poprawiało proces gojenia się ran skóry u żółwi [14]. Kim i wsp. przepro-

wadzili badanie wpływu ozonoterapii na świeże rany skórne. Codziennie podawali dwie 

krople ozonowanej oliwy na rany świnek morskich, a wyniki badań wykazały, że 

ozonoterapia wspomaga zamknięcie się ran, przyspiesza epitelizację, infiltrację komórek 

zapalnych i zwiększa angiogenezę. Wielkość rany była znacząco mniejsza po terapii 

ozonem w porównaniu do grupy kontrolnej. Badacze zaobserwowali zwiększoną 

proliferację fibroblastów i produkcję kolagenu. Badania wykazały, że ozonoterapia jest 

skuteczna w przewlekłych, trudno gojących się ranach, ale może mieć również 

pozytywny aspekt w gojeniu się świeżych ran skóry [15]. Soares i wsp. badali wpływ 

podskórnych iniekcji ozonu na gojenie się zewnętrznych ran obejmujących pełną 

grubość skóry. Zaobserwowali zwiększoną gęstość nowo powstałych mikronaczyń, wzrost 

syntezy i odkładania się kolagenu, zredukowaną ilość komórek zapalnych, a ponadto 

wzrost ekspresji czynnika wzrostu fibroblastów zaangażowanego w proces angiogenezy 

i gojenia się ran [16]. 

Ozonoterapia przeprowadzona zgodnie z zaleceniami medycznymi jest metodą 

efektywną i bezpieczną. Właściwości bakteriobójcze ozonu stanowią alternatywę dla 

antybiotykoterapii w leczeniu ran, w szczególności, kiedy szczep bakterii nie jest jeszcze 

znany, a stan pacjenta jest stabilny i nie wykazujący objawów uogólnionej infekcji 

bakteryjnej. 

2.2. Magnetoterapia 

Magnetoterapia jest fizyczną metodą leczenia i rehabilitacji, opierającą się na 

wykorzystaniu pola magnetycznego o niskiej częstotliwości, które pozytywnie wpływa 

na szereg reakcji biochemicznych i biofizycznych zachodzących w organizmie [17]. 

Zabiegi magnetoterapii wiążą się z właściwym doborem impulsu oraz indukcji pola 
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magnetycznego, częstotliwości i charakteru zmian pola i czasu zabiegu. Możemy 

wyróżnić impulsy o przebiegu prostokątnym, sinusoidalnym, trójkątnym, mieszanym 

oraz typu igła [18]. W weterynarii stosuje się częstotliwość o wartości 1-5 Hz w stanach 

ostrych, 5-20 Hz w przypadku stanów podostrych i 20-50 Hz przy stanach przewlekłych. 

Z kolei zalecane wartości indukcji kształtują się następująco: w stanach ostrych wynoszą 

0,5-3 mT, w podostrych 3-5 mT, a w przewlekłych 5-10 mT. Pole magnetyczne 

generowane jest w sposób ciągły lub impulsywny, zaś czas trwania zabiegu wynosi  

20-30 minut. Seria zabiegów nie powinna być mniejsza niż 10 spotkań [17, 18]. 

Metodą terapeutyczną wywodzącą się od magnetoterapii jest magnetostymulacja. 

Różnica pomiędzy obiema metodami polega na różnicy w zastosowanych wartościach 

częstotliwości i indukcji. W przypadku magnetostymulacji stosuje się znacznie większe 

wartości częstotliwości (wynoszące zazwyczaj 2000-3000 Hz) oraz znacznie niższe 

wartości indukcji, które nieznacznie przekraczają wartość indukcji ziemskiego pola 

magnetycznego (mieszczą się w przedziale 1-100 μT) [19]. 

Pole magnetyczne wpływa na stan spinowy jonów pierwiastków paramagnetycznych 

i wolnych rodników oraz na molekuły diamagnetyczne, w tym ciekłe kryształy zawarte 

w tkankach [20, 21]. Prowadzi to do zmian w niektórych własnościach fizykochemicznych 

wody, wpływa na dystrybucję jonów i strukturę kanałów błonowych oraz poruszających 

się ładunków elektrycznych [21]. Stałe niejednorodne pole magnetyczne i jego wpływ 

na ukierunkowany ruch prądów jonowych oraz cząsteczek posiadających moment ma-

gnetyczny prowadzi do zmiany przepuszczalności błon komórkowych, czego skutkiem 

jest pobudzenie metabolizmu komórkowego [22, 23]. Głównym aspektem magnetosty-

mulacji jest jej efekt bioelektryczny, czyli normalizacja potencjału błony komórkowej, 

biochemiczny związany z zwiększeniem aktywności enzymatycznej oraz bioenergetyczny 

odpowiedzialny za odżywianie, wzrost komórek i regulacje procesów międzykomórko-

wych [17]. 

Wykorzystanie zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości ma głównie 

zastosowanie przeciwzapalne, regeneracyjne oraz przeciwbólowe [24-26]. Prowadzi do 

rozszerzenia naczyń krwionośnych, rozluźnienia mięśni szkieletowych, zwiększenia 

gęstości i wytrzymałości tkanki kostnej, a także stymuluje przewodnictwo bodźców 

w układzie nerwowym i wykazuje działanie relaksacyjno-rozluźniające [17, 18]. 

Zaobserwowany został również pozytywny wpływ niejednorodnego stałego pola 

magnetycznego prowadzący do efektu spazmolitycznego i przeciwzakrzepowego, a także 

zmniejszenia obrzęków. Potwierdzono ponadto działanie bakteriostatyczne, objawiające 

się zwiększeniem wrażliwości drobnoustrojów na działanie antybiotyków. Zastosowanie 

stałego pola magnetycznego wskazane jest na wszystkich etapach gojenia się ran [27]. 

Pole magnetyczne o zmiennej częstotliwości wpływa na zwiększanie utylizacji tlenu oraz 

oddychania tkankowego poprzez poprawę dyfuzji i wychwytu tlenu przez hemoglobinę 

oraz cytochromy. Wiąże się to z pobudzeniem procesów oddychania tkankowego, 

a także syntezą DNA i przyspieszeniem cyklu mitotycznego [17, 24-26]. Zauważono 

również pozytywny wpływ zmiennego pola magnetycznego na regenerację tkanek 

miękkich poprzez rozszerzenie łożyska naczyniowego i zwiększoną resorpcję obrzęków 

i krwiaków [19]. 
Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na gojenie się ran skórnych u szczurów 

wskazało krótszy czas pełnego zamknięcia się ran poddanych magnetoterapii w porów-
naniu do grupy kontrolnej [28]. Podobne wnioski wysuwają także inni badacze. Badanie 
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prowadzone na szczurach cierpiących na cukrzycę z eksperymentalnie wytworzonymi 
ranami skórnymi wykazały, że stałe pole magnetyczne o indukcji 230 mT znacząco 
zwiększa szybkość gojenia oraz skraca czas zamknięcia się ran skórnych [29]. 

Pole magnetyczne przenika przez pokrywę włosową oraz opatrunki, co stanowi 
znaczącą zaletę tej terapii. Ponieważ nie jest to metoda termiczna, może być stosowana 
w ostrym okresie choroby. Dodatkową zaletą tej metody jest jej obojętność wobec 
metalowych implantów, które nie stanowią przeciwwskazań do stosowania tej techniki.  

Z kolei do przeciwskazań w stosowaniu tej metody zaliczyć możemy: ciążę, implanty 
elektroniczne, czynną gruźlicę, ciężkie choroby układu krążenia i serca, rozrusznik 
serca, padaczkę oraz choroby nowotworowe [17, 18]. 

Wpływ zmiennego pola magnetycznego widoczny jest w szczególności w obrębie 
błon biologicznych i układów przewodzących, takich jak układ nerwowy, układ naczy-
niowy oraz układ limfatyczny [20]. Działania regeneracyjne, przeciwzapalne i analgetyczne 
sprawiają, że terapia z zastosowaniem pola magnetycznego jest metodą skuteczną 
w leczeniu ran, którą z powodzeniem można łączyć z innymi zabiegami fizykalnymi, 
takimi jak ultradźwięki czy terapia laserowa. 

2.3. Laseroterapia 

Laseroterapia jest kolejną metodą fizykoterapii, polegającą na naświetlaniu powierzchni 
ciała. W celu uzyskania skutków terapeutycznych stosuje się pobudzenie komórek 
energią promieniowania laserowego. Lasery można podzielić ze względu na: moc, 
długość fali, rodzaj emisji i ośrodek czynny – laserujący. Wyróżnia się lasery o pracy 
ciągłej i impulsywnej [30]. 

Wiązka padająca na powierzchnię rany po drodze napotyka struktury o różnej prze-
puszczalności, w związku z czym oddziaływanie na każdą z tych struktur będzie odmienne. 
Światło laserowe padające na tkanki może ulec odbiciu nawet w 40-50%. Pozostała 
część wnika w tkanki, gdzie ulega absorpcji, rozproszeniu oraz dalszej transmisji. 

Lasery biostymulacyjne wykorzystywane w praktyce weterynaryjnej charakteryzują 
się niską i średnią mocą. Biostymulacja laserowa opiera się na zjawiskach fotobioche-
micznych, obejmujących procesy fotoindukcji, fotorezonansu i fotoaktywacji. Celem jej 
jest pobudzenie mechanizmów tkankowych bez ich uszkodzenia, przez co podczas 
stosowania tej metody temperatura tkanek nie wzrasta więcej niż o 1°C. Światło laserów 
biostymulacyjnych mieści się w zakresie światła czerwonego lub promieniowania 
podczerwonego. Promieniowanie czerwone wnika płycej i ma zastosowanie głównie 
w leczeniu zmian w obszarze skóry. W odróżnieniu od naturalnych źródeł światła, lasery 
generują światło spolaryzowane i monochromatyczne, przez co działanie wspomnia-
nego promieniowania jest znacznie silniejsze od innych typów o podobnej mocy. 

Podstawą mechanizmu oddziaływania promieniowania laserowego jest odebranie 
energii fotonów przez fotoreceptor komórkowy. Wiązka światła jest absorbowana przez 
składowe łańcucha oddechowego i dochodzi do poprawy oddychania komórkowego. 
Prowadzi to z kolei do zmian procesów utleniania oraz redukcji zarówno w mito-
chondriach, jak i w cytoplazmie komórkowej. Obserwuje się pobudzenie aktywności 
pompy sodowo-potasowej oraz lepsze przenikanie jonów wapnia do komórki. Wzrost 
stężenia jonów wapnia pobudza natomiast syntezę cAMP. Poprzez fosforylację 
oksydacyjną białek wewnątrzustrojowych wiązka światła wpływa na syntezę DNA oraz 
RNA, czego efektem końcowym jest proliferacja komórek. Promieniowanie laserowe 
prowadzi do fotoaktywacji enzymów. Następuje zwielokrotnienie efektu, gdy jeden 
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foton aktywujący jedną cząsteczkę enzymu powoduje wytworzenie wielu tysięcy 
cząsteczek produktu [31]. Działanie niskoenergetycznej wiązki prowadzi do wzrostu 
populacji limfocytów T, miejscowo uwalniających czynniki wzrostu, limfokiny oraz 
interleukiny, które odgrywają istotną rolę w regeneracji tkanki zapalnej. Podczas 
laseroterapii wzrasta również aktywność makrofagów, neutrofili oraz monocytów, 
prowadząc do zwiększonej miejscowej odporności organizmu [32]. 

Badania wykazały ponadto, że lasery biostymulacyjne zwiększają poziom przeciwciał, 
przyspieszając tym samym proces gojenia. Miejscowy wzrost serotoniny uwalnianej 
z płytek krwi powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, przyczyniając się do efektu 
przeciwzapalnego. Wzrost stężenia histaminy i heparyny prowadzi do poprawy mikro-
krążenia, a obrzęki pourazowe ulegają wydajnemu i szybkiemu wchłonięciu. 

Działanie przeciwzapalne lasera biostymulującego polega przede wszystkim na 
pobudzaniu do większego wytwarzania cytokin, ze szczególnym uwzględnieniem 
prostaglandyn, powodujących poszerzenie naczyń i stabilizację ciśnienia osmotycznego, 
co prowadzi do zwiększenia metabolizmu tkanek. W efekcie tego procesu dochodzi do 
szybszego powstania krążenia obocznego i drenażu ognisk zapalnych poprzez układ 
naczyń limfatycznych, a tym samym przyspieszania wchłaniania i zaniku obrzęków [33]. 

Laseroterapia ma również działanie przeciwbólowe w następstwie zahamowania 
uwalniania mediatorów zapalnych, zmniejszenia obrzęku, ograniczenia przewodzenia 
bodźców bólowych we włóknach aferentnych oraz wzrostu progu pobudliwości 
zakończeń nerwowych [34, 35]. 

Działanie lasera ma również pozytywny wpływ na leczenie świeżych blizn, trudno 
gojących się ran, odleżyn oraz owrzodzeń troficznych. Wpływa na tworzenie i poprawę 
struktury włókien kolagenowych typu I i III. Kolagen typu III pojawia się przed kola-
genem typu I w trakcie zabliźniania ran, odgrywając znaczącą rolę w procesie gojenia. 
Światło lasera niskoenergetycznego przyspiesza proliferację oraz zwiększa aktywność 
fibroblastów, które odpowiedzialne są za syntezę kolagenu. Korzystnie wpływa to na 
wygląd blizn pooparzeniowych i pozwala uniknąć bliznowacenia [36]. 

Garcia i wsp. badali wpływ laseroterapii niskoenergetycznej na rany skórne u szczurów 
poddanych działaniu nikotyny, która z kolei opóźnia proces gojenia się ran. Wyniki 
potwierdziły pozytywny wpływ laseroterapii u zwierząt. Zaobserwowano zmniejszony 
naciek zapalny, zwiększone zróżnicowanie nabłonka i odkładanie kolagenu oraz zmniej-
szony negatywny efekt nikotyny u szczurów, u których doświadczalnie przed terapią 
laserem została ona podana podskórnie [37]. Inne badania potwierdziły natomiast przy-
spieszony czas gojenia się ran u szczurów z cukrzycą [38]. Do podobnych wniosków 
doszli też inni autorzy, badając wpływ lasera niskoenergetycznego na gojenie się ran 
skórnych zarówno u szczurów cierpiących na cukrzycę, jak i zdrowych. W obu przypad-
kach nastąpiła poprawa zamknięcia otwartych ran oraz przyspieszony proces gojenia [39]. 

Pozytywne działanie promieniowania laserowego o niskiej energii na rany oraz inne 
uszkodzenia naskórka i skóry sprawia, że jest to terapia rekomendowana w przypadku 
leczenia zarówno świeżych, jak i przewlekłych ran. 

2.4. Terapia podciśnieniowa 

Terapia podciśnieniowa (ang. negative pressure wound therapy – NPWT) jest metodą, 
która wykorzystuje ciśnienie subatmosferyczne zastosowane miejscowo. Negatywne 
ciśnienie wytwarza się poprzez przemieszczanie cząsteczek gazu z określonego miejsca, 
np. z przestrzeni ponad leczoną raną, przy użyciu siły ssącej generowanej przez pompę [40]. 



 

Innowacyjne metody leczenia ran zwierząt 
 

13 

 

W leczeniu ran stosuje się porowaty materiał taki jak gąbka poliuretanowa otwarto-

komórkowa lub materiał z alkoholu poliwynylowego, które zapewniają bezpośredni 

kontakt z raną. Gąbka stosowana jako opatrunek powinna być ucięta w taki sposób, aby 

jej format odzwierciedlał rozmiary rany i przylegał do wszystkich obszarów odsło-

niętych i głębszych tkanek. Dzięki ich zastosowaniu podciśnienie jest rozprzestrzenione 

równomiernie na całej powierzchni uszkodzonej części ciała. Na warstwę gąbki nakła-

dany jest opatrunek okluzyjny, który ma na celu zapewnienia hermetycznej przestrzeni. 

System drenów ssących łączy z kolei aparat do terapii podciśnieniowej wraz z opatrun-

kiem, a zbiornik podłączony do pompy gromadzi wysięk wydobywający się z rany [41]. 

Borgquist i wsp., badając wpływ różnych wartości negatywnego ciśnienia na proces 

gojenia się ran u świń, potwierdzili, że maksymalne skurczenie rany osiągane jest już przy 

ciśnieniu 75 mmHg, natomiast największe usuwanie wysięku przy wartości 125 mmHg [42]. 

Terapię podciśnieniową można stosować w sposób ciągły, cykliczny lub przerywany 

[41]. Dokładny mechanizm działania NPWT nie jest jeszcze w pełni poznany, natomiast 

istnieje wiele udowodnionych efektów biologicznych i mechanicznych potwierdzających 

skuteczność stosowania podciśnienia w leczeniu ran. Jednym z nich jest ochrona urazu 

przed fluktuacjami termicznymi i onkotycznymi oraz zapewnienie stałego, wilgotnego 

podłoża [43, 44]. W przebiegu terapii podciśnieniowej stymulowany jest trójwymiarowy 

skurcz otwartych ran, przybliżając wolne brzegi do siebie, co skutkuje relaksacją skóry 

i łatwiejszym zamykaniem się rany [44, 45]. Końcowy efekt jest w znacznej mierze 

zależny od geometrii uszkodzenia i zauważalny jedynie w głębokich ranach [46]. 

Negatywne ciśnienie usuwa wysięk razem z wydzieliną ropną i redukuje rozwój infekcji. 

Prowadzi do zmniejszenia obrzęków, zwiększenia przepływu krwi przez ranę oraz do 

syntezy nowych naczyń krwionośnych w obrębie gojącej się tkanki [47]. Badania na 

psach i świniach udowodniły, że NPWT wpływa na mediatory zaangażowane w proces 

regeneracji, zwiększając stężenie cytokin, interleukin, czynnika wzrostu śródbłonka na-

czyniowego, czynnika wzrostu fibroblastów, a także na obniżenie koncentracji metalo-

proteinaz macierzy pozakomórkowej [48-52]. Procesy te prowadzą do zahamowania 

apoptozy, zwiększenia transdukcji sygnałów wewnątrzkomórkowych, zmiany ekspresji 

genów, a tym samym wzrostu proliferacji komórek i tworzenia się ziarniny [53]. Terapia 

podciśnieniowa zwiększa perfuzję tkanek i neowaskularyzację, przyspiesza również 

organizację i dojrzewanie tkanek w obrębie rany [54, 55]. Dodatkowo dzięki obniżeniu 

ciśnienia śródmiąższowego przyczynia się do zmniejszenia obrzęku i poprawy transportu 

wysięku z dala od uszkodzonego miejsca [44]. Dzięki gradientowi ciśnienia śród-

miąższowego dochodzi do mechanicznego odkształcenia fibroblastów i sieci kolagenowej, 

co z kolei indukuje przepływ jonów [56-58]. Wpływ podciśnienia na żywotność bakterii 

nie został jednoznacznie stwierdzony. Niektóre badania wskazują na brak odziaływania 

na bakterie (lub nawet ich wzrost) pomimo pozytywnego działania na gojenie się ran. 

W danych literaturowych znaleźć można opisy przypadków klinicznych u psów, 

kotów, koni, tygrysa, żółwia, nosorożca i ptaków, u których tę terapię zastosowano. 

Wskazania do zastosowania negatywnego podciśnienia obejmują ostre otwarte rany, 

rozejścia, oparzenia, przeszczepy skóry, płaty skórne, perforujące urazy klatki piersiowej 

oraz nacięcia wysokiego ryzyka [41]. 
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2.5. Metody opatrunkowe 

Opatrunek jest to sterylny materiał nakładany na ranę w celu przyspieszenia gojenia 
i ochrony uszkodzonej części ciała. Stosowany jest w celu ochrony miejsca zranienia 
przed czynnikami zewnętrznymi, utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia, 
wchłaniania wysięku i zapobiegania powstaniu procesów zapalnych w środowisku rany. 
Ważnym aspektem stosowania opatrunku jest również zapewnienie odpowiedniego 
poziomu przepuszczalności powietrza do rany i umożliwienie odprowadzenia nadmiaru 
wilgoci, która może przyczynić się do przyspieszenia namnażania mikroorganizmów. 
Kluczowe jest także wspomaganie procesu hemostazy, łagodzenie efektów bólowych 
oraz wspomaganie oczyszczania rany z wysięku. 

Główne materiały, z których są wykonane opatrunki to bawełna, jedwab oraz poliestry. 
Stosowanie tych produktów ma jednak wiele negatywnych konsekwencji, takich jak 
nadmierne przyleganie do rany, przez co w trakcie zmiany opatrunku uszkodzone zostają 
również zdrowe tkanki, a sam proces jest bolesny dla pacjenta. Stąd też coraz więcej 
grup badawczych skłania się ku nowym źródłom materiałów opatrunkowych – z wyko-
rzystaniem naturalnych dodatków wspomagających proces regeneracji. 

2.6. Nanowłókna 

Nanowłókna to ultracienkie włókna (o średnicy od kilku nanometrów do kilku mikro-
metrów), które są stosowane w produkcji opatrunków [59]. 

Właściwości fizykochemiczne nanomateriałów, takie jak hydrofobowość, ładunek 
powierzchniowy lub wielkość cząstek, mogą zostać zmodyfikowane i specjalnie zapro-
jektowane do naśladowania macierzy zewnątrzkomórkowej lub innych składników 
komórkowych, unikając naturalnych mechanizmów obronnych, tworząc znakomite warunki 
do integracji, naprawy i regeneracji tkanki [60, 61]  

Nanowłókna produkowane są ze stopionych bądź rozpuszczonych polimerów, za 
pomocą metody elektroprzędzenia. Włókna otrzymane przez elektroprzędzenie zbierane 
są w postaci membran. Porowata struktura membrany powoduje, że wysięk z rany nie 
gromadzi się w miejscu uszkodzenia i jednocześnie nie występuje efekt wysuszenia 
rany. Powstała w wyniku procesu elektroprzędzenia membrana nanowłóknista wykazuje 
kontrolowaną utratę wody (przez parowanie), doskonałą przepuszczalność tlenu i wspo-
maga zdolność drenażu płynów, jednocześnie ograniczając przedostawanie się egzogennych 
mikroorganizmów do wnętrza rany [62]. 

Opatrunki z nanowłókien wykorzystywane są często jako systemy dostarczania leków 
i rusztowania do regeneracji skóry [63]. Materiały o rozmiarach nano charakteryzują się 
wysokim stosunkiem powierzchni do objętości, ułatwia to skuteczne kapsułkowanie 
leku i poprawia kinetykę jego kontrolowanego uwalniania. Hydrofilowe leki są uwal-
niane dzięki dyfuzji prostej, natomiast hydrofobowe leki przez pęcznienie lub erozję 
matrycy polimerowej [64]. Opracowano różne techniki aplikowania do nanowłókien 
biocząsteczek wspomagających proces gojenia, takich jak czynnik wzrostu czy witaminy. 
Współosiowe elektroprzędzenie jest często stosowane do wytwarzania nanowłókien 
typu rdzeń-powłoka, na które składa się polimerowa powłoka zewnętrzna i wewnętrzny 
roztwór zawierający leki lub inne biocząsteczki. Możliwe jest także przyłączanie do 
nanowłókien nanocząsteczek srebra oraz związków pochodzenia roślinnego, takich jak 
olejki eteryczne czy miód, posiadających właściwości przeciwdrobnoustrojowe [65]. 
Obecnie często stosowanymi nanowłóknami są naturalne substancje – jak chitozan 
i kolagen. 
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2.6.1. Chitozan 

Proces regeneracji i naprawy uszkodzonych w wyniku zranienia tkanek wymaga 

materiałów opatrunkowych charakteryzujących się biokompatybilnością. Komórki 

organizmu powinny mieć możliwość przylegania do danej struktury i namnażania się 

bez wywoływania odczynów zapalnych. Do takich materiałów obecnie zaliczane są 

niektóre naturalne polimery macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak kolageny, gliko-

zaminy czy chitozan, który dodatkowo przyspiesza proces hemostazy [66, 67]. 

Chitozan – jako biomateriał – znany jest od dłuższego czasu ze swoich właściwości 

promujących gojenie się ran, a jego dostępność i znaczenie na rynku w formie 

opatrunków coraz bardziej wzrasta. Do najczęstszych z nich należą: hydrożele, gąbki 

chitozanowe, kompozyty chitozanowo-alginianowe, włókniny, kompozyty chitozanowo-

cynkowe lub chitozanowo-srebrowe [68]. 

Chityna jako związek chemiczny jest jednym z najczęściej występujących w przy-

rodzie polimerów. Jako materiał opatrunkowy otrzymywana jest przede wszystkim ze 

ściany komórek grzybów, ale możliwe jest też pozyskanie jej z zewnętrznych pancerzy 

skorupiaków morskich, głównie krabów i krewetek, jak również z zewnętrznych 

szkieletów insektów [69]. 

Materiał znany jako chitozan jest częściowo deacetylowaną formą chityny, wytwa-

rzaną metodą elektroprzędzenia wodnego. Należy do grupy polisacharydów o budowie 

liniowej, składa się z ułożonych naprzemiennie N-acetyloglukozoaminy i glukozaminy 

[70]. Chitozan jest związkiem o niskiej toksyczności, biodegradowalnym oraz kompaty-

bilnym z tkankami zwierząt [68]. Opatrunki wykonane z tego materiału wykazują 

działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze [71]. Mechanizm ich działania opiera się na 

adsorpcji grup aminowych cząsteczek chitozanu wokół ściany komórkowej bakterii, 

przez co naruszona jest jej ciągłość, w efekcie prowadzi to do wycieku materiału gene-

tycznego i innych organelli komórki. Bezpośrednie działanie chitozanu wewnątrz bakterii 

zaburza jej procesy enzymatyczne [72]. Ponadto chitozan powoduje zwiększenie produkcji 

czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego wraz z ich receptorami obecnymi na 

komórkach endotelialnych rany. Skutkuje to uruchomieniem szlaku kinazy tyrozynowej, 

co w efekcie wzmaga proces angiogenezy [73]. 

Hydrożele, będące sieciami hydrofilowych homopolimerów, posiadają zdolność 

absorpcji zwiększonych ilości płynów, przez co środowisko rany może być znacznie 

dłużej utrzymane w stymulującym procesie gojenia i odpowiednim nawilżeniu [74]. 

Niektórzy badacze sugerują, iż opatrunki w postaci nanowłókien chitozanowo-

alginianowych mogą wykazywać dodatkowe korzyści w procesie leczenia. Forma ta 

charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na lizozym. Jest to jeden z czynników 

powodujących jego rozkład na ranie. Powstałe chitooligomery silniej stymulują makrofagi 

i uczestniczą w odkładaniu kolagenu w miejscu regeneracji. Dodatkowo udowodniono 

również zwiększoną zdolność na rozciąganie i stabilność struktury [75]. 

Kolejnym kompozytem coraz częściej stosowanym w procesie leczenia są opatrunki 

łączone hydrożelu chitozanowego z heparyną. W tej formie obserwowane są korzystne 

skutki gojenia takie jak wzrost szybkości angiogenezy, tworzenia unaczynienia obocznego 

oraz powstanie nowej tkanki w miejscu zranienia. Poprawia się także ogólne ukrwienie, 

co ma szczególne znaczenie w przypadku kończyn [76]. 

Niektórzy badacze sugerują również pozytywne efekty w przypadku stosowania 

hydrożeli chitozanowych z alkoholu poliwinylowego z dodatkiem jadu pszczelego. Wybór 
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ten spowodowany jest wysoką zawartością licznych enzymów, peptydów oraz amin 

biogennych o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych zawartych 

w jadzie, co w połączeniu z opisanymi powyżej właściwościami hydrożeli oraz chitozanu 

potwierdziło bardzo dobre efekty terapeutyczna [76, 77]. 

W 2015 roku opisano badania na szczurach dotyczące wpływu dodatku zielonej 

herbaty do opatrunku chitozanowego oraz jego właściwości antybakteryjne. Zdolność 

poprawy procesu gojenia porównano z opatrunkiem chitozanowym bez dodatku i z do-

datkiem zielonej herbaty. Badania wykazały lepsze działanie regenerujące w grupie 

poddanej leczeniu z dodatkiem ekstraktu. Potwierdzono korzystne działanie zielonej 

herbaty na utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia środowiska rany, zmniejsze-

nia stanu zapalnego oraz przyspieszenie procesu regeneracji przy miejscowym stosowa-

niu zewnętrznym [78]. Właściwości te umożliwiają przyspieszenie procesu regeneracji, 

które spowodowane jest obecnością w zielonej herbacie polifenoli, głównie katechin 

powodujących efekt przeciwzapalny, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, przeciw-

nowotworowy oraz antyoksydacyjny. Dodatkowo substancjami aktywnymi w zielonej 

herbacie są karotenoidy, tokoferole oraz kwas askorbinowy. Korzystne właściwości 

powodują, że ekstrakt z zielonej herbaty coraz bardziej jest ceniony przez badaczy oraz 

lekarzy praktyków i stosowany również zewnętrznie [79-82]. 

2.6.2. Rybie łuski jako źródło kolagenu 

Kolagen jest naturalnie występującym białkiem warstwy powierzchniowej skóry, 

o wielu zastosowaniach w przemyśle biomedycznym. Może on inicjować tworzenie 

fibroblastów i przyspieszać migrację śródbłonka do tkanki rany, która pełni istotną rolę 

w procesie leczenia [83]. Często stosowany jest jako materiał bardzo nisko toksyczny 

o dużej stabilności i wysokiej zdolności wiązania, emulgowania oraz przyłączania wody 

i biokompatybilności. Dodatkową cechą kolagenu jest bardzo duża elastyczność, która 

zapewnia odpowiednie dopasowanie do ciała zwierzęcia, przeciwdziała przedostawaniu 

się patogenów ze środowiska zewnętrznego i zmniejsza ryzyko podrażnień oraz odczucia 

bólu. Materiał jest biodegradowalny, a jego wykorzystanie spełnia warunki recyklingu. 

Rybie łuski odpowiadają za około 3% masy ciała ryb i zawierają 50% kolagenu, 

głównie typu I charakteryzującego się niską antygenowością. Wymienione korzyści 

powodują, że materiał ten jest coraz częściej wskazywany jako opatrunek bliski 

idealnemu dla ran, a zarazem przyjazny środowisku [84, 85]. 

Dotychczas główne źródło w przemysłowej produkcji kolagenu stanowiły skóra 

i kości bydła oraz drobiu. Jednakże od pewnego czasu jest zainteresowanie kolagenem 

morskim. Spowodowane jest to większym bezpieczeństwem (w obliczu wybuchu 

licznych zwierzęcych epidemii, takich jak pryszczyca, gąbczasta encefalopatia bydła 

i ptasia grypa. Dodatkowo przemawiają za tym kierunkiem względy ekonomiczne 

i religijne [86, 87]. Podstawowymi gatunkami ryb, z których pozyskiwany jest kolagen 

do gojenia ran, są obecnie tilapie oraz cefale [88]. Dotychczas wykonano wiele badań 

porównawczych materiałów opatrunkowych zawierających kolagen rybi z kolagenem 

ptasim bądź też pochodzący, od świń. Badania wykazały, że w materiałach rybich 

wychwyt płynów jest 1,7 razy większy, a transmisja wilgoci zapewnia optymalne 

środowisko gojenia rany. Eksperyment przeprowadzony na ranach pooparzeniowych 

królików wykazał, że w przeciwieństwie do standardowych opatrunków z gazy, materiały 



 

Innowacyjne metody leczenia ran zwierząt 
 

17 

 

kolagenowe umożliwiły efektywniejsze gojenie oraz mniejsze bliznowacenie w porów-

naniu do opatrunków klasycznych [85, 89]. 

Badania przeprowadzone w 2020 roku w Chinach wykazały korzystny wpływ leczenia 

opatrunkowego hydrożelem kolagenowym wykonanym z rybich łusek z dodatkiem utle-

nionego alginianu sodu oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych, takich jak siarczan 

polimyksyny B i bacytracyna. Wykazały również redukcję bakterii E. coli oraz S. aureus, 

a także korzystne działanie na angiogenezę, reepitelializację i odkładanie kolagenu. 

Badacze sugerują jego szersze zastosowanie kliniczne z powodu bardzo pozytywnych 

wyników badań eksperymentalnych [87]. 

Kolejnym badaniem eksperymentalnym było doświadczenie przeprowadzone nad 

wpływem dodatku ekstraktu z rośliny Macrotyloma uniflorum do opatrunków kolageno-

wych. Wyniki badań wykazały, że ekstrakt ten posiada zdolność zwiększania wytrzy-

małości na rozciąganie, a także polepsza stabilność nowych włókien względem obecności 

kolagenazy. Jest to bardzo istotna obserwacja, ponieważ kolagen, sam będąc białkiem, 

wykazuje wrażliwość na ten enzym. Ponadto nie zauważono zmniejszenia biokompaty-

bilności całego opatrunku. Badania te są nadal prowadzone, a badacze sugerują ich 

zastosowanie szczególnie w przypadku głębokich ran oparzeniowych [90]. 

2.7. Metale 

Srebro jest dobrze znane jako środek bakteriobójczy i powszechnie używane do 

leczenia oparzeń, zakażonych ran oraz owrzodzeń. Przykładem jest azotan srebra, który 

stosowany jest w leczeniu przewlekłych, trudno gojących się ran. Dostępne są również 

w opatrunkach rożne formy powłok ze srebra, które zapewniają efektywne rozprowa-

dzanie leków [91, 92]. 

W leczeniu ran stosuje się z powodzeniem również nanocząsteczki metali, których 

co najmniej jeden wymiar mieści się w przedziale od 1 nm do 100 nm i charakteryzują 

się odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi od substancji makroskopowych, 

z których powstały. Ze względu na dużą powierzchnię nanocząsteczki srebra (ang. Silver 

nanoparticles – AgNPs) wykazują skuteczne działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym 

przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. W pierwszym etapie kontaktu 

z raną AgNPs prowadzą do uszkodzenia ściany i błony komórkowej bakterii. Następnie 

stymulują tworzenie reaktywnych form tlenu, które uszkadzają enzymy łańcucha odde-

chowego i w procesie peroksydacji lipidów niszczą błony biologiczne i enzymy łańcucha 

oddechowego [93]. Nanocząsteczki srebra zmniejszają stan zapalny poprzez redukcję 

stężania cytokin, zmniejszają infiltrację limfocytów i poprawiają odbudowę nabłonka, 

promując tym samym gojenie się ran [94]. 

Nanocząsteczki złota (ang. Gold nanoparticles – AuNPs) są biokompatybilne, stoso-

wane w regeneracji tkanek oraz w promowaniu gojenia się ran. Przez brak właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych, AuNPS powinny być stosowane z innymi biocząsteczkami 

takimi jak polisacharydy, czynniki wzrostu, peptydy i cząsteczki adhezyjne, a zastoso-

wanie kolagenu wiąże się z lepszą integracją AuNPs z biocząsteczkami. Tak zmody-

fikowane nanocząsteczki złota cechują się biokompatybilnością i biodegradowalnością, 

dzięki czemu mogą być szeroko stosowane w leczeniu ran. Dodatkowo AuNPs można 

stosować w połączeniu z żelatyną i chitozanem, co wykazuje bezpieczne i pozytywne 

działanie na poprawę regeneracji zniszczonych tkanek [95, 96]. Badania na szczurach, 

u których na skórne urazy zastosowano miejscowo AuNPs, wykazały zwiększoną 
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reepitelializację, poprawę tworzenia tkanki ziarninowej oraz zwiększone odkładanie się 

macierzy zewnątrzkomórkowej i stężenie włókien kolagenowych [97]. 

Cynk jest pierwiastkiem chemicznym, niezbędnym w procesie gojenia się ran. 

Stwierdzono, że miejscowe stosowanie cynku poprawia odnowę nabłonka, zmniejsza 

stan zapalny i ogranicza rozwój bakterii w ranach przewlekłych. Cynk jest również 

kofaktorem metaloproteinaz i odgrywa istotna rolę w regeneracji macierzy zewnątrz-

komórkowej. Nanocząsteczki tlenku cynku mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciw-

zapalne i antyseptyczne, a pozytywny efekt nanocząsteczek ZnO na gojenie się ran 

opiera się przede wszystkim na wielkości i stężeniu nanocząsteczek. Mają one bowiem 

większą aktywność antybakteryjną dzięki swoim małym rozmiarom i wysokiemu 

stosunkowi powierzchni do objętości. ZnO połączony z hydrożelem chitozanowym 

wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, co czyni go odpowiednim składnikiem 

materiałów opatrunkowych stosowanych na rany [98]. Dodatkowo cynk działa również 

jako regulator migracji keranocytów i autofagocytozę, które mają kluczowe znaczenia 

dla prawidłowego gojenia się ran [99]. 

Miedź jest niezbędnym elementem w wielu procesach związanych z gojeniem się ran 

[100]. Udowodniono, że stymuluje wytwarzanie czynnika wzrostu śródbłonka naczynio-

wego, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu angiogenezy [101]. Miedź razem 

z cynkiem są kofaktorami dysmutazy ponadtlekowej, której funkcją jest kataliza reakcji 

dysmutacji rodnika ponadtlenkowego do nadtlenku wodoru, prowadząc do zmniejszenia 

skutków stresu oksydacyjnego. Miedź chroni również przed toksycznym działaniem 

tlenku azotu poprzez ograniczenie czynników prozapalnych [102, 103]. Stanowi koenzym 

oksydaz lizynowych odpowiedzialnych za tworzenie wiązań poprzecznych w kolagenie 

i elastynie oraz wpływa na ekspresję czynnika wzrostu integryn, a także promuje uwal-

nianie czynnika wzrostu fibroblastów [104]. Miedź jest również niezbędna do prawidło-

wej funkcji skóry, naczyń krwionośnych, tkanki łącznej i nabłonka. Bierze udział 

w syntezie melaniny, melatoniny i hemoglobiny [105, 106]. Po zastosowaniu na rany 

myszy cierpiących na cukrzycę opatrunku z tlenkiem miedzi zwiększyła się ekspresja 

genów i miejscowo powodowała wzrost stężenie czynników proangiogennych, prowadząc 

do stymulacji tworzenia się nowych naczyń krwionośnych i lepszego zamykania się rany 

[107]. 

Zastosowanie metali i ich związków, a także nanocząsteczek metali w opatrunkach 

jest obiecującą metodą leczenia ran. Badania kliniczne prowadzone w tym kierunku dają 

perspektywę szerszego zastosowania ich w medycynie weterynaryjnej. 

3. Podsumowanie 

Leczenie ran jest złożonym procesem, w który zaangażowane jest wiele mechanizmów 

organizmu. Odpowiednio dobrana terapia może w znaczny sposób przyspieszyć proces 

regeneracji, często zapobiegając wielu komplikacjom związanym z urazem. Najnowsze 

badania wskazują, że najlepsze efekty uzyskać można łącząc wspomagające metody 

fizyczne, takie jak ozonoterapia, laseroterapia, magnetoterapia czy terapia podciśnieniowa 

z leczeniem opatrunkowym. Prowadzonych jest wiele badań i prac doświadczalnych nad 

znalezieniem idealnego materiału opatrunkowego. Naturalne komponenty, takie jak 

naturalny kolagen czy też chitozan – w połączniu z dodatkami wspomagającymi ich 

naturalne właściwości – coraz bardziej spełniają te warunki. Obecnie na rynku dostępnych 

jest wiele innowacji w dziedzinie opatrunków o potwierdzonym działaniu, często jednak 
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lekarze w praktyce klinicznej nie korzystają z nowoczesnych badań, stosują standardowo 

przyjęte metody i materiały, pomimo ich wielu negatywnych skutków ubocznych. Dla-

tego tak ważne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod gojenia 

ran i dążenie do jak najlepszej opieki nad zwierzęcymi pacjentami. 
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Innowacyjne metody leczenia ran zwierząt 

Streszczenie 

Leczenie ran w medycynie weterynaryjnej jest nieodzownym aspektem codziennej praktyki klinicznej. Na 

rynku dostępnych jest wiele alternatyw dla tradycyjnych opatrunków z bawełny, jednakże nie są one stosowane 
na szeroką skalę. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej innowacyjnych metod leczenia ran, do których 

należą zarówno metody fizykalne, jak i nowoczesne opatrunki. Wszystkie one prowadzą do przyspieszenia 

regeneracji tkanek oraz ograniczenia niepożądanych skutków związanych z głębokimi i trudno gojącymi się 

ranami. Do metod fizykalnych o udowodnionym pozytywnym wpławie możemy zaliczyć ozonoterapię, 
laseroterapię, a także wykorzystanie pola magnetycznego, jak i podciśnienia. Głównym celem zastowania 
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opatrunków jest odgraniczenie rany od środowiska zewnętrzego i potencjalnych patogenów. Naturalne 

maleriały opatrunkowe takie jak kolagen czy chitozan, będące biomateriałami, sprawiają, że komórki orga-

nizmu zwierzęcego mają możliwość przylegania do ich struktury i namnażania się bez wywoływania odczy-

nów zapalnych. Również dodanie do opatrunków związków metali, takich jak tlenek miedzi, cynku czy nano-
cząsteczek strebra i złota, stwarza bardziej optymalne warunki do gojenia się ran. Wielu lekarzy weterynarii 

nie jest świadomych dostępności podanych metod. W powyższej pracy autorzy starali się podkreślić, jak 

ważne jest zwiększenie świadomości dotyczącej innowacji w zakresie leczenia ran, a także kontynuwanie 

badań w tej dziedzinie. 
Słowa kluczowe: gojenie ran, opatrunki, metody fizykalne 

Innovative methods of animals’ wound healing 

Abstract 

Wound healing is a complex process developing for over millions of years of phylogenetic development, 

involving both local mechanisms and the systemic immune and circulatory systems. There can be 

distinguishable following phases of the wound healing process: cleaning, remodeling, shrinking and scar 
formation. Blood clotting, inflammation and regeneration is initiated by the exposed tissues within the 

wound. Therefore, it is very important to treat the wound as fast as possible. Currently, there are many 

materials and techniques available on the market that support the natural regeneration processes as an 

alternative to traditional cotton dressings. The aim of the study is to present modern, accessible and effective 
methods supporting the wound healing process. Currently, the most popular are natural dressings based on 

chitosan and collagen, which support the healing process at all its stages. Many medical tests also show 

a positive effect of dressings with the addition of copper and silver ions, which have an antibacterial effect. 

Physical methods such as ozone therapy, magnetotherapy, laser therapy and negative pressure can be also 
used in case of difficult-to-heal wounds, which veterinarians face more and more often. 

Keywords: wound healing, innovative methods of animals’ wound healing, wound dressing 
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Aktualne zagrożenia w hodowli i chowie krajowych ras 

trzody chlewnej i możliwości przeciwdziałania im 

1. Wprowadzenie 

Spośród różnych gatunków mięsa spożywanego w Polsce konsumenci najczęściej 
wybierają wieprzowinę. Jest to spowodowane tradycjami kulinarnymi, ogólną dostępnością, 
wartością odżywczą oraz stosunkowo konkurencyjną ceną produktu [1, 2]. Wędliny 
i inne przetwory wieprzowe są atrakcyjne dla konsumentów ze względów smakowych, 
kulinarnych, jak również z uwagi na zawarte w nich pełnowartościowe składniki 
odżywcze istotne dla diety człowieka [3]. 

W Polsce wzrasta świadomość konsumencka oraz patriotyzm konsumencki, co skut-
kuje rosnącą liczbą nabywców poszukujących wieprzowiny i wędlin pochodzących 
z krajowych ras świń, utrzymywanych w rodzinnych gospodarstwach z wieloletnią 
tradycją hodowlaną i produkcyjną, żywionych paszami gospodarskimi, często bez 
GMO, w warunkach optymalnego dobrostanu [4]. W przypadku utrzymania tego trendu 
można liczyć na rozwój hodowli i chowu rodzimych ras, które są wypierane w produkcji 
towarowej przez wysokoprodukcyjne rasy trzody chlewnej oraz świnie hybrydowe [5]. 
Aktualnie w Polsce utrzymywane są następujące rasy krajowe: wielka biała polska 
(wbp), polska biała zwisłoucha (pbz), puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra. Są to 
populacje przystosowane do panujących na danym terenie warunków środowiskowych, 
jak również do lokalnej bazy paszowej [2]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rasy 
puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra są objęte hodowlą zachowawczą [6]. 

Pozyskiwany obecnie surowiec rzeźny można podzielić na tzw. masowy o przeciętnej 
jakości konsumpcyjnej i surowiec wysokogatunkowy charakteryzujący się wysoką war-
tością odżywczą i smakowitością, pochodzący z krajowych ras świń oraz ich mieszańców. 
Powyższy podział jest szczególnie zauważalny w regionach posiadających wieloletnie 
tradycje hodowlane, jak to ma miejsce np. na Lubelszczyźnie. Uwzględniając rosnące 
zapotrzebowanie na wieprzowinę o wysokich walorach konsumpcyjnych i technolo-
gicznych, należałoby zwiększyć udział krajowych ras świń w ogólnej produkcji 
wieprzowiny w Polsce [7, 8]. 

Celem pracy była analiza aktualnych zagrożeń w hodowli krajowych ras świń oraz 
możliwości przeciwdziałania im. 
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2. Krajowe rasy świń 

2.1. Wielka biała polska 

Rasa wielka biała polska powstała w wyniku krzyżowania prymitywnych ras świń 

krajowych: polskiej dużej długouchej i polskiej małej ostrouchej z rasą wielką białą 

angielską i białą ostrouchą. Rasa została oficjalnie uznana w 1961 roku. Świnie rasy 

wielkiej białej polskiej odznaczają się bardzo dobrą użytkowością rozpłodową oraz dobrą 

tuczną i rzeźną. Lochy charakteryzują się wysoką mlecznością oraz licznymi i zdrowymi 

miotami. Świnie te bardzo dobrze znoszą zmienne warunki środowiskowe i są stosunkowo 

odporne na czynniki stresogenne. Cechują się wysoką jakością mięsa o korzystnej 

zawartości tłuszczu (około 2%) [8]. W 2018 roku rasa wielka biała polska została 

wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego [9]. 

2.2. Polska biała zwisłoucha 

Świnie tej rasy wywodzą się od wielkiej świni nizinnej wielkouchej, która charakte-

ryzowała się optymalna zawartością tłuszczu w mięsie oraz jędrną słoniną. Na początku 

XX wieku podjęto decyzję o krzyżowaniu jej ze świnią uszlachetnioną niemiecką 

krajową typu westfalskiego [8]. Utworzona populacja cieszyła się dużym zaintereso-

waniem w gospodarstwach chłopskich ze względu na troskliwość macierzyńską loch 

oraz ich dobrą płodność. Rasa została oficjalnie uznana w 1961 roku. Rasa polska biała 

zwisłoucha wyróżnia się wysoką płodnością i plennością oraz cechami rzeźnymi, w tym 

jakością mięsa, dzięki czemu została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych [9]. 

2.3. Złotnicka biała 

Rasa złotnicka biała powstała w latach 1946-1949 z krzyżowania świni wielkiej 

polskiej długouchej pochodzącej z Wileńszczyzny i świni polskiej krótkouchej oraz rasy 

wielkiej białej angielskiej. Świnie rasy złotnickiej białej, utrzymywane w hodowli zacho-

wawczej, są zwierzętami w typie mięsnym. Późno dojrzewają, a ich tempo wzrostu 

pozostaje na średnim poziomie. Rasa ta jest znakomicie przystosowana do lokalnych 

warunków środowiska. Lochy rasy złotnickiej białej wykazują wysoką troskliwość 

macierzyńską oraz cechy użytkowości rozpłodowej na dobrym poziomie. Prace hodowlane 

prowadzone na przestrzeni lat umożliwiły zwiększenie dziennych przyrostów oraz redukcję 

otłuszczenia, co pozwoliło na dostosowanie rasy do tuczu intensywnego [10]. 

2.4. Złotnicka pstra 

Rasa powstała w pierwszej połowie XX wieku. Świnie rasy złotnickiej pstrej to 

zwierzęta w typie mięsno-słoninowym z ukierunkowaniem na mięsny. Lochy charakte-

ryzują się dobrym poziomem cech użytkowości rozpłodowej, jakkolwiek jest on 

najniższy spośród świń ras rodzimych. Jednocześnie od tej rasy świń pozyskuje się 

mięso o wysokiej jakości organoleptycznej, szczególnie przydatne do produkcji wędlin 

trwałych. Zwierzęta tej rasy są bardzo odporne na zmienne warunki środowiskowe, 

dlatego są polecane do chowu ekologicznego [11, 12]. 

2.5. Puławska 

Rasa puławska jest najstarszą obecnie użytkowaną rodzimą rasą świń w Polsce. 

Pierwsze informacje o niej pochodzą z 1926 roku, kiedy to prof. Zdzisław Zabielski 
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podjął prace hodowlane nad doskonaleniem około 30 prosiąt zakupionych we wsi Gołąb 

(powiat puławski). Prosięta te, nazywane „łaciatkami”, były mieszańcami prymitywnych 

świń miejscowych (polska świnia kłapoucha i mała polska ostroucha) oraz angielskiej 

rasy berkshire [13]. Świnie te charakteryzuje łagodny behawior, wczesne dojrzewanie 

rozpłodowe oraz wysoka odporność na czynniki stresogenne pojawiające się w różnych 

fazach produkcji. Wysoka mleczność, płodność, plenność, jak również bardzo dobre 

cechy macierzyńskie stanowią najważniejsze wyznaczniki użytkowości rozpłodowej 

loch [14, 15]. Świnie rasy puławskiej wyróżniają się wysoką jakością konsumpcyjną 

i technologiczną pozyskiwanego surowca rzeźnego [16, 17]. Cechy użytkowe charakte-

rystyczne dla świń rasy puławskiej oraz udokumentowana tradycja hodowlana pozwoliły 

na wpisanie jej na Listę Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego [9]. 

3. Charakterystyka użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej ras krajowych 

Świnie ras krajowych wykazują szereg specyficznych, korzystnych cech rozpłodo-

wych, tucznych i rzeźnych pozwalających na ich pełniejsze niż dotychczas wyko-

rzystanie w produkcji wieprzowiny w Polsce. 

Na użytkowość rozpłodową loch składa się liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie 

(szt.), liczba prosiąt w 21. dniu życia w miocie (szt.), liczba sutków (szt.), wiek pierwszego 

oproszenia (dni). W tabeli 1 przedstawiono wartości cech rozpłodowych świń ras 

krajowych w latach 2010-2020. Analizowane rasy zalicza się do grupy ras matecznych, 

dlatego są one wykorzystywane w krzyżowaniu towarowym w celu zwiększenia liczeb-

ności oraz wartości biologicznej miotu, tj. masy oraz odporności czynnej i biernej miotów. 

Najwyższą płodnością rzeczywistą, tj. liczbą prosiąt żywo urodzonych w miocie, 

charakteryzowała się rasa pbz. W odniesieniu do liczby prosiąt odchowanych w miocie 

do 21. dnia życia zarówno dla rasy pbz, jak i wbp zaobserwowano znaczący wzrost 

wartości (ok. 10%) tej cechy na przestrzeni 10 lat, co świadczy o skuteczności prac 

hodowlanych. Kolejnym kryterium użytkowości rozpłodowej jest liczba sutków u lochy. 

Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że liczba sutków u loch ras 

krajowych wykazuje tendencję wzrostową, co jest wyrazem wysokiego potencjału 

rozpłodowego. W aspekcie ekonomicznym oraz fizjologicznym istotne znaczenie ma 

również wiek w dniu pierwszego oproszenia loszek. Wynika to z faktu, że przeznaczenie 

zbyt młodych loszek do krycia może przynieść negatywne skutki w ich rozwoju fizycznym 

oraz długości okresu ich użytkowania rozpłodowego [18]. Z przedstawionych danych 

wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat wskaźnik ten u rasy puławskiej wynosił około 

365 dni. Ostatnią z analizowanych cech rozpłodowych był okres międzymiotu, który 

w przypadku rasy pbz oraz wbp zawierał się w granicach od 165 dni do 174 dni. Świnie 

ras zachowawczych charakteryzowały się dłuższym cyklem rozpłodowym, w porównaniu 

do ras wbp i pbz, co wynika z ich odmiennego typu użytkowego [19]. 
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Tabela 1. Wartość cech rozpłodowych świń ras krajowych w latach 2010-2020 

Cecha Rasa 
Rok oceny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba prosiąt 

żywo 
urodzonych 

w miocie 

(szt.) 

wbp 11,48 11,54 11,70 11,76 11,80 11,88 11,97 12,30 12,38 12,32 12,47 

pbz 11,55 11,68 11,81 11,89 11,93 11,98 12,02 12,20 12,27 12,50 12,65 

puławska 10,95 11,12 10,87 10,93 10,98 11,05 10,62 10,54 10,53 10,35 10,33 

złotnicka 

biała 9,32 9,14 9,61 9,59 9,68 9,57 9,33 8,96 8,95 8,72 9,64 

złotnicka 

pstra 8,95 8,83 9,17 8,87 9,05 9,32 9,46 8,79 8,57 8,28 8,25 

Liczba prosiąt 

w 21. dniu 

życia (szt.) 

wbp 10,67 10,74 10,82 10,90 11,04 11,09 11,08 11,37 11,48 11,43 11,64 

pbz 10,71 10,85 10,94 11,05 11,09 11,10 11,08 11,25 11,33 11,54 11,70 

puławska 10,09 10,22 9,97 9,98 10,14 10,12 9,45 9,37 9,40 9,25 9,16 

złotnicka 

biała 8,26 8,34 8,83 8,69 8,93 8,83 8,50 8,17 8,25 8,11 8,07 

złotnicka 

pstra 8,01 8,00 8,17 7,92 8,13 8,38 8,29 7,70 7,51 7,32 7,05 

Liczba 
sutków lochy 

(szt.) 

wbp 14,49 14,49 14,51 14,57 14,61 14,67 14,73 14,78 14,81 14,89 14,93 

pbz 14,66 14,72 14,74 14,78 14,82 14,88 14,94 15,02 15,10 15,18 15,25 

puławska 14,36 14,37 14,36 14,34 14,42 14,34 14,36 14,39 14,43 14,44 14,42 

złotnicka 

biała 14,00 14,07 14,06 14,07 14,09 14,08 14,09 14,06 14,08 14,05 14,03 

złotnicka 

pstra 14,61 13,60 13,66 13,61 13,60 13,64 13,59 13,60 13,62 13,59 13,57 

Wiek w dniu 

pierwszego 

oproszenia 
(dni) 

wbp 354 360 355 356 358 359 358 360 367 364 365 

pbz 344 350 348 348 348 350 351 348 356 359 359 

puławska 342 353 360 357 355 347 365 358 387 374 378 

złotnicka 

biała 381 369 390 390 389 396 408 411 416 420 413 

złotnicka 

pstra 436 433 420 416 421 411 407 399 400 400 404 

Długość 
cyklu 

rozpłodowego 

(dni) 

wbp 169 168 170 170 172 170 166 166 165 167 167 

pbz 171 172 171 170 169 169 170 169 170 173 173 

puławska 186 191 192 192 188 186 185 187 189 195 201 

złotnicka 

biała 197 203 208 212 215 229 218 249 226 232 236 

złotnicka 

pstra 203 202 211 215 210 214 216 226 229 243 268 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20, 21]. 

Porównanie wartości cech tucznych i rzeźnych świń ras krajowych (tab. 2) wykazało, 

że na przestrzeni lat 2010-2020 przyrost dzienny standaryzowany zmniejszył się dla 

świń rasy puławskiej o 33 g, zaś dla świń rasy złotnickiej pstrej o 50 g. Dla pozostałych 

ras odnotowano wzrost wartości tego parametru. Świnie ras zachowawczych charakte-

ryzowały się grubszą słoniną, tj. puławska – ok. 4 mm, złotnicka biała ok. 8 mm, 

złotnicka pstra ok. 10 mm w porównaniu do ras wbp i pbz. W odniesieniu do wysokości 

„oka” polędwicy najniższe wartości zaobserwowano dla świń rasy złotnickiej pstrej, 

najwyższe zaś dla wbp, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w odnotowanej 

mięsności. Świnie ras wbp i pbz w porównaniu do pozostałych ras wyróżniały się 
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wysokim udziałem tkanki mięśniowej w tuszy. Mimo iż świnie rasy puławskiej, 

złotnickiej pstrej oraz białej charakteryzują się niższą zawartością mięsa w tuszy, to 

cechuje się ono wysoką jakością technologiczną, odżywczą i konsumencką [8]. 

Tabela 2. Wartość cech tucznych i rzeźnych świń ras krajowych w latach 2010-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20, 21]. 

4. Jakość mięsa pochodzącego od świń ras krajowych 

Jakość mięsa można określić jako szereg cech mających zaspokoić potrzeby produ-

centów, przetwórców, konsumentów [22]. Z kolei według producentów wieprzowiny 

„jakość” to zespół cech, które mogą przyczynić się do wyróżnienia produktu w skali 

rynku, a tym samym przynieść producentom jak największe korzyści finansowe [23]. 

Jakość mięsa wieprzowego oraz przetworów wieprzowych z punktu widzenia konsu-

menta uwarunkowana jest często przyzwyczajeniami, tradycjami, wcześniejszymi 

doświadczeniami oraz stawianymi oczekiwaniami [24], które w odniesieniu do wartości 

odżywczej, a nawet dietetycznej, stale ulegają zmianom [25]. Zdaniem Mariusza 

Grębowca [26] troska o środowisko i dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo produkcji oraz 

Cecha Rasa 
Rok oceny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P
rz
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ro

st
 d

zi
en

n
y
 

st
an

d
ar

y
zo

w
an

y
 (

g
) wbp 634 638 644 653 662 653 648 653 651 664 659 

pbz 637 640 646 651 652 647 644 664 661 673 674 

puławska 598 575 588 577 582 587 565 562 571 565 565 

złotnicka 

biała 479 493 507 496 481 505 495 496 496 477 512 

złotnicka 

pstra 470 466 475 443 444 403 437 448 443 429 420 

Ś
re

d
n
ia

 g
ru

b
o
ść

 

sł
o
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y
 s

ta
n
d
a-

ry
zo

w
an

a 
(m

m
) 

wbp 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

pbz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

puławska 14 13 13 13 13 13 14 14 13 13 13 

złotnicka 

biała 17 17 18 17 17 19 19 18 18 17 18 

złotnicka 
pstra 20 23 23 21 20 19 21 21 20 20 19 

W
y
so

k
o
ść

 „
o
k
a”

 

p
o
lę

d
w

ic
y
 (

m
m

) 

wbp 55 56 56 56 56 57 57 58 58 59 59 

pbz 55 55 56 56 56 56 56 57 57 58 58 

puławska 50 50 51 52 51 51 52 52 53 52 53 

złotnicka 

biała 44 46 45 45 47 45 45 47 46 44 47 

złotnicka 

pstra 41 45 43 41 41 41 41 41 43 41 41 

Z
aw

ar
to

ść
 m

ię
sa

 w
 

tu
sz

y
 

st
an

d
ar

y
zo

w
an

a 
(%

) wbp 58,8 58,7 58,9 59,3 59,4 59,3 59,2 59,2 59,6 59,4 59,4 

pbz 58,1 58,4 58,5 58,8 59,0 58,9 58,8 58,8 58,2 58,3 59,4 

puławska 53,4 55,0 54,5 55,2 54,9 54,5 54,8 54,9 55,9 56,2 56,1 

złotnicka 
biała 50,7 51,2 50,6 51,5 51,5 49,4 49,1 50,6 50,4 51,3 50,9 

złotnicka 

pstra 48,0 45,7 45,5 47,3 47,7 48,7 46,7 46,6 47,9 47,9 48,1 
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odpowiednie parametry fizykochemiczne stanowią główne oczekiwania nabywców 

wieprzowiny. Oczekiwania konsumentów, producentów i przetwórców wieprzowiny 

można rozpatrywać w odniesieniu do różnych wskaźników jakościowych – począwszy 

od warunków utrzymania świń na poszczególnych etapach chowu aż do smakowitości 

mięsa kulinarnego i przetworów wieprzowych (tab. 3). 

Tabela 3. Kryteria oceny jakości mięsa wieprzowego 

Wskaźnik jakości – ocena Cecha 

Konsumpcyjna smak, zapach, kruchość, soczystość 

Żywieniowa strawność, zawartość białka, witamin i składników mineralnych 

Technologiczna odczyn, wodochłonność, zawartość tkanki łącznej 

Higieniczna bezpieczeństwo mikrobiologiczne, poziom wykrwawienia, 

obecność zanieczyszczeń i substancji szkodliwych 

Etyczna poziom dobrostanu, przekonania religijne 

Źródło: [27]. 

Jakość wieprzowiny jest kształtowana przez czynniki genetyczne (rasa, płeć) oraz 

środowiskowe (utrzymanie zwierząt, wiek, żywienie, obrót okołoubojowy, postępowanie 

poubojowe) [28]. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na jakość wieprzowiny są 

rasa i genotyp tuczników [29]. Obecnie preferowane jest wybitnie chude mięso wieprzo-

we, charakteryzujące się szczególnie niskim otłuszczeniem. Jednak w aspekcie jakości 

konsumpcyjnej nie stanowi ono wartościowego surowca kulinarnego lub materiału do 

produkcji wędlin. Zazwyczaj cechuje się wysoką wodnistością, nieodpowiednią barwą, 

małą soczystością oraz nieprawidłowym zakwaszeniem. Poprzez wykorzystanie krajo-

wych ras świń można uzyskać korzystniejsze walory organoleptyczno-odżywcze mięsa 

i jego przetworów [8, 17]. 

5. Zagrożenia w hodowli krajowych ras świń 

W hodowli ras wbp i pbz, które powinny stanowić główną bazę w produkcji krajowej 

wieprzowiny, od kilkunastu lat notuje się stagnację, a nawet spadek liczebności popu-

lacji tych zwierząt (wykres 1). Z kolei odnotowany wzrost liczebności ras zachowaw-

czych jest wynikiem przede wszystkich stosowanego od ponad dekady systemu dopłat 

w ramach kolejnych edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wykres 2). 

Główne zagrożenie dla hodowli krajowych ras świń stanowi import prosiąt i warchla-

ków do tuczu oraz mięsa (najczęściej w postaci tusz mrożonych). W roku 2004 import 

warchlaków wynosił 134 258 sztuk, zaś w roku 2020 wzrósł do 6 474 751 sztuk. W ciągu 

ostatnich lat na europejskim rynku wieprzowiny dokonało się wiele zmian, które 

wpłynęły na intensyfikację produkcji świń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 

Niektóre z nich stały się dominującym eksporterem prosiąt i warchlaków, inne z kolei 

znaczącym producentem tuczników [30, 31]. Import prosiąt oraz tusz wieprzowych do 

Polski spowodowany jest pozornie bardziej korzystną ekonomicznie alternatywą 

pozyskiwania wieprzowiny [32]. W ostatnich latach coraz większa liczba producentów 

decyduje się na prowadzenie intensywnego tuczu w systemie nakładczym, który polega 

na odchowie warchlaków dostarczonych do gospodarstw przez określone przedsię-

biorstwo, najczęściej zajmujące się również przetwórstwem mięsa. Rolnik oprócz zwierząt 

ma zapewnioną również paszę dla nich oraz opiekę weterynaryjną. Za wykonaną pracę 

związaną z tuczem rolnik otrzymuje określoną w umowie zapłatę, niezależną od obecnych 
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zmian cen na rynku żywca, co sprawia, że przychód jest stały i nie wynika z koniunktury 

rynku. Stabilne warunki finansowe oferowane przez przedsiębiorstwa sprawiły, że tucz 

nakładczy stał się dość popularną formą odchowu świń [33]. Spowodowane jest to 

faktem, iż sam tucz stanowi proces mniej pracochłonny oraz zdecydowanie łatwiejszy 

niż produkcja w cyklu zamkniętym, która zawiera najtrudniejszy etap, jakim jest rozród 

świń [34]. 

 

Wykres 1. Liczebność loch ras wbp i pbz w latach 2010-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 

 
Wykres 2. Liczebność loch ras zachowawczych w latach 2014-2020  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [21]. 
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Kolejnym poważnym zagrożeniem dla hodowli i wykorzystania krajowych ras świń 

jest fakt, że większość tuczników ubijanych w Polsce są to tzw. zwierzęta hybrydowe, 

czyli mieszańce wielu ras międzynarodowych, wysokoprodukcyjnych – jak landrace, 

yorkshire, pietrain, duroc, hampshire, które dzięki efektowi heterozji charakteryzują się 

bardzo wysokimi cechami użytkowości rozpłodowej (np. plenność) oraz tucznej (np. 

przyrosty dobowe) i rzeźnej (np. mięsność) [35]. W połączeniu z rosnąca liczbą produ-

centów zagranicznych oferujących nasienie knurów hybrydowych do inseminacji na 

polskim rynku spowodowało to istotny wzrost populacji tuczników mieszańców w naszym 

kraju. Należy jednak zwrócić uwagę, że jakość mięsa pozyskiwanego od tuczników hybry-

dowych jest niższa niż jakość mięsa pochodzącego od osobników ras krajowych [36]. 

6. Przeciwdziałanie zagrożeniom w produkcji krajowych ras trzody chlewnej 

Analizując wymienione zagrożenia w hodowli krajowych ras świń oraz rosnące 

wymagania konsumentów należy podjąć działania mające na celu promocję krajowych 

ras świń oraz pozyskanego od nich mięsa kulinarnego i wędlin [37]. Wydaje się, że 

można by to osiągnąć poprzez: 

1. Zastosowanie systemu dopłat do produkcji tuczników, analogicznie jak ma to 

miejsce dla rodzimych ras: puławskiej, złotnickiej białej i złotnickiej pstrej, do 

których przysługuje dopłata w wysokości 1234 zł/szt. w ramach pakietu „Zacho-

wanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” z programu 

rolno-środowiskowo-klimatycznego [38]. 

2. Marketing mięsa i wędlin, które w odniesieniu do szeroko rozumianej jakości 

znacznie przewyższają dotychczas oferowany surowiec i produkt masowy. Od ras 

i mieszańców wysokoprodukcyjnych oczekuje się przede wszystkim szybkich 

przyrostów oraz niewielkiego otłuszczenia tuszy. Powoduje to jednak zmniejszenie 

zawartości tłuszczu śródmięśniowego – IMF, który jest odpowiedzialny za walory 

smakowe mięsa i wyprodukowanych z niego wędlin. By osiągnąć optymalną jakość 

surowca udział IMF powinien wynosić od 2,5-3,0% [39]. Rasy krajowe charakte-

ryzują się mniejszymi przyrostami dobowymi oraz większym otłuszczeniem, 

zawierają jednak pożądaną ilość tłuszczu śródmięśniowego, co zapewnia odpo-

wiednią strukturę mięsa, a pozyskana słonina stanowi doskonały surowiec wyko-

rzystywany w produkcji wędlin wysokogatunkowych. Alternatywą dla utrzymania 

i hodowli krajowych ras świń może być zatem produkcja wędlin i innych wyrobów 

opatrzonych certyfikatami jakości oraz ich sprzedaż w lokalnych gospodarstwach. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie odpowiedniego system ochrony 

i promocji produktów regionalnych. W rezultacie wprowadzenia tych czynności 

małe gospodarstwa prowadzące produkcję krajowych ras świń pozyskałyby 

dodatkowe źródło dochodu, jak również przyczyniłoby się to do rozwoju turystyki 

wiejskiej oraz dziedzictwa kulinarnego Polski [37, 8]. 

3. Promocja systemu produkcji krajowej wieprzowiny w gospodarstwach rodzinnych 

z uwzględnieniem wysokiej jakości etycznej produktu, tj. zapewnienia wysokiego 

dobrostanu oraz żywienia paszami wyprodukowanymi w gospodarstwie, bez pasz 

GMO. Rasy krajowe, szczególnie te zachowawcze, charakteryzują się bardzo dobrym 

wykorzystaniem białkowych pasz krajowych wysokobiałkowych, dlatego też wpro-

wadzanie nasion krajowych roślin strączkowych (jako częściowego zamiennika 

poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO w mieszankach dla tych zwierząt) nie powinno 
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mieć negatywnego wpływu na zawartość białka i związków mineralnych w produ-

kowanym przez nich mięsie, a nawet może pozytywnie wpływać na jakość wielo-

nasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym [40]. 

7. Podsumowanie 

W hodowli ras krajowych (wbp, pbz) od kilkunastu lat notuje się spadek liczebności 

populacji tych zwierząt, co wynika m.in. z rosnącej popularności świń hybrydowych, 

tuczu nakładczego oraz wzrastającego importu prosiąt i warchlaków do tuczu oraz mięsa. 

Mając na względzie wysoką jakość mięsa świń ras krajowych, zasadne jest podjęcie 

działań zmierzających do odbudowy ich pogłowia, szczególnie w odniesieniu do ras: 

wielka biała polska i polska biała zwisłoucha, które powinny stanowić podstawę 

w produkcji krajowej wieprzowiny. 
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Aktualne zagrożenia w hodowli i chowie krajowych ras trzody chlewnej 

i możliwości przeciwdziałania im 

Streszczenie 

Obecnie w Polsce utrzymywane są następujące krajowe rasy świń: wielka biała polska (wbp), polska biała 

zwisłoucha (pbz), puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra. Wykazują one szereg specyficznych i bardzo 

korzystnych cech oraz są przystosowane do miejscowych warunków środowiskowych. Wzrastające zapo-
trzebowanie na wieprzowinę o wysokiej jakości odżywczej, konsumpcyjnej i etycznej skłania do zwięk-

szenia udziału krajowych ras świń w produkcji wieprzowiny w Polsce. Celem pracy była analiza aktualnych 

zagrożeń w hodowli krajowych ras świń oraz możliwości przeciwdziałania im. Z analizy danych wynika, że 

liczebność populacji krajowych ras świń od kilkunastu lat ulega zmniejszaniu. Spowodowane jest to głownie 
stale wzrastającym importem prosiąt do tuczu oraz mięsa wieprzowego. Ponadto negatywnie na produkcję 

wpływa coraz częściej praktykowany w gospodarstwach tucz nakładczy oraz użytkowanie świń hybrydo-

wych. Mając na względzie wysoką jakość mięsa świń ras krajowych, zasadne jest podjęcie takich działań 

jak dopłaty dla hodowców i producentów tych ras, promocja wieprzowiny i mięsa pozyskanego z ras krajo-
wych oraz promocja systemu produkcji krajowej wieprzowiny w gospodarstwach rodzinnych z uwzględ-

nieniem wysokiej jakości etycznej produktu. 

Słowa kluczowe: świnie, rasy krajowe, pogłowie, hodowla, wielka biała polska (wbp), polska biała zwisłoucha 

(pbz), puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra 

Current threats in the breeding of national pigs breeds and the possibilities 

of preventing them 

Abstract 

Currently, the following national pig breeds are kept in Poland: Polish Large White, Polish Landrace, 
Pulawska, Zlotnicka Spotted, Zlotnicka White. They are characterized by a number of specific and very 

beneficial features and are adapted to environmental conditions. The growing demand for pork with high 

nutritional, consumption and ethical quality prompts an increase in the share of national pig breeds in pork 

production in Poland. The aim of the study was to analyze the current threats to the breeding of domestic pig 
breeds and the possibilities of counteracting them. The data analysis shows that the population size of 

domestic pig breeds has been decreasing for several years. This is mainly due to the constantly increasing 

import of piglets for fattening and pork. Moreover, the production is negatively influenced by the more and 

more frequently commissioned fattening and the use of hybrid pigs. Taking into account the high quality of 
meat of national pigs, it is reasonable to take measures such as: subsidies for breeders and producers of these 

breeds, promotion of pork and meat obtained from this breeds, and promotion of the national pork production 

system on family farms, taking into account the high ethical quality of the product. 

Keywords: pigs, national pigs breeds, population, production, Polish Large White, Polish Landrace, Pulawska, 
Zlotnicka Spotted, Zlotnicka White 
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Dolegliwości morzyskowe  

gorącokrwistych koni wierzchowych 

1. Wstęp 

Ze względu na cechy temperamentu koni (Equus caballus), między innymi płochli-

wość czy szybkość reakcji na bodźce, gatunek ten spośród wszystkich zwierząt domo-

wych został udomowiony dosyć późno, bo około 5-6 tysięcy lat temu [1]. W czasie tego 

procesu zaczęto zwracać uwagę przede wszystkim na cechy psychofizyczne, kształtując 

i wykorzystując je do efektywniejszej współpracy z człowiekiem [2]. 

Współcześnie gorącokrwiste konie wierzchowe są utrzymywane zarówno na potrzeby 

wysokiego sportu jeździeckiego, jak i rekreacyjno-turystycznego użytkowania. Dużą 

popularnością w rajdach konnych cieszą się konie czystej krwi arabskiej oraz osobniki 

z dolewem krwi tej rasy [3]. 

Jednym z ważniejszych elementów prowadzenia hodowli zwierząt jest obserwacja 

ich stanu zdrowia. Brak umiejętnej interpretacji zachowań oraz zbyt późno podjęte leczenie 

mogą doprowadzić do poważnych komplikacji [4]. Znajomość schorzeń, ich podstawo-

wych objawów, zasad pierwszej pomocy oraz żywienia są kluczowymi czynnikami 

w osiąganiu sukcesów hodowlanych. 

Celem pracy była analiza problemów schorzeń morzyskowych/kolkowych u koni 

gorącokrwistych i próba stworzenia wytycznych dla hodowców, dzięki którym nastąpi 

zminimalizowanie ryzyka kolki. 

2. Przegląd piśmiennictwa 

2.1. Dobrostan koni 

Istotnym aspektem w hodowli i użytkowaniu koni jest zapewnienie im odpowiednich 

warunków utrzymania. Istnieje wiele definicji dobrostanu, natomiast najpopularniejsza 

z nich określa komfort zwierzęcia, zarówno fizyczny, jak i psychiczny [5]. Osiągany jest 

on dzięki optymalnym warunkom środowiskowym, do których między innymi należą: 

stały dostęp do świeżej wody, odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa, wyelimi-

nowanie czynników stresowych. Istotne jest również zapewnienie profilaktyki i diagno-

styki weterynaryjnej [6]. 

Dawka pokarmowa dobierana jest indywidualnie zgodnie z rodzajem i intensyw-

nością pracy, jaką wykonują zwierzęta, płcią, rasą, a także wiekiem. Dostęp do świeżej 

wody powinien być nieograniczony ze względu na to, że jej niedostateczna ilość może 

doprowadzić do braku apetytu lub odwodnienia. Średnie zapotrzebowanie konia na 

wodę wynosi około 5-10 litrów na 100 kg masy ciała. Dowiedziono, że należy unikać 

pojenia zgrzanego konia, gdyż może to doprowadzić do ochwatu lub morzyska [7]. 

 
1 agata.danielewicz@uph.edu.pl, Instytut Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwie-

rzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 
2 elzbieta.horoszewicz@uph.edu.pl, Instytut Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk 

o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 
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W odniesieniu do kryteriów środowiskowych należy uwzględnić przede wszystkim 
warunki stajenne, w których najistotniejsze są: naturalne światło, cyrkulacja powietrza 
z unikaniem przeciągów, utrzymanie czystości – bez zawilgocenia czy zagrzybienia. 
Ważna jest dbałość o regularną zmianę ściółki w boksie i czystość poideł czy żłobów 
[8]. Kolejnym elementem zapewniającym dobrostan jest kontrola zdrowia koni. Obser-
wacje konsystencji, barwy kału i moczu oraz zachowań związanych z pobieraniem 
pokarmu stanowią jeden z elementów profilaktyki wielu chorób. Istotna jest również 
znajomość podstawowych parametrów fizjologicznych zwierząt. Należą do nich tempe-
ratura ciała (37,8-38,5˚C), tętno (28-40 uderzeń na minutę) oraz oddech (9-12 oddechów 
na minutę). W każdej stajni powinna znajdować się apteczka weterynaryjna wyposażona 
w podstawowe środki farmakologiczne i opatrunkowe. 

Komfort psychiczny to przede wszystkim zapewnienie kontaktu z innymi osobnikami 
nie tylko poprzez umożliwienie przebywania na pastwisku czy wybiegu, ale również 
w stajni. Podczas przebywania w boksach możliwość widzenia pozostałych koni, obwą-
chania się oraz słyszenia wpływa również pozytywnie na samopoczucie koni. Unikanie 
wszelkich czynników stresowych, takich jak częsty transport, hałas czy też nieumiejętna 
opieka osób, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia podczas obsługi lub 
użytkowania, to również elementy dobrostanu [9-11]. 

2.2. Układ pokarmowy 

Konie mają dość specyficzną budowę układu pokarmowego. Szczególne różnice 
w budowie możemy zaobserwować w anatomii żołądka stanowiącego zaledwie 8-10% 
całkowitego układu pokarmowego. Charakteryzuje się on małą pojemnością oraz silnie 
wykształocnymi zwieraczami wpustu i odźwiernika, a także skośnym ujściem przełyku. 
Występuje również worek ślepy i gruczoły żołądkowe, ale zlokalizowane tylko w częśći 
gruczołowej błony śluzowej. Cechy te predysponują zwierzę do wielu schorzeń przy 
nieprawidłowym żywieniu. Kolejna istotna różnica występuje w ukształtowaniu jelit. 
Jelito biodrowe ma silnie wykształconą warstwę mięśniową, natomiast jelito ślepe jest 
bardzo rozbudowane. Ma pojemność około 20 l i długość około 1 m. Jelito cienkie, 
składające się z dwunastnicy, jelita czczego oraz biodrowego, u konia mierzy około 
21 metrów, a jego pojemność to 40-50 litrów. Jelito grube stanowi aż jedną trzecią ogólnej 
masy ciała konia, około 60% układu trawiennego [12-14]. 

Istotną rolę w pobieraniu pokarmu odgrywają zęby, które w jamie ustnej odpowiadają 
za mechaniczną obróbkę pokarmu. Zęby sieczne służą przede wszystkim zrywaniu 
i obgryzaniu roślinności, natomiast zęby trzonowe rozcieraniu pokarmu. Proces pobrania 
pokarmu, rozdrobnienia go oraz połknięcia odbywa się w sposób płynny, z zachowaną 
ciągłością. Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowego stanu uzębienia koni z uwagi 
na proces stałego ich wzrostu. Brak prawidłowego ścierania się ich może doprowadzić 
do zaburzeń w rozdrabnianiu, a w konsekwencji trawieniu pokarmu. Uzębienie powinno 
być badane co pół roku przez lekarza weterynarii. Do podstawowych objawów zwią-
zanych ze złym stanem uzębienia należą: nieprzyjemny zapach z pyska lub nozdrzy, 
obrzęk w okolicy pyska, wydzielanie śliny w nadmiernej ilości, problemy podczas przyj-
mowania pokarmu, niechęć do kiełznania czy też rzucanie głową [15, 16]. 
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2.3. Żywienie koni 

Głównym pokarmem dzikich koni były trawy, korzenie oraz różnego rodzaju liście. 
Układ pokarmowy zaadaptował się do przyjmowania oraz trawienia roślinności bogatej 
w błonnik. Obecnie konie nie muszą już przemieszczać się w celu poszukiwania pokarmu, 
istnieją określone zasady związane z prawidłowym żywieniem koni, a wśród nich jest 
karmienie o regularnych porach, małymi porcjami co najmniej trzy razy dziennie. Pozwoli 
to na uniknięcie problemów z przeładowaniem żołądka paszą, a w rezultacie jego pęknię-
ciem. W żywieniu unikamy zadawania pasz zanieczyszczonych, zgniłych, zmarzniętych, 
zapleśniałych czy też zapiaszczonych. Brak odruchu wymiotnego u tych zwierząt sprawia, 
że nie mają one możliwości opróżnienia żołądka, a więc obrony przed zatruciami 
w sposób naturalny. Zbyt gwałtowna zmiana diety może wywołać zaburzenia w tra-
wieniu. Konie, jako zwierzęta stadne, podczas przyjmowania pokarmu powinny czuć się 
bezpiecznie, więc warto zapewnić im wówczas odpowiednie warunki, bez narażania na 
stres. Istotna jest również forma karmienia, gdyż konie powinny mieć zapewnione 
własne miejsce do spożywania pokarmu – żłób [17, 18]. 

Podstawą w żywieniu koni są pasze objętościowe, stanowiące bogate źródło włókna 

i błonnika. Wpływają na pobudzanie jelit do ruchu perystaltycznego, przeciwdziałając 

tym samym schorzeniom morzyskowym, a także pozytywnie działają na mikroflorę 

bakteryjną w jelitach [19, 20]. Ważne jest również urozmaicanie diety poprzez stosowanie 

dodatków paszowych takich jak: witaminy, zioła, oligosacharydy, probiotyki i drożdże, 

enzymy, przeciwutleniacze, L-karnityna, kreatyna. Stosowanie L-karnityny u koni 

sportowych zapewnia energię do właściwego funkcjonowania mięśni oraz wpływa na 

skuteczną regenerację mięśni po treningu. U klaczy karmiących wpływa na rozwój 

źrebiąt, między innymi na rozwój mózgu oraz zachowanie odpowiedniej temperatury 

ciała. Natomiast u ogierów w sezonie rozpłodowym jej dodatek może mieć wpływ na 

poprawę jakości nasienia. Kolejnym przykładem korzystnego wpływu dodatków paszo-

wych jest witamina E. Jej działanie ma związek głównie z właściwym funkcjonowaniem 

układu nerwowego, immunologicznego oraz mięśni szkieletowych [21-24]. 

Woda to niezbędny element odżywiania każdego gatunku zwierząt. Uczestniczy 

w procesach metabolicznych, zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu zdrowia zwierząt. 

Optymalna temperatura wody przeznaczonej do pojenia koni wynosi 10-20°C. Konie 

pobierają jej średnio 2-3 kg/kg suchej masy dawki pokarmowej. 

2.4. Schorzenia morzyskowe/kolkowe 

Istnieje wiele schorzeń i dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Należą do nich 

choroby zębów, jamy ustnej, ślinianek, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, ślepego, 

grubego, okrężnicy, prostnicy, odbytu, trzustki i wątroby, zapalenie otrzewnej, nowotwory 

przewodu pokarmowego, choroba pastwiskowa oraz wszelkie niestrawności [25-29]. 

Schorzenia morzyskowe to grupa jednostek chorobowych zbliżonych do siebie 

w odniesieniu do przyczyn powstawania choroby oraz występujących objawów. Są 

związane z powikłaniami chorób układu pokarmowego. Często w ich następstwie po-

wstają zmiany w układzie krzepnięcia, co powoduje rozwój wykrzepiania wewnątrz-

naczyniowego. Najczęściej mają związek ze skrętem jelit, zatkaniem światła jelit, mogą 

też dotyczyć przeładowania żołądka. Wywołują je również nagłe zmiany w żywieniu, 

podawanie paszy złej jakości, brudnej zapiaszczonej, niedostosowanie odpowiedniej 

diety do trybu pracy, użytkowania, pojenie w sposób nieprawidłowy, wysiłek fizyczny 
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odbyty w krótkim czasie po karmieniu. Morzysko jest zwane również potocznie kolką. 

Różnica w nazewnictwie wynika z tego, że pierwsze określenie jest stosowane jako 

medyczna nazwa schorzenia, natomiast drugie to jednocześnie „nazwa i objaw” scho-

rzenia [30, 31]. 

Konie kolkujące zazwyczaj wykazują podobne objawy. Należą do nich: ogólne 

zaniepokojenie, brak apetytu, pocenie się, nerwowe chodzenie po boksie, tarzanie się, 

naprzemienne pokładanie się i wstawanie, oglądanie się na słabizny, próby kopania we 

własne ciało. Zmianie ulega również kał zwierzęcia – może wystąpić silna biegunka 

bądź brak wypróżniania przez wiele godzin. Wszystkie te symptomy są sygnałem do 

niezwłocznego wezwania lekarza weterynarii. Najczęściej występującą kolką u koni jest 

kolka skurczowa, która, występuje aż w 40% przypadków wszystkich kolek. Często 

towarzyszą jej bóle napadowe, trwające około 5-10 minut oraz zwiększone tętno 

i częstotliwość oddechów. Natomiast kolka gazowa charakteryzuje się wzdęciami jelit 

oraz żołądka. Uchodzący do jelit gaz, który powstaje na skutek wzrostu aktywności 

drobnoustrojów, może spowodować pęknięcie żołądka i śmierć zwierzęcia [32, 33]. 

3. Materiał i metody pracy 

Materiał badawczy dotyczący schorzeń morzyskowo/kolkowych został zebrany 

w 2021 roku. W badaniu uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych z hodowcami 

koni oraz własnych obserwacji w ośrodkach jeździeckich użytkujących gorącokrwiste 

konie wierzchowe. Uwzględniono również analizę zgromadzonego materiału video 

w celu pełnej oceny nieswoistych objawów chorobowych. 

Materiał do badań stanowiło 207 obserwacji chorych koni czystej krwi arabskiej (oo) 

pochodzących z różnych ośrodków jeździeckich w Polsce. Zwierzęta były w wieku od 

3 do 26 lat, w tym 133 klacze, 63 wałachy oraz 11 ogierów. Zebrane wyniki pozwoliły 

na określenie zasad reagowania w przypadku podejrzenia kolki u koni oraz opracowanie 

wytycznych pierwszej pomocy przedmedycznej stanowiących swoisty „drogowskaz” 

dla opiekunów koni. Analizy dokonano za pomocą Microsoft Office Excel 2007, a jej 

wyniki przedstawiono w postaci 25 wykresów prezentujących procentowy udział 

analizowanej informacji, celowo nie zastosowano innych form prezentacji wyników, 

aby zachować jasność i klarowność niniejszej pracy. 

4. Wyniki 

Warunki oraz systemy utrzymania koni są regulowane przepisami prawnymi. Przyjęto, 

że konie spośród wszystkich zwierząt gospodarskich mają je najbardziej optymalne. 

Prowadzone badania wskazują jednak, że właściciele koni nie zawsze posiadają pełną 

wiedzę na ten temat [34]. 

W przeprowadzonej analizie (wykres 1) dominował klasyczny stajenny – boksowy 

(90%) system utrzymania. System boksowy typu angielskiego oraz bezstajennego 

deklarowało po 5% ankietowanych. 
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Wykres 1. System utrzymania koni [opracowanie własne] 

Rozwiązania technologiczne związane z systemem zadawania paszy są związane 

między innymi z rodzajem budynków, w których przebywają zwierzęta (wykres 2). Żłób 

na ścianie jako system zadawania paszy zadeklarowała większość właścicieli koni 

(91%). Tylko nieco ponad 7% ze wszystkich ankietowanych zadawała paszę z ziemi, 

a możliwość korzystania z automatów paszowych zapewniało swoim zwierzętom 1,4% 

ankietowanych. 

Zbyt szybkie tempo pobierania paszy (zarówno treściwej, jak i objętościowej) przez 

zwierzęta może przyczynić do wystąpienia wielu schorzeń układu pokarmowego. Z tego 

względu należy zwracać uwagę podczas karmienia na zachowania koni. Dobrym sposo-

bem eliminacji intensywnego jedzenia jest zastosowanie różnego rodzaju spowalniaczy. 

 
Wykres 2. System zadawania paszy [opracowanie własne] 

Zdecydowana większość opiekunów (wykres 3) nie stosowała żadnego rodzaju spo-

walniacza paszy treściwej (74%). Najczęściej stosowanym była sieczka (19%). Pozo-

stałe w postaci kuli do karmienia, trawokulek i łuski słonecznika oraz kamienia w żłobie 

stanowiły odpowiednio 2%, 1% i 4%. Nikt z badanych nie zadeklarował wybierania 

paszy ze ściółki jako spowalniacza. 
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Wykres 3. Spowalniacz pobierania paszy treściwej [opracowanie własne] 

Dane dotyczące sposobu zmniejszania tempa pobierania pasz objętościowych przed-

stawia wykres 4. Większość właścicieli (64%) nie stosowało spowalniacza paszy objęto-

ściowej. Około 26% opiekunów skarmiało siano w siatce o oczkach większych niż  

5 × 5 cm, a nieznaczna część używała siatki o oczkach mniejszych niż 5 × 5 cm (10%). 

 
Wykres 4. Spowalniacz paszy objętościowej [opracowanie własne] 

Kolejnym elementem żywienia wpływającym na zdrowie i kondycję zwierząt oraz 

ich behawior jest obecność w boksach lizawek i elementów wzbogacających środo-

wisko, w którym żyją. 

Większość koni posiadała w boksach lizawkę solną (65%) jako urozmaicenie/ 

wzbogacenie, część lizawkę smakową (25%), gałęzie do ogryzania (3%), zabawki (1%), 

natomiast nieznaczna grupa opiekunów (6%) nie zadeklarowała posiadania w boksie 

koni żadnych urozmaiceń (wykres 5). 

74%

4%

2%

19%

1%
brak

kamień w żłobie

spowalniacz kulowy

sieczka

inne - trawokulki i
łuska słonecznika

64%

26%

10%
brak

siatki o oczkach < 5x5cm

siatki o oczkach > 5x5cm



 

Dolegliwości morzyskowe gorącokrwistych koni wierzchowych 
 

43 

 

 
Wykres 5. Wzbogacenie/urozmaicenie boksu [opracowanie własne] 

Ważnym czynnikiem środowiskowym wpływającym na zdrowie koni jest sposób 

ścielenia oraz materiał do tego celu wykorzystywany. Ściółka powinna łatwo chłonąć 

wilgoć, a jednocześnie łatwo dać się uprzątnąć (wykres 6). 

Zdecydowana większość respondentów stosowała jako ściółkę słomę (88%), około 

9% korzystała z trocin i wiórów, natomiast bardzo rzadko używano torfu (2%) oraz 

granulatu (1%). Żaden z właścicieli koni nie wskazał lnu oraz papieru jako ściółki. 

 
Wykres 6. Rodzaj ściółki [opracowanie własne] 

W chowie i hodowli koni w celu zapewnienia dobrej kondycji, a także nabywania 

odporności istotna jest możliwość zażywania ruchu. Wykres 7 przedstawia średni czas 

przebywania analizowanej grupy zwierząt na wybiegu. Zdecydowanie większość koni 

przebywała na wybiegu w przedziale czasowym od 8 godz. do 11 godz. – 65%, część 

z nich pozostawała od 4 godz. do 7 godz. – 23%, powyżej 12 godz. jedynie 9%, 

natomiast od 1 godz. do 3 godz. – 3%. 

6%

65%

25%

3%
1%

brak

lizawka solna

lizawka
smakowa

gałęzie do
ogryzania

88%

9%

1% 2%

słoma

trociny

granulaty troc.

torf



 

Agata Danielewicz, Elżbieta Horoszewicz 
 

44 

 

 
Wykres 7. Czas przebywania na wybiegu [opracowanie własne] 

Rodzaj stosowanych pasz, niewłaściwa dieta to również czynnik wpływający na 

możliwość wystąpienia kolek u koni. Wybór pasz był pytaniem, w którym opiekunowie 

mieli możliwość samodzielnego wskazania wszystkich pasz, które są podawane koniom 

(wykres 8). 

Właściciele koni w większości przypadków podawali: pasze objętościowe suche 

(26%), pasze treściwe (26%), pasze objętościowe soczyste (24%), dodatki paszowe (23%) 

oraz inne. Ponadto dodatkowo w żywieniu stosowano: łuskę słonecznika, czarnuszkę, 

ostropest, musli, siemię lniane (1%). 

 
Wykres. 8. Rodzaj stosowanych pasz [opracowanie własne] 

Koń jest gatunkiem, który powinien otrzymywać całą dawkę pokarmową w kilku 

odpasach w celu zapewnienia prawidłowej pracy układu pokarmowego. 

Pasze treściwe (wykres 9) podawano badanym koniom najczęściej 2 razy dziennie 

(89%). Nieznaczna część opiekunów podawała paszę treściwą 3 razy dziennie (8%) oraz 

1 raz dziennie (3%). 
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Wykres 9. Liczba odpasów treściwych [opracowanie własne] 

Pasze objętościowe (wykres 10) w większości badanym koniom podawano całodobowo, 

więc konie miały do niej stały dostęp (82%). Pozostała część (12%) była karmiona paszą 

objętościową 2 razy dziennie, natomiast nieznaczna część otrzymywała paszę objęto-

ściową 3, 4 razy dziennie (4%) oraz 1 raz dziennie (2%). 

 
Wykres 10. Liczba odpasów objętościowych [opracowanie własne] 

Sposób pojenia – połowa z badanych koni korzystała z poidła automatycznego 

w stajni (50%), a jedynie część z nich z pojemnika z wodą w stajni, do którego miały 

stały dostęp (2%). Na wybiegu większość koni miała stały dostęp do wody (39%), 

automatycznego poidła używała nieznaczna część (4%), natomiast niektóre z nich miały 

dostęp do zbiornika naturalnego (5%). Przedstawia to wykres 11. 
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Wykres 11. Sposób pojenia [opracowanie własne] 

Najczęstszą metodą wskazaną przez respondentów było użytkowanie wierzchowe – 

96%. Niewielka grupa ankietowanych (2%) zajmowała się hipoterapią lub wskazała 

kierunek zaprzęgowy (wykres 12). 

 
Wykres 12. Sposób użytkowania [opracowanie własne] 

Podczas obserwacji zwierząt wykazano w niewielkiej grupie (8%) występowanie 

objawów kolki podczas rui (wykres 13), nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że 

występowanie objawów rui jest ściśle z nią związane. 
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Wykres 13. Występowanie kolki w okresie rui [opracowanie własne] 

Systematyczne odrobaczanie koni pozwala na zapewnienie zwierzętom optymalnych 

warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak nie zawsze 

reagują one na stosowany preparat prawidłowo. Zdarzają się reakcje niepożądane,  

a w śród nich wystąpienie kolki. 

Wykres 14 dotyczy analizy obserwacji zwierząt poddanych procesowi odrobaczania. 

Grupa 13% koni zareagowała wystąpieniem badanego schorzenia. U zdecydowanej 

większości nie stwierdzono kolki po odrobaczeniu (87%). 

 
Wykres 14. Kolka po odrobaczeniu [opracowanie własne] 

Kolkę po przebytym transporcie stwierdzono jedynie u części koni (9%), natomiast 

u zdecydowanej większości nie stwierdzono (91%), co przedstawia wykres 15. 
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Wykres 15. Występowanie kolki u koni przewożonych [opracowanie własne] 

Kolkę po sytuacji stresowej (wykres 16) stwierdzono u części koni (28%), natomiast 

właściciele pozostałych koni poinformowali, że nie było sytuacji stresowych, po których 

konie kolkowały (72%). 

 
Wykres 16. Występowanie kolki u zwierząt poddawanych czynnikom stresogennym [opracowanie własne] 

W wywiadzie dotyczącym konkretnych objawów u koni podczas kolki właściciele 

mieli możliwość wskazania wielu z nich (wyk. 17). Najczęstszym objawem okazał się 

ogólny niepokój, który pojawił się u największej liczby badanych koni (15%). Kolejnymi 

objawami wskazanymi przez właścicieli i opiekunów były: brak apetytu (14%), poja-

wiający się niemalże w takiej samej częstotliwości, jak ogólny niepokój, naprzemienne 

pokładanie się i wstawanie (12%), brak wypróżniania przez kilka godzin (10%), grzebanie 

kończynami (7%), oglądanie się na słabizny z wyraźnym ukierunkowaniem wzroku na 

brzuch (6%), kopanie (6%), nerwowe chodzenie po boksie (5%), napinanie brzucha (5%),  
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tarzanie (5%), zmiany w oddechu (4%), zmiany w tętnie (4%), „wokalizowanie” 

w postaci postękiwania (2%), biegunka (2%), próby kopania we własne ciało (2%), 

potliwość (1%). 

 
Wykres 17. Objawy kolkowe [opracowanie własne] 

Większość koni podczas podejrzenia kolki wykazywała spokój (wykres 18) oraz 

reagowała na otoczenie i bodźce (67%). Część z nich była spokojna, lecz niereagująca 

na otoczenie oraz bodźce (18%), natomiast pozostałe konie były niespokojne i drażliwe 

(15%). 
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Wykres 18. Reakcje koni z podejrzeniem wystąpienia kolki [opracowanie własne] 

Bóle napadowe u koni trwały najczęściej 10-15 minut (35%), była to średnia obli-

czona po analizie odpowiedzi własnej opiekunów (wykres 19). W podobnej częstotli-

wości bóle trwały 2-3 minuty (34%), natomiast nieznacznie rzadziej trwały one od około 

1 godziny do 2 godzin (31%). 

 
Wykres 19. Ból napadowy [opracowanie własne] 

Znaczna część właścicieli stwierdziła, że koń został pod opieką/obserwacją 48 godzin 

(36%). W badaniu otrzymano również następujące odpowiedzi: 24 godziny (32%), 

12 godzin (24%) oraz przez cały czas (8%). Przedstawia to wykres 20. 
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Wykres 20. Czas obserwacji konia po ustąpieniu objawów [opracowanie własne] 

Kolka jest schorzeniem, które może wymagać przewiezienia zwierzęcia do kliniki 

weterynaryjnej. W przeprowadzonych badaniach uwzględniono również ten etap choroby 

(wykres 21). 

Większość koni nie potrzebowała hospitalizacji (72%), natomiast jeśli wystąpiła 

konieczność zatrzymania konia w klinice, przebywał on tam średnio 4 doby (28%). 

 
Wykres 21. Hospitalizacja [opracowanie własne] 

W większości przypadków nie płukano sondą żołądka (87%), natomiast w nieznacznej 

części stało się to konieczne (13%). Obrazuje to wykres 22. 
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Wykres 22. Płukanie żołądka sondą [opracowanie własne] 

Większość badanych koni otrzymała leki rozkurczowe (95%). Jedynie w nielicznych 

przypadkach nie było konieczności podania tego typu leków (5%). Przedstawia to 

wykres 23. 

 
Wykres 23. Podanie leków rozkurczowych [opracowanie własne] 

Większość opiekunów twierdzi, że zapewnienie koniom odpowiedniego systemu 

utrzymania w kontekście uniknięcia kolki jest bardzo istotne (58%). Znacząca część 

z nich uważa, że jest to ważne (wykres 24), natomiast inne aspekty również mają wpływ 

na uniknięcie kolki (42%). Wśród opiekunów nie pojawiła się żadna z pozostałych 

odpowiedzi. 
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Wykres 24. Wpływ systemu utrzymania na ryzyko kolki [opracowanie własne] 

Znaczna większość opiekunów koni (82%) zdawała sobie sprawę z wpływu jakości 

paszy na ryzyko wystąpienia kolek (wyk. 25) pozostali byli zdania, że raczej ma to 

wpływ jednocześnie z innymi czynnikami (15%), 2% opiekunów uważa, że jakość paszy 

nie ma wpływu. 

 
Wykres 25. Wpływ jakości paszy na ryzyko kolki [opracowanie własne] 

5. Wnioski 

1. W nomenklaturze weterynaryjno-hipologicznej termin morzysko i kolka stosowane 

są zamiennie. Morzysko to nazwa zespołu objawów chorobowych, kolka to 

i nazwa, i objaw jednocześnie [35]. 

2. Opiekunami kolkujących koni byli ludzie pełnoletni, do wieku emerytalnego  

(18-67 lat), z reguły świadczący usługi jeździeckie. Wielokrotnie nie mieli oni wystar-

czającej wiedzy, aby uniknąć błędów hodowlanych. Ten stan rzeczy uwidocznił 
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ogromną potrzebę organizacji szkoleń dla hodowców w celu podniesienia ich 

kompetencji (wykresy 24 i 25). 

3. Konie czystej krwi arabskiej nie odbiegają w analizie schorzeń morzyskowych od 

innych ras koni. Koń arabski, pomimo niewielkich niuansów budowy anatomicznej 

i centralnego układu nerwowego, nie jest ani mniej, ani bardziej podatny na kolki. 

Piśmiennictwo hipologiczne odnotowuje większe skłonności do choroby tylko 

poprzez rozpatrywanie „czynnika ludzkiego”, czyli błędów opieki nad koniem 

i sposobu użytkowania [36]. 

4. Konie w większości utrzymywane były w systemie stajennym – boksowym, żywione 

ze żłobu zawieszonego na ścianie (nieprawidłowo ustawiały głowę podczas jedze-

nia), bez zastosowania spowalniaczy pobierania paszy objętościowej i treściwej 

(wykresy 1, 2, 3 i 4). 

5. Badane konie najczęściej korzystały z wybiegu przez 8-11 godzin na dobę (wykres 7), 

środowisko wzbogacano im najczęściej lizawki (wykres 5), a jako ściółkę naj-

częściej stosowano słomę w celu zapewnienia możliwości konsumpcyjnych „do 

woli” (wykres 6). 

6. Opiekunowie stosowali wszystkie standardowe pasze w żywieniu koni (wykres 8.). 

Należałoby zwiększyć liczbę odpasów treściwych na dobę do minimum 3 (wykres 9), 

a pasze objętościowe podawać całodobowo „do woli” (wykres 10) oraz zautomaty-

zować pojenie (wykres 11). 

7. Konie były użytkowane przede wszystkim wierzchowo (wykres 12). Opiekunowie 

zasugerowali, iż na ryzyko kolek ma wpływ system utrzymania i jakość paszy 

(wykresy 24 i 25). 

8. W badaniach wykazano wystąpienie kolki w trakcie rui u klaczy lub po odroba-

czeniu. Objawy takie prezentował niewielki odsetek koni (wykresy 13 i 14). 

9. Opiekunowie koni zauważali niewielkie powiązanie występowania kolek z trans-

portem i stresem koni (wykresy 15 i 16). 

10. Wyodrębniono zestaw charakterystycznych objawów kolki (wykresy 17, 18 i 19), 

dzięki znajomości których opiekun dokona prawidłowej oceny realnego zagrożenia 

chorobą i podejmie właściwe kroki zapobiegawcze. 

11. Hodowcy w razie podejrzenia kolki mają świadomość natychmiastowej potrzeby 

wezwania weterynarza i zastosowania leczenia (wykresy 20 i 21) – najczęściej jest 

nim płukanie sondą (wykres 22) i podanie leków rozkurczowych (wykres 23), po 

których z reguły objawy ustepują, a jeżeli nie – opiekunowie decydują się na 

hospitalizację konia (wykres 21). 

12. Po ustąpieniu objawów restrykcyjnie obserwowano konie z reguły przez 2 doby 

(wykres 20), w związku z tym należałoby zdecydować się na instalację stałego 

nadzoru kamer. 

6. Podsumowanie 

Obserwując niepokojące objawy u konia, należy być świadomym, jakie kroki podjąć, 
aby zapewnić bezpieczeństwo zwierzęciu podczas podejrzenia kolki oraz nie narazić 
personelu stajni na ryzyko urazów związanych z udzieleniem pomocy choremu zwie-
rzęciu. Kolkujący gorącokrwisty koń wierzchowy o przeciętnej masie około 500 kg 
podczas nagłych ruchów wykonywanych w objawach bólowych stanowi śmiertelne 
ryzyko dla niedoświadczonego opiekuna, ponieważ nie panuje nad odruchami własnego  
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ciała. W niniejszej pracy wyznaczono schemat postępowania z koniem wykazującym 
skłonność do kolek oraz schemat postępowania przedmedycznego do zastosowania 
w razie podejrzenia kolki u konia. 

6.1. Schemat postępowania z koniem wykazującym skłonność do kolek 

Poniżej krótko i syntetycznie przedstawiono chronologiczny sposób postępowania 
z koniem wykazującym skłonność do kolek lub po przebytej chorobie. Zapamiętanie 
poniższego schematu ułatwi i przyśpieszy ewentualną interwencję weterynaryjną, a krótszy 
czas działania wpływa na szybsze wyleczenie koni. 
1. Bieżące uzupełnianie apteczki stajennej w niezbędne przy kolce leki oraz kontakt 

do lekarzy weterynarii. 
2. Stała obserwacja koni, najlepiej poprzez zamontowanie kamer. 
3. Analiza objawów, zwłaszcza takich jak: ogólny niepokój, brak apetytu, pokładanie 

się, oglądanie się na słabizny, kopanie, nerwowe chodzenie po boksie, napinanie 
brzucha, tarzanie, zmiany w oddechu i tętnie, potliwość, „wokalizowanie”, rzadziej 
zaparcie lub biegunka, próby kopania w siebie. 

4. Kontrola jakości paszy i ściółki. 
5. Podawanie paszy wysokiej jakości i świeżej. 
6. Przestrzeganie zasad żywienia – co najmniej trzy razy dziennie, w małych porcjach, 

o stałych porach. 
7. Dobieranie diety w sposób indywidualny, w zależności od potrzeb konia. 
8. Systematyczna kontrola weterynaryjna stanu zdrowia. 
9. Zapewnienie odpowiedniego systemu utrzymania. 
10. Zminimalizowanie czynników stresowych. 
11. Zapewnienie stałego swobodnego ruchu, najlepiej w stadzie koni. 

6.2. Schemat postępowania przedmedycznego 

1. Obserwacja: 

• konia podejrzanego o dolegliwości kolkowe zabezpieczamy w miejscu bez-
piecznym (np. boksie) pozbawionym słomy i dostępu do paszy treściwej oraz 
objętościowej, wolnym od przeciągów, o bezpiecznym podłożu i ścianach 
w razie ryzyka tarzania się konia; 

• boks na czas choroby powinien być tak przygotowany, aby zwierzę mogło być 
nieustannie obserwowane, jeżeli nie ma zainstalowanych kamer, wyznaczamy 
dyżur osobie obserwującej. 

2. Badanie przez opiekuna: 

• przygotowanie sprzętu niezbędnego do badania – termometr, stoper (np. 
w telefonie komórkowym), stetoskop, ewentualne wykonanie nagrania obja-
wów w celu przesłania weterynarzowi do oceny, a także zaopatrzenie opie-
kunów w odzież odpowiednią do warunków pogodowych i rękawice ochronne 
zapobiegające urazom rąk; 

• pomiar temperatury – mierzona w odbytnicy za pomocą termometru (pra-
widłowe parametry u konia dorosłego wynoszą od 37,8°C do 38,5°C); 

• pomiar tętna – badanie na lewej tętnicy szczękowej, przy pomocy palców (pra-
widłowe parametry u konia dorosłego w spoczynku: 28-40 uderzeń/minutę); 

• pomiar oddechów – za pomocą stetoskopu lub przyłożenia dłoni do nozdrzy 
konia (prawidłowe parametry u konia dorosłego w spoczynku: 8-12 odde-
chów/minutę); 
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• osłuchiwanie perystaltyki – nasłuchiwanie odgłosów perystaltycznych, odgłosy 

słyszalne są na odległość, natomiast rozsądnym rozwiązaniem jest zbliżenie się 

do konia i zwrócenie szczególnej uwagi na okolice słabizny i jamy brzusznej; 

• rzeczowe zebranie informacji, przygotowanie kontaktów do weterynarza opie-

kującego się stajnią oraz innych weterynarzy „awaryjnie”. 

3. Zawiadomienie weterynarza: 

• przekazanie wcześniej przygotowanych informacji; 

• ustalenie dalszego postępowania; 

• wykonywanie zaleceń. 

4. Postępowanie z chorym koniem do czasu udzielenia pomocy weterynaryjnej: 

• oprowadzanie konia w stępie. 

5. Postępowanie z chorym koniem w razie braku możliwości pomocy weterynaryjnej: 

• zachowanie ponad wszystko bezpieczeństwa ludzi i zwierząt; 

• wyznaczenie  dyżurów zaangażowanych w pomoc osób, aby uniknąć utraty sił 

opiekunów; 

• oprowadzanie lub wstawienie do karuzeli pod pełnym nadzorem; 

• podanie leków – zazwyczaj leki rozkurczowe oraz przeciwbólowe. Wskazane 

jest zdobycie wiedzy w tym zakresie przez właściciela lub opiekuna konia, 

jeśli posiada odpowiednie umiejętności. 

6. Interwencja weterynaryjna: 

• zachowanie ponad wszystko bezpieczeństwa ludzi i zwierząt; 

• udział w interwencji tylko osób całkowicie niezbędnych; 

• badanie weterynaryjne 

• diagnoza; 

• niezbędne czynności weterynaryjne; 

• obserwacja pacjenta. 

7. Postępowanie w razie konieczności hospitalizacji: 

• transport; 

• przekazanie klinice; 

• decyzja lekarzy weterynarii w klinice; 

• ewentualna operacja; 

• rekonwalescencja pooperacyjna; 

• higiena rany pooperacyjnej; 

• transport powrotny; 

• postępowanie pohospitalizacyjne. 

8. Zakończenie leczenia: 

• decyzję o zakończeniu leczenia podejmuje weterynarz; 

• leczony koń pozostaje pod obserwacją, najlepiej kamer. 

9. Obserwacja po leczeniu: 

• obserwacja jest niezbędna bez względu na formę udzielonej pomocy; 

• restrykcyjne wykonywanie zaleceń weterynaryjnych; 

• restrykcyjne wykonywanie zaleceń dietetycznych. 

Ważna jest analiza możliwości modyfikacji warunków życia konia w celu zminima-

lizowania ryzyka wystąpienia kolki, a w dalszej kolejności wdrożenie zmian. 
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Dolegliwości morzyskowe gorącokrwistych koni wierzchowych 

Streszczenie 
Ważnym elementem w hodowli gorącokrwistych koni wierzchowych (Equus caballus) jest obserwacja stanu 
zdrowia zwierzęcia, a brak umiejętnej interpretacji zachowań oraz zbyt późno podjęte leczenie mogą 
doprowadzić do poważnych komplikacji i śmierci konia, dlatego w 2021 roku przeprowadzono badanie 207 
koni arabskich (oo) różnej płci, pochodzących z ośrodków jeździeckich w Polsce. 
Celem pracy była analiza problemów schorzeń morzyskowych/kolkowych u koni gorącokrwistych i próba 
stworzenia wytycznych dla hodowców, dzięki którym nastąpi zminimalizowanie ryzyka kolki. Analiza 
wyników pozwoliła na próbę nakreślenia zasad reagowania w przypadku podejrzenia kolki u koni. 
Opracowano wytyczne pierwszej pomocy przedmedycznej dla kolkującego konia oraz wyznaczono zasady 
postępowania z koniem wykazującym skłonność do kolek – bieżące uzupełnianie apteczki stajennej w nie-
zbędne przy kolce leki oraz kontakt do weterynarzy w celu natychmiastowego reagowania, stała obserwacja 
koni oraz analiza objawów, zwłaszcza, gdy pojawią się: ogólny niepokój, brak apetytu, pokładanie się, oglądanie 
się na słabizny, kopanie, nerwowe chodzenie. 
Ostatecznie sformułowano wnioski, które po wdrożeniu przez hodowców mogą być przydatne w sprawo-
waniu właściwej opieki nad końmi. Hodowcy koni potrzebują gruntownego szkolenia w zakresie profilaktyki 
morzyskowej koni wierzchowych. Konie arabskie nie różnią się znacząco w zakresie podatności do kolek 
od innych ras i typów koni. Potrzebne jest skrupulatne przeorganizowanie systemów utrzymania i żywienia 
koni w celu poprawy ich dobrostanu. 
Słowa kluczowe: koń gorącokrwisty, morzysko, kolka 

Colic ailments of warm-blooded riding horses 

Abstract 
An important element in the breeding of warm-blooded riding horses (Equus Caballus) is the observation of 
the health of the animal, and the lack of skilful interpretation of behaviour and too late treatment may lead 
to serious complications and death of the horse, so in 2021 a study of 207 Arabian horses of different sexes 
from from equestrian centers in Poland. 
The aim of the study was to analyze the problems of colic / colic diseases in warm-blooded horses and an 
attempt to create guidelines for breeders, thanks to which the risk of colic will be minimized. The analysis 
of the results made it possible to try to outline the rules of reacting in the event of suspected colic in horses, 

Guidelines were developed – First aid for a prickling horse, and rules for dealing with a horse prone to colic 
were established, in particular: current supplementation of the stable's first aid kit with drugs necessary for 
spikes and contact with veterinarians for immediate response, constant observation of horses and analysis of 
symptoms, in particular: general anxiety, lack of appetite, lying down, looking at the flesh, kicking, nervous 
walking. 
Ultimately, conclusions were drawn that, when implemented by breeders, may be useful in ensuring proper 
horse care. It has been proven that in the veterinary-hypological nomenclature, the terms colic and colic are 
used interchangeably and are not distinguished. Horse breeders need thorough training in the prevention of 
colic in riding horses. Arabian horses do not differ significantly in their susceptibility to colic from other 
breeds and types of horses, and careful reorganization of horse-keeping and feeding systems is needed to 
improve their welfare. 
Keywords: warmblood, sea, colic 
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Stres jako czynnik wpływający na zdrowie  

i wartość użytkową świń  

1. Wprowadzenie 

Stres jest to nieswoista reakcja organizmu przejawiająca się określonymi procesami 
obronnymi na działające na niego negatywne bodźce zewnętrzne [1]. Z fizjologicznego 
punktu widzenia stres to bodziec prowokujący uwalnianie glukokortykoidów nadnerczy 
i hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) [2]. Świnie domowe (Sus scrofa f. domestica) 
są gatunkiem szczególnie narażonym na różnego rodzaju czynniki stresogenne, tzw. 
stresory, co wynika ze specyfiki budowy anatomicznej (stosunkowo małe serce) i uwa-
runkowań fizjologicznych (powolna dezaktywacja kortyzolu) [3]. Na każdym etapie 
hodowli i chowu świni jej organizm poddawany jest działaniu różnych bodźców streso-
gennych, których natężenie może przewyższyć możliwości adaptacyjne osobnika. Nie-
odpowiednie postępowanie ze zwierzętami, wywołujące stres, jest niekorzystne z punktu 
widzenia technologicznego, ekonomicznego, jak i etycznego [3]. W przypadku trzody 
chlewnej zidentyfikowano już wiele stresorów związanych m.in. z genotypem, środo-
wiskiem bytowym i produkcyjnym oraz żywieniem [4]. Wymienione czynniki stresogenne 
oddziałują negatywnie na układ nerwowy, aktywując stan, który nazywamy „ogólnym 
zespołem adaptacyjnym”. Jest to wzorzec reakcji, która stanowi pierwszą linię obrony 
organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Stresory aktywują autonomiczny układ 
nerwowy oraz pobudzają wewnątrzwydzielnicza oś przysadka-nadnercza [5]. Hormony 
rdzenia nadnerczy, tj. adrenalina i noradrenalina, działają na układ krwionośny i powodują 
wzrost temperatury ciała, ciśnienia krwi i szybkości akcji serca, co ze względu na anato-
miczną dysproporcję objętości serca do wielkości ciała świni ma działanie negatywne 
na jej organizm [6]. Ponadto podczas sytuacji stresowej mięśnie zaczynają intensywniej 
pracować, obserwuje się częstsze skurcze, podnosi się poziom przemian energetycznych. 
Hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przedni płat przysadki oddziałuje na 
korę nadnerczy, pobudza syntezę glikokortykoidów, przez co zwiększa procesy katabo-
liczne w organizmie. Braki energetyczne uzupełniane są przez uwolnienie z organizmu 
rezerw białek i tłuszczy oraz przemiany glikogenu, dlatego długotrwałe poddanie zwie-
rzęcia stresowi prowadzi do drastycznego zmniejszenia ilości glikogenu w mięśniach, 
co powoduje zaburzenie przemian biochemicznych zachodzących poubojowo w tuszy [7]. 

Celem pracy było określenie głównych czynników stresogennych działających na 
świnie różnych grup produkcyjnych oraz przedstawienie możliwości zapobiegania im. 
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2. Czynniki stresogenne w procesie produkcyjnych trzody chlewnej 

Przyjmuje się, że czynniki stresogenne mogą pojawiać się w całym okresie użytkowania 

poszczególnych grup technologicznych świń. Jednak, jak wynika z praktyki produk-

cyjnej, szczególnie wrażliwe są na niego lochy w okresie okołoporodowym, prosięta 

w okresie odsadzenia od matki oraz tuczniki poddawane procesowi okołoubojowemu. 

Z kolei spośród wielu stresorów środowiskowych hodowcy i producenci najczęściej 

wskazują temperaturę i obsługę. 

2.1. Genetyczne podstawy wrażliwości na stres 

Praca hodowlana nad zwiększeniem produkcyjności świń, prowadzona często w mało 

liczebnych populacjach zwierząt lub jednostronna selekcja skierowana na poprawę tylko 

jednej cechy (np. mięsności) doprowadziła z czasem do zmniejszenia różnorodności 

genetycznej oraz do ujawnienia się mutacji chromosomowych i genetycznych. Obecnie 

przyjmuje się, że za podatność na stres odpowiada gen RYR1 (receptora ryanodyny), 

zwany również od stosowanej dawniej metody jego wykrywania „halotanowym” (HAL). 

Gen RYR1 koduje podjednostkę kanału wapniowego leżącego w mięśniach szkiele-

towych, a prawidłowa gospodarka wapniowa jest jednym z głównych elementów warun-

kujących odporność na czynniki stresogenne [8]. Główne genotypy i ich wrażliwość na 

stres przedstawiają się następująco: 

• HALNN / RYR1CC – niewrażliwy na stres; 

• HALNn / RYR1CT – częściowo wrażliwy na stres; 

• HALnn / RYR1TT – wrażliwy na stres. 

Mutacja w genie RYR1 powoduje zmianę sekwencji aminokwasowej z argininy na 

cysteinę w pozycji 614 powstającego białka, a w konsekwencji upośledzenie jego 

funkcji i zakłócenia gospodarki wapniowej organizmu. Występowanie zmutowanego 

allelu T w loci genu RYR1 wpływa negatywnie na wzrost i rozród świń oraz jakość mięsa 

po uboju. Ponadto może niekorzystnie oddziaływać na behawior, czego skutkiem jest 

agresja w stadzie, objawiająca się często kanibalizmem oraz wzmożonymi stanami lęku 

i paniki. Mimo to gen RYR1 zwany jest również genem mięsności, ponieważ wpływa 

korzystnie na rozwój tkanki mięśniowej, co przez wiele lat było wykorzystywane 

w pracy hodowlanej [9]. W celu oszacowania częstości mutacji w genotypie świń w latach 

2009-2010 przeprowadzono badania świń rasy pietrain, duroc, wbp i pbz. Do dalszej 

hodowli pozostawiono wyłącznie osobniki wolne od podatności na stres [10]. Wpłynęło 

to pozytywnie na zmniejszenie liczby upadków, których głównym powodem był stres 

spowodowany transportem, przepędzaniem bądź też zabiegami zootechnicznymi czy 

weterynaryjnymi. Taka selekcja była uzasadniona również w aspekcie ekonomicznym, 

z uwagi na duże straty powodowane występowaniem wad typu PSE (mięso blade, 

miękkie i wodniste) oraz DFD (ciemne, twarde, suche) u świń o genetycznie uwarunko-

wanej podatności na stres. Do pojawienia się wady DFD dochodzi na skutek długo-

trwałego działania stresu na zwierzę, np. podczas wszystkich etapów obrotu okołoubo-

jowego oraz niedostatecznego wykrwawienia zwierzęcia w czasie uboju. Natomiast 

stres krótkotrwały, np. niewłaściwe obchodzenie się z tucznikami tuż przed ubojem, jest 

przyczyną powstawania mięsa PSE. 

W celu zapobiegania masowego pojawienia się problemów ze stresem u świń 

powodowanym uwarunkowaniami genetycznymi w krajowym programie hodowlano- 

-produkcyjnym przyjęto użytkowanie loch i knurów o udokumentowanym braku po-
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datności na stres (genotyp HALNN / RYR1CC), co pozwala ograniczyć jego negatywny 

wpływ na wyniki produkcyjne chlewni oraz zapewnia konsumentom wieprzowinę 

dobrej jakości, o odpowiedniej wartości odżywczej i smakowej [10]. 

2.2. Stres okresu okołoporodowego 

Okres okołoporodowy dla loch jest szczególnie trudny. Stres zwierzęcia w tym 

okresie wiąże się między innymi z przeniesieniem lochy do sektora porodowego. Biorąc 

pod uwagę czas, jaki organizm potrzebuje na wytworzenie i przetransportowanie przeciwciał 

do wymienia lochy, przeniesienie jej na porodówkę powinno zostać przeprowadzone na 

3-4 tygodnie przed oproszeniem. Jednakże w gospodarstwach wysokoprodukcyjnych 

wiązałoby się to z niską wydajnością, dlatego przemieszcza się lochy na około 7 dni 

przed oproszeniem i stosuje się immunizację loch prośnych [11]. Ponadto bezwzględnie 

należy pamiętać o utrzymania wysokiej higieny pomieszczeń tego sektora. Niezbędna 

jest systematyczna i szczegółowa dezynfekcja pomieszczeń, jak również każdorazowe 

mycie loch wprowadzanych na porodówkę. Zmiana otoczenia jest zawsze momentem 

bardzo stresogennym dla zwierzęcia, dlatego należy zapewnić ciężarnej losze odpowiedni 

czas niezbędny do aklimatyzacji do nowego miejsca, personelu obsługującego, jak 

również systemu żywienia. Skutkiem będzie spadek zdrowotności lochy oraz miotu. 

Innym czynnikiem stresogennym dla loch jest system utrzymania, w którym najczęściej 

stosuje się podłogę rusztową oraz blokowane klatki porodowe ograniczające swobodę 

ruchu. Te czynniki generują stres emocjonalny, jak również somatyczny. Locha nie 

może wyrażać naturalnego behawioru okołoporodowego jakim jest ścielenie gniazda. 

Ograniczenie swobody ruchu rodzi niepokój, frustrację i stres, który z kolei pobudza 

wydzielanie hormonów działających supresyjnie na oksytocynę i prolaktynę – odpowie-

dzialne za przygotowanie lochy do porodu oraz wydzielanie mleka. Wzrost poziomu 

hormonów stresu powoduje intensyfikację procesów fizjologicznych, czego wyrazem 

jest przyspieszone tętno i oddech, wzrost poziomu glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych 

we krwi oraz spadek wartości hematokrytu, przerost nadnerczy, obniżenie odporności, 

choroby serca, jak również zaburzenia w rozrodzie [12]. Aby uniknąć sytuacji stresogen-

nych dla loch należy bardzo spokojnie wykonywać czynności związane z ich obsługą, 

szczególnie w okresie porodu, tym bardziej że zaniepokojone lochy reagują gwałtownie 

i mogą przygnieść prosięta. Personel zajmujący się obsługą loch w sektorze porodowym 

powinien umiejętnie z nimi postępować, tak aby zminimalizować stres emocjonalny 

[13], co będzie skutkowało ich wyższą produkcyjnością oraz łagodniejszym behawiorem 

pozwalającym na właściwy odchów osesków [14]. 

Zapobieganie wystąpienia stresu okołoporodowego dotyczy zapewnienia odpowied-

niego żywienia loch przygotowywanych do porodu – poprzez podawanie ograniczonej 

ilości paszy stałej oraz podawanie pójła w dzień porodu, zapewnienia odpowiednich 

warunków zoohigienicznych – poprzez czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń oraz za-

pewnienie odpowiedniej obsługi – poprzez dobór doświadczonego i spokojnego personelu. 

2.3. Stres okresu okołoodsadzeniowego 

Okres odsadzenia prosiąt jest bardzo trudnym etapem w hodowli i chowie trzody 

chlewnej. Jego przebieg w dużej mierze decyduje o wynikach odchowu i tuczu. Zgodnie 

z prawem [15] nie należy odsadzadzać od lochy prosiąt poniżej 28 dnia życia. Jednak 

gdy zdrowie i dobrostan tych zwierząt są zagrożone dopuszcza się ich odsadzenie siedem 
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dni wcześniej. W gospodarstwach o intensywnym systemie produkcji odsadza się prosięta 

w wieku 24-30 dni, zaś w mniejszych gospodarstwach półintensywnych lub ekstensyw-

nych, gdzie trudniej jest zapewnić odpowiednie warunki do utrzymania prosiąt bez lochy, 

okres ssania jest dłuższy i wynosi około 35-40 dni. Jedynie zapewnienie prosiętom po 

odsadzeniu wysokiego poziomu warunków środowiskowych umożliwia ich wcześniejsze 

odłączenie od lochy z jednoczesnym uniknięciem znacznych strat spowodowanych 

upadkami [16]. Wiek odsadzenia prosiąt istotnie wpływa na budowę i funkcjonalność 

kosmków jelitowych, co decyduje o prawidłowości przebiegu procesów wchłaniania 

substancji odżywczych, a w efekcie o wynikach tuczu. 

Na prosięta w okresie okołoodsadzeniowym może oddziaływać stres żywieniowy, 

środowiskowy oraz społeczny. Brak przyzwyczajenia prosiąt do spożywania paszy stałej 

stanowi podstawowy problem w aspekcie ich żywienia. Oseski przy losze wiedzą, jak 

zaspokoić głód, kiedy jednak zostają od niej odsadzone mogą mieć problem ze znale-

zieniem pokarmu. Zaobserwowano, że w pierwszych godzinach od odsadzenia jedynie 

co piąte prosię pobiera paszę [17]. Stąd też istotne jest wcześniejsze wdrażanie i przy-

zwyczajanie ich do struktury i zapachu paszy stałej. Nagłe obciążenie niedojrzałego 

przewodu pokarmowego może powodować biegunki, gdyż pasza zalegająca w jelitach 

staje się idealnym źródłem pożywienia dla bakterii chorobotwórczych typu Escherichia 

coli. Aby zapobiec namnażaniu się tego rodzaju bakterii należy stosować dobre jakościowo 

pasze o doskonałej strawności. Należy również pamiętać, że naturalnie niski poziom 

wytwarzania soków trawiennych przez organizm prosięcia powoduje słabe zakwaszenie 

treści pokarmowej. Kwaśne pH stanowi optymalne środowisko dla bakterii probiotycz-

nych mikroflory jelita grubego oraz jest zabójcze dla bakterii chorobotwórczych. Należy 

zatem pamiętać o stosowaniu zakwaszaczy obniżających pH w przewodzie pokarmo-

wym prosiąt, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie tej części układu pokarmowego 

oraz ochronę przed biegunkami [18]. Dodatkowo nagła zmiana środowiska bytowego jest 

kolejnym czynnikiem stresogennym negatywnie wpływającym na odporność zwierząt. 

Biorąc pod uwagę zwiększoną podatność prosiąt odsadzonych na czynniki chorobo-

twórcze, należy zwrocić szczególną uwagę na warunki zoohigieniczne kojców. Dla 

utrzymania wysokiego poziomu higieny stosuje się zasadę „całe pomieszczenie pełne, 

całe pomieszczenie puste”. Zanim prosięta zostaną wprowadzone do kojca lub komory 

w odchowalni konieczne jest szczegółowe mycie i dezynfekcja poszczególnych elemen-

tów, w tym wyposażenia [19]. Należy również pamiętać o utrzymaniu optymalnej 

temperatury. W pierwszym tygodniu po odsadzeniu powinna ona mieścić się w prze-

dziale od 27ºC do 30ºC, a następnie należy ją obniżać o 1ºC tygodniowo [20]. Zbyt 

wysoka temperatura może być przyczyną kanibalizmu. Poza dyskomfortem i bólem 

w wyniku podgryzania uszu i ogonków powstają rany, przez które mogą wniknąć 

czynniki chorobotwórcze. 

Kolejnym czynnikiem stresogennymi okresu okołoodsadzeniowego jest łączenie 

prosiąt odsadzonych z różnych miotów i umieszczanie ich w jednym kojcu. Jest to stały 

element odchowu prosiąt, który wynika z faktu, że świnie są zwierzętami stadnymi. 

W trakcie ustalania nowej hierarchii socjalnej w grupie może pojawić się agresja ze strony 

jednostek dominujących, co powoduje zwiększenie działania czynników stresogennych 

na osobniki podporządkowane i marginesowe [21]. Z formowaniem nowej grupy złożonej 

z prosiąt odsadzonych wiąże się również problem obsady kojca. Zbyt duże zagęszczenie 
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prosiąt na określonej powierzchni sprzyja agresji i szerzeniu się schorzeń o podłożu 

bakteryjnym i wirusowym [22].  

Zapobieganie wystąpieniu stresu okołoodsadzeniowego dotyczy między innymi 

optymalnego wieku odsadzanych prosiąt (min. 28 dni, max. 35-40 dni), odpowiedniego 

żywienia prosiąt przygotowywanych do odsadzenia, (tj. podawanie paszy stałej od 7. do 

10. dnia życia i wykorzystania dodatków paszowych, np. zakwaszaczy, w celu optyma-

lizacji trawienia paszy), zapewnienia odpowiednich warunków zoohogienicznych poprzez 

czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń oraz tworzenia grup prosiąt przeznaczonych do 

tuczu z uwzględnieniem ich masy ciała, tak by różnice masy ciała osobników pozosta-

jących w kojcu nie przekraczały 15% [23]. 

2.4. Stres obrotu okołoubojowego 

Obrót okołoubojowy jest jednym z najbardziej stresogennych etapów w chowie świń. 

Składa się na niego przepędzanie, ważenie, załadunek, transport, rozładunek i odpoczynek 

przedubojowy [24]. Każda z tych czynności generuje specyficzne czynniki stresogenne. 

Nieprawidłowe postępowanie obsługi prowadzi do wystąpienia zjawiska paniki w grupie 

przepędzanych czy transportowanych świń, dotyczy to przede wszystkim osobników, 

które miały bardzo rzadko kontakt z obsługą lub nigdy nie były przemieszczane [25]. 

Zarówno proces załadunku w gospodarstwie, jak i rozładunek tuczników w magazynie 

żywca uznaje się za bardzo stresogenne etapy obrotu okołoubojowego. Wszystkie sprzęty 

używane do przemieszczania trzody chlewnej muszą być wykonane oraz wykorzysty-

wane w sposób nie przyczyniający się do cierpienia i ranienia zwierząt, a jednocześnie 

powinny być bezpieczne dla pracowników [26]. W czasie załadunku i rozładunku warto 

korzystać z elementów i narzędzi pomocniczych przyspieszających proces przemieszczania 

świń oraz zmniejszających ryzyko urazów, np. ramp, które skonstruowane są ze stabil-

nych elementów, bez ostrych krawędzi, o nachyleniu nie przekraczającym 20° [27]. 

Transport świń to kolejny etap, w czasie którego są one narażone na działanie stre-

sorów, np. przeganianie i grupowanie zwierząt z różnych kojców, zmiana warunków 

środowiskowych oraz ruch pojazdu, których skutkiem mogą być zmiany jakościowe 

mięsa, znaczne ubytki masy ciała a nawet upadki [28]. W czasie transportu utrata wody 

w zależności od czasu trwania waha się w granicach 4,6-6,5%. W przeliczeniu na 

kilogramy szacuje się, że w wyniku transportu trwającego 10 godzin dochodzi do ubytku 

około 6 kg masy ciała [29]. Środek transportu przeznaczony do przewozu zwierząt powi-

nien być zaprojektowany i dostosowany w sposób zapewniający im optymalne warunki 

bezpieczeństwa i higieny. Ważne jest, aby transport przebiegał sprawnie, bez względu 

na długość jego trwania. Samochód powinien poruszać się w sposób jednostajny bez 

gwałtownego przyspieszania bądź też zwalniania, po drogach o równej nawierzchni, tak 

aby nie powodować wzajemnego obijania się przewożonych zwierząt, co zapobiega 

wystąpieniu krwawych wybroczyn obniżających wartość tuszy, ale również ogranicza 

agresję w grupie przewożonych osobników. Podczas długich przejazdów trwających 

powyżej 8 godzin należy zapewnić zwierzętom dostęp do paszy i wody. Jak wykazano 

najwięcej upadków wśród transportowanych świń obserwuje się w miesiącach letnich, 

co niewątpliwe jest związane z okresowo pojawiającym się stresem cieplnym [30]. 

Podczas transportu, ale i też na innych etapach obrotu okołoubojowego, może wystąpić 

choroba zwana hipertermią złośliwą (Pig Stress Syndrome). Do jej głównych objawów 

zalicza się drżenie mięśni, podwyższoną temperaturę ciała, problemy z oddychaniem, 
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przebarwienia skóry. Syndrom ten występuje jako skutek działania silnych stresorów 

środowiskowych na organizm zwierząt obciążonych genetyczną podatnością na stres 

[31]. Narażone na nią są przede wszystkim rasy wysokoprodukcyjne jak pietrain, duroc 

oraz świnie w typie landrace, które były selekcjonowane w kierunku zwiększenia mięsności. 

Aby odzyskać energię traconą podczas, będącego wynikiem stresu, pobudzenia emocjo-

nalnego zwierzęcia, jego organizm wywołuje szereg reakcji prowadzących do przemiany 

glikogenu w glukozę. Na drodze biochemicznej w warunkach tlenowych z glukozy po-

wstaje pirogronian, który wchodzi do cyklu kwasów trikarboksylowych, powodując 

produkcję energii. Zaś w przypadku glikolizy beztlenowej powstaje kwas mlekowy, 

który skutkuje nie tylko zakwaszeniem mięśni, ale również rozszerzeniem naczyń krwio-

nośnych, przez co zaburzone jest krążenie krwi i tworzą się zastoje obwodowe pro-

wadzące do niewłaściwego wykrwawienia się zwierzęcia podczas uboju. Niedostateczne 

wykrwawienie powoduje ciemną barwę mięsa, ale też obniża wartość tuszy ze względu 

na widoczne skrzepy krwi w naczyniach krwionośnych. Ponadto niskie pH mięsa 

wpływa negatywnie na kruchość, smak oraz zapach mięsa, a także obniża jego wartość 

konsumpcyjną [32]. W wyniku stresu obserwuje się również zwiększoną liczbę bakterii 

obecnych w mięsie, ponieważ przez działanie stresora zostaje osłabiony układ odporno-

ściowy oraz następuje zachwianie równowagi mikroflory bakteryjnej w jelitach [33]. 

Stosowanie środków farmakologicznych w celu zminimalizowania skutków stresu 

okołoubojowego nie jest zabronione, lecz dopuszcza się ich użycie jedynie w sytuacjach, 

gdy dane zwierzę jest zagrożeniem dla innych, bądź też istnieje pewność, że będzie ono 

zakłócało właściwy przebieg transportu. Zwierzę, które otrzymało taki środek farmako-

logiczny bezwzględnie przed ubojem musi przejść okres karencji, gdyż w jego tkankach 

jadalnych nadal mogą znajdować się pozostałości leku [34]. Ponadto, aby zapobiec 

powstawaniu wad jakościowych wieprzowiny należy po przybyciu transportu świń do 

ubojni zapewnić im odpoczynek przedubojowy trwający minimum 4 godziny. Odpoczynek 

przedubojowy ma za zadanie doprowadzić do homeostazy organizmu, wyrównania po-

ziomu kortyzolu oraz uspokojenia się zwierzęcia. W tym czasie należy zapewnić świniom 

nieograniczony dostęp do wody, ale nie powinno się im podawać paszy. Głodówka ma 

na celu zminimalizowanie pobrania drobnoustrojów naturalnie występujących w paszy, 

które z treści jelit przedostają się do mięsa. Poprawnie zaplanowana i przeprowadzona 

głodówka zapobiega również powstawaniu wady mięsa PSE (blade, miękkie, cieknące) 

[35]. Można zredukować, a nawet zniwelować stres przedubojowy, stosując określone roz-

wiązania do których należą między innymi: spokojne obchodzenie się ze zwierzętami, 

unikanie hałasu o wysokim natężeniu, zastosowanie płyt przepędowych lub poganiaczy 

typu grzechotka [34]. 

Zapobiegając występowaniu stresu okołoubojowego należy zastosować się do zasad 

dotyczących dobrostanu zwierząt. Powinno się zapewnić im odpowiednie warunki pod-

czas transportu, przepędzania ich na terenie rzeźni oraz w czasie załadunku i wyładunku 

ze środka transportu, tak aby wszystko było przeprowadzane w sposób sprawny, płynny 

i bezproblemowy. Powinno się podzielić świnie na mniejsze grupy w celu zminimali-

zowania tłoku w korytarzach przepędowych, ograniczając w ten sposób możliwość 

powstania technopatii mających wpływ na występowanie stresu u świń. W przypadku 

przetrzymywania świń w magazynach żywca w ramach odpoczynku przedubojowego, 

w miejscach tych powinny być zapewnione odpowiednie warunki mikroklimatyczne, 

stały dostęp do wody, a w razie długotrwałego przebywania dostęp do paszy. 
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2.5. Stres cieplny oraz związany z nieprawidłową obsługą zwierząt 

Utrzymywanie optymalnej temperatury w chlewni jest bardzo ważnym aspektem 
w chowie trzody chlewnej. Świnie są zwierzętami wyjątkowo wrażliwymi na zmiany 
temperatury. Proces termoregulacji jest zaburzony przez małą liczbę gruczołów potowych, 
dużą ilość tkanki tłuszczowej oraz specyficzną budowę anatomiczną świni, tj. stosun-
kowo małe płuca w porównaniu do wielkości ciała [36]. Innymi istotnymi czynnikami 
wpływającymi na dobrostan trzody chlewnej jest względna wilgotność, stopień zapy-
lenia, stężenie gazów oraz hałas. 

Prawidłowa wartość temperatury dla świń zależy od ich wieku. Niska temperatura 
może być niebezpieczna dla prosiąt urodzonych i będących w trakcie odchowu ze względu 
na brak w pełni wykształconego mechanizmu termoregulacji, niewielkie zapasy energe-
tyczne oraz słabe owłosienie. Może to prowadzić do hipotermii, hipoglikemii, znacznego 
osłabienia, a nawet śpiączki i upadków [37]. Z kolei wyższe temperatury są gorzej tole-
rowane przez starsze osobniki o wyższej masie ciała i grubszej słoninie. W przypadku 
tuczników, loch i knurów objawami działania wysokich temperatur na organizm są: 
mniejsze pobranie paszy oraz zmiana behawioru. Efektem wystąpienia stresu termicz-
nego jest również spadek produkcyjności i osłabienie aktywności rozpłodowej zwierząt. 
U loch może dochodzić do spadku mleczności oraz niekorzystnej zmiany składu mleka 
[38]. Dlatego dla każdej grupy technologicznej zostały ustalone wartości graniczne 
określające optymalną temperaturę, w jakiej powinny być utrzymywane (tab. 1). Na tem-
peraturę w chlewni ma także wpływ ruch powietrza, który powinien wynosić: dla prosiąt 
około 0,1 m/s, dla warchlaków 0,2 m/s, dla tuczników, loch oraz knurów 0,4 m/s [36]. 

Innym istotnym czynnikiem stresowym dla trzody chlewnej jest niewłaściwa obsługa 
przez człowieka. Zachowania zbyt brutalne lub głośne mogą prowadzić do przewlekłego 
narażenia na stres, a tym samym do nadmiernej stymulacji i powiększenia masy nad-
nerczy. Lęk przed człowiekiem może skutkować obniżeniem produkcyjności chowu, 
jakości uzyskiwanych surowców poubojowych oraz ogólnym pogorszeniem dobrostanu 
zwierząt. Wykazano, że jest to jeden z najczęstszych czynników powodujących istotne 
ograniczenia we współczesnych hodowlach [39]. 

Tabela 1. Parametry optymalnych temperatur w pomieszczeniach dla świń 

Grupa technologiczna Temperatura minimalna 

(°C) 

Temperatura optymalna 

(°C) 

knury 12,0 15,0 

lochy luźne  12,0 15,0 

lochy wysokoprośne 15,0 19,0 

lochy karmiące 18,0 20,0 

prosięta do 14 dni 24,0 28,0 

prosięta od 15 do 28 dni 19,0 25,0 

warchlaki 19,0 21,0 

tuczniki 18,0 20,0 

knurki i loszki hodowlane 14,0 17,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [38]. 

Monitoring zachowań oraz norm fizjologicznych, a także podjęcie działań profilak-
tycznych umożliwiają wczesne zapobieganie negatywnemu wpływowi zaburzeń termo-
regulacji. Zapewnienie optymalnego środowiska termicznego, jak również pozostałych 
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parametrów – takich jak wilgotność, hałas, stopień zapylenia oraz stężenia gazów – 
przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania paszy, a tym samym uzyskania 
zakładanych dziennych przyrostów masy ciała. Dlatego istotne jest stałe kontrolowanie 
wymienionych parametrów oraz utrzymywanie ich na poziomie nieszkodliwym dla 
zwierząt. Zapobieganie stresowi związanemu z niewłaściwą obsługą powinno polegać 
na odpowiednim doborze oraz przeszkoleniu personelu obsługi zwierząt, jak również 
znajomości aktualnych regulacji prawnych dotyczących dobrostanu. W sytuacjach 
ekstremalnych można zastosować środki farmakologiczne w celach uspokajających. 

3. Podsumowanie  

Szeroko pojęty stres jest poważnym problem we współczesnych hodowlach trzody 

chlewnej. Prowadzi on do obniżenia odporności świń, pogorszenia dobrostanu oraz strat 

produkcyjnych przejawiających się spadkiem wskaźników użytkowości rozpłodowej, 

tucznej i rzeźnej, w tym pogorszenia jakości wieprzowiny. Świnie, jako gatunek wysoce 

wrażliwy na czynniki stresowe, wymagają zapewnienia odpowiednich warunków 

bytowania, transportu, żywienia oraz obsługi. Analiza czynników stresogennych u świń 

na poszczególnych etapach produkcyjnych umożliwia podjęcie działań zapobiegających 

wystąpienie stresu bądź ograniczenia jego nasilenia. Jednym ze sposobów wyeliminowania 

czynników stresogennych jest optymalizacja warunków zoohigienicznych, mikroklima-

tycznych i żywieniowych, co z kolei przekłada się na wysoką wartość użytkową oraz 

zdrowie świń. 
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Stres jako czynnik wpływający na zdrowie i wartość użytkową świń 

Streszczenie 
Stres jest naturalną reakcją obronną organizmu na negatywne bodźce zewnętrzne. Świnie domowe są 
gatunkiem szczególnie narażonym na różnego rodzaju czynniki stresogenne w trakcie ich życia, co wynika 

przede wszystkim z budowy anatomicznej (np. stosunkowo małe serce) oraz uwarunkowań fizjologicznych 

(np. powolna dezaktywacja kortyzolu). Prowadzi to do szeregu niekorzystnych zjawisk w zakresie funkcjo-

nowania organizmu oraz jego produkcyjności. Celem pracy było określenie głównych czynników stresogen-
nych działających na świnie oraz możliwości zapobiegania im. W chowie i hodowli świń występuje stres 

okołoodsadzeniowy, okołoporodowy, okołoubojowy oraz stres cieplny. Prowadzą one do obniżenia odporności 

zwierząt, pogorszenia dobrostanu oraz strat produkcyjnych przejawiających się spadkiem wskaźników 

użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej, w tym pogorszenia jakości wieprzowiny. Jednym ze sposobów 
wyeliminowania czynników stresogennych jest optymalizacja warunków zoohigienicznych, mikroklima-

tycznych i żywieniowych. 
Słowa kluczowe: świnie, stres, zdrowie, wartość użytkowa, behawior 

Stress as a factor influencing health and use value of pigs 

Abstract 
Stress is the body's natural defense response to negative external stimuli. Domestic pigs are a species that is 
particularly exposed to various types of stress factors during their life, which results mainly from the anato-

mical structure, e.g. a relatively small heart, and physiological conditions, e.g. slow cortisol inactivation. 

This leads to a number of unfavorable phenomena in the functioning of the body and its productivity. The 

aim of the study was to determine the main stressors acting on pigs and the possibility of their prevention. In 
pig rearing and breeding, we distinguish between post-weaning, perinatal, per-slaughter stress and heat stress. 

They lead to a decrease in animal immunity, worsening welfare and production losses manifested by 

a decrease in the breeding, fattening and slaughter performance indicators, including deterioration of pork 

quality. One of the ways to eliminate stressors is to optimize zoohygienic, microclimatic and nutritional 
conditions. 
Keywords: pigs, stress, health, use value, behavior 
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Wykorzystanie analiz molekularnych do oceny  

stopnia hybrydyzacji alpak utrzymywanych w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Alpaki (Vicugna pacos) należą do udomowionych południowoamerykańskich wielbłą-

dowatych, tzw. SACs (ang. South American Camelids), a ich rodzimym miejscem 

występowania jest region Altiplano w Andach. Są one blisko spokrewnione z innym 

udomowionym gatunkiem – lamą (Lama glama) oraz dwoma dzikimi gatunkami: wikunią 

(V. vicugna) i guanako (L. guanicoe). Wszystkie 4 gatunki należą do plemienia Lamini, 

rodziny Camelidae i mają tą samą liczbę chromosomów (2n = 74) [1]. Do rodziny 

Camelidae należy również plemię Camelini, które tworzą tzw. Wielbłądy Starego 

Świata: baktriany (Camelus ferus) i dromadery (C. dromedarius) [2].  

Rodzina Camelidae wyróżnia się brakiem rogów lub poroża, obecnością prawdziwych 

kłów (które rozdziela diastema – zarówno w szczęce, jak i żuchwie), położeniem tętnicy 

kręgowej zbiegającej się z kanałem nerwowym w odcinku szyjnym, anatomią tylnych 

kończyn, która pozwala zwierzęciu zginać nogi w obrębie ciała i odpoczywać na 

brzuchu, a także obecnością dwóch wypoduszkowanych palców pokrytych paznokciami 

zamiast kopyta [1, 3]. 

Wśród alpak wyróżnia się 2 fenotypy: Suri i Huacaya, jednakże nie są to prawdziwe 

rasy. Krzyżowanie Suri × Suri w niewielkim stopniu daje potomstwo Huacaya, w krzy-

żowaniu Huacaya uzyskujemy podobny wynik. Suri ma długie, proste „dredy” opadające 

na boki ciała, natomiast Huacaya ma krótsze, karbowane włosy, nadające włóknu gąb-

czasty wygląd. W regionie andyjskim występują również zwierzęta o fenotypie pośrednim 

nazywane chili. Niemniej jednak alpaki Huacaya stanowią 90% pogłowia alpak na 

świecie [1]. 

Kolor włókien u alpaki waha się od białego do czarnego i brązowego, w tym wszystkie 

odcienie pośrednie, ale zwykle kolor jest jednolity na całym ciele [4]. Umaszczenie 

alpak dzieli się na 22 odmiany kolorystyczne, z których każda posiada szereg dodatko-

wych odcieni [5]. W Andach alpaki są utrzymywane z wykorzystaniem głównie na 

wełnę, a lamy jako zwierzęta juczne [4]. 

 Obecnie średnica włókna peruwiańskich alpak odmiany Suri to 31,2 µ (±3,8 µ), 

natomiast u Huacaya to 26,8 µ (±6,0 µ). Niestety włókno dzisiejszych zwierząt ma 

tendencję do tzw. „grubienia”, włosowatości oraz nierównej jakości. Sugeruje się, że są 

to skutki niekontrolowanej hybrydyzacji alpak z lamami, która nastąpiła po hiszpańskim 

podboju Ameryki Południowej [4]. 

Na podstawie szczątków alpak i lam odnalezionych w trakcie wykopalisk archeolo-

gicznych w peruwiańskich Andach naukowcy datują udomowienie tych gatunków na 
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lata około 4000-5000 p.n.e. [2]. Na temat udomowienia alpaki było wiele dyskusji, 

w tym istniały 3 równoległe teorie: 1) pierwsza z nich twierdziła, że przodkiem lamy jest 

guanako, natomiast alpaki – wikunia, 2) druga mówiła, że przodkiem alpaki i lamy jest 

guanako, 3) trzecia sugerowała, że alpaka powstała jako hybryda lamy i wikunii [1]. 

Jednakże na podstawie badań: mikrosatelitarnego i mitochondrialnego DNA, przepro-

wadzonych w 2001 roku stwierdzono, że alpaka jest potomkiem wikunii, a lama potom-

kiem guanako [6], co zostało w pełni potwierdzone analizą z udziałem genomów SACs [7]. 

Celem niniejszego opracowania było przybliżenie obecnej wiedzy na temat hybrydy-

zacji alpak z lamami oraz przedstawienie wyników, które udało się zebrać w tym zakresie 

z udziałem markerów mikrosatelitarnych, mitochondrialnego DNA oraz chromosomu Y – 

na podstawie badań populacji alpak utrzymywanych w Polsce. 

2. Hybrydyzacja międzygatunkowa 

Hybrydyzacja to reprodukcja między genetycznie odmiennymi populacjami, które 

tworzą potomstwo o mieszanym pochodzeniu. Może to powodować interakcje obejmujące 

szeroki zakres dywergencji genetycznej między formami rodzicielskimi [8]. Hybrydyzacja 

może zachodzić spontanicznie, ale w większości przypadków ma charakter antropoge-

niczny. Przyczynami zjawiska hybrydyzacji są zwykle: gwałtowne zmniejszenie populacji, 

brak partnera z tego samego gatunku, zniszczenie naturalnych siedlisk gatunków, wpro-

wadzenie nowego gatunku do danego siedliska, migracja gatunku czy celowa działal-

ność człowieka [9]. 

Odkrycia zmumifikowanych lam i alpak (liczących około 1000 lat) z regionu El 

Yaral w Peru wykazały, że zwierzęta te znacznie różniły się od obecnych osobników 

zarówno barwą, jak i grubością włosa [2]. Zwierzęta te zostały złożone w ofierze, a na-

stępnie zakopane pod podłogami domów. Ze względu na ekstremalnie niską wilgotność 

tamtego klimatu szybko zaszedł proces mumifikacji [4]. Na podstawie przeprowadzonych 

na mumiach analiz wykazano, że średnica włókna starożytnych alpak była istotnie 

mniejsza w porównaniu ze współczesnymi osobnikami [10]. Sugeruje to wysoki procent 

hybrydyzacji współczesnych osobników lub istnienie innych odmian alpaki, które nie 

przetrwały do dzisiejszych czasów [4]. 

Z badań archeologicznych wynika, że okazy prehiszpańskie wykazywały jednorodność 

koloru, rozmieszczenia i rozdrobnienia włókien (charakterystyczne dla kontrolowanej, 

systematycznej hodowli), co nie występuje u współczesnych zwierząt. Analiza próbek 

skóry i włókien zmumifikowanych zwierząt dostarczyła dowodów na istnienie dwóch 

ras lam i dwóch ras alpak. Lamy obejmowały rasę drobnowłóknistą (średnica runa 22,4 µ 

±2,3 µ), która najwyraźniej wymarła, oraz rasę grubowłóknistą (średnica runa 34,8 µ 

±7,3 µ), która jest podobna do współczesnych zwierząt. Wśród alpak wyróżniano rasy 

o bardzo drobnych włóknach (średnica runa 18,0 µ ±1,1 µ) i alpak o nieco grubszym 

włóknie (średnica runa 23,6 µ ±1,6 µ) [4]. 

Tradycyjni andyjscy hodowcy hybrydę alpaka × lama nazywają określeniem wari 

i w zależności od fenotypu klasyfikują na lamawari (lamopodobna) lub paqowari 

(alpakopodobna) [1]. Inne nazwy używane potocznie to: wayki, waritu, wakayu [1] 

i huarizos [11]. Potomstwo tych hybryd jest płodne, zazwyczaj charakteryzuje się średnią 

wielkością ciała i może być krzyżowane wstecznie z dowolnym typem rodzicielskim 

[6]. Hybrydy F1 są łatwe do odróżnienia na podstawie fenotypu, natomiast krzyżówki 

wsteczne już trudniej, zwłaszcza że niekontrolowana hybrydyzacja trwa już 500 lat [3]. 
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Jednakże, co ciekawe, ostatnie badania mitochondrialnego genomu starożytnych zwierząt 

sugerowały, że chilijscy pasterze dopuszczali do hybrydyzacji alpak i lam na długo przed 

hiszpańską konkwistą [12]. 

W Peru w ciągu ostatnich 30 lat nie prowadzono selekcji w celu identyfikacji 

zwierząt zhybrydyzowanych, dlatego mieszańce, jak i niekontrolowany chów wsobny, 

występowały tam powszechnie [10]. W Peru na dużą skalę krzyżowano samce alpaki 

z samicami lam, aby zwiększyć populację zwierząt wytwarzających droższe włókno 

„alpaki”, a z kolei samce lam były krzyżowane z samicami alpak, aby uzyskać większą 

wagę wełny i wyższy dochód [6]. 

Z racji, że alpaka jest potomkiem wikunii [6, 7], jej krzyżowanie z lamą jest wysoce 

niekorzystne, gdyż istotnie wpływa na pogorszenie jakości włókna, którego wysoką 

jakość alpaki odziedziczyły po przodku wikunii. Wikunia nazywana jest złotem 

andyjskim, ponieważ charakteryzuje się niewiarygodnie cienkim włóknem [13]. 

Rdzenni Inkowie przywiązywali szczególną uwagę do hodowli alpak, jednakże 

w XVI wieku zostali podbici przez Hiszpanów, na skutek czego stada zwierząt, którymi 

się opiekowali, zostały zredukowane nawet o 90% na przestrzeni 100 lat. Również 

populacja miejscowej ludność istotnie się skurczyła (o około 80%), a to właśnie wśród 

niej byli pasterze ustnie przekazujący wiedzę na temat hodowli alpak i lam. Dlatego też 

różnorodność genetyczna ówczesnych populacji została drastycznie zmniejszona, 

a skutki tych wydarzeń hodowcy ponoszą do dnia dzisiejszego [2]. 

Szczątki zwierząt z wykopalisk w Peru z okresu imperium Inków sugerują, że już 

wtedy eliminowano zwierzęta o niepożądanym fenotypie z hodowli. Niestety, z uwagi 

na to, że Inkowie byli niepiśmienni, do tej pory nie zachowały się żadne materiały na ten 

temat [14]. Pierwsze wzmianki o alpakach i lamach pochodzą dopiero z czasów kolo-

nizacji hiszpańskiej, kiedy to pisarze wspominali o tych zwierzętach, jednakże ich 

hodowla została zepchnięta na boczne tory z uwagi na wprowadzenie do hodowli 

zwierząt z Europy, takich jak owce, kozy, bydło i świnie. Początkowo alpaki i lamy były 

hodowane na wybrzeżu, jednakże podbój hiszpański spowodował ich przesunięcie na 

tereny bardziej nieprzyjazne, jak różnego rodzaju wzniesienia w Andach [10]. 

Selektywna hodowla zwierząt przed hiszpańskim podbojem skutkowała istnieniem 

jednolitości runa u alpak – zarówno pod względem grubości, jak i koloru – pozyskanego 

od jednego osobnika, czego zdecydowanie brakuje współczesnym zwierzętom. Znale-

zione starożytne szczątki wskazywały na ubój i eliminowanie z hodowli tych zwierząt, 

które odbiegały od konkretnego wzorca fenotypowego albo miały różnego rodzaju defekty. 

Co ciekawe, bóstwom były składane wyłącznie zwierzęta jednobarwne, hodowane spe-

cjalnie do celów świątynnych [10]. 

3. Hodowla alpak w Polsce 

Zainteresowanie hodowlą alpak na całym świecie wiąże się z pozyskiwaniem od tych 

zwierząt cennego włókna. Na właściwości wełny alpaki mają wpływ zarówno czynniki 

genetyczne, jak i środowiskowe [15]. 

Alpaki hodowane są na całym świecie ze względu na dużą zdolność adaptacyjną 

(która wynika głównie z odporności organizmu na warunki klimatyczne), niskie wyma-

gania życiowe oraz łatwość utrzymania i hodowli [15]. 

Hodowla alpak w Polsce rozpoczęła się w 2004 roku i wciąż jest na tyle konkuren-

cyjna, że zainteresowanie w tym temacie ciągle rośnie, zwłaszcza że alpaki nie mają 
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wygórowanych potrzeb żywieniowo-lokalowych [16]. W Polsce hodowane są ze względu 

na wełnę, a także wykorzystywane są w zooterapii, która wspomaga rehabilitację ruchową 

oraz umysłową osób niepełnosprawnych – tzw. alpakoterapia. Na świecie alpaki hodo-

wane są również z wykorzystaniem na mięso, mleko, skóry i futra, a także w celach 

rekreacyjnych [17]. W Polsce istnieją 2 związki zrzeszające hodowców alpak: Polski 

Związek Hodowców Alpak w Warszawie oraz Stowarzyszenie Hodowców Alpak i Lam 

w Ciężkowicach [18]. 

Aktualnie na świecie, największe pogłowie alpak znajduje się w Peru (3,3 mln), 

bardzo liczne także występuje w Boliwii (420 tys.) oraz Chile (45 tys.). W Europie ich 

najliczniejsza populacja występuje w Wielkiej Brytanii (około 35 tys.) [19]. Z kolei 

w Polsce – szacuje się, że ich liczba to ponad 3000 osobników [20], a według niektórych 

źródeł literaturowych nawet 7000 [21]. Do Polski alpaki importowane są z całego świata, 

aktualnie najwięcej zwierząt pochodzi z Chile, gdyż państwo to ma najmniej wyma-

gające regulacje prawne dotyczące eksportu zwierząt [19, 22]. Dlatego też populacje 

polskich alpak są stosunkowo młode i różnorodne [22]. 

Wełna produkowana przez alpaki, jest gęsta, lśniąca, jedwabista, niezwykle trwała 

i nazywana jest włóknem specjalnym. Wyroby z wełny alpak są bardzo ciepłe, odporne 

na deformacje, a przede wszystkim antyalergiczne i higroskopijne [19], mają też właści-

wości termoregulacyjne [21]. Wykazano, że struktura włókna alpaki różni się znacznie 

od struktury włókna wełny owczej, zdecydowanie na korzyść alpak [23]. Cena na rynku 

europejskim za wełnę alpaki to w przybliżeniu 35-50 euro/kg, natomiast cena zwierząt 

to w przybliżeniu 1400-1800 euro [22, 23]. Jednakże ceny te stale rosną i są ściśle 

uzależnione od jakości wełny wyhodowanych zwierząt. 

Zainteresowanie wykorzystaniem alpak w kierunku zooterapii wiąże się z ich łagod-

nym usposobieniem, inteligencją, a ponadto z łatwością w nawiązywaniu kontaktu 

z człowiekiem [24]. Terapia ta jest skierowana głównie do dzieci z problemami psy-

chicznymi i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ponieważ w wyniku bezpo-

średniego kontaktu ze zwierzęciem w organizmie człowieka wydzielane są endorfiny, 

które wywołują działanie uspokajające [25]. Oprócz tego alpaki wykazują również 

predyspozycje do bycia szkolonymi na różnego rodzaju treningach [26]. 

Z kolei lamy w Polsce są mało popularne, można je spotkać tylko w gospodarstwach 

agroturystycznych lub ogrodach zoologicznych. Wynika to z małego zainteresowania 

tym gatunkiem ze względu na niską jakość włókna oraz brak kultury wykorzystywania 

ich mięsa w diecie. W Polsce również nie ma potrzeby angażowania zwierząt jako juczne, 

podczas gdy taką funkcję lamy pełnią w Andach [27]. 

W 2019 roku na wniosek ministra rolnictwa Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w której rozszerzono listę 

zwierząt gospodarskich o gatunek alpaki, co pozwoli prowadzić hodowlę alpak w sposób 

właściwy dla zwierząt gospodarskich [28]. Dnia 23 stycznia 2021 roku weszła w życie 

„Ustawa o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich” (Dz. U. z 2021 r.). 

Zgodnie z nią V. pacos są uznawane za zwierzęta gospodarskie w Polsce. Wiąże się to 

głównie z oceną ich wartości użytkowej oraz doborem osobników do krycia w odpo-

wiednich warunkach hodowlanych [22]. 
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4. Analiza mieszańców alpaka × lama na podstawie analiz DNA 

W celu przywrócenia oryginalnej jakości włókien u alpak rząd peruwiański zapropo-

nował celowe krzyżowanie alpaki z wikunią, jednakże później stwierdzono, że działanie 

to mogłoby przynieść bardzo negatywne skutki dla genomów obu gatunków i całkowitą 

utratę oryginalnej różnorodności genetycznej [3]. 

Uważa się zatem, że zastosowanie analizy DNA do identyfikacji i eliminacji zwierząt 

hybrydowych z puli hodowlanej jest niezbędne, ponieważ trwający przez stulecia proces 

hybrydyzacji uniemożliwia dokładną identyfikację wszystkich hybryd na podstawie 

tylko cech fenotypowych [6, 22, 27, 29]. Z kolei hybrydyzacja skutkuje u alpaki niską 

jakością włókna, a tym samym stratami ekonomicznymi dla rolników [22]. 

Na podstawie badań prowadzonych w Polsce, dotyczących jakości włókna alpak, 

zaobserwowano duże różnice w grubości włókna i dodatkowo wysoką niejednorodność 

wełny pozyskanej z tego samego stada, co wskazuje na prowadzenie hodowli w sposób 

niekontrolowany [23]. Dlatego też w celu określenia stopnia hybrydyzacji w populacjach 

alpak utrzymywanych w Polsce podjęto próby wykorzystania analiz molekularnych 

uwzględniających właściwości DNA [22, 27]. W przyszłości jednak przy uzupełnianiu 

ksiąg hodowlanych dla alpak takiemu monitoringowi genetycznemu powinny zostać 

poddane wszystkie osobniki, na wzór hodowli innych zwierząt gospodarskich, których 

rodowody są ściśle śledzone. 

4.1. Markery mikrosatelitarne 

Markery mikrosatelitarne, zwane również markerami STR (ang. Short Tandem 

Repeat), to krótkie tandemowe sekwencje różniące się liczbą występujących po sobie 

kilkunukleotydowych jednostek [30], natomiast powtórzenia tandemowe to zblokowane, 

seryjne powtórzenia krótkiej sekwencji nukleotydów – fragmentów DNA. Powtarzany 

motyw długości zazwyczaj mieści się w przedziale 2-12 pz [31]. Markery te charakte-

ryzują się wysokim polimorfizmem, równomiernym występowaniem w genomie, 

a także dziedziczeniem zgodnie z prawami Mendla [32]. 

Strukturę populacji alpak utrzymywanych w Polsce na podstawie markerów mikro-

satelitarnych [22] przeprowadzono przy użyciu 17 markerów, które są rekomendowane 

przez ISAG (ang. International Society for Animal Genetics). Do badań zebrano łącznie 

cebulki włosowe lub wymazy z policzka od 216 alpak, 1 hybrydy F1, 15 lam i 2 poten-

cjalnych hybryd wskazanych na podstawie oceny fenotypowej. Materiał pochodził  

z 5 gospodarstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Hodowców Alpak i Lam oraz 3 gospo-

darstw przy Polskim Związku Hodowców Alpak, a także kilku osobników utrzymy-

wanych w krakowskim i wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Z materiału biologicznego 

wyizolowano DNA, poddano reakcji multipleks PCR, a następnie rozdziałowi frag-

mentów STR w sekwenatorze kapilarnym. Ustalone dla wszystkich osobników genotypy 

poddano klastrowaniu bayesowskiemu, sporządzono dendrogram odległości genetycz-

nych oraz przeprowadzono analizę alleli prywatnych dla poszczególnych osobników. 

Na podstawie analizy bayesowskiej ustalono, że zwierzęta czystorasowe uznano 

w przypadku, gdy szacunkowa wartość współczynnika przynależności wynosiła q ≥ 0,98, 

wykorzystując jego uśrednioną wartość. Markery STR w liczbie 17 pozwoliły odróżnić 

genetycznie alpaki od lam, a nawet wskazać poziom hybrydyzacji. Niemniej jednak 

trudno było ustalić, kiedy ten proces nastąpił. Dodatkowo okazało się, że 2 potencjalne 

hybrydy, wskazane na podstawie fenotypu, były genetycznie czystorasowymi lamami. 
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Co ciekawe, hybryda F1, której matką była alpaka, a ojcem lama (dane te zostały 

potwierdzone poprzez analizę pochodzenia na podstawie ustalonych profili DNA) 

wykazała tylko 7,4% domieszki lamy. Ponadto w sporządzonym dendrogramie hybryda 

ta znajdowała się w jednym z subklastrów należących do alpak. Świadczy to, że 

hybrydyzacja miała znaczny wpływ na genom obydwu gatunków i że zarówno alpaki, 

jak i lamy wciąż tak naprawdę nie rozdzieliły się genetycznie. Hybryda F1 powinna 

wykazywać przypisanie około 50% pomiędzy gatunkami – odchylenia od tej wartości 

występują w populacjach mieszanych. Zaobserwowano również, że matka hybrydy F1 

posiadała liczne prywatne allele alpaki, a ojciec posiadał wyłącznie allele występujące 

zarówno u alpak, jak i lam (nie zostały u niego zidentyfikowane żadne prywatne allele 

występujące u lam). Na podstawie przebadanych osobników oszacowano, że około 8,8% 

wykazywało większą bądź mniejszą domieszkę lamy. Co ciekawe, wśród analizo-

wanych lam jedna została oszacowana z przypisaniem domieszki alpaki w ilości 20,7%. 

W Polsce hodowcy nie dopuszczają do celowej hybrydyzacji alpaki z lamą, dlatego 

też wnioskuje się, żeby alpaki z domieszką zostały sprowadzone do kraju, a allele do-

mieszkowe mogły otrzymać nawet kilka pokoleń wstecz. Dlatego tak ważny byłby 

monitoring genetyczny importowanych osobników. 

Markery mikrosatelitarne są często wykorzystywane do szacowania stopnia hybry-

dyzacji. Miało to także miejsce w przypadku identyfikacji domieszki lamy w alpace [11, 

33] obejmującej osobniki hodowane w Ameryce Południowej, gdzie autorzy również 

przyznali, że oryginalna różnorodność genetyczna alpak i lam została zniszczona przez 

podbój hiszpański. 

4.2. Mitochondrialne DNA (region d-loop) 

Mitochondrialne DNA (mtDNA) to dwuniciowa okrągła cząsteczka dziedziczona 

głównie po matce [34]. Region pętli D (d-loop) to niekodujący fragment mtDNA, który 

mutuje znacznie szybciej niż reszta genomu mitochondrialnego, w związku z tym jest 

wysoce zmienny [35]. Region ten charakteryzuje się potrójną strukturą DNA (składa się 

z 3 nici) w wyglądzie przypominającą literę D [36] oraz podlega różnym naciskom 

ewolucyjnym [37]. 

W badania prowadzonych w Instytucie Zootechniki (w Państwowym Instytucie 

Badawczym w Balicach) wykorzystano właściwości regionu d-loop w celu identyfikacji 

osobników powstałych podczas krzyżowań alpaki z lamą [27], ponieważ markery 
matczyne mogą ujawnić obecność hybrydyzacji międzygatunkowej. W badaniach tych 

uwzględniono 235 zwierząt, w tym 216 alpak, 18 lam i 1 hybrydę F1. Region d-loop 

został przebadany pod kątem sekwencji dla wszystkich osobników z wykorzystaniem 

techniki sekwencjonowania metodą Sangera. Otrzymane sekwencje poddano klastrowaniu 
bayesowskiemu, sporządzono drzewa filogenetyczne oraz wygenerowano wspólne 

haplotypy. W sumie zidentyfikowano 446 miejsc segregacji, co pozwoliło na wygenero-

wanie 34 haplotypów, z których 6 zawierało wyłącznie fenotypowe osobniki z gatunku 
lama, 25 zawierało same alpaki, natomiast 3 były mieszane. Czego można było się 

spodziewać, hybryda F1 była w haplotypie składającym się z fenotypowych alpak (jej 

matką była alpaka, obie zdefiniowano w haplotypie H5), natomiast ojciec znalazł się 

w haplotypie mieszanym dla alpak i lam. Było to obserwowane już wcześniej, kiedy 
w jego genotypie nie znaleziono alleli prywatnych lamy, a jedynie dzielone z alpakami, 

jak wykazały wcześniejsze badania z udziałem markerów mikrosatelitarnych [22]. Drzewo 
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filogenetyczne stworzone w oparciu o analizę regionu d-loop pokazało, jak hybrydy-

zacja kontrastuje z kladogenezą i jaki ma negatywny na nią wpływ. We wszystkich 

trzech głównych kladach znajdowały się zarówno alpaki, jak i lamy. Podobnie analiza 

bayesowska zupełnie nie rozróżniała alpak od lam. Łącznie 19 z 216 alpak, u których 
zidentyfikowano domieszkę lamy we wcześniejszym badaniu z użyciem markerów STR 

[22], znaleziono w różnych haplotypach wygenerowanych z sekwencji d-loop – zarówno 

dla alpak, jak i mieszanych. Osobniki te nie zostały znalezione w haplotypach wygenero-
wanych wyłącznie dla lam; jednak 3 z 19 osobników utworzyły haplotyp jedno-

indywidualny. 

Region d-loop wykazał wysoką introgresję pomiędzy alpakami i lamami, ponadto 

z jego udziałem nie ma możliwości wskazania konkretnych osobników hybrydowych. 
Udowodniono, że alpaki i lamy, mimo różnych zabiegów hodowlanych, nie są do końca 

rozdzielone genetycznie, co wykazała również wcześniejsza analiza z udziałem markerów 

mikrosatelitarnych [22]. Niemniej jednak zabiegi selekcyjne mające to na celu prowa-

dzone są w różnych krajach na świecie [2, 6, 38-42], gdzie głównie znaleziono haplotypy 
wspólne dla lam i alpak. Poczynione obserwacje, także w badaniach prowadzonych 

w Polsce, wskazują zatem, że region ten nie jest dobrym narzędziem do oceny hybry-

dyzacji, zwłaszcza, że jest dziedziczony w linii matczynej. 

4.3. Chromosom Y (gen DBY) 

Chromosom Y jest chromosomem nierekombinacyjnym (z wyjątkiem regionu pseudo-

autosomalnego). Jest on podatny na mutacje, które powstają tylko w męskiej linii 
zarodkowej. Efektywna wielkość populacji chromosomu Y jest trzykrotnie mniejsza niż 

chromosomu X. Co więcej, badania wykazały, że poziomy różnorodności nukleotydów 

na chromosomie Y są niższe niż w pozostałej części genomu [43]. DBY jest genem 
z pojedynczą kopią na chromosomie Y i odgrywa istotną rolę w spermatogenezie [44]. 

Usunięcie DBY skutkuje niską gęstością komórek rozrodczych lub nawet całkowitym 

ich brakiem [45]. 

Markery ojcowskie jak DBY również mogą, w pewnym stopniu, wspomóc szaco-
wanie stopnia hybrydyzacji w populacjach, niemniej jednak dotyczy to wyłącznie linii 

męskiej. W badaniach prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach [27] 

testujących możliwości wykorzystania DBY do identyfikacji mieszańców uwzględniono 
90 osobników wyłącznie płci męskiej. Dostępna hybryda F1 płci żeńskiej, wskazana 

w poprzednich badaniach [22], została w oczywisty sposób wyłączona. Ocena sekwencji 

genu DBY została przeprowadzona z wykorzystaniem sekwencjonowania metodą 

Sangera. Na podstawie wyników wygenerowano 2 haplotypy z 4 zmiennymi miejscami – 
1 dla alpak i 1 dla lam. Przynależność do tych 2 haplotypów była zgodna z oczekiwa-

niami fenotypowymi. Utworzone drzewo filogenetyczne również odróżniło klad lam od 

kladu alpak. Podobne obserwacje poczyniono w oparciu o grupowanie bayesowskie. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że 4 zmienne miejsca mogą służyć jako markery 

diagnostyczne do genetycznego rozróżniania alpak, lam i hybryd w linii męskiej, z uwagi 

na to, że nie znaleziono dowodów na hybrydyzację w męskich populacjach alpak 

utrzymywanych w Polsce. Niemniej jednak badania prowadzone na SACs zebranych na 
obszarze Peru, Boliwii, Argentyny i Chile [38] dowiodły hybrydyzację w linii męskiej – 

i w genie DBY znaleziono jeden wspólny haplotyp dla lam i alpak. Dlatego prowadzone 

w przyszłości polskie badania powinny objąć większą liczbę osobników linii męskiej 
zarówno w grupie lam jak i alpak. 
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5. Podsumowanie oraz perspektywy na przyszłość 

Hybrydyzacja alpak i lam jest zjawiskiem znanym hodowcom na całym świecie. 

Zjawisko to zagraża różnorodności genetycznej i prowadzi do niekorzystnego wpływu 

na genom obu gatunków. Poprzez hybrydyzację na przestrzeni lat pojawiały się kontro-

wersje dotyczące filogenezy alpak, a także produkowanego przez nie runa, którego jakość 

drastycznie spadła. Niestety przypadki hybrydyzacji wpłynęły na wzajemną integralność 

genetyczną obu gatunków, czego dowodzą różnego rodzaju badania molekularne. 

Ocena poziomu krzyżowania i struktury genetycznej populacji alpak utrzymywanych 

w Polsce ma kluczowe znaczenie dla przyszłego gospodarowania tym gatunkiem w tym 

kraju. Wstępne badania mogą znacząco wpłynąć na rozwój strategii hodowlanych 

w przyszłości. Polski Związek Hodowców Alpak oraz Stowarzyszenie Hodowców Alpak 

i Lam także próbują wdrożyć odpowiednią selekcję zwierząt, która umożliwiłaby utrzy-

manie osobników o najcenniejszych cechach. Ocena genetyczna w wysokim stopniu 

mogłaby wesprzeć prowadzenie tych zabiegów hodowlanych, gdyż wskazałaby osobniki 

potencjalnie zhybrydyzowane, a być może pewien układ markerów mógłby wskazać 

osobniki wybitne. 

Dlatego też uzasadnionym wydaje się przeprowadzenie w przyszłości dodatkowych 

badań genetycznych (zwłaszcza z udziałem chromosomu Y) na większej ilości zwierząt, 

ale także uwzględniając pozostałe narzędzia genetyczne, aby testy DNA stały się wysoce 

wiarygodne dla hodowców, którzy mogliby bez obaw stosować je jako elementy 

prowadzonej selekcji, zwłaszcza że badania genetyczne przeprowadzone w Polsce kon-

trastują z południowoamerykańskimi, co świadczy o istotnych różnicach w populacjach 

alpak. Ponadto, w przyszłości można by było przetestować inne narzędzia genetyczne, 

np. oparte o markery typu SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism, polimorfizm 

pojedynczego nukleotydu), które świetnie sprawdzają się przy szacowaniu zmienności 

u innych gatunków zwierząt gospodarskich. Jest to wyzwanie na przyszłość dla polskich 

badaczy. 
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Wykorzystanie analiz molekularnych do oceny stopnia hybrydyzacji alpak 

utrzymywanych w Polsce 

Streszczenie 

Alpaki to roślinożerne zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej, których hodowla stała się popularna 
na całym świecie. Dzieje się tak za sprawą wełny, którą produkują i która uchodzi za materiał luksusowy. 

Niestety współczesne zwierzęta charakteryzuje gorsza jakość runa niż te z czasów imperium Inków. 

Wszystko to na skutek hybrydyzacji z lamami, którą te zwierzęta przeszły od czasów hiszpańskiej konkwisty. 

Do dziś alpaki i lamy nie są rozdzielone genetycznie, dlatego też podjęto badania mające na celu oszaco-
wanie poziomu hybrydyzacji w populacjach utrzymywanych w Polsce. W tym celu wykonano analizę 

markerów STR, regionu d-loop mtDNA oraz DBY na chromosomie Y. Z przeprowadzonych analiz wynika, 

że 8,8% przebadanej populacji wykazała większą bądź mniejszą domieszkę lamy. Wykazano wysoką 

introgresję pomiędzy regionem d-loop alpak i lam oraz brak dowodów na hybrydyzację w linii męskiej. 
Przeprowadzone badania mogą wpłynąć na hodowlę przyszłych populacji, gdyż szacuje się, że eliminacja 

osobników hybrydowych z hodowli może poprawić jakość włókien przyszłych pokoleń. Niemniej jednak 

koniecznym wydaję się kontynuowanie badań z wykorzystaniem markerów genomowych, jak i na większej 

ilości osobników. 
Słowa kluczowe: hybrydyzacja, introgresja, alpaki, lamy, wełna  

The use of molecular analyses to assess the degree of hybridization of alpacas kept 

in Poland 

Abstract 
Alpacas are herbivorous animals from South America, the breeding of which has become popular all over 

the world. This is due to the wool they produce, which is considered a luxury material. Unfortunately, modern 

animals are characterized by a lower quality fleece than those of the Inca empire. All this is due to the 

hybridization with the llamas that these animals have passed since the Spanish Conquest. To this day, alpacas 
and llamas are not genetically separated, therefore research has been undertaken to estimate the level of 

hybridization in populations kept in Poland. For this purpose, the analysis of STR markers, d-loop region of 

mtDNA and DBY on the Y chromosome was performed. The conducted analyses show that 8.8% of the 

studied population demonstrated a greater or lesser admixture of llama. High introgression between the  
d-loop region of alpacas and llamas has been showed, and no evidence of male-line hybridisation. The 

conducted research may affect the breeding of future populations, as it is estimated that the elimination of 

hybrid individuals from breeding may improve the quality of the fibers of future generations. Nevertheless, 

it seems necessary to continue research with the use of genomic markers, as well as on a larger number of 
individuals. 

Keywords: hybridisation, introgression, alpacas, llamas, wool 
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Analiza wartości pokarmowej karm pełnoporcjowych 

dla psów w Polsce i ich zgodności ze składem 

deklarowanym przez producenta 

1. Wprowadzenie  

Pełnoporcjowe karmy gotowe są wygodną dla konsumenta formą żywienia zwierząt. 

Są łatwo dostępne, dają możliwość bezpiecznego i długiego przechowywania, a także są 

szybkie i wygodne w podaniu. Wybrane do badania karmy gotowe (w tym marki własne 

sklepów „grocery brand”) sprzedawane są między innymi w sklepach spożywczych oraz 

marketach. Wyróżniają się dużą dostępnością oraz niską ceną, co sprawia, że wielu 

właścicieli psów sięga po produkty z tego segmentu. 

Badanie Dodd i wsp. [1] wykazało, iż w Anglii 79% psów żywionych jest przynaj-

mniej w części karmą komercyjną. W Stanach Zjednoczonych i Australii 93,2% właści-

cieli tych zwierząt korzysta ze wspomnianej formy żywienia w wyłączności, lub stanowi 

ona ponad połowę dziennej dawki pokarmu [2]. Inne badania wykazały, że od 75% do 

96,5% psów domowych w USA i Wielkiej Brytanii żywionych jest karmami gotowymi 

[3-5]. 

Świadomość konsumentów na temat racjonalnego żywienia zwierząt towarzyszących 

zwiększa się. Postępujący niż demograficzny [6] oraz personifikacja i traktowanie 

zwierząt domowych jak członków rodziny przez rosnącą rzeszę właścicieli sprawia, iż 

coraz większa część dochodów gospodarstwa domowego przeznaczana jest na zakup 

karm zaspakajających kompleksowo wszystkie potrzeby psów [7-9]. Z tego powodu 

rzetelny i czytelny opis karm dla zwierząt domowych odgrywa ważną rolę w świado-

mych zakupach tych produktów. 

Dostępne na rynku karmy dla psów możemy podzielić na pełnoporcjowe – spełniające 

w pełni dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze zwierzęcia (z uwzględnieniem 

etapu rozwoju) oraz na uzupełniające – o wysokim stężeniu poszczególnych składników 

odżywczych, stosowane jako dodatek. Ze względu na zawartość wody w produkcie, 

rynek oferuje trzy rodzaje karm gotowych: karmy suche (do 14% wilgotności), półwil-

gotne (14-60% wilgotności) oraz wilgotne (powyżej 60% wilgotności). 

Ponieważ nie istnieją oficjalne minimalne normy dotyczące składu chemicznego karm 

dla psów ważne jest, by etykiety na ich opakowaniach były prawidłowo skonstruowane 

i zawierały jak najbardziej rzetelne i pełne informacje, pozwalające nabywcom na pod-

jęcie świadomego wyboru najlepszej dla ich zwierzęcia karmy. Szczególnie ważną 
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informacją jest skład chemiczny paszy oraz lista środków żywieniowych wykorzystanych 

do jej wytworzenia. 

Przeprowadzone badania [10-16] wykazały, iż wciąż nie wszystkie etykiety dostęp-

nych na rynku gotowych karm dla psów i kotów zawierają kompletne i rzetelne infor-

macje na temat składu chemicznego paszy oraz jej stosowania. W badaniach przepro-

wadzonych w Brazylii, USA i Australii [12, 13, 17] ustalono, że zawartość mikro-

elementów, kwasów tłuszczowych, a także profil aminokwasowy wielu karm dla psów 

i kotów nie są zgodne z deklarowanymi na etykiecie. Amerykańskie i kanadyjskie 

badania [12, 16, 18] wykazały, iż część z analizowanych karm komercyjnych nie spełnia 

przyjętych w tych krajach norm dotyczących zawartości makro- i mikroelementów. 

FEDIAF (ang. The European Pet Food Industry Federation) – Europejskie Stowa-

rzyszenie Producentów Karm dla Zwierząt Domowych, z siedzibą w Brukseli od 1970 r. 

uczestniczy w opracowywaniu norm dotyczących karm dla zwierząt domowych. Mają 

one na celu utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa, jakości oraz higieny pasz 

dla psów i kotów. Stworzony przez Stowarzyszenie Kodeks Dobrej Praktyki Etykie-

towania Karm dla Zwierząt Domowych dotyczy informacji, które powinny znaleźć się 

na etykiecie produktu oraz określa minimalne zawartości: białka i poszczególnych 

aminokwasów, tłuszczu i poszczególnych kwasów tłuszczowych, witamin, części mine-

rałów i pierwiastków śladowych. Zalecana przez FEDIAF [19] minimalna zawartość 

białka ogólnego w karmach dla psów wynosi 18% s.m. (oraz 21% s.m. dla psów starszych 

i o niższym poborze energii), zaś tłuszczu surowego 5,5% s.m. Wytyczne nie określają 

sugerowanego minimalnego udziału włókna surowego, popiołu surowego oraz węglo-

wodanów w składzie chemicznym karm. Podstawą do stworzenia zaleceń FEDIAF były 

wytyczne National Research Council. (NRC) [20], które wyrażone są poprzez zawartość 

poszczególnych składników odżywczych na 1000 kcal energii metabolicznej (EM) 

mieszanki. Dla białka ogólnego jest to 25 g / 1000 kcal (NRC) oraz 52,10 g / 1000 kcal 

(FEDIAF), dla tłuszczu ogólnego 13,80 g / 1000 kcal (NRC) oraz 13,75 g / 1000 kcal 

(FEDIAF). 

Mimo iż powyższy kodeks nie ma mocy prawnej, stanowi on „zbiór dobrych praktyk” 

produkcyjnych i jest stosowany przez większość producentów karm w Polsce [21]. 

Celem niniejszego opracowania była ocena zgodności składu chemicznego pełnopor-

cjowych karm wilgotnych i suchych dla psów dorosłych deklarowanego przez produ-

centa z wynikami analizy chemicznej w laboratorium. Wyniki te zostały również zesta-

wione z zaleceniami żywieniowymi dla psów wskazanymi przez FEDIAF. 

2. Materiał i metody 

W badaniu wykorzystano komercyjne pełnoporcjowe karmy suche (14 prób) oraz 

mokre (16 prób) przeznaczone dla psów dorosłych. Karmy zakupiono w warszawskich 

super- i hipermarketach. Przechowywano je w szczelnych pojemnikach w celu wyeli-

minowania wpływu czynników zewnętrznych na ich skład. 

Sucha masa została obliczona metodą wagowo-suszarkową (Gallenkamp) w 105ºC, 

białko ogólne oznaczono metodą Kjeldahla, aparatem destylacyjnym Kjeltec. Zawartość 

tłuszczu surowego została oznaczona przy pomocy metody Soxhleta. Do oznaczenia 

włókna surowego wykorzystano metodę Henneberga-Stohmanna (Foss tecator). Zawar-

tość popiołu surowego została oznaczona poprzez spalanie w piecu w temperaturze 

600ºC, zgodnie z metodami AOAC International [22]. 
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Uzyskane wartości składników analitycznych poszczególnych pasz przeliczono na 

zawartość w suchej masie (% s.m.). W przypadku karm suchych wilgotność nie została 

podana na etykiecie. Do obliczeń wykorzystano faktyczne wartości suchej masy otrzymane 

w analizach laboratoryjnych, przeprowadzonych na próbkach karm tuż po ich otwarciu. 

Analizę statystyczną wyników dla karm suchych i mokrych wykonano w programie 

STATISTICA 13, wykorzystując jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. 

Uwzględniono w niej wartość składników analizy chemicznej podanych na etykiecie 

oraz wyniki doświadczenia. 

3. Wyniki i dyskusja 

W ujęciu procentowego rozkładu karm suchych zależnego od różnic między danymi 

deklarowanymi a wynikami analiz laboratoryjnych stwierdzono, że większość badanych 

próbek zawierała więcej białka ogólnego (86% próbek) niż producent zadeklarował na 

etykiecie oraz mniej tłuszczu surowego i włókna surowego (93% próbek). Większość 

karm wilgotnych zawierała więcej włókna surowego niż podano na etykiecie (62% próbek) 

oraz mniej białka ogólnego i tłuszczu surowego (odpowiednio 81% i 75% próbek). 

Na podstawie uzyskanych wyników analiz chemicznych stwierdzono, że karmy 

suche zawierają w suchej masie więcej białka ogólnego i mniej włókna surowego niż 

było to deklarowane na etykietach. Zaobserwowano również tendencję do zawyżania 

deklarowanej na etykiecie zawartości tłuszczu w karmie w stosunku do wartości ozna-

czonych analitycznie (tab. 1). 

Karmy wilgotne zawierały istotnie mniej tłuszczu surowego niż deklarowano na 

etykietach. Zauważalna jest również tendencja do zawyżania w deklaracjach składu 

zawartości białka ogólnego i włókna surowego (tab. 2). 

W uzyskanych wynikach średnie różnice procentowe pomiędzy deklarowaną a fak-

tyczną zawartością białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego oraz popiołu 

surowego w karmach suchych wynosiły odpowiednio: -3,1%, +1,8%, +1,1% i +0,1%. 

Analogicznie w karmach wilgotnych odnotowano różnice wartości na poziomie: +3,7%, 

+4,1%, +0,4% i +0,7%. Badanie Hill i wsp. [10] na amerykańskich karmach suchych 

dla kotów i psów wykazało różnice na poziomie analogicznie: -1,6%, -0,7%, +1,8% 

i +0,3%. W przypadku karm wilgotnych było to odpowiednio: -1,3%, -1,2%, +0,5% oraz 

+0,4%. Należy jednak pamiętać, że są to średnie wartości dla karm przeznaczonych 

zarówno dla psów, jak i kotów. 

Analiza karm suchych dla psów, zakupionych na terenie Kanady [16] wykazała, że 

deklaracje na etykietach są zaniżone w stosunku do wyników badania laboratoryjnego 

o 1,6% dla białka ogólnego, 0,8% dla tłuszczu surowego oraz o 0,4% dla popiołu 

surowego. Podobne badania w Brazylii [14] na karmach wilgotnych wykazały zawy-

żanie składu deklarowanego na etykiecie względem stanu faktycznego na poziomie: 

białko ogólne 0,6%, tłuszcz surowy 1,2%, włókno surowe 3,7% i popiół surowy 6,4%. 

Na podstawie analiz chemicznych karm wilgotnych stwierdzono zawartość białka ogól-

nego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego na wyższym poziomie niż w obecnym 

badaniu (odpowiednio 41,5% s.m., 22,6% s.m. i 5,7% s.m.). Mniejsze wartości wykazano 

w udziale popiołu surowego – 9,3% s.m.  
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Tabela 1. Porównanie zgodności składu chemicznego karm suchych podanego na etykietach z wynikami 

analiz laboratoryjnych, przedstawione w % s.m.  

 
Zakres danych  Dane uśrednione  

SE 
P – 

value etykiety analizy etykiety analizy 

białko ogólne 18,23-23,34 19,88-26,85 20,58 23,68 0,4605 0,0002 

tłuszcz surowy 7,09-14,29 3,9-13,16 9,35 7,59 0,5047 0,0802 

włókno surowe 1,83-4,08 1,31-3,22 3,25 2,11 0,1655 0,0001 

popiół surowy 6,6-9,19 5,29-10,43 8,19 8,09 0,2567 0,8424 

Tabela 2. Porównanie zgodności składu chemicznego karm wilgotnych podanego na etykietach z wynikami 

analiz laboratoryjnych, przedstawione w % s.m. 

 
Zakres danych  Dane uśrednione  

SE P–value 
etykiety analizy etykiety analizy 

białko ogólne 26,32-47,37 26,57-47,38 38,16 34,48 1,0942 0,0936 

tłuszcz surowy 16,28-38,89 11,87-28,83 23,05 18,92 0,9680 0,0307 

włókno surowe 1,11-5,41 0,6-4,17 2,35 1,98 0,1865 0,3310 

popiół surowy 8,37-19,44 8,44-22,31 14,09 13,36 0,5542 0,5198 

 

Analizując prace innych autorów, również można stwierdzić różnice w zawartości 

składników odżywczych w karmach suchych w porównaniu do wyników prezento-

wanych w niniejszej pracy. Jak podaje Zafalon i wsp. [17] – wegańskie karmy suche 

zakupione w Brazylii charakteryzowały się większą ilością białka, tłuszczu i włókna 

(odpowiednio 27,5% s.m., 11,8% s.m. i 6,2% s.m.) niż w obecnym badaniu. Inne badania 

dotyczące karm suchych, zakupionych na terenie Wielkiej Brytanii [23], wykazały 

zawartość białka ogólnego oraz popiołu surowego na poziomie zbliżonym (23,3% s.m. 

oraz 7,3% s.m.) do wyników obecnego badania. Zawartość tłuszczu surowego oraz 

włókna była wyższa (odpowiednio 12,9% s.m. i 3,5% s.m.) od obecnych wyników 

(odpowiednio 7,6% s.m. i 2,1% s.m.). W przypadku karm wilgotnych wykazano większą 

zawartość białka ogólnego (41,7% s.m.) oraz tłuszczu surowego (26,4% s.m.), mniejszą 

zaś włókna surowego (0.8% s.m.) i popiołu surowego (10,1% s.m.) w porównaniu do 

2% s.m. i 13,7% s.m. Także karmy suche zakupione na terenie Kanady [16] charakte-

ryzowały się zwiększonymi średnimi wartościami białka ogólnego: 34,6% s.m. oraz 

tłuszczu surowego: 17,7% s.m. w stosunku do zawartości tych makroskładników 

w obecnym badaniu, odpowiednio 23,7% s.m. i 7,6% s.m. 

Porównanie średniej deklarowanej oraz faktycznej zawartości makroskładników 

w badanych mieszankach z minimalnymi wytycznymi żywieniowymi FEDIAF przedsta-

wiają rysunki 1 i 2. Jedna z przebadanych karm suchych nie spełniała minimalnych 

zalecanych norm – minimum 5,5% tłuszczu surowego w suchej masie produktu. 

Podobne badania w Brazylii wykazały niezgodność jednej karmy suchej z minimalnymi 

zaleceniami FEDIAF dotyczącymi zawartości białka [14], natomiast badanie Zafalon 

i wsp. [17] wykazało pełną zgodność poziomów makroskładników w analizowanych 

karmach w stosunku do powyższych wytycznych. 
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Rysunek 1. Porównanie minimalnych wytycznych FEDIAF ze średnimi wartościami składników analitycznych 

pochodzących z etykiet karm suchych oraz z wynikami analiz laboratoryjnych (% s.m.) [opracowanie własne] 

 
Rysunek 2. Porównanie minimalnych wytycznych FEDIAF ze średnimi wartościami składników 

analitycznych pochodzących z etykiet karm wilgotnych oraz z wynikami analiz laboratoryjnych (% s.m.) 

[opracowanie własne] 

Wyniki zawartości białka w analizowanych obecnie karmach suchych i wilgotnych 

przekraczają minimalne zalecenia FEDIAF dla tego składnika. Jest to pozytywny aspekt, 

zwłaszcza w przypadku białka – będącego podstawowym budulcem każdego organizmu 

zwierzęcego. Jednak temat optymalnego udziału tego składnika w karmie nadal jest 

polem dyskusji i sporów wśród naukowców i praktyków, między innymi ze względu na 
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wyniki badań nad instynktownymi preferencjami pokarmowymi zarówno wilków, jak 

i psów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.  

Bosch i wsp. [24] wykazali, że białko stanowi główny składnik w naturalnej diecie 

wilków (32,2% energii metabolicznej). Porównując wspomniane wyniki oraz minimalne 

wytyczne FEDIAF dotyczące udziału białka ogólnego w źródle energii metabolicznej 

w karmie widzimy, że pierwotne preferencje psowatych mogą przekraczać obecnie 

przyjęte normy nawet trzykrotnie. 

Badania Hewson-Hughes i wsp. [25] wykazały, iż psy (papillon, sznaucer miniatu-

rowy, cocker spaniel, labrador retriever, i bernardyn), wybierając karmę, instynktownie 

preferują, by białko i tłuszcz były głównymi jej składnikami, stanowiąc odpowiednio 

30% i 63% energii w dawce. Także późniejsze badania innych autorów [26, 27] potwier-

dzają preferencje różnych ras psów (odpowiednio harrier i beagle) odnośnie do źródeł 

energii w pokarmie, które w znacznym stopniu odbiegają od proponowanych przez 

FEDIAF minimów (tab. 3). 

Tabela 3. Zestawienie naturalnych preferencji pokarmowych wilków oraz instynktownych preferencji 

pokarmowych psów (g/MJ energii metabolicznej) 

 
Bosch i in. 

(2015) 

Hewson-

Hughes i in. 

(2013) 

Roberts i in. 

(2018) 

Hall i in. 

(2018) 

FEDIAF 

(2020) 

Białko  32,2% 30% 38% 23% 12,5% 

Tłuszcz  11,9% 63% 59% 41,1% 3,29% 

Węglowodany - 7% 3% 35,8% - 

Wykazane w badaniu znacząco niższe niż deklarowane na etykietach zawartości 

tłuszczu surowego zarówno w karmach suchych, jak i wilgotnych mogą skutkować 

zmniejszoną przyswajalnością zawartych w nich składników odżywczych. Według 

Kilburn i wsp. [28] wysokotłuszczowa dieta może mieć pozytywny wpływ na strawność 

wszystkich składników odżywczych zawartych w dawce pokarmowej. Tym samym 

obniżona zawartość tego makroskładnika może skutkować mniejszą strawnością karmy. 

Schauf i wsp. [29] ustalili, że poziom zawartości tłuszczu w karmach nie ma wpływu na 

uczucie sytości psów. Należałoby zwrócić uwagę na problem adekwatności sugerowanej 

i faktycznej gęstości kalorycznej tych karm, a tym samym ich dawkowania. Jeśli jest ona 

obliczana na podstawie wzorów uwzględniających udział i kaloryczność poszcze-

gólnych składników odżywczych, to informacje te mogą być zafałszowane. W takim 

przypadku mniejsza zawartość tłuszczu prawdopodobnie skutkuje mniejszą podażą 

energetyczną w karmie, tym samym prowadząc do podawania zbyt małej jej ilości 

w dziennej dawce pokarmu. 

W prezentowanych badaniach zawartość włókna surowego w składzie analizowanych 

karm jest niższa niż deklarują to producenci na etykietach, zwłaszcza w przypadku karm 

suchych. Jakkolwiek nie ma zaleceń określających zakres udziału tego składnika 

w mieszankach, to badania Farcas i wsp. [30] na amerykańskim rynku karm dla psów 

wykazały średni udział włókna surowego w suchej masie na poziomie 2,9% w karmach 

suchych i 1,1% w karmach wilgotnych. W odniesieniu do obecnych badań w przypadku 

karm suchych była to wartość niemal o 1% większa, zaś w przypadku karm wilgotnych 

blisko o 1% mniejsza. Włókno w mieszankach ma za zadanie wpływać na perystaltykę 

jelit zwiększając objętość oraz zmniejszyć gęstość energetyczną karmy [31]. Zarówno 



 

Anna Rygało-Galewska, Klara Zglińska, Maria Milczarek 
 

86 

 

nadmiar, jak i niedobór tego składnika może mieć konsekwencje związane z kondycją 

i stanem zdrowia zwierząt – przyczynia się on do szybszego wystąpienia uczucia sytości 

[32-34] oraz zmniejsza odpowiedź glikemiczną psów i kotów [35, 36]. Przeprowadzone 

dotychczas badania wskazują również, że zwiększony udział włókna pokarmowego oraz 

proporcje poszczególnych jego frakcji w karmie (> 4,5% s.m.) sprzyjają namnażaniu 

pożytecznej mikroflory przewodu pokarmowego [37]. Z drugiej strony niewielki jego 

udział < 0,6% s.m. [38] w paszy może wpływać na zwiększenie strawności pozostałych 

składników mieszanki, a zarazem zmniejszoną perystaltykę jelit [39]. Obniżona 

zawartość włókna w przebadanych karmach suchych może powodować wzmożone 

uczucie głodu u psów, a tym samym przyczyniać się do zwiększonego pobierania karmy, 

co może prowadzić do wzrostu dziennej podaży energii. Może mieć również negatywne 

skutki dla mikrobiomu jelitowego i zwiększać częstotliwość występowania zaparć. 

Zawartość popiołu surowego w badanych paszach nie różniła się istotnie od wartości 

deklarowanych na etykietach. Popiół surowy określa zawartość związków mineralnych 

w paszy. Niska jego zawartość może prowadzić do wystąpienia niedoborów mikro 

i makroelementów w diecie psów. Brytyjskie badania [23] wykazały, iż tylko 6% bada-

nych karm mokrych i 38% karm suchych było w pełni zgodnych z zaleceniami FEDIAF 

dotyczącymi zwartości poszczególnych minerałów w paszach dla psów i kotów. Pośród 

analizowanych próbek 20-30% wykazało brak zbilansowania składników mineralnych, 

głównie w przypadku proporcji wapnia do fosforu. 

4. Podsumowanie 

Pomimo iż niemal wszystkie z przebadanych karm spełniały minimalne normy 

wyznaczone przez FEDIAF, to zmniejszona zawartość włókna surowego w karmach 

suchych, oraz tłuszczu w karmach wilgotnych w stosunku do wartości deklarowanych 

może być przyczyną niewłaściwego bilansu energetycznego dziennej dawki, a w skrajnych 

przypadkach zaburzeń perystaltyki i homeostazy mikrobiologicznej jelit. Stwierdzone 

rozbieżności wskazują ponadto na potrzebę stałej weryfikacji rzetelności informacji 

zamieszczanych na etykietach karm dla psów. 

Wskazane są dalsze badania rzetelności deklaracji polskich producentów dotyczące 

zawartości składników mineralnych, witamin oraz profilu aminokwasów i kwasów 

tłuszczowych w karmach. 
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Analiza wartości pokarmowej karm pełnoporcjowych dla psów w Polsce  

i ich zgodności ze składem deklarowanym przez producenta 

Streszczenie 

Świadomość konsumencka pośród właścicieli psów stale rośnie – nabywając karmę gotową coraz większą 
uwagę przykładają do składu chemicznego produktu, stąd adekwatny jego opis nabiera istotnego znaczenia 

w działaniach marketingowych. Celem badań było porównanie deklarowanej na etykiecie zawartości makro-

składników gotowych karm pełnoporcjowych dla dorosłych psów ze stanem faktycznym oraz z wytycznymi 

FEDIAF. Przeprowadzona analiza wendeńska wykazała, iż badane karmy suche (n = 14) w suchej masie 
zawierały średnio więcej białka ogólnego (p < 0,01) i mniej włókna surowego (p < 0,01) niż deklarowano 

na etykiecie – odpowiednio 23,68% vs 20,58% i 3,25% vs 2,11%. Karmy wilgotne (n = 16) średnio miały 

mniej tłuszczu surowego (p < 0,05) niż deklarowali producenci – 18,92% vs 23,05% s.m. Wszystkie badane 

karmy spełniały wymagania FEDIAF dotyczące zawartości białka. Jedna karma sucha nie spełniała norm 
zawartości tłuszczu. Istotne różnice pomiędzy rzeczywistą zawartością białka i włókna w karmach suchych 

oraz tłuszczu w karmach wilgotnych, w stosunku do deklaracji producentów, wskazują na potrzebę stałej 

weryfikacji rzetelności informacji zamieszczanych na etykietach karm dla psów. Niezgodne ze stanem 

faktycznym dane na temat składu chemicznego karmy mogą prowadzić do powstania niedoborów makro-

składników oraz nieodpowiedniego bilansu energetycznego w diecie psów. 

Słowa kluczowe: psy, żywienie, analiza karm, karmy pełnoporcjowe suche i wilgotne 

Analysis of the nutritive value of complete feeds for dogs in Poland  

and their compliance with the composition declared by the manufacturer 

Abstract 

Consumer awareness among dog owners is constantly growing – when purchasing ready-made food, they 

pay more and more attention to the chemical composition of the product; hence its adequate description 

becomes important in marketing activities. The aim of the study was to compare the macronutrient content 
of ready-made complete feeds for adult dogs declared on the label with the actual state and with the FEDIAF 

guidelines. The conducted Wenden analysis showed that the tested dry feeds (n = 14) in dry matter contained 

on average more total protein (p < 0.01) and less crude fiber (p < 0.01) than declared on the label – 23.68 

respectively % vs. 20.58% and 3.25% vs. 2.11%. Moist food (n = 16) had on average less crude fat (p < 0.05) 
than declared by the producers – 18.92% vs 23.05% DM. All the feeds tested met the FEDIAF requirements 

for protein content. One dry food did not meet the fat content standards. Significant differences between the 

actual content of protein and fiber in dry foods and fat in wet foods, as compared to the manufacturers' 

declarations, indicate the need for constant verification of the accuracy of the information provided on the 

labels of dog foods. Inconsistent with the actual state of data on the chemical composition of the feed may 

lead to macronutrient deficiencies and an inadequate energy balance in the diet of dogs. 

Keywords: dogs, nutrition, basic analysis, complete dry and wet feed  
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Sławomir Korus1 

Bezpłodność psa jako podstawa dochodzenia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

1. Wprowadzenie 

Posiadanie zwierząt, w szczególności domowych, jest zjawiskiem powszechnym. 

Często decydujemy się na zakup psa nie tylko po to, aby był naszym czworonożnym 

przyjacielem, ale również po to, by móc czerpać korzyści z jego rozmnażania, tj. 

w celach hodowlanych. Zdarza się jednak, że zwierzę stanowiące przedmiot umowy 

sprzedaży jest chore lub posiada inne defekty, co rodzi określone skutki prawne. 

Celem niniejszej pracy naukowej jest ustalenie kilku kwestii. Po pierwsze – czym 

jest pies z prawnego punktu widzenia i czy można względem niego stosować przepisy 

odnoszące się do rzeczy. Po drugie – czy w sytuacji wystąpienia wad fizycznych lub 

prawnych kupionego zwierzęcia (psa) kupującemu przysługują określone roszczenia 

z tytułu rękojmi względem sprzedawcy. Po trzecie – czy bezpłodność psa może stanowić 

wadę fizyczną, a jeśli tak, to czy zawsze będzie ona prowadzić do odpowiedzialności 

sprzedawcy wynikającej z art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym 

lub k.c. 

Analizując ww. zagadnienia oraz zważając na specyfikę omawianego problemu autor 

posłużył się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną, opierającą się na analizie 

tekstu aktów prawnych. 

2. Bezpłodność psa oraz przykładowe jej przyczyny 

Dotykając problemu bezpłodności wśród zwierząt na wstępie należy dokonać rozróż-

nienia dwóch pojęć, które często używane są synonimicznie. Mowa o terminie ,,bez-

płodność” i ,,niepłodność”. Pierwszy z nich oznacza brak możliwości uzyskania miotu 

od suki unasiennianej naturalnie bądź sztucznie [1], zaś w odniesieniu do samców – 

niemożność zaplemnienia lub zapłodnienia suki [2], przy czym stan ten ma charakter 

nieodwracalny i nie podlega leczeniu. Niepłodność zaś to stan chorobowy charaktery-

zujący się przemijalnością i można ją leczyć [3, s. 21]. Z uwagi na powiązanie bez-

płodności psa z rękojmią za wady fizyczne, należy skupić się bardziej na jej źródłach 

w odniesieniu do samców. Z badań wynika bowiem, że większość problemów z rozrodzie 

suk sprzężona jest z nieprawidłowymi decyzjami hodowlanymi, a rzadziej ma swoją 

przyczynę w stanie zdrowia [4, s. 144]. Ponadto, jak wskazują lekarze weterynarii, 

prowadzenie badań w kwestii nieprawidłowości z płodnością u suk powinna poprzedzać 

skrupulatna analiza zdrowia i płodności reproduktora [4, s. 145]. Innymi słowy 

w pierwszej kolejności należy doszukiwać się słabego punktu u samców. 

 
1 slawomir.korus@gmail.com, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl, Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Lublinie, https://oirp.lu/. 
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Jak zaznacza A. Dubiel, dostępna literatura naukowa z zakresu weterynarii zawiera 

niewiele informacji na temat płodności psów [5, s. 333]. Wskazuje on, że podstawą 

zaburzeń w tej sferze mogą być zarówno przyczyny wrodzone (endogenne), jak i nabyte 

(egzogenne) [5, s. 333]. 

2.1. Endogenne przyczyny bezpłodności psów 

Wśród genetycznych schorzeń samców prowadzących do bezpłodności możemy wy-

różnić niedorozwój jąder, którego istotą jest niedorozwój nabłonka plemnikotwórczego 

jąder, powodujący zmniejszenie ich rozmiarów. Niedorozwój taki uwidacznia się już 

u szczeniaków. Mamy z nim do czynienia, gdy jedno lub oba jądra zwierzęcia są 

zdecydowanie mniejsze niż u innych samców tej samej rasy i w tym samym wieku. 

Niedorozwój obustronny najczęściej prowadzi do azoospermii, czyli całkowitego braku 

plemników w nasieniu. Psy dotknięte tym schorzeniem podlegają wyłączeniu z hodowli 

z uwagi na ryzyko dziedziczenia tejże choroby [5, s. 333]. 

Kolejną przyczyną prowadzącą do bezpłodności jest wnętrostwo. Możemy je 

podzielić na wnętrostwo jednostronne lub obustronne (jedno lub oba jądra nie znajdują 

się w worku mosznowym) [6, s. 27]. Wnętrostwo podlega dziedziczeniu. Zdecydowanie 

częściej występuje u psów rasowych niż u mieszańców, jak również u psów ras małych 

w porównaniu z dużymi [6, s. 28]. Obustronne wnętrostwo powoduje azoospermię, 

a zatem zwierzę jest bezpłodne. Przy wnętrostwie jednostronnym obserwuje się zaś 

zmniejszą obecność plemników w spermie [7, s. 60]. Bezpłodność może wynikać rów-

nież z agenazji jąder, czyli ich braku. Często jednak jest ona utożsamiana z wnętrostwem 

obustronnym [5, s. 333]. 

Schorzeniem prowadzącym do trwałego braku możliwości posiadania własnego 

potomstwa może być także obustronny brak najądrzy lub nasieniowodów. W takim 

przypadku nasienie zwierzęcia nie zawiera plemników [7, s. 60]. 

Zaburzenia płodności samca mogą wynikać również z tzw. ejakulacji wstępującej [8, 

s. 159]. Objawia się ona poprzez wsteczny wyrzut nasienia do pęcherza moczowego 

podczas wytrysku. W niektórych skrajnych przypadkach ilość nasienia cofającego się 

do pęcherza moczowego jest tak duża, że prowadzi do azoospermii [7, s. 61]. 

Do wad powodujących azoospermię lub brak zdolności krycia zalicza się także 

skrzywienie kości prąciowej oraz nieprawidłowości w zakresie przebiegu i ujścia cewki 

moczowej w formie spodziectwa i wierzchniactwa [7, s. 60]. 

Na szczególną uwagę zasługują przypadłości mające co do zasady podłoże genetyczne, 

które prowadzą do bezpłodności, jeśli nie zostaną w odpowiednim czasie wykryte 

i wyleczone. W tym przypadku bezpłodność będzie zatem wynikać zarówno z wrodzonej 

choroby, jak i błędów hodowlanych. Przykładem może być stulejka, która charakteryzuje 

się istnieniem zbyt małego zewnętrznego otworu napletka. Przypadłość ta powoduje, że 

pies z przyczyn fizycznych nie może pokryć suki. Ponadto z uwagi na fakt, że pies nie 

może wysunąć prącia, w jamie napletkowej zalega mocz, prowadząc tym samym do 

stanu zapalenia poszczególnych części narządów rozrodczych, czego konsekwencją 

może być konieczność ich amputacji [5, s. 334]. Schorzeniem, które często stanowi 

następstwo stulejki jest załupek. Wysunięta część prącia na skutek zwężonego napletka 

nie może ponownie się schować. Zaciśnięta – nabrzmiewa, co w dłuższej perspektywie 

czasowej prowadzi do nadżerek błony śluzowej, czego konsekwencją może być 

martwica narządu [5, s. 334]. 
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2.2. Egzogenne przyczyny bezpłodności psów 

Częstą przyczyną zaburzeń płodności zarówno samców, jak i suk są występujące 

w narządach płciowych zmiany chorobowe mające charakter wtórny. Późne ich wykrycie 

lub nieprawidłowe leczenie może prowadzić do trwałej niemożności posiadania po-

tomstwa [9, s. 401]. Możemy więc mieć do czynienia z sytuacją, gdy w momencie 

zawierania umowy sprzedaży pies charakteryzował się ograniczoną płodnością, ale nie 

był bezpłodny, zaś stał się taki w późniejszym czasie na skutek choroby nieleczonej 

przez poprzedniego właściciela. Wśród schorzeń tego typu w odniesieniu do samców 

wymienić można zapalenie skóry moszny i napletka. Jego przyczyną mogą być czynniki 

natury fizykochemicznej, czynniki termiczne, substancje chemiczne, czynniki zakaźne, 

jak również grzyby i ektopasożyty. Podstawowym symptomem zapalenia narządów 

rozrodczych, o których mowa powyżej, jest zaburzenie spermatogenezy, co w krańco-

wych przypadkach może prowadzić do nekrospermii, czyli braku żywotności plemni-

ków [9, s. 402]. 

Wtórną przyczyną bezpłodności mogą być także rany moszny będące następstwem 

np. wypadków drogowych, ukąszenia lub ugryzienia przez inne zwierzę czy też skale-

czenia ostrym przedmiotem. Mogą prowadzić one do zapalenia moszny. Jeśli stan zapalny 

jest na tyle rozległy, że może przenieść się do jamy brzusznej, najrozsądniejszym 

rozwiązaniem jest całkowite usunięcie worka mosznowego wraz z jądrami [9, s. 402]. 

Stosunkowo często występującym stanem chorobowym jąder, najądrzy i ich osłonek 

jest zapalenie, które może mieć charakter ostry lub przewlekły. Towarzyszą mu zabu-

rzenia spermatogenezy. Jak wskazuje A. Dubiel, biorąc pod uwagę efekty leczenia 

i możliwość przywrócenia chorym reproduktorom zdolności do rozrodu, rokowanie przy 

zapaleniu jąder i najądrzy jest zazwyczaj niepomyślne [9, s. 402]. 

Egzogennymi dolegliwościami wpływającymi na płodność reproduktora mogą być 

także zmiany zwyrodnieniowe jąder. Przy znacznie występującym zwyrodnieniu jądra 

stają się wiotkie i miękną. Jeśli stan chorobowy jest nieleczony i utrzymuje się dosyć 

długo, jądra ulegają zwłóknieniu, a w dalszej kolejności zanikowi [9, s. 403]. 

Z punktu widzenia analizowanego problemu istotne są choroby nowotworowe narzą-

dów rozrodczych takich jak jądra [7, s. 61] lub w odniesieniu do suk – jajniki czy też 

macica [4, s. 146]. W początkowym stadium nie dają one widocznych objawów, przez 

co mogą zostać przeoczone, a co za tym idzie – zwierzę stanowiące przedmiot umowy 

sprzedaży może zostać ocenione jako zdrowe. Jednym ze sposobów ratowania życia 

zwierzęcia jest usunięcie zajętego narządu, czego oczywistą konsekwencją jest bez-

płodność [9, s. 403-404]. 

3. Prawne ograniczenia w rozmnażaniu psów 

Pozostając w temacie płodności i rozrodu psów zauważyć trzeba, że przepisy po-

wszechnie obowiązującego polskiego prawa przewidują pewne bariery w swobodnej 

możliwości ich rozrodu [10, s. 88]. Jak stanowi bowiem przepis art. 10a ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), zwanej 

dalej: u.o.z. lub ustawą o ochronie zwierząt, zabrania się rozmnażania psów i kotów 

w celach handlowych. Przez ,,cele handlowe” należy rozumieć przedsięwzięcie ukierun-

kowane na zakup lub sprzedaż towarów lub usług [11, s. 34]. Zakaz ten nie dotyczy 

jednak hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecz-
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nych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów 

i kotów (art. 10a ust. 6 u.o.z.). 

Intencją przyświecającą ustawodawcy we wprowadzeniu tego typu rozwiązań było 

ograniczenie działalności tzw. pseudohodowli. Stanowią one bardzo często ,,fabryki 

produkujące” szczenięta przypominające wyglądem najczęściej psy ras cieszących się 

aktualnie popytem. Hodowle te prowadzone są zazwyczaj w skandalicznych warunkach 

oraz nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Celem ww. przepisu jest zatem ograni-

czenie obrotu zwierzętami domowymi i uchronienie ich przed cierpieniem wynikającym 

z niehumanitarnego traktowania [12]. 

Dokonując wykładni tekstu ww. aktu prawnego można wysunąć dwa wnioski. Po 

pierwsze – a contrario do art. 10a ust. 2 u.o.z. należy stwierdzić, że rozmnażanie psów 

dla celów prywatnych, niepowiązanych z zarobkową ich sprzedażą, jest dozwolone. 

Po drugie – dopuszcza się rozmnażanie psów w celach handlowych, ale jedynie przez 

hodowców zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych o określo-

nych celach. Organizacją taką jest w szczególności Związek Kynologiczny w Polsce 

[13]. Dodatkowo przepis zawęża tę możliwość wyłącznie do ,,psów rasowych”. Nad-

mienić przy tym trzeba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zawierają 

legalnej definicji tego pojęcia [14, s. 121]. W doktrynie przyjmuje się jednak, że termin 

„rasowy” będzie odnosił się do wszystkich cech dziedzicznych, zarówno ujawnionych 

w fenotypie, jak i recesywnych, albo jedynie cech dominujących, ujawniających się 

w fenotypie zwierzęcia [10, s. 97]. Zgodnie zaś z projektem ustawy o zmianie ustawy 

o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, przez ,,psa rasowego” rozumie się 

psa o odpowiednim dla rasy fenotypie, który posiada rodowód wpisany do Polskiej 

Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do 

zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek [15]. Nadmienić 

wypada, że proces legislacyjny, mający na celu uchwalenie ww. ustawy na dzień 

4 kwietnia 2022 roku, nie został jeszcze zakończony. 

Co istotne, naruszenie zakazu zawartego w przepisie art. 10a ust. 2 u.o.z. stanowi 

wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 u.o.z.). 

4. Status prawny psa 

Kwestie dotyczące statusu prawnego zwierząt uregulowane zostały przede wszystkim 

w ustawie o ochronie zwierząt. Do zwierząt zaliczane są zarówno zwierzęta domowe, 

zwierzęta gospodarskie jak i zwierzęta wolno żyjące. Przez zwierzęta domowe rozumie 

się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym 

odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza (art. 4 pkt 17 u.o.z.). Przez zwierzęta gospodarskie rozumie się zaś zwierzęta 

gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospo-

darskich (art. 4 pkt 18 u.o.z.). Z kolei zwierzęta wolno żyjące (dzikie) to zwierzęta nie-

udomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka (art. 4 pkt 21 u.o.z.) [16]. 

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 u.o.z. zwierzęta nie są rzeczami. Przedmiotowy 

zabieg ustawodawczy został określony w doktrynie jako normatywna dereifikacja 

zwierząt [17, s. 71-72]. Doprowadziła ona do formalnego „wyjęcia” ich z kategorii 

rzeczy, a zatem ustanowiła pewne odstępstwo od tradycyjnego, dualistycznego podziału 

na podmioty i przedmioty [18, s. 159]. Jak zaznacza K. Kuszlewicz, nie dostarczyła ona 

jednak jednoznacznej odpowiedzi w zakresie określenia statusu prawnego zwierząt, 
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który dziś jest w swoistym zawieszeniu i można go opisać słowami: „już nie rzecz, jeszcze 

nie podmiot” [19, s. 38]. Zważając na powyższe, w zależności od konkretnego stanu 

faktycznego, sytuacja prawna psa może być ujmowana dwojako. 

4.1. Pies jako istota żyjąca 

Zasada ogólna, wypływająca z ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że pies jako 

istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie może być kwalifikowany jako rzecz. 

Uzasadnieniem ,,odprzedmiotowienia” zwierząt (w tym psów) jest przede wszystkim 

ich przynależność do świata istot żyjących oraz zdolność do odczuwania cierpienia [20, 

s. 44]. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że zdolność odczuwania negatywnych 

wrażeń zmysłowych czy emocjonalnych nie jest wyłącznie domeną ludzi, lecz 

wszystkich istot żyjących [21, s. 115]. Psy (tak jak i inne zwierzęta) są zatem w stanie 

doznawać bólu fizycznego, a także psychicznego (wywołanego np. poczuciem strachu 

czy tęsknotą za właścicielem) [21, s. 115].  

Zauważyć również należy, że przepis art. 1 ust. 1 u.o.z. nakłada na ludzi swoiste 

obowiązki względem zwierząt. Stanowi on bowiem, że człowiek jest im winien posza-

nowanie, ochronę i opiekę. Jak podkreśla Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 

z przepisu tego wynika, że każde zwierzę ma prawo oczekiwać od ludzi należnego 

zrozumienia, zgodnego z normami obyczajowymi traktowania, a nawet szacunku. 

Wszelkie środki prawne podejmowane w stosunku do zwierząt powinny mieć na 

względzie ich dobro, a przede wszystkim prawo do istnienia [22]. 

4.2. Stosowanie do psów przepisów odnoszących się do rzeczy 

W przepisie art. 1 ust. 2 u.o.z. sformułowana została zasada, zgodnie z którą 

w sprawach w ustawie nieuregulowanych do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące rzeczy. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, odpowiednie stosowanie przepisu 

stanowi szczególny przypadek analogii. Wchodzi ona w grę, gdy sama norma prawna 

obliguje do zastosowania przepisu prawnego należącego do innej instytucji prawnej. 

W takiej sytuacji interpretator, uwzględniając różnice między konstrukcjami prawnymi, 

do których przynależy przepis odsyłający i przepis odesłania, winien zadecydować, czy 

przepis odesłania należy stosować wprost czy z odpowiednimi modyfikacjami, czy też 

jego zastosowanie jest niedopuszczalne [23]. Zdaniem K. Kuszlewicz: 

Odpowiednie stosowanie do zwierząt przepisów dotyczących rzeczy oznacza 

zatem, że przepisy te mogą stanowić podstawę prawną działania podmiotu 

prawa względem zwierzęcia, ale z uwzględnieniem regulacji ustawy o ochronie 

zwierząt, zwłaszcza klauzul generalnych w niej zawartych, tj. art. 1 ust. 1 i art. 5 

u.o.z. (oraz art. 4 pkt 2 u.o.z.), z których wynika, że każde zwierzę (co najmniej 

kręgowe) jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, niebędąca 

rzeczą, wymaga humanitarnego traktowania, tj. uwzględniania jej potrzeb, 

zapewnienia jej opieki i ochrony, a także szacunku [19, s. 55]. 

Bezsporne jest zatem, że pies może stanowić przedmiot umowy sprzedaży, o której 

mowa w przepisie art. 535 § 1 k.c. Co więcej, w przypadku wystąpienia wad fizycznych 

lub prawnych takiego zwierzęcia, sprzedawca może odpowiadać względem kupującego 

z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i nast. k.c. [24]. 
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5. Rękojmia za wady  

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma 

wadę fizyczną lub prawną (art. 556 k.c.). Odpowiedzialność ta wynika explicite 

z ustawy, a zatem należy ją odróżnić od odpowiedzialności uregulowanej umownie 

[25, s. 1030]. Ponadto nie jest ona uzależniona od wystąpienia po stronie kupującego 

szkody wskutek zawarcia lub wykonania umowy [26]. 

Mając na uwadze istotę analizowanego w niniejszej pracy problemu, należy skupić 

się przede wszystkim na wadach fizycznych. Natura zwierzęcia nie wpływa bowiem 

w żaden sposób na odpowiedzialność za wady prawne, a zatem kwestia ta zostanie 

pominięta w dalszej części artykułu [20, s. 136]. 

6. Bezpłodność psa a wada fizyczna rzeczy 

Legalna definicja ,,wady fizycznej” została zawarta w Kodeksie cywilnym. Stosow-

nie do przepisu art. 5561 § 1 zd. pierwsze k.c. polega ona na niezgodności rzeczy 

sprzedanej z umową. Prezentowany przepis nie wyjaśnia przy tym, jak znacząca musi 

być owa niezgodność, aby można było mówić o wadzie fizycznej rzeczy. Zgodnie 

z regułą lege non distinguente należy zatem przyjąć, że chodzi o każde, nawet stosunkowo 

drobne odstępstwo [27, s. 293]. 

W art. 5561 § 1 zd. drugie k.c. zamieszczono otwarty katalog (numerus clausus) 

przykładów stanowiących niezgodność rzeczy sprzedanej z umową [28, pkt 4]. Stosując 

przedmiotowe przepisy odpowiednio do psa, należy stwierdzić, że po pierwsze będzie 

on niezgodny z umową, jeżeli nie będzie posiadać właściwości, które zwierzę tego 

rodzaju powinno mieć ze względu na cel w umowie oznaczony (art. 5561 § 1 pkt 1 k.c.). 

Istotne jest zatem dokonanie analizy oraz prawidłowej wykładni postanowień zawartej 

umowy. Jeśli z jej treści wynika, że kupujący dokonuje zakupu w celach hodowlanych 

(w tym w celu rozmnażania zwierzęcia) to bez wątpienia należałoby stwierdzić, że 

bezpłodność lub choroba, która do niej prowadzi, stanowi wadę fizyczną w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. Analogiczny wniosek należy wyciągnąć, stosując przepis art. 5561 

§ 1 pkt 3 k.c., zgodnie z którym rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeśli nie nadaje 

się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, 

a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. 

Po drugie, sprzedane zwierzę jest wadliwe również wtedy, gdy nie ma właściwości, 

które powinno mieć ze względu na cel wynikający z okoliczności lub przeznaczenia  

(art. 5561 § 1 pkt 1 k.c.). Niepodważalnym faktem jest, że bezpłodny pies nie może się 

rozmnażać, a zatem nie posiada właściwości, które zazwyczaj posiadają zwierzęta z tego 

gatunku. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że nabywca w chwili zawierania 

umowy przewidywał wykorzystywanie go do rozrodu. W ocenie autora już samo to 

powinno prowadzić do zakwalifikowania bezpłodności jako wady fizycznej. 

Po trzecie, zwierzę jest sprzedane niezgodne z umową, jeżeli nie ma właściwości, 

o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (art. 5561 § 1 pkt 2 k.c.). Standar-

dowym postanowieniem stosowanym w umowach sprzedaży, których przedmiotem są 

psy, jest zapewnienie sprzedawcy, że zwierzę jest zdrowe. Jeśli zatem zostanie stwier-

dzona jego bezpłodność, definiowana jako choroba, będziemy mieć do czynienia z wadą 

fizyczną w rozumieniu powyższego przepisu. W tym ujęciu ważne są również infor-

macje dotyczące stanu zdrowia psa przekazywane kupującemu na etapie przedkontrak-
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towym [29, pkt 2]. Ich wykazanie może jednak nastręczać trudności w kontekście 

dowodowym. 

Po czwarte, z wadą fizyczną psa będziemy mieć do czynienia, jeśli został kupują-

cemu wydany w stanie niezupełnym (art. 5561 § 1 pkt 4 k.c.). Sytuacja taka zachodzi 

w szczególności, gdy sprzedawca nie wydał elementów wliczonych w cenę jak np. 

książeczka zdrowia psa, metryka, dokumentacja medyczna itd. [29, pkt 2]. Powyższego 

przepisu nie sposób jednak powiązać z chorobą bezpłodności, a zatem nie będzie on 

istotny z punktu widzenia analizowanego problemu. 

7. Dodatkowe przesłanki ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

Podkreślić należy, że sam fakt wystąpienia bezpłodności psa nie prowadzi do odpowie-

dzialności sprzedawcy. Muszą zostać spełnione dodatkowe przesłanki. W szczególności 

wypada zwrócić uwagę na przepis art. 559 k.c., który wytycza czasową granicę 

powstania wady fizycznej zwierzęcia, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność 

w ramach rękojmi [30, pkt 1]. Przepis ten stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa 

na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

Sprawa jest zatem przesądzona w przypadku bezpłodności wywołanej przyczynami 

endogennymi (genetycznymi), które ,,tkwiły” w zwierzęciu od samego początku jego 

istnienia. W przypadku bezpłodności nabytej problem jest bardziej złożony, ponieważ 

jako kupujący musimy dodatkowo wykazać, kiedy bezpłodność faktycznie wystąpiła lub 

też udowodnić, że choroba, która do niej doprowadziła, istniała w chwili zawierania 

umowy sprzedaży. W sytuacji zawierania umowy konsumenckiej możemy oczywiście 

skorzystać z domniemania prawnego przewidzianego w przepisie art. 5562 k.c. W pozo-

stałych przypadkach nieodzowna może okazać się prywatna opinia lekarza weterynarii 

lub na etapie sądowym – opinia biegłego sądowego z zakresu nauk weterynaryjnych. 

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne psa jest również 

ograniczona czasowo. Sprzedawca odpowiada bowiem z tego tytułu, jeżeli wada 

fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zwierzęcia 

kupującemu (art. 568 § 1 zd. pierwsze k.c.). Co ważne, upływ terminu do stwierdzenia 

wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę 

podstępnie zataił, np. wiedząc o bezpłodności psa, okłamał kupującego twierdząc, że jest 

on zdolny do posiadania potomstwa (art. 568 § 6 k.c.). 

Ponadto trzeba zasygnalizować, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych 

pomiędzy przedsiębiorcami (hodowcami), kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, 

jeżeli nie zbadał psa w stosownym czasie i w odpowiedni sposób oraz nie zawiadomił 

niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero 

później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Niektóre 

z przyczyn prowadzących do bezpłodności objawiają się dopiero, gdy pies osiąga 

dojrzałość płciową, tj. mniej więcej pomiędzy 9. a 12. miesiącem życia. Dokonując więc 

zakupu szczenięcia, bardzo często nie mamy realnej możliwości zweryfikowania, czy 

jest ono w pełni zdrowe. Powyższa regulacja prawna nie znajdzie jednak zastosowania, 

jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wystąpi także w sytuacji, gdy kupujący wiedział 

o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 k.c.). Przepis jest jednoznaczny, a zatem 

nie wystarczy, że nabywca mógł (lub powinien) wadę zauważyć [31, pkt 2]. 
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8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne psa 

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz 

sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstą-

pieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności 

dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (art. 560 

§ 1 k.c.). Wybór kupującego może zostać zatem zablokowany przez sprzedawcę poprzez 

wymianę rzeczy albo usunięcie wady. Sprzedawca powinien przy tym kierować się 

zamiarem jak najpełniejszego doprowadzenia do zgodności przedmiotu świadczenia 

z umową [32, pkt 6]. Przepis ten należy stosować odpowiednio również do obarczonego 

wadami fizycznymi psa, przy uwzględnieniu jego specyfiki jako żywego zwierzęcia oraz 

istoty samej wady, jaką jest bezpłodność. Jak zostało podkreślone na początku niniejszej 

pracy, bezpłodność ma charakter nieodwracalny i nieuleczalny. Sprzedawca nie może 

zatem jej ,,usunąć”. W ocenie autora dyskusyjna jest także możliwość wymiany psa na 

wolnego od wad. Jak zauważył Sąd Rejonowy w Szamotułach, wymiana zwierzęcia na 

„wolne od wady” nie ma racji bytu wobec jednoznacznej treści art. 1 ust. 1 u.o.z. i je-

dynie odpowiednim stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego [33]. Pies (w szczególności 

rasowy) jest istotą indywidulanie oznaczoną, posiadającą niepowtarzalne cechy i nie 

sposób znaleźć jego drugiego zastępczego „egzemplarza”. W takiej sytuacji należałoby 

stosować odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy oznaczonych co do tożsamości [34, 

s. 359], a zatem będzie istniała jedynie możliwość wymiany na zwierzę podobne, np. tej 

samej rasy, płci [29, pkt 4]. Zasygnalizować trzeba, że z uwagi na powyższe tracą na 

znaczeniu szczególne uprawnienia konsumenta przewidziane w art. 560 § 2 k.c. 

Kupującemu pozostaje zatem realnie możliwość żądania obniżenia ceny albo 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać 

w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozo-

staje do wartości rzeczy bez wady (art. 560 § 3 k.c.). Z praktycznego punktu widzenia 

wyliczenie, o ile powinna zostać obniżona cena w przypadku bezpłodności psa, jest 

niezwykle trudne. Ustalając jej wysokość, można np. wziąć pod uwagę, jak istotna była 

dla kupującego kwestia płodności zwierzęcia czy też w jakim zakresie będzie mógł 

z niego korzystać, biorąc pod uwagę w szczególności cel umowy. 

Odnosząc się zaś do uprawnienia w postaci odstąpienia od umowy, zaznaczyć trzeba, 

że kupujący może z niego skorzystać pod warunkiem, że wada jest istotna (art. 560 § 4 k.c.). 

Oceny istotności wady należy przy tym dokonywać z punktu widzenia nabywcy i to jego 

oczekiwania mają podstawowe znaczenie [35]. W ocenie autora kupujący może zatem 

odstąpić od umowy sprzedaży z uwagi na bezpłodność psa, jeśli z okoliczności lub 

wprost z umowy wynika, że zamierza wykorzystywać zwierzę w celach hodowlanych 

(w tym do rozrodu). Odstąpienie nie będzie zaś możliwe, jeśli pies został zakupiony 

przede wszystkim w celach prywatnych jako ,,czworonożny przyjaciel”, nawet jeśli 

nabywca przewidywał możliwość jego rozmnażania. 

9. Wnioski końcowe 

Dokonana wnikliwa analiza przedstawionego problemu pozwala na wysunięcie kilku 

kluczowych wniosków. W pierwszej kolejności należy z całą stanowczością podkreślić, 

że z prawnego punktu widzenia pies – jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych uczuć – nie jest rzeczą. Jedynie w pewnych stanach 

faktycznych można stosować względem niego odpowiednio przepisy odnoszące się do 
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rzeczy. Fakt ten sprawia, że w przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych psa 

stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży, kupujący może dochodzić określonych 

roszczeń z tytułu rękojmi uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Za wadę fizyczną 

można przy tym uznać bezpłodność lub chorobę, która bezpośrednio do niej prowadzi. 

Co istotne, sam fakt wystąpienia bezpłodności nie implikuje per se odpowiedzialności 

sprzedawcy. Należy dodatkowo sprecyzować, czy bezpłodność lub jej przyczyna istniała 

w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Ponadto trzeba ustalić, czy 

kupujący nie wiedział o wadzie w chwili zawierania umowy, czy nie upłynęły stosowne 

terminy, jak również, czy kupujący będący przedsiębiorcą (hodowcą) dopełnił wymaga-

nych przepisami obowiązków. 
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Bezpłodność psa jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy 

Streszczenie 

Pies jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Wyjątkowo jednak do zwierząt można 
stosować odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia wad fizycznych 

lub prawnych kupionego psa, kupującemu przysługują określone roszczenia z tytułu rękojmi, uregulowane 

w Kodeksie cywilnym. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno doktryna prawa cywilnego, jak i orzecz-

nictwo nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy za wadę fizyczną można uznać bezpłodność psa, a jeśli tak, 
to czy zawsze będzie ona prowadzić do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dokonując analizy 

prezentowanego problemu oraz wykorzystując przede wszystkim metodę dogmatyczno-prawną, autor 

stwierdza, że na pierwsze z wyżej wymienionych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Kwestia zaś 

ponoszenia odpowiedzialności przez sprzedawcę jest bardziej złożona i w niektórych sytuacjach powinien 
się on liczyć z koniecznością obniżenia ceny sprzedaży albo odstąpieniem od umowy przez kupującego. 

Słowa kluczowe: pies, bezpłodność, rękojmia za wady 
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Infertility of a dog as a basis for asserting warranty claims for physical defects 

of  objects 

Abstract 

As a living being capable of suffering, a dog is not an object. Exceptionally, however, the provisions 
concerning objects may be applied to animals accordingly. This means that in the event of physical or legal 

defects of the purchased dog, the buyer is entitled to specific statutory warranty claims regulated in the Civil 

Code. It should be emphasised that neither the doctrine of civil law nor the jurisprudence provide an 

unequivocal answer as to whether the dog's infertility can be considered a physical defect and, if so, whether 
it will always lead to the seller's liability under statutory warranty. Having analysed the presented problem 

and using the dogmatic and legal method primarily, the author concludes that the first of the above questions 

should be answered in the affirmative. The seller's liability is more complex, and in some situations, the seller 

should consider the necessity to reduce the sale price or the buyer's withdrawal from the agreement. 
Keywords: dog, infertility, warranty for defects 
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Anfisa Gavrilova1, Bartłomiej Cieślik2  

Akumulacja metali ciężkich  

w wybranych gatunkach ryb bałtyckich 

1. Wprowadzenie 

Bogate w białka, kwasy omega-3 oraz mikroelementy mięso ryb stanowi istotny 

składnik diety człowieka. Będące mikroelementami cynk, miedź, kobalt, żelazo oraz 

mangan są akumulowane przez ryby z środowiska [1]. Oprócz wspomnianych pier-

wiastków akumulacji ulegają inne metale ciężkie, które nie są uznawane za mikroelementy 

(np. ołów, kadm, i rtęć). Bioakumulacja zwiększonych ilości metali ciężkich może 

negatywnie wpływać na populacje ryb oraz pośrednio stanowi zagrożenie dla zdrowia 

człowieka [2, 3]. 

Chociaż metale ciężkie od zawsze były nieodłączną częścią ekosystemu, w wyniku 

postępującej urbanizacji oraz działalności przemysłowej ich stężenie w środowisku 

ciągle rośnie [4, 5]. Do takiej działalności można zaliczyć między innymi produkcję 

tworzyw syntetycznych, górnictwo czy też przemysł energetyczny [6]. Warto zauważyć, 

że szczególnie duże ilość rtęci, cynku oraz kadmu trafiają do atmosfery w wyniku 

spalania paliw kopalnych oraz drewna [4, 7]. Zbiorniki wodne również są narażone na 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi. W wyniku wymywania z gleby oraz opadów atmo-

sferycznych wspomniane indywidua chemiczne trafiają do wód gruntowych oraz po-

wierzchniowych [8]. Oprócz wspomnianych źródeł, metale ciężkie trafiają do środowiska 

wodnego na skutek nielegalnego wykorzystania wód ściekowych czy też osadów ście-

kowych w rolnictwie, a także bezpośredniego spływu ścieków przemysłowych oraz 

komunalnych do zbiorników wodnych [4, 9]. 

Będące źródłem pożywienia, szlakiem transportowym oraz miejscem rekreacji dla 

dziewięciu krajów europejskich, Morze Bałtyckie jest wysoce narażone na działanie 

wspomnianych czynników. W literaturze już wielokrotnie został opisany udział przed-

stawionych powyżej źródeł antropogenicznych w wzbogaceniu wód Bałtyku metalami 

ciężkimi czy też innymi zanieczyszczeniami pierwiastkowymi (gównie fosfor i ogólny 

azot organiczny) [10-12]. 

Pierwiastki śladowe, zarówno te będące mikroelementami, jak i nie pełniące funkcji 

biologicznej, mogą mieć szkodliwy wpływ na organizmy żywe zwłaszcza w przypadku 

przekroczenia norm prawnych oraz wytycznych środowiskowych [13]. Mogą one 

wykazywać działanie mutagenne oraz przyczyniać się do powstawania rodników hydro-

ksylowych (głównie żelazo i miedź) [14-16]. Niektóre śladowe metale, przejawiając 

działanie antagonistyczne, potrafią wypierać inne metale z ich miejsc funkcyjnych, 

zaburzając pracę jednostek funkcjonalnych [2]. Metale ciężkie zdolne są do przyłączania 

się do enzymów, zaburzając tym samym ich aktywność [16, 17]. 

 
1 s178976@student.pg.edu.pl, Naukowe Koło Chemików Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemiczny, 
Politechnika Gdańska. 
2 bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. 
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Organizmy żywe przebywające w skażonym metalami ciężkimi środowisku codziennie 

zmagają się z ich toksycznym działaniem. Ryby nie stanowią wyjątku. Uznaje się, że 

ekspozycja poprzez skrzela może zwiększać zagrożenie. Nadmierne stężenie śladowych 

metali w organizmach ryb może prowadzić do zaburzeń fizjologicznych, naruszenia 

pracy układu reprodukcyjnego oraz utrudnienia natlenianie tkanek [1, 3, 18]. 

W wyniku bioakumulacji oraz biomagnifikacji stężenie metali ciężkich w tkankach 

ryb może kilkaset razy przewyższać ich stężenie w środowisku, w którym bytują [19, 

20]. Tym samym skażenie basenów wodnych metalami ciężkimi może mieć negatywny 

wpływ nie tylko na żyjące tam ryby, a również na kolejne ogniwa łańcucha troficznego, 

w tym człowieka [3]. Przekroczenie dopuszczalnych norm dotyczących spożywania 

śladowych ilości metali ciężkich może prowadzić do rozwijania się chorób u ludzi. 

Ekspozycja na chrom może skutkować obniżeniem odporności, chorobami wątroby, nerek 

oraz żołądka, a nawet wykazuje działanie kancerogenne [21]. Spożywanie rtęci oraz kadmu 

w ponadnormatywnych ilościach również może doprowadzić do wystąpienia opisanych 

wcześniej objawów [22]. Wysokie stężenie ołowiu we krwi może przyczyniać się do 

pojawienia się nadciśnienia, anemii oraz chorób serca. Dla dzieci oraz niemowląt wspo-

mniany metal stanowi szczególne zagrożenie, ponieważ nawet w niewielkich ilościach 

może prowadzić do uszkodzeń mózgu oraz układu nerwowego [3]. Dostarczanie do 

organizmu miedzi w ilościach przekraczających dopuszczalną normę może więc przy-

czyniać się do powstania chorób neurodegeneracyjnych [23, 24]. 

Analizując przedstawione fakty, można stwierdzić, iż kontrola zawartości metali 

ciężkich w tkankach ryb powinna być nieodłączną częścią monitoringu skażenia środo-

wiska wodnego oraz jest konieczna z punktu widzenia ochrony zdrowia. Celem badań 

przedstawionych w niniejszej pracy było oszacowanie poziomu skażenia wybranych 

gatunków ryb Morza Bałtyckiego metalami ciężkimi pod kątem bezpieczeństwa ich 

spożywania. 

2. Metodyka badawcza 

2.1. Materiał badawczy 

W ramach przeprowadzonych badań analizie pod kątem zawartości metali ciężkich 

zostało poddane mięso ryb z części grzbietowej następujących gatunków: makrela 

atlantycka (Scomber scombrus), ryby z rodziny flądrowatych (Pleuronectidae), sandacz 

pospolity (Sander lucioperca), śledź bałtycki (Clupea harengus membras), okoń pospolity 

(Perca fluviatilis) i łosoś europejski (Salmo salar), od 3 do 10 osobników każdego 

gatunku. Ryby były kupowane u sprzedawców w portach Trójmiasta. Próbki mięsa ryb 

zważono oraz poddano 72-godzinnej liofilizacji w temperaturze -50℃ pod ciśnieniem 

0,01 mBar. 

2.2. Oznaczenie zawartości wybranych metali ciężkich techniką MP-AES 

Zawartość Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn w próbkach oznaczono z zastoso-

waniem techniki atomowej spektrometrii emisyjnej z atomizacją w plazmie mikro-

falowej (MP-AES). Jest to nowoczesna technika analityczna wpisująca się w trendy 

„zielonej chemii analitycznej” i charakteryzująca się stosunkowo niskimi granicami 

wykrywalności (LOD) oraz oznaczalności (LOQ), a także niskim kosztem prowadzania 

analiz. W przypadku analizy materiałów stałych technika ta wymaga uprzedniej minera-

lizacji próbek. W celu wykonania mineralizacji wspomaganej mikrofalami do naczyń 
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teflonowych odważono po około 1 g (z dokładnością do 0,001 g) próbek mięsa ryb. Ze 

względu na znaczną zawartość tłuszczu do mineralizacji wykorzystano roztwór o silnych 

właściwościach utleniających, będący mieszaniną stężonego kwasu azotowego (65%, 

czystość Suprapur®) oraz perhydrolu (30%, czystość Suprapur®) w stosunku 8 ml : 1 ml. 

Aby zapobiec nagłemu wzrostowi ciśnienia, proces ogrzewania był prowadzony etapami. 

Najpierw próbki ogrzewano do temperatury 100℃ w czasie 15 minut i taką temperaturę 

utrzymywano przez kolejne 5 minut W drugim etapie zawartość naczyń ogrzewano do 

120℃ przez 5 minut oraz taką temperaturę utrzymywano przez następne 5 minut. Koń-

cowy etap polegał na ogrzaniu mineralizowanego materiału do 185℃ w czasie 10 minut 

i utrzymywaniu tej temperatury przez następne 10 minut. Zmineralizowane próbki prze-

niesiono ilościowo do 10 ml kolb miarowych oraz dopełniono wodą dejonizowaną do 

kreski, po czym dokładnie wymieszano. W celu usunięcia stałych pozostałości, które nie 

uległy mineralizacji, próbki przefiltrowano przez bibułę. Jedyną frakcją, która mogła nie 

ulegać mineralizacji jest frakcja związana z krzemionką. Tak przygotowane roztwory 

poddano analizie z wykorzystaniem uprzednio skalibrowanego spektrometru MP-AES 

4210 firmy Agilent. Podstawowe parametry walidacyjne zastosowanej metody zostały 

przedstawione w tabeli 1. 

2.3. Oznaczenie zawartości rtęci techniką CV-AAS 

Zawartość rtęci w próbkach oznaczono przy użyciu techniki atomowej spektrometrii 

absorpcyjnej z atomizacją techniką zimnych par (CV-AAS). Jest to wysoce selektywna 

i czuła technika analityczna przeznaczona do oznaczania śladowych ilości rtęci 

w próbkach. 

Do wcześniej wyprażonych (800℃) naczyń pomiarowych (łódeczek) odważano po 

około 0,1 g (z dokładnością do 0,001 g) zliofilizowanych oraz zhomogenizowanych 

próbek. Następnie do każdej łódeczki dosypano Dodatku B (nazwa handlowa), który 

zapobiega zapaleniu się próbki organicznej w wyniku ogrzewania do wysokich tempe-

ratur oraz minimalizuje straty rtęci przed analizą. Parametry walidacyjne zastosowanej 

metody zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane parametry walidacyjne zastosowanych metod 

Pierwiastek Długość 

fali 

[nm] 

Równanie krzywej 

kalibracyjnej 

Współczynnik 

determinacji 

LOD 

[mg/kg] 

LOQ 

[mg/kg] 

Chrom 425,433 I = 21729,811 ∙ C – 60,663 0,99962 0,427 1,282 

427,480 I = 18232,504 ∙ C – 21,755 0,99952 0,398 1,194 

Cynk 213,857 I = 9459,398 ∙ C + 777,691 0,99862 1,887 5,662 

481,053 I = 213,919 ∙ C + 7,066 0,99996 0,351 1,053 

Glin 309,271 I = 7880,153 ∙ C + 2191,191 0,99994 8,005 24,016 

394,401 I = 8900,195 ∙ C + 2875,261 0,99966 18,242 54,728 

396,152 I = 15544,736 ∙ C + 9809,602 0,99994 8,167 24,501 

Kadm 228,802 I = 17064,934 ∙ C + 194,417 0,99954 0,351 1,053 

Kobalt 350,228 I = 4858,283 ∙ C + 8,108 0,99994 0,375 1,125 

Mangan 403,076 I = 24848,725 ∙ C+ 35,550 0,99992 0,446 1,339 

Miedź 324,754 I = 96191,008 ∙ C + 2874,428 0,99974 0,223 0,670 

327,395 I = 40097,031 ∙ C + 1132,192 0,99986 0,277 0,831 

Nikel 352,454 I = 14108,754 ∙ C – 7,093 0,99982 0,145 0,436 
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Ołów 405,781 I = 2068,733 ∙ C + 22,700 0,99988 0,325 0,975 

Rtęć 253,700 A = 0,003 ∙ C – 0,001 0,99740 0,004 

[µg/kg] 

0,012 

[µg/kg] 

Żelazo 371,993 I =4972,803 ∙ C+7143,518 0,99966 18,228 54,684 

373,486 I = 3733,799 ∙ C + 3051,159 0,99974 15,689 47,067 

2.4. Sposób prezentacji wyników 

W niniejszej pracy większość wyników przedstawiona została w postaci wykresów 

pudełkowych. Górny oraz dolny słupek błędu oznaczają odpowiednio maksymalną oraz 

minimalną wartość przedstawianego parametru dla danej grupy próbek. Dolny koniec 

szarego obszaru przedstawia wartość odpowiadającą pierwszemu kwartylowi, a górny 

koniec jasnego obszaru prezentuje wartość trzeciego kwartylu. Medianę stanowi linia 

podziału pomiędzy dwiema strefami. W przypadku, gdy wybrany pierwiastek był ozna-

czany przy użyciu kilku długości fal, wynik oznaczenia był liczony jako średnia arytme-

tyczna z wyników uzyskanych dla każdej z tych fal (z wyłączeniem fal, które uznane 

zostały za obarczone błędem grubym przez zidentyfikowane interferencje spektralne). 

Do utworzenia wykresu pudełkowego w sytuacji, gdy stężenie badanego pierwiastka 

w próbce było mniejsze niż granica wykrywalności (LOD), przyjmowano wartość równą 

połowie wartości LOD. W przypadku, gdy stężenie badanego pierwiastka mieściło się 

w zakresie pomiędzy LOD i LOQ, do stworzenia wykresu pudełkowego przyjmowano 

jego wartość jako średnią arytmetyczną wartości LOQ i LOD. 

3. Wyniki i dyskusja 

Analizując wykres przedstawiony na rysunku 1, zaobserwować można, że najmniej-

szym stężeniem chromu charakteryzuje się mięso sandacza pospolitego (Sander lucioperca), 

śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras) oraz okonia pospolitego (Perca 

fluviatilis) – mediany wynoszące odpowiednio 0,037 mg/kg świeżej masy, 0,056 mg/kg 

św.m., 0,039 mg/kg św.m. Największa zawartość tego metalu wykryta została w prób-

kach ryb z rodziny flądrowatych (Pleuronectidae) (mediana wynosi 0,130 mg/kg św.m). 

Z danych literaturowych wynika, iż ryby akumulują relatywnie niewielkie ilości chromu, 

który na ogół odkłada się głównie w skrzelach [25]. Zwiększone stężenie chromu 

w stosunku do innych badanych gatunków może być powiązane z faktem, iż ryby z rodziny 

flądrowatych są rybami żerującymi w strefach przydennych, w których osady bogate są 

w związki chromu [25]. Podczas konsumpcji ryb akumulacji w tkankach ulega zaledwie 

dziesięć procent spożytego chromu, są to stężenia nie stwarzające zagrożenia dla życia 

człowieka [26]. 
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Rysunek 1. Stężenie chromu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Największe stężenie cynku zaobserwowano w próbkach mięsa śledzia bałtyckiego 

(Clupea harengus membras) i wynosi 11,58 mg/kg św.m. (mediana). Obrazuje to rysu-

nek 2. Najmniejszą zawartością tego pierwiastka charakteryzuje się mięso ryb z rodziny 

flądrowatych (Pleuronectidae) oraz sandacza pospolitego (Sander lucioperca), odpo-

wiednio 4,30 mg/kg oraz 2,72 mg/kg św.m. (mediany). Zgodnie z opracowaniem 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority, 

EFSA) dzienna norma spożycia cynku waha się w zakresie 7,5-12,7 mg/dzień dla kobiet 

oraz 9,4-16,3 mg/dzień dla mężczyzn [27]. Aby przekroczyć wspomnianą normę 

należałoby spożyć od 0,65 do 1,1 kg najbardziej skażonego gatunku ryby w ciągu jednej 

doby w przypadku kobiet oraz 0,81-1,41 kg, jeśli chodzi o mężczyzn. Ryzyko zdrowotne 

związane ze spożyciem ryb bałtyckich, pod kątem stężenia omawianego metalu, należy 

uznać zatem za znikome. 

 
Rysunek 2. Stężenie cynku w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 
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Analizując wykres przedstawiony na rysunku 3 można zaobserwować, że śledź bałtycki 

(Clupea harengus membras) charakteryzuje się największym rozrzutem wyników za-

wartości glinu. Nie wykryto glinu w próbkach mięsa sandacza pospolitego (Sander 

lucioperca) (poniżej LOD), z kolei największe stężenie tego metalu odnotowano w rybach 

z rodziny flądrowatych (Pleuronectidae) (mediana 6 mg/kg). Maksymalne dopuszczalne 

spożycie glinu wg EFSA wynosi 1 mg/kg masy ciała tygodniowo [28]. Aby przekroczyć 

cytowaną normę, człowiek o masie 70 kg musiał by spożyć około 11,66 kg ryb z rodziny 

flądrowatych w ciągu tygodnia, co bezdyskusyjnie przekracza typowe spożycie ryb. 

 
Rysunek 3. Stężenie glinu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Na podstawie analizy wyników stwierdza się, że najniższym stężeniem kadmu cha-

rakteryzuje się mięso sandacza pospolitego (Sander lucioperca) oraz okonia pospolitego 

(Perca fluviatilis) i wynosi odpowiednio 0,033 mg/kg oraz 0,035 mg/kg św.m. (mediany). 

Przedstawia to rysunek 4. Najwyższe stężenie wspomnianego metalu odnotowano 

w makreli atlantyckiej (Scomber scombrus) i łososiu europejskim (Salmo salar) (mediany 

0,090 mg/kg oraz 0,070 mg/kg św.m.). Dopuszczalna prawnie w krajach UE zawartość 

kadmu w mięsie ryb wynosi 0,050 mg/kg św.m., a więc norma ta jest nieznacznie prze-

kroczona w przypadku badanych próbek mięsa makreli i łososia [29]. Jednakże należy 

zaznaczyć, że dopuszczalna tygodniowa norma spożycia kadmu (wg EFSA) dla osoby 

o wadze 70 kg wynosi 0,175 mg [30]. Aby przekroczyć tą normę należałoby zjeść 1,94 kg 

mięsa makreli, 2,5 kg mięsa łososia albo 5 kg mięsa okonia, co zdecydowanie przekracza 

typowe spożycie ryb. 
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Rysunek 4. Stężenie kadmu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Największe stężenie manganu odnotowano w próbkach mięsa ryb z rodziny flądro-

watych (Pleuronectidae) i wyniosło 2,60 mg/kg św.m. (mediana) – zob. rysunek 5. 

W przypadku pozostałych badanych gatunków, wahało się ono w zakresie 0,31-0,84 mg/ 

kg św.m. (mediany). Zgodnie z zaleceniami EFSA, spożycie manganu nie powinno 

przekraczać 3 mg/dzień [31]. Oznacza to, że do przekroczenia podanej wartości 

należałoby spożyć 870 g ryb z rodziny flądrowatych na dobę. 

 
Rysunek 5. Stężenie manganu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Badane próbki mięsa charakteryzujące się największym stężeniem miedzi należały 

do takich gatunków jak makrela atlantycka (Scomber scombrus) oraz śledź bałtycki 

(Clupea harengus membras) (mediany 0,79 i 0,54 mg/kg św.m.) – zob. rysunek 6. 

Gatunkiem charakteryzującym się najmniejszą akumulacją miedzi okazał się okoń 

pospolity (Perca fluviatilis), stężenie tego metalu w mięsie wyniosło 0,15 mg/kg św.m. 

(mediana). Zalecane dzienne spożycie miedzi waha się w zakresie 1,3-1,6 mg [32]. Stwier-

dza się, że do przekroczenia zalecanej wartości w ciągu dnia należy spożyć przynajmniej 

1,65-2,03 kg mięsa najbardziej skażonej tym metalem – makreli atlantyckiej. 
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Rysunek 6. Stężenie miedzi w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Nikiel nie został wykryty w próbkach mięsa ryb z rodziny flądrowatych (Pleuronec-

tidae), sandacza pospolitego (Sander lucioperca), okonia pospolitego (Perca fluviatilis) 

(rys. 7) – stężenia poniżej granicy wykrywalności. Najwyższym stężeniem tego pier-

wiastka, wynoszącym 0,12 mg/kg św.m. (mediana), charakteryzuje się mięso makreli 

atlantyckiej (Scomber scombrus). Zgodnie z zaleceniami EFSA, maksymalne spożycie 

niklu nie powinno przekraczać 0,0028 mg/kg masy ciała na dobę [33], więc do przekro-

czenia tej normy przeciętny człowiek powinien skonsumować około 1,63 kg makreli 

w ciągu dnia. 

 
Rysunek 7. Stężenie niklu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Największą zawartość ołowiu (mediana 0,18 mg/kg św.m.) odnotowano w mięsie 

śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras). Przedstawia to rysunek 8. Zawartość 

ołowiu w próbkach mięsa okonia pospolitego (Perca fluviatilis) oraz ryb z rodziny 

flądrowatych (Pleuronectidae) oznaczono na 0,034 i 0,030 mg/kg św.m. i są to naj-

mniejsze stężenia tego pierwiastka wśród badanych gatunków. Dopuszczalna prawnie 
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w krajach UE zawartość ołowiu w mięsach ryb wynosi 0,30 mg/kg św.m., a więc badane 

ryby bałtyckie należy uznać za bezpieczne do spożycia pod względem skażenia ołowiem 

[29]. 

 
Rysunek 8. Stężenie ołowiu w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

Analizując wykres zaprezentowany na rysunku 9, można zauważyć, że zawartość 

rtęci w badanych próbkach mięsa ryb waha się w zakresie 0,007-0,179 mg/kg św.m. 

Typowo najwyższe stężenie rtęci, wynoszące 0,133 mg/kg oraz 0,123 mg/kg św.m. 

(mediany), odnotowano odpowiednio w próbkach mięsa sandacza pospolitego (Sander 

lucioperca) oraz śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras), przy czym dopuszczalna 

prawnie w krajach UE zawartość rtęci w mięsie ryb przeznaczonym do spożycia przez 

człowieka wynosi 0,50 mg/kg świeżej masy [29]. W żadnej badanej próbce mięsa ryb 

nie odnotowano stężenia rtęci przekraczającego wyżej cytowaną normę prawną. Zaob-

serwowano, że na ogół najwyższe stężenie rtęci występuje w mięsie ryb drapieżnych, 

takich jak sandacz i okoń. Obserwacja ta jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami 

literaturowymi [9]. Ważnym aspektem jest fakt, że nawet 95% rtęci w mięśniach ryb 

występuje pod postacią metylortęci, która jest silną neurotoksyną [34]. Analiza specja-

cyjna rtęci nie była jednak przedmiotem niniejszych badań, stąd nie można stwierdzić, 

jaką część całkowitej zawartości rtęci stanowi wspomniany związek rtęcioorganiczny. 

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności [35], tolerowane 

tygodniowe spożycie metylortęci wynosi 1,6 µg/kg masy ciała. Oznacza to, że aby prze-

kroczyć to zalecenie, należałoby spożyć w ciągu tygodnia ok. 844 g mięsa statystycznie 

najbardziej skażonego gatunku, czyli sandacza (uwzględniając medianę wyników). 

Spożycie takiej ilości mięsa ryby w ciągu tygodnia należy uznać za możliwe, a więc 

istnieje pewne ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych związanych z toksycznością 

rtęci w sytuacji, gdy ryby bałtyckie stanowią jeden z głównych elementów diety. 
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Rysunek 9. Stężenie rtęci w próbkach mięsa badanych gatunków ryb 

W żadnej z badanych próbek nie wykryto kobaltu (< LOD), a więc nie jest to pier-

wiastek stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas konsumpcji badanych 

gatunków ryb. 

W pracy poświęconej oznaczaniu metali ciężkich w śledziach oraz flądrach pół-

nocnej strefy morza Bałtyckiego K. Pokorska i wsp. uzyskali mniejsze stężenie manganu 

(dla obydwóch wspomnianych gatunków) oraz niklu (w przypadku flądry) niż w niniejszej 

pracy [36]. Natomiast stężenie glinu w mięśniach śledzia okazało się być większe  

(2,76 mg/kg św.m.) w przypadku danych literaturowych. 

Analizą zawartości wybranych metali ciężkich w niektórych gatunkach ryb Bałtyku 

zajmował się L. Polak-Juszczak w pracy Temporal trends in the bioaccumulation of 

trace metals in herring, sprat, and cod from the southern Baltic Sea in the 1994-2003 

period [37]. We wspominanym badaniu stężenie miedzi, cynku oraz kadmu w śledziu 

wahało się odpowiednio w zakresach 0,45-0,70 mg/kg św.m., 8,27-19,02 mg/kg św.m., 

0,005-0,016 mg/kg św.m., wartości te są zbliżone do uzyskanych w badaniach własnych. 

Natomiast zbadana przez L. Polaka-Juszczaka zawartość ołowiu we wspomnianym 

gatunku okazała się być większa niż w niniejszej pracy. 

Oznaczone w ramach pracy stężenie ołowiu w mięsie śledzi jest porównywalne do 

wartości uzyskanych w badaniach A. Staszowskiego i wsp., (0,23 mg/kg św.m.) [38]. 

Stężenie ołowiu w okoniach natomiast okazało się być wyższe niż w niniejszych 

badaniach (0,10 mg/kg św.m.). Wyższą zawartością ołowiu w porównaniu do badań 

własnych charakteryzuje się mięso okoni badane przez Perkowskiego i wsp [39]. 

Zgodnie z raportem z posiedzenia Komisji Kodeksu Żywnościowego (ang. Codex 

Alimentarius Commission), które odbyło w się w 1994, obserwowane jest zmniejszenie 

stężenia rtęci w tkankach flądry [40]. Do 1981 stężenie wspomnianego pierwiastka 

w flądrach wynosiło 0,380 mg/kg św.m., a w 1990 jego zawartość zmniejszyła się do 

0,06 mg/kg św.m. Wartość druga jest zbliżona do uzyskanych w prezentowanej pracy. 

Wyniki zbieżne z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu zawartościami rtęci 

uzyskane były w ramach badań przeprowadzonych w 2007 roku przez M. Bełdowską 

i wsp. dla śledzi oraz okoni [9]. 
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Badanie zawartości metali ciężkich w mięsie sandacza przeprowadzone przez Alek-

sandrę Milošković i wsp. skutkowało uzyskaniem podobnych wyników do pozyskanych 

w niniejszej pracy dla rtęci, glinu, kobaltu, ołowiu, niklu, żelaza oraz cynku [41]. Stężenie 

kadmu oraz miedzi przedstawione w literaturze okazało się być niższe niż w przedsta-

wionych badaniach. 

4. Podsumowanie  

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań wnioskuje się, że zdolność 

akumulacji metali ciężkich jest w znacznym stopniu uzależniona od gatunku ryby. Metale 

takie jak chrom, cynk, glin, mangan, nikiel oraz miedź, zawarte w mięsie badanych ryb 

nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia człowieka, ponieważ zawartość tych metali w ba-

danych próbkach jest zbyt niska, aby wywołać efekt toksyczny. Odnotowano przekro-

czenia normy prawnej UE [29] w zakresie zawartości kadmu w mięsie makreli, śledzia 

oraz łososia, jednak na podstawie analizy zaleceń EFSA nie wykazano ryzyka zdro-

wotnego związanego z konsumpcją badanych ryb w kontekście skażenia tym pierwiast-

kiem. Mimo że stężenie rtęci w mięsie badanych ryb w żadnym przypadku nie przekra-

czało normy prawnej UE, na podstawie analizy zaleceń EFSA można wywnioskować, 

że spożywanie znacznych ilości mięsa takich gatunków ryb bałtyckich jak sandacz, śledź 

czy okoń, może powodować negatywne skutki zdrowotne związane z efektem toksycz-

nego działania rtęci. Na podstawie przeglądu literatury wykazano zmienność zawartości 

metali ciężkich w bałtyckich rybach na przestrzeni lat, w związku z czym postuluje się 

o konieczności stałego monitoringu zawartości omawianych substancji zarówno z uwagi 

na troskę o stan ekosystemu Morza Bałtyckiego, jak i bezpieczeństwo konsumentów 

ryb. Pomimo pewnego zagrożenia zdrowotnego wynikającego z obecności niektórych 

metali ciężkich w mięsie ryb, nie należy całkowicie wykluczać ich z diety z uwagi na 

zawartość licznych substancji o działaniu prozdrowotnym. 
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Akumulacja metali ciężkich w wybranych gatunkach ryb bałtyckich 

Streszczenie 

Zanieczyszczenie środowisk wodnych metalami ciężkimi stanowi bezpośrednie zagrożenie dla prawidło-

wego funkcjonowania organizmów wodnych. Metale ciężkie są toksyczne dla organizmów żywych. 

Toksyczność ta objawia się upośledzeniem funkcjonowania niektórych enzymów, narządów, a nawet całych 

układów. Pośrednio zanieczyszczenie wód metalami ciężkimi stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka 
jako gatunku korzystającego z zasobów tegoż środowiska. Szczególnie narażonym na skażenie metalami 

ciężkimi jest basen Morza Bałtyckiego, ze względu na swój śródlądowy charakter i utrudnioną wymianę 

wody z Wszechoceanem. Celem niniejszej pracy było zbadanie stopnia skażenia mięsa wybranych gatunków 

ryb bałtyckich metalami ciężkimi oraz ocena zagrożenia dla zdrowia człowieka wynikająca z konsumpcji 
tychże ryb. Materiał badawczy stanowiło mięso sześciu gatunków ryb bałtyckich: makrela atlantycka 

(Scomber scombrus), ryby z rodziny flądrowatych (Pleuronectidae), sandacz pospolity (Sander lucioperca), 

śledź bałtycki (Clupea harengus membras), okoń pospolity (Perca fluviatilis) i łosoś europejski (Salmo 

salar). W ramach przedstawionych badań dokonano analizy ilościowej kadmu, glinu, żelaza, niklu, chromu, 
ołowiu, manganu, miedzi, kobaltu oraz cynku z wykorzystaniem atomowej spektrometrii emisyjnej z ato-

mizacją w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Oznaczenia zawartości rtęci dokonano z wykorzystaniem 

atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją techniką zimnych par (CV-AAS). Na podstawie analizy 

wyników stwierdzono, że większość metali ciężkich występuje w mięsie ryb na poziomie niezagrażającym 
zdrowiu człowieka konsumującego wspomniane mięso. Odnotowano przekroczenia normy UE dotyczącej 

maksymalnego dopuszczalnego stężenia kadmu w mięsie ryb przeznaczonym do konsumpcji przez czło-

wieka, jednak wciąż jest to stężenie zbyt niskie, aby stanowiło poważne ryzyko zdrowotne. Na podstawie 

wyników badań dotyczących stężenia rtęci w niektórych gatunkach ryb bałtyckich (okoń, sandacz, śledź) 
wskazuje się na potencjalne ryzyko zdrowotne w przypadku znacznego udziału tychże ryb w diecie człowieka. 

Słowa kluczowe: Morze Bałtyckie, metale ciężkie, ryby, zanieczyszczenie środowiska, żywność 
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Accumulation of heavy metals in selected species of Baltic fish 

Abstract 
The pollution of aquatic environments with heavy metals poses a direct threat to the proper functioning of 

aquatic organisms. Heavy metals are toxic to living organisms. This toxicity manifests itself in the impaired 

functioning of certain enzymes, organs, and even entire systems. Indirectly, the pollution of waters with 

heavy metals poses a threat to human health as a species that uses the resources of the environment. The 
Baltic Sea basin is particularly exposed to heavy metal contamination due to its inland nature and impeded 

water exchange with the All ocean. The purpose of this study was to investigate the degree of heavy metal 

contamination of the meat of selected Baltic fish species and to assess the risk to human health resulting from 

the consumption of these fish. The research material consisted of meat of six Baltic fish species: Atlantic 
mackerel (Scomber scombrus), flounder fish (Pleuronectidae), pikeperch (Sander lucioperca), Baltic herring 

(Clupea harengus membras), common perch (Perca fluviatilis) and European salmon (Salmo salar). Within 

the framework of the presented research, quantitative analysis of cadmium, aluminum, iron, nickel, chro-

mium, lead, manganese, copper, cobalt and zinc was performed with the use of microwave plasma – atomic 
emission spectrometry (MP-AES). The mercury content was determined using the cold vapor – atomic 

absorption spectrometry (CV-AAS) technique. On the basis of the analysis of the results, it was concluded 

that most heavy metals are present in fish meat at levels that do not threaten the health of humans who eat 

this meat. The EU standard for the maximum allowable concentration of cadmium in fish meat for human 
consumption was exceeded, but this is still too low to pose a serious health risk. Based on the results of 

studies on mercury concentrations in some Baltic fish species (perch, pike-perch, herring), a potential health 

risk is indicated for a significant proportion of these fish in the human diet. 

Keywords: Baltic Sea, heavy metals, fish, environmental pollution, food 
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Ludmiła Kolek1 

Selekcja płciowa na poziomie komórkowym u ryb – 

konkurencja plemników i ukryty wybór samicy 

1. Dobór naturalny 

Dobór naturalny, będący kluczowym mechanizmem ewolucji może przybierać różne 

formy, wśród których bardzo istotną rolę odgrywa dobór płciowy (selekcja płciowa). 

Jako pierwszy na rolę doboru płciowego w ewolucji wskazał Darwin i wyróżnił ten 

mechanizm w celu wyjaśnienia istnienia cech, które wydają się utrudniać przetrwanie 

w środowisku naturalnym. Zrozumienie zachowań godowych jest filarem ekologii beha-

wioralnej – umieszczając złożone interakcje między przedstawicielami przeciwnych płci 

w kontekście reprodukcyjnym. 

Dobór płciowy odbywa się podczas wyboru partnera przeciwnej płci do rozrodu. 

Selekcja ta może odbywać się poprzez rywalizację wewnątrzpłciową między osobnikami 

tego samego gatunku o dostęp do partnerów i do zapłodnienia [1, 2]. Taka rywalizacja 

może przybierać różne formy i zazwyczaj to samce konkurują o dostęp do samicy. 

W przypadku gatunków posiadających wyraźne drugorzędowe cechy płciowe o atrak-

cyjności partnera świadczyć może, w zależności od gatunku, intensywność ubarwienia, 

długość piór, rozmiar poroża albo złożoność tańca czy pieśni godowej. Sygnały świad-

czące o atrakcyjności danego samca są „uczciwe”, ponieważ wymagają posiadania dużych 

zasobów energetycznych, które samiec inwestuje w wytworzenie wystarczająco atrak-

cyjnych sygnałów dla płci przeciwnej. Od tego bowiem zależy jego przewaga konku-

rencyjna w dostępie do samic, możliwość kopulacji i wydania potomstwa. Według teorii 

upośledzenia immunologicznego (ang. Immunocompetence handicap hypothesis) organizm 

podczas infekcji zmuszony jest do rozdziału zasobów energetycznych pomiędzy po-

szczególne funkcje życiowe. Jeśli zmagający się z infekcją samiec ma niewystarczającą 

ilość takich zasobów, wówczas nie jest on w stanie wykształcić atrakcyjnych dla samic 

drugorzędowych cech płciowych. Z kolei potrzeba wykształcenia atrakcyjnych cech 

płciowych w okresie godowym może niekorzystnie wpłynąć na inne funkcje życiowe, 

jak na przykład odporność. Niektórzy uważają, że odpowiadają za to hormony stero-

idowe. Z jednej strony hormony te stymulują rozwój szaty godowej, ale z drugiej strony 

obniżają odporność i obronę immunologiczną osobników poprzez przypisywane im 

działanie immunosupresyjne. Rola hormonów steroidowych (w tym głównie w obniżeniu 

odporności zależnej od testosteronu) podkreślana jest również przez hipotezę ochrony 

plemników [3, 4]. Zgodnie z nią samce tolerują negatywny wpływ testosteronu na od-

porność, ponieważ dzięki niemu wytwarzają wyraźniejsze cechy płciowe oraz nasienie 

lepszej jakości, zatem stwarzają sobie wyższe szanse na spłodzenie potomstwa. Jednak 

z drugiej strony mogą one być bardziej podatne na infekcje bakteryjne lub pasożytnicze, 

ponieważ ich odpowiedź immunologiczna jest tłumiona przez testosteron. Istnieje wiele 

badań potwierdzających to zjawisko. Na przykład po kastracji samce szczurów wyka-
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zują zwiększoną masę grasicy i śledziony – organów, o których wiadomo, że biorą udział 

w obronie immunologicznej [5]. Inne badania wykazały, że testosteron modyfikuje 

wytwarzanie cytokin przez leukocyty [6], zmniejsza ekspresję receptora Toll-podobnego 

4 (TLR4) w makrofagach i zmienia wrażliwość tych komórek na ligandy TLR4 [7]. 

Z drugiej strony Greiner i wsp. [8] udowodnili, że aktywacja systemu immunologicznego 

i stany zapalne obniżają poziom testosteronu w osoczu krwi ssaków. 

Z kolei samice, które zazwyczaj nie posiadają wyraźnej szaty godowej, inwestują 

stosunkowo więcej energii w produkcję gamet oraz opiekę nad potomstwem, zatem nie 

powinny pozwalać sobie na wychowywanie potomstwa po ojcu, którego geny dają słabe 

szanse na przetrwanie i przedłużenie linii genetycznej. 

Sytuacja byłaby prosta, gdyby nie istnienie zjawiska tzw. „inwestycji końcowej”, do 

której może dochodzić w przypadku, gdy organizm nie jest w stanie pokonać infekcji 

[9]. Wówczas zasoby energetyczne organizmu kierowane są głównie w funkcje rozrodcze, 

w tym na przykład intensywność ubarwienia godowego, w celu uzyskania przez danego 

osobnika większej szansy na przekazanie genów kolejnemu pokoleniu. W takiej sytuacji 

istnieje ryzyko, że samica, kierując się atrakcyjnością zachowań lub szaty godowej 

samca, zdecyduje się na kopulację ze słabszym osobnikiem. Można zatem podejrzewać, 

że powinien istnieć dodatkowy mechanizm ograniczający możliwość zapłodnienia 

samcom posiadającym atrakcyjną szatę godową, ale słaby układ immunologiczny. 

Uważa się, że w przypadku gatunków z zapłodnieniem zewnętrznym, które jest domi-

nującą strategią reprodukcyjną u ryb oraz gatunków nieposiadających drugorzędowych 

cech płciowych, ważną rolę w możliwości zapłodnienia komórki jajowej gra jakość 

nasienia samców i związana z nią konkurencja plemników oraz wpływ samicy na wynik 

tej konkurencji. 

2. Konkurencja plemników 

Konkurencja plemników występuje zarówno u gatunków z zapłodnieniem wewnętrz-

nym, jak i zewnętrznym. W przypadku zapłodnienia wewnętrznego konkurencja pojawia 

się, gdy jedna samica zapładniana jest przez więcej niż jednego samca w tym samym 

okresie płodnym. Wówczas plemniki kilku samców konkurują o dostęp do komórki 

jajowej w jej układzie rozrodczym. 

U gatunków z zapłodnieniem zewnętrznym konkurencja pomiędzy plemnikami 

zachodzi poza układem rozrodczym samicy. Wówczas do zapłodnienia dochodzi bardzo 

szybko, ponieważ zdolność plemników do poruszania się w wodzie spada już po kilku 

minutach, a nawet sekundach. Według analizy przeprowadzonej przez Taborsky [10] 

sukces w rywalizacji plemników zależy bezpośrednio od inwestycji samca w jakość 

gamet. Uważa on, że podczas tarła na prawdopodobieństwo zapłodnienia najistotniejszy 

wpływ mają cztery elementy: bliskość samców do jaj podczas wytrysku, czas uwalniania 

plemników i koordynacja wytrysku z uwalnianiem ikry przez samicę, liczba uwolnio-

nych plemników oraz cechy plemników, takie jak prędkość pływania. 

Samce należące do gatunków z zapłodnieniem zewnętrznym stosują różne taktyki 

godowe mające na celu zwiększenie swojego sukcesu rozrodczego. Forma i stopień kon-

kurencji plemników może wahać się, w zależności od gatunku, od prawie całkowitej 

monopolizacji partnera, do dużych skupisk ryb (tarło grupowe) [11]. Taktyki obejmują 

cechy i zachowania przed- i pokopulacyjne wpływające na prawdopodobieństwo za-

płodnienia. Określenie, które cechy mają największe znaczenie w uzyskaniu przewagi 
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nad innymi samcami jest skomplikowane, ponieważ są one zależne od warunków, 

w jakich żyją ryby. Zatem w środowisku naturalnym o konkurencyjności samca mogą 

decydować inne cechy niż w warunkach hodowlanych i wylęgarniach. Na przykład 

monogamiczny na wolności dorsz Murray (Maccullochella peelii peelii), w niewoli 

wykazuje zachowanie poligamiczne [12]. W specyficznych warunkach duże znaczenie 

ma rozmiar osobnika. W badaniu przeprowadzonym na 10 samcach pompano (Tra-

chinotus carolinus) tylko 5 największych osobników skutecznie zapłodniło jaja podczas 

tarła, przy czym największy samiec wydał 73,8% potomstwa [13]. Z kolei u dorady 

(Sparus aurata) prawdopodobieństwo ojcostwa wydaje się być bardziej związane z do-

pasowaniem wielkości samca do samicy, przy czym samce średniej wielkości są ojcami 

większości potomstwa [14]. 

Obserwuje się tutaj zjawisko kompromisu pomiędzy cechami, które polegają na tym, 

że inwestowanie w parametry zwiększające możliwość zapłodnienia jaj wpływa na 

ograniczenie ilości zasobów lokowanych w rozwój innej cechy. Do najczęściej spoty-

kanych u ryb taktyk godowych należy tzw. stróżowanie oraz terytorializm, które stosują 

samce dominujące, a także taktyka podkradania się i satelity, typowe dla samców 

o niższym statusie społecznym. Samce dominujące pilnują samicy lub miejsca tarła przed 

innymi osobnikami poprzez agresywne zachowania. Dzięki temu uzyskują przewagę 

podczas tarła, ponieważ są bardziej zsynchronizowane z samicą i są w bliskiej odległości 

do ikry. Czas uwalniania ejakulatu jest ważny, ponieważ koordynacja z uwalnianiem 

ikry zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego kontaktu plemnika z komórką jajową. 

Jeśli samiec wypuści plemniki zbyt wcześnie, wówczas w zburzonej wodzie zawiesina 

plemników może ulec rozproszeniu i stać się zbyt rozrzedzona [15] lub plemniki mogą 

wyczerpać niezbędne do podtrzymania zdolności do ruchu zasoby ATP zanim samica 

zrzuci jaja. Jeśli samiec zbyt późno wypuści plemniki, komórki jajowe mogą być już 

zapłodnione lub utracić możliwość zapłodnienia [16]. Według badań przeprowadzonych 

przez Hoysak i Liley [17] na łososiu (Oncorhynchus nerka) istnieje krótkie okno, 

w którym jajeczka są dostępne do zapłodnienia, a odległość między samcami i samicami 

oraz czas uwalniania plemników są krytycznymi czynnikami decydującymi o sukcesie 

w rywalizacji plemników. Z kolei na przykładzie pstrąga (Salvelinus fontinalis) [18], 

dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) [19] i łososia Coho (Oncorhynchus kisutch) [20] 

wykazano, że bliska odległość samca do samicy podczas uwalniania nasienia zwiększa 

prawdopodobieństwo zapłodnienia podczas rywalizacji plemników. W wyniku prze-

wagi, którą uzyskują dominujące samce w trakcie rywalizacji poprzedzającej tarło, mogą 

one inwestować mniejsze zasoby energetyczne w konkurencyjne nasienia. W takiej sytuacji 

samce zdominowane muszą stawić czoła ostrzejszej konkurencji plemników, ponieważ 

ich nasienie jest uwalniane później, w większej odległości od jaj i zawsze w obecności 

plemników innych samców. Wyniki badań dowodzą, że samce zdominowane mogą kom-

pensować niski status społeczny i gorsze, niesprzyjające warunki podczas tarła poprzez 

inwestowanie w dobrej jakości ejakulat [21-23]. Według teorii przedstawionej przez 

Parkera [24] samce mniej inwestują w wysokiej jakości nasienie, jeśli istnieje niewielkie 

prawdopodobieństwo, że ich plemniki będą konkurować z plemnikami innych samców. 

Jeśli takie prawdopodobieństwo jest wysokie, wówczas samce powinny posiadać 

nasienie o jak najlepszych parametrach jakościowych [25], czyli między innymi wysoką 

koncentrację plemników i szybką prędkość poruszania się. Według niektórych badań 

liczba plemników jest ważna dla powodzenia zapłodnienia, gdy rywalizacja odbywa się 
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w warunkach bardzo zbliżonych do losowych, czyli na przykład podczas tarła grupo-

wego. W takich warunkach prawdopodobieństwo zapłodnienia każdego samca może być 

wysoce związane z liczbą plemników, które biorą udział w rywalizacji [26]. U błękitno-

skrzeli (Lepomis macrochirus) próby zapłodnienia in vitro, w których konkurowały 

plemniki par samców, wykazały, że ojcostwo danego samca wzrastało wraz ze wzrostem 

względnej liczby plemników [27]. Stoltz i Neff [28] wykazali, że koncentracja plemni-

ków osobników zdominowanych może być nawet 2,4 razy większa od koncentracji 

zmierzonej w nasieniu samców dominujących. Z kolei badanie dotyczące łososia atlan-

tyckiego (Salmo salar) nie wykazało związku między ojcostwem a liczbą plemników 

[29]. U tego gatunku większe znaczenie okazała się mieć prędkość poruszania się 

plemników. Osobniki z szybciej pływającymi plemnikami zapłodniły większą część 

jajeczek w rywalizacyjnych próbach z dwoma samcami. Powodzenie w zapłodnieniu 

było w ponad 50% zdeterminowane przez względną prędkość pływania plemników [29]. 

W przypadku błękitnoskrzeli [28] dane sugerują odwrotną zależność, tzn. liczba jest 

ważniejsza niż prędkość. Możliwe, że różnice pomiędzy gatunkami można przypisać ich 

odmiennej ekologii. Łosoś zazwyczaj składa ikrę w płynących rzekach, podczas gdy 

błękitnoskrzela w stosunkowo spokojnych wodach jeziora. Eksperyment Gage i wsp. 

[29] przeprowadzono w strumieniu lejkowym, który naśladował płynącą wodę natural-

nych rzek, a Stoltz i Neff [28] przeprowadzili eksperyment w wodzie stojącej, która 

naśladowała warunki panujące na dnie jeziora. Płynąca woda może sprzyjać szybszemu 

pływaniu plemników, podczas gdy woda stojąca może faworyzować nasienie posiadające 

więcej plemników. Co więcej, według Turner i Montgomerie [30] szybkość pływania 

byłaby szczególnie ważna, gdyby plemniki mogły być nakierowywane na komórkę 

jajową, co nie zostało jeszcze w pełni zbadane. 

Opisane strategie godowe z jednej strony umożliwiają samcom uzyskanie dostępu do 

samicy i spłodzenie potomstwa, ale z drugiej strony mogą utrudniać samicom uzyskanie 

potomstwa po najlepszym osobniku. Samica ma ograniczone możliwości kontrolowania 

tego, który samiec uzyska dostęp do ikry, ponieważ nawet decydując się na odbycie tarła 

z wybranym przez siebie partnerem dominującym, nie może w pełni uniemożliwić 

dostępu do ikry słabszym samcom, które kosztem innych cech inwestują zasoby energe-

tyczne w nasienie o dobrej jakości, a podczas tarła czekają na uboczu i wyrzucają porcję 

nasienia zaraz po dominującym osobniku. 

3. Ukryty wybór samicy  

Badania dowodzą, że samice jednak mogą wpływać na wyniki rywalizacji pomiędzy 

plemnikami poprzez tzw. ukryty wybór samicy (ang. Cryptic Female Choice) oraz 

zjawisko faworyzowania nasienia. Badanie ukrytego wyboru samicy jest utrudnione ze 

względu na konieczność użycia świeżych gamet i krótkie okno czasowe na pozyskiwanie 

różnorodnych próbek od dzikich zwierząt. Dodatkowo szczególnie trudne jest rozdzielenie 

wpływu adaptacji plemników do warunków, jakie panują w środowisku, do którego 

trafiają, od wpływu samicy. Również podczas zapłodnienia wewnętrznego, gdzie prze-

prowadzono większość eksperymentów dotyczących konkurencji plemników, efekt ukry-

tego wyboru samicy jest trudny do wyodrębnienia. W warunkach, gdy wpływ samca na 

transfer ejakulatu, migrację, retencję i cechy nasienia nie są kontrolowane, jakikolwiek 

wpływ żeński na efekty zapłodnienia może być przeoczony lub błędnie interpretowany [31]. 
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Niemniej jednak dotychczas wykazano wiele potencjalnych zagadkowych mecha-

nizmów ukrytego wyboru samicy. Pizzari i Birkhead [32] dowiedli, że u kurowatych, 

u których większość kopulacji jest wymuszona, samice faworyzują retencję plemników 

na korzyść preferowanego męskiego fenotypu. Samice wolą kopulować z dominującymi 

samcami, ale kiedy są zmuszane do kopulacji przez podległych samców, manipulują 

zachowaniem dominujących samców, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zapłodnienia 

przez nieodpowiadającego im osobnika. Jeśli to się nie powiedzie, samice mogą samo-

dzielnie usuwać z układu rozrodczego niepożądany ejakulat i preferencyjnie zatrzymywać 

plemniki dominujących samców. Z kolei Pilastro i wsp. [33] odkryli, że przedkopula-

cyjne preferencje dotyczące ubarwienia godowego partnera wybranego do rozrodu mogą 

być wzmacniane poprzez ukryty wybór samicy. Autorzy wykazali, że samice gupika 

(Poecilia reticulata) są w stanie manipulować liczbą wprowadzonych lub zatrzymanych 

plemników podczas kopulacji na korzyść stosunkowo atrakcyjnych samców oraz że na 

liczbę zatrzymanych plemników wpływa wyłącznie postrzegana przez samicę atrakcyj-

ność ubarwienia samca. 

Jednak jedne z najbardziej wyraźnych dowodów na wpływ ukrytego wyboru samicy 

dostarczają badania na gatunkach z zapłodnieniem zewnętrznym, u których interakcje 

pomiędzy gametami można kontrolować i mierzyć w naturalnym mikrośrodowisku 

zapłodnienia. 

Jeden z pierwszych przykładów zdolności do rozróżniania własnych plemników od 

obcych został odnotowany u żachw z rodzaju Botryllus. U tych organizmów plemniki 

niosące identyczne allele w odpowiednim locus są mniej zdolne do penetracji komórki 

jajowej [34]. U żachw Diplosoma listerianum ukryty wybór samicy pozwala jajnikom 

uniknąć samozapłodnienia poprzez dyskryminację genetycznie podobnych plemników [35]. 

Co ciekawe, znane są przykłady na działanie ukrytego wyboru samicy mające na celu 

faworyzowanie zbliżonych genetycznie plemników. U jeżowców (Echinometra sp.) 

w procesie zapłodnienia występuje zjawisko przyczepienia do komórki jajowej białka 

plemnika, dzięki czemu komórka jajowa akceptuje plemniki o genotypie podobnym do 

własnego. Uważa się, że jest to możliwy mechanizm unikania hybrydyzacji i zacho-

wania lokalnej adaptacji [36]. 

W przypadku ryb z zapłodnieniem zewnętrznym wskazuje się na 3 potencjalne 

możliwości ukrytego wyboru samicy, które mogą ostatecznie skutkować nielosową 

fuzją gamet. Należą do nich bezpośrednie interakcje plemnika z komórką jajową, oparte 

między innymi na wpływie płynu owaryjnego na zdolności poruszania się plemników, 

na efekcie głównego układu zgodności tkankowej (ang. Main Histocompatibility Complex, 

MHC) oraz na zaburzeniach w podziałach komórkowych po zapłodnieniu, które unie-

możliwiają rozwój zarodka i skutkują jego obumarciem. 

• Wpływ płynu owaryjnego 

Płyn owaryjny to zawiesina składająca się z białek oraz innych organicznych i nie-

organicznych substancji chemicznych [37]. U golca arktycznego (Salvelinus alpinus) 

obecność płynu owaryjnego zwiększa długość życia plemników, prędkość i liniowość 

pływania, mimo że płyn owaryny jest bardziej lepki niż woda [30]. Wiadomo też, że 

kationy takie jak Mg2+ i Na+ w płynie owaryjnym mogą zwiększać ruchliwość i długo-

wieczność plemników [38, 39]. Wykazano, że plemniki i jaja „komunikują się” przed 

kontaktem, poprzez interakcje i sygnały chemiczne pochodzące od samicy, ale specyficzne 

mechanizmy leżące u ich podstaw są w dużej mierze nieznane. 
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Wyniki licznych badań pokazują, że u ryb ruch plemników jest bardziej prosto-

liniowy podczas aktywacji płynem owaryjnym w porównaniu do aktywacji w samej 

wodzie. Na przykład, płyn owaryjny przedłużał czas ruchliwości i podwyższał procent 

ruchliwych plemników u pstrąga kaspijskiego (Salmo trutta caspius) [40], łososia 

chinook (Oncorhynchus tshawytscha) [41] oraz golca arktycznego (Salvelinus alpinus) 

[42]. Co więcej, wydajność plemników po aktywacji płynem owaryjnym może również 

zależeć od interakcji osobniczych samca i samicy. Na przykład plemniki łososia chinook 

aktywowane 50% płynem owaryjnym pozyskanym od różnych samic miały zróżnico-

waną prędkość, czas trwania i liniowość ruchu, zależnie od pochodzenia płynu owaryj-

nego [43]. Podobnie badania przeprowadzone przez Urbach i wsp. [44] dowodzą, że 

płyn owaryjny może zwiększać szybkość pływania plemników, ale często w różnym 

stopniu u poszczególnych samców, pozwalając samicom na faworyzowanie konkretnych 

osobników. Efekt działa na różne skale i obejmuje preferencyjny wybór plemników 

uwzględniający stopień pokrewieństwa z samcem [45], obecność odpowiednich alleli 

MHC [46, 47], podobieństwo pomiędzy populacjami, z których pochodzą wybrane 

osobniki [48, 49] oraz inne specyficzne parametry plemników ujawniające się na 

przykład podczas tarła hybrydowego [50]. 

•  Główny układ zgodności tkankowej 

Receptory głównego układu zgodności tkankowej (MHC) odgrywają kluczową rolę 

w aktywacji adaptacyjnego układu odpornościowego [51]. Ponadto wykazano, że geny 

MHC są zaangażowane w wybór partnera u różnych gatunków [52]. Sugeruje się, że 

wybór partnera oparty na MHC zapewnia korzyści ewolucyjne na 2 sposoby. Po pierwsze, 

samice mogą odnieść korzyści z kojarzenia się z samcami niosącymi allele odporności 

na patogeny w danej populacji (hipoteza „dobrych genów”), zapewniając zwiększoną 

odporność na te patogeny u potomstwa [53, 54]. Po drugie, ponieważ pojedyncze 

cząsteczki MHC wiążą tylko określony rodzaj patogenów, korzystna powinna być 

maksymalizacja heterozygotyczności receptorów u potomstwa [55]. W tym przypadku 

samice wybierałyby partnerów nielosowo, aby uzupełnić własne genotypy („hipoteza 

genów komplementarnych” [56]). 

Doniesienia na temat tego, czy u gatunków z zapłodnieniem zewnętrznym antygeny 

MHC grają rolę w ukrytym wyborze samicy są niejednoznaczne. Badania przeprowadzone 

przez Yates i wsp. [57] pokazują, że sukces zapłodnienia u łososia atlantyckiego (Salmo 

salar L.) w testach in vitro był znacznie większy, gdy plemniki poszczególnych samców 

rywalizowały o zapłodnienie jaj samic, które są bardziej podobne genetycznie w locus 

MHC-I. Do przeciwnych wniosków doszli Landry i wsp. [58], których badania wyka-

zały, że łososie atlantyckie wybierają partnerów w celu zwiększenia heterozygotyczności 

genów MHC swojego potomstwa w regionie wiążącym obce białka, prawdopodobnie 

w celu zapewnienia im lepszej ochrony przed pasożytami i patogenami. Ciekawych 

wniosków dostarczają wyniki badań opisanych przez Consuegra i Garcia de Leaniz [56]. 

Porównywali oni różnorodność MHC i stopień parazytemii wśród anadromicznego 

łososia atlantyckiego powracającego do czterech rzek na tarło. Ryby pochodziły z tarła 

naturalnego (rodzice mogli swobodnie kojarzyć się w pary) lub sztucznych krzyżówek 

(rodzice pozbawieni potencjalnych korzyści z wyboru partnera). Odkryto, że potomstwo 

sztucznie hodowanego łososia było bardziej obciążone pasożytami i prawie cztero-

krotnie bardziej narażone na infekcje niż łosoś z wolnego tarła, pomimo podobnego 

poziomu różnorodności MHC. Co więcej, potomstwo dzikiego łososia było bardziej 



 

Selekcja płciowa na poziomie komórkowym u ryb – konkurencja plemników i ukryty wybór samicy 
 

121 

 

odmienne pod względem MHC niż potomstwo sztucznie skrzyżowanego łososia, a nie-

zainfekowane ryby były bardziej zróżnicowane pod względem MHC niż ryby zakażone. 

Zatem wyniki sugerują związek między wolnym kojarzeniem a korzyściami dla 

potomstwa i wskazują, że dobór partnerów za pośrednictwem MHC i selekcja naturalna 

(oparta na pasożytach) działają w połączeniu, aby utrzymać różnorodność MHC, a tym 

samym cechy przystosowawcze. 

Przeciwne do powyższych przykładów wyniki otrzymali Skarstein i wsp. [59]. 

W badaniach na golcu arktycznym (Salvelinus alpinus) jaja były częściej zapładniane 

przez heterozygotyczne samce, a podobieństwo MHC między samicami a samcami nie 

miało wpływu na powodzenie zapłodnienia. Należy jednak zauważyć, że powodzenie 

zapłodnienia testowano przy braku konkurencji plemników, co mogło maskować poten-

cjalny wpływ ukrytego wyboru samicy. Brak istotnej roli genotypu MHC-II w wynikach 

zapłodnienia otrzymali również Promerova i wsp. [60], którzy przeprowadzili zapłod-

nienia in vitro, które wykluczało międzyosobnicze współzawodnictwo plemników. 

Autorzy tłumaczą, że ze względu na zewnętrzne zapłodnienie i związaną z tym konieczność 

bardzo szybkiego łączenia się gamet, identyfikacja mechanizmów rozpoznawania haplo-

typu MHC plemnika przez komórkę jajową jest utrudniona. Wnioski wspierają tezę 

Wedekind i wsp. [61], według których nielosowa fuzja gamet oparta na MHC nie 

rozwinęła się u ryb zapładniających zewnętrznie, ponieważ: (1) jej koszty mogą być zbyt 

wysokie, ze względu na to, że gamety są uwalniane do nieprzyjaznego środowiska, 

w którym czas na selektywne kojarzenie jest bardzo krótki; (2) selekcja w kierunku 

asortywnego kojarzenia się jest niska, gdyż ryby produkują znacznie większą ilość jaj, 

a nakłady na wytworzenie poszczególnej komórki jajowej są niższe w porównaniu ze 

ssakami; (3) ryzyko chowu wsobnego jest mniejsze, a zatem mechanizmy pozwalające 

uniknąć chowu wsobnego są zbędne. 

•  Obumieranie zarodka 

Naturalna selekcja płciowa może również następować później, tj. po fuzji gamet 

i podczas formowania się drugiego ciała polarnego. Jest to możliwe, ponieważ u wielu 

kręgowców (w tym wielu ryb) drugi podział dojrzewania zostaje zakończony dopiero po 

przeniknięciu plemnika do komórki jajowej [61]. Znaczenie tego zawieszenia nie jest 

jeszcze w pełni poznane. Może to jednak być ważnym warunkiem wstępnym, pozwa-

lającym komórkom jajowym optymalnie uzupełniać haplotyp plemnika o ich własny 

haplotyp w loci, takich jak na przykład MHC [62]. Jednak uznaje się, że selekcja po 

zapłodnieniu jest praktyką niosącą stosunkowo niskie korzyści. Przyzwolenie na zapłod-

nienie cennej komórki jajowej i niedopuszczenie do dalszego jej rozwoju może być mało 

opłacalne dla samicy z punktu widzenia inwestowania zasobów energetycznych. Mimo 

to wśród ryb opisano przykłady, gdzie plemniki z uszkodzonym DNA są zdolne do 

zapłodnienia komórki jajowej, pomimo że procent wylęgowości wskutek takiego tarła 

jest bardzo niski [63]. Uważa się, że u gatunków zapładniających zewnętrznie i produ-

kujących duże ilości gamet taka selekcja jest obarczona relatywnie niskimi stratami 

energetycznymi. Niemniej jednak wychwycenie przyczyn obumierania zapłodnionych 

komórek jajowych jest zadaniem wyjątkowo trudnym, dlatego selekcja płciowa po 

zapłodnieniu jest zjawiskiem bardzo słabo poznanym. 
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4. Znaczenie doboru płciowego na poziome gamet 

Konkurencja plemników oraz ukryty wybór samicy mają bardzo istotne znaczenie 

podczas sztucznego rozmnażania ryb – czy to w celu selektywnej hodowli, introdukcji, 

czy odnawiania naturalnych populacji. Kontrolowane kojarzenie wybranych osobników 

z pominięciem aspektów doboru naturalnego często kończy się uzyskaniem niskiego 

procentu zapłodnienia ikry lub nierównym udziałem osobników rodzicielskich w puli 

uzyskanego potomstwa. Może to prowadzić do spadku liczby osobników rodzicielskich, 

a wraz z tym do spadku zmienności genetycznej rozmnażanej populacji. W konse-

kwencji może dochodzić do chowu wsobnego, a wskutek tego na przykład do kumulacji 

negatywnych cech takich jak podatność na infekcje czy deformacje [64]. 
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Selekcja płciowa na poziomie komórkowym u ryb – konkurencja plemników 

i ukryty wybór samicy 

Streszczenie 

Dobór naturalny, będący kluczowym mechanizmem ewolucji, może przybierać różne formy, wśród których 

bardzo istotną rolę gra dobór płciowy. Zachodzi on podczas wyboru partnera przeciwnej płci do rozrodu 

i może odbywać się poprzez rywalizację pomiędzy osobnikami tej samej płci o dostęp do partnera lub na 
poziome gamet, czyli poprzez interakcje pomiędzy plemnikami lub plemnikami i komórką jajową. Badania 

wskazują, że selekcja płciowa na poziome komórkowym jest zjawiskiem powszechnie występującym u ryb 

z zapłodnieniem zewnętrznym ze względu na to, że podczas tarła samica ma ograniczone możliwości 

wyboru najlepszego samca do rozrodu. 
Uważa się, że selekcja płciowa na poziome komórkowym ma istotne znaczenie podczas sztucznego rozmna-

żania ryb w celu selektywnej hodowli, introdukcji oraz odnawiania naturalnych populacji. Niska wylęgowość 

oraz spadek liczy osobników rodzicielskich może być skutkiem pomijania aspektów doboru naturalnego 

podczas kontrolowanego tarła. 
Słowa kluczowe: dobór płciowy, ukryty wybór samicy, konkurencja plemników 
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Sexual selection at the molecular level in fish – sperm competition and criptic 

female choice 

Abstract 

Natural selection as a key mechanism of evolution can have many forms, among which sexual selection 
plays an essential role. It occurs during the selection of a partner of the opposite sex to reproduce and may 

be through competition between individuals of the same sex for access to a partner or on the level of gametes, 

i.e. through interactions between sperm of different males or sperm and the egg. Research indicates that 

sexual selection at the molecular level is common among externally fertilizing fish due to the fact that, during 
spawning, the female does not have the full control over that which male will fertilize her eggs. 

Sexual selection at the molecular level is believed to be important in the controlled propagation of fish for 

the purpose of selective breeding, introduction and restoring natural populations. Low hatchability and 

a decrease in the number of parent specimens may be result from neglecting aspects of natural selection 
during controlled spawning. 

Keywords: sexual selection, criptic female choice, sperm competition 
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