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PORÓWNANIE PARAMETRÓW ENZYMATYCZNYCH
W PRZEWODZIE POKARMOWYM MĄCZNIKA MŁYNARKA
(TENEBRIO MOLITOR L.) W ZALEŻNOŚCI OD PODAWANEGO
POKARMU
COMPARISON OF THE ENZYME PARAMETERS IN THE DIGESTIVE TRACT
OF THE MEALWORM LARVAE (TENEBRIO MOLITOR L.) DEPENDING
ON THE ADMINISTERED FOOD

Wstęp
Odpady zawsze były produkowane i jest to wynik bytowania człowieka
oraz innych organizmów żywych. Problem jest taki, że wyprodukowane odpady
nie wchodzą w podstawowy obieg materii i musza one być zagospodarowywane
przez

człowieka

przemysłowych

(Kostecka,
i komunalnych

2014).

Wciąż

w ostatnich

rosnąca
dekadach

produkcja
wiąże

się

odpadów
głównie

z postępującym rozwojem gospodarczym i przemysłowym, wzrostem standardu
życia oraz rosnącą komercjalizacją w wielu krajach na całym świecie (Renou i in.,
2008, s. 468-493). Ogromny postęp w zakresie rozwoju tworzyw sztucznych był
czynnikiem, który spowodował, że plastik był coraz częściej używany i obecnie jest
tworzywem, które można spotkać wszędzie. Wzrost użycia tworzyw sztucznych
spowodował zwiększenie ilości odpadów w procesie przetwarzania tworzyw
sztucznych, a także wzrost ilości wyrobów zużytych, które najczęściej trafiały
na wysypiska. W roku 1989 roczna światowa produkcja tworzyw sztucznych
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wynosiła 64 mln ton, z czego 27 mln ton przypadało na USA (Pielichowski,
Puszyński, 1998, s. 323). Obecnie są to wartości w granicach 33 milionów ton
plastikowych odpadów wyrzucanych co roku przez Amerykanów, z czego mniej
niż 10% tej sumy zostaje poddane recyklingowi, a pozostała część stanowi
zagrożenie dla zatrucia wody, czy zwierząt (Jordan, 2015).
Świadomość tego problemu wzrasta i z roku na rok powstaje więcej metod
zagospodarowania

odpadów. Sam

problem

oraz

zwiększenie świadomości

ekologicznej wśród ludzi wymusił działanie w tym kierunku, w celu stworzenia
metod jego rozwiązania. Jedną z takich metod jest wykorzystanie owadów, a raczej
ich larw które są w stanie zjadać i trawić problematyczne odpady. Owadami tymi
mogą być np. mącznik młynarek oraz gąsienica motyla zwanego barciakiem.
Mącznik młynarek (Tenebrio molitor) to owad będący pospolitym
szkodnikiem produktów przechowalnianych, np. mąki. Jest chrząszczem z rodziny
czarnuchowatych o długości około 15 mm, barwy ciemnobrązowej z tłustym
połyskiem. Spód ciała i odnóża są nieco jaśniejsze, a głowa wyraźnie węższa
od przedplecza. Dodatkowo posiada on skrzydła lotne, które są dobrze rozwinięte
(Gołębiowska i Nawrot, 1976, s.157-158).
Naukowcy z Stanford oraz współpracujący z nimi naukowcy z Chin
m.in. Wei-Min Wu stwierdzili, że larwa mącznika młynarka może przetrwać
na diecie

ze

styropianu

i innych

form

polistyrenu.

Jest

to

zasługa

m.in. mikroorganizmów znajdujących się w ich układach pokarmowych, które
powodują biodegradację plastiku w wyniku szeregu reakcji rozkładu (Jordan, 2015).
Owady te są w stanie trawić pokarm, który nie jest dla nich naturalny. Jednym
z takich pokarmów jest styropian. Rozkład styropianu zachodzi w kilku etapach.
W pierwszym etapie styropian jest żuty przez larwę owada. Żucie i rozdrobnienie
styropianu powoduje zwiększenie powierzchni właściwej dzięki czemu jest większy
kontakt

tworzywa

znajdującymi

się

z

mikroorganizmami

w przewodzie

i enzymami

pokarmowym.

zewnątrzkomórkowymi

Następnym

etapem,

kiedy

rozdrobniony styropian trafi już do jelita jest wymieszanie go z mikroflorą jelitową,
która wydziela enzymy pozakomórkowe do katalizowania reakcji rozpadu
polistyrenu w fragmenty małocząsteczkowe. Po zajściu reakcji otrzymujemy
przetworzony produkt oraz dwutlenek węgla. Następuje to przy współpracy wielu
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drobnoustrojów i gospodarza mącznika. Resztkowe fragmenty styropianu i inne
niestrawione cząstki są wydalane w postaci kału (Yang, 2015, s. 8).
Problemem nie są jednak jedynie tworzywa sztuczne z długim czasem
biodegradacji oraz styropian. Zagospodarowywać należy wszystkie rodzaje
odpadów, w tym karton, czy plastik z krótszym okresem biodegradacji. Naukowcy
cały czas nad tym pracują i starają się określić, czy wykorzystanie owadów w tym
przedsięwzięciu jest możliwe i opłacalne. Aby to stwierdzić należy określić
aktywność enzymatyczną w układach pokarmowych owadów oraz aktywność
bakterii, które się tam znajdują. Można do tego wykorzystać szereg testów
enzymatycznych, w tym test API ZYM. Testy API są najkorzystniejszym wyborem
spośród różnych testów biochemicznych. Ze względu na prostotę wykonania
oraz zakres oznaczeń są idealnym rozwiązaniem do tego typu badań. Ocena
aktywności enzymatycznej jest kluczowym elementem, który wskaże jak substraty
użyte do skarmiania wpływają na mikrobiotę oraz odpowiedzą na pytanie czy udział
mikroorganizmów

jest

głównym

elementem

wpływającym

na

aktywność

enzymatyczną. Wiedza odnośnie zakresu aktywności biochemicznej wykazywanej
przez komórki układu pokarmowego oraz mikroorganizmy go zasiedlające jest
bardzo ważna dla uzyskania innowacyjności procesu dekompozycji odpadów.

Cel pracy
Celem pracy było porównanie parametrów enzymatycznych i stwierdzenie
zmian ilościowych DNA bakterii w przewodzie pokarmowym mącznika młynarka
(Tenebrio molitor L.) w zależności od podawanego pokarmu, a następnie określenie
możliwości zastosowania mącznika przy neutralizacji różnych rodzajów odpadów,
w tym: tworzywa sztucznego ulegającego szybszej biodegradacji i nie ulegającego
szybszej biodegradacji, kartonów oraz styropianu.
Materiał i metody badań
Pierwszym krokiem umożliwiającym wykonanie testów API ZYM było
przygotowanie larw mącznika młynarka, które skarmiane były różnymi rodzajami
pokarmów. Larwy pochodziły z hodowli prowadzonej w katedrze Entomologii,
Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.
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W doświadczeniu przetestowano wpływ 5 wariantów podłoża: płatki owsiane,
karton, folia biodegradowalna, styropian oraz folia (czarne worki na śmieci), na
ilościowe

oraz

jakościowe

zmiany

zawartości

bakterii

oraz

aktywności

enzymatycznej. Przygotowanie doświadczenia polegało na wybraniu populacji larw
(po 100 sztuk) do pojemników szklanych zawierających równą objętość pokarmu.
Każdy wariant wykonano w 3 powtórzeniach.
Po dwóch miesiącach żerowania z larw wypreparowano układy pokarmowe
(po 100mg), a następnie poddano je homogenizacji i wykonano izolację DNA
(zestaw kolumienkowy firmy EURx), reakcję wykonano zestawem Maxima RealTime Probe firmy Thermo Fisher Scientific na podstawie PCR wykonano w dwóch
powtórzeniach dla każdego z pięciu wariantów podłoża, na którym żył mącznik
młynarek. Dodatkowo na potrzeby wykonania testu API ZYM wyizolowano
i namnożono mikroorganizmy, znajdujące się w układach pokarmowych mączników
młynarków, w tak zwanym bulionie namnażającym, czyli peptonie kazeinowym
z chlorkiem sodu i glukozą.
Przygotowane

zhomogenizowane

układy

pokarmowe

wykorzystano

do wykonania testów API ZYM według instrukcji dołączonych do testów. Wykonano
po trzy powtórzenia z każdym wariantem układów pokarmowych larw hodowanych
na różnych rodzajach podłożach oraz w trzech powtórzeniach dla mikroorganizmów
znajdujących się w układach pokarmowych również dla każdego z pięciu wariantów.
Następnie odczytano wyniki na podstawie tabel wyników dołączonych do zestawów.
Całość badań wykonano w laboratorium diagnostyki molekularnej znajdującej się
w katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu
Warmińsko- Mazurskiego.
Różnice między średnimi zostały określone za pomocą jednoczynnikowej
analizy wariancji ANOVA (przedział ufności 0,05). Grupy jednorodne zostały
wyłonione za pomocą testu Duncana.
Wyniki badań i dyskusja
Poziom aktywności enzymatycznej jest uzależniony od diety (Howis, 2012,
s. 109). Aktywność enzymatyczna w połączeniu układu pokarmowego i bakterii,
które się tam znajdowały była największa w przypadku larw znajdujących się
na podłożu z płatków owsianych oraz na foliach- worki na śmieci. Suma aktywności
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enzymatycznej w obu tych przypadkach wynosiła 54. W przypadku płatków
owsianych jest to wynik, którego można było się spodziewać, ponieważ jest to
naturalny pokarm dla mącznika. Natomiast taki wynik w przypadku worków
foliowych może być spowodowany związkiem, który buduje strukturę worków
foliowych, np. barwnik, który może być łatwo rozkładany przez mikroorganizmy.
Najmniejszą aktywność enzymatyczną wykazano w przypadku wariantów owadów
skarmianych kartonem oraz foliami- torbami biodegradowalnymi. Karton jest
produkowany głownie z biomasy celulozowej, czasem z dodatkiem makulatury
i ścieru drzewnego. Składa się z kilku warstw masy celulozowej złączonych
na mokro (Leszczyński i in., 2016, s. 55). Celuloza jest związkiem, który nie jest
trawiony przez większość owadów. Nie znane są również owady, które trawiłyby
ligninę. Najczęściej owady korzystają z surowców, które zawierają celulozę, wtedy
kiedy bakterie i grzyby znajdujące się w glebie je rozłożą (Wigglesworth, 1977,
s. 77). Dlatego owady, które żywiły się w naszym doświadczeniu kartonem,
po części tylko były w stanie go strawić. Średnią wartością enzymatyczną wynoszącą
52 wykazały się układy pokarmowe z larw znajdujących się na podłożu
styropianowym trawiły go najsłabiej, ale pozytywnym aspektem jest fakt że był on
trawiony i aktywność enzymatyczna była o ok. 2% mniejsza od aktywności
w przypadku płatków owsianych (Tabela 1).
Aktywność

enzymatyczna

dla

bakterii

wyizolowanych

z

układów

pokarmowych mącznika młynarka, z różnych rodzajów podłoży była największa
w przypadku płatków owsianych i wynosiła 40 (Tabela 2). W przypadku obecności
samych bakterii pochodzących z przewodów pokarmowych larw hodowanych
na foli- workach na śmieci, ich aktywność enzymatyczna nie była na tak wysokim
poziomie jak w przypadku aktywności jaką wykazywały bakterie wraz z układem
pokarmowym. Była ona najmniejsza i wynosiła 33. Co pozwala nam stwierdzić,
że do prawidłowego trawienia foli z worków na śmieci potrzebne są zarówno
enzymy produkowane przez bakterie, jak i enzymy produkowane przez układ
pokarmowy owada. Na drugim miejscu za płatkami znalazł się karton z wynikiem
34. Może to potwierdzić fakt, że to właśnie bakterie są odpowiedzialne za rozkład
celulozy, która jest składnikiem elementarnym kartonu (Wigglesworth, 1977, s. 77).
Folia ulegająca szybszej biodegradacji i styropian osiągnęły taki sam wynik
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równy 34 (Tabela 2).
Tabela 1.
Aktywność poszczególnych enzymów w teście API ZYM dla układów pokarmowych z bakteriami
wyizolowanych z larw mącznika młynarka hodowanych na różnych podłożach (punktacja w skali od 0
do 5)

cukry

wiąz. P*

białka

tłuszcze rozkładany związek

Układ pokarmowy+ bakterie

Enzym

płatki
owsiane
1,2,3

karton
4,5,6

Esteraza (C 4)
Esteraza Lipaza (C8)
Lipaza (C14)
Arylamidaza leucyny
Arylamidaza waliny
Arylamidaza cystyny
Trypsyna
α-chymotrypsyna
Fosfataza alkaliczna
Kwaśna fosfataza
Fosfohydrolaza naftylo-AS-BI
α-galaktozydaza
ß-galaktozydaza
ß-glukuronidaza
α-glukozydaza
ß-glukozydaza
N-acetylo-ß-glukozaminidaza
α-mannozydaza
α-fukozydaza
suma- rodzaj pokarmu

1,3
1,0
0,0
4,3
0,7
0,0
0,7
0,0
4,3
5,0
5,0
1,0
5,0
5,0
5,0
3,7
4,3
4,0
4,0
54

1,0
1,3
0,0
4,3
0,7
0,0
0,0
0,0
4,3
5,0
5,0
0,7
5,0
5,0
4,7
3,3
4,0
3,7
4,3
52

średnia wg
folia (torby
folia (worki
suma wg kat.
styropian
suma kat.
biodegradowalne)
na śmieci)
Rozkładanych
10,11,12
enzym
Rozkładanych
7,8,9
13,14,15
związ.
związ
1,3
1,3
0,0
4,3
0,7
0,0
0,3
0,0
4,3
5,0
5,0
0,7
5,0
5,0
4,3
2,7
4,0
3,7
4,0
52

2,0
1,3
0,0
4,7
0,7
0,0
0,0
0,0
4,0
5,0
5,0
1,0
5,0
5,0
4,3
3,3
4,0
3,7
4,0
53

2,3
2,0
0,0
4,7
0,7
0,0
0,3
0,0
4,0
5,0
4,7
0,7
5,0
5,0
4,7
3,3
4,0
3,7
4,0
54

8,0
7,0
0,0
22,3
3,3
0,0
1,3
0,0
21,0
25,0
24,7
4,0
25,0
25,0
23,0
16,3
20,3
18,7
20,3

15,0

5,0

27,0

1,1

70,7

23,6

152,7

19,1

* związki posiadające wiązania fosforowe w swojej strukturze

W przypadku każdego rodzaju enzymów zajmujących się rozkładem
konkretnych związków (tłuszcze, białka i in.) to połączenie układu pokarmowego
z bakteriami dawało lepszy rezultat. Układ pokarmowy uzupełniał aktywność
enzymatyczną mikroorganizmów lub mógł wytwarzać takie grupy mikroorganizmów
symbiotycznych,

które

napędzały

aktywność

enzymatyczną.

Największą

aktywnością enzymatyczną wykazały się enzymy odpowiedzialne za rozkład cukrów
oraz za rozkład odpowiednich wiązań fosforowych. Biorąc pod uwagę ich sumę
to enzymy rozkładające cukry znajdowały się na pierwszym miejscu. Kiedy
uwzględnimy również ich ilość i wyliczymy średnią to enzymy odpowiedzialne
za rozkład wiązań fosforowych znajdą się na pierwszym miejscu z wynikiem 23,6,
dalej cukry ze średnim wynikiem 19,1, tłuszcze z wynikiem 5,0 i białka z
wynikiem 1,1 (Tabela 1).
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Aktywność enzymatyczna przy udziale samych bakterii była na niższym
poziomie w przypadku rozkładu wszystkich kategorii związków, ale podobnie
jak w przypadku pierwszego wariantu na pierwszym miejscu pod względem średniej
znalazły się enzymy odpowiedzialne za rozkład wiązań fosforowych z wynikiem
średnim 15,9, dalej cukry- 12,8, tłuszcze- 2,3 i białka-0,7 (Tabela 2). Tak mała
aktywność enzymatyczna w stosunku do białka mogła wynikać z powodu małej
ilości białek znajdujących się w zastosowanych podłożach.

Tabela 2.
Aktywność poszczególnych enzymów w teście API ZYM dla bakterii wyizolowanych z układów
pokarmowych larw mącznika młynarka hodowanych na różnych podłożach (punktacja w skali od 0 do 5)

cukry

wiąz. P*

białka

tłuszcze rozkładany związek

Bakterie

Enzym

folia
folia
suma
średnia wg
płatki
(torby
(worki
wg kat.
suma kat.
owsiane karton 4,5,6 biodegr styropian 10,11,12
na
Rozkład
enzym
Rozkładanych
1,2,3
adowaln
śmieci)
anych
związ
e) 7,8,9
13,14,15
związ.

Esteraza (C 4)
Esteraza Lipaza (C8)
Lipaza (C14)
Arylamidaza leucyny
Arylamidaza waliny
Arylamidaza cystyny
Trypsyna
α-chymotrypsyna
Fosfataza alkaliczna
Kwaśna fosfataza
Fosfohydrolaza naftylo-AS-BI
α-galaktozydaza
ß-galaktozydaza
ß-glukuronidaza
α-glukozydaza
ß-glukozydaza
N-acetylo-ß-glukozaminidaza
α-mannozydaza
α-fukozydaza
suma- rodzaj pokarmu

0,7
0,3
0,0
4,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,7
4,3
4,7
0,0
5,0
4,7
3,7
2,7
4,7
2,3
1,7

1,7
0,3
0,0
4,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,7
4,0
4,3
0,0
4,7
3,3
2,3
2,7
3,7
2,3
2,0
40

1,0
0,7
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,3
2,0
4,0
3,3
0,0
4,3
4,3
2,3
2,3
3,0
1,7
1,3
37

0,7
0,3
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
4,7
4,0
0,0
4,7
3,7
2,7
1,7
2,7
1,7
1,3
34

1,0
0,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
0,3
1,3
4,3
3,0
0,0
4,7
3,7
1,7
2,0
3,7
2,0
1,3
34

5,0
2,0
0,0
18,3
0,7
0,0
0,0
1,3
7,0
21,3
19,3
0,0
23,3
19,7
12,7
11,3
17,7
10,0
7,7
33

7,0

2,3

20,3

0,7

47,7

15,9

102,3

12,8

* związki posiadające wiązania fosforowe w swojej strukturze

W przeważającej części to połączenie układu pokarmowego i bakterii dało
większe rezultaty jeżeli chodzi o trawienie zarówno białek, tłuszczy oraz cukrów.
Tylko w dwóch przypadkach za trawienie odpowiadały bakterie. W kartonie
w przypadku Esterazy C4 i w płatkach owsianych w przypadku N-acetylo-Bglukozaminidaza. Aktywność enzymatyczna nie miała miejsca w trzech przypadkach
całościowo.

Były to

lipaza C14, arylamizada cystyny

i a-chymotrypsyna

oraz w jednym przypadku częściowo, czyli trypsyna. Aktywne nie były te enzymy,
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które odpowiedzialne są za rozkładanie związków rozbudowanych, złożonych,
na przykład lipaza C16 rozkłada długołańcuchowe związki połączone wiązaniami
estrowymi, natomiast a-chymotrypsyna hydrolizuje wiązania peptydowe u
aminokwasów zawierających grupy aromatyczne lub rozgałęzione łańcuchy boczne.
W trzynastu przypadkach udział bakterii w przewodzie pokarmowym i samych
bakterii był na takim samym poziomie, co świadczy o dużej ważności bakterii
w trawieniu i rozkładzie różnych związków (Tabela 3).
Tabela 3. Udział układu pokarmowego z bakteriami i samych bakterii wyizolowanych z larw
mącznika młynarka (Tenebrio molitor) w aktywności enzymatycznej dla poszczególnych enzymów

cukry

wiąz. P*

białka

tłuszcze rozkładany związek

testu API ZYM

Enzym

płatki
owsiane
1,2,3

karton
4,5,6

Esteraza (C 4)
Esteraza Lipaza (C8)
Lipaza (C14)
Arylamidaza leucyny
Arylamidaza waliny
Arylamidaza cystyny
Trypsyna
α-chymotrypsyna
Fosfataza alkaliczna
Kwaśna fosfataza
Fosfohydrolaza naftylo-AS-BI
α-galaktozydaza
ß-galaktozydaza
ß-glukuronidaza
α-glukozydaza
ß-glukozydaza
N-acetylo-ß-glukozaminidaza
α-mannozydaza
α-fukozydaza

=
p
/
=
p
/
p
/
p
p
=
p
=
=
p
p
b
p
p

b
p
/
=
p
/
/
/
p
p
p
p
=
p
p
=
=
p
p

folia
folia
(torby
styropian (worki na
biodegra
10,11,12 śmieci)
dowalne)
13,14,15
7,8,9
p
p
/
p
p
/
/
/
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

p
p
/
p
p
/
/
/
p
=
p
p
=
p
p
p
p
p
p

p
p
/
p
p
/
/
/
p
p
p
p
=
p
p
p
=
p
p

P- przewaga działania układu pokarmowego z bakteriami
b- przewaga działania samych bakterii
/- wynik zerowy
= taki sam wynik przy działaniu układu pokarmowego i bakterii

W przypadku fosfatazy alkalicznej odpowiadającej za rozpad wiązań z
fosforem w cząsteczkach o dłuższym łańcuchu wyższa aktywność w układzie
pokarmowym niż przy działalności samych bakterii wynika z faktu produkowania
odpowiednich związków przez układ pokarmowy bez konieczności obecności
bakterii. W pewnych przypadkach zarówno komórki układu pokarmowego jak
i bakterie mogą odpowiadać za aktywność enzymatyczną. Ma to miejsce np.,
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w przypadku a-mannozydazy, która odpowiedzialna jest za rozkład cukrów.
W układzie pokarmowym suma jej aktywności wynosi 18,7, a u bakterii 10,0.
W przypadku a-galaktozydazy aktywność enzymatyczną wykazały tylko enzymy
znajdujące się układzie pokarmowym, co oznacza, że za rozkład w tym przypadku
może być odpowiedzialny sam układ pokarmowy lub układ pokarmowy wraz z
bakteriami. Na pewno można stwierdzić, że nie odpowiadają za to same bakterie.
W przypadku średnich ilości stężeń DNA bakteryjnego w układzie
pokarmowym larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor) zostały uwidocznione
istotne statystyczne różnice w ilości DNA bakteryjnego wyizolowanego z larw
hodowanych na różnych typach podłoży (Rysunek 1) . Największe stężenie DNA
zaobserwowano w przypadku skarmiania larw folią, natomiast najmniejsze
w przypadku skarmiania płatkami owsianymi. Można zauważyć, że ilość DNA
w komórkach bakterii była odwrotnie proporcjonalna do aktywności enzymatycznej.

Rysunek 1. Stężenie DNA bakteryjnego w układzie pokarmowym larw mącznika młynarka
hodowanych na różnych rodzajach podłoża (a, b – grupy jednorodne)- test Duncana

Podsumowanie
1. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość trawienia przez larwy mącznika
młynarka styropianu, kartonu, foli- torby biodegradowalne oraz foli- worki na
śmieci.
2. Ilość DNA w komórkach mikroorganizmów wyhodowanych z badanych układów
pokarmowych mącznika młynarka hodowanych na pięciu wariantach podłoża jest
odwrotnie proporcjonalna do aktywności enzymatycznej tych mikroorganizmów.
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3. Największa aktywność enzymatyczna występuje w przypadku skarmiania larw
mącznika młynarka płatkami owsianymi oraz workami na śmieci, natomiast
najmniejsza aktywność enzymatyczna występuje w wariancie skarmiania larw
mącznika młynarka kartonem oraz torbami ulegającymi szybszej biodegradacji.
4. Nie we wszystkich przypadkach udział bakterii w trawieniu pewnych rodzajów
związków jest konieczna, np.rozkładanie cukrów (α-galaktozydaza). W przypadku
worków na śmieci bakterie są mniej odpowiedzialne za aktywność enzymatyczną.
Lepsze rezultaty otrzymywano dopiero w połączeniu układu pokarmowego z
bakteriami.
5. Istnieje możliwość wykorzystania larw mącznika młynarka w zagospodarowaniu
odpadów typu tworzywa sztuczne, styropian oraz karton, ponieważ podczas
skarmiania larw mącznika młynarka tymi materiałami wystąpiła aktywność
enzymatyczna.
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Streszczenie
W obecnych czasach postępującego przemysłu, globalizacji i nastawieniu na
konsumpcjonizm coraz większym problemem stają się odpady. Z roku na rok ilość
odpadów wzrasta i staje się problemem na skalę globalną. Jedną z alternatywnych
metod ich unieszkodliwiania może być wykorzystanie owadów

i bakterii

znajdujących się w ich przewodzie pokarmowym. Jednym z takich owadów jest
mącznik młynarek (Tenebrio molitor), czyli chrząszcz z rodziny czarnuchowatych.
Celem pracy było porównanie parametrów enzymatycznych i określenie
zmian ilościowych DNA bakterii w przewodzie pokarmowym mącznika młynarka (T.
molitor) w zależności od podawanego pokarmu. Pozwoliło to na stwierdzenie
możliwości zastosowania mącznika przy neutralizacji różnych rodzajów odpadów,
w tym: tworzywa sztucznego, kartonów, czy styropianu.
Wyniki uzyskano na podstawie przeprowadzonego testu API ZYM, które
jednoznacznie pokazały, że istnieje możliwość rozkładu tych surowców. Aktywność
enzymów zmieniała się w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża, a tym
samym pokarmu dla mącznika młynarka.

Summary
Nowadays, the growing problem around the world seems to be waste because
of progressive industry, globalization and consumerism attitude to goods. Year after
year the amount of waste is becoming a problem on a global scale. One of the
alternative methods of waste disposal can be the usage of insects and bacteria in their
15

gastrointestinal tract. One of these insects is yellow mealworm (Tenebrio molitor),
the beetle of Tenebrionidae.
The aim of the study was a comparison of the enzyme parameters and
determination of quantitative changes in DNA of bacteria in the digestive tract of
yellow mealworm (T. molitor) depending on the administered food. This allowed to
issue the statement about the possible use of mealworm at neutralizing different types
of waste, including plastic, cardboard or polystyrene.
The results were based on the API ZYM test, which clearly showed that there
is a possibility of degradation of these materials. Enzyme activity varied depending
on the type of culture medium and thereby the type of food for the yellow
mealworm.
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FIZJOLOGICZNY OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
ŚCIĘGNA ACHILLESA U PSÓW
PHYSIOLOGICAL ULTRASOUD IMAGE OF ACHILLES TENDON IN DOGS

Wprowadzenie
Ścięgno Achillesa, czyli ścięgno piętowe wspólne (tendo calcaneus
communis), jest najsilniejszym ścięgnem w organizmie (Krysiak i in. 2008, s. 428).
Jego przyczep mięśniowy zlokalizowany jest w obrębie mięśnia brzuchatego łydki,
zaś przyczep kostny na powierzchni guza piętowego. Ścięgno to tworzone jest przez
trzy podjednostki- ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, które powstaje w wyniku
połączenia się głów bocznej i przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki w ich
dalszych częściach, ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego palców oraz ścięgno
dodatkowe, na które składają się ścięgna mięśni dwugłowego uda, smukłego
oraz półścięgnistego (Penninck i D'Anjou, 2016, s. 494). Prawie wszystkie części
ścięgna Achillesa kończą się na wysokości guza piętowego. Wyjątkiem jest ścięgno
mięśnia zginacza powierzchownego palców. W polskim nazewnictwie ścięgno
piętowe wspólne jest określane powrózkiem piętowym (funiculus calcanei) (Krysiak
i in., 2008, s. 428). Układ tworzących go elementów względem siebie zmienia się
wzdłuż ścięgna, co można zaobserwować na obrazie ultrasonograficznym.
Wyróżniono trzy typy uszkodzenia ścięgna piętowego wspólnego. Typ 1
oznacza całkowite zerwanie ścięgna, które klinicznie objawia się charakterystyczną
postawą polegającą na oparciu ciężaru ciała na śródstopiu. Na ścięgno wówczas nie
jest wywierane żadne napięcie, a staw stępu jest zgięty. Typ 2, czyli wydłużenie
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ścięgna, ma trzy podtypy. Podtyp 2a polega na przerwaniu ciągłości ścięgna
w obrębie jego przyczepu mięśniowego; podtyp 2b to przerwanie ciągłości ścięgna
bez towarzyszącego mu uszkodzenia ościęgnej i pochewki ścięgna; podtyp 2c
objawia się przyjęciem przez zwierzę postawy „kraba”, hiperrefleksją stępu
oraz przykurczem

palców

i jest

wynikiem

przerwania

ciągłości

ścięgna

bez uszkodzenia ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców. Typ 3
występuje wtedy, gdy ścięgno objęte jest stanem zapalnym, ale nie uległo
przerwaniu. Zerwanie częściowe jest znacznie częstszym zjawiskiem, niż zerwanie
całkowite ścięgna Achillesa (Johnson i Dunning, 2012, s. 74). W przypadku zerwania
częściowego zaburzeniu ulega jedynie echostruktura tej części ścięgna, która uległa
uszkodzeniu. Pozostałe elementy ścięgna zachowują prawidłową budowę (Kramer
i in., 1997, s. 145). Do zerwania ścięgna Achillesa, które jest rzadkim zjawiskiem
u zwierząt, z reguły dochodzi w wyniku bezpośredniego urazu (Penninck i D'Anjou,
2016, s. 494).
Na obrazie ultrasonograficznym przy urazach ścięgna piętowego wspólnego
często, zwłaszcza w przypadkach ostrych, widoczny jest zlokalizowany w obrębie
ścięgna obszar aechogenny, który jest odzwierciedleniem krwiaka. Ponadto
przerwaniu ciągłości ścięgna Achillesa towarzyszy również zaburzenie układu
hiperechogennych

linii

odpowiadających

włóknom

budującym

ścięgno,

a w przypadku całkowitego zerwania widoczna jest również przerwa w ich
przebiegu. Wówczas na obrazie ultrasonograficznym można dostrzec kikuty, których
końcówki wykazują większą hiperechogenność. Jeżeli do zerwania ścięgna dochodzi
w okolicy jego przyczepu kostnego może towarzyszyć mu złamanie awulsyjne, które
polega na oderwaniu wraz ze ścięgnem fragmentu kości, w tym przypadku guza
piętowego (Marciński, 2015, s. 179). Powstałe w ten sposób fragmenty kostne
widoczne są wtedy, kiedy ich rozmiar przekracza 2-3 mm (Penninck i D'Anjou,
2016, s.494). Natomiast przy zerwaniu fragmentu mięśnia brzuchatego łydki
na obrazie ultrasonograficznym typowa dla mięśni echostruktura zostaje zaburzona,
a w okolicy zmiany powstaje krwiak. W diagnostyce ultrasonograficznej całkowitego
zerwania ścięgna Achillesa bardzo przydatne jest przeprowadzenie badania
dynamicznego, podczas którego zgina się staw stępu. Wymuszony ruch kończyny
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sprawia, że możliwe do zaobserwowania jest swobodne przesuwanie się
pałeczkowatych kikutów ścięgna (Kramer i in., 2001, s. 533).
Badanie ultrasonograficzne pozwala nie tylko na potwierdzenie i dokładną
lokalizację zerwania ścięgna Achillesa, ale również na ocenę procesu gojenia ścięgna
po urazie, zarówno samoistnego, jak i po leczeniu operacyjnym (wówczas w obrazie
można dostrzec drobne hiperechogeniczne struktury odpowiadające szwom). Od razu
po wystąpieniu urazu na obrazie widoczny jest krwiak będący tworem
hipoechogenicznym, a nawet aechogenicznym. Jego wchłonięcie trwa ok. 2-3
tygodnie, co na obrazie USG widać jako zmniejszenie jednorodności i pojawienie się
hiperechogenicznych fragmentów. Między 2. a 6. tygodniem po uszkodzeniu ścięgna
wyraźnie zwiększa się jego średnica oraz niejednorodny wygląd na obrazie
ultrasonograficznym.

Do

zmniejszenia

zarówno

heteroechogeniczności,

jak

i średnicy ścięgna Achillesa dochodzi po ok. 8 tygodniach. Wówczas powraca
również charakterystyczna echostrukura włókienkowa. Gojenie ścięgna trwa 10-12
tygodni, jednak jego obraz w badaniu ultrasonograficznym nawet przez lata może nie
powrócić do typowego obrazu ścięgna nieuszkodzonego (Penninck i D'Anjou, 2016,
s. 494-495). Jest to spowodowane obecnością tkanki bliznowatej, przez którą obraz
ścięgna waha się od hipo- do hiperechogennego (Kramer i in., 1997, s. 146).
Innym urazem dotyczącym ścięgna piętowego wspólnego jest zwichnięcie
ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców. Możemy je podejrzewać, kiedy
na obrazie ultrasonograficznym nie znajdujemy tej struktury w miejscu, w którym
powinna się ona fizjologicznie znajdować. Diagnozując zwichnięcie ścięgna mięśnia
zginacza powierzchownego palców należy wykluczyć jego zerwanie. Bardzo
pomocne jest w tym wykonanie badania dynamicznego, w czasie którego
przy zwichnięciu zdarza się, że ścięgno mięśnia powierzchownego palców
samoistnie powraca do położenia fizjologicznego (Marciński, 2015, s. 180).
Przy zwichnięciu ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców dochodzi do
jego przemieszczenia się na stronę boczną lub przyśrodkową i w płaszczyźnie
poprzecznej przy ustawieniu sondy bezpośrednio nad guzem piętowym widoczny
jest jego przekrój poprzeczny kształtu owalnego lub półksiężycowatego przylegający
do wypukłej powierzchni guza piętowego. Zwichnięciu może towarzyszyć powstanie
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krwiaka, który tworzy się w miejscu oderwania ścięgna. Ponadto ścięgno staje się
heteroechogeniczne i ulega powiększeniu (Penninck i D'Anjou, 2016, s. 496).
W obrębie ścięgna Achillesa może także dojść do rozwoju stanu zapalnego.
Może to być zapalenie ostre, podostre lub przewlekłe. W zapaleniu ostrym dochodzi
do powiększenia się średnicy ścięgna i obniżenia jego echogenności. Czasem jego
prawidłowa echostruktura zostaje zatarta, a w obrębie ścięgna pojawia się
zwiększona ilość płynu, który widoczny jest jako obszar aechogenny w stanie
aseptycznym, zaś bardziej echogenny w stanie septycznym. Przy silnym stanie
chorobowym i wystąpieniu obrzęku odczyn zapalny może przechodzić też
na okoliczne tkanki. Zapalenie podostre objawia się silniejszym zatarciem
echostruktury ścięgna niż w zapaleniu ostrym. W jego przypadku może poza tym
dojść do powstania hiperechogenicznych ognisk mineralizacji, a w wysięku może
pojawić się włóknik. Może dojść także do pogrubienia pochewki ścięgnistej, która,
zwłaszcza po stronie wewnętrznej, staje się nieregularna. Natomiast w zapaleniu
przewlekłym wzrasta echogenność ścięgna (Marciński, 2015, s. 176-177).
Badanie ultrasonograficzne jest bardzo przydatne w diagnozowaniu schorzeń
ścięgna piętowego wspólnego i uznaje się, że powinno być następnym krokiem
po wykonaniu badania klinicznego. Badanie ultrasonograficzne jest badaniem
dodatkowym i nie pozwala m.in. na ocenę wieku urazu, czy stwierdzenie
zakończenia procesu gojenia. Daje jednak ogromne możliwości jeżeli chodzi
o odróżnienie zerwania całkowitego od częściowego, dokładną lokalizację urazu,
monitorowanie przebiegu leczenia czy rozpoznanie zwichnięcia ścięgna mięśnia
zginacza powierzchownego palców (Kramer i in., 2001, s. 531). Potrzebne jest
do tego jednak ogromne doświadczenie i wiedza na temat tego, jak ścięgno piętowe
wspólne powinno wyglądać w stanie fizjologicznym.

Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie prawidłowego wyglądu ścięgna piętowego
wspólnego na obrazie ultrasonograficznym.
Materiał i metody badań
Badania przeprowadzone zostały na pięciu psach o podobnym wieku i masie
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ciała (podstawowe informacje o badanych osobnikach znajdują się w tabeli 1). Psy te
nie wykazywały żadnych objawów kulawizny, a ich ogólny stan zdrowia był dobry.
Do badania użyty został aparat ultrasonograficzny Esaote MyLabFive. W przypadku
jednego osobnika ze względu na niewielkie rozmiary ścięgna, do badania została
wykorzystana

nakładka

dystansująca.

Badanie

ultrasonograficzne

było

przeprowadzane w płaszczyznach podłużnej i poprzecznej z użyciem częstotliwości
7,5, 10 i 12 MHz. Badane zwierzęta znajdowały się w stanie znieczulenia ogólnego.
W czasie badania leżały one na boku z badaną kończyną zwróconą ku górze, a staw
znajdował się w lekkim zgięciu. Badana łapa przed badaniem była wygolona na
wysokości ścięgna piętowego wspólnego.

Tabela 1. Podstawowe informacje o badanych osobnikach
Pacjent

Płeć

Rasa

Masa (kg)

Wiek
(w latach)

Kastracja/
sterylizacja

Pies 1

samiec

mieszaniec

37

10

kastrowany

Pies 2

samica

mieszaniec

27

11

sterylizowana

Pies 3

samiec

mieszaniec

21

12

kastrowany

Pies 4

samica

mieszaniec

28

13

sterylizowana

Pies 5

samica

mieszaniec

21,5

11

sterylizowana

Wyniki badań i dyskusja
Uzyskane

w czasie

badania

obrazy

ukazują

przekrój

podłużny

oraz poprzeczny ścięgna piętowego wspólnego, a także jego przyczepy- mięśniowy
i kostny. Na przekroju podłużnym (Rysunek 1) widoczne są równoległe,
hiperechogeniczne linie, odzwierciedlające włókienkową budowę ścięgna. Są one
oddzielone od siebie hipoechogennymi pasmami i mają uporządkowany przebieg,
który w przypadku patologii uległby zaburzeniu i zatarciu. Na obrazie można
rozróżnić poszczególne struktury budujące ścięgno (ścięgno mięśnia zginacza
powierzchownego palców, ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, ścięgno dodatkowe).
Każda z nich jest otoczona ościęgną, która w tej płaszczyźnie przyjmuje formę
prostej, hiperechogennej linii przylegającej od zewnątrz do ścięgien.
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Rysunek 1. Obraz przekroju podłużnego ścięgna Achillesa. 1- ścięgno mięśnia zginacza
powierzchownego palców, 2- ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, 3- ścięgno dodatkowe, P- strona
proksymalna.

Na uzyskanym obrazie najbardziej powierzchniowo położone jest ścięgno
mięśnia zginacza powierzchownego palców, pod nim znajduje się ścięgno mięśnia
brzuchatego łydki, zaś najgłębiej leży ścięgno dodatkowe.
Na przekroju poprzecznym ścięgna Achillesa (Rysunek 2) również widać
wyraźnie trzy struktury tworzące ścięgno piętowe wspólne. Przyjmują one owalny
lub okrągły kształt o hipoechogenicznym wnętrzu, w obrębie którego widoczne są
hiperechogeniczne punkty, odzwierciedlające przekrój poprzeczny przez te same
włókna, które na przekroju podłużnym przyjmują formę równoległych linii.
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Rysunek 2. Obraz przekroju poprzecznego ścięgna Achillesa. 1- ścięgno mięśnia zginacza
powierzchownego palców, 2- ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, 3- ścięgno dodatkowe, L- strona
boczna.

Ościęgna na przekroju poprzecznym tworzy na obrazie ultrasonograficznym
hiperechogeniczny pierścień otaczający ścięgno. Na obrazie ukazującym przekrój
poprzeczny ścięgna Achillesa, podobnie jak w przypadku przekroju podłużnego,
najgłębiej położoną strukturą jest ścięgno dodatkowe. Powierzchownie w stosunku
do niego leżą ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego palców- bardziej
przyśrodkowo oraz ścięgno mięśnia brzuchatego łydki- bardziej bocznie.
Układ ten zmienia się w pobliżu guza piętowego (Rysunek 3), gdzie ścięgno
mięśnia zginacza powierzchownego placów ulega spłaszczeniu i na kształt czapeczki
obejmuje znajdujące się głębiej, w bruździe kości piętowej, ścięgno mięśnia
brzuchatego łydki oraz ścięgno dodatkowe.
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Rysunek 3. Obraz przekroju poprzecznego ścięgna Achillesa w okolicy guza piętowego. 1- ścięgno
mięśnia zginacza powierzchownego palców, 2- ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, 3- ścięgno
dodatkowe, L- strona boczna.

Na powierzchni guza piętowego, widocznej na obrazie ultrasonograficznym
jako wypukła, hiperechogeniczna, dająca cień akustyczny linia (w przekroju
podłużnym) widoczny jest przyczep kostny ścięgna Achillesa, stanowiący dość ostrą
granicę w miejscu, gdzie ścięgno przylega do kości (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Przyczep kostny ścięgna Achillesa. GP- guz piętowy.

W badaniu ultrasonograficznym można również dokonać oceny stanu
przyczepu mięśniowego ścięgna piętowego wspólnego, zlokalizowanego w obrębie
dystalnej części mięśnia brzuchatego łydki i zginacza powierzchownego palców
(Rysunek 5, 6).

25

Rysunek 5. Przyczep mięśniowy ścięgna Achillesa- przekrój podłużny.

Mięśnie na obrazie ultrasonograficznym mają typową dla nich echostrukturęsą hipo- lub aechogeniczne, a obecne w ich obrębie przegrody widoczne są w postaci
cienkich, hiperechogenicznych linii.
Przyczepy ścięgna, zarówno kostny, jak i mięśniowy, są bardzo ważnymi
obszarami podczas wykonywania badania ultrasonograficznego. Wystąpienie urazu
w ich okolicy ma specyficzny wygląd. Stan zapalny występujący tu po uszkodzeniu
ścięgna często przenosi się na okoliczne tkanki, zwłaszcza w przyczepie
mięśniowym. Natomiast zerwanie ścięgna w okolicy przyczepu kostnego może
spowodować wystąpienie złamania awulsyjnego guza piętowego.
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Rysunek 6. Przyczep mięśniowy ścięgna Achillesa- przekrój poprzeczny.

Podsumowanie
Badanie ultrasonograficzne jest bardzo przydatne w obrazowaniu układu
mięśniowo-szkieletowego. Chociaż ma pewne ograniczenia (m.in. nie pozwala
na ocenę wieku urazu czy jednoznaczne stwierdzenie zakończenia procesu gojenia),
może

być

z

powodzeniem

wykorzystywane

w przypadku

podejrzenia,

po wykonanym wcześniej badaniu klinicznym, uszkodzenia ścięgna piętowego
wspólnego. Objawy kliniczne zmian patologicznych zlokalizowanych w obrębie tej
struktury są dość charakterystyczne (kulawizna, ból, obrzęk w okolicy ścięgna)
jednak nie pozwalają one na dokładne umiejscowienie uszkodzenia w obrębie
ścięgna. Badanie ultrasonograficzne to umożliwia, co ma duże znaczenie w leczeniu
chirurgicznym. Ultrasonografia pozwala także na odróżnienie zerwania całkowitego
od częściowego ścięgna, diagnozowanie zwichnięcia ścięgna mięśnia zginacza
powierzchownego palców czy stwierdzenie towarzyszącego zerwaniu ścięgna
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Achillesa uszkodzenia mięśnia brzuchatego łydki lub złamania awulsyjnego guza
piętowego.
W przypadku wystąpienia wymienionych wyżej urazów, echostruktura
ścięgna Achillesa ulega zmianie. Jednak stwierdzenie zaburzeń w obrazie
ultrasonograficznym nie byłoby możliwe bez wiedzy na temat tego, jak ścięgno oraz
otaczające je tkanki powinny wyglądać w stanie fizjologicznym. Prawidłowy obraz
przekroju podłużnego ścięgna Achillesa stanowi obszar hipoechogenny, w obrębie
którego obecne są hiperechogenne, równoległe linie o uporządkowanym przebiegu.
Natomiast, gdy ścięgno ulegnie zerwaniu przebieg tych linii zostaje zaburzony,
a charakterystyczna echostruktura- zatarta. Dodatkowo możliwe do zaobserwowania
będą także hipoechogenny obszar reprezentujący krwiaka w stanie ostrym
lub hiperechogenne ogniska włóknienia czy mineralizacji w przypadku przewlekłego
zerwania częściowego ścięgna. Podobne struktury nie występują w obrębie ścięgna
piętowego wspólnego w stanie fizjologicznym. Przy uszkodzeniu ścięgna Achillesa
dochodzi ponadto do zwiększenia jego średnicy. Ze względu na ogromne różnice
osobnicze w jego wielkości nie jest możliwe stwierdzenie tego jedynie
poprzez badanie ścięgna, w którym podejrzewa się wystąpienie urazu. W celu
ustalenia, czy średnica ścięgna uległa powiększeniu, należy zbadać również
kończynę zdrową danego osobnika, a następnie porównać otrzymane obrazy.
Również na obrazie ukazującym przekrój poprzeczny ścięgna piętowego wspólnego
przy urazie występują zaburzenie echostruktury i powiększenie średnicy ścięgna.
Znajomość prawidłowego obrazu ultrasonograficznego ścięgna piętowego
wspólnego jest również niezbędna do diagnozowania zwichnięcia ścięgna mięśnia
zginacza powierzchownego palców, którego wystąpienie podejrzewa się wtedy,
gdy na obrazie nie znajduje się tej struktury w miejscu, w którym powinna ona
fizjologicznie leżeć.
Istotna podczas przeprowadzania badania ultrasonograficznego ścięgna
Achillesa jest także znajomość fizjologicznego obrazu struktur występujących w jego
pobliżu- otaczającej tkanki łącznej, tkanki mięśniowej mięśnia brzuchatego łydki,
czy powierzchni guza piętowego, ponieważ zmiany w ich echostrukturze również
dostarczają osobie badającej informacje na temat stanu samego ścięgna.
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Obrazy ultrasonograficzne uzyskane od wszystkich badanych osobników nie
wykazywały żadnych cech patologii, przedstawiały fizjologiczny wygląd ścięgna
piętowego wspólnego o prawidłowym przebiegu włókien na całej długości badanej
struktury.
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Streszczenie
Badanie ultrasonograficzne ścięgna Achillesa jest badaniem dodatkowym,
które

powinno

być

przeprowadzone

po

uprzednim

badaniu

klinicznym.

Ultrasonografia pozwala na rozróżnienie zerwania całkowitego od częściowego
ścięgna, lokalizację urazu, wykrycie zwichnięcia ścięgna mięśnia zginacza
powierzchownego palców i ocenę procesu gojenia. Do zobrazowania ścięgna
piętowego wspólnego użyto aparatu Esaote MyLabFive ustawionego na wysokie
29

częstotliwości (7,5-12 MHz), a badanie zostało przeprowadzone na pięciu psach,
o podobnej masie ciała i wieku, w dwóch płaszczyznach – podłużnej i poprzecznej.
Badane osobniki nie wykazywały objawów kulawizny, a podczas badania
znajdowały się w znieczuleniu ogólnym w pozycji leżącej na boku z badaną
kończyną zwróconą ku górze. Widoczne na zamieszczonych w artykule obrazach
USG ścięgna Achillesa mają prawidłowy przebieg włókien, brak na nich zatarcia
echostruktury, ognisk mineralizacji, wapnienia, czy innych zaburzeń. Uzyskane
wyniki stanowią fizjologiczny obraz ultrasonograficzny ścięgna piętowego
wspólnego.

Summary
Ultrasonography of the Achilles tendon is an examination, which should be
done after the physical examination. The ultrasound scan let us make a distinction
between total and partial rupture of the tendon, locate a trauma, diagnose
a dislocation of the superficial digital flexor tendon and evaluate the healing process.
Five dogs were examinated in two- longitundinal and transverse- planes. It was used
an ultrasound machine Esaote MyLabFive. The examination was carried out
with 7,5-12 MHz tranducers. Dogs were in general anaesthesia and they were lying
with the examinated leg uppermost. Dogs were not lame. The ultrasound scans
in the article show the Achilles tendon with right fibrillar structure. There are not any
disabilities of the echogenic texture, any mineralisations or calcification etc.
The results of the examination constitute a physiological ultrasound image of
the Achilles tendon.
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WPŁYW SPOŻYCIA ALKOHOLU NA ORGANIZM
CZŁOWIEKA
EFFECT OF ALCOHOL CONSUMPTION ON A HUMAN ORGANISM

Wstęp
W Polsce nadmierne spożywanie alkoholu jest istotnym problemem.
W rankingu europejskim Polska znajduje się w drugiej dziesiątce pod względem
ilości spożywanego alkoholu na osobę (European health for all database, 2015).
Szacunkowo osoby nadużywające alkohol stanowią około 12% społeczeństwa,
a uzależnionych jest około 700 000 osób. W latach 1998–2000 wielkość spożycia
napojów alkoholowych wynosiła powyżej 7 litrów (w przeliczeniu na stuprocentowy
alkohol na jednego mieszkańca). W 2002 roku obniżono akcyzę, czego skutkiem
w 2003 roku zanotowano stały wzrost ilości spożywanego alkoholu do 9,5 litra
w 2008 roku. Z kolei na początku 2009 roku akcyza wzrosła i spożycie alkoholu
zmniejszyło się do 9 litrów 100% alkoholu per capita. (Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2011).
Ważnym czynnikiem, który wpływa na ilość spożywanego alkoholu jest
wysoka dostępność tego produktu na rynku. Z roku na rok wzrasta liczba punktów
sprzedaży alkoholu (Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, 2011).
Nadużywanie alkoholu przez młodzież jest istotnym problemem polskiego
społeczeństwa. Odnotowuje się coraz częściej negatywne tendencje w zakresie
spożycia napojów alkoholowych przez nastolatków, takie jak wcześniejszy wiek
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inicjacji alkoholowej, wzrost ilości spożywania alkoholu czy łączenie alkoholu
z substancjami psychoaktywnymi. Ta sytuacja dotyczy także młodzieży studiującej,
która w tej grupie społecznej jest powszechnym zjawiskiem (Gembalczyk, 2006,
s. 101-105). Badania wykazują, że nadmierne spożywanie napojów alkoholowych,
szczególnie w młodym wieku jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na zdrowie.
Bowiem prowadzi do zaburzeń rozwoju psychicznego, fizycznego, a także
społecznego.

Dochodzi

również

do

zmian

patologicznych

w narządach,

a w konsekwencji do niebezpiecznych chorób, które dość często stanowią zagrożenie
dla życia. Najczęstszymi skutkami nadużywania alkoholu są: uszkodzenia wątroby,
zaburzenia

funkcjonowania

układu

pokarmowego

(dość

często

pojawiają

owrzodzenia żołądka oraz dwunastnicy, zapalenie trzustki, żylaki przełyku),
uszkodzenia mięśnia sercowego, układu nerwowego (prowadzi to zwykle
do zaburzeń na tle psychicznym). U osób, które nadmiernie spożywają alkohol
występuje obniżona odporność, przez co są bardziej narażeni na infekcje
oraz choroby. Dość często wśród młodzieży nadużywającej alkohol, notuje się
zaburzenia emocjonalne, zwiększoną przestępczość oraz wyższą liczbę samobójstw
(Skalska-Sadowska, 2010, Ścisło, 2002, s. 184-187). Badanie przeprowadzone
na uczniach gimnazjum mieszkających na wsi, dotyczące konsumpcji alkoholu
dowiodło, że 80% uczniów w badanej grupie przeszło już inicjację alkoholową
(większość spożywała pierwszy raz alkohol w przedziale wiekowym 11-14, a aż 19%
poniżej 10 roku życia). Ponadto ponad połowa gimnazjalistów uważała, że alkohol
poprawia nastrój, pozwala się odstresować i zwiększa pewność siebie. Według
powyższego badania większość młodzieży (41%) spożywała alkohol we własnym
domu, mimo że to właśnie tam powinni nauczyć się prawidłowych zachowań.
Dużym problemem w tych rodzinach było nadużywanie alkoholu (aż 23% badanych
rodzin) (Papież, 2006, s. 121-124). W innym badaniu, które obejmowało 296
studentów z Wrocławia wykazano, że styl życia uczniów uczelni wyższych nie był
prawidłowy. Wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego występowały
skrajności. Z jednej strony dbali o zdrowie i posiadali szeroką wiedzę w tym
zakresie, lecz z drugiej strony była to grupa wyróżniająca na tle innych w zakresie
spożywania największej ilości alkoholu oraz jako najliczniejsza grupa twierdzą,
że napoje alkoholowe są sposobem na obniżenie stresu (Romanowska-Tołłoczko,
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2011, s. 89–93).
Wpływ alkoholu na powstanie paradontozy
Parodontoza,
to schorzenie,

inaczej

prowadzące

nazywana
do

zapaleniem

przewlekłym

niszczenia

tkanek,

które

przyzębia

podtrzymują

ząb,

a w konsekwencji do jego utraty. Czynniki wpływające na pojawienie się
przewlekłego zapalenia przyzębia sklasyfikowano do dwóch grup: 1) determinanty,
czyli czynniki, na które nie ma wpływu lekarz i pacjent, to znaczy płeć, geny, wiek
oraz status społeczny, 2) właściwe czynniki ryzyka, które można modyfikować,
a czasem eliminować: flora bakteryjna jamy ustnej, palenie papierosów, cukrzyca,
stres, czy osteoporoza (Gera, 2004, s. 11-21, Rodriguez, 2003, s. 1361–1367).
W jednym

z

artykułów

przeglądowych,

wykazano,

że

spożycie

napojów

alkoholowych miało wpływ na pojawienie się choroby przyzębia, a autorzy
we wnioskach

stwierdzili

jednogłośnie,

że

istnieją

wiarygodne

dowody,

które wskazującą na to, że alkohol jest wskaźnikiem ryzyka paradontozy
(Amaral, 2009, s. 643-651). W kolejnej pracy przeglądowej naukowcy dokonali
analizy 18 badań, z czego 11 badań wykazało istotną korelację między pożywaniem
napojów alkoholowych a rozwojem zapalenia przyzębia (Wang, 2016, s. 572-583).
Ryzyko wystąpienia paradontozy u kobiet, które nadużywały alkohol było
dwukrotnie wyższe, a u mężczyzn ryzyko to wynosiło tylko 25%. Na podstawie
wyników tej metaanalizy, ryzyko zapalenia przyzębia wśród osób, które spożywały 2
lub więcej napojów alkoholowych dziennie było o 11% wyższe w stosunku do osoby
niespożywającej alkoholu, a ryzyko to wzrastało o prawie 6% przy kolejnym
spożytym alkoholu. Stwierdzono także, że spożycie alkoholu powinno być
rejestrowane u pacjentów z zapaleniem przyzębia, by móc mieć wpływ
na zmniejszenie nasilenia choroby (Wang, 2016, s. 572-583).
Wpływ alkoholu na układ pokarmowy
Regularne

spożywanie

napojów

alkoholowych

może

doprowadzić

do uszkodzeń jednego bądź kilku narządów, a także do zaburzeń funkcjonowania
wielu układów. Negatywne skutki głownie dotyczą wątroby, trzustki, przewodu
pokarmowego, układu krwionośnego oraz rozwijającego się płodu (Klatsky 2003,
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s. 73–79, Kłopocka, 2004, s. 11-12, Cichoż-Lach, 2008, s. 55-62), a także układu
odpornościowego (Bąbała, 2010, s. 5-7).
Na przewód pokarmowy ma wpływ wiele czynników, tj.: rodzaj i czas
spożywanego alkoholu, zawartość etanolu, płeć, czynniki genetyczne, leki, palenie
papierosów oraz choroby współistniejące (Szymczak, 2009, s. 222–227). Naukowcy
stwierdzili, że u osób pijących alkohol po spożyciu posiłku, który zawierał białko,
tłuszcz i węglowodany, alkohol wchłaniał się 3 razy wolniej, niż u osób, które
spożywały napoje alkoholowe na pusty żołądek (Jones, 1997, s. 521-526). Organizm
kobiet jest bardziej podatny na wyższe stężenie alkoholu we krwi w porównaniu
z organizmem męskim, pomimo wypitej tej samej ilości alkoholu. Przyczyną tego
zjawiska może być inny skład ciała obu płci, a w szczególności zawartość płynów
w ciele (u kobiety płyny kobiety stanowią około 60% ogólnej masy, a u mężczyzny
około 70%). Z kolei kobiety mają wyższą zawartość tkanki tłuszczowej
w organizmie niż mężczyźni. Cechą chemiczną alkoholu jest jego lepsza
rozpuszczalność w wodzie niż w tłuszczu, dlatego spożyta dawka alkoholu osiąga
u kobiety wyższe stężenie we krwi niż u mężczyzny (Frezza, 1990, s. 95-99, Kwo,
1998, s. 1552-1557).
Palenie papierosów oraz naużywanie alkoholu to dwa czynniki, które razem
zwiększają ryzyko powstania raka krtani. Synergizm alkoholu i dymu tytoniowego
jest dużo silniejszy w stosunku do ich pojedynczego działania. Dym zwiększa ryzyko
powstania nowotworu 30 razy, a alkohol 10 razy, a biorąc pod uwagę ich wspólne
działanie to ryzyko wzrasta aż 330 razy (Jurkiewicz, 2006, s. 94-98).
Wątroba jest głównym narządem odpowiedzialnym za detoksykacje
szkodliwych substancji, w tym alkoholu, który wraz z jego metabolitami są główną
przyczyną uszkodzeń wątroby. Przewlekłe spożywanie dużych ilości alkoholu
powoduje powstanie alkoholowej choroby wątroby (Jurczuk, 2006, s. 853-860).
Nazwa ta określa kolejne stadia uszkodzenia wątroby, spowodowane przez alkohol,
to jest stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby, zwłóknienie, którego następstwem
jest marskość tego narządu. U 90% osób nadużywających alkohol wątroba reaguje
stłuszczeniem, u 40% zapaleniem, u około 15% następuje włóknienie prowadząc
do marskości. U kobiet progowa dawka hepatotoksyczna to około 20–40 g czystego
alkoholu na dobę w przeciwieństwie do mężczyzn, u których ta dawno wynosi około
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60-80g (Szymczak, 2009, s. 222–227). Kobiety są bardziej wrażliwe na negatywne
działanie alkoholu, wykazują większą skłonność do rozwoju alkoholowej choroby
wątroby i umierają z jej powodu około 10 lat wcześniej niż mężczyźni. Stłuszczenie
wątroby pojawia się już nawet po kilkunastu dniach spożywania dużych dawek
alkoholu. Etap ten można cofnąć całkowicie, lecz warunkiem jest zakończenie picia
lub zmniejszenie dawki spożywanego alkoholu (Hartleb, 2007, s. 92-100). Główną
rolę w powstaniu alkoholowego zapalenia wątroby przypisuje się czynnikowi
martwicy guza (TNF-a). Nadmierne picie alkoholu pobudza odporność wrodzoną
organizmu, doprowadzając do stymulacji komórek Browicza-Kupffera, które
indukują stres oksydacyjny oraz syntezę cytokin prozapalnych, m.in. TNF-α, który
powoduje uszkodzenie komórek wątrobowych (Oczkowski, 2015, s. 119-129).
Końcowym stadium alkoholowej choroby wątroby jest marskość. Niedotleniona
strefa płacikowa aktywuje syntezę kolagenu. Metabolity etanolu stymulują komórki
gwiaździste, które pełnią role miofibroblastów i są zdolne do produkowania
kolagenu, co sprzyja włóknieniu miąższu wątroby (Fredman, 1999, s. 904-910).
Istnieje zależność pomiędzy zbyt wysokim spożyciem alkoholu oraz zakażeniem
wirusem HCV a większym zaawansowaniem zmian wątrobowych i zwiększeniem
występowania marskości tego narządu. Marskość rozwija się 3-krotnie szybciej
u pacjentów, którzy są zakażeni wirusem HCV (Nakamura, 2003, s.86- 89). Ostatnie
badania dowodzą, że powstanie bardziej zaawansowanego stadium zwłóknienia
wątroby lub ciężkiej marskości wątroby u pacjentów z przewlekłym wirusowym
zapaleniem wątroby typu C, było związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu
przez całe życie (Vieira-Castro, 2017, s. 232-237).
Zapalenie trzustki to choroba spowodowana przez wiele czynników,
lecz aż 30–40% OZT (ostre zapalenie trzustki) i 65–95% PZT (przewlekłe zapalenie
trzustki) jest związane z nadmiernym piciem alkoholu (Szczeklik, 2005). Uważa się,
że u osób stale spożywających alkohol dochodzi do zwiększenia czynności
wydzielniczej

trzustki,

objawiającej

się

nadmierną

syntezą

enzymów,

które przyczyniają się do zatykania małych przewodów trzustkowych, upośledzając
tym samym odpływ soku trzustkowego, prowadząc do uszkodzenia komórek
trzustkowych (Mądro i Celiński, 2006, s. 139-141), a w konsekwencji do zapalenia
i zaniku zewnątrzwydzielniczej funkcji, zwłóknienia, a nawet martwicy tego narządu
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(Dzieniszewski i Jarosz 1999, s.10-13, Czech i Hartley 2005, s. 419-429). Komórki
gwiaździste trzustki, tak samo jak w przypadku wątroby, są zdolne do indukcji
syntezy kolagenu, przyczyniając się do włóknienia tego narządu (Czech i Hartley
2005, s. 419- 429, Mądro i Celiński 2006, s. 139-141).
Wpływ alkoholu na rozwijający się płód
Wykazano, że osoby na przełomie XIX i XX wieku, decydując się na dziecko
przestrzegali zasad higieny „przedrozrodczej”. Zasady te opierały się głównie
na właściwym odżywianiu, zdrowiu fizycznym oraz wstrzemięźliwości od alkoholu,
co mogło zagwarantować poczęcie zdrowego potomstwa (Nawrot-Borowska, 2010,
s. 126-136). Badania jednoznacznie wskazują, że alkohol spożywany nawet
w niewielkich ilościach wpływa negatywnie na płód (poronienia, urodzenia
z niedowagą, alkoholowy zespół płodowy) (Warzycha, 2013, s. 64-68). Odnotowano,
że aż około 80% kobiet w wieku rozrodczym spożywa etanol (Khalil, 2010, s. 311313). Przyjmuje się, że od 17% do 50% wszystkich zapłodnień w Europie oraz
w USA jest nieplanowanych, dlatego istnieje szczególnie wysokie ryzyko ekspozycji
płodu na etanol w grupach kobiet aktywnych seksualnie (Tomaszewski, 2012, s. 417423). Naukowcy w badaniu przeprowadzonym wśród 8237 kobietach w Polsce
wykazali, że tylko 14-15% ankietowanych, które stanowiły głównie młode kobiety
w wieku 26-32 lata, nie spożywały napojów alkoholowych w okresie rozrodczym.
Aż 15% kobiet w ciąży zadeklarowało picie alkoholu we wczesnym etapie ciąży,
co najmniej jeden raz w miesiącu. Ponad 7% ciężarnych kobiet przyznało się,
że spożywało etanol kilkakrotnie w ciągu jednego miesiąca, z czego około 1,77%
więcej niż cztery razy w tygodniu. Około 85% kobiet, które dowiedziały się, że są
w ciąży i całkowicie zrezygnowały z picia alkoholu (Wojtyła, 2010-2012, s. 365377).
Alkohol etylowy oraz aldehyd octowy to substancje mające potencjalne
działanie teratogenne. Substancje te łatwo przenikają przez łożysko. Płód ma
dwukrotnie wolniejszy metabolizm alkoholu niż organizm matki, ze względu
na niedojrzałą enzymatycznie wątrobę. Alkohol przenika do płodu przez łożysko
od rozpoczęcia jego życia wewnątrz macicy, a działanie teratogenne występuje
między pierwszym, a ósmym tygodniem (Warzycha, 2013, s. 64-68). Nie ma
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żadnych wiarygodnych danych, które świadczą o bezpiecznej dawce alkoholu jaką
może spożyć kobieta ciężarna bez negatywnego wpływu na płód, ponieważ nawet
minimalna ilość alkoholu spożyta przez kobietę w ciąży może być niebezpieczna
dla rozwijającego się płodu (Ethen, 2009, s. 274-285). Spożywanie napojów
alkoholowych zwiększa 35-krotnie ryzyko przedwczesnej akcji porodowej. Ryzyko
to zwiększa się u ciężarnych, które spożywają 1g/dobę czystego alkoholu (Miyake,
2014, s. 14-79). Nadmierne spożywanie alkoholu, szczególne przewlekłe upojenie
alkoholowe, ma także związek z występowaniem dysmorfii twarzoczaszki, niskim
IQ, czy trudnościami w koncentracji u dzieci (May, 2013, s. 502-512).

Podsumowanie
Problem nadmiernego spożywania alkoholu stale narasta ze względu na jego
łatwą dostępność oraz niską cenę. Szczególnie zauważalne jest to wśród młodych
ludzi. Sytuacja ta jest powszechnym zjawiskiem wśród studentów, których
studenckie życie dość często opiera się na spożywaniu dużych ilości alkoholu.
Analizując powyższe informacje oraz badania można stwierdzić, że alkohol
jest czynnikiem ryzyka wielu patologii w organizmie, dlatego ważne jest,
by podnosić i nagłaśniać problem nadużywania alkoholu przez społeczeństwo
oraz szerzyć prozdrowotny styl życia w ramach profilaktyki wielu chorób.
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Streszczenie
Nadmierne spożywanie alkoholu wywiera negatywny wpływ na organizm
człowieka. Nawet mała dawka prowadzi do zaburzeń psychomotorycznych,
a przewlekłe spożywanie napojów alkoholowych powoduje uszkodzenia wielu
narządów

w organizmie

oraz

układów,

szczególnie

układu

pokarmowego.

Najbardziej narażonym narządem na wysokie dawki etanolu i jego metabolitów jest
wątroba, której funkcja metabolizowania pogarsza się wraz ze stopniem rozwijania
się alkoholowej choroby wątroby.
40

W Polsce aż 12% osób nadużywa alkohol, w tym młodzież ucząca się
i studiująca. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na problem z nadużywaniem alkoholu
przez kobiety w wieku prokreacyjnym. Etanol negatywnie wpływa na rozwijający się
płód. Niewielka dawka może doprowadzić do niekorzystnych zmian w rozwoju
płodu, prowadząc nawet do poronienia.

Summary
Excessive alcohol consumption adversely impacts on human health. Even
a little bit of alcohol can be associated with psychomotor disorders. Heavy drinking
damages many organs and organ systems, especially the digestive system. Liver is
the most exposed organ to heavy alcohol consumption. The more advanced is
the stage of alcoholic liver disease, the worse liver’s metabolizing process is. About
12% of people in Poland, including teenagers and students, drinks in excess. It is
worth to pay attention to alcohol consumption by women of childbearing age.
Alcohol has a harmful effect on fetus. Even a little bit of alcohol can cause
the unfavorable changes in fetal development or even lead to miscarriage.
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OBRAZOWANIE WYBRANYCH ZMIAN PATOLOGICZNYCH
W OBRĘBIE MÓZGOWIA PSÓW I KOTÓW
Z WYKORZYSTANIEM NISKOPOLOWEGO REZONANSU
MAGNETYCZNEGO
IMAGING OF SELECTED PATHOLOGICAL LESIONS IN ENCEPHALON OF
DOGS AND CATS USING LOW-FIELD MAGNETIC RESONANCE IMAGING
TECHNIQUE

Wstęp
Mózgowie (encephalon) jest organem kontrolującym ciało i odpowiadającym
za regulację, koordynację i integrację pozostałej części układu nerwowego. Jego
zdolności są odzwierciedleniem budowy morfologicznej (König i Liebich, 2012,
s. 551). Rozwija się z trzech rozszerzeń głowowego końca embrionalnej cewki
nerwowej, stanowiących przodomózgowie, międzymózgowie i tyłomózgowie.
Następnie przodomózgowie i tyłomózgowie różnicują się wtórnie, tworząc pięć
głównych części: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie
wtórne oraz rdzeniomózgowie. Czasami używany jest prostszy i bardziej użyteczny
podział na trzy duże regiony: mózg, móżdżek i pień mózgowia (DeLahunta, 2013,
s. 658-659). Mózgowie jest narządem o bardzo nieregularnym kształcie, ściśle
dostosowanym do jamy czaszki, w której jest ulokowane. Wielkość mózgowia
nie jest wprost proporcjonalna do masy ciała zwierzęcia. Jest ona stosunkowo
mniejsza u dużych zwierząt, a proporcjonalnie większa u wyżej rozwiniętych
ssaków. Stosunek masy mózgowia do masy ciała określany jest mianem masy
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względnej i wynosi odpowiednio u człowieka, psa, konia – 1:50, 1:200 i 1:800 (Dyce
i in., 2011, s. 289).
Etiopatogenezę

zaburzeń

na

terenie

mózgowia

można

opisać

z wykorzystaniem akronimu VITAMIN D. Przyczynami patologii śródczaszkowych
mogą być zmiany naczyniowe (vascular), zapalne (inflammatory), urazowe
(traumatic),

toksyczne

metaboliczne

(toxic),

(metabolic),

wady

wrodzone

immunologiczne

(anomalous),

(immunologic),

schorzenia
idiopatyczne

(idiopathic), zmiany jatrogenne (iatrogenic), nowotworowe (neoplastic), tła
żywieniowego (nutritional) oraz zwyrodnieniowe (degenerative) (Lorenz i in, 2011,
s. 5, Bilzer i in., 2007, s. 53-58). Ze względu na lokalizację w bliskim sąsiedztwie
mózgowia oraz bezpośredni wpływ na jego czynności, zmiany obejmujące nerwy
czaszkowe oraz przysadkę mózgową opisywane są w literaturze łącznie
ze schorzeniami mózgu (Wisner i Zwingenberger, 2015, s. 244-276, Bagley i in.,
2009, s. 81-82; 102-107).
Mózgowie może być obrazowane przy użyciu technik takich jak tomografia
komputerowa czy rezonans magnetyczny. Stanowią one uzupełnienie wywiadu,
badania klinicznego oraz neurologicznego pacjenta i są coraz powszechniej
wykorzystywane w weterynarii. Każda z metod posiada swoje zalety i wady
w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych zmian patologicznych. Wybór
techniki obrazowania nie powinien opierać się jedynie na historii choroby pacjenta,
jego stanie ogólnym czy przypuszczalnym charakterze schorzenia. Istotnymi
czynnikami są także możliwości finansowe właściciela czy dostępność aparatury.
Badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej trwają krócej, a co za tym
idzie,

wymagają

krótszego

prowadzenia

znieczulenia

ogólnego

pacjenta

w porównaniu z rezonansem magnetycznym (Gielen i in. 2013, s. 367-375).
Jednakże rezonans magnetyczny jest popularniejszą i bardziej preferowaną techniką
obrazowania zmian patologicznych w obrębie mózgowia zwierząt, ponieważ
wykazuje większą czułość diagnostyczną w identyfikacji zmian obejmujących tkanki
miękkie (Robertson, 2013, s. 135, Berquist i in., 1990, s. 1251-1255). Ponadto
umożliwia zobrazowanie zmian pnia mózgu oraz móżdżku, których prawidłowe
rozpoznanie wraz z oceną w tomografii komputerowej może być utrudnione
ze względu

na

występowanie

artefaktów

(LeCouteur,

1999,

s.

411-416).
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Wykorzystanie odpowiednich sekwencji obrazowania umożliwia identyfikację
procesów patologicznych występujących w mózgu, ocenę dokładnej lokalizacji
i zakresu tych zmian oraz monitorowanie ich rozwoju na przestrzeni czasu.

Cel pracy
Celem pracy jest zaprezentowanie zastosowania niskopolowego rezonansu
magnetycznego jako użytecznego narzędzia w diagnostyce schorzeń na terenie
mózgowia.
Materiał i metody badań
Badania zostały przeprowadzone w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii
z Kliniką od września 2016 do listopada 2017 na 35 pacjentach (31 psów, 4 koty)
różniących się rasą (Tabela 1), wiekiem, płcią, a także masą ciała. W niniejszej pracy
omówiono pięć wybranych przypadków klinicznych.
Pacjenci zostali poddani premedykacji przy użyciu butorfanolu (Torbugesic,
Zoetis) w dawce 0,1 mg/kg m.c. oraz ksylazyny (Vetaxyl, Vet-Agro) w dawce 2
mg/kg m.c., podanych w jednej iniekcji domięśniowej. Znieczulenie ogólne
indukowano propofolem (Scanofol, Scanvet) w dawce 1–4 mg/kg m.c., podanym
dożylnie. Każdy pacjent miał uprzednio założony kateter dożylny do żyły
odpromieniowej oraz został zaintubowany.
Badania wykonano przy użyciu niskopolowego rezonansu magnetycznego
Esaote Vet-MR Grande wyposażonego w elektromagnes stały o mocy 0,25 T. Użyto
cewki DPA przeznaczonej do badania głowy małych zwierząt. Pacjentów układano
w pozycji mostkowej tak, aby głowa pozostała ustabilizowana w cewce. Znajdowali
się pod stałą opieką anestezjologa. Badania przeprowadzono z podaniem dożylnym
kontrastu, którego substancją czynną jest gadiodiamid (Omniscan, GE Healthcare
AS), w dawce 0,2 mmol/kg m.c. W badaniach wykorzystano sekwencje SE, 3D
HYCE, XBONE w obrazach T1- i T2-zależnych, w płaszczyznach strzałkowej,
poprzecznej i grzbietowej. Każdy przypadek został omówiony z lekarzem
weterynarii wykonującym badanie.
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Tabela 1.
Rasy przebadanych pacjentów. Opracowanie własne.
Rasa

Liczba pacjentów

Buldog francuski

5

Cavalier King Charles Spaniel

4

Yorkshire Terrier

4

Posokowiec bawarski

3

Beagle

1

Bokser

1

Boston Terrier

1

Bullterier

1

Cane corso

1

Doberman

1

Maltańczyk

1

Nowofundland

1

Pitbull Terrier

1

Spaniel bretoński

1

Szpic włoski

1

West Highland White Terrier

1

Mieszaniec

3

Kot domowy krótkowłosy

4

Razem

35

Omówienie przypadków klinicznych
Pacjenci 1 i 2: psy rasy Cavalier King Charles Spaniel, samce w wieku 6 i 2
lata. Na życzenie właściciela wykonano u obu psów badania przesiewowe pod kątem
wystąpienia

malformacji

Chiari-like

oraz

jamistości

rdzenia

kręgowego.

Na podstawie wywiadu, badania neurologicznego nie stwierdzono objawów
klinicznych charakterystycznych dla wyżej wymienionego schorzenia. W badaniu
rezonansem magnetycznym u starszego pacjenta zaobserwowano obustronne
poszerzenie komór bocznych oraz komory IV, subtelne wklinowanie móżdżku
w otwór potyliczny wielki oraz zwiększone zagięcie rdzenia przedłużonego
w okolicy otworu wielkiego (Rysunek 1).
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Rysunek 1. Podejrzenie malformacji Chiari-like. A - obraz T1-zależny, płaszczyzna strzałkowa; B obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa. Widoczne poszerzenie układu komorowego, wklinowanie
móżdżku w otwór potyliczny oraz zwiększone zagięcie rdzenia przedłużonego w jego okolicy
(strzałka). Nie stwierdzono widocznych cech syringomyelii. Opracowanie własne.

U drugiego psa wykryto poszerzenie układu komorowego, wklinowanie
móżdżku w otwór potyliczny, dehydratację dysku międzykręgowego pomiędzy
kręgami C2-C3 oraz prawostronne modelowanie rdzenia na poziomie C2-C3
(Rysunek 2). U obu pacjentów nie odnotowano cech jamistości rdzenia kręgowego
w odcinku szyjnym (syringomyelii).

Rysunek 2. Podejrzenie malformacji Chiari -like. A - obraz T1-zależny, płaszczyzna strzałkowa; B obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa. Widoczne poszerzenie układu komorowego, wklinowanie
móżdżku w otwór potyliczny, dehydratacja dysku międzykręgowego pomiędzy kręgami C2 - C3
(biała strzałka) oraz modelowanie rdzenia kręgowego na poziomie C2 - C3 (czerwona strzałka).
Nie stwierdzono widocznych cech syringomyelii. Opracowanie własne.

Pacjent 3: buldog francuski, samica, 10 lat. Podczas badania neurologicznego
zaobserwowano niezborność ruchową, dryfowanie i wygięcie ciała w prawą stronę.
Podobne objawy zostały zgłoszone przez właściciela zwierzęcia w czasie wywiadu.
W trakcie rezonansu magnetycznego stwierdzono asymetrię komór bocznych,
z przewagą wielkościową komory prawej, a także znaczne poszerzenie komory
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trzeciej. Wykryto zmianę rozrostową wywodząca się z dołu przysadki, obejmującą
śród- oraz międzymózgowie, ułożoną centralnie w stosunku do osi długiej
mózgowia, o wymiarach 2 cm wysokości i 2,5 cm szerokości w płaszczyźnie
strzałkowej. W obrazie T1-zależnym jest ona izointensywna, zaś w T2-zależnym nieznacznie hiperintensywna. Rozrost pochłonął środek kontrastowy równomiernie
na całym obszarze. Wewnątrz zmiany zaobserwowano okrągłe twory różnej
wielkości, hipointensywne względem otaczającej je tkanki w obrazach T1-zależnych
oraz hiperintensywne w obrazach T2-zależnych, nie ulegające wzmocnieniu
pokontrastowemu.

Takie

cechy

obrazowania

wskazują

na

obecność

cyst

wypełnionych płynem. Rozmiar największej cysty, mierzonej w płaszczyźnie
strzałkowej, wynosił 1 cm wysokości i 0,9 cm szerokości. W obrazie T2-zależnym
obszar wokół torbieli jest hiperintensywny w stosunku do kory mózgu, co wskazuje
na obrzęk. Ponieważ intensywność sygnału wnętrza cyst jest wyższa od sygnału
pochodzącego z płynu mózgowo-rdzeniowego, może to świadczyć o obecności
komórek

nowotworowych

i

makrocząsteczek

w wypełniającym

je

płynie

(Rysunek 3 i 4).

Rysunek 3. Nowotwór przysadki. A – obraz T1- zależny, płaszczyzna strzałkowa. Zaznaczono
wymiary zmiany oraz wysokość największej cysty. B – obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa.
Widoczne poszerzenie komory IV. Hiperintensywny sygnał na terenie zmiany nowotworowej
wskazuje na obecność płynu wewnątrz cyst. C, D – obrazy T1- i T2-zależne w płaszczyźnie
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poprzecznej. Widoczna cysta wewnątrz zmiany (strzałki). Sygnał pochodzący z cysty jest
hiperintensywny względem układu komorowego w obrazach T1-zależnych, co może świadczyć o
obecności komórek nowotworowych w wypełniającym ją płynie. Opracowanie własne.

Rysunek 4. Nowotwór przysadki. Obrazy T1-zależne, uzyskane po podaniu środka kontrastowego. A
– płaszczyzna strzałkowa. Linia wyznacza płaszczyznę przekroju poprzecznego B. Zmiana pochłonęła
środek kontrastowy równomiernie, z wyłączeniem cyst. Opracowanie własne.

Pacjent 4: kot europejski krótkowłosy, samiec, wiek 21 tygodni.
Na podstawie wywiadu i badania klinicznego stwierdzono niezborność ruchową,
zwiotczenie mięśni, brak reakcji na bodźce zewnętrzne, apatię oraz napady
padaczkowe, utrzymujące się mimo wdrożonego leczenia farmakologicznego.
Badanie

rezonansem

magnetycznym

wykazało

silne

poszerzenie

układu

komorowego z asymetrią komór bocznych i przewagą wielkościową komory prawej,
obecność

obszaru

o

zmienionym

sygnale

na

terenie

kory

czołowej,

hipointensywnego w obrazach T1-zależnych i hiperintensywnego w obrazach T2zależnych. Poniżej niego zaobserwowano zmianę wywodzącą się z opuszki
węchowej, częściowo znajdującą się na terenie prawej jamy nosowej, izointensywną
w obrazach T1-zależnych i obwodowo hiperintensywną w obrazach T2-zależnych.
Zmiana uległa obwodowemu wysyceniu środkiem kontrastowym. Niniejsze cechy
obrazowania mogą wskazywać na obecność przepukliny nosowo-mózgowej
(Rysunek 5 i 6).
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Rysunek 5. Podejrzenie przepukliny nosowo-mózgowej. A – obraz T1- zależny, płaszczyzna
strzałkowa. B – obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa. W obrębie płata czołowego widoczny
obszar hipointensywny w obrazie T1-zależnym i hiperintensywny w obrazie T2-zależnym (czerwone
strzałki) oraz zmiana o zróżnicowanym sygnale (hiperintensywna na obwodzie, izo- do
hipointensywnej wewnątrz) na terenie opuszki węchowej i jamy nosowej (biała strzałka). C – obraz
T1-zależny, płaszczyzna poprzeczna. D – obraz T2-zależny, płaszczyzna poprzeczna. We wszystkich
przekrojach widoczne silne poszerzenie komór bocznych z ich asymetrią (C, D). Opracowanie własne.

Rysunek 6. Podejrzenie przepukliny nosowo - mózgowej. Obrazy T1- zależne uzyskane po dożylnym
podaniu środka kontrastowego. A – płaszczyzna strzałkowa; B – płaszczyzna poprzeczna; C –
płaszczyzna grzbietowa. Linie wskazują płaszczyzny przekroju poszczególnych obrazów. Zmiana
uległa obwodowemu wysyceniu środkiem kontrastowym (strzałki). Opracowanie własne.

49

Pacjent 5: beagle, samiec, 11 lat. W badaniu klinicznym stwierdzono atrofię
mięśni skroniowych oraz żwaczowych po stronie prawej. Zaobserwowano również
wrzód rogówki oraz wypływ surowiczy z worka spojówkowego w lewym oku.
Właściciel poinformował o częściowej utracie wzroku w zmienionym oku. Podczas
rezonansu magnetycznego zaobserwowano zmianę rozrostową o średnicy 1,5 cm x
0,95 cm w płaszczyźnie strzałkowej, na obszarze pnia mózgu po stronie prawej,
w miejscu lokalizacji jądra nerwu trójdzielnego. W obrazach T1-zależnych zmiana
była hipointensywna, natomiast w obrazach T2-zależnych hiperintensywna. Środek
kontrastowy został pochłonięty równomiernie na całym obszarze zmiany, ukazując
jej wyraźne odgraniczenie od otaczających tkanek. Rozrost powoduje nieznaczny
ucisk na śródmózgowie (Rysunek 7 i 8). Ponadto zaobserwowano zmianę
intensywności tkanek okolicy lewego nerwu wzrokowego, która może stanowić
przyczynę częściowej utraty wzroku. Charakterystyczne objawy kliniczne oraz ocena
cech obrazowania zidentyfikowanej zmiany mogą wskazywać, iż jest to osłoniak
nerwu trójdzielnego.

Rysunek 7. Nowotwór jądra nerwu trójdzielnego. A – obraz T1-zależny, płaszczyzna strzałkowa.
Zaznaczono wymiary zmiany. B – obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa. Widoczne nieregularne
zwiększenie intensywności sygnału zmiany w porównaniu z obrazem T1-zależnym. Linia wyznacza
płaszczyznę przekroju poprzecznego C-E. C – sekwencja SE T1; D – sekwencja 3D HYCE; E –
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sekwencja XBONE T1. Białą strzałką zaznaczono położenie zmiany nowotworowej. Należy zwrócić
uwagę na atrofię mięśni skroniowych i żwaczowych po stronie zmiany (czerwone strzałki).
Opracowanie własne.

Rysunek 8. Nowotwór jądra nerwu trójdzielnego. Obrazy T1-zależne, uzyskane po dożylnym podaniu
środka kontrastowego. A – płaszczyzna strzałkowa; B – płaszczyzna poprzeczna, C – płaszczyzna
grzbietowa. Linie wyznaczają płaszczyzny przekrojów poszczególnych obrazów. Zmiana uległa
wysyceniu środkiem kontrastowym równomiernie na całym obszarze. Opracowanie własne.

Dyskusja
Zastosowanie niskopolowego rezonansu magnetycznego przy wykorzystaniu
różnych sekwencji obrazowania umożliwiło identyfikację i zróżnicowanie zmian
patologicznych w obrębie mózgowia badanych pacjentów. Zobrazowano schorzenia
o różnym charakterze (anomalie rozwojowe i nowotwory oraz wtórne do nich
zmiany patologiczne), jak także określono ich rozmiar, położenie i zasięg. Sekwencje
T1-zależne pozwoliły na ocenę struktur składowych mózgowia i zaobserwowanie
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nieprawidłowości w ich budowie, natomiast sekwencje T2-zależne umożliwiły
uwidocznienie patologii związanych ze wzrostem uwodnienia tkanek, co przekładało
się na wzrost intensywności sygnału względem prawidłowych tkanek mózgowia.
Obrazowanie z wykorzystaniem paramagnetycznego środka kontrastującego jest
istotne z punktu diagnostyki nowotworów i zmian zapalnych, ponieważ zwiększone
unaczynienie zmian rozrostowych oraz obszarów objętych stanem zapalnym
umożliwia penetrację środka kontrastowego, a przez to wzrost intensywności
sygnału na terenie tych zmian w pokontrastowych obrazach T1-zależnych. Analiza
uzyskanych

wyników

badań

stanowi

dowód

na

użyteczność

rezonansu

niskopolowego jako badania dodatkowego wykorzystywanego w neurologii
do potwierdzenia charakteru schorzeń na terenie struktur wewnątrzczaszkowych.
Należy jednak pamiętać, że ostateczną ocenę zmian nowotworowych, pomimo
licznych opisów cech obrazowania typowych dla danej zmiany, umożliwia jedynie
badanie histopatologiczne zmian.
Malformacja Chiari-like jest dziedziczną wadą rozwojową opisywaną u psów
małych ras (Czubaj i in., 2015, s. 146-151, Freeman i in., 2014, s. 1551-1559,
Marino i in., 2012, s. 105-111 Cagle, 2010, s. 904-908), przy czym szczególną
predyspozycję do jej wystąpienia wykazują psy rasy Cavalier King Charles Spaniel
(Kromhout i in., 2015, s. 238-242). Odnotowano także możliwość jej wystąpienia
u kotów (Minato i Baroni, 2017, s. 1-5). Zmniejszenie objętości dołu doogonowego
czaszki w trakcie rozwoju może przyczyniać się do zepchnięcia i przemieszczenia się
móżdżku w kierunku doogonowym, a ostatecznie do jego wklinowania w otwór
potyliczny wielki. Przesunięty doogonowo móżdżek powoduje ucisk na komorę
czwartą i kanał centralny rdzenia kręgowego, co prowadzi do wtórnego wodogłowia
i jamistości rdzenia (syringomyelia) (Wisner i Zwingenberger, 2015, s. 165, Capello
i in., 2007, s. 509-512). Objawy kliniczne róznią się pod względem nasilenia
i zazwyczaj dostrzegane są w wieku od 6 miesięcy do 2 lat; niekiedy mogą
nie występować aż do późnej starości. Obserwuje się bolesność, manifestującą się
uporczywym drapaniem przez psy okolicy ramienia bez wyraźnej przyczyny,
przeczulicę oraz deficyty neurologiczne (Lu i in., 2003, s. 260-263, Churcher i Child,
2000, s. 92-95). Objawy kliniczne stanowią odzwierciedlenie nieprawidłowości
centralnego układu nerwowego, ale słabo korelują z wynikami badań obrazowych
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(Wisner i Zwingenberger, 2015, s. 165). W omówionych przypadkach klinicznych,
pomimo

zmian

patologicznych

widocznych

w

badaniu

obrazowym,

nie zaobserwowano u pacjentów charakterystycznych dla schorzenia objawów.
Ostateczne rozpoznanie opiera się na badaniu z wykorzystaniem rezonansu
magnetycznego, które

umożliwia identyfikację nieprawidłowych

stosunków

anatomicznych w dole doogonowym czaszki, wklinowania móżdżku oraz
poszerzenia układu komorowego mózgu i kanału centralnego (Lu i in., 2003, s. 260263). Do wykrycia wyżej wymienionych zmian często najlepsze są sekwencje T2zależne w płaszczyźnie strzałkowej (Wisner i Zwingenberger, 2015, s. 165).
Nowotwory przysadki są częste u psów, natomiast rzadko występują u kotów
(Thrall, 2013, s. 143). Lokalizują się w siodle tureckim i mogą uciskać bądź
penetrować śródmózgowie. Najczęściej diagnozowane są gruczolaki przysadki, które
mogą być powiązane z chorobą Cushinga (hiperadrenokortycyzm) u psów
(Auriemma i in., 2009, s. 409-414) bądź z akromegalią kotów, która stanowi
przyczynę pierwotną nowotworu. Niezwykle rzadko stwierdza się nowotwory części
nerwowej przysadki. Wśród gruczolaków można wyróżnić mikrogruczolaki
(microadenoma), mające poniżej 10 mm wysokości oraz makrogruczolaki
(macroadenoma), przekraczające podany wymiar (Wisner i Zwingenberger, 2015,
s. 245-246, Gavin i Bagley, 2009, s. 81-82, Wood i in., 2007, s. 1081-1085). Badanie
rezonansem magnetycznym pozwala na ich zobrazowanie i różnicowanie. Zmiana
rozrostowa zidentyfikowana u opisanego pacjenta to makrogruczolak zawierający
widoczne cysty, mogące świadczyć o występujących w tym obszarze ogniskach
krwotoku. Jednorodne i odgraniczone wzmocnienie pokontrastowe guza może
stanowić potwierdzenie jego charakteru (Gavin i Bagley, 2009, s. 81-82, Duesberg
i in., 1995, s. 657-662).
Przepuklina nosowo-mózgowa (meningoencephalocele) to rzadka pierwotna
wada rozwojowa, opisana u psów (Rosenblatt i in., 2014, s. 614-619, Martle i in.,
2009, s. 515-519, Jeffery, 2005, s. 89-92). Powstaje w wyniku niecałkowitego
zamknięcia cewy nerwowej w trakcie embriogenezy. W efekcie dochodzi
do uwypuklenia się tkanki mózgowia pokrytej oponami przez wrodzony ubytek
w czaszce (deLahunta i Glass, 2009, s. 23-53). W niektórych przypadkach
przepuklina

może

być

efektem

urazu,

jatrogennego

uszkodzenia

czaszki
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lub przewlekłego nadciśnienia śródczaszkowego (Rosenblatt i in., 2014, s. 614-619).
Przepuklina nosowo-mózgowa, obserwowana u opisanego pacjenta, stanowi
uwypuklenie opuszki węchowej i pokrywających ją opon do jamy nosowej poprzez
ubytek w blaszce sitowej. Różne techniki obrazowania są niezbędne w diagnostyce
zmian i ocenie defektów czaszki. Rezonans magnetyczny umożliwia wyznaczenie
granicy między przepukliną a tkankami położonymi śródczaszkowo. Łącznie
z tomografią komputerową powinien być wykorzystywany w celu zaplanowania
postępowania chirurgicznego (Martle i in., 2009, s. 515-519). Brzeżny wychwyt
środka kontrastowego, widoczny w przeprowadzonym badaniu, może wskazywać
na zapalenie opon mózgowych towarzyszące przepuklinie. Zmiany zapalne tego typu
opisano jak do tej pory tylko w jednym przypadku (Rosenblatt i in., 2014, s. 614619).
Śródczaszkowy osłoniak nerwu trójdzielnego jest nowotworem stosunkowo
rzadko występującym u psów (Hansen i in., 2016, s. 1112-1120). Stanowi
pozaosiową masę o charakterze łagodnym bądź złośliwym, zazwyczaj rozciągającą
się od korzeni nerwu do mostu. Może atakować wszystkie gałęzie nerwu
trójdzielnego, jak także jego jądra zlokalizowane w pniu mózgu (Wisner
i Zwingenberger,

2015,

s.

265-266).

Osłoniakowi

towarzyszyć

mogą

charakterystyczne objawy, takie jak zanik mięśni żuciowych po stronie zmiany,
utrata czucia twarzy oraz zespół Hornera. Obserwuje się także objawy wynikające
z ucisku nowotworu na pień mózgu (Swift i in., 2017, s. 679-689, Hansen i in., 2016,
s. 1112- 1120). Jego identyfikacja możliwa jest w badaniu rezonansem
magnetycznym. Osłoniak jądra nerwu trójdzielnego, stwierdzony u opisanego
pacjenta, wykazywał cechy obrazowania typowe dla tego rodzaju zmiany.
Ze względu na nacieczenie tłuszczowe po odnerwieniu, mięśnie które uległy atrofii
mogą być hiperintensywne w obrazach T1- i T2-zależnych (Wisner i Zwingenberger,
2015, s. 265-266), czego nie zaobserwowano w opisanym przypadku.

Podsumowanie
Rezonans niskopolowy jest użytecznym narzędziem w diagnostyce
weterynaryjnej, jednakże aparaty wysokopolowe oferują lepszą jakość uzyskiwanych
obrazów oraz większe zróżnicowanie sekwencji obrazowania, co przekłada się
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na wzrost dokładności oceny obrazowanych struktur. Czas badania w przypadku
rezonansu niskopolowego jest dłuższy, a rozdzielczość obrazu niższa, choć kontrast
tkanek pozostaje wysoki w obrazach uzyskanych przy użyciu obu typów aparatów
(Gavin, 2011, s. S2-S4, Kärkkäinen, 1995, s. 528). Wykorzystanie rezonansu
wysokopolowego w dalszych badaniach może pozwolić na dokładniejsze
różnicowanie patologii śródczaszkowych, a co za tym idzie, na wdrożenie bardziej
ukierunkowanych form terapii.
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Streszczenie
Mózg jest głównym narządem kontrolującym ciało. Klinicznie dzieli się
na trzy duże regiony: mózg, móżdżek i pień mózgu. Mózgowie, jak także pozostałe
struktury wewnątrzczaszkowe, takie jak nerwy czaszkowe i przysadka mózgowa,
mogą zostać objęte procesami patologicznymi o różnej etiologii. Wiele z tych
schorzeń może być identyfikowanych z wykorzystaniem technik obrazowania, takich
jak rezonans magnetyczny oraz tomografia komputerowa. Rezonans magnetyczny,
jako metoda preferowana w obrazowaniu tkanek miękkich, pozwala na różnicowanie
zmian zapalnych, nowotworowych czy degeneracyjnych na terenie mózgowia,
stanowiąc przydatne badanie dodatkowe w neurologii.
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie zastosowania rezonansu niskopolowego
jako użytecznego narzędzia w diagnostyce schorzeń na terenie mózgowia
na podstawie wybranych przypadków klinicznych.
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Summary
The brain is the main organ responsible for the controlling body. Clinically it
may be divided into three large regions: cerebrum, cerebellum and the brainstem.
Pathological processes affecting the encephalon, as also remaining endocranial
structures, such as cranial nerves and the pituitary have the different etiology. A lot
from these diseases can be identified with various imaging technologies, like
the magnetic resonance and the computerized tomography. Magnetic resonance,
as the preferred method in soft tissue imaging allow to diversifying inflammatory,
cancerous or degenerative changes on the encephalon area, that certify it
as the useful additional examination at the neurology. The aim of this research is
presentation of low-magnetic MR applications as a useful tool in diagnostic of
the brain afflictions. This article presents the results of the brain MR reasearches
which are useful as additional examination.
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WYBRANE METODY ODSTRESOWANIA KONI
SELECTED METHODS FOR DEFENSE OF HORSES

Wstęp
Według Zimbardo (1999, s. 485) stres to grupa reakcji organizmu
na czynniki, które zakłócają jego równowagę, zarówno psychiczną jak i fizyczną.
Zdarzenia bodźcowe wpływające w negatywny sposób na równowagę są nazywane
stresorami. Stresor jest zdarzeniem bodźcowym, które wymaga od organizmu
jakiegoś rodzaju reakcji przystosowawczej. Rodzaje stresorów mogą być różne
(Young i in., 2012, s. 35) np. hałas czy negatywny kontakt z innym osobnikiem,
ograniczenie możliwości przejawiania naturalnych zachowań eksploracyjnych
czy socjalnych.

Brak

możliwości

adekwatnego

zareagowania

na

bodźce,

nieprawidłowe żywienie czy obsługa zwierzęcia powodują stres u koni, który
w wyniku długiego utrzymywania się prowadzi do stereotypi takich jak m.in. tkanie
lub łykawość. Konie sportowe dodatkowo muszą sobie radzić ze stresem
wywoływanym częstymi startami w zawodach, transportem lub zmianami miejsc
(Tateo i in., 2012, s. 34). W przypadku zwierząt tak reaktywnych jak konie, trzeba
także

uwzględnić

różnice

oraz zainteresowaniem

osobnicze.

dobrostanem,

Wraz

którego

ze
poziom

wzrostem
jest

świadomości

ściśle

związany

z poziomem stresu u zwierząt, zwiększa się zainteresowanie sposobami jego
polepszenia poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych. Wśród nich można
wyróżnić metody, które są chętniej wykonywane przez właścicieli czy zwyczajnie
częściej stosowane. Przyczyną powstawania takich tendencji są czas jaki dany zabieg
jest na rynku, powszechność, czy ilość badań potwierdzających ich działanie. Duże
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znaczenie ma także aspekt popularności, który znacząco wpływa na wybór danej
metody relaksacyjnej.

Cel pracy
Celem powyższej pracy było przedstawienie wybranych metod relaksacji
stosowanych u koni i sposobu ich oddziaływania na ich psychikę.

Metodyka
Badania oparto na literaturze naukowej, popularno-naukowej oraz własnym
doświadczeniu. Pod uwagę wzięte zostały takie metody rozładowywania stresu jak:
masaż, aromaterapia, stretching, nanoplastry, a także odziaływanie muzyki na konie.
Wyniki zostały przedstawione w formie opisowej.
Wyniki badań i dyskusja
Spośród metod odstresowywujących koni ich właściciele najchętniej
wybierają masaż. Jest to zabieg, o którym najczęściej się słyszy oraz na którego
temat przeprowadza się najwięcej badań. Prawdopodobnie dlatego, że jest zabiegiem
znanym od wielu lat. Masaż to celowe i plastyczne odkształcenie tkanek miękkich,
wywołane poprzez odpowiednio dobrane bodźce mechaniczne na powierzchnie ciała
lub jego część (Kassolik i in., 2003, s. 281) (Rysunek. 1). Do przeciwskazań
stosowania masażu należą m.in.: nowotwory, krwotoki, podwyższona temperatura
ciała, choroby zakaźne lub otwarte rany. Efekty masażu zależne są od tego jaki jego
rodzaj zastosujemy. Wyróżnia się masaż sportowy, na który składają się masaż
rozgrzewający

i relaksacyjny

oraz

masaż

terapeutyczny,

który

dzieli

się

na rehabilitacyjny i leczniczy (Niklewska i in., 2017, s. 47). Masaże te najczęściej
wykonuje się u koni sportowych, biorących udział w takich dyscyplinach jak wyścigi
konne, skoki przez przeszkody, ujeżdżenie. Celem masażu relaksacyjnego jest
wyciszenie i zrelaksowanie konia, redukcja napięcia mięśniowo-nerwowego
oraz zmniejszenie poziomu stresu. Masaż ten wykonywany jest wzdłuż włókien
mięśniowych. Badania przeprowadzone przez Kędzierskiego i innych (2017, s. 104)
dowiodły, że konie masowane codziennie były o wiele bardziej zrelaksowane
i osiągały najlepsze wyniki w wyścigach. Według cytowanych powyżej autorów
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masaż relaksacyjny wykonywany nawet rzadziej (3 razy w tygodniu) powodował
progres w wynikach sportowych koni. Z badań przeprowadzonych przez Kuzborską
(2017, s. 52) wynika, że podczas masażu można zaobserwować liczne zachowania
relaksacyjne

takie

jak:

drzemanie,

rozluźnienie

dolnej

wargi,

napieranie

na masującego, oblizywanie się, odciążenie kończyn, opuszczanie głowy, parskanie,
rozciąganie, rozkładanie luźno uszu na boki, wyciąganie szyi, wyciąganie górnej
wargi, ziewanie oraz żucie. Świadczy to o tym, że konie poddawane masażom
potrafią w widoczny sposób demonstrować stopień relaksacji. W zależności od partii
ciała, która jest poddawana zabiegom zachowanie te mogą być różne i występować
z różnym natężeniem. Jednak sam fakt, iż zwierzęta te potrafią nawet drzemać
w trakcie masażu dowodzi jego pozytywnego oddziaływania.

Rysunek. 1. Przeprowadzanie masażu (A. Kuzborska)

Kolejną metodą jest aromaterapia. Jest to metoda terapeutyczna, w której
wykorzystuje się substancje aktywne, takie jak estry, aldehydy, alkohole, fenole
czy ketony, zawarte w różnych częściach roślin. Otrzymuje się je w wyniku m.in
destylacji, a końcowym produktem są olejki eteryczne. Wyróżnia się dwa obszary ich
oddziaływania, jeden oparty na wpływie na układ limbiczny, przez układ węchowy;
drugi

na

właściwościach

farmakodynamicznych

oraz

farmakokinetycznych

(Zdrojewicz i in., 2014, s. 387). Odpowiednie mieszanki ziół czy kwiatów swoim
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zapachem

są

w stanie

stymulować

impulsy

nerwowe

powodując

zmianę

we frekwencji fal mózgowych, zrelaksować mięśnie, uspokoić bądź pobudzić.
Olejków można używać w inhalacjach, podczas masażu, w kąpielach, płucząc usta,
natryskach czy okładach leczniczych. Olejkiem stosowanym przy inhalacjach
relaksacyjnych jest olejek lawendowy działający bezpośrednio na ośrodkowy układ
nerwowy.

W

badaniach

wyciąg

ten

wykazywał

właściwości

sedatywne,

uspokajające, redukujące odczucie lęku zarówno u zwierząt jak i ludzi (Chea, 2016,
s. 5). Dodatkowo redukował on zachorowalność na choroby układu oddechowego
(Nartowska, 2012, s. 6). Z badań przeprowadzonych przez Heitman i innych (2018)
na 8 koniach różnych ras wynika, że stosowanie u koni olejku z lawendy w trakcie
stresowej sytuacji, w tym wypadku przewozu, redukowało poziom kortyzolu
we krwi. Innymi olejkami o właściwościach uspokajających są m.in. olejek
jaśminowy oraz cytrynowy, aczkolwiek potrzeba więcej badań w zakresie ich
oddziaływania na zwierzętach, żeby jednoznacznie stwierdzić ich działanie
(Zdrojewicz i in., 2014, s. 389).
Stretching to seria ćwiczeń, które wykonuje się po „rozgrzaniu” konia,
mająca na celu rozciągnięcie tkanek, głównie mięśni i ścięgien. Stosowane zwykle
przed znacznym wysiłkiem fizycznym, w celu uniknięcia urazów takich jak
naderwanie czy naciągnięcie mięśni, bądź stawów. Dodatkowo stretching wpływa
korzystnie na cyrkulację limfy i krwi, redukuje sztywność oraz napięcie mięśniowe,
pozwala także na zwiększenie zakresu ruchów w stawie. U koni zwiększa długość
wykroku, wspomaga i wydłuża działanie efektów terapeutycznych płynących
z masażu (Niklewska i in., 2017, s. 100). Nelson i Kokkonen (2010, s. 8-9) w swojej
pracy wyróżniają 4 rodzaje stretchingu stosowanego w przypadku zajęć fitness.
Stretching statystyczny, torowanie nerwowo-mięśniowe, stretching balistyczny,
rozciąganie. U koni najczęściej stosuje się stretching statystyczny, podczas którego
przyjmujemy konkretną pozycję, która rozciąga mięsień i pozostajemy w niej
przez kilka sekund. Stosuje się rozciąganie szyi w dół, bądź w górę, odruchowe
rozciąganie grzbietu, protrakcja kończyny przedniej, retrakcja kończyny tylnej
(Zaranek, 2009, s.35-37). Tak jak u ludzi stretching nie tylko wpływa korzystnie
na funkcjonowanie organizmu, ale także działa relaksująco. Seria spokojnych,
powolnych ćwiczeń wycisza oraz uspokaja konia. Stosowane podczas rozciągania
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przysmaku jest także pozytywnym bodźcem dla zwierzęcia, sprawiającym,
że ma lepszy nastrój oraz chętniej z nami współpracuje.
Spośród wymienionych dotąd metod najbardziej innowacyjną jest stosowanie
nanoplastrów. To plastry będące połączeniem akupunktury z nanotechnologią.
Na rynku polskim jest to stosunkowo nowa metoda. Nanoplastry to bioelektrody,
które odbijają niewielkie ilości światła pod wpływem ciepłoty ciała. Plastry dla koni
nie są transdermalne, co oznacza, że żadna substancja nie przenika do organizmu,
mimo to są one wykonane z nieszkodliwej mieszaniny naturalnych związków
organicznych oraz aminokwasów. Działanie plastrów opiera się na naturalnej
stymulacji punktów akupunktury ciała, dzięki czemu możemy zniwelować ból
oraz odnowić równowagę energetyczną. Skutecznie redukują także poziom stresu
u koni poprzez obniżenie poziomu kortyzolu. Efekt ma utrzymywać się przez 72
godziny, a rezultat widoczny jest już po 5 minutach od aplikacji jedynie 2-4 plastrów
(Nanoteam, 2015). Nanoplastry to wciąż nowa metoda, którą najczęściej spotyka się
u koni sportowych. Do nich oraz jeźdźców jest skierowana oferta dystrybutorów tej
technologii.
Najciekawszą metodą używaną w celu poprawy komfortu psychicznego jest
muzyka. Od wielu lat jest ona stosowana jako dodatkowy element terapeutyczny
w leczeniu różnego rodzaju schorzeń u ludzi (Dobrzyńska i in., 2006, s.107).
Muzyka zależnie od jej gatunku może wywołać różne stany emocjonalne. Według
Galińskiej (1988, s. 156) muzykoterapia oddziałuje w czterech różnych sferach:
pedagogicznym, psychomotorycznym, psychologicznym oraz psychosomatycznym.
Badania wykazują, że nie tylko muzyka klasyczna dotąd uważana za relaksacyjną,
wywiera uspokajający wpływ, ale na odbiór mają także wpływ osobiste preferencje
oraz stopień wyedukowania słuchaczy. Najlepsze rezultaty dają utwory lubiane
przez słuchającego, także zarówno muzyka klasyczna jak i rock mogą dla kogoś być
uspokajające (Burns J i in., 1999, s. 200 ; Burns J i in., 2002, s.112).
Badania wykonane na psach umieszczonych w schronisku wykazały,
że w grupie badawczej zachowanie oraz poziom kortyzolu, ulegały zmianom,
gdy psom emitowano muzykę klasyczną. Efekt był jednak na tyle krótkotrwały,
że aby

określić

czy

przyczyną

było

odtwarzanie

tego

samego

utworu

czy odwrażliwienie się na bodziec, wymaga dalszych badań (Bowman i in., 2015,
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s.78). Badania wykonane przez M.E Wilsona i innych (2011, s.322) na 12 źrebiętach
wykazały, że w grupie, której odtwarzano muzykę tętno było niższe niż w grupie
kontrolnej. Konie, które słuchały motywu przewodniego z filmu pt. ”Forest Gump”
wykazywały mniej zachowań stresowych takich jak stawanie dęba, kopanie,
niespokojne kłusowanie podczas przebywania w stajni. W badaniach Stachurskiej
i innych (2015, s. 651) wykorzystano specjalnie skomponowaną muzykę
przypominającą soundtrack’i filmowe grane na dziesięciostrunowej gitarze.
Odtwarzano ją grupie składającej się z 46 koni rasy arabskiej. Badania wykazały,
że muzyka miała uspokajający wpływ na konie oraz polepszała ich wyniki podczas
wyścigów konnych, jednak efekt pozytywny wygasał po okresie 3 miesięcy
od odtwarzania muzyki zwierzętom.

Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonej analizy literatury źródłowej temat relaksu
i odstresowywania koni jest wciąż rozwijającym się zagadnieniem. W przyszłości
możemy spodziewać się nowych sposobów i metod stosowanych w celu podnoszenia
komfortu psychicznego zwierząt. Ilość badań przeprowadzanych na koniach wciąż
jest ograniczona, dlatego, trudno jest jednoznacznie określić czy muzyka,
bądź aromaterapia wpływa relaksacyjnie na konie. Jednak właściciele zwierząt
stosujący te metody w stajniach uważają, iż wykazują one pozytywny wpływ
na konie, co zachęca do przeprowadzania dalszych badań.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszej publikacji są sposoby rozładowywania stresu u koni
jakie stosują ich właściciele. Wraz ze wzrostem popularności jeździectwa, wzrasta
poziom eksploatacji koni, w związku z tym powstają nowe metody mające na celu
zwiększenie dobrostanu tych zwierząt. Powstają nowe systemy utrzymania
oraz sposoby leczenia, w tym fizjoterapii, oraz dbania o komfort psychiczny
zwierząt. Zapewnienie odpowiedniej ilości relaksu i komfortu jest niezbędne
w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Istnieje wiele metod obniżających stres
u koni, bądź wywołujących stan relaksacji, wiele z nich jest odpowiednikiem
sposobów stosowanych u ludzi. Do takich metod zalicza się m.in.: masaż,
aromaterapię, stosowanie nanoplastrów, stretching, a także oddziaływanie muzyką.
Część z nich to jednocześnie metody wykorzystywane w fizjoterapii, a więc dbanie
o stan emocjonalny konia idzie w parze z pozytywnym odziaływaniem na jego
zdrowie i kondycję.

Summary
The subject of this publication are ways of relieving stress in horses that
their owners use. With the increasing popularity of horse riding, the level of horse
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exploitation increases, therefore new methods are created to increase the welfare of
these animals. New methods of maintaining and treating, including physiotherapy,
and taking care of their psyche arise. Providing the right amount of relaxation
and comfort is essential in maintaining emotional balance. There are many methods
of reducing stress in horses or causing a state of relaxation, many of them are
equivalent to the methods used for humans. Such methods include massage,
aromatherapy, the use of nanoplasters, stretching and listening to music. Some of
them are also methods used in physiotherapy, so caring for the emotional state of
the horse goes hand in hand with positive impact on its’ health, condition.
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WIRUSY W ŻYWNOŚCI – MAŁO ZNANE, ALE GROŹNE
FOOD VIRUSES - LITTLE KNOWN, BUT RISIBLY

Wstęp
,,Virus” – w języku łacińskim oznacza truciznę lub jad, z tego słowa wywodzi
się określenie ,,wirus”. Wirusy są mikroorganizmami całkowicie zależnymi
od żywych komórek swojego gospodarza, stąd ich określenie ,,obligatoryjne
(bezwzględne) pasożyty”. Są specyficznej budowy ze względu na brak struktury
komórkowej (Collier i Oxford, 2001, s. 22-45). Jedną z dróg szerzenia się wirusów
jest droga fekalno-oralna. Źródłem wirusów mogą być żywność i woda. Mogą
znajdować się w surowcach, na liniach produkcyjnych, opakowaniach lub pochodzić
od pracowników produkcji. Według WHO corocznie zatrucia pokarmowe są
przyczyną śmierci ponad 2 mln ludzi na całym świecie (WHO). Obecnie zbieraniem
informacji na temat wirusowych zakażeń oraz zapobieganiem ich powstawania
i rozprzestrzeniania się zajmuje się organizacja NeuroNet skupiająca się głównie
na najpowszechniejszych zakażeniach powodowanych przez rodzaj Norwolk-like
viruses. NeuroNet

również

zajmuje się porządkowaniem taksonomicznym

genotypów i taksonów Norowirusów (RIVM, 2017).
W niniejszej pracy opisano szczegółowo następujące wirusy:
1.

Wirus Norwalk, Rodzina: Caliciviridae, Rodzaj: Norwalk-like viruses

2.

Rotawirusy A i B, Rodzina: Reoviridae, Rodzaj: Rotavirus

3.

Hepatitis A Virus, Rodzina: Picornaviridae, Rodzaj: Hepatovirus

4.

Hepatitis E Virus, Rodzina: Hepeviridae, Rodzaj: Hepatitis E-like viruses
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5.

Adenowirusy, Rodzina: Adenoviridae, Rodzaj: Mastadenovirus

6.

Ludzki Astrovirus, Rodzina: Astroviridae, Rodzaj: Astrovirus

Norowirusy (NoV) (wirus Norwalk)
Często obserwuje się przypadki zatruć Norowirusami, należącymi do rodziny
Caliciviridae, poprzez żywność. Źródłem wirusa może być zarówno żywność
pochodzenia zwierzęcego, głównie ryby i owoce morza oraz żywność pochodzenia
roślinnego, np. maliny, sałata czy inne owoce i warzywa (Kodeks praktyki
higienicznej dla świeżych owoców i warzyw, 2003, s. 10). Bardzo często
do zakażenia dochodzi po spożyciu skorupiaków ze względu na to, że produkty te są
spożywane bez właściwej obróbki termicznej. Wirusy izolowane są także z sałat,
sałatek lub produktów gotowych do spożycia (RTE, ang. ready to eat). Również
zanieczyszczeniem wirusem mogą ulec lody, ciastka i ciasta czy mięso. Źródłem
wirusa mogą być także osoby serwujące jedzenie (Kapikian i in., 1972, s. 1075).
Norowirusy mogą rozprzestrzeniać się drogą fekalno – oralną (bezpośrednio) lub
także pośrednio poprzez kontakt ze skażona powierzchnią. Dawka infekcyjna
uzależniona jest od kilku czynników, m.in. od stanu zdrowotnego konsumenta
żywności oraz właściwości żywności.
Norovirus jest jednym z najmniejszych wirusów, jego średnica wynosi
zaledwie 27-40 nm. Nie posiada wypustek ani otoczki. Wirusy z tej grupy nazywane
są małych okrągłymi wirusami (SRSV, ang. small round structured viruses). Ich
materiałem genetycznym jest jednoniciowy RNA. Wśród tej rodziny wyróżnia się
5 grup genetycznych: GI, GII, GIII, GIV oraz GV. Typ GI i GII oraz GIV są
patogenne dla ludzi, a najbardziej rozpowszechniony jest GIV, przy czym GI zwykle
przenoszony jest przez wodę, co świadczy o jego większej stabilności i zdolności
przeżycia w takim środowisku. Natomiast genotyp GII Norowirusów często izoluje
się z żywności. Podział na genotypy powstał ze względu na różnice w sekwencji
aminokwasów kodujących białko VP1 kapsydu (Hutson i in., 2014; Ramani i in.,
2014, s. 2; Matthews i in., 2013, s. 1165; Zheng i in., 2006, s. 313).
Zakażenia Norowirusami dotykają głównie młodzież i dorosłych, choć
według danych literaturowych więcej dzieci zapada na infekcje Norowirusowe
niż Rotawirusowe (Ramani i in., 2014, s. 3). Dużo przypadków ognisk notuje się
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w zamkniętych placówkach, np. w domach opieki społecznej. U dzieci poniżej
5 roku życia zarażenia Norowirusami występują sporadycznie. Niekiedy takie
zakażenie przebiega bezobjawowo, ale często występuje nieżyt żołądka i jelit,
niekiedy o ostrym przebiegu, tzw. ostre zakaźne niebakteryjne zapalenia żołądka
i jelit u ludzi (AING, ang. acute infectious nonbacterial gastroenterititi). Objawy to:
biegunka, wymioty czy też nudności, bóle brzucha, mięśni oraz gorączka. Czas
inkubacji choroby wynosi od 12 do 48 godzin a objawy trwają od 24 do 48 godzin
(Dziubek, 2011, s. 396; Jagielski, 2010, s. 212-213). Wirus po wniknięciu
do organizmu

ludzkiego namnaża się

w błonie śluzowej

jelita cienkiego.

To powoduje zaburzenie procesu wchłaniania przez nabłonek jelitowy, ponadto,
nawet po ustąpieniu objawów dochodzi do uwalniania bardzo dużej ilości wirusów
potomnych z kałem (Gospodarek i Zalas-Więcek, 2009, s. 3-8). Leczenie polega na
nawadnianiu chorego, a przebycie zakażenia nie daje odporności przy ponownym
kontrakcie z wirusem. Zapobieganie zakażeniom polega na przestrzeganiu zasad
higieny, myciu rąk przed każdym kontraktem z żywnością czy nie dopuszczanie osób
uskarżających

się

na

biegunki

czy

mdłości

do

produkcji,

zbioru

lub przygotowywania żywności.
W Polsce, w latach 2004-2008 zarejestrowano 154 ognisk wywołanych przez
Norowirusy. Natomiast w latach 2007-2008 Norowirusy były drugim w kolejności
najczęstszym

czynnikiem

etiologicznym

zakażeń

układu

pokarmowego,

który wywołał 130 ognisk (Rysunek 2) (Napiórkowska i Sadkowska-Todys, 2010, s.
28-29).
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Rysunek 1. Lokalizacja ognisk wywołanych przez Norowirusy w latach 2007-2008 w Polsce
(Napiórkowska i Sadkowska-Todys, 2010, s. 28-29).

Rotawirus
Inną grupą wirusów zdolną do wywołania zapalenia żołądka i jelit są
Rotawirusy, z rodziny Reoviridae. Rozprzestrzeniają się nie tylko poprzez żywność,
ale także przez kontakt bezpośredni z osobą chorą lub jej wydalinami a nawet
w sposób pośredni przez zanieczyszczone przedmioty, w tym naczynia i sztucce
(Łoś-Rychtarska i Czerwionka-Szaflarska, 2011, s. 61).
Rotavirus (Rysunek 4) posiada trzywarstwowy kapsyd, który zbudowany jest
z 4 białek: białka VP7 i VP4 tworzące zewnętrzną otoczkę oraz białka VP6 oraz
VP2, które stanowią otoczkę wewnętrzną. Ze względu na właściwości immunogenne
proteiny VP6 obecnej na kapsydzie wirusy te zostały podzielone na 7 grup. W grupie
A ze względu na antygenowość białka VP6 wyodrębniono podgrupy antygenowe: I,
II, i + II i nie i nie II (Gusmao i in., 1999, s. 83). Białka VP7 i VP4 odpowiedzialne
są za stymulację produkcji przeciwciał neutralizujących. Ponadto VP7 zajmując 90%
całego wirionu decyduje o serotypie wirusa. Rotawirusy są szczególnie odporne
na czynniki fizyczne i chemiczne. Ponadto cechują się dużą tolerancją na szeroki
zakres pH, są one bowiem zdolne do zakażenia w pH od 3 do 9. Wirusy te można
jednak inaktywować działaniem alkoholu etylowego, fenolu, formaliny, podchlorynu
sodu (Jagielski, 2010, s. 198-199). Wirusy z rodziny Reoviridae namnażają się
w jelicie, uszkadzając enterocyty, zwykle te ze środkowego i końcowego odcinka
kosmków jelitowych, jednocześnie zmniejszając powierzchnie wchłaniania. Ponadto
indukują syntezę białek NSP4 – są to toksyny, które nie tyko uszkadzają enterocyty
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prowadząc do zaburzenia ich funkcji, ale również mają zdolność przenikania
do osocza, płynu mózgowo rdzeniowego, co prowadzi do powikłań pozajelitowych
(Halaihel i in., 2000, s. 9464 i 9470).

Rysunek 2. Rotawirus, obraz mikroskopowy w mikroskopie elektronowym.

Rotawirusy są główną przyczyną zachorowań małych dzieci w wieku od 6
do 24 miesięcy oraz niemowląt. Po trzecim roku życia zarażenia Rotawirusami są
rzadsze (Szczepaniak i Jarząbek, 1997, s. 168-169). Okres inkubacji choroby wynosi
1-3 dni (przeważnie 48-72 godziny), a objawy utrzymują się 4-7, niekiedy do 10 dni.
Są to: intensywna biegunka, wymioty oraz gorączka sięgająca 38,5oC. U osób
z obniżoną odpornością często występuje także zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie
wątroby oraz

przewlekła

biegunka.

Niekiedy mogą

wystąpić

powikłania

neurologiczne lub zaburzenia hematologiczne. Do wywołania objawów wystarczy
zaledwie od 10 do 100 cząstek wirusa, przy czym ilość wirionów wydalanych
z kałem chorego może sięgać 1 miliona/ gram kału (Wróblewska, 2014, s. 346-347).
Leczenie nieżytów żołądkowo-jelitowych wywołanych przez Reoviridae, tak
jak w przypadku Norowirusów, polega na nawadnianiu chorego, a co za tym idzie
wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej. Obecnie na rynku dostępne są
doustne, atenuowane szczepionki przeciwko wirusom: Rotarix (GlaxoSmithKline
Biologicals, Rixensart, Belgia) wprowadzona do obrotu w 2008 roku i RotaTeq
wprowadzonej w 2006 roku (Merck and Co, Whitehouse Station, New Jersey)
(European Medicines Agency, 2012). W Polsce jedynie 15% społeczeństwa poddaje
dzieci szczepieniom przeciwko Rotawirusom. Przy czym w Austrii Czy Belgii, gdzie
szczepionka jest refundowana aż około 90% rodziców decyduje się na zaszczepienie
dzieci. Choć istnieje kilka przeciwskazań podania szczepionki, m.in. wrodzone wady
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przewodu pokarmowego czy nadwrażliwość na substancje czynną to szczepionki te
chronią przed wystąpieniem powikłań oraz przed ciężkim przebiegiem choroby
(Cortese i in., 2009, s. 4-25; Payne i in., 2011, s. 5).
Według danych literaturowych najwięcej zgonów dzieci i niemowląt
spowodowanych Rotowirusami notuje się w krajach rozwijających się. Corocznie na
świecie występuje około 140 mln przypadków zakażeń rotawirusowych, z czego
nawet 870 000 pacjentów umiera z powodu odwodnienia, utraty elektrolitów
lub powikłań. W Stanach Zjednoczonych każdego roku notuje się 40-125 zgonów
spowodowanych

rotawirusowym

zapaleniem

żołądka.

Zbieraniem

danych

epidemiologicznych oraz zapobieganiem występowaniu zakażeń Rotawirusami
zajmuje się od 2007 roku organizacja euroRotaNet do której należy obecnie
19 krajów (Gusmao i in., 1999, s. 1, Jagielski, 2010, s. 202).

Hepatitis A i E Virus (HAV) i E (HEV)
Hepatitis A Virus wywołuje zapalenie wątroby typu A (wzw A). Jest to wirus
posiadający jednoniciowe DNA, w obrębie którego wyróżnia się 7 genotypów,
z czego te należące do grupy I-IV są patogenami ludzi, a genotyp III jest najbardziej
rozpowszechniony (Bowden, 2010, s. 245, 246). W ostatnich latach powszechnym
źródłem wirusa odpowiedzialnego za wzw typ A były suszone pomidory. We Francji
w 2011 roku 59 osób uległo zatruciu po spożyciu tego produktu (Bulletin
Epidemiologique Hebdomadaire, 2011). Najwięcej przypadków wzw A obserwuje
się w krajach rozwijających się, gdzie zwykle występuje niższy standard sanitarny.
Zwykle zakażenie ustępuje samo, ale może mieć także charakter niełagodnego
nieżytu wątroby i jelit. W ciężkim przypadkach może wystąpić piorunujące zapalenie
wątroby. Najbardziej narażone na powikłania są osoby starsze i dzieci. Objawy
zakażenia to żółtaczka, gorączka czy złe samopoczucie. Wirus wydalany jest z kałem
w największych ilościach jeszcze przed wystąpieniem objawów. Z chwilą pojawienia
się pierwszych symptomów ilość wirionów w kale maleje. Liczbę zachorowań
w wybranych latach w Polsce przedstawiono na rysunku 3. Według danych
literaturowych od 2006 roku około 96-99% wszystkich chorych na wirusowe
zapalenie wątroby typu A było hospitalizowanych (Baumann, 2009, s. 242;
Baumann-Popczyk, 2012, s. 274).
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Rysunek 3. Zachorowalność na wzw typ A w Polsce w wybranych latach (Sitarska- Gołębiowska
i Bielak, 2003, s. 129; Magdzik, 2005, s. 291; Baumann 2009, s. 242; Baumann, 2010, s. 236;
Baumann-Popczyk, 2011, s. 251, 2012, s. 274; Polański, 2017, s. 346; Baumann-Popczyk, 2015,
s. 368; Baumann-Popczyk, 2013, s. 347; Baumann-Popczyk, 2014, s. 361).

Z wykresu wynika, że od 2011 roku ilość zachorowań uległa znacznemu
zmniejszeniu. Wiąże się to z coraz większą chęcią szczepienia przeciwko HAV
oraz większą higieną, nie tylko w krajach rozwiniętych, ale i rozwijających się.
Szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby typu A nie jest obowiązkowe.
Zaleca się poddać szczepieniu osoby wyjeżdzające do krajów, gdzie zapadalność
na tę chorobę jest wysoka, osoby zajmujące się produkcją lub zbiorem żywności,
osoby zatrudnione w sortowniach odpadów komunalnych, również dzieci i młodzież,
które nie chorowały na wzw typu A (Baumann-Popczyk, 2012, s. 275).
Hepatitis E Virus jest czynnikiem etiologicznym zapalenia wątroby typu E.
HEV często izoluje się z wody lub żywności, np. owoców morza czy suszonych
pomidorów. Wyróżnia się 2 wzory rozprzestrzeniania tego wirusa. Pierwszy
występuje w krajach rozwijających się, gdzie dominuje genotyp 1 i 2 oraz drugi
w krajach rozwiniętych z przewagą genotypu 3 i 4 (Wróblewska, 2014, s. 401).
W przypadku tego wirusa bardzo rzadko obserwuje się zakażenia bezpośrednie od
innego chorego.
Na budowę HEV składa się dodatnio spolaryzowane, jednoniciowe RNA.
Wirus ten nie posiada otoczki. Jego genom składa się z 5’ regionu niekodującego
(NCR), trzech ramek odczytu (ORF 1, 2 i 3) i 3’ regionu NCR. Najważniejszy z tych
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elementów to region 5’, ze względu na obecne tam poliproteiny uczestniczące
w replikacji wirusa. W ORF 2 znajdują się geny kodujące białka kapsydu Badania
molekularne ujawniły istnienie 5 genotypów tego wirusa. Genotyp 1 (tzw. szczep
azjatycki) rozprzestrzenił się w Azji i Afryce, typ 2 (szczep meksykański
i afrykański) lokalizuje się w Meksyku i Czadzie, genotyp 3 można znaleźć na całym
świecie, typ 4 izolowano głównie w Tajwanie, Japoni i Chinach, a ostatni genotyp
w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Hiszpanii. Pierwsze dwa genotypy są
patogenami wyłącznie ludzi, natomiast zdolność do zarażenia zarówno ludzi
i zwierząt mają 4 z 5 genotypów (Mushahwar, 2008, s. 646-648; Pavio i in., 2010,
s. 2-3; Meng, 2010, s. 3; Meng, 2010, s. 154-155).
Okres inkubacji zapalenia wątroby typu E wynosi 2-3 miesiące a przebieg
uzależniony jest od dawki wirusa. W pierwszych dniach zakażenie ma charakter
nagły. Objawy to żółtaczka, jadłowstręt, ból brzucha, gorączka, nudności i wymioty.
U dzieci często wzw E przebiega bezobjawowo. Pomimo tego niekiedy występują
powikłania, np. w 1-4% przypadków występuje piorunujące zapalenie wątroby.
Śmiertelność powodowana wzw typ E osiąga 4%, przy czym wśród kobiet
ciężarnych może osiągać 20% (Navaneethan i in., 2008, s. 1196). Największa ilość
wirusów potomnych w kale obserwowana jest przed wystąpieniem objawów (Meng
i Renou, 2010, s. 5; Meng, 2010, s. 6-7).
Zakażenie HEV u zwierząt (świnia) zaobserwowano już w 1997 roku.
Następnie wirusa udało się wykryć u ptaków, kur i innych gatunków zwierząt.
Obecnie przyjmuje się, że zapalenie wątroby typu E jest chorobą odzwierzęcą i jedną
z dróg przenoszenia wirusa do organizmu człowieka jest spożycie skażonego mięsa
(Meng i Reno, 2010, s. 11-12; Meng, 2010, s. 5). Przykłady żywności, po zjedzeniu
której wystąpiło zapalenie wątroby typu E przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.
Przykłady żywności zainfekowanej HEV.
Produkt
Dzik – grillowane mięso
Świnia – grillowana wątroba
Dzik – grillowane mięso
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Genotyp HEV

Źródło

3

Li i in., 2005, s. 1958

3,4

Tamada i in., 2004, s. 870

3

Yazaki i in., 2003, s. 2356

Badania epidemiologiczne wykazały, że obecnie w Egipcie 70%, a w Stanach
Zjednoczonych 30% populacji posiada przeciwciała anty-HEV. Ponadto, w Japonii
2% a w USA aż 11% sprzedawanych świń również posiada takie przeciwciała,
co świadczy o przebytej lub świeżej infekcji wzw typ E (Stoszek i in., 2006, s. 100;
Feagins i in., 2007, s. 916; Yakazaki i in., 2003, s. 2355).

Adenowirusy (HAdV)
Wirusy z rodziny Adenoviridae, są czynnikiem etiologicznym ostrego zapalenia
żołądka i jelit (AGE, ang. acute gasroenteritis) (Corcoran i in., 2014, s. 1668).
Adenowirusy wywołują AGE o przebiegu od umiarkowanego do ciężkiego. Oprócz
zakażeń pokarmowych również mogą być przyczyną chorób układu oddechowego,
zapalenia spojówek czy pęcherza moczowego. Dziecięce zapalenie żołądka i jelit jest
drugą najczęstszą przyczyną zgonów dzieci na świecie. Według literatury każdy
człowiek do 10 roku życia przebył zakażenie Adenowirusami (Manos i Piotrowska,
2000, s. 321). Przykłady pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia
Adenowirusami przedstawiono w tabeli 2 (Black i in., 2010, s. 1985; Corcoran i in.,
2014, s. 1669; Lion, 2014, s. 444-445).
Tabela 2.
Pacjenci hospitalizowani z powodu infekcji HAdV (La Rosa i in., 2015, s. 5).
Wiek Pacjenta i płeć

Objawy (czas trwania)

1.

19 miesięcy, dziewczynka

Biegunka i wymioty (4 dni)

2.

22 miesięcy, dziewczynka

Biegunka i wymioty (1 dzień)

3.

6 miesięcy, chłopiec

Biegunka (2 dni)

4.

8 miesięcy, chłopiec

Biegunka (6 dni)

5.

24 miesiące, chłopiec

Biegunka i wymioty (3 dni)

6.

4 miesiące, nieznana

Biegunka i wymioty (4 dni)

Adenowirusy są wirusami bezotoczkowymi, posiadają dwuniciowe DNA.
HAdV podzielono na 7 grup oznaczanych jako A-G. Według badań klinicznych za
powodowanie biegunek i wymiotów najczęściej odpowiedzialna jest grupa F40
i F41. Również grupa C i D może powodować biegunki (Robinson i in., 2013,
s. 1210-1215; La Rosa i in., 2015, s. 3; Dzieciątkowski, 2014, s. 294).
Objawy zakażenia Adenowirusami to biegunka trwająca około 4 dni,
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z wodnistymi stolcami, ponadto stwierdza się obecność śluzu w kale. Do innych
objawów należy gorączka, bóle brzucha i niekiedy wymioty. Uwalnianie potomnych
wirionów wirusa z kałem trwa nawet do 10 dni (Dzieciątkowski, 2014, s. 296;
Corcoran i in., 2014, s. 1663; Porte i in., 2016, s. 404). Niekiedy w następstwie
zakażenia węzłów chłonnych w jamie brzusznej może dojść do wgłębienia jelita,
które powoduje niedrożność (Manos, 2000, s. 322). Pomimo tego, że zakażenie
Adenowirusami często ma charakter samoograniczający to czynnik ten może
doprowadzić do zgonu, nawet u osób z prawidłową odpornością. U osób
z nieprawidłowo

działającym

układem

immunologicznym

wirusy

mogą

przemieszczać się po całym organizmie doprowadzając do niewydolności wielu
narządów jednocześnie i w konsekwencji do zejść śmiertelnych (La Rosa i in., 2015,
s. 1-2).
Epidemie AGE wywołane przez Adenowirusy dotykają miejsca o niskim
standardzie sanitarnym i higienicznym. Przykładem jest wybuch epidemii w ubogiej
dzielnicy Bangu w Rio Je Janeiro w Brazyli w 2013 roku. Zakażenie HAdV dotknęło
wówczas 19 osób i trwało około 10 dni (Portes i in., 2016, s. 405).

Ludzki Astrovirus (HAtVs)
Wirusy z rodziny Astroviridae powodują ostre biegunki. Bardzo często
zakażenie tym czynnikiem dotyka osoby w podeszłym wieku, dzieci oraz osoby
z obniżoną odpornością. Astrowirusy są dla nich szczególnie niebezpiecznie,
ze względu na możliwość wystąpienia powikłań. Zakażenie może wystąpić
po spożyciu zanieczyszczonej wody lub żywności, głównie owoców morza (Victoria
i in., 2017; s. 939; Bosch, Pinto i Guix, 2014, s. 1056).
Astrovirus

posiada

jednoniciowy

RNA,

zamknięty

w ikosaedralnym

kapsydzie. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa astron oznaczającego gwiazdkę
ze względu na kształt wirusa, przypominający 6-ramienną gwiazdę (rys. 4).
Astrowirusy patogenne dla człowieka (HAstV-8) podzielono na 8 genotypów. Dla
ludzi patogenne są genotyp HAstV 1, 5, 8 i 9, przy czym najbardziej
rozpowszechniony jest HAstV-1 (Xavier i in., 2015, s. 6). Astrowirusy są stabilne
w wodzie słodkiej i morskiej co umożliwia ich szerokie rozprzestrzenianie się.
Poprzez zanieczyszczoną fekaliami wodę, wirusy mogą przenosić się na warzywa,
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takie jak sałata, cebula oraz owoce (np. truskawki, maliny). Takie produkty są często
podawane do spożycia bez obróbki termicznej, co sprzyja rozprzestrzenianiu się
wirusa (Dong i in,. 2011, s. 12681-12682; Wróblewska, 2014, s. 340; Pinto i Bosch,
2008, s. 185; Bosch i in., 1997, s. 245).

Rycsunek 4. Astowirus w mikroskopie elektronowym.
(https://web.stanford.edu/group/virus/astro/2004ambili/Astrohome.html).

Dużo

ognisk

infekcji

powodowanych Astrowirusami

lokalizuje

się

w miejscach takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły. Okres inkubacji choroby
wynosi od 2 do 3 dni. U bardziej wrażliwych osób pojawiają się objawy: biegunka
trwająca 2-3 dni, bóle brzucha, gorączka, brak apetytu. Zakażenie tym wirusem jest
niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością, dzieci i osób starszych. Astrowirusy
mogą u nich doprowadzić do zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, wiremii,
przewlekłej biegunki, a nawet zgonu (Wunderli i in., 2011, s. 4-6). Szczegółowe
badania wykazały, że wirusy te lokalizując się w jelicie i niszczą dojrzałe enterocyty
doprowadzając w konsekwencji do atrofii kosmków jelitowych (Grey i in., 1980,
s. 77-81). U dzieci może to doprowadzić do wgłębienia jelit zmniejszającego ich
drożność oraz upośledzającego funkcję wchłaniania związków przez nabłonek
jelitowy (Lee i in., 2013, s. 168). Największe zniszczenia obserwuje się w jelicie
czczym

i krętym.

Badania

laboratoryjne

przeprowadzane

na

zwierzętach

z niesprawnie działającym układem immunologicznym wykazały, że wirusy te mogą
lokalizować się także w wątrobie, śledzionie czy nerkach. Pomimo tego większość
zakażeń przebiega bezobjawowo, szczególnie u dorosłych. Osoby zakażone wydalają
jednak duże ilości cząstek wirusa stwarzając zagrożenie dla innych osób w swoim
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otoczeniu (Wróblewska, 2014, s. 341; Victoria i in., 2007, s. 939-942; Pager i Steele,
2002, s. 1452; Lee i in., 2013, s. 450; Kurtz i in., 1972, s. 225-230; Yokoyama i in.,
2012, s. 12269).
Obecnie zakażenia Astrowirusami notuje się na całym świecie. Podaje się,
że około 9% wszystkich niebakteryjnych zapaleń żołądka i jelit jest powodowanych
przez te wirusy. Przy czym średnia zapadalność na świecie wynosi 11%. Szacuje się,
że w roku 2011 na świecie około 10% z 7 milinów zgonów u dzieci było
spowodowane przez Astrowirusy (Back i in., 2010, s. 1988). Leczenie tych zakażeń
polega

na

podawaniu

choremu

płynów

w celu

wyrównania

gospodarki

elektrolitowej. Na tę chwilę brak jest szczepionki przeciwko Astroviridae. Dlatego
bardzo ważne jest zapobieganie zakażeniu. U osób z obniżoną odpornością istotna
jest stymulacja układu immunologicznego i poprawa jego działania. W inaktywacji
wirusa w wodzie, nie tylko przeznaczonej do spożycia, ale również tej
wykorzystywanej do produkcji żywności przydatna jest dezynfekcja. Wirus zostaje
unieczynniony podczas 2 godzinnej dezynfekcji wody z dodatkiem 1 mg chloru
(De Benedictis i in., 2011, s. 1532-1542; Abad. i in., 1997, s. 31120).

Podsumowanie
W

każdej

sekundzie

życia

możemy

być

narażeni

na

kontakt

z chorobotwórczymi wirusami. Dlatego tak ważna jest stała ochrona przed ich
patogennym działaniem. Odporność przeciwwirusowa to zarówna ta wrodzona,
nieswoista jak i nabyta. Jedną z lepszych ochron organizmu jest nienaruszona
ciągłość powłok skórnych. Dużą rolę w obronie przeciwwirusowej spełnia błona
śluzowa, nabłonek urzęsiony, kwas żołądkowy czy żółć w układzie pokarmowym.
Po wniknięciu wirusa rolę przejmują makrofagi, komórki dendrytyczne, interferony
oraz komórki NK. Natomiast po kilku dniach po wniknięciu patogena rozwija się
swoista odpowiedz układu immunologicznego. Zaczyna się produkcja przeciwciał
neutralizujących, a także organizm wytwarza komórki pamięci - limfocyty T i B
wspomagające walkę przy kolejnym kontakcie z wirusem (Murray i in., 2011, s. 455456).
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Istotne jest zapobieganie zakażeniu i ograniczanie szerzenia się wirusów
w naszym otoczeniu. Najważniejsze jest przestrzeganie zasad właściwej higieny,
właściwe

przygotowywanie

żywności

(prawidłowa

obróbka

termiczna)

oraz stosowanie szczepień ochronnych. Równie ważna jest stała kontrola zakażeń.
W obrębie Unii Europejskiej bezpieczeństwem żywności zajmuje się Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA, ang. European Food Safety Authority).
Do tej organizacji należy monitowanie zakażeń powodowanych czynnikami
przenoszonymi

przez

żywność,

a

także

opracowywanie

zasad

i działań

prowadzących do produkcji bezpiecznej żywności na całym świecie.
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Streszczenie
Wirusy są organizmami, których namnażanie i rozwój są całkowicie zależne
od żywych komórek gospodarza. Większość z nich jest patogenami i wywołuje
różnorodne schorzenia, zwłaszcza u ludzi. Jednym ze źródeł chorobotwórczych
wirusów jest żywność, szczególnie ta gotowa do spożycia bez obróbki termicznej
(RTE, ang. ready to eat). Różnorodne produkty pochodzenia zwierzęcego,
jak i roślinnego mogą być źródłem mało poznanych wirusów takich jak: Norowirusy,
Rotawirusy, Astrowirusy, wirusy zapalenia wątroby typu A (wzw typ A) i E (wzw typ
E) oraz Adenowirusy. Mikroorganizmy te mogą wywołać zatrucia pokarmowe
o niekiedy ostrym przebiegu oraz towarzyszące im powikłania.

Summary
Viruses are organisms whose multiplication and development are completely
dependent on living host cells. Most of them are pathogens and cause a variety of
diseases, especially in humans. One of the sources of pathogenic viruses is food,
especially that which is ready for consumption (RTE, ready to eat). Various products
of animal and vegetable origin can be a source of little known viruses such as:
Noroviruses, Rotaviruses, Astroviruses, Hepatitis A and E Virus E and Adenoviruses.
This microorganism can cause food poisoning and complications.
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Wprowadzenie
W ostatnich latach zdrowa żywność staje się coraz bardziej popularna.
Szczególną uwagę ludzi przyciągają słodkie przekąski typu „light”, „0%”,
czy produkty „bez cukru”. Do obniżenia kaloryczności produktów z jednoczesnym
zachowaniem walorów smakowych wykorzystuje się m.in. substancje intensywnie
słodzące. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 1333/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności zaleca producentom
takich produktów, aby w odpowiedni sposób udostępniali konsumentom informacje
umożliwiające bezpieczne stosowanie produktu. Zawartość substancji słodzących
w produkcie musi być ściśle określona oraz nie może przekraczać dawki dobowej
(Zdrojewicz i in., 2015, s. 89-92).
W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć produkty spożywcze pozbawione
cukru. Obecna konsumpcja sacharozy na świecie sięga prawie 170 mln ton rocznie.
(Grupińska i in., 2015, s. 1-10). Czekolada jest jedną z najczęściej wybieranych
przekąsek, jednakże zawiera nie tylko znaczną ilość cukru, ale także tłuszczu,
co sprawia, że jest wysoce kaloryczna. Produkt ten posiada pewne właściwości
korzystne dla naszego organizmu, np.: zawiera żelazo, które jest niezbędne
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do prawidłowego funkcjonowania. Ponadto czekolada ma działanie antyoksydacyjne,
i już niewielka ilość bogatej w polifenole gorzkiej czekolady może działać korzystnie
na organizm. Z niektórych badań wynika, że kwas stearynowy, który przeważa
w czekoladzie nie powoduje zwiększenia zawartości cholesterolu w osoczu,
tak jak inne nasycone kwasy tłuszczowe. Czekolada gorzka jest bogata także
w magnez, dzięki czemu może być dobrym źródłem tego pierwiastka dla organizmu
(Węglarz i in., 2011, s. 129-131).
Na półkach sklepowych możemy już znaleźć czekolady bez cukru. W produktach
tych jako zamienniki białego cukru stosowane są m.in. stewia, ksylitol oraz maltitol.
Stewia to roślina o wyjątkowo słodkich liściach (Stevia rebaudiana),
pochodzi z Ameryki Południowej i wykorzystywana jest tam od setek lat jako
naturalny słodzik i lekarstwo. Współczesne badania potwierdzają, że stewia (E960)
jest bezpiecznym zamiennikiem cukru i ma korzystne działanie przy nadciśnieniu
i cukrzycy. Obecnie, za najbezpieczniejszy naturalny słodzik uznawane są glikozydy
stewiolowe. Są one około 300 razy słodsze od sacharozy, i występują w liściach
stewii w ilości około 10% suchej masy liści. Stewia ponadto posiada niską wartość
energetyczną, u osób z nadciśnieniem wykazuje zdolność do łagodnego obniżania
ciśnienia tętniczego, wspomaga również wydzielanie insuliny przez komórki β
trzustki oraz przyspiesza gojenie się ran (Grupińska i in., 2015, s. 1-10).
Ksylitol (E967) jest naturalnym, zastępczym środkiem słodzącym, znany jako
cukier brzozowy. Pierwotnie przeznaczony był dla diabetyków. Ksylitol bardzo
wolno podnosi poziom glukozy we krwi, co jest jego wielką zaletą. Związek ten
posiada aż 14-krotnie niższy indeks glikemiczny niż zwykły cukier (sacharoza).
Ksylitol doskonale hamuje rozwój aktywnych bakterii powodujących próchnicę.
Związek ten na języku powoduje niejako uczucie chłodu wyczuwalnego
przez konsumentów (Grimm, 2014, s. 277-280). Związane jest to z faktem,
iż ksylitol rozpuszczając się w wodzie absorbuje ciepło, co w rezultacie prowadzi
do ochłodzenia roztworu. W jamie ustnej człowieka po zażyciu ksylitolu zachodzi
podobna reakcja, która wywołuje uczucie chłodu. W organizmie człowieka ksylitol
jest stopniowo przekształcany w glukozę i glikogen, dzięki czemu może być
wykorzystany podczas odbudowywania zasobów energetycznych po wyczerpujących
ćwiczeniach fizycznych (Zdrojewicz i in., 2015, s. 89-92).
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Maltitol
cukropodobne

w przeciwieństwie

(E965),
i nadaje

potrawom

do

objętość,

słodzików,

odpowiednią

ma

właściwości

strukturę

i smak.

Pozyskiwany jest z surowców naturalnych, głównie ziarna zbóż. W porównaniu
do sacharozy jest mniej kaloryczny i minimalizuje ryzyko wystąpienia próchnicy.
Potrawy z maltitolem mają podobny smak do produktów słodzonych zwykłym
cukrem. Ta substancja nie tylko słodzi potrawy, lecz również dłużej utrzymuje ich
wilgotność. Jest używana również jako nośnik dla aromatów i witamin, dzięki czemu
dobrze rozprowadzają się w żywności (Grimm, 2014, s. 277-280).
Cel badań
Celem badań była analiza wpływu stosowania substancji słodzących
jako zamienników cukru białego na cechy organoleptyczne oraz fizykochemiczne
czekolady.
Materiał i metody badań
Materiałem do badań było 7 gorzkich czekolad w tym 6 zawierających
słodziki i 1 kontrolna, w składzie której obecny był cukier biały. Do badań
wykorzystano 1 czekoladę, w której cukier zastąpiono maltitolem, 2 czekolady
słodzone stewią oraz 3 czekolady słodzone ksylitolem. Czekolady pochodziły
z różnych firm, a zawartość w nich miazgi kakaowej wahała się od 60 do 80%.
Wszystkie

czekolady

zostały

ocenione

przez

potencjalnych

konsumentów

pod względem cech organoleptycznych, a ponadto oznaczono skład kwasów
tłuszczowych, barwę i twardość.
Ocenę organoleptyczną badanych czekolad przeprowadził 12 osobowy
zespół, w którym każdy z oceniających przyznawał poszczególnym cechom ocenę
w skali 5-punktowej, gdzie 5 punktów oznaczało ocenę bardzo dobrą, a 1 punkt –
ocenę najgorszą. Podczas analizy oceniano takie cechy jak: barwa, zapach, smak,
twardość i konsystencja.
Pomiar barwy powierzchni badanych czekolad dokonano przy użyciu
zestawu do cyfrowej analizy obrazu, składającego się z: kamery cyfrowej,
oświetlenia, komputera, kartą akwizycji obrazu i oprogramowaniem LUCIA G
oraz monitora. Wyniki pomiaru wyrażono w wartościach składowych modelu
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CIEL*a*b*, w którym składowa L* - wskazuje na jasność barwy, składowa a* wskazuje na zieloność/czerwoność, a składowa b* - wskazuje na niebieskość/żółtość.
Wyznaczono również całkowitą różnicę barw (E), korzystając ze wzoru:
E=

, w którym L*, a* i b* – oznacza różnicę pomiędzy

składowymi, odpowiednio L*, a* i b*, dla dwóch porównywanych czekolad
(Pastuszak, 2000, s. 51-59). Oznaczenie przeprowadzono w pięciu powtórzeniach.
W

celu

oceny

twardości

badanych

czekolad

wykonano

pomiary

przy zastosowaniu maszyny testującej UMT Instron 4301. Oznaczenie polegało
na zmierzeniu maksymalnej siły potrzebnej do złamania jednej kostki czekolady
oraz odkształcenia

przy

tej

sile.

Oznaczenie

przeprowadzono

w pięciu

powtórzeniach.
Oznaczenie

składu

kwasów

tłuszczowych

w badanych

czekoladach

przeprowadzono techniką chromatografii gazowej z zastosowaniem chromatografu
GC-MS

QP2010

PLUS

firmy

Shimadzu.

Wynik

badań

przedstawiono

jako procentowy udział poszczególnych kwasów tłuszczowych w ogólnej ich ilości.
Pomiar przeprowadzono w dwóch równoległych powtórzeniach.
Wyniki badań i dyskusja
Wyniki oceny organoleptycznej czekolad przedstawiono w tabeli 1.
Zauważono duże zróżnicowanie wyników, zwłaszcza w ocenie smaku czekolad.
Czekolada ze stewią nr 2 uzyskała najwyższą ogólną ocenę (4,38 pkt.), a najbardziej
pożądanymi przez konsumentów cechami były zapach, konsystencja, twardość
i smak. Najgorzej oceniona została czekolada z ksylitolem nr 1, która otrzymała
2,67 pkt. Tak niska ocena wynikała z najmniej akceptowalnego zapachu,
konsystencji i smaku. Pierwszą z ocenianych cech była barwa, najwyższą ocenę
(5,00 pkt.) odnotowano w przypadku czekolady kontrolnej oraz czekolady
z ksylitolem nr 2. Pozostałe czekolady uzyskały niższe oceny za tę cechę,
zawierające się w przedziale 3,50-4,75 pkt. Na ocenę barwy tych czekolad nie miała
wpływu zawartość miazgi kakaowej, ponieważ najniżej oceniona czekolada
ze stewią nr 1 charakteryzowała się najwyższą zawartością miazgi kakaowej (80%),
natomiast najwyżej ocenione czekolady zawierały 70% miazgi kakaowej. Następną
badaną cechą był zapach. W tej kategorii najwyższą ocenę (4,25 pkt.) uzyskały
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czekolada z maltitolem oraz czekolada ze stewią nr 2. Czekolady te uzyskały tylko
nieznacznie wyższy wynik niż czekolada kontrolna, której za tę cechę przyznano
4,17 pkt. Wszystkie czekolady z ksylitolem były niżej ocenione, a więc można
wnioskować, że dodatek tego słodzika ma negatywny wpływ na zapach czekolady.
Trzecią badaną cechą, którą oceniali konsumenci, była konsystencja. Pod względem
tej cechy lepiej niż czekolada kontrolna ocenione zostały czekolada z ksylitolem
nr 2, czekolada ze stewią nr 2 i czekolada z maltitolem (oceny w zakresie 4,004,25 pkt.). Z kolei pod względem twardości najbardziej pożądaną według
konsumentów była czekolada ze stewią nr 2 (4,75 pkt.), natomiast najmniej –
czekolada z ksylitolem nr 3 (2,75 pkt.). Ostatnią badaną cechą był smak. Spośród
siedmiu czekolad najlepiej ocenione zostały czekolada z ksylitolem nr 2
oraz czekolada ze stewią nr 2 (4,58 pkt.), natomiast najniższą ocenę uzyskały
czekolada z ksylitolem nr 1 oraz czekolada ze stewią nr 1 (1,67 pkt.).
Tabela 1.
Ocena organoleptyczna badanych czekolad wyrażona w punktach.
Cecha

Czekolada z ksylitolem

Czekolada
kontrolna

nr 1

nr 2

nr 3

Czekolada
z maltitolem

5,00

3,83

5,00

4,25

0,00

1,47

0,00

4,17

2,75

1,03

Czekolada ze stewią
nr 1

nr 2

4,75

3,50

4,58

0,45

0,45

0,52

0,51

3,42

3,17

4,25

3,92

4,25

1,60

0,51

1,03

0,45

0,90

0,45

3,83

2,17

4,25

3,17

4,00

3,58

4,25

0,83

1,03

0,45

1,03

0,00

0,51

0,45

3,75

2,92

3,50

2,75

4,00

3,67

4,25

1,54

0,90

0,90

0,45

0,00

0,98

0,45

2,58

1,67

4,58

2,17

3,00

1,67

4,58

0,51

0,98

0,51

1,03

0,00

0,98

0,51

3,87

2,67

4,15

3,10

4,00

3,27

4,38

0,87

0,82

0,69

0,76

0,64

0,91

0,18

Barwa

Zapach
Konsystenc
ja
Twardość

Smak

Ogółem
- wartość średnia,
różniące się
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- odchylenie standardowe, czcionką pogrubioną zaznaczono wyniki skrajnie

Wyniki pomiaru barwy za pomocą komputerowej analizy obrazu wyrażono
w wartościach składowych charakterystycznych dla modelu barwy CIEL*a*b
i przedstawiono je w tabeli 2. Wszystkie badane czekolady, w których występowały
słodziki, cechowały się nieznacznie niższą wartością składowej L*, a więc były
ciemniejsze. Najciemniejszą barwę miała czekolada ze stewią nr 1 (składowa L*
wynosiła 32,33%). Ujemne wartości składowej a* wskazywały na obecność barwy
zielonej na powierzchni wszystkich czekolad. Zauważono, że zastąpienie cukru
słodzikiem powoduje zwiększenie udziału barwy zielonej (niższe wartości składowej
a*), przy czym w większym stopniu w przypadku ksylitolu i stewii, a tylko
nieznacznie przy zastosowaniu maltitolu. Każda z badanych czekolad wykazała
obecność barwy żółtej, na co wskazują dodatnie wartości składowej b*. Użycie
słodzika powodowało w większości przypadków zwiększenie udziału barwy żółtej
(większe wartości składowej b*). Wyjątek stanowiła tylko czekolada ze stewią nr 2
(b*=21,74). Największy udział barwy żółtej (b*=26,29) w barwie badanych czekolad
stwierdzono w przypadku czekolady ze stewią nr 1. Wpływ stewii na barwę
czekolady, przede wszystkim na obniżenie wartości składowej L*, potwierdziły
badania Vahedi i Mousazadeh (2016, s. 194-201).

Tabela 2.
Wyniki pomiarów barwy badanych czekolad.
Składowa
barwy
L*
[%]
a *[-]

b *[-]

Czekolada
kontrolna

Czekolada z ksylitolem
nr 1

nr 2

nr 3

Czekolada
z maltitolem

38,62

35,40

37,13

33,08

7,65

1,56

1,21

-6,32

-8,13

0,88

Czekolada ze stewią
nr 1

nr 2

37,30

32,33

37,19

1,09

3,66

0,93

2,19

-7,45

-10,43

-6,47

-9,05

-7,93

0,11

1,22

0,29

0,74

1,73

1,56

22,36

23,49

24,61

23,22

22,83

26,29

21,74

5,60

2,03

1,15

0,81

1,84

0,09

2,11

- wartość średnia,

- odchylenie standardowe, czcionką pogrubioną zaznaczono wyniki skrajnie

różniące się

Na podstawie analizy porównawczej barwy przedstawionej w tabeli 3.
ustalono, że w większości przypadków występowały duże i bardzo duże różnice
pomiędzy

barwami

poszczególnych

czekolad.

Najbardziej

odróżniały

się
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od pozostałych, zwłaszcza czekolady kontrolnej, czekolada ze stewią nr 1
oraz czekolada z ksylitolem nr 3. Niewielką różnicę w barwie w porównaniu
do czekolady kontrolnej zauważono w przypadku czekolady z ksylitolem nr 2
oraz czekolady ze stewią nr 2. Nieistotną różnicę w barwie stwierdzono pomiędzy
czekoladą kontrolną a czekoladą, w której cukier zastąpiono maltitolem. Grupa
konsumentów uczestniczących w badaniach organoleptycznych oceniła najniżej
barwę czekolady ze stewią nr 1, która w analizie porównawczej barwy najbardziej
wyróżniała się spośród badanych czekolad.

Tabela 3.
Całkowita różnica barwy ΔE wyznaczona pomiędzy badanymi czekoladami.
Rodzaj
czekolady

Kontro
lna

Z
ksylitolem
nr 1
3,87

Z
ksylitolem
nr 2
2,93

Z
ksylitolem
nr 3
6,95

Z
maltitole
m
1,58

Ze
stewią
nr 1
7,91

Ze
stewią
nr 2
2,24

-

2,17

3,28

2,60

4,26

2,51

2,17

-

5,21

2,04

5,33

2,91

3,28

5,21

-

5,80

3,44

5,04

2,60

2,04

5,80

-

6,58

1,83

4,26

5,33

3,44

6,58

-

6,76

2,51

2,91

5,04

1,83

6,76

-

Kontrolna
Z ksylitolem
3,87
nr 1
Z ksylitolem
2,93
nr 2
Z ksylitolem
6,95
nr 3
Z maltitolem
1,58
Ze stewią
7,91
nr 1
Ze stewią
2,24
nr 2
Wg Pastuszaka (2000): (0,0

– 1,0) – różnica niezauważalna, (1,0 – 2,0) – różnica nieistotna, (2,0 –

3,5) – różnica niewielka, (3,5 – 5,0) – różnica duża, (5,0 – 7,5) – różnica bardzo duża

Wyniki testu łamania (Tabela 4) wskazały na duże zróżnicowanie twardości
badanych czekolad. Czekolada kontrolna charakteryzowała się dużą twardością,
na co wskazały wysokie wartości siły użytej do jej złamania. Nieznacznie mniejszą
siłą łamania cechowała się czekolada z maltitolem, co wskazuje, że słodzik ten nie
wpływa na twardość czekolady. Natomiast wartości siły potrzebnej do złamania
czekolad z ksylitolem i ze stewią były dużo niższe niż w przypadku czekolady
kontrolnej. Wyniki tych badań pozwalają wnioskować, że zastąpienie cukru białego
ksylitolem lub stewią wpływa na zmniejszenie twardości czekolady. Największe
odkształcenie przy łamaniu czekolady zauważono w przypadku czekolady ze stewią
nr 1. Odkształcenie tej czekolady powstało przy użyciu stosunkowo małej siły,
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dlatego można ją zaliczyć do materiału elastycznego i miękkiego. Do złamania
czekolady z ksylitolem nr 2 użyto małej siły, przy której powstało małe
odkształcenie, co może wskazywać na dużą kruchość tej czekolady. Porównując test
twardości czekolad z oceną organoleptyczną można zauważyć rozbieżność,
szczególnie w przypadku czekolad z dodatkiem stewii oraz ksylitolu, których
twardość mierzona za pomocą urządzenia Instron 4301 była dużo niższa. Jednakże
oceny te mogą wynikać z osobistych preferencji konsumentów. Niższą twardość
czekolady ze stewią w porównaniu do czekolady z cukrem potwierdziły badania
Vahedi i Mousazadeh (2016, s. 194-201). Natomiast zmniejszenie twardości
czekolady przez wprowadzenie ksylitolu oraz brak wpływu maltitolu wykazały
badania Pirouziana i innych (2016, s. 340-349).

Tabela 4.
Wyniki testu łamania kostek badanych czekolad.
Cecha

Czekolada z ksylitolem

Czekolada
kontrolna

nr 1

nr 2

nr 3

Czekolada
z maltitolem

0,61

0,39

0,33

0,34

0,09

0,04

0,07

139,23

61,00

5,90

12,30

Odkształcen
ie [mm]
Siła [N]
- wartość średnia,

Czekolada ze stewią
nr 1

nr 2

0,55

0,73

0,39

0,09

0,03

0,06

0,08

33,60

64,43

133,40

71,75

43,20

5,23

0,35

3,50

3,75

1,27

- odchylenie standardowe, czcionką pogrubioną zaznaczono wyniki skrajnie

różniące się

W składzie badanych czekolad występowały 4 kwasy tłuszczowe:
palmitynowy, stearynowy, oleinowy oraz linolowy (Tabela 5). Kwasy te są
charakterystyczne dla tłuszczu kakaowego, w którym ich udziały wynoszą
odpowiednio 25, 33, 38 i 3% (Kowalska i Łata, 2009, 257-262). W badanych
czekoladach największą ilość stanowiły kwasy stearynowy i oleinowy, a najmniejszą
kwas linolowy. Udział kwasu stearynowego mieścił się w zakresie 36,4-38,0%,
natomiast kwasu oleinowego 33,5-35,1%. W czekoladach, w których stosowano
słodziki zamiast cukru zauważono niewiele większy udział kwasu oleinowego
oraz nieznacznie mniejszy udział kwasu stearynowego. Najbardziej zbliżona
pod względem składu kwasów tłuszczowych do czekolady kontrolnej była czekolada
z maltitolem.
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Tabela 5.
Skład kwasów tłuszczowych [%] badanych czekolad.
Kwas
tłuszczowy

Czekolada z ksylitolem

Czekolada
kontrolna

nr 1

nr 2

nr 3

Czekolada
z maltitolem

24,85

25,20

24,93

24,76

0,21

0,16

0,03

38,04

36,53

0,18

Palmitynow
y

Czekolada ze stewią
nr 1

nr 2

24,92

25,49

24,71

0,11

0,52

0,32

0,13

36,39

36,44

37,54

36,99

37,05

0,07

0,43

0,03

0,76

0,14

0,05

33,52

34,67

35,13

34,98

34,02

34,44

35,29

0,07

0,04

0,23

0,10

0,90

0,02

0,03

3,59

3,59

3,54

3,83

3,51

3,07

2,93

0,47

0,15

0,18

0,04

0,39

0,16

0,03

Stearynowy

Oleinowy

Linolowy
- wartość średnia,

- odchylenie standardowe, czcionką pogrubioną zaznaczono wyniki skrajnie

różniące się

Podsumowanie
Przeprowadzona ocena organoleptyczna nie wykazała zależności między
gorzką czekoladą z cukrem białym (czekolada kontrolna) a czekoladami, w których
cukier zastąpiono słodzikami. Stwierdzono, że zastosowanie substancji słodzących
takich jak stewia oraz ksylitol wpływało szczególnie na twardość i barwę czekolad
gorzkich. Zamienniki te znacznie obniżyły twardość czekolad gorzkich. Z kolei
zastosowanie maltitolu nie zmieniło twardości czekolady. Nie zauważono większego
wpływu słodzików na zawartość kwasów tłuszczowych oraz ocenę organoleptyczną
badanych czekolad. Wszystkie czekolady posiadały zbliżony skład kwasów
tłuszczowych.
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Streszczenie
W pracy analizowano wpływ stosowania substancji słodzących takich jak
stewia, ksylitol i maltitol jako zamienników cukru w czekoladach gorzkich obecnych
na rynku polskim na cechy organoleptyczne, barwę, twardość i skład kwasów
tłuszczowych. Ocenę organoleptyczną czekolad przeprowadzono w skali 5punktowej, barwę czekolad zmierzono za pomocą komputerowej analizy obrazu,
twardość czekolad zmierzono w teście łamania za pomocą urządzenia Instron,
a skład kwasów tłuszczonych czekolad oznaczano za pomocą chromatografii
gazowej. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono duże zróżnicowanie w ocenie
organoleptycznej

czekolad,

zwłaszcza

w ocenie

smaku.

Wykazano

także,

że czekolady charakteryzowały się zróżnicowaną twardością, na co wskazywały
wartości siły w szerokim zakresie. Również pod względem barwy występowały duże
różnice. Analiza składu kwasów tłuszczowych nie wykazała dużych różnic między
czekoladą kontrolną a czekoladami ze słodzikiem. Zastąpienie cukru białego
maltitolem wpłynęło w najmniejszym stopniu na cechy czekolady gorzkiej.
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Summary
The work analyzes the impact of sweeteners such as stevia, xylitol
and maltitol as sugar substitutes in bitter chocolates present on the Polish market
in terms of organoleptic characteristics, color, hardness and composition of fatty
acids. The organoleptic evaluation of the chocolates was carried out on a 5-point
scale, the color of the chocolates was measured by computer image analysis,
the hardness of the chocolates was measured in the Instron breaking test and the fatty
acid composition of the chocolates was determined by gas chromatography.
In the conducted studies, there was a large variation in the organoleptic assessment of
chocolates, especially in the taste assessment. It was also shown that the chocolates
were characterized by varied hardness, as indicated by the strength values in a wide
range. There were also large differences in terms of color. Analysis of the fatty acid
composition did not show large differences between the control chocolate
and the sweetener chocolates. Replacing white sugar with maltitol affected the bitter
chocolate characteristics to the smallest degree.
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WPŁYW TERMINU ZBIORU NA WARTOŚĆ POKARMOWĄ
ZIELONKI Z AMARANTUSA
THE INFLUENCE OF THE COLLECTION DATE
ON THE GASTROINTESTICITY AMARANTH FORAGE

Wstęp
Amarantus (Amaranthus sp.)to roślina typu C4, pochodząca z Ameryki
Środkowej, gdzie uprawiali ją już Inkowie. Pod koniec lat 80. XX w. prof. E.
Nalborczyk rozpoczął badania nad aklimatyzacją tej rośliny do polskich warunków.
Amarantus znany jest również w Polsce jako szarłat uprawny. Jest to roślina
jednoroczna, charakteryzująca się szybkim wzrostem po kiełkowaniu, wczesnym
wytwarzaniem

kwiatostanu,

a

także

małym

zapotrzebowaniem

na

wodę

i przystosowaniem do gleb ubogich. Jej wysoka wydajność (nawet do 103 t świeżej
masy/ha) oraz korzystny skład chemiczny m.in. wysoka zawartość białka surowego
sprawiają, że pasza z amarantusa może stanowić uzupełnienie dawki pokarmowej dla
przeżuwaczy. Na jakość paszy i możliwość jej wykorzystania w żywieniu zwierząt
wpływa wiele czynników chociażby data zbioru czy nawożenie.

Cel pracy
Celem tej pracy jest przedstawienie wpływu terminu zbioru amarantusa
na wartość pokarmową dla przeżuwaczy, a dokładniej na jego skład chemiczny,
frakcje białka i strawność in vitro całej rośliny.
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Materiały i metody
Ocenie poddano zielonkę z amarantusa zebraną w dwóch terminach tzn. 40
i 60 dni po siewie. w badaniach przeprowadzonych przez Abbasi i in. (2011) zbadano
zawartość suchej masy, białka ogólnego, popiołu, NDF, ADF, ADL i WSC
w zielonkach z amarantusa zebranego w fazie wczesnego kwitnienia i mleczności
nasion. Próbki analizowano pod względem popiołu metodą 924.95, azotu 984.13
oraz ekstraktu eterowego metodą 954.02 według AOAC. Metodami van Soesta
określono NDF i ADL. Natomiast WSC metodą antronową. Zaś zawartość białka
ogólnego wyznaczono metodą Kjeldahla.. Frakcje białkowe ustalono według Cornell
Net Carbohydrate and Protein System (Licitra i in., 1996). Do ustalenia zawartości
kwasu szczawiowego wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową.
Parametry produkcji gazu in vitro, zanik materii organicznej (OMD) i energię
metaboliczną (ME) określono według metody opisanej przez Menke and Steingass’a
(1988).

Wyniki i dyskusja
W zielonce z amarantusa zawartość suchej masy kształtowała się na poziomie
od 15 do około 18% w kilogramie świeżej masy. Wraz z dojrzewaniem rośliny ilość
suchej masy wzrastała, lecz w tym samym czasie ilość białka ogólnego ulegała
redukcji z poziomu 24,3% do 14,8% suchej masy. Spadek ilości białka ogólnego jest
związany ze zmniejszeniem w biomasie udziału liści, które mają wyższą zawartość
białka. Pomimo tego ilość białka jest wyższa niż wymagane minimum,
aby mikroorganizmy żwacza mogły się prawidłowo rozwijać. W 60 dniu zbioru
zielonka była bogatsza w związki tłuszczowe, co prawdopodobnie spowodowane
było wytworzeniem nasion, które zawierają olej. Zawartość NDF, ADF i ADL
wzrosła wraz z postępującą dojrzałością, ze względu na wspomniany już wcześniej
spadek udziału liści. Również w zielonce z drugiego zbioru zaobserwowano większą
ilość w rozpuszczalnych

w wodzie węglowodanów (WSC) prawdopodobnie

ze względu na osiągnięcie przez nasiona stadium mleczności.
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Tabela 1.
Skład chemiczny zielonki z amarantusa w zależności od terminu zbioru(g/kg suchej masy).
Ekstrakt
Białko
Termin zbioru
Sucha masa* Popiół
NDF
ADF ADL
eterowy
ogólne
40 dni po siewie
60 dni
SEM
(*g/kg świeżej masy)

150,0
181,0
6,6

178,0
139,0
4,8

243,0
148,0
6,5

46,0
51,2
0,72

351,0
464,0
10,6

207,0
288,0
9,5

25,3
44,6
2,39

WSC
87,0
95,0
2,5

W zielonce zebranej 60 dni po siewie zawartość azotanów była niższa
w porównaniu do zielonki zebranej 20 dni wcześniej. Ilość azotanów w zielonce
zebranej w 40 dniu była wyższa niż poziom toksyczny (tzn. >17,6g/kg DM)
dla bydła. Lecz wraz z dojrzewaniem jego ilość uległa redukcji do poziomu
bezpiecznego dla przeżuwaczy. Zatruciu azotanami może zapobiec ich redukcja
do amoniaku, w której uczestniczy reduktaza azotanowa. Tak, więc poziom tego
enzymu jest czynnikiem limitującym redukcję azotanów przy wysokim poziomie
nawożenie azotem, co zaś prowadzi do jego akumulacji w roślinie. W drugiej
zielonce zanotowano również spadek zawartości amoniaku (średnio o 8%)
oraz kwasu szczawiowego. Redukcji uległa w znacznej mierze ilość rozpuszczalnego
kwasu szczawiowego. Zawartość kwasu szczawiowego była niższa niż poziom
toksyczny dla bydła i koni (tzn. > 70g/kg DM). Tylko rozpuszczalny szczawian jest
szkodliwy dla bydła, gdyż tworzy nierozpuszczalne kompleksy z Ca. Jednak w obu
próbach jego ilość nie przekroczyła bezpiecznego poziomu. Zawartość kwasu
szczawiowego uległa redukcji wraz z dojrzewaniem ze względu na wzrost udziału
łodygi, która zawiera mniej szczawianów niż liście.
Tabela 2.
Związki drugorzędowe zielonki z amarantusa (g/kg suchej masy)
Termin
Kwas
Rozpuszczalny kwas
Azotany
NO3-N*
zbioru
szczawiowy
szczawiowy
40 dni po
26,4
153,0
18,9
15,3
siewie
60 dni
10,4
99,0
10,2
6,7
SEM
2,46
4,3
0,86
0,62
(*g/kg N)

Nierozpuszczalny
kwas szczawiowy
3,6
3,5
0,26

Porównując zielonki zebrane różnych terminach możemy zauważyć,
iż w zielonce zebranej wcześniej było więcej białka ogólnego. Spadek zawartość
białka był podobny jak w przypadku lucerny. W miarę dojrzewania roślin malała
zawartość

frakcji

A,

B1

oraz

B2.

Frakcja

A

jest

wykorzystywana
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przez mikroorganizmy żwacza, spadek jej zawartość wraz z dojrzewaniem jest
spowodowany wzrostem

ilości

białka

ogólnego

związanego

ze

ścianami

komórkowymi. Można zaobserwować ujemną korelację między NDF a frakcją B1
białka. Natomiast w stosunku do NDICP, frakcji B3 i C tendencja była wzrostowa. Są
to

frakcje

białka,

które

trudniej

ulegają

strawieniu. Wzrost frakcji

B3

wraz z dojrzałością obserwuje się również u lucerny. Wzrost zawartości frakcji C jest
spowodowany wzrastającą lignifikacją, jest to frakcja niedostępna dla zwierząt.
Tabela 3.
Frakcje białka ogólnego (g/kg białka ogólnego) w zielonce z amarantusa
Termin zbioru
40 dni po siewie
60 dni
Rozpuszczalne CP
531,0
428,0
A
426,0
371,0
B1
105,0
57,0
B2
339,0
322,0
NDICP
130,0
250,0
B3
91,3
169,0
C
38,7
80,9

SEM
4,8
1,7
6,56
3,8
13,4
8,73
4,76

Wszystkie parametry fermentacji in vitro były niższe dla zielonki zebranej w drugim
terminie w porównaniu z zielonką zebraną w 60 dniu po siewie. Jest to
spowodowane

wzrostem

udziału

łodyg

w biomasie,

a

także

lignifikacją.

Zaobserwowano negatywny wpływ ligniny na NDFD. Podobne wyniki otrzymano
również dla traw i lucerny.
Tabela 4.
Fermentacja in vitro paszy z amarantusa w zależności od terminu zbioru
IVGP*
b
OMD
ME
NDFD
Termin
C
(ml/200 mg
(ml/200 mg
(g/kg
(MJ/kg
(g/kg
zbioru
(h)
DM)
DM)
OM)
DM)
NDF)
40 dni po
37,8
46,5
0,101
710,0
10,4
706,0
siewie
60 dni
35,1
45,1
0,094
618,0
8,4
574,0
SEM
0,52
0,43
0,001
3,2
0,06
3,8
(* w 24h; b –gaz wyprodukowany z frakcji nierozpuszczalnych, lecz fermentowalnych w 120h; c –
szybkość produkcji gazu w czasie inkubacji (h))

Podsumowanie i wnioski
Zastosowanie zielonki z amarantusa zebranej w 40 dniu po siewie jako paszy
dla przeżuwaczy jest ograniczone ze względu na wysoki poziom azotanów.
Natomiast zielonka zebrana później, mimo obniżenia strawności i niższej zawartości
białka ogólnego, ma większy potencjał jako pasza dla przeżuwaczy. Może ona
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stanowić

uzupełnienie

dawki

pokarmowej

w przypadku

braku

możliwości

zastosowania kiszonki z kukurydzy.
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Streszczenie
Celem doświadczenia przeprowadzonego przez Abbasi i in. (2011) była ocena
wpływu terminu zbioru (tj. 40 i 60 dni po siewie) na wartość odżywczą paszy
z amarantusa (Amaranthus hypochondriacus). W zielonkach oznaczono zawartość
suchej masy, popiołu, białka ogólnego (CP), ekstraktu eterowego (EE),
rozpuszczalnych w wodzie węglowodanów (WSC), NDF, ADF, ligniny (ADL),
kwasu szczawiowego oraz azotanów. Wyznaczono frakcje białka ogólnego:
rozpuszczalne CP, azot niebiałkowy N (A), białko szybko degradowane w żwaczu
(B1),

białko

umiarkowanie

degradowane

w żwaczu

(B2),

białko

ogólne

nierozpuszczalne w neutralnym detergencie (NDICP), białko związane ze ścianą
komórkową

i wolno

degradowane

w żwaczu

(B3)

oraz

białko

ogólne

nierozpuszczalne w kwaśnym detergencie (C) w celu oceny jakości według Cornell
Net Carbohydrate and Protein System. Zmierzono również produkcję gazu in vitro
(IVGP), rozkład materii organicznej (OMD) i NDF (NDFD). Wyniki pokazują,
iż w zielonce zebranej w drugim terminie wzrosła ilość DM, EE, WSC, NDF, ADF,
ADL B3 i C, gdy CP, popiół, A, B1, B2, azotany, kwas szczawiowy oraz jego
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rozpuszczalna frakcja, IVGP, OMD i NDFD uległy redukcji. Wykorzystanie jako
paszy w żywieniu przeżuwaczy zielonki zebranej po 40 dniach od siewu jest
ograniczone ze względu na wysoką zawartość azotanów. Natomiast zielonka zebrana
20 dni później, mimo obniżonej strawności i mniejszej ilości białka, ma potencjał
jako pasza dla bydła.

Summary
The aim of the experiment conducted by Abbasi et al. (2011) was to test
influence of the harvest date (40 and 60 days after planting) on nutritive value of
amaranth (Amaranthus hypochondriacus) forage. Considering fresh amaranth: dry
matter (DM), ash, cruede protein (CP), ether extract (EE), water soluble
carbohydrates (WSC), NDF, ADF, lignin (ADL), oxalic acid and nitrate levels were
examined. The Cornell Net Carbohydrate and Protein System was used to assess the
quality of the CP by measuring: soluble CP, non-protein N (A), protein rapidly
degraded in the rumen (B1) protein degraded in the rumen at moderate rate (B2),
protein associated with the cell wall and slowly degraded in the rumen (B3), acid
detergent insoluble CP (C) and neutral detergent insoluble CP (NDICP). In vitro gas
production (IVGP), OM disappearance (OMD) and NFD disappearance (NDFD)
were also determinated. The research showed that in case of amaranth harvested
later, the amount of DM, EE, WSC, NDF, ADF, lignin, B3 and C has been higher,
while CP, ash, A, B1, B2, nitrate, oxalic acid and its soluble fraction, IVGP, OMD
and NDFD has been reduced. The forage made of amaranth harvested 40 DAP had
a limited use due to high levels of nitrate, while the forage made using amaranth
harvested 60 DAP has a potential of being used as a feed for ruminant despite
decreased digestability and CP concentration.
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KONTROLA SPRAWNOŚCI OLFAKTOMETRU
Z NIETYPOWYM WYKORZYSTANIEM CHROMATOGRAFII
GAZOWEJ
CONTROL OF EFFICIENCY OF OLFACTOMETER
WITH UNUSUAL USE OF GAS CHROMATOGRAPHY

Wprowadzenie
Ogromny postęp cywilizacyjny spowodował przekształcenie środowiska
naturalnego, którego efektem jest narastające zanieczyszczenie środowiska.
Przeciwdziałanie

skutkom

zanieczyszczeń,

przywracanie

właściwego

stanu

środowiska oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska to jedne
z wielu problemów, jakimi zajmuje się ochrona środowiska. Zainteresowanie
ochroną

środowiska

w ostatnich

latach

spowodowało

wzrost

świadomości

ekologicznej. Badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków wskazują,
że problem zanieczyszczenia powietrza jest uważany za jeden z najważniejszych
(Ministerstwo Środowiska, 2014).
W ocenie jakości powietrza niezastąpione są techniki olfaktometryczne.
Znajdują one szerokie zastosowanie, między innymi podczas projektowania instalacji
dezodoryzujących i oceny ich skuteczności, pomiarów stężenia odorantów w gazach
emitowanych do atmosfery, a także ocenie intensywności czy jakości hedonicznej
zapachu (Kośmider i in., 2012, s. 205-208).
Jedną z technik olfaktometrycznych jest metoda olfaktometrii dynamicznej.
Dzięki tej metodzie – zgodnie z PN – EN 13725:2007 – można oznaczyć wielkości
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takie jak stężenie masowe odpowiadające progowi wyczuwalności związków
chemicznych, próg wyczuwalności mieszaniny gazowej, stężenie zapachowe, emisję
zapachowa czy skuteczność dezodoryzacji.
Pomiary przeprowadzane metodą olfaktometrii dynamicznej polegają
na prezentacji

zespołowi

oceniającemu

zapach,

pełniącemu

rolę

czujnika

pomiarowego, próbki wonnego gazu rozcieńczanego dynamicznie w określonym
stosunku gazem obojętnym. Zadaniem członków zespołu jest określenie, czy zapach
próbki przy danym rozcieńczeniu jest przez nich wyczuwalny.
Aparatem, który przez wspólny wylot dostarcza kolejno strumienie mieszanin
wonnego i obojętnego gazu o znanych stopniach rozcieńczenia, jest olfaktometr
dynamiczny. Na jakość uzyskiwanych wyników pomiarów olfaktometrycznych
wpływają dwa główne czynniki: zespół oceniający zapach oraz olfaktometr
dynamiczny. Norma PN – EN 13725:2007 przedstawia szczegółowe kryteria
dotyczące selekcji osób do zespołu pomiarowego oraz ich regularnej kontroli
wrażliwości na odorant odniesienia, jakim jest n – butanol.
W ww. normie zawarte są również parametry techniczne, dotyczące
olfaktometru dynamicznego. Zaleca się, aby podczas projektowania olfaktometrów
zachować środki ostrożności - minimalizować długości i średnice wewnętrznych
przewodów rurowych, zaprojektować wymiary otworów, zapobiegające blokowaniu
przez cząstki stałe zawieszone w gazie, unikać urządzeń, które mogą wpływać
na parametry próbki gazowej.
Norma przedstawia również wymagania mające wpływ na komfort wąchania
podczas kontaktu nosa osoby oceniającej zapach z olfaktometrem. Budowa
olfaktometru

dynamicznego

powinna

umożliwiać

oceniającemu

wąchanie

z łatwością, a jego działanie nie rozpraszać uwagi zespołu podczas prezentacji serii
rozcieńczeń. Istotna jest wielkość strumienia powietrza wypływającego z króćca.
Rozkład stężenia zapachowego powinien być równomierny w każdym punkcie
kielicha.
Olfaktometr dynamiczny powinien być skonstruowany w taki sposób,
aby lokalizacja i stężenie odorantu nie były możliwe do zidentyfikowania podstawie
hałasu oraz innych bodźców. Norma przedstawia również wymagania dotyczące
materiałów stosowanych w olfaktometrii. Powinny być bezwonne, mieć gładką
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powierzchnię oraz słabą przepuszczalność w celu zminimalizowania strat próbki
gazowej spowodowanych dyfuzją.
Olfaktometr, tak jak każdy przyrząd pomiarowy, powinien być kalibrowany.
Wytyczne zawarte w normie, dotyczące kalibracji olfaktometru, są bardzo ogólne.
Norma zaleca, aby przeprowadzać ją w zależności od czasu eksploatacji
olfaktometru, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Proponuje, aby wykorzystać
odpowiedni wskaźnik (np. tlenek węgla, propan lub heksafluorek siarki) i przyrządy
kontrolne o sprawdzonej dokładności, o rząd wielkości wyższej niż poziom
dokładności wymagany dla sprzętu do rozcieńczenia (PKN, PN-EN 13725:2007).
W przeciętnym laboratorium olfaktometrycznym, ze względu na brak
technicznych możliwości przeprowadzania kalibracji olfaktometru, konieczne jest
korzystanie

z

wyspecjalizowanych

laboratoriów,

wykonujących

kalibrację

olfaktometru zgodnie z PN-EN 13725. Wiąże się to z wysokimi kosztami, dlatego
laboratoria olfaktometryczne ograniczają się jedynie do minimum wymogów
przedstawionych w normie i urządzenia rozcieńczające kalibrują tylko raz w roku.
Generuje to problem w sytuacji, gdy wyniki ostatniej kalibracji wskażą
na rozregulowanie olfaktometru. Wówczas wszystkie wyniki pomiarów, otrzymane
z użyciem rozkalibrowanego olfaktometru w okresie od ostatniej kalibracji, powinny
zostać anulowane.

Cel pracy
Celem pracy było opracowanie procedury kontroli sprawności olfaktometru
dynamicznego, która będzie łatwa, tania i możliwa do częstego stosowania
przez laboratoria olfaktometryczne, a tym samym opracowanie metody, która
zabezpieczy wyniki pomiarów przed anulowaniem w przypadku, gdy standardowa
kalibracja wykaże rozregulowanie olfaktometru.
Materiał i metody badań
W badaniach

wykorzystano

chromatografię

gazową,

ponieważ

jest

powszechnie stosowaną metodą analizy instrumentalnej i właściwie każde przeciętne
laboratorium jest wyposażone w chromatograf gazowy. Zastosowano jednak
nietypowe podejście, polegające na porównaniu powierzchni pików dwóch próbek:
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próbki nierozcieńczonej oraz próbki rozcieńczonej przez olfaktometr (rys. 1).
Stosunek tych powierzchni oznaczał rzeczywisty stopień rozcieńczenia, uzyskiwany
w olfaktometrze.

Rysunek 1. Koncepcja metody

Za substancję wskaźnikową przyjęto aceton odparowany do czystego
powietrza (próbka podstawowa). Wybór zastosowanego wskaźnika wynika z tego,
że umożliwia on kontrolę olfaktometru w szerokim zakresie rozcieńczeń (jest
możliwe przygotowanie próbki podstawowej, charakteryzującej się pikiem o dużej
powierzchni), a jego czas retencji jest stosunkowo krótki. Ponadto, aceton jest łatwo
dostępny

(znajduje

szerokie

zastosowanie

w każdym

laboratorium)

oraz

- w porównaniu ze wskaźnikami zaproponowanymi przez normę - jest tani i nie ma
właściwości toksycznych (Karta charakterystyki tlenku węgla, 2017).
W badaniach wykorzystano dwukanałowy, zaworowy chromatograf gazowy
AGILENT 7890A, który zbudowany jest z dozownika, pieca, gdzie znajdują się
kolumny chromatograficzne, rurek katalizatora niklowego, modułów przepływu
i ciśnienia, skrzynki zaworów, dwóch detektorów FID oraz detektora TCD (Kania,
Janiga, 2011, s. 813 – 814). Zastosowanym gazem nośnym był hel, natomiast gazem
pomocniczym – wodór. Zastosowano temperaturę pieca równą 60 °C oraz
następujące ustawienia detektora FID: temperatura: 250 °C; przepływ wodoru:
30 ml/min; przepływ powietrza syntetycznego: 400 ml/min; przepływ makeup (hel):
25 ml/min. Analizy były prowadzone w laboratorium, gdzie wilgotność wahała się
w zakresie 47 – 59%, natomiast temperatura - w zakresie 20°C ± 3°C.
Każdorazowo do chromatografu za pomocą 5 ml szklanej strzykawki Hamilton
wprowadzano 2,5 ml próbki. Powierzchnię pików odczytywano automatycznie,
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za pomocą narzędzi dostępnych w programie obsługujących chromatograf. Łącznie
wykonano 144 analizy chromatograficzne, w tym 64 analizy na potrzeby ustalenia
sposobu pobierania próbki rozcieńczanej w olfaktometrze i liczby niezbędnych
nastrzyków, oraz 80 analiz weryfikujących poczynione ustalenia. Podczas
weryfikacji analizy chromatograficzne wykonywano parami: jedną dla próbki
nierozcieńczonej

oraz

jedną

dla

tej

samej

próbki

po

rozcieńczeniu

w olfaktometrze (łącznie 40 obserwacji stopnia rozcieńczenia).
Próbkę gazową rozcieńczano za pomocą olfaktometru TO9 z automatycznym
systemem rozcieńczania próbki, wyprodukowanego we wrześniu 2017 roku.
Olfaktometr potraktowano jako olfaktometr referencyjny ze względu na jego
niewielki stopień zużycia oraz fakt, że przed rozpoczęciem badań został
skalibrowany przez certyfikowane w tym zakresie laboratorium.
W celu opracowania procedury dla przyjętej koncepcji należało ustalić sposób
pobierania rozcieńczonej próbki do analizy chromatograficznej oraz liczbę
niezbędnych analiz. Badania zrealizowano w dwóch etapach, przy czym drugi etap
był wynikiem wniosków płynących z pierwszego. W pierwszym etapie rozcieńczone
w olfaktometrze próbki

pobierano do specjalnie przygotowanych

worków,

a w drugim bezpośrednio do strzykawki.
W ramach pierwszego etapu zweryfikowano, czy doświadczenie osób
wykonujących

analizy

ma

znaczenie,

określono

niezbędną

liczbę

analiz

dla pojedynczej próbki oraz zbadano wpływ kondycjonowania oraz czasu
oczekiwania próbki na analizę (czas od momentu jej przygotowania do momentu
analizy) na wynik oszacowania stopnia rozcieńczenia.
Istotność doświadczenia osób potencjalnie wykonujących sprawdzenie
olfaktometru oceniono na podstawie porównania powierzchni 20 pików uzyskanych
w możliwie najkrótszym czasie dla tej samej próbki (worka), w tym 10 przez osobę
o dużym doświadczeniu oraz 10 przez osobę początkującą (nastrzyki były
wykonywane naprzemiennie). Istotność wpływu wyrażono za pomocą parametru α,
który zdefiniowano jako iloraz poszczególnych par wartości powierzchni pików
oznaczonych przez obie osoby (równanie 1).
(1)
gdzie:
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FW – wyższa wartość powierzchni piku oznaczonego w danej parze [pA∙s],
FN – niższa wartość powierzchni piku oznaczonego w danej parze [pA∙s].
W przypadku gdy wartość parametru α oscylowała wokół jedności, wpływ
doświadczenia osób wykonujących analizę na jakość uzyskiwanych wyników
uznawano za nieistotny.
Optymalną liczbę analiz chromatograficznych dla pojedynczego worka
ustalono na podstawie analizy zbioru wyników obejmującego 10 pików otrzymanych
w warunkach powtarzalności. Porównano wartości stopni rozcieńczenia, obliczonych
na podstawie wyników odpowiednio jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu,
siedmiu, ośmiu, dziewięciu oraz dziesięciu analiz, zgodnie z równaniem 2.
(2)
gdzie:
Zi – wartość stopnia rozcieńczenia dla i-tej obserwacji,
średnia wartość stopnia rozcieńczenia dla n obserwacji.
Obliczenia przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie
przyjęto, że piki uzyskane w wyniku analizy stanowią wyniki dla próbki
podstawowej, a stopień rozcieńczenia obliczono przy założeniu stałej powierzchni
piku próbki rozcieńczonej równej 60 000 pA∙s. W drugim wariancie przyjęto, że piki
uzyskane w wyniku analizy stanowią wyniki dla próbki rozcieńczonej, a stopień
rozcieńczenia obliczono przy założeniu stałej powierzchni piku próbki podstawowej
równej 1 000 000 pA∙s. Za optymalna liczbę analiz uznaną drugą, z wielu kolejnych,
dla których uzyskana wartość parametru

nie zmieniała się znacząco.

W celu określenia dopuszczalnego czasu oczekiwania próbki od momentu jej
przygotowania

do momentu analizy, próbkę wzorcową poddano

analizie

chromatograficznej bezpośrednio po jej przygotowaniu, oraz po upływie określonego
czasu. Łącznie wykonano 10 analiz w czasie do około 1,5 godziny od przygotowania
próbki. Na podstawie otrzymanego trendu wyciągnięto wnioski dotyczące analizy
próbki podstawowej (nierozcieńczonej).
Wpływ kondycjonowania worków określono na podstawie porównania
powierzchni
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pików

uzyskanych

dla

worków

poddanych

kondycjonowaniu

w atmosferze badanego gazu z powierzchnią pików uzyskanych dla worków
niewykondycjonowanych. Na podstawie otrzymanych wyników zaplanowano drugi
etap badań.
W ramach drugiego etapu zweryfikowano potrzebę kondycjonowania
strzykawki w atmosferze rozcieńczonego gazu oraz określono liczbą niezbędnych
obserwacji dla pojedynczego rozcieńczenia.
W celu zweryfikowania, czy kondycjonowanie strzykawki ma znaczenie,
przeprowadzono

analizę

dla

trzech

wariantów.

W pierwszym

wariancie

nie zastosowano kondycjonowania strzykawki, w drugim wariancie strzykawka
została

poddana

jednokrotnemu

kondycjonowaniu

(jednokrotne

napełnienie

strzykawki rozcieńczonym gazem i jej opróżnienie przed pobraniem próbki
do analizy chromatograficznej) oraz dwukrotnemu kondycjonowaniu (dwukrotne
napełnienie strzykawki rozcieńczonym gazem i jej opróżnienie przed pobraniem
próbki do analizy chromatograficznej). Wartości stopni rozcieńczenia obliczone
podczas trzech wariantów kondycjonowania strzykawki porównano do zadanego
stopnia rozcieńczenia w olfaktometrze i wyciągnięto wnioski.
Optymalna

liczbę

obserwacji

(analiz

par

próbek:

nierozcieńczonej

i po rozcieńczeniu) dla pojedynczego rozcieńczenia określono na podstawie analizy
zbioru wyników 10 obserwacji dla trzech wybranych rozcieńczeń: 4, 31 oraz 115.
Analogicznie jak w pierwszym etapie, porównano wartości stopni rozcieńczenia
obliczonych, zgodnie z równaniem 2, na podstawie odpowiednio wyników jednej,
dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu oraz dziesięciu
obserwacji. Za optymalna liczbę obserwacji uznaną drugą, z wielu kolejnych,
dla których uzyskana wartość parametru
Opracowaną

procedurę

nie zmieniała się znacząco.

zweryfikowano

pod

kątem

użyteczności

uzyskiwanych wyników. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu, czy dokładność
obliczonych wartości rozcieńczeń, otrzymanych w wyniku potencjalnej kontroli,
gwarantuje zabezpieczenie wyników pomiarów realizowanych w okresie pomiędzy
standardowymi kalibracjami. Weryfikację przeprowadzono dla zbioru wyników
analiz chromatograficznych przeprowadzonych w drugim etapie badań dla trzech
rozcieńczeń: 4, 31 oraz 115. Wynik każdej z dziesięciu obserwacji dla danego
rozcieńczenia (obliczony stopień rozcieńczenia, Zi) przeliczono na wartość stężenia
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zapachowego (cod [ouE/m3]), przyjmując założenie, że przy takich rozcieńczeniach
wszyscy członkowie zespołu oceniającego zapach udzielili odpowiedzi, że czują
zapach (obliczony stopień rozcieńczenia = ZTAK). Stężenie zapachowe obliczono
zgodnie z PN-EN 13725, według równania 3.
(3)
Za wartość ZNIE (ostatnie rozcieńczenie w serii prezentowanych zespołowi
rozcieńczeń, przy którym oceniający nie czuli zapachu próbki) przyjęto wartość
kolejnego rozcieńczenia, większego od tego, dla którego przeprowadzano analizy
chromatograficzne, tj. dla 4-krotnego rozcieńczenia ZNIE = 8, dla 31-krotnego
ZNIE = 64, a dla 115-krotnego ZNIE = 234. Istotność otrzymanych różnic w zbiorze
obliczonych wartości stężenia zapachowego oceniono pod kątem użyteczności
wyników.
Wyniki badań i dyskusja
Wyniki

badań

zrealizowanych

w pierwszym

etapie

przedstawiono

na rysunkach 2, 3 i 4 oraz w tabelach 1 i 2, a w drugim etapie - tabelach 3, 4, 5 i 6.
Wyniki obliczeń przeprowadzonych w ramach sprawdzenia metody przedstawiono
w tabeli 7.
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki analiz wykonanych przez osobę
doświadczoną (piki bez znaku „X”) oraz osobę doświadczoną (piki ze znakiem „X”)
w ramach oceny istotności doświadczenia osób wykonujących sprawdzenie
olfaktometru. W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wartości powierzchni pików
oraz przyjętego parametru kryterialnego (α).
Z uzyskanych wartości parametru α, które oscylują wokół jedności, wynika, że
doświadczenie osób wykonujących sprawdzenie nie ma istotnego wpływu na jakość
wyników.
Zbiór danych, na podstawie których określono optymalną liczbę analiz
chromatograficznych dla pojedynczego worka zestawiono w tabeli 2. Uzyskane
średnie wartości stopnia rozcieńczenia (wartości

) nie różnią się znacząco

ze wzrostem liczebności zbioru, dla którego zostały obliczone. Za optymalną liczbę
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analiz dla pojedynczego worka uznano zatem dwie analizy, gdyż każda kolejna
analiza w nieznaczącym stopniu wpływa na wynik oznaczenia stopnia rozcieńczenia,
a znacząco wydłuża czas sprawdzenia.

Rysunek 2. Zestawienie wyników analiz chromatograficznych wykonanych przez osobę
doświadczoną (piki oznaczone „X”) oraz niedoświadczoną (piki bez „X”)

Tabela 1.
wyników

Porównanie

analiz

wykonanych

przez

osobę

niedoświadczoną

i doświadczoną
Lp.

Powierzchnia piku oznaczona przez Powierzchnia piku oznaczona
osobę niedoświadczoną [pA∙s]
przez osobę doświadczoną [pA∙s]

α

1.

409533

408349

1,003

2.

409676

410025

1,000

3.

410128

409481

1,002

4.

409840

409144

1,002

5.

409677

409057

1,002

6.

408737

408991

1,001

7.

408291

407529

1,002

8.

407144

407231

1,000

9.

407222

408385

1,003

10.

407548

406960

1,001

α - iloraz poszczególnych par wartości powierzchni pików oznaczonych przez obie osoby [-]
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Tabela 2.
Porównanie wartości stopnia rozcieńczenia uzyskanych na podstawie różnej liczby analiz
chromatograficznych dla jednego worka
Wariant I

n

Wariant II

1.

409533

6,826

6,826

408349

2,449

2,449

2.

409676

6,828

6,827

410025

2,439

2,444

3.

410128

6,835

6,830

409481

2,442

2,443

4.

409840

6,831

6,830

409144

2,444

2,444

5.

409677

6,828

6,830

409057

2,445

2,444

6.

408737

6,812

6,827

408991

2,445

2,444

7.

408291

6,805

6,824

407529

2,454

2,445

8.

407144

6,786

6,819

407231

2,456

2,447

9.

407222

6,787

6,815

408385

2,449

2,447

10.

407548

6,792

6,813

406960

2,457

2,448

FPP – powierzchnia piku próbki podstawowej [pA∙s], FPR – powierzchnia piku próbki rozcieńczonej [pA∙s],
Zi – wartość stopnia rozcieńczenia dla i-tej obserwacji,
średnia wartość stopnia rozcieńczenia dla n
obserwacji

Wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia dopuszczalnego czasu
oczekiwania próbki od momentu jej przygotowania do momentu analizy pokazano
na rysunku 3.

Rysunek 3. Zależność powierzchni piku od czasu oczekiwania próbki

Z rysunku 3 wynika, że czas oczekiwania próbki od momentu jej
przygotowania do momentu analizy ma istotne znaczenie, przy czym określenie
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maksymalnego dopuszczalnego czasu, jaki może upłynąć od przygotowania próbki
do jej analizy nie było możliwe (stanowiło to odrębny problem badawczy, którego
rozwiązanie wymaga przeprowadzenia badań w szerszym zakresie i zgromadzenie
większego zbioru danych). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono,
że próbka rozcieńczona powinna być analizowana bezzwłocznie po jej przygotowaniu,
i powinna być odniesiona do powierzchni piku próbki nierozcieńczonej, otrzymanego
bezpośrednio przed analizą dla próbki rozcieńczonej.
Wyniki zgromadzone w celu zbadania istotności wpływu kondycjonowania
worków na jakość uzyskiwanych wyników przedstawiono na rysunku 4. Uzyskane
wyniki wskazują na to, że kondycjonowanie ma istotne znaczenie. W przypadku
worków niewykondycjonowanych otrzymano wyraźnie większe powierzchnie pików.
Otrzymana tendencja jest niezrozumiała dla autorki niniejszej pracy (spodziewano się
większej powierzchni pików dla próbek przechowywanych w wykondycjonowanych
workach). Z uwagi na uzyskaną tendencję, odwrotną do spodziewanej, stwierdzono,
że należy odejść od stosowania worków i postanowiono rozcieńczone próbki pobierać
bezpośrednio do strzykawek do analizy chromatograficznej.

Rysunek 4. Porównanie wartości powierzchni pików oznaczonych z worków kondycjonowanych
i niekondycjonowanych

Wyniki analiz chromatograficznych, zgromadzone w celu zweryfikowania,
czy kondycjonowanie strzykawki ma znaczenie, oraz uzyskane w poszczególnych
wariantach analizy wyniki stopnia rozcieńczenia przedstawiono w tabeli 3.
W przypadku

zastosowania

kondycjonowaej

strzykawki

uzyskano

większą

powierzchnię piku niż przy zastosowaniu niewykondycjonowanej strzykawki
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(tendencja zgodna z oczekiwaniami), a tym samym mniejszy stopień rozcieńczenia.
Nie

zauważono

wyraźnej

różnicy

między

jednokrotnym,

a

dwukrotnym

przepłukaniem. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przed pobraniem
rozcieńczonej próbki do analizy chromatograficznej jest wskazane jednokrotne
przepłukanie strzykawki tą próbką.

Tabela 3.
Porównanie obliczonych wartości stopnia rozcieńczenia próbek za pomocą strzykawki
Próbka rozcieńczona

Próbka
podstawowa

322131

Stopień
rozcieńczenia

Opis

Powierzchnia
piku [pA∙s]

bez przepłukania

73592,7

4,38

jednokrotne przepłukanie

76397,4

4,22

dwukrotne przepłukanie

76174,8

4,22

Zbiór danych na podstawie których określono optymalną liczbę obserwacji
dla pojedynczego rozcieńczenia zestawiono w tabelach 4, 5 i 6.

Tabela 4.
Porównanie wartości stopnia rozcieńczenia uzyskanych na podstawie różnej liczby obserwacji dla
zadanego w olfaktometrze rozcieńczenia równego 4
Lp.

[pA∙s]

[pA∙s]

1.

430797

124799

3,452

3,452

2.

546161

122809

4,447

3,950

3.

542539

126215

4,299

4,066

4.

547379

124624

4,392

4,147

5.

540799

116064

4,659

4,250

6.

545917

113099

4,827

4,346

7.

544350

117225

4,644

4,389

8.

540041

102354

5,276

4,500

9.

527499

108756

4,850

4,538

10.

460564

102466

4,495

4,534

FPP – powierzchnia piku próbki podstawowej [pA∙s], FPR – powierzchnia piku próbki
rozcieńczonej [pA∙s], Zi – wartość stopnia rozcieńczenia dla i-tej obserwacji,
średnia
wartość stopnia rozcieńczenia dla n obserwacji
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Tabela 5.
Porównanie wartości stopnia rozcieńczenia uzyskanych na podstawie różnej liczby obserwacji dla
zadanego w olfaktometrze rozcieńczenia równego 31
Lp.

[pA∙s]

[pA∙s]

1.

713559

18057

39,517

39,517

2.

713856

18274

39,063

39,290

3.

712808

19626

36,319

38,300

4.

711698

19554

36,397

37,824

5.

641599

18723

34,268

37,113

6.

647450

17446

37,112

37,113

7.

648361

18713

34,648

36,761

8.

648074

18153

35,701

36,628

9.

647916

15739

41,166

37,132

10.

647243

16855

38,402

37,259

FPP – powierzchnia piku próbki podstawowej [pA∙s], FPR – powierzchnia piku próbki
rozcieńczonej [pA∙s], Zi – wartość stopnia rozcieńczenia dla i-tej obserwacji,
średnia
wartość stopnia rozcieńczenia dla n obserwacji

Tabela 6.
Porównanie wartości stopnia rozcieńczenia uzyskanych na podstawie różnej liczby obserwacji dla
zadanego w olfaktometrze rozcieńczenia równego 115
Lp.

[pA∙s]

[pA∙s]

1.

642485

5499

116,845

116,845

2.

643816

6146

104,754

110,799

3.

644292

6099

105,642

109,080

4.

640526

5897

108,619

108,965

5.

638752

5714

111,789

109,530

6.

637710

5728

111,324

109,829

7.

635356

5811

109,333

109,758

8.

635625

6178

102,892

108,900

9.

634827

5865

108,233

108,826

10.

632249

6490

97,413

107,684

FPP – powierzchnia piku próbki podstawowej [pA∙s], FPR – powierzchnia piku próbki rozcieńczonej
[pA∙s], Zi – wartość stopnia rozcieńczenia dla i-tej obserwacji,
średnia wartość stopnia
rozcieńczenia dla n obserwacji
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W przypadku rozcieńczenia 4-krotnego (Tabela 4) uzyskane stopnie
rozcieńczeń w poszczególnych obserwacjach ( ) wahały się od około 3,45 do około
5,28, w przypadku 31-krotnego (Tabela 5) - od około 34,27 do około 41,17,
a w przypadku 115-krotnego (Tabela 6) – od około 97,41 do około 116,85.
W zależności od liczby przeprowadzonych obserwacji dla 4-krotnego rozcieńczenia
uzyskano wartości

w zakresie od ok. 3,45 do ok. 4,54, dla 31-krotnego

rozcieńczenia - od ok. 36,63 do ok. 39,52, a dla 115-krotnego rozcieńczenia - od ok.
107,67 do ok. 116,84. Z uzyskanych wartości wynika, że im większe rozcieńczenie,
tym wyniki są bardziej rozbieżne. Nie można jednak zaobserwować wyraźnej
zależności między liczbą obserwacji a uzyskiwanymi wynikami. Wobec tego
stwierdzono, że jednego rozcieńczenia powinny wystarczyć dwie obserwacje, w której
druga powinna być potwierdzeniem pierwszej przy uwzględnieniu ograniczonej
(stosunkowo niskiej) dokładności metody.
Wyniki stężenia zapachowego obliczone w celu weryfikacji metody pod kątem
użyteczności wyników dla poszczególnych obserwacji dla trzech rozcieńczeń
przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7.
Wartości stężenia zapachowego dla stopni rozcieńczeń uzyskanych w poszczególnych obserwacjach
Stopień rozcieńczenia
4
ZTAK

64

cod [ouE/m3]

ZTAK

115

cod [ouE/m3]

ZTAK

cod [ouE/m3]

3,452

5

39,517

50

116,845

165

4,447

6

39,063

50

104,754

157

4,299

6

36,319

48

105,642

157

4,392

6

36,397

48

108,619

159

4,659

6

34,268

47

111,789

162

4,827

6

37,112

49

111,324

161

4,644

6

34,648

47

109,333

160

5,276

6

35,701

48

102,892

155

4,850

6

41,166

51

108,233

159

4,495

6

38,402

50

97,413

151

ZTAK – stopień rozcieńczenia próbki, przy którym członek zespołu oceniającego zapach udzielił
pierwszej odpowiedzi, że czuje zapach [-], cod – stężenie zapachowe [ouE/m3]
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Dla rozcieńczenia 4-krotnego otrzymano wartości stężenia zapachowego
na poziomie od 5 ouE/m3 do 6ouE/m3, dla 31-krotnego od 47 ouE/m3 do 51 ouE/m3,
a dla 115-krotnego od 151 ouE/m3 do 165 ouE/m3. Uzyskane różnice w wartościach
stężenia zapachowego nie są znaczące z punktu widzenia zastosowania wyników
stężenia zapachowego i pochodnych tej wielkości. Nie wpływają na wnioski
z wyników analizy olfaktometrycznej. Otrzymane wartości odbiegają zaledwie
o kilka-kilkanaście procent od wartości oczekiwanej, a w przypadku oznaczeń metodą
olfaktometrii dynamicznej, norma PN-EN 13725 dopuszcza trzykrotne różnice
pomiędzy wynikami uzyskanymi w warunkach powtarzalności.

Podsumowanie i wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono słuszność przyjętej
koncepcji metody kontroli sprawności olfaktometru z nietypowym wykorzystaniem
chromatografii

gazowej,

nierozcieńczonej

opartej

na

i rozcieńczonej.

porównaniu

Ustalono

powierzchni

sposób

pobierania

piku

próbki

rozcieńczonej

w olfaktometrze próbki do analizy chromatograficznej oraz liczbę niezbędnych
obserwacji oraz oceniono dokładność uzyskiwanych wyników z punktu widzenia ich
zastosowania.
Zgodnie

z

opracowaną

procedurą,

w celu

sprawdzenia

określonego

rozcieńczenia uzyskiwanego w olfaktometrze dynamicznym należy:
1. Przygotować próbkę wskaźnikową w postaci mieszaniny acetonu w powietrzu
o

stężeniu

zależnym

od

sprawdzanego

stopnia

rozcieńczenia

tak,

po rozcieńczeniu próbki możliwe było określenie powierzchni piku.
2. Podłączyć próbkę do olfaktometru, zadać określone rozcieńczenie i pobrać
do strzykawki chromatograficznej rozcieńczoną próbkę, przy czym przed
pobraniem próbki do analizy, strzykawkę należy przepłukać rozcieńczonym
gazem (wystarczy jednokrotne przepłukanie).
3. Bezzwłocznie

po

pobraniu

rozcieńczonej

próbki

wykonać

analizę

chromatograficzną tej próbki, a zaraz po niej analizę dla próbki wskaźnikowej
(nierozcieńczonej), w celu uzyskania dwóch pików o możliwej do określenia
powierzchni.
4. Obliczyć stosunek pików próbki nierozcieńczonej i rozcieńczonej.
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5. Powtórzyć obserwację (powtórzyć czynności od 2 do 4) i obliczyć średni
stopień rozcieńczenia.
6. Ocenić uzyskany wynik poprzez porównanie do wartości uzyskanej
w poprzednim sprawdzeniu oraz wyciągnąć wnioski dotyczące sprawności
olfaktometru w zakresie sprawdzanego poziomu rozcieńczenia.
Opracowana procedura pozwala na wyrywkowe kontrolowanie rozcieńczeń,
a kontrola pojedynczych rozcieńczeń nie jest ani pracochłonna, ani czasochłonna.
Dzięki odejściu od tradycyjnej analizy jakościowej i ilościowej, do zastosowania tej
metody

nie

jest

wymagana

specjalistyczna

wiedza

z

zakresu

analizy

chromatograficznej. Wykorzystanie chromatografu gazowego jako przyrządu
pomiarowego oraz acetonu jako gazu wskaźnikowego sprawia, że metoda jest tania
i nie

wymaga

wysoce

specjalistycznego

sprzętu,

a

więc

jest

możliwa

do zastosowania w przeciętnym laboratorium z dowolną częstotliwością. Dokładność
opracowanej metody jest wystarczająca z punktu widzenia użyteczności wyników
i może być skutecznym sposobem potwierdzenia ważności wyników pomiarów
realizowanych w okresie pomiędzy kalibracjami w przypadku, gdy standardowa
kalibracja wykaże rozregulowanie olfaktometru.
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Streszczenie
Na jakość uzyskiwanych wyników pomiarów olfaktometrycznych mają
wpływ przede wszystkim dwa czynniki: wrażliwość węchowa członków zespołu
oceniającego zapach oraz dokładność rozcieńczeń uzyskiwanych w olfaktometrze
dynamicznym. Norma PN – EN 13725:2007 bardzo dokładnie przedstawia
wymagania dotyczące selekcji osób do zespołu oceniającego zapach oraz ich
kontroli. W przypadku

drugiego czynnika

informacje na temat

kalibracji

olfaktometru są bardzo ubogie. W ramach niniejszej pracy opracowano procedurę
kontroli sprawności olfaktometru dynamicznego z nietypowym wykorzystaniem
chromatografu
odpowiedniej

gazowego.
metody

Badania polegały między innymi

poboru

próbek,

liczby obserwacji

na

ustaleniu

i warunków

ich

prowadzenia, a także zaproponowaniu sposobu opracowania wyników. Opracowana
metoda jest tania i prosta oraz nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, dzięki
czemu może być stosowana w przeciętnym laboratorium z dowolną częstotliwością.

Summary
On the quality of the obtained results of olfactometric measurements is
influenced usually by two factors: the smell sensitivity of the team which checks
the smell and the preciseness of the obtained in the dynamic olfactometer dilutions.
The PN –EN 13725:2007 standard shows very precisely the requirements regarding
the selection of people to the checking team and their control. In the case of
the second factor, the information about the olfactometer calibration is vague. As part
of this work, we described a procedure for checking the efficiency of a dynamic
olfactometer with an unusual use of a gas chromatography. The research consisted
on determining the appropriate sampling method, the number of observations
and the conditions of their conduct, as well as proposing a way to elaborate
the results. The developed method is cheap, simple and does not require the use of
specialized equipment, so it can be used in an average laboratory at any frequency.
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ANALIZA ZAPISÓW EKG ORAZ PARAMETRÓW
ECHOKARDIOGRAFICZNYCH U PSÓW ZDROWYCH
I Z NIEDOCZYNNOŚCIĄ TARCZYCY RASY RHODESIAN
RIDGEBACK
ANALYSIS OF ELECTROCARDIOGRAPHIC
AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN HEALTHY RHODESIAN
RIDGEBACK AND WITH HYPOTHYROIDISM

Wstęp
Rhodesian ridgeback to rasa psów wywodząca się z południowej Afryki
z terenów dawnej Rodezji (obecnego Zimbabwe). Niewątpliwie cechą unikalną
dla rasy jest występowanie pręgi (tzw. ridge) wzdłuż kręgosłupa tworzonej przez
włosy układające się w przeciwnym kierunku w stosunku do pozostałej części
okrywy włosowej (Bell J.S. i in., 2013). Pierwsze doniesienia o pierwotnych
rodezjanach pochodzą z XVI wieku a odnoszą się do rodzimych psów plemienia
Khoi-Khoi (Hotentotów), które następnie poddano krzyżowaniu z rasami
europejskimi jak dogi, charty (greyhoundy i saluki), bloodhoundy, pointery, mastify
i inne. Pierwszy wzorzec rasy został opracowany przez F.R. Barnesa w 1922 r.
i uznany przez Południowoafrykański Związek Kynologiczny w 1926 r. (KUSA The
Kennel Union of Southern Africa, 2003; Monikiewicz i Wajdzik, 2011). W Polsce
rasa zyskuje na popularności od lat 90.
Spośród schorzeń względem których rasa jest predysponowana wymienia się:
niedoczynność tarczycy, zatokę skórzastą, przetrwałą błonę źreniczną, mastocytomę,
kataraktę, alergiczne zapalenie skóry, mielopatię zwyrodnieniową czy wtórną jaskrę.
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Genetyczne uwarunkowania obejmują: dysplazję stawu biodrowego, łokciowego,
zwichnięcie rzepki, głuchotę oraz hemofilię typu B (Bell J.S., 2013; Monikiewicz
i Wajdzik, 2011). Do obecnej chwili nie określono jednoznacznie predyspozycji
rasowej czy uwarunkowań genetycznych do chorób organicznych serca lub arytmii.
Zgodnie z wytycznymi CHIC badanie kardiologiczne u rasy rhodesian ridgeback jest
opcjonalne (Canine Health Organisation Centere, 2009). Należy jednak zwrócić
uwagę na istotność schorzeń kardiologicznych w świetle coraz liczniejszych
publikacji odnoszących się do występującej, zwłaszcza wśród szczeniąt, nagłej
śmierci sercowej (Meurs i in., 2016, s. 1135-1138).
Celem

badania

była

ewaluacja

parametrów

elektrokardiograficznych

i echokardiograficznych u zdrowych rodezjanów, ocena ich wartości u osobników
z niedoczynnością tarczycy oraz określenie użyteczności stosunkowo nowych
parametrów elektrokardiograficznych w szacowaniu ryzyka wystąpienia arytmii.
Dodatkowo została przeprowadzona analiza rodowodowa by określić ewentualną
dziedziczność zależności określanych w pracy.

Metody
Badanie obejmowało 16 psów rasy rhodesian ridgeback (9 samic, 7samców)
w wieku od 2 do 9 lat (6,2 ± 2,91). Ciężar ciała oscylował w granicach od 38kg
do 56kg (44,66 ± 5,78). U każdego osobnika został wykonany profil tarczycowy
z mrożonej surowicy krwi (fT4, T4, cholesterol). W zależności od wyników badania
zostały one przyporządkowane do dwóch grup. Pierwsza obejmowała 12 psów
(8samic, 4samce) klinicznie zdrowych, niecechujących się hypotyreozą. Do drugiej
grupy należały 4 rodezjany (1samica, 3samce), u których stwierdzono niedoczynność
tarczycy. U wszystkich osobników zostało wykonane badanie elektrokardiograficzne
oraz echokardiograficzne.
W badaniu klinicznym żaden z psów nie wykazywał objawów świadczących
o chorobie (błony śluzowe różowe; CRT <2s; liczba oddechów <30/min; pola płucne
osłuchowo czyste; brak szmerów sercowych). Zapis EKG uzyskano w pozycji
stojącej psów bez użycia sedacyjnych środków farmakologicznych. Badanie
obejmowało standardowe odprowadzenia kończynowe (I, II, III, aVR, aVL, aVF)
oraz przedsercowe (V1, V2, V4). Elektrody z krokodylkową końcówką umieszczono
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zgodnie ze standardem: kończynowe na fałdzie skóry nad guzem łokciowym
(elektroda żółta - lewa kończyna piersiowa, elektroda czerwona- prawa kończyna
piersiowa) oraz na fałdzie skóry tuż nad stawem kolanowym (elektroda zielona lewa kończyna miedniczna, elektroda czarna - prawa kończyna miedniczna).
Konfiguracja elektrod odprowadzeń przedsercowych umieszczonych na klatce
piersiowej była następująca: V1 - piąta przestrzeń międzyżebrowa na prawo
od mostka, V2 - szósta przestrzeń międzyżebrowa po lewej stronie mostka, V4 szósta przestrzeń międzyżebrowa na wysokości połączeń kostno-chrzęstnych żeber
po lewej stronie. Celem zapewnienia czytelnego zapisu (bez zakłóceń, artefaktów)
skóra przed umieszczeniem elektrod została zwilżona alkoholem. Poszczególne
parametry

elektrokardiogramów

były

analizowane

za

pośrednictwem

oprogramowania BTL SD 08. Pomiary obejmowały 9 odprowadzeń z 5 cykli pracy
serca, z których następnie wyliczono średnią arytmetyczną. Dyspersja załamka P
(Pd) stanowiła międzyodprowadzeniową różnicę między Pmax a Pmin stanowiących
średnią z 5 ewolucji serca. Parametr QTc został obliczony zgodnie z formułą
Fridericia. Tp-Te obliczono jako interwał czasowy od szczytu do końca załamka T.
Badanie echokardiograficzne wykonano na urządzeniu ALOKA 4000+ przy użyciu
głowicy sektorowej o częstotliwości od 5 do 7 MHz. Dla każdego ocenianego
parametru zostało obliczone średnie odchylenie standardowe (SD) oraz zakres
referencyjny

(średnia

±

2SD).

Analiza

statystyczna

opierała

się

na nieparametrycznym teście U Manna-Withneya. Przedział ufności został ustalony
na poziomie p<0,05. Do statystycznego opracowania uzyskanych wyników
wykorzystano oprogramowanie STATISTICA.

Wyniki
Parametry echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzne uzyskane wśród
grupy reprezentującej zdrowe rodezjany (12psów - 8samic, 4samce) uwzględniające
średnią arytmetyczną, zakres danych oraz wartość referencyjną (średnia ± 2SD),
zostały przedstawione w tabeli 1 oraz 2. Pomiędzy grupami wydzielonymi
w badaniu

nie

uzyskano

istotnych

statystycznie

różnic

na

podstawie

przeprowadzonego testu U Manna-Withneya (p<0,05). W elektrokardiogramach u
rodezjanów należących do obu grup załamki T wykazywały znaczny polimorfizm
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(załamki ujemne, dodatnie, dwufazowe). W grupie i u 33,3% osobników
występowały załamki T dodatnie, u 33,3% dwufazowe a u 33,4% ujemne, natomiast
w grupie II u 75% dodatnie a u 25% dwufazowe. Podstawowe parametry
elektrokardiograficzne (czas trwania załamka T, odstępu PQ, odstępu QT, HR)
mieściły się w granicach normy ustalonej dla gatunku. Czas trwania załamka P
(57,69 ± 10,85 ms) był wydłużony w stosunku do wartości prawidłowych dla dużych
ras psów. Także kompleks komorowy QRS (67,67 ± 21,70 ms) wykazywał dłuższy
czas trwania względem normy przyjętej dla gatunku.
Tabela 1
Parametry echokardiograficzne zdrowych rodezjanów (oznaczenia RVDd - średnica wewnętrzna
prawej komory w rozkurczu; IVSd, IVSs - grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu
i skurczu; LVIDd, LVIDs - średnica wewnętrzna lewej komory w rozkurczu i skurczu; LVPWd,
LVPWs - grubość tylnej ściany lewej komory w rozkurczu i skurczu; EDV, ESV - objętość końcowo
rozkurczowa i końcowo skurczowa; EF - frakcja wyrzutowa; FS - frakcja skracania; pV - prędkość
maksymalna; PG - gradient ciśnienia; MnV - prędkość średnia; VTI - całka prędkości przepływu
w czasie; AccT - czas akceleracji przepływu przez zastawkę tętnicy płucnej; LADs - średnica lewego
przedsionka w skurczu; AODd - średnica aorty w rozkurczu; LA/AO - stosunek średnic lewego
przedsionka do aorty)
Parametry echokardiograficzne
Parametr
Średnia
RVDd [mm]
14,17
IVSd [mm]
12,25
LVIDd [mm]
51,58
LVPWd [mm]
10,50
IVSs [mm]
13,92
LVIDs [mm]
38,75
LVPWs [mm]
14,33
EDV [ml]
128,17
ESV [ml]
72,25
SV [ml]
56,08
EF [%]
48,16
FS [%]
28,29
pV [cm/s]
117,85
L
PG [mmHg]
5,86
VOT
MnV [cm/s]
74,35
Flow
VTI [cm]
17,51
pV [cm/s]
94,19
PG
[mmHg]
3,66
R
VOT MnV [cm/s]
57,45
Flow VTI [cm]
14,61
AccT [ms]
101,40
LADs [mm]
41,50
AODd [mm]
30,75
LA/AO
1,35

Zakres
8,00-23,00
8,00-16,00
43,00-68,00
8,00-14,00
8,00-19,00
27,00-63,00
11,00-17,00
81,00-238,00
28,00-202,00
36,00-92,00
15,10-72,30
20,30-41,70
93,90-173,40
3,50-12,00
54,50-107,40
11,30-26,20
68,50-127,50
1,90-6,50
41,60-71,70
10,00-18,90
64,00-174,00
30,00-52,00
26,00-35,00
1,02-1,82

Średnia ± 2SD
14,17 ± 10,23
12,25 ± 5,27
51,58 ± 15,78
10,50 ± 3,95
13,92 ± 6,63
38,75 ± 21,94
14,33 ± 4,12
128,17 ± 97,34
72,25 ± 106,34
56,08 ± 30,68
48,16 ± 34,00
28,29 ±16,36
117,85 ± 59,44
5,86 ± 6,42
74,35 ±38,02
17,51 ± 10,36
94,19 ± 34,56
3,66 ± 2,74
57,45 ± 17,13
14,61 ± 5,28
101,40 ± 94,43
41,50 ± 13,82
30,75 ± 5,13
1,35 ± 0,46
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Tabela 2
Parametry elektrokardiograficzne zdrowych rodezjanów (oznaczenia: HR - częstość rytmu serca;
P [ms] - czas trwania załamka P; Pd [ms] - dyspersja załamka P; PQ - czas trwania odstępu PQ;
QRS - czas trwania zespołu komorowego QRS; QT - czas trwania ostępu QT; QTc zmodyfikowany odstęp QT; QTcd - dyspersja zmodyfikowanego odstępu QT; Tp-Te - czas
upływający od szczytu załamka T do jego końca; P [mV] - amplituda załamka P; Pp - amplituda
dodatniego załamka P; Pn - Amplituda ujemnego załamka P (analogicznie oznaczenia amplitud
załamka T i R); P, T, QRS [o] - osie elektryczne).
Parametry elektrokardiograficzne
Parametr
Średnia
HR [1/min]
112,42
RR [ms]
558,67
RRp [%]
46,42
P [ms]
57,69
Pd [ms]
21,25
PQ [ms]
85,45
QRS [ms]
67,67
QT [ms]
210,21
QTc [ms]
259,85
QTcd [ms]
35,28
Tp-Te [ms]
34,26
P [mV]
0,17
Pp [mV]
0,16
Pn [mV]
0,09
R [mV]
1,58
Rp [mV]
1,55
Rn [mV]
1,90
T [mV]
0,39
Tp [mV]
0,32
Tn [mV]
0,25
o
P[ ]
13,67
T [o]
-56,67
QRS [o]
36,50

Zakres
79,00-172,00
348,00-752,00
14,00-102,00
54,00-70,10
12,20-27,60
28,00-114,00
54,00-88,00
172,60-233,20
243,50-309,10
18,10-52,80
24,80-50,31
0,12-0,21
0,11-0,19
0,07-0,13
1,08-2,19
1,04-2,12
1,00-3,07
0,26-0,50
0,19-0,44
0,11-0,38
-17,00-67,00
-163,00-153,00
-9,00-65,00

Średnia ± 2SD
112,42 ± 56,47
558,67 ± 246,41
46,42 ± 60,17
57,69 ± 10,85
21,25 ± 7,65
85,45 ± 45,72
67,67 ± 21,70
210,21 ± 36,17
259,85 ± 34,23
35,28 ± 19,83
34,26 ± 12,63
0,17 ± 0,06
0,16 ± 0,06
0,09 ± 0,04
1,58 ± 0,66
1,55 ± 0,62
1,90 ± 1,42
0,39 ± 0,15
0,32 ± 0,16
0,25 ± 0,17
13,67 ± 52,50
-56,67 ± 196,03
36,50 ± 49,19

Dyskusja
Określenie

zakresu

referencyjnego

dla

poszczególnych

parametrów

dodatkowych badań kardiologicznych jest niezbędne celem właściwiej interpretacji
otrzymanych wyników. Pojawiające się nowe rasy mogą wykazywać odstępstwa
od wartości uznawanych za prawidłowe. Biorąc pod uwagę układ kardiologiczny
dotyczy to zwłaszcza psów dużych i olbrzymich o specyficznej budowie tułowia.
Rhodesian ridgeback to stosunkowo nowa rasa cechująca się głęboką klatką
piersiową oraz predyspozycją do niedoczynności tarczycy (Kennedy i in., 2006,
s. 82-86). Ze względu na konstytucję oraz uwarunkowania genetyczne badanie

126

elektrokardiograficzne oraz echokardiograficzne powinny należeć do jednych
z podstawowych, tymczasem obecnie wykonywane są obligatoryjnie (Canine Health
Organisation Centere, 2009).
Wartości parametrów elektrokardiograficznych oscylowały w granicach norm
ustalonych dla gatunku. Istotna różnica odnosiła do się do czasu trwania załamka P
(57,69 ± 10,85 ms). Wydłużony czas przewodzenia fali depolaryzacyjnej w obrębie
kardiomiocytów przedsionka może być spowodowany subklinicznie przebiegającym
procesem patologicznym, bądź wynikać z unikanych cech rasy i świadczyć
o zwiększonym jego wymiarze. Wydłużony czas trwania tego parametru odnotowano
w badaniach nad standaryzacją norm EKG innych ras dużych psów z głęboką klatką
piersiową m.in. u dobermanów (Kovacevic, 1999, s. 211-219). Na zwiększony
wymiar

serca

może

wskazywać

także

dłuższy

czas

przewodzenia

fali

depolaryzacyjnej w zakresie komór (załamek QRS - 67,67 ± 21,70 ms).
Nowe parametry elektrokardiograficzne wdrażane w weterynarii mają na celu
wczesne wytypowanie osobników predysponowanych do występowania zaburzeń
w propagacji fali depolaryzacyjnej w obrębie przedsionków lub komór, stanowiąc
markery arytmii nadkomorowych lub komorowych. Dotychczas z medycyny ludzkiej
zapożyczono miedzy innymi następujące parametry: dyspersja załamka P,
skorygowany odstęp QT, jego dyspersja, odstęp Tp-Te. Obecnie wciąż prowadzone
są badania pod kątem ich użyteczności w weterynarii (Noszczyk-Nowak i in., 2014).
Dyspersja załamka P (Pd) jest międzyodprowadzenią różnicą między najdłuższym
oraz najkrótszym czasem trwania załamka P. Dyspersja jak i czas trwania załamka P
stanowią odzwierciedlenie elekrofizjologicznych własności mięśnia przedsionków
(Noszczyk-Nowak i in., 2014). Okazują się pomocne w rejestracji zaburzeń
śródprzedsionkowego

i

międzyprzedsionkowego

przewodzenia

oraz

niejednorodnego rozchodzenia się pobudzenia z węzła zatokowo-przedsionkowego.
Kliniczna ocena dyspersji załamka P ma znaczenie jako wartość prognostyczna
w migotaniu przedsionków (AF) u ludzi (Dilaveris i Gialafos, 2001, s. 159-165).
W badaniu, którego celem było określenie wartości tego parametru u zdrowych psów
wynika, że Pd nie powinna przekroczyć 24 ms (Noszczyk-Nowak i in., 2011, s. 18).
Inne badanie sugeruje ustalenie tej wartości na poziomie 36 ms (Noszczyk-Nowak
i in., 2008, s. 683-688). Wśród osobników przydzielonych do i grupy Pd wynosiła
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21,25 ± 3,83 ms. Biorąc pod uwagę 2SD wartość referencyjna dla rasy nie powinna
przekroczyć 29 ms. Oznaczanie tego parametru z elektrokardiogramów mogłoby stać
się cennym narzędziem dla klinicysty w predykcji arytmii nadkomorowych, takich
jak np. AF wywiązanego na tle niedoczynności tarczycy, do której rasa jest
predysponowana czy kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Analiza repolaryzacji mięśnia sercowego ma istotne znaczenie w szacowaniu
ryzyka zaistnienia arytmii komorowej. W związku ze znacznym polimorfizmem
załamka T, który u zdrowych psów może być dodatni, ujemny lub dwufazowy
oraz wykazywać różną amplitudę istnieje trudność interpretacyjna określenia
zaburzeń repolaryzacji. Obecnie klinicysta może posiłkować się następującymi
parametrami: odstęp QT, skorygowany odstęp QTc czy dyspersja skorygowanego
odstępu QT czyli QTcd (Noszczyk-Nowak i in., 2014; Noszczyk-Nowak i in., 2015).
Są one istotne w szacowaniu ryzyka wystąpienia arytmii komorowych. Czas trwania
odstępu QT w grupie i i II nie wykazywał odstępstw od normy (grupa i - 210,21 ±
36,17 ms; grupa II - 223,18 ± 11,62 ms). Ze względu jednak na znaczną zależność
tego parametru od częstości rytmu serca bardziej wartościowym markerem arytmii
jest skorygowany odstęp QT (QTc) obliczony formułą Fridericia. Wybór tego wzoru
matematycznego uzasadniony jest faktem uznania go za najlepszy dla psów,
u których częstość rytmu serca zazwyczaj jest wyższa niż 100 uderzeń/min. W obu
grupach przekroczył on nieznacznie wartości prawidłowe (grupa i - 259,85 ± 17,12
ms; grupa II - 260,93 ± 9,92 ms) co może sugerować zaburzenia w przebiegu
repolaryzacji. Wartość dyspersji skorygowanego odstępu QT u psów zdrowych
powinna wynosić do 26,1 ms (23,6 ms) (Dennis i in., 2002 s. 77-82; NoszczykNowak i in., 2014). Parametr ten był znacznie przekroczony u zdrowych osobników
natomiast mieścił się w granicach normy u rodezjanów z niedoczynnością tarczycy
(grupa i - 35,28 ± 9,92 ms; grupa II - 24,90 ± 10,02 ms). W medycynie ludzkiej
znalazł on zastosowanie do szacowania ryzyka nagłej śmierci sercowej (SCD). Duża
dyspersja sugeruje nie homogenny przebieg repolaryzacji mięśnia komór,
co predysponuje

do

zaistnienia

arytmii

komorowych.

Określenie

normy

dla rhodesian ridgeback miałoby na celu wytypowanie już na wczesnym etapie życia
osobników predysponowanych do SCD i szczególny ich monitoring. Obecnie jednak
dyspersję odstępu QT uważa się za słabszy marker arytmiogenezy, odzwierciedlający
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jedynie niespecyficzne zmiany w morfologii załamka T (Juneja i in., 2004, s. 258260). Jednym z najnowszych parametrów w elektrokardiografii weterynaryjnej jest
odstęp T-peak-T-end. Stanowi on wyraz przezściennej dyspersji repolaryzacji
obrazującej różnicę w czasie trwania potencjału czynnościowego pomiędzy
poszczególnymi warstwami miokardium. Obliczany jest jako odstęp od szczytu
do końca załamka T. U ludzi znalazł zastosowanie w szacowaniu ryzyka wystąpienia
ciężkich arytmii komorowych (Gupta i in., 2008, s. 567-574; Kors i in., 2008, s. 575580). Także w przypadku tego parametru nie wykazano istotności statystycznej
między grupami (grupa i - 34,26 ± 6,31 ms; grupa II - 32,72 ± 2,19 ms). Wartość
referencyjna na podstawie analizy zdrowych rodezjanów nie powinna przekroczyć
47 ms (34,26 ± 12,62 ms) (średnia ± 2SD). Niestety w medycynie weterynaryjnej są
dostępne jedynie nieliczne prace donoszące o wartości prognostycznej tego
parametru u psów. Zatem wciąż istnieje konieczność przeprowadzenia dalszych
badań, które potwierdzą jego użyteczność.
Wartości parametrów w echokardiografii weterynaryjnej u większości psów
korelują z masą ciała. Zakresy referencyjne opracowano na podstawie analizy
regresji uzyskując dane od osobników należących do różnych ras. Obecnie wiadomo,
że obok masy ciała także rasa wykazuje istotny wpływ na wartość pomiarów
echokardiograficznych (Morrison i in., 1992, s. 210-224). Dotyczy to zwłaszcza
psów dużych i olbrzymich cechujących się głęboką klatką piersiową. W badaniu
przeprowadzonym na 15 dogach niemieckich uzyskano wartości referencyjne
dla rasy. Autorzy wykazali mniejszą wartość skurczowego i rozkurczowego wymiaru
lewej komory w odniesieniu do masy ciała niż wynikałoby to z oczekiwanych
wartości, uzyskanych z poprzednich publikacji bazujących na różnych rasach
(Tarducci i in., 1997, s. 593-594). Z kolei w publikacji opartej na 80 osobnikach
należących do 4 różnych typów morfologicznych (pembroke welsh corgi, chart
afgański, golden retriever, pudel miniaturowy) linie regresji odnoszące się do masy
ciała miały inny stopień nachylenia oraz punkty przecięcia dla psów mających ten
sam ciężar a należących do różnych ras. Ponadto
niektóre pomiary echokardiograficzne nie zależały liniowo od masy ciała (np. LVIDd
u chartów afgańskich czy pembroke welsh corgi) (Morrison i in., 1992, s. 220-224).
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Tabela 3.
Zakresy wartości referencyjnych obliczonych dla rasy rhodesian ridgeback (średnia wartość ± 2SD).
Rasa
Parametr

Rhodesian ridgeback

LVIDd [mm]
LVIDs [mm]
LVWd [mm]
LVWs [mm]
IVSd [mm]
IVSs [mm]
EPSs [mm]
LA [mm]
Ao [mm]
LA/Ao

35,80-67,36
16,81-60,69
6,55-14,45
10,21-18,45
6,98-17,52
7,29-20,55
27,68-55,32
25,62-35,88
0,89-1,82

FS [%]

11,93-44,65

Wartości echokardiograficzne wśród rodezjanów były zbliżone do niektórych
ras psów z głęboką klatką piersiową i podobną masą ciała, ale wykazywały też
unikalność w zakresie niektórych wartości, między innymi frakcji skracania
(Tabela 3). Parametr ten stanowi podstawę oceny funkcji skurczowej lewej komory.
FS uważana jest za dobry indykator zaburzeń komorowych oraz kurczliwości
mięśnia sercowego. Na jej wartość wpływa obciążenie następcze (afterload),
obciążenie wstępne (preload) czy w końcu sama kurczliwość. Rhodesian ridgeback
wykazywały znacznie niższy jej dolny zakres niż minimalna wartość u owczarków
niemieckich, które cechują się bardzo słabą kurczliwością wśród ras psów dużych
(Muzzi i in., 2006, s. 193-198). Grubość tylnej ściany lewej komory w skurczu
i rozkurczu była bardzo zbliżona do wilczarza irlandzkiego (Vollmar i in., 1999, s.
23-27). Także średnica lewej komory w skurczu i rozkurczu posiadała wartości
zbliżone do tych u wilczarzy. Średnica lewego przedsionka przekraczała znacznie
górne zakresy normy wybranych ras psów przedstawionych w zestawieniu
porównawczym (Tabela 4). Minimalna wartość stosunku średnicy lewego
przedsionka do średnicy aorty najbardziej korelowała z kolei z owczarkiem
niemieckim (Muzzi i in., 2006, s. 193-198). Jednakże górna granica zakresu
referencyjnego była znacznie wyższa niż ta wartość u wytypowanych ras psów.
Podobieństwo w zakresie funkcji i morfologii serca zwłaszcza do dogów
niemieckich czy wilczarzy irlandzkich, czyli ras predysponowanych do DCM
sugeruje możliwość wystąpienia tej kardiomiopatii także u rodezjanów.
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Tabela 4.
Zestawienie porównawcze wybranych parametrów echokardiograficznych dla różnych ras dużych
psów o głębokiej klatce piersiowej- doga niemieckiego (Stephenson i in., 2012, s. 1140-1147),
wilczarza irlandzkiego (Vollmar i in., 1999, s.271-277), golden retriever’a (Saini i in., 2017, s. 4)
oraz owczarka niemieckiego (Muzzi i in., 2006, s. 193-198) (oznaczenia: LVIDd, LVIDs- średnica
wewnętrzna lewej komory w rozkurczu i skurczu; LVPWd, LVPWs- grubość tylnej ściany lewej
komory w rozkurczu i skurczu; IVSd, IVSs- grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu
i skurczu; EPSs- odległość punktu E od przegrody międzykomorowej; LA- średnica lewego
przedsionka w skurczu; Ao- średnica aorty w rozkurczu; LA/Ao- stosunek średnic lewego
przedsionka do aorty; FS- frakcja skracania).
Rasa
Dog niemiecki
Wilczarz
Golden
Owczarek
Parametr
(Stephenson,
irlandzki
retriever
niemiecki
2012)
(Vollmar, 1999) (Saini, 2017)
(Muzzi, 2006)
46,7-58,7 (♂)
LVIDd [mm]
45,2-61,2
35,8-38,2
31,7-51,7
42,7-56,1 (♀)
33,7-42,5 (♂)
LVIDs [mm]
29,8-41,0
23,8-26,2
20,8-41,2
28,8-41,9 (♀)
LVWd [mm]
6,6-13.0
8,2-9
6,6-11,0
LVWs [mm]
10,6-19,2
11,4-12,6
10,6-15,4
IVSd [mm]
5,7-12,9
10,9-12,1
7,8-11,4
IVSs [mm]
8,9-18,5
13,1-15,1
12,2-15,8
EPSs [mm]
3,0-8,6
3,6-10,0
4,4-5,2
2,3-7,5
LA [mm]
26,1-39,7
25,9-27,9
20,1-28,5
Ao [mm]
27,7-38,7
21,4-23
22,0-28,4
LA/Ao
0,9-1,4
0,9-1,0
1,2-1,3
0,8-1,2
FS [%]
20,0-37,0
25,0-43,0
30,7-34,1
15,6-41,7

W kilka miesięcy po wykonaniu pomiarów wykorzystanych w niniejszej
publikacji u 2 rodezjanów rozwinęła się kardiomiopatia rostrzeniowa (1 pies z grupy
I, 1 z grupy II). O ile u rodezjana z grupy II można podejrzewać rozwój DCM
wtórnie do niedoczynności tarczycy to u osobnika, którego hormony tarczycy były
na prawidłowym poziomie choroba miała niejasną etiopatogenezę. Porównano
rodowody obu rodezjanów do IV pokolenia wstecz celem określenia stopnia
pokrewieństwa. Na bazie analizy porównawczej w liniach rodowodowych nie było
żadnego wspólnego przodka. Przypuszczalnie progresja patologii serca w kierunku
DCM może wynikać z uwarunkowania genetycznego tej rasy do niedoczynności
tarczycy. W świetle braku publikacji na temat kardiomiopatii u rodezjanów
nie można wykluczyć także predyspozycji genetycznej. Jedyną patologią serca, która
została udokumentowana u szczeniąt tej rasy, jest postać rodzinnej tachykardii
komorowej. Autorzy wskazują na przypuszczalny autosomalny, recesywny wzorzec
dziedziczności. Wśród szczeniąt nie wykazano anomalii w zakresie wielkości serca.
Jednak badanie miało pewne ograniczenia. Między innymi nie wykonano badania
echokardiograficznego u wszystkich szczeniąt w związku z tym nie ma pewności
czy nie wystąpiły wśród grupy badanej zmiany w morfologii bądź funkcji mięśnia
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sercowego (Meurs i in, 2016, s. 1135-1138). Nie można zatem wykluczyć istnienia
młodzieńczej postaci DCM u rodezjanów, na temat której istnieją doniesienia
na przykład u dobermanów (Vollmar i in., 2003, s. 23-27).
Zakres

referencyjny

parametrów

elektrokardiograficznych

i echokardiograficznych rodezjanów powinien zostać opracowany ze względu
na coraz liczniejsze doniesienia związane z patologią mięśnia sercowego u tej rasy.
Na podstawie analizy osobników należących do obu grup można wysnuć wniosek,
iż na te wartości nie wpływa istotnie bardzo często występująca niedoczynność
tarczycy. Ustalono także, orientacyjne wartości nowych markerów arytmii, które jeśli
ich użyteczność będzie miała wartość kliniczną, mogą pomóc typować osobniki
szczególnie narażone, dzięki czemu możliwy będzie ich wcześniejszy monitoring.
Cechy zarówno w badaniu EKG jak i Echo pozwalają na wysnucie wniosku
o większym niż standardowo wymiarze przedsionka, a także całego mięśnia
sercowego co może być cechą unikalną dla rasy bądź świadczyć o wczesnym
subklinicznym rozwoju kardiomiopatii (np. DCM). Ze względu na małą grupę
badawczą konieczna byłaby ewaluacja powyższych parametrów na znacznie
większej liczbie rhodesian ridgeback co pozwoliłoby na uzyskanie bardziej
miarodajnych wyników. To badanie stanowi jedynie wstęp, wskazujący pewną
unikalność rasy i punktujący parametry, które odbiegają od norm przyjętych
dla gatunku.
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Streszczenie
Celem

pracy

była

analiza

parametrów

elektrokardiograficznych

i echokardiograficznych u psów rasy rhodesian ridgeback. Szesnaście rodezjanów
(9samic, 7samców) w wieku od 2 do 9 lat (6,2 ± 2,91) oraz masie ciała od 38kg
do 56kg (44,66 ± 5,78) podzielono na dwie grupy na podstawie stężenia hormonów
tarczycy. Pierwszą stanowiły psy zdrowe (8samic, 4samce), drugą natomiast
rodeziany z niedoczynnością tarczycy (1samica, 3samce). Dane opracowano
statystycznie testem U Manna-Withneya w programie STATISTICA. Przedział
ufności wynosił p<0,05. W badaniu nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie
między grupami. W elektrokardiogramach występował znaczny polimorfizm
załamka T. Czas trwania załamka P (57,69 ± 10,85 ms) był wydłużony w stosunku
do wartości prawidłowych dla dużych ras psów. Parametry mogące stanowić
markery arytmii nadkomorowych i komorowych u rodezjanów miały następujące
wartości: Pd - 21,25 ± 3,83 ms, QTc - 259,85 ± 17,12 ms, Tp-Te - 34,26 ± 12,62 ms.
Pomiary parametrów echokardiograficznych były zbliżone do innych ras psów
cechujących się głęboką klatką piersiową. Ponadto po kilku miesiącach
od przeprowadzenia badań kardiologicznych u dwóch rodezjanów rozwinęła się
kardiomiopatia rozstrzeniowa. Na podstawie analizy osobników należących do obu
grup można wnioskować, iż na wartości ocenianych pomiarów nie wpływa istotnie,
bardzo często występująca u tej rasy, niedoczynność tarczycy. Cechy zarówno
w badaniu EKG jak i Echo pozwalają na wysnucie wniosku o większym
niż standardowo wymiarze przedsionka co może być cechą unikalną dla rasy bądź
świadczyć o wczesnym subklinicznym rozwoju kardiomiopatii (DCM). Wyniki te
przemawiają za większym wymiarem serca u rodezjanów, a co za tym idzie,
za koniecznością zmiany zakresów referencyjnych względem gatunku.
Summary
The aim

of the study was

the analysis

of electrocardiographic

and echocardiographic parameters in rhodesian ridgeback and the comparison of
obtained values between healthy dogs and those with hypothyroidism. The group of
16 rhodesians (9females, 7males) in age ranges from 2 to 9 (6,2 ± 2,91) and weigh
from 38kg to 56kg (44,66 ± 5,78) were included into study. First group consist of 12
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healthy

rhodesians

(8females,

4males),

and

the

second

of

4

dogs

with hypothyroidism (3females, 1male). Statistical analysis was carried out by the U
Mann-Whitney test and a significance level of p<0,05 was adopted. There was
no statistically significant difference between groups. In electrocardiograms wide
range of T wave polymorphism was observed. P wave duration (57,69 ± 10,85 ms)
was longer contrary to normal value for big species of dogs. Parameters, which could
be markers of supraventricular or ventricular arrhythmia have following values: Pd 21,25 ± 3,83 ms, QTc - 259,85 ± 17,12 ms, Tp-Te - 34,26 ± 12,62 ms.
Echocardiographic measurements were quite similar to those in other species with
deep thorax. Moreover after a few months since the cardiological examination had
been carried out, two rhodesian ridgeback revealed dilated cardiomiopathy. Based on
obtained results

hypothyroidism

have no

significant

influence

on ECG

or echocardiographic values. ECG and echocardiographic parameters may suggest
bigger size of left atrium, what is either characteristic for species or proclaim
subclinic

dilated

cardiomiopathy.

According

to

results

of

the

study

the electrocardiographic and echocardiographic reference values should be
determined for rhodesian ridgeback.
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EMBRIOGENEZA NOWEJ ODMIANY LILII WYHODOWANEJ
PRZY POMOCY METODY IN VITRO
EMBRIOGENESIS OF A NEW VARIETY OF LINE BREAKED
WITH THE IN VITRO METHOD

Wstęp
Embriogeneza w badaniu pojmowana jest jako rozwój poszczególnych części
kultywaru lilii azjatyckich na pożywkach z dodatkiem regulatorów wzrostu o różnym
stężeniu.
Lilie (Lilium) są jednymi z ważniejszych rośliny cebulowych uprawnych
z rodziny liliowatych, urzekających barwą swych kwiatów. Potencjał ten jest
wykorzystywany w handlu jak i całej branży kwiaciarskiej jako kwiat cięty
i doniczkowa roślina. Są one jednymi z najdroższych bylin. Wśród różnych
gatunków lilii, najpopularniejsze są odmiany należące do grupy mieszańców
azjatyckich lub orientalnych. Żeby wyhodować nową odmianę, potrzeba specjalnej
technologii opartej głównie na izolacji zapylonych kwiatów. Z roku na rok
podejmuje się coraz więcej prób wyhodowanie nowych odmian, odpornych na różne
warunki klimatyczno-glebowe [Kumar i in. 2008]. Do rozmnażania wykorzystanie są
głównie cebule, jednak w kulturach in vitro nie przy wszystkich odmianach [Bhat
i in. 1992; Carmi i in. 1997; Vinocur i in. 2000; Zobayed i Saxena 2003].
Pożywki to płynne lub galaretowate substancje zawierające niezbędne
do życia rośliny mikro i makroelementy. Wyróżniamy np. pożywki B5, WPM,WH,
Knop – różniące się składem mineralinym. Pożywki dobiera się indywidualnie
137

do gatunku rośliny gdyż każdy organizm ma inne zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe. Dla lilii najlepszą pożywką jest pożywka MS, opracowana
przez Murashigego i Skooga (1962) która zaliczana jest do podłoży bogatych.
Charakteryzuje się zwłaszcza znaczną zawartością azotu i to w obu podstawowych
postaciach: azotanowej i amonowej. Pierwotnym przeznaczeniem pożywki MS były
hodowle tkanek łodygi tytoniu, ale obecnie jest ona wykorzystywana bardzo
powszechnie do kultur in vitro bardzo różnych gatunków roślin i różnych ich
fragmentów [Górska i in. 2008].
Celem badań
Celem prowadzonych badań było uzyskanie wyników mikrorozmnażania
poszczególnych części (ogonka liściowego, liścia, korzenia oraz cebuli) lilii odmiany
Dorota Janicka (wyhodowanej w Katedrze Ogrodnictwa UWM w Olsztynie)
należącej do lilii z grupy mieszańców azjatyckich. Informacje te mogą stanowić bazę
do szerokiego rozmnażania in vitro tej odmiany.
Metodyka badań
Metodyka badania polega ocenie wzrostu poszczególnych części lilii
na pożywkach

uzupełnionych

o

różne

stężenia

regulatorów

wzrostu.

W doświadczeniu zastosowano pożywkę MS (Murashige i Skoog 1962) zawierającą
60 mg/dm sacharozy i 7 mg/dm agaru oraz pH w zakresie 5,5. Kontrolę stanowiła
podstawowa pożywka MS bez regulatorów wzrostu. Pozostałe kombinacje
uzupełniono o regulatory wzrostu: NAA (kwas α-naftylooctowy) - 0,5; 1,0; 1,5
mgdm, IBA (kwas indolilo-3-masłowy) 0,5; 1,0; 1,5 mg/dm oraz i ich mieszaninie.
Eksplantaty wykładano na odpowiednie pożywki na szalki. Każda kombinacja
obejmowała 5 szalek, które zostały umieszczone w fitotronie w temperaturze
powietrza 24oC ±2oC, przy 16 godzinnym oświetleniu białym światłem
fluorescencyjnym.

Pierwsze

obserwacje

przeprowadzono

po

8

tygodniach

od założenia kultury oznaczono liczbę wytworzonych cebul, liści oraz korzeni (szt.).
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Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono wyniki prowadzonego doświadczenia.
Tabela 1
Wpływ regulatorów wzrostu

Regulatory
wzrostu
(mg/dm3)
NAA
IBA
Kontrola
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
0
1,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0

Liczba Średnica
cebul
cebul
(szt.)
(cm)
4
0
12
6
2
7
2
4
7

0,6
0
0,6
0,6
0,4
0,5
0,3
0,4
0,5

Liczba
korzeni
(szt.)

Długość
korzeni
(cm)

Liczba
liści
(szt.)

Długość
liści (cm)

2
2
3
2
2
1
2
6
7

1,5
2,3
2,3
0,3
0,6
4,8
2,4
2,4
1,65

0
0
13
0
0
0
0
0
6

0
0
4,2
0
0
0
0
0
3,2

Na Pożywce z regulatorem wzrostu IBA 0,5 widoczne były 2 korzenie
o średniej długości 2,3 cm. Na pożywce o stężeniu 1,0 mg/dm3 kwasu indolilo-3masłowego odnotowano największy przyrost na wszystkich częściach rośliny.
Kawałki te wytworzył średnią ilość: cebul – 12 szt. o średnicy 6mm, korzeni – 3
o długości 2,3 cm oraz 13 liści o średniej długości 4,2 cm. Na pożywce ze steżeniem
IBA równym 1,5 mg/dm3 z powodu zainfekowanych wszystkich próbek wystąpił
brak danych. Pożywka z regulatorem NAA o stężeniu 0,5 mg/dm3 pozwoliła na
wytworzenie średnio 6 nowych cebul o Ø 6 mm, 2 korzeni o śr. dł. 0,3cm. Na tej
samej pożywce o stężeniu NAA równym 1,0 mg/dm3 średnia ilość nowych cebul
wyniosła 2 o Ø 0,4 cm oraz 2 korzenie o dł. 0,6cm. Na pożywkach z regulatorem
NAA o srężeniu 1,5 mg/dm3 zaobserwowano średnio 7 nowych cebul o Ø 0,5 cm,
1 korzeń o dł. 4,8 cm oraz brak liści. Pożywki z kombinacją 2 regulatorów wzrostu
NAA i IBA w stężeniu 0,5:1,0 mg/dm3 wykazały wzrost 2 nowych cebul o Ø 0,3 cm,
2 nowych korzeni o śr. dł. 2,4 cm.Na kombinacja 2 tych samych regulatorów
w innym stężeniu NAA do IBA (1,0:0,5) widać było 4 nowe cebule o Ø 0,4cm oraz 6
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nowych korzeniu o śr. dł. 2,4 cm. Kombinacja regulatorów NAA i IBA w steżeniu
1,0:1,0 wykazała jedno z lepszych wyników. Zaobserwowano przyrost 7 nowych
cebul o Ø 0,5 cm, 7 nowych korzeni o śr. dł. 1,65 cm oraz 6 nowych liści o śr. dł. 3,2
cm.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono że:
1. Największą embriogenezę zaobserwowano na pożywce MS z dodatkiem
regulatora wzrostu IBA (1,0 mg/dm3) oraz w kombinacji IBA i NAA (1,0 mg/dm3).
2. Nie zaobserwowano wytworzenia cebul na innych organach takich jak liście,
korzenie lub ogonki liściowe.
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Streszczenie
Praca dotyczy mikrorozmnażania różnych części lilii na sztucznych
pożywkach z hormonami wzrostu. Celem badania było znalezienie najlepszej
kombinacji hormonów i zastosowanie ich szerszym rozmnażaniu odmian lilii.
Metodyka badania polegała na podzieleniu różnych częsci rośliny, położenie ich na
pożywki z regulatorami wzrostu oraz obserwacja po kilku tygodniach. Najlepszym
wyniki zaobserwowano na pożywce MS z dodatkiem regulatora wzrostu IBA
(1,0 mg/dm3)

oraz

w kombinacji

IBA

i NAA (1,0

mg/dm3).

Dodatkowo

nie zaobserwowano wytworzenia cebul na innych organach takich jak liście,
korzenie lub ogonki liściowe.

Summary
Micropropagation of various parts of the lily on artificial media with growth
hormones. A study conducted to find the best combination of hormones and the use
of varieties of lilies in the wider reproduction. The method of the study was to divide
the various parts of the plant, position them on nutrient solutions with growth
regulators and observe after a few weeks. The best results were observed on MS
medium supplemented with IBA growth regulator (1.0 mg/dm3) and in combination
IBA and NAA (1.0 mg/dm3). In addition, no onions were observed on other organs
such as leaves, roots or petioles.
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POWIKŁANIA OKULISTYCZNE KOCIEGO KATARU
OPTHALMIC COMPLICATIONS OF CAT FLU

Wstęp
Koci katar to potoczna nazwa zespołu chorobowego górnych dróg
oddechowych (Upper Respiratory Tract Disease) u kotów. Schorzenie ma charakter
polietiologiczny. Prawie 90% przypadków wywołuje herpeswirus koci typu 1 (FHV1), nazywany także kocim wirusem zapalenia jamy nosowej i tchawicy oraz koci
kalciwirus (FCV, feline calcivirus). Rzadziej zakażenie powoduje Bordatella
bronchiseptica oraz Chlamydophila felis. Inne bakterie, mykoplazmy i wirusy mogą
pełnić drugorzędną rolę, bądź brać udział we wtórnym wikłaniu procesu
chorobowego (Nelson, 2016, s. 266).

Etiopatogeneza
Feline herpeswirus typu 1 (FHV-1) jest wirusem posiadającym dwuniciowe
DNA, należącym do podrodziny Alphaherpesvirinae. Krótki czas replikacji sprzyja
szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa w organizmie. Do zakażenia dochodzi
poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami zawierającymi wirusa, przedmiotami
zanieczyszczonymi

tymi

wydzielinami

(kuwety,

miski),

a

także

poprzez

niehigieniczne warunki utrzymania zwierząt. Wirus replikuje się głównie
w komórkach nabłonkowych gałki ocznej oraz błony śluzowej układu oddechowego.
Podczas

ostrej

fazy

zakażenia

powoduje

lizę

zainfekowanych

komórek

nabłonkowych, co prowadzi do owrzodzeń nabłonka spojówki i rogówki. U kociąt
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przebieg zazwyczaj jest ostry, objawiający się zapaleniem spojówek. Natomiast
u dorosłych kotów choroba ma przebieg przewlekły w postaci przewlekłego
zapalenia spojówek lub owrzodzeń rogówki. Po przebytej infekcji, u ponad 80%
kotów, wirus przechodzi w stan latencji i utrzymuje się w nim do końca życia
zwierzęcia (Gould, 2011, s 333-346). Miejscem predylekcyjnym jest zwój
trójdzielny, a także gałka oczna – w szczególności rogówka. W wyniku
immunosupresji (stresu, stosowania glikokortykosteroidów, porodu, laktacji) może
dojść do reaktywacji wirusa i pojawienia się klinicznej postaci choroby. Wyróżnia się
dwa mechanizmy działania wirusa: bezpośredni efekt działania FHV-1 na komórki
(cytoliza) oraz pośredni związany z procesami immunopatologicznymi (przewlekłe
zapalenie spojówek, zapalenie zrębu rogówki) (Maggs i in., 2009, s. 158).
FHV-1 jest przyczyną zasadniczych schorzeń związanych z narządem
wzroku, które zostały przedstawione w tabeli (Gould, 2011, s. 333-346):
Nazwa schorzenia

Obraz kliniczny

Opis jednostki

Zapalenie spojówek

Związane

z

noworodków

neonatalnym. Przed otwarciem szpary

(neonatal

powiekowej, w worku spojówkowym

conjunctivitis;

gromadzi

ophthalmia

ropna. Może powodować to rozległe

neonatorum)

uszkodzenia rogówki i w niektórych

się

infekcją

w okresie

wydzielina

il.1

śluzowo-

przypadkach pęknięcie gałki ocznej.

(www. okulistyka-weterynaryjna.pl)

Leczenie opiera się na otwarciu szpary
powiekowej i irygacji powierzchni oka.
il.2
Zapalenie spojówek

Występuje

(conjunctivitis)

(pierwotnym),

zarówno
wtórnym

w ostrym
jak

i przewlekłym stadium zakażenia. Z
pierwotną infekcją związane jest ostre
zapalenie

spojówek

(acute

conjunctivitis) przebiegające razem z
zapaleniem
oddechowych.

górnych

dróg

Zapalenie

spojówek

(Fot. Marcin Lew)
il.3

zazwyczaj jest obustronne, ze zmianami
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przerostowymi, wypływem wydzieliny
surowiczej

i obrzękiem

(chemosis).

Wtórnie

nabłonka

spojówek

do

mogą

nekrozy
powstawać

(fot.
(Fot. Marcin Lew)

owrzodzenia spojówek.
il.4
Zapalenie rogówki

Występuje jako schorzenie pierwotne,

(keratitis)

bądź

nawracające.

zakażeniem

Związane

nabłonka

lub

z

zrębu

rogówki. Replikacja wirusa w obrębie
tych struktur powoduje tworzenie się
wrzodziejącego

zapalenia

rogówki.

Początkowo owrzodzenie to przybiera
kształt

dendrytyczny

dendritic ulceration
(Fot. Marcin Lew)
il.5

(dendritic

ulceration), który jest patognomiczny
dla FHV-1. Następnie staje się bardziej
rozległe-

postać

(geographic

geograficzna

ulceration).

W

obu

przypadkach zmiany są widoczne po
zabarwieniu fluoresceiną.

geographic ulceration
(www.wikipedia.org)
il.6

W związku z przewlekłym zapaleniem
i owrzodzeniem

może

neowaskularyzacji,
pigmentacji

oraz

dojść

do

bliznowacenia,
zwłóknienia

na

terenie zrębu rogówki (chronic stromal
keratitis).

Proces

jest

nieodpowiedniej

wynikiem
odpowiedzi

chronic stromal keratitis
(www.abcdcatsvets.org)

immunologicznej na antygeny wirusa.

Symblepharon

Może

występować

zapalenia

spojówek

wtórnie

do

il.7

i owrzodzenia

rogówki u kociąt i dorosłych kotów.
Zrost struktur oka może obejmować
spojówki,

rogówkę

powierzchnię

i wewnętrzną

trzeciej

powieki.

Skutkiem jest uszkodzenie przewodów
gruczołów

łzowych,

mrugania,

nadmierne

nawet utrata wzroku.
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upośledzenie
łzawienie,

a

(Fot. Marcin Lew)

il.8
Martwiak rogówki

Istnieje predyspozycja u kotów rasy

(corneal

perskiej

sequestration)

martwiak może pojawiać się przy

i himalajskiej,

u

których

pierwotnej infekcji. Jednak najczęściej
występuje

w przewlekłej

postaci

choroby (wtórnie do przewlekłego

(Fot. Marcin Lew)

zapalenia bądź owrzodzenia rogówki).

il.9

Jest to ogniskowa degeneracja zrębu
rogówki, w wyniku której obserwuje
się

jego

odbarwienie.

brązowe
Nie

do

czarnego

odpowiada

na

leczenie farmakologiczne. Wskazany
jest

zabieg

powierzchownej

keratoktomii.

(Fot. Marcin Lew)
il.10

(Fot. Marcin Lew)

Eozynofilowe

Manifestuje się jako powierzchowny,

zapalenie spojówek

proliferujący

naciek

i rogówki

w spojówce

i/lub

(eosinophilic

nieregularnym kształcie, barwy białej

conjunctivitis and

do różowej. Diagnostyka oparta jest na

karaity)

klinicznym

komórkowy
rogówce

wyglądzie

o

zmiany

i badaniu cytologicznym wymazu ze
spojówek
plazmocyty,

il.11

(widoczne

(www.northwestanimaleye.com)

eozynofile,

limfocyty,

mastocyty

i makrofagi).
Zespół suchego oka

Nie udowodniono czy spowodowane

(keratoconjunctivitis

jest

sicca; KCS; dry eye

działaniem wirusa na gruczoły łzowe

disease)

czy z wtórną obstrukcją przewodów

bezpośrednim

il.12

destrukcyjnym

łzowych. FHV-1 powoduje redukcję
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zagęszczenia
spojówki,

komórek
co

prowadzi

niedostatecznej
niestabilności

kubkowych

produkcji

do

(www.animaleyecare.net)

łez,

i zmian jakościowych

w filmie łzowym.
il.13
Keratopatia

Zwyrodnienie rogówki stwierdzone u

taśmowata

kotów zakażonych eksperymentalnie,

(calcific band

leczonych

podspojówkowymi

keratopathy)

iniekcjami

glikokortykosteroidów.

Stwierdzono u nich mineralizację zrębu
rogówki,

manifestującą

się

jako

poziome, taśmowate przejaśnienie na
rogówce.

calcific band keratopathy
u człowieka
(www.webeye.ophth.uiowa.edu)
il.14

Zapalenie skóry

Zmiany

skórne

związane

z

okolicy gałki ocznej

powstawaniem pęcherzyków, strupów

(periocular

i owrzodzeń w okolicy oczu.

dermatitis)

(www. veteriankey.com)
il.15
Zapalenie przedniej

FHV-1 może być przyczyną zapalenia

błony naczyniowej

przedniej

(anterior uveitis)

W niektórych badaniach u kotów z
idiopatycznym
naczyniowej

błony

naczyniowej.

zapaleniem
wykazano

błony
obecność

herpeswirusa w cieczy wodnistej oka.

(www.animaleyecare.net)

Diagnostyka
Podstawą

rozpoznania

zakażenia

jest

odpowiednia

interpretacja

występujących objawów klinicznych, ponieważ dostępne testy diagnostyczne często
dają wyniki fałszywie negatywne. Można zastosować kilka opcji leczenia, chociaż
terapia nie zawsze wykazuje skuteczność, a niektóre ze zwierząt bardzo źle znoszą
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leczenie (Brzezicka i in. 2017, s.30). Pierwotna infekcja FHV-1 u kociąt zwykle daje
objawy patognomiczne i diagnoza może być postawiona na ich podstawie. FeHV-1
indukuje cięższe objawy kliniczne ze strony górnych dróg oddechowych i spojówki
w porównaniu do innych patogenów zakażających GDO, jednakże do postawienia
diagnozy powinno się wykonać specyficzne testy diagnostyczne (Gaskell i in., 2007,
s. 343). Współistniejące zakażenie kaliciwirusem FCV może nakładać się
z objawami powodowanymi FHV-1, jednakże FHV-1 powoduje ostrzejszy obraz
choroby. FCV nie prowadzi do powstania owrzodzeń na rogówce, lecz w jamie
ustnej (Stiles, 2003, s. 180). Postawienie diagnozy u starszych kotów, z nawracającą
bądź przewlekłą chorobą oczu związaną z infekcją FHV-1 może być trudna.
Zeskrobiny spojówki mogą być wykorzystane do testu immunofluorescencji.
Próbkami do badania PCR mogą być: zeskrobiny spojówki, nabłonek rogówki
zebrany z wrzodu oraz wycinek biopsyjny spojówki. PCR (służy do wykrycia
wirusowego DNA) jest bardziej czuły aniżeli izolacja wirusa czy test
immunofluorescencji

oraz

wykrywa

materiał

genetyczny

wirusa

również

w zakażeniu przewlekłym. Jeżeli kot wykazuje patognomiczne objawy w ostrym
zakażeniu FHV-1, pozytywny wynik PCR czy izolacji wirusa potwierdza diagnozę
(Stiles, 2003, s. 181-182). Z epidemiologicznego punktu widzenia jakikolwiek wynik
pozytywny świadczy o zarażeniu FHV-1 i jest duże prawdopodobieństwo
nosicielstwa i możliwości zarażania innych zwierząt przez tego kota (Gaskell i in.,
2007, s. 343).
Badanie hematologiczne, wskaźniki biochemiczne
W wyniku zakażeń wirusowych dochodzi do podwyższenia liczby białych
krwinek (WBC) (Winnicka, 2002, s. 30) , liczby granulocytów obojętnochłonnych
(dzielona na pałeczkowate – wzrost przy ostrym stanie zapalnym i segmentowane –
wzrost

przy przewlekłym

stanie

zapalnym)

(Winnicka,

2002,

s.

32-33)

oraz zmniejszenia wartości takich jak: liczby płytek krwi (PLT) (Winnicka, 2002,
s. 35). W przypadku zakażeń wirusowych FHV-1, które nie mają powinowactwa
do narządów wewnętrznych badanie biochemiczne krwi nie ma diagnostycznego
znaczenia w takim stopniu jak morfologia.
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Profile diagnostyczne swoiste gatunkowo
Profile diagnostyczne swoiste gatunkowo są metodami diagnostycznymi
swoistymi dla kotów. Wykonuje się profil okulistyczny, profil górnych dróg
oddechowych, a także istnieją możliwości wykrywania DNA herpeswirusa kociego
oraz przeciwciał przeciwko FHV-1.
Profil okulistyczny pozwala na wykrycie metodą PCR: Chlamydophila felis
(DNA), Mycoplasma felis (DNA), FHV-1 (DNA) w wymazie ze spojówki
lub rogówki i służy do diagnostyki zapalenia spojówek.
Do wykonania profilu górnych dróg oddechowych wymagane jest pobranie
wymazu (bez podłoża) z gardła lub spojówki. Metodą PCR wykrywa się:
Chlamydophila

felis

(DNA),

kaliciwirusa

kotów

(RNA),

FHV-1

(DNA),

Mycoplasma felis (DNA).
DNA herpeswirusa kociego wykrywa się metodą RT-PCR w wymazach:
ze zmian w obrębie rogówki lub spojówki (keratoconjunctivitis), z nosa i gardła
(rhinotracheitis), z pochwy (zakażenie układu rozrodczego), a także w przypadku
ronień w wodach płodowych, łożysku i poronionych płodach. Podczas gdy koty
będące w ostrej fazie choroby, wydalają duże ilości wirusa, zwierzęta zakażone
przewlekle wydalają go niewiele i nieregularnie. Poprzez wysoką czułość, PCR
stanowi bardzo dobrą metodę diagnostyczną do rozpoznawania przewlekle
zakażonych siewców. Jednak z uwagi na fakt, że zarazek nie jest wydalany w sposób
ciągły, przy wyniku ujemnym należy badanie powtórzyć.
Za pomocą odczynu seroneutralizacji wykrywa się przeciwciała przeciwko
herpeswirusowi kociemu. Materiałem do badania jest 1 ml surowicy. Odczyn
seroneutralizacji wirusa jest metodą z wyboru do identyfikacji bezobjawowych
nosicieli zarazka. Wykazanie przeciwciał możliwe jest po 3 – 4 tygodniach
po zakażeniu. Nie da się odróżnić przeciwciał wytworzonych wskutek zakażenia
od poszczepiennych, jak również od przeciwciał matczynych. W celu rozpoznania
ostrej infekcji, zaleca się bezpośrednie wykrywanie wirusa za pomocą PCR.

Badanie okulistyczne
Przeprowadzenie

badania

okulistycznego

wymaga

odpowiedniego

wyposażenia, powinno odbyć się w zacienionym miejscu w celu zminimalizowania
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odbicia światła, utrudniającego badanie (polecane jest słabe światło rozproszone).
Podstawowe wyposażenie do badania to: źródło świata zogniskowanego, lupa,
oftalmoskop bezpośredni, soczewki do oftalmoskopii pośredniej, paski do testu
Schrimerra, paski z fluoresceiną, tonometr, tropikamid 1%, środek znieczulający
powierzchniowo (np. Alcaine), sterylny płyn do przemywania/płukania oczu (Magss
i in., 2009, s.88-89). Barwienie diagnostyczne fluoresceiną (przyżyciowy barwnik
zabarwiający tkanki żywe) ułatwia rozpoznanie uszkodzeń rogówki, głównie
owrzodzeń, a także ułatwia ocenę drożności systemu łzowego (Magss i in., 2009,
s. 108). Barwienie diagnostyczne różem bengalskim (barwi martwe tkanki
i komórki)

ułatwia

lub wczesnych

rozpoznanie

dendrytycznych

suchego

uszkodzeń

zapalenia
rogówki

rogówki

i spojówek

w przebiegu

zakażenia

herpeswirusem kocim (FHV-1) (Magss i in., 2009, s. 110). Przymglenie cieczy
wodnistej jest patognomicznym objawem zapalenia błony naczyniowej związanym
z fizycznym zjawiskiem Tyndalla. Badanie lampą szczelinową (biomikroskopem)
umożliwia wykrycie owego zjawiska (aqueous flare), które ma miejsce
przy uszkodzeniu bariery krew-oko i przedostawaniu się białek surowicy do cieczy
wodnistej w komorze przedniej. Wykryciu zjawiska sprzyja pełne rozszerzenie
źrenicy, gdyż na czarnym tle można łatwiej zaobserwować promienie światła
rozpraszające się w komorze przedniej oka (Magss i in., 2009, s. 103-104). Kolejnym
badaniem jest oftalmoskopia bezpośrednia. Obraz dna oka uzyskany w trakcie tego
badania jest bezpośredni i nieodwrócony. W oftalmoskopii pośredniej z kolei
otrzymany obraz jest wirtualny i odwrócony (Magss i in., 2009, s. 97). Test łzowy
Schirmera (STT – Schirmer tear test) w trakcie badania pasek bibuły umieszcza się
pomiędzy powieką dolną a powierzchnią rogówki i mierzy się czas jej zwilżenia
w ciągu 1 minuty, dokonując pomiaru i oceny w produkcji wodnej części
przedrogówkowego filmu łzowego (STT i mierzący podstawowe i odruchowe
wydzielanie łez). Niskie wartości uzyskane w trakcie badania pozwalają na wczesne
rozpoznanie suchego zapalenia rogówki i spojówki (KCS). SST II wymaga
uprzedniego znieczulenia rogówki anestetykiem powierzchniowym, co prowadzi
do odwracalnego

zablokowania

wstępującej

drogi

odruchowej

i obniżenia

odruchowego wydzielania łez przez gruczoły łzowe i gruczoły trzeciej powieki. Test
ten nie jest jednakże stosowany powszechnie u zwierząt (Magss i in., 2009, s. 89-91).
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Tonometria jest badaniem umożliwiającym ocenę ciśnienia wewnątrzgałkowego
u zwierząt i jest jednym z niezbędnych elementów przy rozpoznawaniu jaskry
i zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej (Magss i in., 2009, s. 104).
Gonioskopia – przy użyciu gonio-soczewki badanie umożliwia ocenę kąta
tęczówkowo-rogówkowego, przez który przepływa ciecz wodnista (Magss i in.,
2009, s. 107).
Jako badania dodatkowe można wykonać badanie mikrobiologiczne. Próbki do tego
badania pobierane są z powierzchni oka, zwykle wymaz bądź zeskrobina (Magss
i in., 2009, s.91).

Leczenie
Terapia powinna opierać się na indywidualnym podejściu do pacjenta
i odpowiednio dobranym schemacie leczenia. Należy uwzględnić możliwości
finansowe właściciela, łatwość współpracy z nim oraz ze zwierzęciem. Przy ostrej,
pierwotnej infekcji u kociąt i kotów dorosłych (mających kontakt z FHV-1 po raz
pierwszy) objawy okulistyczne występują razem z objawami zapalenia górnych dróg
oddechowych. Dlatego też oprócz terapii miejscowej, należy zastosować leczenie
ogólnoustrojowe, a także antybiotykoterapię w przypadku współistniejących
lub wtórnych infekcji bakteryjnych. W ciężkich przypadkach wymagana jest
płynoterapia, w celu utrzymania odpowiedniej gospodarki elektrolitowej i kwasowozasadowej, a także żywienie parenteralne pacjenta, związane z upośledzeniem węchu
i postępującą anoreksją. Leczenie miejscowe obejmuje krople i maści do oczu,
a także stosowane do jamy nosowej środki mukolityczne, zwężające naczynia
i preparaty do nebulizacji. Miejscowe leczenie wymaga od właściciela współpracy,
gdyż aby uzyskać zadawalające efekty leczenia, należy leki te podawać kilka razy
dziennie.
U kotów dorosłych w przypadku spadku odporności immunologicznej,
dochodzi do reaktywacji wirusa i wykształcenia się objawów klinicznych
(conjunctivitis, keratitis). W związku z tym niezwykle ważne jest zidentyfikowanie
i redukcja czynników stresogennych. Zasadniczym leczeniem w nawracających
infekcjach jest leczenie przeciwwirusowe, jest ono jednak kosztowne.
Najbardziej skuteczne leki przeciwwirusowe stosowane w terapii FHV-1
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należą do acyklicznych analogów nukleotydów. Hamują one replikację wirusa,
poprzez inhibicję kompetycyjną polimerazy DNA. Aby stać się metabolicznie
aktywnymi, większość z nich wymaga fosforylacji przez kinazę tymidynową,
a następnie dodatkowych etapów fosforylacji, w których pośredniczą komórki
gospodarza. Na rynku istnieje gama preparatów zawierających analogi nukleozydów,
jednak ich dostępność różni się w poszczególnych krajach. Cydofowir występuje
w postaci złożonego roztworu o stężeniu 0,5%. W medycynie ludzkiej używany
do leczenia cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki. Jest stabilny przez 6
miesięcy (schłodzony, bądź zamrożony) i nie powoduje podrażnienia oka.
Dwukrotna aplikacja w ciągu doby znacząco redukuje rozprzestrzenianie wirusa
i powoduje złagodzenie objawów klinicznych (Fontanelle, 2008, s. 289-293).
Triflurydyna (roztwór 1%), gancyklowir (maść oczna 0,15%), oraz idoksyurydyna
(roztwór złożony 0,1%) są lekami skutecznymi, jednak wymagają kilkukrotnej
aplikacji w ciągu dnia i mogą powodować podrażnienie gałki ocznej. Acyklowir,
w postaci maści ocznej 3%, wykazuje działanie skuteczne w stosunku ludzkiego
herpeswirusa, nie jest zalecany w terapii FHV-1. Skutecznie działającym lekiem
doustnym

w postaci

tabletek

jest

famcyklowir.

Metabolizowany

jest

do pencyklowiru. Obie substancje czynne są bezpieczne i efektywne w krótkiej
terapii, jednak pod znakiem zapytania pozostaje optymalna dawka. Wykazano,
że jest taką 40 mg/kg masy ciała trzy razy dziennie (Thomasy, 2012, s. 299-306).
Sporne jest działanie interferonu na FHV-1. Badania in vitro wykazały,
że wirus wrażliwy jest na interferon koci (IFN) oraz ludzki rekombinowany
interferon (IFN-alfa). Ponadto IFN-alfa wykazuje działanie synergistyczne
z acyklowirem. Koci interferon jest zarejestrowany w Europie jako przeciwwirusowy
leki przeciwko kociej białaczce i FAIDS (Gaskell i in., 2007, s. 337-354).
Rozcieńczone roztwory do iniekcji mogą służyć do zakrapiania oczu i wykazują
pozytywne działanie.
Suplementacja w infekcjach wirusowych L- lizyną hamuje proces replikacji
wirusa, poprzez zmniejszenie biodostępności argininy i tym samym redukcję syntezy
wirusowych protein. Zalecana dawka dla kota dorosłego to 500 mg, a dla kociąt
250 mg dwukrotnie w ciągu dnia razem z pokarmem (Stiles, 2014, s. 166- 173).
Istnieją jednak publikacje, podważające skuteczne działanie lizyny (Bol i Bunnik,
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2015).
Zaleca się stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, szczególnie
w przypadku

przewlekłego

zakażenia

FHV-1

przebiegającego

z

bolesnym

zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł. Miejscowe stosowanie NSAIDS
(na przykład diklofenak 0,1%) w połączeniu z lekami przeciwwirusowymi wykazuje
dobre efekty terapeutyczne (Stiles, 2014, 166-173). Nie zaleca się ogólnego
i miejscowego stosowania glikokortykosteroidów, gdyż powodują one zaostrzenie
procesu i objawów klinicznych.
Istnieją badania wykazujące pozytywny wpływ probiotyków (Enterococcis
faecium SF68) podawanych kotom z latentną formą wirusa. Wykazano spadek
zachorowalności na koci katar u tych zwierząt (Lappin i in., 2009, 650-654).

Profilaktyka
Zespół Do Spraw Szczepień (VGG – vaccination guidelines grupy)
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA)
odnosi się do wniosków opublikowanych w niedawno powstałych w USA
zaleceniach do szczepień psów i kotów. Zespół opracował listę szczepień
zasadniczych (core vaccines), którym powinny zostać poddane wszystkie psy i koty,
niezależnie od okoliczności. W przypadku kotów do szczepień tych należą
szczepienia przeciwko: wirusowi panleukopenii kotów (FPV), kaliciwirusowi kotów
(FCV) i herpeswirusowi kotów (FHV). „W rejonach endemicznego występowania
wirusa wścieklizny również szczepienie przeciw tej chorobie należy zaliczyć
do grupy zasadniczych zarówno u psów jak i kotów, nawet jeżeli prawo nie nakłada
takiego obowiązku. W przypadku gdy z powodów ekonomicznych lub innych
szczenięta i kocięta szczepione mogą być tylko jeden raz, powinno mieć to miejsce
właśnie w wieku co najmniej 16 tygodni” (Day, 2009, s.4). Szczepienia przeciwko
FPV, FCV, FHV należy powtórzyć po roku od pierwszej dawki, a następnie
nie częściej niż co trzy lata. Dodatkowo wykazano szczepienia dodatkowe (non-core
vaccines), konieczne jedynie u tych zwierząt, które ze względu na warunki
geograficzne, miejsce bytowania lub sposób życia zagrożone są danym zakażeniem
(Day, 2009, s.4). Szczepienia niezalecane (not recommended) ze względu
na niewystarczające podstawy naukowe uzasadniające ich stosowanie (Day, 2009,
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s.4). W przypadku szczepionki na FHV-1 (często łączonej z FCV), które są
generalnie uznane za bezpieczne, czasami mogą wystąpić łagodne przejściowe
objawy kliniczne (po podaniu podskórnym), nie wiadomo czy z powodu FHV
czy FCV (HAL-009). „Żadna ze szczepionek nie chroni przed infekcją zjadliwym
wirusem, którego konsekwencją jest zakażenie latentne mogące ulegać reaktywacji
w wyniku zadziałania silnego stresora” (Day, 2009, s.11). Wówczas zaszczepiony
kot może przejawiać kliniczne objawy, wydalać zarazek do środowiska i zarażać
inne koty.
Szczepienie kociąt i doszczepienie po 12 miesiącach:
Odporność bierna (matczyna) utrzymuje się między 8 a 12 tygodniami stąd
pierwszą dawkę szczepionki podaje się w wieku 8 – 9 tygodni, drugą 3 tygodnie
później. Kocięta z niskim poziomem przeciwciał matczynych stają się szybciej
wrażliwe na zakażenie oraz zdolne do wytworzenia poszczepiennej odporności.
Z kolei kocięta z wysokim poziomem przeciwciał matczynych nie są zdolne
do wytworzenia

odporności

poszczepiennej,

gdy

przeciwciała

matczyne

zneutralizują wirusa. Stąd przyjęto zalecenia opracowane przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Lekarzy Kotów, aby ostatnią dawkę szczepionki podawać kociętom
w wieku co najmniej 16 tygodni. Bez badań serologicznych nie można określić ani
stopnia ochrony ani czasu, w którym kocięta stają się wrażliwe na zakażenie i zdolne
do rozwinięcia odporności poszczepiennej (Day, 2009, s.11).
Szczepienie dorosłych kotów:
Dawki przypominające powinny być podawane co 12 miesięcy. Kolejne
dawki podawane są w odstępach co najmniej 3 letnich. „U dorosłych kotów
o nieznanej historii immunoprofilaktyki powinno się wykonać raz szczepienie
zasadnicze żywymi atenuowanymi zarazkami i powtórzyć je po roku”. Powoduje to
powstanie pamięci immunologicznej i wytworzenia odporności na wile lat (Day,
2009, s.11).
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Streszczenie
W praktyce weterynaryjnej koci katar jest często diagnozowany u kotów
i powoduje

wyraźne

objawy

i powikłania

okulistyczne.

Praca

przedstawia

etiopatogenezę w przebiegu ostrej i przewlekłej infekcji herpeswirusem kocim typu 1
w odniesieniu do narządu wzroku. Ze względu na szereg możliwych zmian
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w obrębie narządu wzroku, uszeregowano je w tabeli uwzględniając ich przykładowy
obraz kliniczny. Zaprezentowano metody diagnostyczne opierające się zarówno
na badaniu stanu ogólnego pacjenta, jak i profilach diagnostycznych swoistych
gatunkowo. Opisano także szczegółowo badanie okulistyczne, które jest kluczowe
przy infekcji FHV-1. Na podstawie postawionego rozpoznania opisano postępowanie
z pacjentem, leczenie farmakologiczne oraz profilaktykę.

Summary
In veterinary practice, cat flu is diagnosed frequently and leads to specific
symptoms and ophthalmic complications. This research presents the etiopathogenesis
of acute and chronic feline herpesvirus infection in reference to organ of vision. Due
to many changes in cats’ eyes, they were ranged in the table, where the examples of
clinical signs were shown. Diagnostic methods based on examination of patient’s
general condition were presented as well with species-specific profiles. The research
highlights the ophthalmological examination, which is essential during FHV-1
infection. According to the established diagnosis, the approach to a patient,
pharmacological treatment and prevention, were described.
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Wprowadzenie
Staw biodrowy jest stawem kulistym zbudowanym z głowy kości udowej
oraz otaczającej ją panewki stawu biodrowego kości miednicznej. Powierzchnie
stawowe pokryte są chrząstką szklistą a cała ta struktura otoczona jest torebką
stawową (Rysunek 1). W okolicy stawu występują także struktury, które stabilizują
i wzmacniają staw nazywane więzadłami. W przypadku stawu biodrowego możemy
wyróżnić więzadło poprzeczne oraz więzadło głowy kości udowej. Jeżeli staw jest
zdrowy i nie występuje w nim dysplazja głowa kości jest idealnie dopasowana
do panewki i cały mechanizm działa bez zarzutu. Tarcie występujące w stawie znosi
maź stawowa, która ochrania powierzchnie stawowe przed otarciami i uszkodzeniem
(Smentek 2017).
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Rysunek 1. Budowa stawu biodrowego u psa
(https://cowsierscipiszczy.pl/dysplazja/)

Dysplazja stawów biodrowych jest schorzeniem bardzo często występującym
u psów dużych ras, do takich właśnie należy golden retriever. Wielu właścicieli
boryka

się

z

tym

schorzeniem,

ponieważ

nie

ma

jednego

lekarstwa,

które pozwoliłoby raz na zawsze pozbyć się problemu. Istnieje natomiast wiele
czynników, które wpływają na ujawnienie się tego schorzenia oraz działań, które są
w stanie je chociaż w minimalnym stopniu zneutralizować i przynieść psu ulgę
w bólu. Choroba zwyrodnieniowa stawów cechuje się powoli narastającą
degeneracją chrząstki stawowej wraz z równoczesnym powstawaniem wyrośli
kostnych oraz ognisk stwardnienia kości (Wojciechowski M, 2005).
Przyjmuje się, że w około 70% o występowaniu dysplazji decydują geny,
a tylko w 30% środowisko (http://www.lancet.pl/dysplazja.html). Oznacza to,
że nie wystarczy wyeliminować z hodowli osobniki chore, ponieważ dysplazja
ma podłoże polietiologiczne, wieloczynnikowe i nie zależy wyłącznie od genów
(Smentek 2017). Bezpośrednią przyczyną schorzenia jest rozluźnienie struktur
(więzadeł, torebki) otaczających staw biodrowy a także ich niedorozwój
lub niedopasowanie. Prowadzi to do nieprawidłowego ułożenia głowy kości udowej
w panewce kości miednicznej. W przypadku dziedzicznych uwarunkowań podstawą
jest pierwotne rozluźnienie tkanki łącznej i mięśniowej znajdującej się pobliżu stawu
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biodrowego a także nieprawidłowe ukatowanie szyjki kości udowej. Zmiany
chorobowe występują zazwyczaj obustronnie (Degórska, Sterna 2007). Często
dochodzi do nadwichnięć lub zwichnięć stawu. Stan ten może w ostateczności
doprowadzić do zniekształcenia struktur anatomicznych występujących w stawie
i w ostateczności do zwyrodnień (Smentek 2017). Należy zwrócić uwagę również
na czynniki

środowiskowe,

które

w

niektórych

przypadkach

modyfikują

występowanie tego schorzenia. Mogą je potęgować, ale także minimalizować.
Podstawą jest odpowiednie żywienie i dawkowanie wapnia w diecie podczas wzrostu
szczeniąt zwłaszcza u ras dużych i molosowatych a także zabezpieczenie psa
przed nadmierną aktywnością w wieku szczenięcym i ochrona przed urazami
mechanicznymi. Nadmiar wapnia nie wpływa pozytywnie na rozwój i prawidłowy
wzrost kośćca. Zwierzęta, które są karmione odpowiednio dobraną do wieku i masy
zbilansowaną karmą nie potrzebują dodatkowych źródeł wapnia w diecie. Należy
również zwrócić uwagę, iż dużym problemem jest nadwaga, która w znacznym
stopniu potęguje występowanie tego schorzenia. Bardzo ważne jest, więc
aby nie zatuczać młodych szczeniąt i dbać o odpowiednią aktywność fizyczną tych
zwierząt. Występująca dość często otyłość jest ogromnym obciążeniem dla psa
nie tylko podczas wysiłku, ale także podczas naturalnych codziennych czynności.
Wszelkie dokarmianie oraz podawanie karmy do woli jest niewskazane, ponieważ
często psy przejadają się. Szczególną uwagę należy poświęcić psom do wieku 18-24
miesięcy, ponieważ to właśnie w tym okresie następuje wzrost i rozwój kośćca
u dużych ras (Wojciechowski M, 2005)
Golden retriever jest rasą znajdującą się w grupie ryzyka, która w znacznym
stopniu jest narażona na występowanie tego schorzenia, tak jak labrador retriever
czy bokser. Jednak dysplazja może wystąpić również u małych ras, takich jak
pekińczyk czy maltańczyk, jednak ze względu na dużo mniejsze rozmiary oraz
mniejszą masę ciała nie jest ona tak widoczna jak w przypadku większych psów i nie
sprawia tak dużego dyskomfortu w poruszaniu się.
Występują liczne objawy, których pojawienie powinno zacząć niepokoić
właściciela. Pierwsze z nich mogą ujawnić się już w wieku około 2-3 miesięcy życia.
Należą do nich:
•

niechęć do ruchu,
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•

pokładanie się na spacerach,

•

osłabienie aktywności oraz nieprecyzyjne pokonywanie napotkanych przeszkód,

•

gorszy ruch zwłaszcza po odpoczynku lub rano, dolegliwości ustępują
wraz z upływem czasu,

•

,,królicze skoki’’ u psa przymuszonego do szybszego ruchu (tylnie łapy
nie biegają naprzemiennie, ale przeskakują równolegle do siebie ułożone
jak u królika),

•

typowa dla tego schorzenia kulawizna (Paśko 2016).
Bardzo ważne jest rozpoznanie choroby, aby mieć pewność, jakie jest

podłoże schorzenia, co mogło być jego przyczyną oraz jeżeli jest to dysplazja,
jaki jest jej stopień. Bardzo ważna staje się diagnostyka już u nawet kilku
lub kilkunastu tygodniowych szczeniąt. Występuje wtedy możliwość zastosowania
środków

zmniejszających

oraz wykonania

prawdopodobieństwo

odpowiedniego

zabiegu

wystąpienia

chirurgicznego,

który

schorzenia
w

wieku

młodzieńczym jest dużo łatwiejszy niż w przypadku osobników dorosłych.
Do określenia stopnia dysplazji używa się następującą skale:
A – stawy biodrowe normalne
B – stawy biodrowe prawie normalne
C – dysplazja nieznaczna
D – dysplazja częściowa (ograniczona)
E - dysplazja ciężka

Rysunek 2. Zdrowy staw biodrowy i staw obarczony dysplazją (Smentek 2017)
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Jednak, aby określić stopień dysplazji należy wykonać badanie kliniczne
potwierdzone badaniem radiologicznym. Nieoceniony jest przede wszystkim wywiad
z właścicielem zwierzęcia. Występują metody badania klinicznego takie jak próba
Ortolaniego, Barlowa czy Bardensa, które umożliwiają wykrycie nieprawidłowości
w stawie biodrowym nawet u 6-8 tygodniowych szczeniąt (Smentek 2017). Jednak
podstawą do diagnozowania jest badanie rtg (Rysunek 3.). Obecnie najbardziej
polecaną metodą jest metoda PennHip, wykonywaną w trzech różnych projekcjach,
robiona na szczeniętach powyżej 4 miesiąca życia (Smentek 2017). W Polsce oceną
zdjęć rentgenowskich potwierdzających występowanie dysplazji zajmują się lekarze
weterynarii, którzy specjalizują się w radiologii pod patronatem Związku
Kynologicznego.

Rysunek 3. Obraz RTG – dysplazja stawu biodrowego (Smentek 2017)

Do najczęściej stosowanych technik operacyjnych należą:
• młodzieńcze zespolenie spojenia łonowego,
• potrójna osteotomia kości miednicy,
• podwójna osteotomia kości miednicy,
• osteotomia podkrętarzowa,
160

• przedłużenie szyi kości udowej,
• plastyka dogrzbietowa brzegu panewki,
• odnerwienie stawów biodrowych,
• amputacja głowy i szyi kości udowej – w ostateczności,
• protezowanie stawów biodrowych (Smentek 2017).

Cel pracy
Celem pracy było badanie opinii wśród właścicieli psów rasy golden retriver
dotyczącej czynników towarzyszących występowaniu schorzenia, jakim jest
dysplazja stawów biodrowych, a także metod i sposobów minimalizacji łagodzenia
występujących skutków na podstawie przeprowadzonych ankiet.
Materiał i metody badań
Sporządzono ankiety, które wypełniło 83 właścicieli rasy golden retriever,
zrzeszonych na portalu miłośników tej rasy. Wypełnione zostało 83 ankiety, które
składały się z 16 pytań, z czego 6 z nich było pytaniami jednokrotnego wyboru,
4 pytaniami wielokrotnego wyboru, natomiast w 6 należało wpisać odpowiednią
wartość. Z 83 ankiet 26 było wypełnione przez właścicieli psów z dysplazją stawów
biodrowych

i

to

one

stanowiły podstawę

do

sformułowania

wniosków

z przeprowadzonej analizy i zweryfikowania celu pracy, które opracowano w postaci
przedstawionych w pracy wykresów. W pytaniach należało odpowiedzieć
na następujące pytania: czy posiada pan/pani psa z dysplazją stawu biodrowego,
jeżeli tak, to, jaka jest jego płeć, wiek, masa ciała i wzrost, rodzaj aktywności
fizycznej w skali od 1-10, a także stopień dysplazji. Następnie zapytano o wiek,
w którym doszło do rozpoznania schorzenia oraz czy pies pochodził z hodowli
zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce. W kolejnym pytaniu
respondenci byli pytani o pochodzenie psa, czy jego rodzice byli wolni od dysplazji
lub w jakim stopniu byli nią obciążeni. Kolejne pytania dotyczyły rozpoznania
oraz leczenia, jakie zostało zastosowane. Pytano o pierwsze objawy, stosowaną
profilaktykę w okresie młodzieńczym oraz sposób minimalizowania skutków
dysplazji. Dodatkowo pytano również o rodzaj zabiegu chirurgicznego, jaki był
wykonywany oraz o inne schorzenia, na jakie choruje pies.
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Wyniki badań i dyskusja
Wyniki badań zostały przedstawione w formie wykresów wykonanych
w programie MicrosoftExel 2010 wykonanych na podstawie 26 ankiet wypełnionych
przez właścicieli posiadających psa z dysplazją stawów biodrowych. Większość
psów z tym schorzeniem to psy w wieku od 5 do 10 lat (Rysunek 4). Drugą grupę
stanowią psy w wieku od 0 do 5 lat. Wojciechowski (2005) piszę w swojej pracy
o tym jak ważną rolę odgrywa wiek w przypadku dysplazji, bowiem to on decyduje
o możliwości zapobiegania oraz o możliwości minimalizacji skutków tego
schorzenia. Wczesna diagnostyka i rozpoznanie umożliwia poprawę jakości życia
i zastosowanie odpowiedniego leczenia, które i tak w przypadku dysplazji jest często
nieuleczalne. Najmniejszą grupę zwierząt stanowią psy w wieku powyżej 10 lat,
co może wydawać się zaskakujące, ponieważ psy w tym wieku często już cierpią
na dysplazje powstałą w wyniku zużywania się powierzchni stawowych, co potęguje
powstawanie dysplazji.

Rysunek 4. Wiek psów z dysplazją stawów biodrowych

Następne pytanie dotyczyło stopnia dysplazji, jaki występował u badanych
psów (Rysunek 5). Najwięcej psów miało dysplazję w stopniu lekkim lub średnim
(łącznie 66%). Najmniej psów miało stawy prawie normalne (jedynie 15%),
a dysplazją w stopniu ciężkim charakteryzowało się 19% psów respondentów.
Badano także masę psa. Większość z nich znajdowała się w charakterystycznym
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dla rasy i płci przedziale masowym (samica: 25–32 kg, samiec: 30–34 kg). Dane te
zostały oparte na podstawie stosunku masy ciała do wysokości zwierzęcia. Tylko
dwa osobniki w grupie badawczej charakteryzowały się otyłością, która mogła
w znacznym stopniu utrudnić leczenie i profilaktykę związaną z dysplazją,
ze względu na bardzo duże obciążenie stawu. Szczenięta powinny mieć wyraźnie
normowaną karmę, przede wszystkim nie powinny spożywać jej do woli.

Rysunek 5. Stopień dysplazji u psów respondentów

Biorąc pod uwagę następny oceniany parametr, jakim była aktywność
fizyczna wyrażona w skali od 1 do 10 można stwierdzić, że najwięcej psów, bo
ponad 65% charakteryzowało się średnim poziomem aktywności (Rysunek 6).
Aktywność w wieku szczenięcym jest bardzo ważna. Nie powinno się jej zabraniać
całkowicie, ale jak piszę Krzemińska i in. (2018) należy unikać nagłych skoków,
zbyt długiego wysiłku, np. biegania czy aportowania w okresie intensywnego
wzrostu stawów i mięśni, szczególnie u ras, które są predysponowane do tego
rodzaju schorzeń. Preferowaną aktywnością jest np. pływanie, które nie obciąża
układu ruchu i często jest jedną z form rehabilitacji. Bardzo ważne jest również
chronienie szczeniąt przed urazami mechanicznymi, które mogą być przyczyną
do powstawania schorzeń układu ruchu w tym także dysplazji. Niepożądane
dla szczeniąt są przede wszystkim powierzchnie śliskie oraz schody.

163

Rysunek 6. Poziom aktywności fizycznej psa

Kolejny oceniany parametr to wiek, w którym doszło do wykrycia dysplazji.
Wcześnie wykryta dysplazja daje możliwość odpowiednio szybkiej reakcji
i wykonania na młodym psie zabiegu chirurgicznego, który umożliwi psu lepsze
funkcjonowanie w późniejszym czasie. Jak wynika z badań własnych, większość
właścicieli diagnozuje swoje psy odpowiednio szybko i największa liczba osób
odpowiedziała, że choroba ta została wykryta już w wieku poniżej 1 roku (Rysunek 7),
tylko 6 osób określiło, że ich psy miały wykrytą dysplazję w późniejszym czasie.
Jednoczenie Krzemińska i in. (2018) w swoim artykule zwraca uwagę na przedział
wiekowy od 4 do 10 miesięcy, stwierdzając przy tym, że to w tym wieku najczęściej
dochodzi do rozwoju choroby. Pojawił się również komentarz do tego pytania od
właścicielki, która diagnozowała swojego psa w wieku 11 miesięcy i wynik ten był
prawidłowy tj. A-stawy normalne a w wieku 11 lat pies borykał się z ciężkim stadium
dysplazji. Jest to bardzo dobre potwierdzenie faktu, iż pomimo że choroba ta jest
dziedziczna to środowisko, w którym żyje pies, żywienie oraz sposób utrzymania,
może wpłynąć na ujawienie się tego schorzenia.
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Rysunek 7. Wiek rozpoznania choroby u psa

W następnym pytaniu brano pod uwagę fakt czy pies, u którego występuje
dysplazja pochodził z hodowli zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce
czy też nie oraz czy jego rodzice byli również obciążeni tym schorzeniem,
czy nie a jeżeli tak to, w jakim stopniu. Większość tych psów, bo ponad 65%
pochodziły właśnie z hodowli podlegających pod Związek Kynologiczny w Polsce.
Jest to dość duży problem, ponieważ pochodzenie powinno być największym
gwarantem, jeżeli chodzi o dysplazję, jak widać nie można jednak uznawać tego
za jedyny

wyznacznik

i

po

raz

kolejny

potwierdza

się

stwierdzenie,

że na występowanie dysplazji ogromny wpływ mają czynniki środowiskowe. Powinno
się jednak eliminować z hodowli psy obarczone tą chorobą. Respondenci zapytani
o pierwsze objawy występujące u ich psów najczęściej wskazywali na kołysanie
podczas chodzenia oraz szybkie męczenie się i długi odpoczynek a także problemy
ze wstawaniem (Rysunek 8). Dużą część, bo aż 20% stanowiły przypadki, które nie
wykazywały żadnych objawów przed rozpoznaniem choroby co powinno być
sygnałem dla właścicieli, którzy chcą zakupić psa aby wykonywać badania kontrolne.
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bolesność w okolicy zadu
kołysanie zadem podczas chodzenia
szybkie męczenie się i długi odpoczynek
krepitacja stawu
przeskakiwanie stawu biodrowego…
niechęć do ruchu
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problem ze wstawaniem
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Rysunek 8. Pierwsze objawy zapowiadające dysplazję stawów biodrowych

Trzy następne pytania dotyczyły profilaktyki oraz sposobów minimalizacji
skutków towarzyszących dysplazji stawów biodrowych a także zabiegów, jakie zostały
wykonane na psach w grupie badawczej. Największa część respondentów
wprowadziła do diety preparaty wzmacniające oraz zachowywała odpowiednio szybką
diagnostykę (Rysunek 9). Były także odpowiedzi dotyczące obniżenia aktywności
szczeniąt w wieku dorastania oraz brak działań profilaktycznych. Całkowity brak
działań profilaktycznych nie jest wskazany. Dysplazja, zwłaszcza w przypadku dużych
ras, powoduje ból i dyskomfort, dlatego należałoby zrobić wszystko aby ten ból
załagodzić.

brak działań profilaktycznych
bieżnia wodna
opracja resekcji główki kości udowej
wprowadzenie preparatów…
wczesne badania szczeniąt pod kątem…
mała aktywność szczeniąt
0

5

10

15

Rysunek 9. Zakres działań profilaktycznych wykonywanych przez właścicieli
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20

Respondenci

zapytani

o

sposoby

minimalizacji

skutków

dysplazji,

w większości (76,2%) opowiedzieli się za stosowaniem chondroprotektorów,
czyli substancji wzmacniających stawy, a także zastosowanie rehabilitacji (23,8%)
oraz zabiegów chirurgicznych - 19% (Rysunek 10). Z osób, które wybrały
zastosowanie

zabiegów

chirurgicznych,

najczęściej

wybieraną

opcją

było

DARoplastyka oraz resekcja głowy kości udowej. Ponadto właściciele decydowali się
także na zespolenie spojenia łonowego - symfysiodeze, operacje polegającą na
nadbudowie grzbietowej części panewki oraz TPO – potrójna osteotomia miednicy
polegającej na zmianie ułożenie panewki kości miedniczej, co poprawia biomechanikę
dysplastycznego stawu biodrowego (Gawliński i in. 2006).

Rysunek 10. Sposoby minimalizacji skutków dysplazji stawów biodrowych

Wnioski
Z wyników ankiet, które zostały przeprowadzane można wnioskować, że:
1. Wczesna diagnostyka ma ogromne znaczenie w późniejszym postępowaniu
i możliwości leczenia oraz minimalizacji skutków występujących przy
dysplazji stawów biodrowych.
2. Wśród właścicieli istnieje duża świadomość problematyczności tego
schorzenia i często wybierają oni zabiegi mające na celu poprawę komfortu
życia psa.
3. W

przypadku

dysplazji

nieoceniony

jest

sposób

żywienia,

a przede wszystkim odpowiednie normowanie wapnia w okresie dorastania,
a także profilaktyczne stosowanie preparatów wzmacniających stawy.
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4. Bardzo istotna jest znajomość rodowodu psa, którego zamierza się kupić,
jednak nie zawsze rodzice wolni od dysplazji będą dawali także potomstwo
wolne od dysplazji.
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Streszczenie
Celem badań było sprawdzenie opinii wśród właścicieli psów rasy golden
retriver wnioskowanej na podstawie przeprowadzonych ankiet dotyczących
czynników towarzyszących występowaniu schorzenia, jakim jest dysplazja stawów
biodrowych a także pozyskanie opinii na temat działań profilaktycznych
i zmierzających do poprawy komfortu życia psów z tym schorzeniem. Sporządzono
ankietę składającą się z 16 pytań, z czego 6 z nich było jednokrotnego wyboru,
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4 wielokrotnego, natomiast w 6 należało wpisać odpowiednią wartość. Przez
właścicieli psów rasy golden retriever wypełnionych zostało 83 ankiety, z czego 26
osób posiadało psa z dysplazją stawów biodrowych i na podstawie tych ankiet
zostały opracowane przedstawione w artykule wyniki. 65,4% psów pochodziło
z hodowli zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce. W 73% rodzice
psów, których dotyczyła ankieta byli wolni od dysplazji. Dodatkowo nie zaznaczała
się wśród psów z dysplazją wyraźna różnica z podziałem na płeć, jednak większość
z nich była w wieku powyżej 5 lat, największą grupę psów stanowiły osobniki
9 letnie. U większości psów występowała dysplazja typu C (lekka dysplazja) oraz D
(średnia dysplazja). Respondenci opisywali również sposoby minimalizowania
skutków i w większości było to stosowanie preparatów wzmacniających stawy.

Summary
The purpose of the assessment is to check the dispute resolution due to the
fact that persons who would like to make a decision on payment of compensation
should decide on their extension. Done with a questionnaire consisting of 16, of
which 6 were single-choice, 4 multiple, otherwise 6 By animals of the golden
retrievever breed, roofing of the dog, roofing of the dog. 65.4% of horses coming
from a farm registered in the Kennel Club in Poland. In 73% of the parents of the
dogs surveyed were free from dysplasia. In the case of people who did not get
to know dogs because of the disease, it can not be ruled out that they are over 5 years
of age. In dysplasia C (light dysplasia) and D (moderate dysplasia). Respondents also
described ways to minimize the effects of the procedure on joints strengthening
preparations.
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PROŚRODOWISKOWE ASPEKTY ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO
PRO-ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ORGANIC FARMING

Wstęp
Głównym celem rolnictwa ekologicznego jest dążenie do niezanieczyszczania
gleby, wody i powietrza (Tyburski i Żakowska-Biemans, 2007, s. 12-15).
Zanieczyszczenie to ma miejsce w przypadku rolnictwa konwencjonalnego. W tym
systemie produkcji występuje intensyfikacja produkcji wymuszona koniecznością
zaspakajania ciągle rosnących potrzeb żywnościowych (Paczkowski, 2009, s. 326327). Dotychczasowa skala produkcji i oraz ilość zastosowanych nawozów
mineralnych oraz pestycydów w rolnictwie konwencjonalnym przyczyniły się do
zanieczyszczenia zwłaszcza wody, ale również gleby i powietrza. Szczególnie
niebezpieczne jest zanieczyszczenie wody, ponieważ byt każdego organizmu żywego
na ziemi zależy od wody. Wraz ze wzrostem rozwoju cywilizacyjnego dostępność do
wody pitnej podlega ograniczaniu. W naszym kraju możliwość korzystania z wód
uregulowane jest prawem wodnym (Dziennik Ustaw, 2001, Dziennik Ustaw, 2017).
Zgodnie z tymi aktami prawnymi korzystanie z wód powierzchniowych
oraz podpowierzchniowych nie może przyczyniać się do pogorszenia ich stanu.
Korzystanie z zasobów wodnych może odbywać się poprzez: a) korzystanie
powszechne, które polega na wykorzystaniu wód dla potrzeb wypoczynkowych
i rekreacyjnych, wędkarstwa, dla potrzeb gospodarstwa rolnego lub domowego.
Korzystanie to nie wymaga specjalistycznych urządzeń technologicznych do poboru
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wody, a korzystanie polega na pobieraniu wody ze zasobów stanowiących własność
właściciela gruntu. Warunkiem takiego wykorzystania jest pobór do 5 m3 na dobę.
Celem poboru jest zaspokojenie własnych potrzeb gospodarstwa. Gdy pobór wody
przekracza 5 m3 na dobę oraz gdy woda używana jest do podlewania roślin
za pomocą deszczowni wymagane jest pozwolenie wodno-prawne; b) korzystanie
z wód dla potrzeb energetycznych; c) wykorzystanie wód dla potrzeb rybactwa
śródlądowego. W gospodarstwach domowych oraz rolnych woda wykorzystywana
jest

najczęściej

Gospodarstwa

w sposób

rolne

niewymagający

zarówno

pozwolenia

konwencjonalne

jak

wodno-prawnego.

i ekologiczne

stosujące

deszczowanie upraw lub posiadające znaczną obsadę inwentarza żywego
przekraczają pobór 5 m3 na dobę.

w tej sytuacji gospodarstwa są zobligowane

do złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne. W przypadku gospodarstw
małych i średnich wniosek należy złożyć do starosty. Zaś w przypadku gospodarstw
wielkoobszarowych wniosek należy złożyć do wojewody. Wniosek o pozwolenie
wodno-prawne powinien zawierać: a) zakres i cel korzystania z zasobów wodnych;
b) warunki korzystania; c) obowiązki i uprawnienia dotyczące objętości pobieranej
wody, pomiarów objętości i jakości wody. W sytuacji gdy gospodarstwo rolne
korzysta z sieci wodociągowej duże znaczenie posiadają stawki opłat. Stawki te
wynikają z cennika miejscowych wodociągów i zazwyczaj połączone są z opłatami
za

ścieki.

gospodarstwach

W

rolnych

zarówno

konwencjonalnych

jak i ekologicznych produkowane są różne rodzaje ścieków, które w zależności od
odprowadzania lub wykorzystania w sposób określony wpływają na środowisko
naturalne. Według Kutery (1998, s. 34-40.) ścieki można podzielić na: a) ścieki
bytowe, które powstają w rezultacie ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstwa rolnego; b) odchody ciekłe z produkcji zwierzęcej jak gnojowica
i gnojówka, które mogą być użyte do nawożenia; c) wody roztopowe i opadowe.
Wody

te

są

zazwyczaj

ujęte

w zamkniętych

lub

otwartych

systemach

kanalizacyjnych. Ścieki odprowadzane są z gospodarstwa rolnego poprzez
kanalizację

zbiorczą

konwencjonalne

jak

lub

indywidualną,

i ekologiczne

nie

w przypadku
posiada

gdy

możliwości

gospodarstwo
podłączenia

do kanalizacji, na terenie gospodarstwa powinno być wybudowane szczelne szambo.
Opróżnianie tych zbiorników powinno być wykonywane przez zakłady usług
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komunalnych lub firmy ze stosownymi uprawnieniami. Podczas corocznej kontroli
gospodarstw ekologicznych sprawdza się dowody opłaty za wywóz ścieków. Władze
lokalne

posiadają

obowiązek

nadzoru

oraz

kontroli

zakładów

lub

firm

opróżniających szamba. W sytuacji, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach
podlegajacych szczególnej ochronie lub narażonych na zalewanie wodami lub
powodziami nie można stosować zbiorników na nieczystości płynne. Inną formą
udokumentowanego

zagospodarowania

ścieków

gospodarstwa

rolnego

jest

przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Budowa takiej
oczyszczalni nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego. Wymagane jest jednak
zgłoszenie o zamierzonej budowie do starosty.
W gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować ścieków do nawożenia
lub nawadniania. W gospodarstwach konwencjonalnych istniej możliwość rolniczego
zagospodarowania

ścieków.

Ścieki

w tych

gospodarstwach

mogą

być

wykorzystywane są do nawadniania oraz do nawożenia łąk i pastwisk oraz gruntów
ornych. Jednak dla wykorzystania ścieków w rolnictwie wymagane jest pozwolenie
wodno-prawne. Ścieki przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie rolnym
konwencjonalnym powinny jednak spełniać określone warunki (Kutera, 1998, s. 4548): a) powinny być wstępnie oczyszczone; b) muszą posiadać niższe wartości
zanieczyszczeń od dopuszczalnych; c) powinny być badane co dwa miesiące pod
względem składu. Analiza dotyczy zwłaszcza zawartości metali ciężkich (raz na 5
lat). W sytuacji gdy ścieki stosowane są w produkcji roślinnej, muszą być
przestrzegane warunki położenia gruntów w stosownej odległości od: a) od obiektów
mieszkalnych 200 m w sytuacji grawitacyjnego rozprowadzania ścieków oraz 400 m
przy

rozprowadzaniu

za

pomocą

deszczowni;

b)

od

powierzchniowego

i podziemnego ujęcia wody pitnej należy zachować odległość 250 m; c) od linii
brzegowej wód płynących 30 m przy nachyleniu terenu do 2%. Przy nachyleniu 210% należy zachować odległość 50 m, zaś przy nachyleniu powyżej 10% - 70 m.
Rolnicze wykorzystanie ścieków może stanowić duże zagrożenie dla środowiska
naturalnego. Dlatego też stosowanie ścieków obwarowane jest ograniczeniami lub
zakazem.

Zakaz

rolniczego

wykorzystania

ścieków

w gospodarstwach

konwencjonalnych stosowany jest w następujących sytuacjach: a) w sytuacji gdy
grunty są zamarznięte do głębokości 30 cm, lub gdy są przykryte śniegiem; b) gdy
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grunty przeznaczone są pod uprawę roślin do spożycia w stanie świeżym;
c) w sytuacji, w której poziom wody gruntowej znajduje się powyżej 1,5 m
od powierzchni gleby; d) na gruntach ornych nachylonych bardziej niż 10%;
e) na łąkach i pastwiskach, gdy są nachylone bardziej niż 20%. Bezpieczne
dla środowiska wykorzystanie ścieków musi uwzględniać maksymalne dawki roczne
oraz sezonowe. Dawki te uwzględniają zapotrzebowania roślin na związki azotu oraz
potasu. Przy określaniu dawki ścieków w gospodarstwach konwencjonalnych należy
brać pod uwagę naturalną zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz dawki
wnoszone do gleby z nawożeniem mineralnym. Należy również uwzględnić
następstwo roślin w płodozmianie oraz strukturę użytków rolnych. Rolnik stosujący
nawożenie ściekami musi posiadać pozwolenie wodno-prawne, plan nawożenia oraz
rezultaty analizy gleby uwzględniające zasobność gleby w metale ciężkie.
Szczególnie
z nawożenia

duże

zagrożenie

mineralnego

dla

środowiska

stosowanego

zarówno

naturalnego

pochodzi

w gospodarstwach

konwencjonalnych jak i ekologicznych. W gospodarstwach ekologicznych nie wolno
stosować nawozów sztucznie syntetyzowanych (Błażej, 2011, s. 83-85), natomiast
w gospodarstwach konwencjonalnych jest to dozwolone. Nawożenie mineralne jak
i organiczne jest głównym czynnikiem plonotwórczym roślin uprawnych. Jednak
nawożenie oprócz korzyści może być przyczyną negatywnego oddziaływania
na środowisko. Niebezpieczeństwo skażenia środowiska występuje zazwyczaj
w przypadku

intensyfikacji

produkcji

i nadmiernego

stosowania

azotu.

Z zastosowanej dawki azotu rośliny pobierają tylko połowę. W glebie zatrzymywane
jest 20-30%. Pozostała część dawki azotu wymywana jest do wód gruntowych,
a niewielka ilość ulatnia się do atmosfery (Roszyk i Spiak, 1999, s. 26-27).
Bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego są nawozy fosforowe. Podane do gleby
z dawką nawozową związki fosforu szybko ulegają rozpuszczeniu w wodzie,
a po krótkim okresie związki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych osadów
(Mazur, 1995, s. 26). Dlatego też fosfor ulega wymyciu w dużo mniejszym stopniu
niż związki azotu. Natomiast związki potasu stanowią mogą być łatwo wymywane
do wód gruntowych i cieków wodnych zwłaszcza ze spływem powierzchniowym.
To niekorzystne zjawisko występuje zwłaszcza w sytuacji stosowanie w rolnictwie
konwencjonalnym wysokich dawek nawozów potasowych. Dotyczy to szczególnie
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uprawy roślin okopowych, warzyw oraz koniczyny łąkowej (Wiśniowska-Kielian
i Klima, 2011, s. 164). Z badań Mazura (1995, s. 28-29) wynika, że masa
wymywanego rocznie potasu z powierzchni jednego hektara gleb piaszczystych
może dochodzić do 30 kg. Według Smoczyńskiego i Skibniewskiej (1996, s. 363364) maksymalne bezpieczne dla środowiska dawki nawozów mineralnych wynoszą
250 kg NPK (łącznie azot + fosfor + potas). Na glebach lekkich piaszczystych dawka
ta nie powinna przekraczać 150 kg NPK na 1 ha, zaś na glebach ciężkich do 300 kg
NPK na 1 ha. Dla ochrony środowiska naturalnego, głównie wody, podczas
stosowania nawożenia mineralnego powinny być uwzględnione następujące
czynniki: a) dawki poszczególnych składników nawozowych powinny być wyliczane
w stosunku do potrzeb żywieniowych roślin i zawartości składników w glebie.
W tym celu corocznie powinna być wykonywana analiza chemiczna gleby;
b) w gospodarstwie powinno się stosować prawidłowy płodozmian; c) należy
stosować

bezpieczne

dla

środowiska

formy

nawozów

mineralnych

jak

np. zawiesinowe, dolistne, granulaty; d) wykorzystywanie alternatywnych form
nawożenia, jak wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe
i wolnożyjące;

e)

zakupione

nawozy należy

przechowywać

pod

dachem

w pomieszczeniu zamkniętym.
Podstawowym nawozem stosowanym w rolnictwie ekologicznym jest
obornik. Obornik stosowany w ilości do 3 ton na 1 hektar nie stanowi zagrożenia
dla środowiska naturalnego oraz dla jakości wytwarzanych produktów roślinnych.
Obornik zawiera w swoim składzie 20-30% suchej masy. Jest to głównie substancja
organiczna, której blisko 60% stanowi próchnica czynna. Próchnica jest nawozem
naturalnym o wysokiej jakości, która stosowana nawet w wysokich dawkach
nie wpływa negatywnie na środowisko, a zwłaszcza na jakość wody (Dobrzański,
1999, s. 63-64). Niebezpieczne dla środowiska może być nieodpowiednie
przechowywanie obornika. Obornik powinien być składowany na szczelnych płytach
betonowych

wyposażonych

w instalację

odprowadzającą

substancje

płynne

do szczelnych zbiorników. W systemie konwencjonalnym dozwolona jest produkcja
gnojowicy. Natomiast w systemie ekologicznym nie wolno produkować i stosować
na użytkach rolnych gnojowicy. Powodem jest użycie przy produkcji gnojowicy
dużej ilości wody, która według ekologów powinna być użyta do picia lub innych
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przydatnych dla człowieka celów (Siebeneicher, 1997, s. 34). W systemie
konwencjonalnym

gnojowica

powstaje

w pomieszczeniach

inwentarskich

bezściołowych w wyniku spłukiwania wodą odchodów zwierzęcych. Gnojowica
powinna być przechowywana w szczelnych zbiornikach przez okres 4 miesięcy.
Na obszarach OSN (Obszary Szczególnie Narażone) przez 6 miesięcy. Przy budowie
zbiorników zamkniętych na gnojowicę o pojemności do 25 m3 nie jest wymagane
pozwolenie

na

budowę.

Natomiast

przy

budowie

zbiorników

otwartych

oraz zbiorników zamkniętych o pojemności przekraczającej 25 m3 wymagane jest
zezwolenie na budowę (Kutera, 1994, s. 34-40). Dla uniknięcia skażenia środowiska
oraz produkowanej żywności podczas stosowania naturalnych nawozów płynny
konieczne jest stosowanie następujących zasad postępowania: a) nie wolno stosować
nawozów płynnych na glebach bez okrywy roślinnej oraz nachylonych bardziej
niż 10%; b) zabronione jest stosowanie nawozów płynnych w trakcie wegetacji
roślin, które są przeznaczone dla bezpośredniego spożycia przez konsumentów,
jak np. marchew; c) minimalny poziom wody gruntowej przy stosowaniu nawozów
płynnych wynosi 1,2 m. Mimo że zostały opracowane precyzyjne zasady stosowania
naturalnych

nawozów

płynnych,

obserwowana

jest

wzrastająca

zawartość

niebezpiecznych azotanów w wodach gruntowych spowodowana niewłaściwym
użyciem nawozów płynnych. Obserwowany jest także wzrost zawartości azotanów
w paszach, roślinach i tkankach zwierzęcych (Dobrzański, 1999, s. 67).
To niebezpieczeństwo praktycznie nie występuje w systemie rolnictwa
ekologicznego, w którym zabronione jest stosowanie pestycydów i nawozów
mineralnych sztucznie syntetyzowanych (Klima, 2006, s. 13-15) a system produkcji
oraz wytwarzane produkty są corocznie kontrolowane (Rembiałkowska, 2006, s. 70).
Dotychczas tylko w nielicznych publikacjach przedstawiano rezultaty badań
nad wpływem rolnictwa ekologicznego na środowisko (Granstedt i in., 2004, s. 2729). Stało się to przesłanką do wykonania badan nad glebochronną skutecznością
roślin uprawianych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Celem badań było określenie wpływu uprawy w systemie ekologicznym
i konwencjonalnym

koniczyny

łąkowej

i bobiku

na

masę

zmywów

powierzchniowych oraz masę składników nawozowych wynoszonych ze stanowisk
obsianych tymi roślinami.
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Materiał i metody badań
Przedmiotem pracy było dwuczynnikowe doświadczenie polowe wykonane
według metody podbloków w latach 2015-2016 w miejscowości Czyrna k. Krynicy
Zdrój (545 m n.p.m.). Czynnikiem pierwszym były 2 systemy rolnicze: ekologiczny
i konwencjonalny. Czynnikiem drugim były 2 rośliny uprawne: koniczyna łąkowa
i bobik. w systemie konwencjonalnym stosowano nawozy mineralne w wyliczonych
dawkach: 34 kg P (fosforu) na ha; 55.6 kg K (potasu) na ha; 72 kg N (azotu) na ha.
W celu zwalczania chwastów bobiku stosowano linuron w postaci herbicydu Afalon
dyspersyjny 1 kg/ha po siewie przed wschodami. W koniczynie łąkowej
nie stosowano herbicydów. W systemie ekologicznym nie stosowano nawozów
i pestycydów.

mineralnych
i ekologicznym

testowane

Zarówno
rośliny

w systemie

uprawiano

konwencjonalnym

w ogniwie

jak

płodozmianowym:

1. ziemniak na oborniku (33 t/ha); 2. zboża jare (w tym jęczmień jary z wsiewką
koniczyny łąkowej); 3. koniczyna łąkowa, bobik (przedplon jęczmień jary).
Corocznie doświadczenie realizowane było w 4 powtórzeniach, na poletkach
nachylonych 9% o rozmiarach 22,13 x 1,82 m (poletka standardowe do badań
erozyjnych, dobrane wg zaleceń Wischmeiera i Smitha (1978, s. 42-45). Pomiary
spływu powierzchniowego wykonano za pomocą łapaczy Słupika (Słupik, 1975,
s. 235-236). Łapacz taki składa się z worka foliowego umocowanego na stalowym
stelażu. Zastosowano stelaż o szerokości wlotu 1,82 m. Stelaże rozmieszczono na
dolnej krawędzi każdego poletka. Łapacze opróżniane były po każdym opadzie lub
okresie roztopowym wywołującym spływ powierzchniowy. Mierzono objętość
spływu powierzchniowego, a z zawiesiny pobierano losowo 1 litr spływu
powierzchniowego dla oznaczeń szczegółowych. Masę zmywu powierzchniowego
określono po przesączeniu 1 litra spływu powierzchniowego przez sączek o średniej
twardości. Osad wraz z sączkiem suszono w 105oC. Ostudzone w eksykatorze sączki
z osadem ważono na elektronicznej wadze analitycznej z dokładnością do 0,0001 g.
W fazie ciekłej spływów oznaczono metodami kolorymetrycznymi zawartość N-NO3
z

kwasem

fenylodisulfonowym

oraz

N-NH4

z

odczynnikiem

Nesslera

w spektrofotometrze Beckman UV/VIS PU 6400 (Elbanowska i in., 1999, s. 187189). Zawartość fosforu i potasu oznaczano po dziesięciokrotnym zagęszczeniu
próbki metodą ICP-EAS w aparacie JY 238 ULTRACE Jobin Yvon Emission.
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Corocznie z poletek obsianych bobikiem fazie kwitnienia tego gatunku
pobierano próby roślin z powierzchni 0,5 x 0,5 m z każdego poletka w celu
oznaczenia powierzchni liści. Z pobranej próby wybierano po 20 roślin
dla oznaczenia powierzchni liści. Podobnie w uprawie koniczyny łąkowej pobierano
rośliny tego gatunku tuż przed zbiorem pierwszego i drugiego pokosu w fazie
początku kwitnienia. Powierzchnię blaszek liściowych mierzono automatycznym
planimetrem LI-COR model 3100 Area Meter. Znając obsadę pędów na 1 m2
wyliczono indeks powierzchni liści łanu LAI. Indeks ten informuje o łącznej
powierzchni liści na powierzchni 1 m2.
Glebę, na której zlokalizowano poletka doświadczalne, określono jako
brunatną wytworzoną ze zwietrzeliny skał fliszowych o składzie granulometrycznym
gliny średniej szkieletowej. Zaliczono ją do V klasy bonitacyjnej, 12 kompleksu
owsiano-ziemniaczanego górskiego. Średnia miąższość poziomu próchnicznego
wynosiła 24 cm. Wskaźnik podatności gleby na zwywanie, tj. relacja frakcji pyłu
do iłu koloidalnego wynosiła 1,81 (Janowski i in., 1968, s. 94-95).
Tabela 1
Miesięczne sumy opadów atmosferycznych [mm]
Lata
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
2015 58,8 32,2 45,4 50,5 123, 43,5 52,1
8
2016 21,6 73,8 36,6 62,4 56,2 62,0 221,
9
1961- 43,9 39,4 45,7 62 99,6 118, 111,
2000
6
2

VIII
83,7

IX
82,5

X
51,3

XI
43,8

XII
52,1

136,
5
91

23,1

88,5

65,8

56,1

76,6

54,7

42,6

53,6

IV- I-XII
VIII
353, 719,
6
7
539, 904,
0
5
482, 838,
3
9

Obszar badań położony jest w obrębie piętra umiarkowanie ciepłego,
w którym średnia temperatura roczna mieści się w przedziale od 6 do 8oC. Sumy
opadów w okresie wegetacji były zróżnicowane (Tabela 1). Przebieg warunków
pogodowych w porze zimowej (Tabela 2) nie wywoływał nasilonej erozji
żłobinowej, gdyż tajanie śniegu odbywało się podczas roztopów solarnych. Wzrost
natężenia erozji wodnej występował zazwyczaj wiosną, głównie podczas opadów
przekraczających 20 mm. Opady poniżej 20 mm rzadko wywoływały erozję, gdyż
dostarczona z opadem woda niemal w całości wsiąkała w głąb profilu glebowego.
W okresie badań spływy powierzchniowe wystąpiły w trakcie 1 okresu roztopowego
oraz po 8 opadach (Tabela 2).
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Wyniki badań i dyskusja
Zastosowanie

pestycydów

i nawozów

mineralnych

w systemie

konwencjonalnym skutkowało zwiększeniem średniego plonu jednostek zbożowych
o 22% (Tabela 3). Uzyskany rezultat jest zbliżony do wyników badań Solarskiej
[2007, s. 27-28 ]. Cytowana autorka stwierdziła zmniejszenie plonu pszenicy ozimej
uprawianej w systemie ekologicznym o 19%.
Zasadniczą przyczyną obniżenia plonu roślin uprawianych w systemie
ekologicznym w przedmiotowych badaniach było zmniejszenie średnio o 25%
obsady roślin w systemie ekologicznym (Tabela 4). Jak wynika z badań Klimy
i Kasperczyka [2009, s. 80-82], nawożenie mineralne, które było zastosowane
w systemie

konwencjonalnym

w przedmiotowych

badaniach

wpływa

m.in.

na zwiększenie zagęszczenia runi koniczyny.
Tabela 2
Okresy roztopowe oraz opady wywołujące nasilenie spływu powierzchniowego w okresie
od 1.01.2015 do 31.12.2016
Okresy roztopo-we
Zapas wody Czas opadu
Suma
Maksymalne
Klasyfikacja opadów
i daty opadów
w śniegu
[min]
opadu
natężenie
wg. Gila [1994]
[mm]
[mm]
[mm . min-1]
Rok 2015
8-14.01.
29.04
21-22.05.
16.08.
14.05.
3.06.
24.06.
16-17.07.
9-10.08.

21,3
30
192
40
41
32
49
1108
527

22,3
28,6
36,4
Rok 2016
35,1
21,9
25,2
59,1
30,2

1,0
0,16
1,5

3
2
4

1,4
0,9
0,7
0,05-1,4
0,08

4
3
3
6
2

Klasyfikacja opadów według Gila [1994]
Suma opadu Maksymalne natężenie
[mm]
mm/min
1– Opad krótkotrwały o małej intensywności
do 90
0,01–0,04
2– Opad długotrwały o małej intensywności (opad rozlewny) 30–300
0,08–0,16
3– Krótkotrwały deszcz
do 30
0,5–1,0
4–Krótkotrwała ulewa
30–50
1,3–2,2
5– Deszcz nawalny
60–90
0,8–1,0
6–Opad rozlewny (0,01–0,16) mm/min przechodzący
90–300
okresowo w ulewny (1,4–2,2 mm/min
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Tabela 3.
Plon (t/ha) jednostek zbożowych roślin uprawianych w systemie konwencjonalnym i ekologicznym.
Obiekt

System rolniczy
Konwencjonalny
Ekologiczny
55,40
42,90
3,21
2,79
29,30
22,84
2,601

Koniczyna łąkowa (zielonka)
Bobik (nasiona)
Średnio
NIR 0,05
jednostki przeliczeniowe:
100 kg zielonki koniczyny - 0,14 jednostki zbożowej
100 kg nasion bobiku - 1,20 jednostki zbożowej;

Średnio
49,15
3,00
26,07
6,502

Podobnie Kulig [2004, s. 101-103] stwierdził większą obsadę roślin bobiku na
stanowiskach nawożonych dawkami nawozów mineralnych.
Nawożenie mineralne zastosowane w systemie konwencjonalnym wpływało również
na wielkość indeksu powierzchni liści łanu LAI. Z danych przedstawionych w tabeli
5 wynika że średnia wartość LAI w systemie konwencjonalnym była o 16% większa
od LAI w systemie ekologicznym.
Tabela 4.
Liczba (szt/m2) pędów koniczyny łąkowej oraz roślin bobiku uprawianych
konwencjonalnym i ekologicznym.
Obiekt
System rolniczy
Konwencjonalny
Ekologiczny
Liczba pędów koniczyny łąkowej
526,3
394,3
Liczba roślin bobiku
51,8
40,4
Średnio
289,0
217,3
NIR 0,05
7,86

w systemie
średnio
460,3
46,1
253,1
22,89

W dostępnej literaturze brak jest wyników badań dotyczących wartości LAI
uzyskanych w systemie konwencjonalnym w porównaniu do systemu ekologicznego.
Można zatem przypuszczać, że uzyskany wynik jest jednym z pierwszych.
Stwierdzone wartości LAI (Tabela 5) oraz obsada pędów na jednostce powierzchni
(Tabela 4) oddziaływały w znacznym stopniu na masę zmywów powierzchniowych.
Wynikało to głównie z mniejszych możliwości przeciwdziałania rozbryzgowi,
który inicjuje proces erozji wodnej (Wan i in., 1996, s. 59-61). Według
Szewrańskiego (2009, s. 58-60) rozbryzg jest to odrywanie i odrzucanie przez krople
deszczu drobnych cząstek gleby przez bezpośrednie uderzenie kropel deszczu
o niepokrytą roślinnością glebę. Przeciwdziałanie przez rośliny rozbryzgowi a tym
samym erozji wodnej jest wprost proporcjonalne do wartości LAI. Czym większa
wartość LAI i czym większe zagęszczenie łanu, tym rośliny skuteczniej chronią
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glebę przed bezpośrednim uderzeniem kropel o glebę wywołując rozbryzg, a tym
samym erozje wodną (Klima i in., 2016, s. 153-154). Dane zawarte w tabeli 6
w dużym stopniu potwierdzają to stwierdzenie.
Tabela 5.
Indeks powierzchni liści łanu LAI [m2 ∙ m2] roślin uprawianych w systemie ekologicznym
i konwencjonalnym
Obiekt
System rolniczy
Średnio
Konwencjonalny
Ekologiczny
Koniczyna łąkowa
4,61
3,83
4,22
Bobik
3,34
2,94
3,14
Średnio
3,98
3,38
3,68
NIR 0,05
0,977
1,020

Analiza statystyczna danych dotyczących masy zmywów powierzchniowych
nie

wykazała

istotnych

różnic

pomiędzy

systemem

konwencjonalnym

i ekologicznym (Tabela 6). Stwierdzono jedynie tendencję do większej średniej
wartości masy zmywów powierzchniowych w systemie ekologicznym. Mogło to być
spowodowane mniejszą (o 0,6 LAI) średnią wartością LAI w systemie ekologicznym
(Tabela 5). Mniejsza wartość LAI zmniejszała skuteczność roślin w przeciwdziałaniu
rozbryzgowi. Koniczyna łąkowa 8-krotnie skuteczniej chroniła glebę przed erozją
niż bobik (Tabela 6).

Tabela 6.
Wpływ agrotechniki ekologicznej i konwencjonalnej na masę zmywów powierzchniowych [kg/ha]
stwierdzonych na stanowiskach z uprawianymi roślinami
Obiekt
System rolniczy
Średnio
13%
Konwencjonalny
Ekologiczny
Koniczyna łąkowa
22,6
23,0
22,8
Bobik
178,9
192,9
185,9
Średnio
100,7
107,9
104,3
NIR 0,05
r.n.
28,97

Przedstawione wyniki (Tabela 6) wskazujące na tendencję do większej masy
zmywów powierzchniowych występujących w uprawach ekologicznych. Nie jest to
jednoznaczne z traktowaniem rolnictwa ekologicznego jako systemu niekorzystnie
oddziaływującego na środowisko naturalne. Gdyż z danych zamieszczonych
w tabeli 7 wynika, że łączna masa składników nawozowych wynoszonych
przez spływ powierzchniowy z uprawy ekologicznej (2,25 kg/ha) był o 47%
mniejszy niż w systemie konwencjonalnym (4,17 kg/ha). Dlatego też można polecać
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rolnictwo ekologiczne na obszarach zbiorczych rzek, których woda wykorzystywana
jest

jako

woda

przeznaczona

do

picia.

Uzyskany

wynika

wskazuje

na prośrodowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego.

Tabela 7.
Średnie roczne ładunki [kg/ha] składników wynoszonych ze spływem powierzchniowym ze stanowisk
obsianych testownymi roślinami uprawianymi zgodnie z zasadami systemu ekologicznego
i konwencjonalnego
Obiekt
System rolniczy
Składniki
N-NO3
N-NH4
N-NO3
P2O5
K2O
Razem
+NNH4
Koniczyna
Ekologiczny
0,42
0,01
0,43
0,01
0,06
0,50
łąkowa
Konwencjonalny
0,82
0,03
0,85
0,04
0,13
1,02
Średnio
0,62
0,02
0,64
0,02
0,09
0,76
Bobik
Ekologiczny
3,51
0,10
3,61
0,08
0,34
4,03
Konwencjonalny
6,31
0,17
6,48
0,19
0,68
7,35
Średnio
4,91
0,13
5,04
0,13
0,51
5,69
Średnio
dla Ekologiczny
1,96
0,05
2,01
0,04
0,20
2,25
systemów
Konwencjonalny
3,56
0,10
3,66
0,11
0,40
4,17
rolniczych
Średnio
2,76
0,08
2,84
0,07
0,30
3,22
NRI α = 0,05
0,055
0,007
0,057
0,078
0,021
0,084
dla systemów rolniczych
NRI α = 0,05
0,142
0,021
0,156
0,109
0,053
0,188
dla uprawianych roślin

Wnioski
1. Koniczyna łąkowa 8-krotnie skuteczniej chroniła glebę przed erozją
niż bobik.
2. Łączna

masa

składników

nawozowych

wynoszonych

przez

spływ

powierzchniowy z upraw ekologicznych była o 47% mniejsza niż z upraw
w systemie konwencjonalnym.
3. Indeks powierzchni liści łanu LAI roślin uprawianych w systemie
ekologicznym był o 16% mniejszy aniżeli roślin uprawianych w systemie
konwencjonalnym.
4. Zastosowanie

pestycydów

i nawozów

mineralnych

w systemie

konwencjonalnym spowodowało uzyskanie większego o 22% plonu
jednostek zbożowych niż w systemie ekologicznym.
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Streszczenie
Dwuczynnikowe doświadczenie polowe wykonano w latach 2015-2016.
Czynnikiem pierwszym były 2 systemy rolnicze: ekologiczny i konwencjonalny.
Czynnikiem drugim były 2 rośliny uprawne: koniczyna łąkowa i bobik. Celem badań
było określenie wpływu uprawy w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
koniczyny łąkowej i bobiku na masę zmywów powierzchniowych oraz masę
składników nawozowych wynoszonych ze stanowisk obsianych tymi roślinami.
w wyniki badań stwierdzono, iż koniczyna łąkowa 8-krotnie skuteczniej chroniła
glebę przed erozją niż bobik. Łączna masa składników nawozowych wynoszonych
przez spływ powierzchniowy z upraw ekologicznych była o 47% mniejsza
niż z upraw w systemie konwencjonalnym. Indeks powierzchni liści łanu LAI roślin
uprawianych w systemie ekologicznym był o 16% mniejszy aniżeli roślin
uprawianych w systemie konwencjonalnym. Zastosowanie pestycydów i nawozów
mineralnych w systemie konwencjonalnym spowodowało uzyskanie większego
o 22% plonu jednostek zbożowych niż w systemie ekologicznym.

Summary
A two factor field experiment was performed over a period from 2015
to 2016. The first factor involved 2 farming systems: organic and conventional.
The second factor included two crop plants: red clover and horse-bean.
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The objective of the experiment and research studies was to determine the effect of
growing red clover and horse-bean using the organic and conventional systems
on the volume of surface runoff and the volume of components of fertilisers that
were washed away from the stands where those plants were sown.
Based on the experiment results it was found that the red clover protected
soils from water erosion 8 times more effective compared to horse-bean. The total
amount of components of fertilisers carried away by surface runoff from the soil with
organic crops was 47% lower than that from the soil with the crops grown using
the conventional system. The Leaf Area Index (LAI) of a canopy of plants grown
in the organic system was 16% lower than that of the plants cultivated
in the conventional system. The application of pesticides and mineral fertilisers
in the conventional system caused the crop yield of cereal units to increase 22%
compared to the organic system.
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WPŁYW RODZAJU POKARMU NA WYBRANE PARAMETRY
BIOMETRYCZNE MĄCZNIKA MŁYNARKA (TENEBRIO
MOLITOR L.)
THE INFLUENCE OF THE TYPE OF FOOD ON SELECTED BIOMETRIC
PARAMETERS OF THE MEALWORM TENEBRIO MOLITOR L.

Wstęp
Larwa mącznika młynarka ze względu na swoją żarłoczność, odporność
na niekorzystne warunki środowiska oraz szybkie przybieranie na wadze może być
wszechstronnie wykorzystywana. W jej ciele stwierdzono wysoką zawartość białka,
dzięki czemu może być wykorzystywana jako pokarm dla ludzi i zwierząt.
(Siemianowska i in., 2013, s. 287). Na świecie popularna jest głównie w krajach
azjatyckich w południowo-wschodniej części kontynentu. W Europie i Polsce
ze względów kulturowych oraz przepisów prawnych mącznik młynarek jest rzadziej
spożywany, hodowany jest głównie na potrzeby pokarmowe w terrarystyce.
Od początku 2018 roku sytuacja uległa zmianie poprzez wprowadzenie zgody
na prowadzenie dystrybucji i sprzedaży w polskich sklepach żywności z owadów.
Z dniem

19

stycznia

2018

roku

weszły

w życie

przepisy

wykonawcze

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE)
nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1852/2001). Nowe przepisy dają nowe możliwości w kwestii wykorzystania
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owadów do przetwórstwa odpadów z jednoczesnym wzrostem zainteresowania
spożywaniem owadów oraz rosnącym zapotrzebowaniem na białko pochodzenia
innego niż roślinne.
Wzrost liczby ludności na świecie jest przyczyną zwiększającej się ilości
odpadów. Największym problemem dla człowieka są odpady z tworzyw sztucznych,
które charakteryzują się bardzo długim czasem rozkładu. Znane są różne metody ich
gospodarowania poprzez ich odzysk, recykling czy termiczne przekształcenie,
co niestety związane jest z wysokimi kosztami ich unieszkodliwiania. Najnowsze
badania donoszą, że larwa mącznika młynarka może trawić polistyren przyczyniając
się do zmniejszenia ilości tych odpadów (Yung i in., 2015, s. 12087-12089).
Polistyren jako tworzywo sztuczne, dość kruche, wykorzystywane jest często jako
opakowania do żywności. Wykorzystanie takiego materiału jest bardzo krótkie,
a jego rozkład w ekosystemie może sięgać nawet milionów lat.
Mącznik młynarek to owad z rzędu chrząszczy, należący do rodziny
czarnuchowatych (Coleoptera, Tenebrionidae), który występuje jako szkodnik
w magazynach zbożowych, ale również pod korą drzew i w gniazdach ptaków. Jest
szkodnikiem polifagicznym występującym na wszystkich produktach pochodzenia
roślinnego. Jego ciało jest czarne, długości 12 - 16 mm. Osobniki dorosłe
pod schitynizowanymi pokrywami posiadają skrzydła błoniaste i chętnie latają.
Dymorfizm płciowy jest zauważalny w niewielkim stopniu. Samce są nieco mniejsze
od samic, a ich golenie są łukowato wygięte. Chrząszcz występuje w czterech
stadiach rozwojowych: jaja, larwy, poczwarki, osobnika dorosłego. Larwa
po wyjściu z jaja ma wielkość około 3 mm, szybko przybiera na wadze, staje się
żółta pokryta jest chitynowym pancerzem. Larwy bytujące w magazynach poza
zjadaniem dużej ilości pokarmu uszkadzają produkty zbożowe poprzez ich
nadgryzanie oraz zanieczyszczenie kałem i wylinkami. W młynach mogą również
nadgryzać sita i opakowania (Gołębiowska, Nawrot, 1976, s. 157-159). Tenebrio
molitor najlepiej rozwija się w suchych i zacienionych miejscach. Rozwój jednego
pokolenia w warunkach normalnych (temp. 25-27 ̊C) trwa 281 dni, a w niskiej
temperaturze i na nieodpowiednim pokarmie przeciąga się nawet do 690 dni
(Nawrot, 2001, s.61). Typowym dla mącznika młynarka pokarmem są ziarna zbóż.
Od wielu lat naukowcy zajmują się preferencjami pokarmowymi mącznika
187

młynarka. Zbadano na przykład, że larwa mącznika młynarka potrafi żywić się
i trawić tworzywa sztuczne (Yang i in. 2015. s. 12087-12089 ).
Jednymi z ważniejszych odpadów występujących w naszym otoczeniu są
odpady celulozowe. Karton produkowany jest z drewna a dokładniej mówiąc z masy
celulozowej, której podstawowym składnikiem jest celuloza oraz towarzyszące jej
substancje. Masa celulozowa może być pozyskiwana zarówno z drzew liściastych
oraz iglastych. Drewno w swoim składzie chemicznym zawiera 5-15% wody, a skład
elementarny suchej masy drewna zawiera ok. 50% węgla, 43% wodoru, 0,1% azotu,
i od 0,1 do 1,2% składników mineralnych. Główna masę drewna tworzą substancje
organiczne, wśród których najważniejsze to celuloza (błonnik), hemiceluloza
i lignina. Ponadto drewno zawiera substancje żywiczne, olejki eteryczne, woski,
tłuszcze, barwniki, garbniki, alkaloidy oraz substancje białkowe. (Bogoczek,
Kociołek-Balawejder, 1992, s. 52-54).
Innym, bardzo popularnym odpadem jest spieniony polistyren (potocznie
nazywany styropianem). Otrzymywany jest poprzez spienienie granulek polistyrenu
zawierających porofor. Spienienie uzyskuje się zazwyczaj poprzez podgrzanie
granulek parą wodną. Granulki nie są ze sobą ściśle połączone, występują pomiędzy
nimi pustki powietrzne, wewnątrz granulek znajduje się pianka polistyrenowa.
Polistyren

(-[CH2CH(C6H5)]n-)

-

poliolefina

otrzymywany

w wyniku

wolnorodnikowej polimeryzacji styrenu lub rafinacji ropy naftowej. Polistyren jest
jednym z najważniejszych tworzyw termoplastycznych, daje się łatwo formować,
wykazuje doskonałe właściwości dielektryczne, dobrą odporność chemiczną, daje się
łatwo barwić, wykazuje słabe właściwości wytrzymałościowe, w tym niezbyt dobrą
udarność, a także stosunkowo małą odporność cieplną (około 70°C). Z polistyrenu
otrzymuje się wyroby galanteryjne, zabawki, kształtki techniczne, tworzywa
opakowaniowe,

wyroby

gospodarstwa

domowego,

folie

elektroizolacyjne,

na masową skalę wykorzystywany do ociepleń budynków (Bogoczek R., KociołekBalawejder E., 1992, s. 422).
Kolejnym bardzo ważnym odpadem są różnego rodzaju worki foliowe. Worki
na śmieci wykonane z polietylenu [(-[CH2CH2]- )n], polietylen o małej gęstości
produkowany jest metodą wysokociśnieniową (150-300 MPa) przez polimeryzację
etylenu prowadzoną w temperaturze 200°C, w obecności tlenu jako inicjatora.
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Podstawową jednostką tworzącą łańcuch polimeru jest grupa -CH2, z wyjątkiem
rozgałęzień, gdzie występują grupy -CH oraz zakończeń łańcucha grupami -CH3.
Rozgałęziona struktura polietylenu w polietylenie o małej gęstości powoduje,
że zawartość fazy krystalicznej jest mniejsza niż w średniej i dużej gęstości. Stąd PELD charakteryzuje lepsza udarność i własności optyczne niż PE-HD, ale mniejsza
wytrzymałość na rozciąganie, niższa temperatura mięknienia i gęstość. PE-LD
wykorzystywany jest głównie w produkcji folii jednorodnych, jako warstwa
w laminatach lub jako powłoka nanoszona przez wytłaczanie (Błędzki i in., 1998,
s. 215).

Cel pracy
Celem pracy było zbadanie rozwoju larw mącznika młynarka na nietypowym
pokarmie: kartonie, biodegradowalnych reklamówkach foliowych, styropianie
oraz workach na śmieci.
Materiał i metody badań
Badania rozwoju larw mącznika młynarka na różnych podłożach trwały 7
tygodni. Badania rozpoczęto 19.10.2017 r. a zakończono 7.12.2017 r. Larwy
pochodzące z hodowli własnej, były skarmiane 5 różnymi pokarmami: płatkami
owsianymi, kartonem, folią z reklamówki biodegradowalnej, tworzywem polistyrenu
w postaci styropianu, folią z worków na śmieci wykonanej z polietylenu.
W eksperymencie

użyte

zostały

torebki

biodegradowalne,

które

powstają

z biopolimerów pochodzących ze skrobi np. ziemniaczanej lub kukurydzianej
oraz zawierają białka i cukry (skrobia, celuloza). W przeprowadzonych badaniach
wykorzystano płatki owsiane jako jedno z podłoży na których hodowano tego
owada. Płatki owsiane produkowane są z prażonych, rozgniecionych ziaren owsa.
Wartość energetyczna w 100 g produktu wynosi 373 kcal, zawiera 59,51 g
węglowodanów, 13,22 białka, 9,66 błonnika oraz witaminy K, B1, B5, potas,
magnez, żelazo, cynk oraz inne składniki. Czas magazynowania od momentu
produkcji wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jako produkt zbożowy jest narażony na ataki
grzybów, roztoczy, pleśni, a także owadów np. T. molitor (Havrlentová i in., 2011,
s. 1-14).
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Próba z płatkami owsianymi stanowiła próbę kontrolną. Folia, karton
oraz reklamówki zostały pocięte na mniejsze kawałki, styropian został rozdrobniony.
Do przeprowadzenia badania przygotowano piętnaście słoików o pojemności 1 l,
po trzy na każdą kombinację. Do słoików wsypano podłoże oraz po 100 larw
mącznika młynarka. Temperatura w jakiej hodowano owady wynosiła ok. 20 – 25°C,
pojemniki były otwarte, aby utrzymać odpowiednią cyrkulację powietrza.
Przeprowadzono pięć pomiarów, wykonywanych co dwanaście dni, podczas których
wymieniano podłoże, ważono owady oraz liczono poszczególne stadia rozwoju.

Wyniki i dyskusja
Po upływie 7 tygodni u wszystkich larw odnotowano spadek masy o około
połowę. Najmniejszy spadek stwierdzono u larw ban żyjących na podłożu
styropianowym (47% ubytku masy w porównaniu z masą owadów na początku
doświadczenia) (Rysunek 1).

Rysunek 1. Porównanie wagi początkowej i końcowej (po 7 tygodniach) owadów na badanych
podłożach [w gramach]. Opracowanie własne.

Po 12 dniach od założenia doświadczenia podczas pierwszego pomiaru wagi
owadów na podłożu z płatków owsianych zaobserwowano tendencję wzrostową.
Larwy ze względu na dużą ilość pokarmu przybierały na wadze. Natomiast owady,
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które żywiły się kartonem, folią biodegradowalną, styropianem oraz polietylenem,
z których wytworzono worki na śmieci, już podczas pierwszego pomiaru straciły
na wadze i aż do zakończenia badań ich waga sukcesywnie malała (Rysunek 2).

Rysunek 2. Średnia waga owadów mącznika młynarka [w gramach], w zależności od spożywanego
pokarmu, w 12 dniowych odstępach. Opracowanie własne.

Podczas trwania eksperymentu, owady skarmiane nietypowym pokarmem
takim jak karton, folia, czy styropian, sukcesywnie i bardzo równomiernie traciły
na wadze. Owady żyjące na podłożu styropianowym zakończyły doświadczenie
z najwyższą wagą spośród owadów karmionych innym pokarmem. Warto zwrócić
uwagę, że masa owadów żywiących się styropianem była wyższa niż owadów
żywiących się płatkami owsianymi, które są najlepszym pokarmem dla życia
i rozwoju chrząszcza z rodziny czarnuchowatych (Kosewska, Sadowska, 2017,
s. 193-198). Aktywność jedzenia styropianu przez owady była wysoka, podczas
zmiany podłoża widoczny był ubytek masy styropianu oraz nadgryzienia
w styropianie, a ponadto można było usłyszeć dźwięki intensywnie zgryzanego
styropianu przez owady. Grupa naukowców ze Stanford University zbadała proces
trawienia styropianu przez owady od strony enzymatycznej w jelitach owadów.
Wyniki badań wykazały, że larwy T. molitor mogą trawić polistyren dzięki zawartym
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w ich jelitach mikroorganizmom, które są w stanie rozłożyć długołańcuchowe
cząsteczki polistyrenu i stworzyć zdepolimeryzowane metabolity. Połowa spożytego
pokarmu zostaje przekształcona w CO2, a reszta jest zamieniana na biomasę
i wydalana jako fekalia (Yung i in., 2015, s. 12087 - 12089). Fakt, iż owady potrafią
żyć na diecie złożonej jedynie ze styropianu, trawić go i zmniejszać masę tego
materiału może rozwiązać problem zalegających na składowiskach odpadów
tworzywa sztucznego wytworzonych z polistyrenu bądź problem z jego
unieszkodliwianiem. Styropian ze względu na swoją kruchość jest użytkowany
przez niedługi okres, a długość jego rozkładu może trwać do kilku milionów lat.
Naturalna metoda degradacji styropianu może zmienić metody gospodarki tymi
odpadami i wykorzystywać larwy mącznika do utylizacji styropianu.
Owady

żywiące

się

workami

na

śmieci

w największym

stopniu

przepoczwarczyły się, odnotowano najwyższą ilość owadów w fazie poczwarki
i imago - (średnio 3,7) poczwarek i (średnio 24,7) imago. Podobnie wysoką ilość
owadów

w fazie

poczwarki

i przepoczwarczonych

odnotowano

w płatkach

owsianych, które są naturalnym pożywieniem owada - (średnio 8) poczwarek,
(średnio 18,7) osobników dorosłych (Tabela 1). Według badań Kozłowskiego (1991)
budżet energetyczny każdego organizmu jest ograniczony. Energia pobrana przez
organizm musi wystarczyć na wszystkie procesy włącznie z wydaniem potomstwa.
W przeprowadzonym na mączniku młynarku doświadczeniu zaobserwowano dwie
strategie. Zarówno w przypadku dużej dostępności pokarmu (płatki owsiane), jak też
w skrajnym przypadku skarmiania ich workami na śmieci, gatunek ten licznie się
przepoczwarczał, by zachować cykl reprodukcyjny. W badaniach przeprowadzonych
nad owadzimi bioindykatorami, jakimi są chrząszcze z rodziny biegaczowatych,
stwierdzono, że na terenach skażonych metalami ciężkimi chrząszcze te ponoszą
większe koszty fizjologiczne i genetyczne, ale też są w stanie tolerować wyższe
stężenia zanieczyszczeń. Samice osiągają mniejsze rozmiary i szybciej przystępują
do rozrodu, niż te z siedlisk nieskażonych (Skalski i in. 2011, s. 1-15). Można to
w pewnym

sensie

odnieść

do

badań

przeprowadzonych

na

T.

molitor,

gdzie nieodpowiedni pokarm typu worki na śmieci, mógł być odbierany jako
zagrożenie rozwoju, w związku z czym, owady starały się szybko osiągnąć kolejne
stadia rozwojowe – poczwarki i owada dorosłego, by złożyć jaja.
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Tabela 1.
Ilość larw, poczwarek i imago Tenebrio molitor oraz średnia waga żywych osobników podczas 5
pomiarów w odstępie 12 dni w stosunku do pokarmu tj.: płatki owsiane, karton, folia (reklamówka
biodegradowalna), styropian, worki na śmieci.
płatki owsiane

data
19.10.2017 r.
31.10.2017 r.

12.11.2017

24.11.2017

7.12.2017 r.

folia (reklamówki
biodegradowalne)

karton

styropian

worki na śmieci

larwy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

waga [g]

14,1

13,3

12,1

11,7

10,4

14,5

10,7

13

11,4

11,5

13,2

11,5

13,8

13,8

12,8

larwy

100

100

100

100

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

waga [g]

15

14,4

13,1

10,9

9,53

10,7

9,88

11,8

10,5

10,8

12,3

10,4

13,8

13,7

12,6

larwy

52

54

71

71

78

85

80

70

75

86

71

73

45

60

81

poczwarki

38

35

7

19

10

2

5

24

18

12

24

17

55

37

17

imago

10

11

22

10

12

13

9

3

3

2

2

2

0

0

2

martwe

0

0

0

0

0

0

6

3

4

0

3

8

0

3

0

żywe

100

100

100

100

100

100

94

97

96

100

97

92

100

97

100

waga [g]

14,1

13,2

12,4

9,56

8,55

9,8

8,71

10,6

9,35

9,69

11,1

9,17

12,1

11,8

10,9

larwy

29

40

52

65

75

78

75

52

63

62

52

63

29

42

66

poczwarki

16

15

14

6

1

6

4

6

3

10

6

6

10

6

11

imago

40

30

25

18

16

7

9

16

9

10

13

6

17

28

15

martwe

15

15

9

11

8

9

12

26

25

18

29

25

42

24

8

żywe

85

85

91

89

92

91

88

74

75

82

71

75

56

76

92

waga [g]

9,36

8,83

9,88

7,88

7,14

8,07

6,94

8,00

7,16

8,19

9,03

7,52

8,94

8,92

9,20

larwy

12

16

28

59

64

61

58

42

54

53

45

51

17

21

20

poczwarki

7

6

11

2

2

8

2

4

1

2

1

2

0

1

10

imago

24

20

12

8

2

8

5

16

8

9

12

7

33

27

14

martwe

57

45

49

31

32

23

35

38

37

36

42

40

50

51

56

żywe

43

42

51

69

68

77

65

62

63

64

58

60

50

49

44

4,45

5,25

5,45

4,98

6,17

5,56

5,66

5,4

6,45

6,64

6,13

4,49

5,56

6,73

waga żywych[g] 4,74

Po upływie 7 tygodni od założenia doświadczenia najmniejszą liczbę larw
odnotowano w pojemnikach z podłożem z płatków owsianych ((43,42,51) żywych
osobników) (Tabela 1). Podobną ilość owadów żywych zauważono również wśród
owadów odżywiających się workami na śmieci. Dostępność dobrze przyswajalnych
płatków owsianych przyczyniała się do ich szybkiego przepoczwarczenia.
Poczwarki, które znajdują się w stadium mało ruchliwym stały się łatwym łupem
dla żarłocznych larw. Larwy potrafią zjadać również martwe owady w postaci
dorosłej. Kanibalizm wśród owadów Tenebrio molitor jest powszechnie znanym
przez hodowców i trudnym do wyeliminowania zjawiskiem. (Škrabalová, 2011,
s. 25-26). Podobną ilość osobników żywych zauważono również u owadów
odżywiających się workami na śmieci.. Ponadto worki na śmieci w którym rozwijały
się owady mogły powodować wzrost temperatury i wilgotności w pojemniku
szklanym. Złe warunki dla życia owadów mogły powodować ich śmierć. Mącznik
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młynarek jest owadem odpornym na niesprzyjające warunki bytowania, jednakże
warunki panujące między folią wykonaną z polietylenu są niewłaściwym
środowiskiem dla życia tego owada.
Rozwój owadów żyjących na podłożu polietylenowym z którego wytworzono
worki na śmieci, w porównaniu do podłoża z foli biodegradowalnych nie powodował
znaczących zmian w ich rozwoju (waga, ilość osobników żywych, stopień
przepoczwarczania)

(Tabela

1).

Jak

przypuszczano

podczas

zakładania

doświadczenia folie biodegradowalne mogły być lepiej przyswajalne dla owadów
ze względu na zawartość dodatków skrobiowych do produkcji foli. Natomiast
dodatek do foli substancji naturalnych nie wpływał pozytywnie na życie i rozwój
owada. Podobną zależność stwierdzono w kombinacji z kartonem. Larwy
odżywiające się tym pokarmem nie wykazywały takiego stopnia przepoczwarczania
jak w przypadku karmienia ich płatkami owsianymi, a ich waga spadała.
Mikroorganizmy żyjące w jelitach owadów trawiły karton i folię biodegradowalną,
oraz worki na śmieci, natomiast nie w takim stopniu jak przy płatkach owsianych czy
styropianie (Kosewska, 2018, praca w druku).

Podsumowanie:
Badania, jakie wykonano na mączniku młynarku wskazują, iż niektóre owady
z rodziny czarnuchowatych są w stanie żyć nie tylko na pokarmie mącznym,
ale również na pokarmie z kartonu, foli czy styropianie, natomiast nie jest to idealna
dieta dla ich dobrego rozwoju i przetrwania. Najlepsze wyniki uzyskano karmiąc
owady płatkami owsianymi i styropianem. Wynika z tego, że larwa mącznika
młynarka jest w stanie trawić polistyren, co można w przyszłości wykorzystać
w procesie unieszkodliwiania odpadów sztucznych.
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Streszczenie
Mącznik młynarek to ciemnobrunatny chrząszcz znany jako szkodnik
magazynowy, żyjący w źle utrzymanych pomieszczeniach zbożowych. Zarówno
postać dorosła jak i larwa żywi się produktami zbożowymi. Larwa mącznika
młynarka, o długości 2 – 3 cm, wykorzystywana jest także jako pokarm
w terrarystyce. Ostatnio poznano również inne wykorzystanie tego owada. Larwa
Tenebrio molitor może być wykorzystywana jako pokarm dla ludzi jak również jako
owad, który jest w stanie żywić się i trawić tworzywa sztuczne przyczyniając się
do zmniejszenia ich ilości.
Celem pracy było zbadanie wybranych parametrów biometrycznych tj. masy
i szybkości przepoczwarczania się w zależności od wybranego pokarmu.
Wyniki badań wykazały, że mącznik młynarek jest w stanie żywić się
nie tylko produktami zbożowymi, ale także kartonem i tworzywami sztucznymi
takimi jak polistyren czy polietylen.

Summary
Mealworm is a dark brown beetle known as storage pest, living in poorly
maintained cereal rooms. Both the adult and larva are fed on cereal products. Larva
of a mealworm, 2 - 3 cm long, is also used as food in terrariums. Other uses of this
insect have also been recently discovered. Tenebrio molitor larvae can be used as
food for humans as well as an insect that is able to feed and digest plastics, helping to
reduce their amount.
The aim of the research was to examine selected biometric parameters, i.e.
the mass and rate of pupation depending on the selected food.
The results of the research have shown that mealworm is able to feed not only
cereal products but also cardboard and plastics such as polystyrene or polyethylene.
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DLACZEGO POWINNIŚMY SPOŻYWAĆ MIĘSO WOŁOWE?
WHY SHOULD WE EAT FOOD BEEF?

Wstęp
Celem pracy był przegląd aktualnej literatury dotyczącej spożycia mięsa
wołowego w Polsce, przedstawienie korzyści wynikających ze spożywania tego
mięsa.
Pomimo istotnych zmian w trendach żywieniowych, coraz popularniejszych
diet nie zawierających mięsa czy też innych produktów odzwierzęcych, Polacy nadal
bardzo chętnie spożywają mięso. Co więcej, coraz chętniej stołujemy się poza
domem odwiedzając restauracje rożnych klas, od barów mlecznych, lokali typu fast
food aż po ekskluzywne restauracje. Ogólne spożycie mięsa i struktura spożycia
poszczególnych gatunków mięsa jest znacznie zróżnicowana w krajach Unii
Europejskiej. Na polskich stołach największą popularnością cieszy się wieprzowina
następnie drób oraz pozostająca daleko z tyłu wołowina. Na zróżnicowanie
zainteresowania różnymi mięsami mają wpływ zamożność konsumentów, różnice
kulturowe, umiejętności kulinarne, preferencje smakowe, ale także świadomość
konsumentów dotycząca walorów i korzyści wynikających z wykorzystania danego
mięsa w diecie. Polacy nadal uchodzą za naród „mięsożerny” w odniesieniu
do innych Europejczyków. Ogólne spożycie mięsa w naszym kraju wynosi nieco
ponad 73 kg/osobę/rok wg. danych GUS. Na statystycznego Europejczyka przypada
średnio ponad 10 kg mięsa mniej na osobę rocznie. Decyzja o wyborze danego
produktu bardzo często zostaje podjęta na podstawie dostępności produktu w chwili
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zakupu oraz łatwości przyrządzenia. Polacy z każdym rokiem spożywają coraz mniej
wołowiny. W roku 2015 konsumpcja mięsa wołowego wynosiła 1,2 kg/osobę/rok,
a w 2016 2,1 kg. W latach 90-tych spożycie tego mięsa oscylowało na poziomie
ponad 15 kg/osobę/rok. Obecnie w Europie średnie spożycie mięsa wołowego
wynosi 10,7 kg/osobę/rok. Szansą na przełamanie patowej sytuacji w konsumpcji
wołowiny jest wprowadzenie przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego certyfikatu jakości QMP (Quality Meat Program). Konsumenci
wybierający wołowinę z tym certyfikatem mają gwarancję, że mięso będzie
odznaczać się nie tylko wysoką jakością, ale również kruchością, soczystością
i wybornym smakiem.
Pogłowie bydła w Polsce wynosi 6.14 mln sztuk. Zaledwie około 6,5%
stanowią stada mięsne tzw. stada nie dojone. Surowiec pochodzi zazwyczaj
od osobników wybrakowanych ze stad mlecznych (krowy brakowane, buhajki ras
mlecznych, jałówki). Mięso od tych osobników jest niskiej jakości, a także odznacza
się niską powtarzalnością. Jedną z szans na poprawienie parametrów jakościowych
mięsa jest krzyżowanie towarowe, czyli krycie krów mlecznych o niższym
potencjale produkcyjnym buhajami ras mięsnych takich jak limousine, hereford,
simental, charolaise. Potomstwo otrzymane w wyniku tego krzyżowania daje
surowiec, który satysfakcjonuje konsumentów swoją jakością oraz smakowitością.
Krzyżowanie towarowe pozwala na uzyskanie stosunkowo niskim kosztem
wartościowych osobników a co za tym idzie, dobrego surowca-wołowiny. W ocenie
konsumenckiej jakość wołowiny w punkcie sprzedaży określa barwa, ilość
widocznego tłuszczu (marmurkowatość), konsystencja i zapach. O właściwościach
kulinarnych wołowiny przeznaczonej do obróbki cieplnej decydują natomiast
kruchość i smakowitość.
Na niekorzystną sytuację w konsumpcji wołowiny w Polsce wpływ ma wiele
czynników. Zdaniem konsumentów podstawowymi barierami dla wzrostu spożycia
tego gatunku mięsa jest jego wysoka cena oraz brak pewności, że zakupiony produkt
będzie cechował się odpowiednią jakością i walorami smakowymi. Wyniki badań
wskazują ponadto, że poziom wiedzy Polaków dotyczący wołowiny i sposobów jej
przyrządzania jest niewielki, a wokół mięsa wołowego wytworzyło się wiele
niekorzystnych stereotypów. W powszechnej opinii przygotowanie potraw
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z wołowiny jest niezwykle trudne i czasochłonne, dlatego z obawy przed kulinarną
porażką konsumenci chętniej sięgają po inne gatunki mięsa (Salejda 2013). Przez
długi czas wołowina uważana była za produkt dostępny tylko dla nielicznych, który
nie ma szans zagościć w naszym menu na stałe. Polacy często nie są też pewni
jakości i składu dostępnego na naszym rynku mięsa, a brak gwarancji, że wybrany
produkt spełni ich oczekiwania i będzie bezpieczny, skutecznie zniechęca ich
do sięgania po mięso wołowe.
Omówienie wyników analizy
Wołowina, w powszechnej opinii, wyróżnia się wysoką wartością odżywczą,
dietetyczną i walorami smakowymi. Aktualnie należy traktować ją jako żywność
funkcjonalną, dostarczającą wysokostrawne i pełnowartościowe białko, witaminy
B6, B12 i niacynę, łatwo dostępne Fe i Zn oraz kwasy n-3 PUFA i izomer kwasu
linolowego CLA. W porównaniu do mięsa wieprzowego i drobiowego zawiera mniej
cholesterolu, charakteryzuje się jednak wyższym poziomem kwasów tłuszczowych
nasyconych, w tym zwłaszcza palmitynowego (C16:0) i stearynowego (C18:0),
które są kwasami hypercholesterolowymi.
Do czynników kształtujących jakoś mięsa można zaliczyć czynniki
genetyczne oraz środowiskowe. Ponad to wpływ na jakość mają postępowanie około
ubojowe oraz ewentualne sezonowanie mięsa i jego ostateczne przyrządzenie.
Do czynników

produkcyjnych,

wpływających

zarówno

na

jakość

mięsa,

jak i na skład tkankowy tuszy wołowej należą: intensywność opasu, wiek zwierząt
w momencie uboju, końcowa masa opasanego zwierzęcia oraz udział cennych
wyrębów tuszy (Prokopiuk 2006).
W znacznym stopniu na kształtowanie jakości mięsa wpływa rasa i typ
użytkowy zwierzęcia. Polska wołowina pochodzi głównie z krzyżowania
towarowego, czyli krowy mleczne kryte są buhajami ras mięsnych a potomstwo
uzyskane w ten sposób przeznaczone jest na opas. Młynek (2011) wykazuje
w swoich badaniach, że u osobników pochodzących z krzyżowania towarowego
mięso ma niższą zawartość tłuszczu przy jednoczesnym zachowaniu dobrej
marmurkowatości. Dodatkowo mięso mieszańców wyróżnia jaśniejsza barwa
od porównywanych buhajów czarno – biały. Dobra młoda wołowina ceniona jest
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szczególnie za smakowitość, lekkostrawność, kruchość i wielostronną przydatność
kulinarną. Użytkowanie mięsne bydła powinno dotyczyć głównie zwierząt młodych,
wykazujących największe możliwości wzrostu (między 6 a 12 miesiącem życia).
Od 18 do 30 miesiąca życia możliwości wzrostowe bydła wyraźnie się zmniejszają,
po czym maleją i znikają po osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości somatycznej.
Zwierzęta

dużego

kalibru

późno

dojrzewające

są

najbardziej

przydatne

do intensywnego opasu. Faza wzrostu, która charakteryzuje się dużym odkładaniem
tłuszczu jest przesunięta w czasie, dlatego można opasać je intensywnie do wysokiej
masy ciała bez obawy o obniżenie jakości tuszy. W badaniach, w których porównano
cztery rasy bydła (angus, simental, charolaise i limousine) wykazano ten sam stopień
otłuszczenia. Angusy i charolaise charakteryzowały się jaśniejszym mięsem z niską
zawartością żelaza hemowego, natomiast angus i limousine miały mięso bardziej
kruche. Z kolei najlepszą soczystością charakteryzowało się mięso pochodzące
od buhajków rasy limousine a najniższą od rasy angus.
Kolejnym czynnikiem jest płeć zwierząt. Testosteron oddziałujący na młode
buhajki zwiększa retencję azotu co korzystnie wpływa na przyrosty zwierząt podczas
opasu. Przejawia się to lepszym umięśnieniem tusz pochodzących od buhajów
niż od jałówek i wolców. Z kolei jałówki i wolce charakteryzuje wyższa zawartość
tłuszczu śródmięśniowego, międzymięśniowego oraz podskórnego. Pierwszy rodzaj
tłuszczu określany jest jako marmurkowatość dzięki czemu konsument może
rozkoszować się delikatniejszym i bardziej kruchym mięsem. Podnosi to również
aromatyczność i soczystość mięsa. Dodatkowo zwiększa to przydatność mięsa
do pakowania

próżniowego.

Jałówki

i wolce

charakteryzuje

łagodniejszy

temperament co przekłada się na jaśniejszą barwę mięsa. Niższa podatność na stres
powoduje mniejsze skłonności do występowania wady mięsa DFD (z ang. D – dark,
F – firm, D – dry). W związku z wyżej wymienionymi cechami, pod względem
jakości mięsa poszczególne kategorie bydła możemy ustawić w następujący sposób:
jałówki – wolce – młode krowy – młode buhaje – starsze krowy (Domaradzki i in.
2016).
Wiek i masa ciała podczas uboju głównie wpływają na skład tkankowy tuszy.
Po osiągnięciu dojrzałości somatycznej zwierzęta nie przyrastają w masę mięśniową
a w tłuszcz. Nadmierne otłuszczenie tusz obniża zawartość cennych wyrębów
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w tuszy, przez co obniżona jest jakość mięsa. Najbardziej do opasu nadają się
zwierzęta młode. Przyrost masy ciała opasanego bydła w wieku 13 miesięcy zawiera
20,9% białka i 12,8% tłuszczu, natomiast w wieku 18 miesięcy odkłada się w 1 kg
przyrostu masy ciała 15,2% białka i 25,1% tłuszczu (Zymon 2012). U zwierząt
młodych przyrasta przede wszystkim tkanka mięśniowa, przyrost tkanki tłuszczowej
jest niewielki. U zwierząt starszych ostatnim rodzajem tłuszczu odkładanym podczas
wzrostu jest tłuszcz śródmięśniowy, który pojawia się wówczas, gdy wzrost mięśni
jest prawie całkowicie zakończony.
Na skład tkankowy tuszy a zwłaszcza na zawartość tłuszczu można wpłynąć
poprzez regulację żywienia. Młode bydło nie powinno być żywione ekstensywnie,
aby w pełni móc wykorzystać potencjał genetyczny zwierzęcia. Z kolei zwierzęta
starsze powinny mieć ograniczoną intensywność żywienia by zapobiec nadmiernemu
odkładaniu tłuszczu (Ślusarczyk, Strzetelski 2006). Zatem poziom żywienia musi
być dopasowany do możliwości wzrostowych zwierzęcia w danym okresie życia,
aby w pełni wykorzystać jego potencjał wzrostowy i uzyskać możliwie najwyższej
jakości produkt. Tusze mniej otłuszczone wykazują wyższą zawartość: cynku,
żelaza, fosforu, sodu i potasu.
Wiąż zbyt mało przywiązuje się uwagę do postępowania około ubojowego
ze zwierzętami. PH mięsa po uboju powinno wynosić 5,6, aby możliwe było jak
najszybsze osiągnięcie tej wartości, czasem zwierzętom podaje się dodatki
energetyczne np. melasę przed ubojem. Nieprawidłowa wartość pH prowadzi
do unieczynnienia enzymów proteolitycznych czego konsekwencją jest zmieniony
smak i zapach mięsa co prowadzi do ujawnienia się wad mięsa takich jak: DFD, PSE
(z ang. P – pale, S – soft, E – exudative). Nie powinno się dopuszczać do stresowania
zwierząt, by zapobiec występowaniu wad mięsa i nieprawidłowości podczas
wykrwawiania (Florowski, Pisula 2007). Na skutek takich czynności jak
przepędzanie, transport, nadmierny hałas u zwierząt może dochodzić do zużycia
zapasów glikogenu i nagromadzeniu kwasu mlekowego w tkance mięśniowej.
Zwierzęta powinny spokojnie przemieszczać się w jedną stronę a wykorzystywane
rampy nie mogą powodować uszkodzeń, zranień, obić. Odpowiednie obchodzenie
się ze zwierzętami minimalizuje występowanie uszkodzeń tuszy i zmniejsza ryzyko
występowania wad mięsa (Prokopiuk 2006).
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Smakowitość jest bardzo ważną cechą sensoryczną mięsa z punktu widzenia
konsumenta. Kształtują ją odczucia smakowe, zapachowe i inne wrażenia czuciowe
jakie możemy odbierać, czyli konsystencja czy temperatura. Smakowitość mięsa
kształtuje połączenie podstawowych smaków, zaliczamy do nich: słodki, słony,
kwaśny, gorzki i umami. Smak umami inaczej jest określany jako rosołowy, pikantny
czy też wołowy. Występuje on dzięki obecności substancji wzmacniających smak ale
także jest obecny dzięki 8-aminokwasowemu peptydowi BMP występującemu
w sposób naturalny w mięsie. Podstawowe smaki pochodzą od związków
rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczu, które nagromadziły się w tkance mięsnej
podczas jej dojrzewania. Mięso surowe od poddanego obróbce termicznej znacznie
zmienia smak. Zatem czas trwania, rodzaj, temperatura obróbki termicznej mają
znaczy wpływ na smak spożywanego mięsa (Kołczak 2008). Obróbka termiczna
wyzwala smak mięsa i specyficzny smak gatunkowy. Smak mięsny jest
podstawowym wyróżnikiem mięs czerwonych i jest utożsamiany z mięsem chudym.
Z kolei smak specyficzny gatunkowo powstaje w skutek występowania tych samych
związków tylko w rożnych proporcjach w mięsach pochodzących od różnych
gatunków. Mięso może być gotowane, duszone, pieczone, grillowane, smażone itd.,
dając produkty o różnym smaku i zapachu. Mięso starszych zwierząt ma zapach
bardziej intensywny niż mięso zwierząt młodych. Mięśnie o większej aktywności
w okresie przyżyciowym wykazują silniejszy aromat niż mięśnie mniej aktywne.
Podczas ogrzewania wołowiny uwalnianych jest ponad 650 rozpuszczalnych
w tłuszczach związków lotnych (Zymon 2014).
Zawartość tłuszczu śródmięśniowego, białka oraz jego skład kształtują
wartość odżywczą wołowiny. Zawartość białka w wołowinie kulinarnej mieści się
w przedziale 18 – 23% a tłuszczu poniżej 5%. Dodatkowo mięso wołowe
charakteryzuje wyższa zawartość żelaza niż mięsa pochodzącego od innych
gatunków zwierząt. Wartość biologiczna i odżywcza białka mięsa jest zależna
od zawartości tkanki łącznej. Duże różnice w morfologii, składzie oraz ilości tkanki
śródmięśniowej zależą od typu mięśnia, rasy i wieku zwierzęcia. Głównym
składnikiem tej tkanki jest kolagen. Jest jedynym źródłem aminokwasu
hydroksyproliny, gdyż w innych białkach ten aminokwas nie występuję. Tłuszcz
śródmięśniowy wołowiny złożony jest
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w przybliżeniu

w 44%

z

kwasów

tłuszczowych

nasyconych

jednonienasyconych

(MUFA)

(SFA),
oraz

w 46%

z

kwasów

tłuszczowych

w 10%

z

kwasów

tłuszczowych

wielonienasyconych (PUFA). Dominującymi w wołowinie SFA są kwasy 14:0, 16:0
oraz 18:0. Dominującym MUFA w wołowinie jest kwas oleinowy (18:1n-9).
W wołowinie występują także izomery cis i trans kwasu 18:1. Kwasy linolowy
(18:2) i linolenowy (18:3) są dominującymi w wołowinie PUFA. FAO i WHO
zalecają, aby stosunek PUFA : SFA w diecie człowieka wynosił 0,45, a stosunek
kwasów n-6:n-3 był zbliżony do 5,0. Z danych porównawczych wynika,
że zawartość SFA w tłuszczu wołowym jest za wysoka, a stosunek PUFAn6:PUFAn-3 jest bardziej korzystny niż w zapotrzebowaniu dietetycznym człowieka.
W chowie i żywieniu

bydła należy dążyć

do zmniejszenia ilości

SFA

przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości kwasów PUFA, również korzystne
będzie zwiększenie zawartości CLA. Możliwości genetyczne regulacji składu
kwasów tłuszczowych są niewielkie. Jednak można to uzyskać poprzez odpowiednie
żywienie. Dodatek pasz bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, stosowanie pasz
bogatych

w prekursory serii

n-3

PUFA,

ochronę

nienasyconych

kwasów

tłuszczowych paszy przed uwodornieniem w żwaczu (Ślusarczyk, Strzetelski 2006).
Barwa mięsa jest najistotniejszą cechą jakościową dla konsumenta. Bowiem,
jeżeli nie będzie akceptowalna przez potencjalnego konsumenta takie mięso zostanie
odrzucone na wstępie. A klient nie będzie miał okazji poznać pozostałych cech tego
mięsa. Świeża wołowina powinna mieć barwę jasnoczerwoną. Barwa mięsa zależy
od stężenia i formy chemicznej podstawowego barwnika hemowego, którym jest
mioglobina. Inne hemoproteidy, takie jak hemoglobina, czy cytochrom „c”
odgrywają też pewną, acz niewielką, rolę w kształtowaniu barwy wołowiny.
Na poziom mioglobiny w mięśniach szkieletowych bydła mają wpływ rasa i wiek
zwierząt oraz ich aktywność fizyczna w okresie przyżyciowym. Mięśnie bydła
utrzymywanego na pastwiskach mają więcej mioglobiny od utrzymywanych
w systemie alkierzowym, żywionych mieszankami paszowymi. Mięśnie o wysokiej
aktywności przyżyciowej charakteryzuje wyższa zawartość mioglobiny niż mięśnie
mniej aktywne.
W doustnej ocenie konsumenckiej najważniejszą cechą jakościową jest
kruchość. Odczucia związane z tą cechą można oceniać w następujący sposób:
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łatwość, z jaką mięso może być rozdrabniane w początkowym okresie nagryzania;
łatwość, z jaką mięso może być rozdrabniane na cząstki w czasie żucia; odczucie
pozostałości reszty po żuciu, głównie jej wielkość i charakter. Każde z wyżej
wymienionych

odczuć

sensorycznych

może

być

oceniane

oddzielnie,

odzwierciedlają one bowiem inne właściwości mięsa. Kruchość mięsa jest
uzależniona od struktury dwóch podstawowych składników białkowych mięśnia:
białek śródmięśniowej tkanki łącznej i białek miofibryli. Ich oddziaływanie
na kruchość zależy od rodzaju mięśnia, jego składu i struktury oraz metody
i temperatury ogrzewania. Wraz z fizjologicznym wiekiem bydła kruchość mięsa
zmniejsza się, chociaż ilość śródmięśniowej tkanki łącznej w mięśniach maleje.
Podczas przechowywania mięsa po stężeniu pośmiertnym w temperaturze wyższej
od punktu zamarzania zachodzą w nim procesy określane mianem dojrzewania.
W czasie dojrzewania mięsa wzrasta jego kruchość oraz wykształcają się pożądane
cechy smakowitości. W okresie poubojowego dojrzewania mięsa zachodzą istotne
zmiany zarówno w strukturze i właściwościach śródmięśniowej tkanki łącznej,
jak i w strukturze oraz właściwościach włókien mięśniowych, będące efektem
endogennej proteolizy. Zmiany podczas dojrzewania mięsa w strukturze miofibryli
obejmują rozpad linii granicznych Z sarkomerów, rozpad proteolityczny białek
cytoszkieletowych stabilizujących układ przestrzenny grubych i cienkich filamentów
oraz rozkład niektórych białek regulacyjnych miofibryli. Zależnie od temperatury,
w jakiej są przetrzymywane tusze po uboju, szybkość poubojowego dojrzewania
mięsa wołowego jest różna. Dojrzewanie (kruszenie) mięsa jest szybsze w wyższej
temperaturze. Również szybkość dojrzewania różnych mięśni tej samej tuszy jest
inna. Czas dojrzewania mięśni o przewadze białych włókien mięśniowych jest
krótszy niż mięśni o większej proporcji czerwonych włókien mięśniowych.
Wołowina, zaraz po jagnięcinie jest najlepszym źródłem L-karnityny.
W organizmie dorosłego człowieka karnityna zgromadzona jest przede wszystkim
w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym (ok. 98%), gdzie jest niezbędna
do prawidłowego ich funkcjonowania. Pozostała ilość znajduje się w miejscach jej
syntezy, tj. w wątrobie i nerkach (ok. 1,5%) oraz innych narządach i płynach
pozakomórkowych (również w mózgu). L-karnityna ma zastosowanie terapeutyczne.
Podawana osobom z chorobą niedokrwienną serca, poprzez wzrost wydajności
204

procesów utleniania wolnych kwasów tłuszczowych prowadzący do wzrostu
wytwarzanej energii ATP, zwiększa siłę mięśnia sercowego. Dobre rezultaty uzyskuje
się

również

przy

zaburzeniach

krążenia

obwodowego

(miażdżyca

tętnic

obwodowych), przy osłabieniu siły mięśniowej (zespoły zmęczenia) oraz przy
leczeniu uszkodzenia mięśni. Ludzki organizm w pewnym stopniu sam syntezuje ten
związek. Jednak nie w takim stopniu, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie.
Szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością
ruchową. L-karnityna pochodzenia naturalnego ma znacznie wyższą biodostępność
niż ta z suplementów. Należy również podkreślić, że ten ważny i niezbędny
dla człowieka związek występuje przede wszystkim w produktach pochodzenia
zwierzęcego, natomiast niewielkie jego ilości zawierają produkty pochodzenia
roślinnego; stąd często niedobór karnityny występuje u wegetarian (Bodkowski i in.
2011).
Wartość energetyczną mięsa wyznacza zawartość podstawowych składników
chemicznych, przede wszystkim tłuszcz. Istotnie najwięcej energii brutto i netto
zawierają mięsnie jałówek, mniej kalorii występuję w mięsie buhajów. Badania
Florek i in. 2007 wykazują, że chude mięso wołowe pozyskane od młodych
osobników posiada wysokie walory dietetyczne, a jego wartość energetyczna jest
zbliżona do mięsa króliczego.

Podsumowanie
Z wyżej wymienionych informacji wynika, że spożywanie wołowiny jest
korzystne dla zdrowia człowieka, co wynika ze składu aminokwasowego białka,
które jest łatwostrawne oraz pełnowartościowe. Jest istotnym źródłem łatwo
przyswajalnego żelaza, składnika deficytowego w diecie Polaków. Ważna jest
w mięsie również witamina B12, która chroni przed anemią, a także kwas foliowy.
Odpowiednio przygotowana wołowina, poprzez duszenie lub gotowanie, jest
świetnym składnikiem diety dzieci. Stosunek PUFAn-6:PUFAn-3 jest bardziej
korzystny niż w zapotrzebowaniu dietetycznym człowieka. Zatem mięso wołowe
można uznać za żywność funkcjonalną. Jej spożywanie ma korzystny wpływ
na zdrowie człowieka. Kolejną korzyścią dla konsumentów jest certyfikowana
wołowina kulinarna. Jest ona gwarancją wysokiej jakości produktu o pożądanych
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cechach jakościowych. Gospodarstwa produkujące certyfikowaną żywność dają
gwarancję stosowania tylko i wyłącznie pasz wysokiej jakości. Mięso pochodzące
z takich gospodarstw jest wolne od antybiotyków i innych zakazanych środków.
Mięso wołowe ze względu na swój skład chemiczny (wysoka zawartość białka,
tłuszcz) powinna odgrywać ważną rolę w diecie osób aktywnych, uprawiających
sport. Wołowina to bogactwo witamin z grupy B, które m.in. współuczestniczą
w wytwarzaniu czerwonych krwinek i wspomagają regenerację po wysiłku.
Ich obecność pozwala dotlenić mięśnie i wspomaga syntezę białka niezbędnego
do budowy mięśni. Bogata oferta części wyrębowych w sklepach mięsnych daje
możliwość zakupu takiej części, która najlepiej spełni nasze oczekiwania podczas
przygotowywania potraw.
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Streszczenie
Praca została wykonana na podstawie dostępnych artykułów dotyczących
mięsa wołowego. Przedstawiono obecny stan spożycia oraz poziom produkcji mięsa
wołowego w Polsce i Unii Europejskiej. Ukazane zostały przyczyny obecnej sytuacji
na rynku. W pracy przedstawiono charakterystykę mięsa wołowego jako produktu
kulinarnego. Opisane zostały czynniki wpływające na jakość mięsa oraz możliwości
ich regulowania. Zawarto informację dotyczące korzystnego wpływu spożywania
wołowiny na zdrowie człowieka, możliwości wykorzystania mięsa wołowego jako
żywności funkcjonalnej.

Summary
The work was based on available articles about beef. Presented is the current
state and level of beef production in Poland and the European Union. The reasons
for the current market situation are shown. The work presents the characteristics of
beef as a culinary product. The factors influencing the quality of meat
and the possibilities of regulating them are described. Information on the beneficial
effects of beef consumption on human health, the possibility of using beef
as functional food was included.

207

Alicja Sudoł
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
Opiekun naukowy: dr Elżbieta Terech-Majewska

WĘŻE JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA
SALMONELLA SPP.
SNAKES AS POTENTIAL SOURCE OF SALMONELLA SPP. INFECTION

Wprowadzenie
Salmonelloza stanowi jeden z najbardziej istotnych problemów zdrowotnych
u ludzi określanych jako „zakażenia pokarmowe”. Jest ona wywoływana przez
bakterie z rodzaju Salmonella spp. należące do gram-ujemnych, względnie
beztlenowych pałeczek, które potrafią przetrwać bardzo długo w środowisku,
szczególnie w miejscach ciepłych i wilgotnych (Damborg i in., 2016 s. 34). Bakterie
mogą przetrwać 89 dni w wodzie bieżącej, 115 dni w wodzie ze zbiorników
wodnych, a w glebie nawet 280 dni (Palmer i Reeder, 2000, s. 121 ).
Nazwy gatunkowe tych drobnoustrojów można podzielić ze względu
na zjadliwość wobec różnych gatunków organizmów wyższych. S. Typhi i S.
Paratyphi są patogenne jedynie dla ludzi, S. Gallinarum dla drobiu, S. Dublin
dla bydła, a S. Choleraesuis dla świń. Do najbardziej patogennych, zarówno
dla zwierząt jak i ludzi należą S. Enteritidis oraz S. Typhimurium. Źródłem
zakażenia tymi pałeczkami może być nie tylko zanieczyszczona żywność
pochodzenia zwierzęcego (głównie jaja i mięso), ale również bezpośredni
lub pośredni kontakt ze zwierzętami oraz ich otoczeniem, takim jak gabinety
weterynaryjne, ogrody zoologiczne, gospodarstwa i hodowle zwierząt. W Europie
większość zakażeń pałeczką Salmonella spp. odbywa się poprzez spożycie skażonej
żywności – jest to około 55% przypadków. Wśród innych typów zakażeń 13%
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dotyczy zakażenia środowiskowego, a 9% bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem
chorym lub bezobjawowym nosicielem (Giacometti i in., 2017, s.2).
Salmonelloza u ludzi może wystąpić w kilku postaciach. Zazwyczaj objawy
ograniczają się do ostrej biegunki, wymiotów i gorączki. Przy osłabionej odporności
bakterie mogą przedostać się przez barierę jelitową do krwi, co może przebiegać jako
sepsa, lub jako postać narządowa z objawami zależnymi od tego, do jakiego narządu
dostały się bakterie. W około 0,1 - 1% przypadków zakażeń występuje bezobjawowe
nosicielstwo, co może być przyczyną dalszego rozsiewania bakterii w środowisku
(Sánchez-Vargas, 2011, s.263-277). Nosicielstwo może być czasowe lub stałe
(Cianciara i Juszczyk, 2007, s. 683).
W 2015 roku w krajach Unii Europejskiej stwierdzono łącznie 94 625,
potwierdzonych

badaniami

laboratoryjnymi,

przypadków

zachorowań

na salmonellozę (było to o 6,7% więcej niż w roku 2014). W tej liczbie 126
to przypadki zejść śmiertelnych z powodu tej choroby. W latach 2013-2015 można
zaobserwować

wzrost

liczby

potwierdzonych

badaniami

laboratoryjnymi

przypadków salmonellozy u ludzi, zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w Polsce.
W naszym kraju w roku 2013 odnotowano 7 307 przypadków, w roku 2014 było
8 038 przypadków natomiast w roku 2015 zarejestrowano 8 245 przypadków (Osek
i Wieczorek, 2017). Ten wzrost liczby przypadków może być spowodowany
wzmocnieniem rygorów sanitarnych i obowiązku monitorowania u zwierząt.
Dodatkowo większą świadomością ludzi, którzy częściej poddają się badaniom,
jak również zwiększającą się liczbą potencjalnych źródeł zakażenia bakteriami
Salmonella spp. w tabeli. 1. zestawiono wyniki badań monitoringowych w 2015
roku, w krajach Unii Europejskiej, dotyczących przebadanych stad zwierząt,
produktów pochodzenia zwierzęcego oraz próbek żywności, pod kątem nosicielstwa
bakterii Salmonella spp. Wyniki są dość zaskakujące, gdyż średnio 6,91%
przebadanych w Unii Europejskiej próbek było zakażonych bakteriami Salmonella
spp. (biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną wszystkich wyników z tabeli 1). W
Polsce najpoważniejszym źródłem drobnoustroju jest świeże mięso drobiowe oraz
żywność gotowa do spożycia zawierająca mięso drobiowe, w przypadku której
wskaźnik nosicielstwa w porównaniu ze średnią w krajach Unii Europejskiej jest
kilkukrotnie wyższy – w Polsce wynosi on 7,0%, a w całej Unii Europejskiej średnio
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1,1% (Tabela 1). Największy procent nosicielstwa zaobserwowano u kaczek i gęsi,
było to około 50% wszystkich przebadanych osobników.

Tabela 1.
Porównanie wartości procentowych dodatnich wyników z ogólnej liczby przebadanych próbek
w krajach Unii Europejskiej pod katem nosicielstwa bakterii Salmonella spp. od zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego oraz żywności w roku 2015, źródło: Osek i Wieczorek, 2017.
Średnia w Polsce

Średnia w UE

(liczba badanych

(liczba badanych

próbek/stad)

próbek/stad)

Stada reprodukcyjne drobiu

1,8% (1 599)

1,4% (15 511)

Stada kur niosek

3,62% (brak danych)

2,83% (32 819)

Stada brojlerów

0,3% (38 465)

2,3% (311 995)

Świeże mięso drobiowe

7,7% (2 676)

6,5% (16 981)

Jaja

0% (17)

0,75% (5 619)

Stada reprodukcyjne indyków

0,66% (152)

1,4% (1 966)

Stada indyków konsumpcyjnych

0,9% (6 272)

3,6% (38 020)

Stada kaczek i gęsi

Brak badań

49,5% (653)

7,0% (128)

1,1% (1 122)

Brak badań

11,5% (52 016)

0,3% (5 021)

1,7% (47 038)

Owoce

Brak badań

0% (1 500)

Warzywa

Brak badań

0% (329)

Zioła i przyprawy

Brak badań

1,1% (1 610)

Przebadane zwierzęta/produkty

Żywność gotowa do spożycia
zawierająca mięso drobiowe
Stada świń
Mięso świńskie z rzeźni,
przetwórni i sklepów

Salmonella spp. jest dużym zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi,
ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że bakterią tą mogą się zarazić nawet
we własnym domu. Chodzi nie tylko o pożywienie i zwierzęta gospodarskie,
ale także o zwierzęta utrzymywane jako towarzyszące, głównie o zwierzęta
egzotyczne: płazy i gady, w tym węże, które są przedmiotem badań prezentowanych
w tej pracy. Uważa się, że bakterie z rodzaju Salmonella spp. pochodzące od gadów
i płazów są dla człowieka bardziej zjadliwe, niż te pochodzące od ptaków i ssaków
(Hoff, 1984, s. 69).
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Jako zwierzęta egzotyczne węże są często wybierane przez początkujących
terrarystów, gdyż są uznawane za stosunkowo łatwe w hodowli. Dobrze czują się
w niewoli, gdyż mają niewielkie wymagania środowiskowe oraz są dość odporne
na niekorzystne warunki środowiskowe. Wiele z osób hodujących węże nie zdaje
sobie sprawy, że mogą być one bezobjawowymi nosicielami groźnych dla zdrowia
bakterii, w tym również pałeczek Salmonella. Do zarażenia może dojść poprzez
kontakt z kałem i moczem zwierząt chorych i nosicieli (również poprzez
zanieczyszczoną odchodami wodę), drobne rany, a nawet przez kontakt ze skórą
gada. Rezerwuarem bakterii może być także wyposażenie terrarium, miski
i pojemniki na karmę oraz ściółka.
Dlatego tak ważne jest respektowanie zasad higieny przy kontakcie z tymi
zwierzętami, zarówno od strony warunków higienicznych samego terrarium,
jak również zachowań higienicznych właściciela. Do tych zasad należą między
innymi:
- noszenie rękawic w trakcie pracy z gadami oraz dokładne mycie rąk gorącą wodą
z mydłem po każdorazowym kontakcie ze zwierzętami, odchodami lub elementami
wyposażenia terrarium, z którymi zwierzęta miały kontakt,
- dokładne mycie elementów wyposażenia terrarium (miski, kryjówki, korzenie
i gałęzie) oraz samego terrarium za pomocą wody i środka odkażającego –
na przykład Virkon S (należy pamiętać o dokładnym płukaniu przedmiotów wodą
po dezynfekcji),
- uniemożliwienie przebywania gadów w miejscach, gdzie przygotowuje się
żywność oraz wykorzystuje się wodę do picia,
- do kąpieli gadów należy przeznaczyć oddzielną miskę, z której zużyta woda będzie
wylewana bezpośrednio do toalety,
- nie należy jeść ani pić w czasie kontaktu z gadami.
Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zachorowaniem właściciela
lub osób z jego otoczenia. Szczególnie podatne na zakażenie tymi patogenami są
osoby z obniżoną odpornością (dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze), u których
choroba może przebiegać o wiele ciężej. Najcięższy przebieg salmonellozy
obserwowano u dzieci poniżej 1 roku życia (Jacobson, 2007, s.464). Poważne
przypadki wymagają hospitalizacji, a nieleczone mogą być śmiertelne (Coates, 2009,
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s. 58). U zwierząt obserwuje się podobne objawy salmonellozy, głównie ze strony
układu pokarmowego. Salmonella spp. może być również groźna dla samych gadów,
ale przypadki wystąpienia u nich objawów klinicznych choroby są zazwyczaj
związane ze spadkiem odporności, spowodowanym przez inne schorzenia
i występują bardzo rzadko (Girling, 2003, s. 166).
U gadów najczęściej występującym szczepem jest S. enterica subsp. arizonae,
a głównym jego nosicielem są węże (Libby i in, 2002, s. 3290–3294.). Infekcje tym
serotypem są rzadkie u ludzi, zwykle dochodzi do nich u osób z obniżoną
odpornością (Hoag i Sessler, 2005, s. 1123-1129).

Cel pracy
Celem pracy była analiza występowania bakterii z rodzaju Salmonella spp. u węży.
Materiał i metody badań
Do badań wykorzystano trzynaście (13 sztuk) zdrowych klinicznie
osobników, będących przedstawicielami trzech różnych gatunków tych zwierząt: wąż
zbożowy (Pantherophis guttatus) – 10 sztuk, wąż diony (Elaphe dione) 1 osobnik
oraz boa dusiciel (Boa constrictor) – 2 sztuki. Wąż zbożowy oraz boa dusiciel należą
do jednych z najczęściej wybieranych gatunków węży i są dosyć często spotykane
w hodowlach. Wąż diony należy do mniej popularnych gatunków. W tabeli 2
przedstawiono

porównanie

oraz charakterystyki

ich

tych

utrzymania

gatunków

pod

w niewoli

na

względem

pochodzenia

podstawie

ich

opisów

gatunkowych.
Badane węże pochodziły z trzech różnych źródeł: dziesięć osobników było
własnością Starego Zoo w Poznaniu, dwa należały do Koła Patologii Klinicznej
Organizmów Zmiennocieplnych, a jeden pochodził od osoby prywatnej (Tabela 3).
Pięć sztuk węży zbożowych pochodzących z Zoo w Poznaniu od kilku lat
przebywało razem w jednym terrarium, pozostałe były trzymane oddzielnie,
pojedynczo. Warto zaznaczyć, że wąż zbożowy oznaczony numerem 7 został
znaleziony kilka tygodni przed przeprowadzonymi badaniami w podpoznańskim
lesie i trafił do Zoo w złym stanie zdrowia, był wychudzony oraz miał problemy
skórne na tle zaburzeń linienia i zalegających wylinek.
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Tabela 2.
Porównanie gatunków węży będących przedmiotem badań, źródło: baza gatunków magazynu
terrarystycznego, terrarium.com.pl/węże-opisy/
Wąż zbożowy
(Pantherophis
guttatus)

Wąż diony
(Elaphe dione)

Boa dusiciel
(Boa constrictor)

Rodzina Colubridae

Rodzina Colubridae

Rodzina Boidae

Stany Zjednoczone

Europa, Azja
Środkowa, Chiny

Ameryka Środkowa
i Południowa

70-90 cm

130-150 cm

300-400 cm

Gryzonie karmowe

Gryzonie karmowe

Gryzonie karmowe

Porównywany
parametr
Systematyka
gatunku
Występowanie
w naturze
Osiągane
rozmiary
(średnio)
Pożywienie
w niewoli

Warunki w terrarium:
Wymiary (cm)
dł x szer x wys
Temperatura
Wilgotność

80 x 40 x 40

50 x 50 x 70

100 x 80 x 80

24-32°C
40-70%

18-28°C
50%

25-32°C
60-70%

Tabela 3.
Porównanie badanych osobników pod względem pochodzenia oraz liczby osobników w jednym
terrarium. Opracowanie własne.
Numer węża

Miejsce przebywania węży

1
2

Stare Zoo w Poznaniu,

3

pawilon dostępny dla

4

zwiedzających

Gatunek oraz ilość
osobników w terrarium
Wąż zbożowy
(Pantherophis guttatus)
Terrarium wspólne
(5 osobników)

5
Wąż zbożowy

6

(Pantherophis guttatus)
7
8

Trzymane pojedynczo
Stare Zoo w Poznaniu,

Wąż diony

pokój na zapleczu

(Elaphe dione)
Boa dusiciel

9

(Boa constrictor)
10

Trzymane pojedynczo

11

Mieszkanie prywatne

12

Własność Koła Patologii

13

Klinicznej Organizmów
Zmiennocieplnych

Wąż zbożowy
(Pantherophis guttatus)
Trzymane pojedynczo
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Od każdego węża pobierano wymazy z jamy gębowej, korzystając z jałowych
wymazówek z podłożem transportowym (firmy AMIES). Następnie próbki zostały
poddane izolacji i identyfikacji szczepów przeprowadzonej według wewnętrznej
procedury diagnostycznej, z wykorzystaniem podłoży wybiorczo-namnażających, tj.
agar McConkey'a (Oxoid), chromagar (Brilliance, Oxoid), Salmonella Test Kit
(Oxoid) oraz API 20 E (Biomerieux). Próbki inkubowano przez 48 godzin w 41,5°C.
Badania wykonywano w laboratorium mikrobiologicznym Katedry Epizootiologii
oraz Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wyniki badań i dyskusja
Po analizie wyników jedynie u czterech sztuk wykryto obecność bakterii
z rodzaju Salmonella. Były to osobniki oznaczone numerami: 1, 5, 7 oraz 13, co
stanowi 30,8% (z 13 przebadanych próbek). Wyizolowane szczepy od wszystkich
osobników zostały zidentyfikowane jako S. enterica subsp. arizonae. Każdej próbce
został przypisany wewnętrzny numer w laboratorium: 469 pochodzi od węża numer
1, 470 od węża numer 5, 471 od węża numer 7, a 472 od węża numer 13 (rys. 1).

Rysunek 1. Zapis wyników odczytu API-testów badanych kolonii bakterii.
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Wszystkie

osobniki

będące

nosicielami

bakterii

Salmonella

były

przedstawicielami gatunku wąż zbożowy. Jednakże, uzyskane wyniki nie pozwalają
na to, aby oceniać, że u tego gatunku nosicielstwo jest większe niż u innych
gatunków, gdyż w przebadanej grupie węży ten gatunek dominował.
Węże oznaczone numerem 1 oraz 5 znajdowały się w tym samym terrarium,
ale razem z nimi przebywały jeszcze trzy inne osobniki. Z danych uzyskanych
z wywiadu (rozmowa z pracownikiem ZOO w Poznaniu) wynika, że węże
przebywały w jednym terrarium kilka lat i w tym czasie żaden z węży nie miał
problemów zdrowotnych. Może być to podstawą do twierdzenia, że bakterie
Salmonella nie przenoszą się między osobnikami zdrowymi, bez niedoborów
odporności. W próbce pobranej od węża numer 7 obecność tych bakterii
prawdopodobnie wynika z faktu, że wąż został znaleziony w lesie, w stanie
wychudzenia oraz z zalegającymi wylinkami, co spowodowało obniżenie
odporności.
Badania naukowe nie podają jednoznacznie jak kształtuje się poziom
nosicielstwa Salmonella spp. u gadów utrzymywanych w niewoli. W tabeli 2
zestawiono dane literaturowe wyrażone w procentach. Podawane przez cytowanych
autorów dane bardzo się od siebie różnią. Badania przeprowadzone w Chorwacji
w latach 2009 – 2011, na 200 gadach (31 jaszczurkach, 79 żółwiach oraz 90 wężach)
trzymanych w domach prywatnych oraz w Zoo w Zagrzebiu wykazały, że jedynie
13% próbek (26 z 200 zwierząt, w tym 15 jaszczurek, 8 żółwi i 3 węże) było
pozytywnych pod kątem obecności bakterii Salmonella spp. (Lukac i in., 2015,
s. 234-240). Podobne badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że 39%
jaszczurek (58 na 149 przebadanych sztuk) oraz 29% węży (31 ze 106) było
nosicielami tego drobnoustroju (Piasecki i in., 2014, s. 287-294).
Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że bakterie z rodzaju Salmonella spp.
występują we florze mikrobiologicznej jamy gębowej węży, co może stanowić
zagrożenie dla osób mających kontakt z tymi gadami. Należy podkreślić, że żaden
z pracowników zoo, ani opiekunów pozostałych węży nigdy nie zachorował
na salmonellozę,

gdyż

przestrzegane

były

podstawowe

zasady

higieny.

To potwierdza słuszność zaleceń kierowanych do obsługi oraz właścicieli zwierząt
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egzotycznych. Zakażeniom można zapobiegać poprzez zachowanie środków
ostrożności oraz odpowiednie postępowanie, zgodne z podstawowymi zasadami
higieny.

Dodatkowo

rozprzestrzenianie
Najważniejszym

się

stosowanie
tych

czynnikiem

środków

czynników
stanowiącym

(oraz

biobójczych
innych

bezpieczeństwo

uniemożliwia

mikroorganizmów).
higieniczne

jest

środowisko życia gadów, czyli jego terrarium oraz warunków w nim panujących.
Zwierzę żyjące we właściwym środowisku, żywione prawidłowo jest mniej narażone
na zachorowanie oraz zanieczyszczanie środowiska bakteriami z rodzaju Salmonella
spp.

Wnioski
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań sugeruje się, aby węże utrzymywane
jako zwierzęta towarzyszące były stale monitorowane pod kątem nosicielstwa
szczepów Salmonella spp poprzez badanie bakteriologiczne wymazów z jamy
gębowej, kloaki lub próbek odchodów. Dodatkowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie
tymi czynnikami zakaźnymi, sugeruje się bezwzględne przestrzeganie zasad higieny,
zarówno

w przypadku

zwierząt

utrzymywanych

w ogrodach

zoologicznych,

czy hodowlach, jak i w warunkach domowych.
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Streszczenie
Węże w dzisiejszych czasach stają się coraz bardziej popularne jako
egzotyczne zwierzęta towarzyszące. Należy jednak uwzględnić, że jako gatunki
egzotyczne, posiadające odmienną florę saprofityczną, mogą być zagrożeniem
dla innych zwierząt oraz człowieka, a także źródłem zakażeń czynnikami
zoonotycznymi (także bakteriami Salmonella spp.). U ponad 70% gadów
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w warunkach naturalnych bakterie z rodzaju Salmonella spp. występują w naturalnej
florze mikrobiologicznej. Jednakże do 50% z nich nie choruje, są jedynie
bezobjawowymi nosicielami. U zwierząt utrzymywanych w niewoli procent
nosicielstwa jest dużo niższy, a choroby praktycznie nie występują. Celem pracy
było określenie u ilu spośród 13 przebadanych osobników zostaną wyizolowane
bakterie z rodzaju Salmonella spp. Zwierzęta były przedstawicielami trzech różnych
gatunków węży utrzymywanych w różnych warunkach, tj.: terrarium na terenie ZOO
w Poznaniu, terrarium na terenie UWM oraz w mieszkaniu prywatnym. Od węży
pobierano wymazy z jamy gębowej za pomocą wymazówek z podłożem
transportowym AMIES, a następnie posiewano je na wybiórcze podłoża
namnażające. Identyfikację wyizolowanych szczepów do gatunku przeprowadzano
z wykorzystaniem testów API. Po analizie uzyskanych wyników u czterech sztuk
(z 13 osobników) wykryto bakterie z rodzaju Salmonella spp. Wszystkie szczepy
należały do gatunku S. enterica subsp. arizonae.

Summary
Snakes nowadays are becoming more and more popular as exotic pets.
However, it should be taken into account that as exotic species, having a different
saprophytic flora, they may be a threat to other animals and humans, as well
as a source of infections with zoonotic agents (also Salmonella spp.). In over 70% of
reptiles in natural conditions, bacteria of the genus Salmonella spp. Occur
in the natural microbiological flora. However, up to 50% of them do not get sick,
they are only asymptomatic carriers. In captive animals, the percentage of carrier is
much lower, and the disease is practically non-existent. The aim of the study was
to determine how many of the 13 tested animals Salmonella spp. bacteria will be
isolated. The animals were representatives of three different species of snakes kept
under different conditions, ie: terrarium in the ZOO in Poznań, terrarium in UWM
and in a private apartment. From snakes, swabs were taken from the mouth cavity
using swabs with a transport bed AMIES, and then seeded on selective propagation
media. Identification of isolated strains to the species was carried out using API tests.
After analyzing the obtained results, four species (from 13 individuals) were detected
in Salmonella spp. All strains belonged to the species S. enterica subsp. arizonae.
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WPŁYW STANU UZĘBIENIA KONI NA PARAMETRY KAŁU
Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU TARNIKOWANIA ZĘBÓW
THE INFLUENCE OF DENTAL CONDITION TO FAECES PARAMETRES
TAKING INTO ACCOUNT THE RASPING

Wstęp
Koń jest zwierzęciem, który został udomowiony ok. 5 tysięcy lat temu. Jego
udomowienie spowodowało zmniejszenie udziału doboru naturalnego na rzecz
sterowania hodowlą przez człowieka (totalna zmiana utrzymania konia i żywienia),
co spowodowało zmianę w sposobie i czasie pobierania pokarmu, co ma duży wpływ
na jego układ stomatologiczny. Przed udomowieniem koni bardzo rzadko
występowały patologie oraz wady zgryzu. W dzisiejszych czasach to właśnie
człowiek jest odpowiedzialny za stan uzębienia konia.
Zęby konia należą do zębów listewkowych (lophodontyzm). Są one dostosowane
do nawyków żywieniowych i diety w normalnych warunkach. Należy również
wspomnieć, że zęby koni należą do zębów hypsodontycznych. Zęby hypsodontyczne
cechują się anatomicznie długimi koronami.
Dorosły koń ogier/wałach ma 40 zębów: 24 przedtrzonowce i trzonowce,
12 siekaczy oraz 4 kły. Klacze mają 36 zębów, brak u nich k łów, choć niekiedy
mogą się pojawiać. Czasami pojawiają się tzw. wilcze zęby (od 1 do 4). Zęby rosną
i ścierają się również przez całe życie osobnika.
Siekacze są zębami, które biorą udział w chwytaniu i ścinaniu kęsa.
Przedtrzonowe od 2 do 4 oraz 3 zęby trzonowe są jak ,,młyn mastykacyjny”.
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Wszystkie zęby oprócz kłów oraz pierwszego przedtrzonowa- jeśli jest obecny
to zęby długokoronowe. Powierzchnia zęba pokryta jest fałdami szkliwa w trakcie
rozwoju zęba, co powoduje naprzemienne występowanie mocniej i słabiej
zmineralizowanych tkanek, co daje chropowaty kształt.
Specyfiką uzębienia koni jest także heterodontyzm, czyli występowanie
różnych rodzajów zębów. Siekacze oraz kły są zębami szkliwoguzowatymi,
natomiast zęby trzonowe i przedtrzonowe są zębami szkliwofałdowymi. Cecha ta ma
duże znaczenie w ewolucji koni, ponieważ przystosowuje go do roślinożernego trybu
życia, co z kolei ma wpływ na zmiany uzębienia na przestrzeni lat. Zęby trzonowe
i przedtrzonowe są do siebie bardzo podobne i razem tworzą powierzchnię żuciową.
Zęby szkliwo fałdowe charakteryzują się uzewnętrznieniem trzech składników
zębów tj. szkliwo, zębina oraz cement ( są one przedstawione w kolejności
zmniejszającej się twardośći). Żuchwa koni jest węższa niż szczęka. Podczas żucia
dochodzi do zaostrzania się powierzchni językowej zębów łuku dolnego oraz
powierzchni zębów łuku górnego. Powodować to może występowanie bolesnych
zranień błony śluzowej jamy ustnej, co w następstwie powoduje problemy nie tylko
zpobieraniem pokarmu ale również problem z przyjmowaniem wędzidła.
Konie

charakteryzują

się

także

występowaniem

nieznacznego

anizognnatyzmu. Wada ta polega na tym, że powierzchnie żuciowe leżących
naprzeciw siebie zębów policzkowych nie stykają się ze sobą całkowicie- jest to
jeden z powodów gdzie należy wykonać tarnikowanie i/lub odontoplastykę.
Wskazaniem do wykonania tego zabiegu jest także usunięcie ostrych krawędzi,
ostrych punktów szkliwa i innych patologii.
Do najczęstszych patologii, które mogą występować u koni oprócz haków
i ostrych krawędzi należą: przetrwałe zęby mleczne, za długie siekacze, pojawienie
się zębów „wilczych”. Mogą również pojawić się zmiany w obrębie zgryzu.
Najczęściej

mamy

do

czynienia

z

występowaniem

zgryzu

karpiowatego

(brachygnatia interior) oraz rzadko występującego zgryzu szczupaczy (brachygnatia
superior). Zmiany zgryzu nie tylko prowadzą do powstawania ostrych krawędzi,
ale również pojawiać się możę nadbudowa kostna na początku lub końcu rzędów
zębów policzkowych. Należy także zwrócić uwagę na siekacze-wymagają one
również korekty, by nie raniły dziąseł czy podniebienia w wyniku braku ich
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ścierania.
Tarnikowanie jest zabiegiem, który polega na wyrównywaniu krawędzi
zębów. Zabieg wykonuje się przeważnie u koni starszych, u których mamy
do czynienia ostrymi krawędziami zębów lub zębami nożycowatymi ( zęby sieczne
szczęki zachodzą przed zęby sieczne żuchwy). Zabieg tarnikowania wykonywany
jest także u młodych koni. Do zabiegu wykorzystywany jest tarnik ręczny lub
mechaniczny.
Przed przystąpieniem do zabiegu należy konia poddać sedacji czyli
farmakologicznemu uspokojeniu. Podanie sedacji daje nam pewność, że koń pozwoli
nam wykonać niezbędne czynności bez oporu. Następnym krokiem jest założenie
rozwieracza, który pozwala nam na dokładne zbadanie jamy ustnej. Rozwieracz
umożliwia nam także dostęp do swobodnego użycia narzędzi podczas zabiegu.
Zabieg rozpoczynamy płukaniem jamy ustnej- pozwala nam to na dokładne
oględziny jamy ustnej oraz badanie palpacyjne. Po wykonaniu tych czynności
przystępujemy do zabiegu tarnikowania. Tarnikowanie jest zabiegiem nie bolesnym
dla konia, ponieważ część zębów wystających ponad dziąsła nie zawiera w sobie
miazgi, czyli elementu unerwionego czuciowo. Jeżeli u konia występują ,,zęby
wilcze”- podczas zabiegu zostają usunięte. Po wykonaniu zabiegu jama ustna
ponownie jest płukana wodą i zdjęty zostanie rozwieracz .Jeżeli jest taka potrzeba
po zabiegu każdemu zwierzęciu indywidualnie dobieramy.
Ważne jest aby pierwsze badanie stomatologiczne zostało wykonane zaraz
po urodzeniu. Pozwoli to na określenie wieku, kiedy należy przeprowadzić zabieg
tarnikowania czy odontoplastki. Należy zauważyć, że im konie starsze tym stopień
występowania patologii jest większy.

Cel pracy
Celem pracy jest sprawdzenie jak duży wpływ na funkcjonowanie przewodu
pokarmowego, zwłaszcza parametry kału mam stan uzębienia oraz tarnikowanie
zębów u koni.
Zagadnienia dotyczące analizy stanu uzębienia oraz tarnikowania zębów
u koni

w

kontekście

funkcjonowania

przewodu

pokarmowego

zwłaszcza

w odniesieniu do kału, zostało ujęte w niniejszej pracy z uwagi na to,
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że w aktualnym piśmiennictwie jest ciągle mało doniesień z tego zakresu.
Podkreślenia wymaga fakt, że do oceny parametrów kału została wykorzystana
metoda, która używana jest do badań pasz u bydła.
Materiał i metody badań
Badania zostały przeprowadzone w okresie przejściowym zimy na wiosnę
oraz w okresie pastwiskowym. Wykorzystane w badaniach konie podzielono na dwie
grupy- w pierwszej grupie brano pod uwagę wiek konia ( konie do 3 lat i powyżej
3 lat), drugiej grupie typ użytkowania( konie sportowe, hodowlane, rekreacyjnew tym kuce).
Przed rozpoczęciem pobierania materiału do badania przeprowadzono
wywiad z właścicielem konia lub osobą, która zajmuje się obsługą stajni. Pytano o:
a) Wiek konia,
b) System utrzymania,
c) Żywienie (co w chodzi w skład diety konia, ilość posiłków, wielkość porcji,
czy w ostatnim czasie była zmieniana dieta),
d) Czy występują zmiany w pobieraniu pokarmu lub przyjmowaniu wędzidła,
e) Kiedy ostatni raz wykonywano zabiegi stomatologiczne
f) Ogólny stan zwierzęcia [ jego zachowanie, ostatnio przebyte choroby]
Po przeprowadzonym wywiadzie, każdy z koni zostaje poddany badaniu
klinicznemu. Podczas badania klinicznego zwracamy uwagę na temperaturę,
oddechy, tętno. Badanie kliniczne rozpoczynamy od oględzin głowy konia.
Zwracamy uwagę na:
a) Symetrię głowy,
b) Symetrię oczu,
c) Symetrię małżowin usznych,
d) Symetrię kości czaszki,
e) Symetrię mięśni,
f) Symetrię nozdrzy.
Palpacyjnie badamy staw skroniowo - żuchwowy oraz ruchomość żuchwy względem
szczęki sprawdzając ruchy boczne poprzez jej boczne przesunięcia. Ważnym
punktem odniesienia jest, także szpara międzyzębowa pomiędzy cęgami, gdzie
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najczęściej pojawiają się ograniczenia ruchów bocznych w jednym kierunku.
Ruchomość boczna oceniania jest również z wykorzystaniem odontoplastyki, która
pozwala ocenić nam wzrost ruchomości. Ważna jest także ocena ruchów donosowodoogonowych po przez ganaszowanie konia.
W czasie badania klinicznego skupiamy się na oglądaniu błony śluzowej
jamy ustnej. Zwracamy uwagę na nadżerki, krwawienia, i zmiany nowotworowe
wraz z ich lokalizacją (policzki, wargi, język czy podniebnie). Kolejnym krokiem
podczas badania klinicznego jamy ustnej jest jakościowa i ilościowa ocena zębów
siecznych oraz zębów policzkowych wszystkich łuków zębowych, ze szczególną
uwagą na występowanie zębów „wilczych”.
Kolejnym krokiem jest pobranie kału do badania.
Do badań wykorzystałam pobrany kał od koni, który badałam testem
terenowym. Test ten wykorzystywany u jest u bydła w celu badania TMR-u.
Do badań zostały wykorzystane sita kałowe.
Sita kałowe składają się z 3sit, ułożonych jeden na drugim. Możemy wyróżnić
następujące rodzaje sit:
a) Penn State Particle Separator( PSPS)
b) American Society of Agricutural Biological Energinner Particle
Separator(ASABE Particle Separator lub ,Wisconsin”)
c) Ro-Tap Particle Separator(RTPS)
d) Z-Box Particle Separator.
Jako pierwsze zostało wykorzystane sito PSPS przez Lammers(1996). Sito PSPS
posiada 3 frakcje >19.0 mm, > 8.0 mm oraz < 8.0 mm. Jednak w 2003 roku sito to
zostało ulepszone przez Kononoff , powiększone o 1,18 mm, co pozwola
na dokładne pomiary. Zasada działania takiego sita polega na pięciokrotnym
przesuwaniu sita po płaskiej powierzchni na odległość ok. 17 cm, z częstotliwością
1.1s na jeden ruch. Po pięciu ruchach obracamy sito w prawo o 90 stopni ii czynność
powtarzamy. Po kolejnych pięciu ruchach przesuwamy kolejny raz w prawo. Cały
proces przesiewania ma osiem takich czynności, czyli 40 ruchów przesiewowych.
Pozostałą ilość materiału na poszczególnych sitach ważymy i obliczamy
procedurową zawartość składników na poszczególnych sitach. Stosunek frakcji
na poszczególnych sitach u bydła wynosi: 1 frakcja do 10%, 2 frakcja – 20%,
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3 frakcja powyżej 50%.
W przypadku koni sita zostały wykorzystane w następujący sposób:
a) na pierwsze sito umieszczono próbkę kału o masie 300g,
b) materiał ułożony na sicie został polewany wodą do momentu aż z sita
nr. 3 pojawiła się czysta ,,woda’’,
c) każda frakcja została odsączona i zważona,
d) zwracano

uwagę

na

występowanie

włókna,

pozostałości

ziaren

oraz występowanie pasożytów,
e) w przypadku zatkania sita, zostało ono umieszczone w wiaderku z wodą,
gdzie zostało przetkane( zwrócono uwagę na występowanie piasku oraz
pyłu).

Rysunek 1. Sita kałowe bydlęce , które zostały wykorzystane do badania kału koni

Wyniki badań i dyskusja:
Według uzyskanych przeze mnie wyników zakwalifikowałam konie do 6
różnych grup. Grupa 1 okazała się grupą z najgorszym wynikiem, ponieważ wyniki
uzyskałyśmy tylko na 1 i 2 frakcji. W tej grupie były 4 konie. W grupie 2, liczącej
4 konie (1 frakcja 50-80%, 2 frakcja do 16%, 3 frakcja do 33%) wyniki pojawiły się
na wszystkich 3 frakcjach ale były nie zadowalające. Grupa 3 - 4 konie (1 frakcja 1530%, 2 frakcja do 30%, 3 frakcja do 53%) i 4 – 3 konie (1 frakcja 54-58%, 2 frakcja
1-5%, 3 frakcja 6-10%) miała średnie wyniki. Natomiast grupa 5 (1 frakcja 36-48%,
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2 frakcja 1-9%, 3 frakcja 9-21%) i 6 (1 frakcja 23-39%, 2 frakcja 2-4%, 3 frakcja 1119%), obie po 7 koni uzyskały bardzo zadowalające wyniki z czego grupa 6 uzyskała
najlepszy wyniki. Następnym krokiem było porównanie grup między sobą
w odniesieniu do wieku, żywienia, wykonywanych zabiegów stomatologicznych
oraz utrzymania.

1. Grupa: Tylko 1. i 2. frakcja
brak 3. frakcji

2. Grupa: 1 frakcja 50-80%
2 frakcja do 16%
3 frakcja do 33%

3. Grupa: 1 frakcja 15-30%
2 frakcja do 30%
3 frakcja do 53%

4. Grupa: 1 frakcja 54-58%
2 frakcja 1-5%
3 frakcja 6-10%

5. Grupa: 1 frakcja 36-48%
2 frakcja 1-9%
3 frakcja 9-21%

6. Grupa: 1 frakcja 23-39%
2 frakcja 2-4%
3 frakcja 11-19%

Rysunek 2. Zdjęcia poszczególnych grup na sitach.
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Rysunek 3. Wykres pokazujący poszczególne grupy koni

W odniesieniu do wieku w grupie 1 znalazły się 2 konie w przedziale wieku
od 4 do 10 lat, oraz 2 konie w wieku powyżej 10 lat. W grupie drugiej – 1 koń
w wieku do 3 lat, 1 w przedziale wieku 4 - 10 lat i 2 w wieku powyżej 10 lat.
W grupie 3 – 3 konie w przedziale wieku 4 - 10 lat i 1 w wieku powyżej 10 lat.
W grupie 4 były 3 konie w wieku 4 - 10 lat. W grupie 5 znajdowały się 2 konie
w wieku do 3 lat, 3 konie 4 - 10 lat oraz 2 konie w wieku powyżej 10 lat, a w grupie
6 4 konie wieku do 3 lat i 3 w przedziale 4 - 10 lat.

Grupa 1

Grupa 4

Grupa 2

Grupa 5

Grupa 3

Grupa 6

Rysunek 4. Porównanie wyników w zależności od wieku.
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Do 3 lat
4-10 lat
Powyżej 10 lat

W przypadku żywienia w 1 grupie 3 konie były karmione owsem, 4 sianem,
3 trawokulkami, 1 poekstrakcyjną śrutą rzepakową, 1 meszem i 1 sieczką. W grupie
2 – 4 owsem, 4 sianem, 1 musli i 1 trawokulkami. W grupie 3, 3 konie owsem
i 3 sianem, oraz 1 koń otrębami. W 4 grupie 3 owsem, 2 sianem i 1 otrębami.
W 5 grupie 7 koni było karmione sianem, 6 owsem, 3 trawokulkami i 1 otrębami.
W 6 grupie 7 sianem, 5 owsem, 4 trawokulkami, 1 musli i 1 meszem.

8

ilość koni
owies
siano
musli
trawokulki
poekstrakcyjna
śruta rzepakowa
otręby
mesz
sieczka

7
6
5
4
3
2
1
0
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Rysunek 5. Porównanie wyników w zależności od sposobów żywienia

W odniesieniu do badania stomatologicznego w grupie 1 wszystkie 4 konie
nigdy nie były przeprowadzone żadne zabiegi stomatologiczne. W grupie 2
znajdowały się 2 konie, u których nigdy nie były wykonane zabiegi stomatologiczne,
1, który jeszcze nie miał z powodu młodego wieku oraz 1 u którego tarnikowanie
było dawniej niż 3 lata temu. W grupie 3 znajdowały się 4 konie, u których nigdy nie
były przeprowadzane zabiegi stomatologiczne. W grupie 4 jeden koń nigdy nie miał
tarnikowanych zębów a u 2 koni zabieg tarnikowania był przeprowadzony
w przedziale 1-5 miesięcy temu. W grupie 5 jeden koń nie miał nigdy tarnikowanych
zębów, 3 konie miały tarnikowane przed 1-5 miesiącami, 1 miał tarnikowane 3 lata
temu,

a

2

3-latki

jeszcze

nie

miały nigdy przeprowadzonego

badania
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stomatologicznego. W Grupie 6 większość koni (5) jeszcze nie miało nigdy
przeprowadzonego badania stomatologicznego 1 koń miał zęby tarnikowane 2 lata
temu a 1 w przedziale 1 - 5 miesięcy temu.

Grupa 1

Grupa 4

Grupa 2

Grupa 5

Grupa 3

nigdy
Przed 1-5 m-cami
2 lata temu
3 lata temu
dawniej
jeszcze nie miały

Grupa 6

Rysunek 6. Porównanie wyników w zależności od czynności stomatologicznych

Co dotyczy utrzymania, w grupie 1 trzy konie wychodziły na pastwisko tylko
do maksymalnie 4 godzin a 1 powyżej 4 godzin. W 2 grupie 2 konie wychodziły
na pastwisko tylko do 4 godzin a 2 konie na jakiś czas na padok lub do karuzeli.
W 3 grupie 2 konie 4 godziny przebywały na pastwisku, 1 powyżej 4 godzin,
a 1 nigdy nie wychodził na pastwisko/padok. W 4 grupie 3 konie przebywały
na pastwisku do 4 godzin a 2 w ogóle nie wychodziły na pastwisko/padok.
W 5 grupie 1 koń do 4 godzin, 2 na padok/karuzela, 1 przebywał na pastwisku
powyżej 4 godzin a 3 konie nie wychodziły na pastwisko/padok. W grupie 6
większość koni(6) wychodziła na pastwisko na dłużej niż na 4 godziny a tylko 1
na okres czasu do 4 godzin.
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Do 4 godzin

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

nigdy
Powyżej 4h
padok/karuzela

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Rysunek 7. Porównanie wyników w zależności od sposobu utrzymania

Podsumowanie:
Badania zostały wykonane prostą metodą. Pokazują jak ważna jest opieka
stomatologiczna w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania przewodu
pokarmowego koni. Ważną rolę odgrywa wiek konia- im starszy koń tym jego
uzębienie jest w gorszym stanie. Również system utrzymania oraz żywienie mają
bardzo duży wpływ na uzębienie zwierzęcia. Im więcej konie spędzają czasu
ma pastwisku/padoku tym

wyniki, które uzyskałyśmy były lepsze. Pasze

przetworzone typu musli czy owies powodują, że zęby nie są ścierane prawidłowo,
co ma bardzo istotny wpływ. Pasze wpływają również na model żucia, co ma
ogromne znaczenie w ruchach bocznych. Nieprawidłowe ścieranie związane jest
z ograniczonymi

ruchami

bocznymi

żuchwy

oraz

ruchami

donosowo

-

doogonowymi. Dlatego właśnie im bardziej miękka jest pasza, tym zakres ruchów
zębów jest mniejszy. Inaczej to wygląda w odniesieniu do siana.
Ze względu na to, że koń jest zwierzęciem u którego występuje anizognacja
(zęby policzkowe górne są szersze niż zęby dolne), bardzo ważna jest opieka
stomatologiczna. W przypadku braku opieku stomatologicznej może dochodzić
do ścierania się zębów pod pewnym kątem co ma wpływ na pojawienie się ostrych
krawędzi ale również może pojawić się zgryz nożycowy, który nie jest idealny
dla konia. Ze względu na sposób utrzymania, żywienia oraz występowanie patologii
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konie nie są w stanie same sobie z tym poradzić.
Bardzo istotna jest profilaktyka. Regularne badanie stomatologiczne
oraz przeprowadzenie

na

jego

podstawie

zabiegów

tarnikowania

i/lub

odontoplastyki, są bardzo ważne i pozwalają na prawidłowe utrzymanie uzębienia
konia. W obecnych czasach istotną rolę odgrywa także zwiększenie świadomości
właściciela koni, trenerów, hodowców, profesjonalistów oraz para profesjonalistów
pracujących w tym obszarze po przez rzetelne informowanie oraz organizację
wykładów szkoleń z tego zakresu.
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Streszczenie
Celem tej pracy jest sprawdzenie jaki wpływ ma stan uzębienia na parametry
kału dotyczące strawności u koni objętych i nie objętych opieką stomatologiczną.
Praca badawcza uwzględnia różne grupy koni. Zwierzęta podzielono na grupy
ze względu na typ użytkowania (konie sportowe, hodowlane i rekreacyjne - w tym
kuce) i ze względu na wiek (konie do 3 lat i powyżej 3lat). Materiałem do badań był
kał, który zostały pobrany od koni w kierunku strawności. Próbki kału zostały
ocenione za pomocą testu terenowego. Pierwsza próba została pobrana w okresie
przejściowym z zimy na wiosnę, druga w okresie pastwiskowym. Uzyskane przeze
mnie wyniki umożliwiły mi zakwalifikowanie koni do 6 różnych grup. Grupa 1 jest
grupą z najgorszymi parametrami, ponieważ wyniki uzyskałyśmy tylko na 1 i 2
frakcji. Grupa 2 wyniki pojawiły się na wszystkich 3 frakcjach, ale wyniki były
nie zadowalające. Grupa 3 i 4 ma średnie wyniki. Natomiast grupa 5 i 6 uzyskały
bardzo zadowalające wyniki z czego grupa 6 uzyskała najlepszy wyniki. Oprócz tego
oceniałam uzębienie koni pod względem wieku, żywienia, utrzymania oraz stanu
układu stomatognatycznego.

Summary
The aim of our work is to check what effect the state of teeth has on
the parameters of faeces regarding digestibility, in the case of horses covered and not
covered by dental care. Our research is contained of various groups of horses, which
are divided according to the type of use (sports, breeding and recreational horses including ponies) and due to age (horses up to 3 years and over 3 years).
The material for our research was faeces, which were taken from horses to analyze
digestibility. Stool samples were evaluated using a field test. The first attempt was
taken during the transitional period from winter to spring and the second during
the pasture period. The results we obtained allowed us to qualify horses for 6
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different groups. Group 1 turned out to be the group with the worst results, because
the results were obtained only on the 1st and 2nd fractions. Group 2’s results
appeared on all 3 factions, but the results were not satisfactory. Group 3 and 4 had
average results. On the other hand, group 5 and 6 obtained very satisfactory results,
with group 6 getting the best results. In addition, we assessed the teeth of the horses
in terms of age, nutrition, maintenance and dental examination.
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ZNACZENIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA–3
W LECZENIU DEPRESJI
THE IMPORTANCE OF FATTY ACIDS OMEGA-3 IN DEPRESSION
TREATMENT
Wstęp
Depresja

to

zespół

doświadczeń,

uwzględniający

zarówno

nastrój,

jak i doświadczenia fizyczne, psychiczne i behawioralne. Jest to długotrwały,
szkodliwy oraz poważny stan, który może zostać klinicznie rozpoznany jako zespół
depresyjny (Hammen 2004). Do objawów depresji zalicza się m.in.: obniżony nastrój
i poziom energii, zmniejszone odczuwanie przyjemności, zaburzenia snu, utrata
apetytu, niska samoocena, osłabienie koncentracji oraz uwagi, a także myśli i próby
samobójcze (WHO 2008). Najpowszechniej stosowanymi formami leczenia depresji
są psychoterapia, farmakoterapia i elektrowstrząsy (Hammen 2006). Jako dodatek
do leczenia farmakologicznego swoje zastosowanie znajdują wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z grupy omega-3, szczególnie EPA i DHA. Wiele badań wskazuje
na związek między ich wyższym spożyciem a zmniejszeniem nasilenia klinicznych
objawów choroby (Wilczyńska 2013).
Depresja to jedna z najbardziej powszechnych chorób występujących
na świecie. Szacuje się, że do 2020 roku zajmie drugie, a do 2050 roku pierwsze
miejsce, wśród chorób powodujących niepełnosprawność. Najczęściej diagnozuje się
ją między 20 a 40 rokiem życia. Choruje na nią dwukrotnie więcej kobiet niż
mężczyzn. Z raportu Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni
Łazarskiego z 2014 roku wynika, że w Polsce z powodu depresji cierpi ok. 4%
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populacji (Drapała i in. 2014).

Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie danych o udokumentowanym wpływie
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 na występowanie
i przebieg depresji.
Źródła w żywności i zalecenia spożycia kwasów omega-3
Oleje roślinne należą do najbardziej istotnych źródeł wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych w diecie człowieka. Do tych z dużą zawartością kwasu
linolowego należą na przykład oleje: słonecznikowy, kukurydziany, sojowy
oraz z krokosza barwierskiego. Natomiast rzadziej spożywane oleje z dużą
zawartością kwasów omega-6 to olej bawełniany oraz z pestek winogron. Znaczną
zawartość kwasu α-linolenowego zawiera olej lniany (Szponar, Mojska, Ołtarzewski
2008). Jego źródłem są również olej rzepakowy, sojowy, a także orzechy włoskie,
siemię lniane, nasiona chia i soja (Dochniak, Ekiert 2015; Stańczykiewicz i in. 2010;
Kargulewicz i in. 2016).
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 występują w fitoplanktonie
morskim i algach, a także poprzez łańcuch pokarmowy w rybach morskich oraz oleju
rybim. Źródłem kwasów omega-3 jest również mięso waleni i fok oraz owoce morza
(Jelińska 2005; Domagała, Żuralska, Mziray 2014; Warowny 2014; Jańczyk, Socha
2009).
Proporcje EPA i DHA w rybach morskich zależą od stanu fizjologicznego
oraz gatunku ryb. Wpływ na to mają również rodzaj akwenu oraz pora połowu. Ryby
łowione z mórz południowych charakteryzują się wyższą zawartość DHA, natomiast
te z mórz północnych większym poziomem EPA. Duże znaczenie ma również rodzaj
pożywienia ryb morskich. Dziko żyjące żywią się głównie algami morskimi,
zawierają większą zawartość kwasów omega-3 niż omega-6, w porównaniu z rybami
hodowlanymi (Warowny 2014).
Dzieci karmione piersią czerpią DHA i AA (kwas arachidonowy) z mleka
matki. Jednak na zawartość tych kwasów w mleku ma wpływ kilka czynników.
Jednym z nich, warunkującym poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
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w naturalnym pożywieniu niemowląt jest czas trwania ciąży. Matki wcześniaków
mają wyższą zawartość DHA w mleku niż dzieci urodzonych w terminie. Zależność
ta wynika prawdopodobnie z tego, że przedwczesny poród powoduje większe
pozostałości rezerw wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie
kobiety. Na zawartość LCPUFA (ang. long chain polyunsaturated fatty acids –
długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe) w mleku matki ma również
wpływ okres karmienia piersią. Im jest dłuższy, tym niższe jest stężenie
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku. W mniejszym stopniu wpływa
na to także dieta matki. Istnieje większa zależność pomiędzy poziomem DHA
a dietą niż stężeniem AA. Populacje spożywające dużą ilość ryb charakteryzują się
wyższą zawartością DHA w mleku matki (Bożek, Mojska 2016).
U dzieci w osoczu krwi i erytrocytach wraz z wiekiem zmniejsza się ilość
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych bez względu na wielkość podaży
LCPUFA. Zauważa się jednak niższy spadek, gdy dziecko jest karmione piersią
i mlekiem wzbogacanym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe niż u dzieci
karmionych zwykłymi mieszankami dla niemowląt (ibidem).
Spożycie ryb w populacji polskiej zazwyczaj nie jest wystarczające. Wynika
to prawdopodobnie z braku dostępności świeżych ryb, ich wysokiej ceny oraz obawy
przed zanieczyszczeniami. W 2016 roku spożycie ryb i owoców morza w Polsce
wynosiło ok. 13 kg na osobę (Hryszko 2017). Dla porównania przeciętny
mieszkaniec Portugalii spożywa ich około 60 kg rocznie, a ludność Hiszpanii
ok.

50

kg

(Seremak-Bulge

2007).

Ponadto,

stosunek

podaży

kwasów

omega-6\omega-3 w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 9:1, podczas gdy
rekomenduje się, aby był on jak najniższy (Kolanowski 2007).
Całodzienna racja pokarmowa powinna zawierać wielonienasycone kwasy
tłuszczowe z rodziny omega-6 i omega-3 w stosunku 4-5:1 (Kolanowski 2007).
Kwasy LA (kwas linolowy) i ALA (kwas α-linolenowy) podczas przemian
w organizmie konkurują o te same enzymy, co ma wpływ na poziom ich metabolitów
(Mojska i in. 2017).
Norma odpowiedniego spożycia dla populacji ludzkiej kwasu α-linolenowego
to 0,5% energii z diety. Dla kwasu linolowego jako normę odpowiedniego spożycia
ustalono 4% energii z diety. Ilość ta nie powinna powodować niedoborów wyżej
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wymienionych składników (ibidem).
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że spożywanie
pokarmów

bogatych

w wielonienasycone

kwasy

tłuszczowe

omega-3

lub suplementów diety, które zawierają od 250 mg do 500 mg EPA + DHA powoduje
obniżenie ryzyka zawałów serca oraz zachorowań na chorobę niedokrwienną serca.
Ze względu na fakt niedostatecznej wiedzy w tym temacie została ustalona norma
wystarczającego spożycia dla osób dorosłych wynosząca 250 mg EPA + DHA.
Kobiety w ciąży i okresie laktacji powinny dodatkowo spożywać od 100 mg
do 200 mg DHA. Wynika to ze strat wynikających z odkładania tych kwasów
w tkance tłuszczowej płodu oraz dziecka, a także z oksydacji DHA w organizmie
matki. Stanowisko polskiej grupy ekspertów zakłada, że kobiety ciężarne i w okresie
laktacji powinny mieć zapewnione minimum 200 mg kwasu dokozaheksaenowego
w diecie (ibidem).
Mechanizmy działania kwasów omega-3 na mózg i układ nerwowy
W układzie nerwowym wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3
wchodzą w skład ponad 30% wszystkich kwasów tłuszczowych, a także stanowią
około 20% suchej masy mózgu (Bojkowski 2017). Począwszy od życia płodowego,
aż do 2. roku życia obserwuje się największy przyrost DHA w komórkach mózgu.
Płód pobiera DHA z krwi matki przez łożysko. Jest on konieczny do syntezy
fosfolipidów (Walczewska i in. 2011).
Kwasy

tłuszczowe

omega-3

wpływają

na

przepuszczalność

błon

komórkowych, ponieważ są ich istotnym składnikiem (Stańczykiewicz i in. 2010).
Neuroplastyczność, dzięki której mózg funkcjonuje prawidłowo jest zależna nie
tylko od obecności hormonów, stymulacji czynnościowej neuroprzekaźników oraz
troficznego działania astrocytów. Duże znaczenie ma również prawidłowe stężenie
DHA w fosfolipidach

błon

cytoplazmatycznych.

Jest

on

między

innymi

odpowiedzialny za tworzenie kolców dendycznych oraz rozrastanie wypustek
neuronalnych. Także powstające w obecności DHA neurony hipokampa mają
bardziej rozgałęzione oraz dłuższe wypustki (Walczewska i in. 2011).
W sytuacji, gdy w organizmie występuje niedobór wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-3 funkcjonowanie komórek jest zaburzone poprzez
236

usztywnienie dwuwarstwy fosfolipidowej (Stańczykiewicz i in. 2010).
Odpowiednia podaż nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA
wpływa na zmniejszenie ilości czynników prozapalnych w organizmie (ibidem).
U osób cierpiących na depresję zauważa się niższe stężenie kwasów omega-3
w organizmie niż u osób zdrowych. Brak u nich również odpowiednich proporcji
między kwasami omega-3 i omega-6. Pacjenci z depresją nawracającą mają niższe
stężenia DHA i EPA w krwinkach czerwonych, a także za wysoki stosunek AA/EPA
oraz AA/DHA. Dostarczanie kwasów omega-3 z dietą lub w postaci suplementacji
do organizmu

poprawia

stosunek

kwasów

tłuszczowych

omega-6/omega-3.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie antydepresyjne,
ponieważ są substratem do tworzenia dopaminy i serotoniny (Sicińska i in. 2015).
Zastosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu
depresji – przegląd badań
Hibbeln zbadał 35000 mieszkańców 13 krajów pod kątem spożycia ryb
morskich a występowaniem depresji. Okazało się, że podaż wysokiej ilości kwasów
omega-3 z rybami morskimi znacząco zmniejszyła częstotliwość występowania
depresji (Wilczyńska 2013).
Hakkarainen i in. objęli badaniem 29000 mieszkańców Finlandii w przedziale
wiekowym od 50 do 69 lat. W analizie nie stwierdzono znaczącego wpływu diety
bogatej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 na zmniejszenie ilości
zachorowań na depresję oraz prób samobójczych ani na poprawę nastroju. Może to
wynikać z faktu, że mieszkańcy Finlandii spożywają zdecydowanie więcej ryb,
a wraz z nimi kwasów omega-3, niż mieszkańcy innych krajów europejskich
(ibidem).
W latach 2006-2008 badano wpływ długołańcuchowych wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych na rozpowszechnienie depresji. Badaniem objęto 1050
mężczyzn oraz 1073 kobiety w wieku 40 lat lub starszych z społeczności japońskich.
Oceniano poziom LC-PUFA we krwi pacjentów. Stężenia kwasów tłuszczowych
z grupy omega-3 były odwrotnie proporcjonalne do występowania objawów depresji
u mieszkańców Japonii (Horikawa i in. 2016).
W dwóch następnych analizach sprawdzano wyniki pacjentów po zawale
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serca. Pierwsze z nich objęło 50 pacjentów, u których w osoczu krwi występował
wysoki stosunek AA/EPA. Druga analiza pozwoliła na stwierdzenie istotnie niższego
stężenia całkowitego kwasów omega-3 oraz frakcji DHA we krwi 812 pacjentów
z depresją. W tkankach kory mózgu u pacjentów z depresją poziom DHA był
znacząco niższy. Niedobór DHA był większy u kobiet niż u mężczyzn (Wilczyńska
2013).
W badaniach Tiemeier’a i in. potwierdzono znacząco niższe stężenie kwasów
omega-3 oraz wyższy stosunek omega-6 do omega-3 w surowicy krwi osób chorych
na depresję niż u osób zdrowych. Analiza objęła 106 osób z zaburzeniami
depresyjnymi (ibidem).
Silvers i Scott zaobserwowali, że w zależności od podaży kwasów omega-3
z ryb morskich zmienia się subiektywna ocena własnego zdrowia psychicznego
(Wilczyńska 2013; Krawczyk, Rybakowski 2007). Timonen zauważyła również
zależność między niską zawartością kwasów omega-3 w diecie, a zwiększonym
ryzykiem zachorowania na depresję. Podobne wyniki otrzymali Parker i in.
(Wilczyńska 2013).
Taskanen i in. wykazali, że częste spożywanie ryb zmniejsza ryzyko
występowania myśli samobójczych (ibidem).
Hibbeln i Gow przeprowadzili analizę wśród amerykańskich wojskowych.
Zastosowanie

u

nich

tradycyjnej

diety

śródziemnomorskiej

skutkowało

zmniejszeniem objawów depresji oraz agresji impulsywnej. Zmniejszyło również
odsetek samobójstw (Hibbeln, Gow 2014).
Analiza przeprowadzona przez Gertsik i in. obejmowała 42 osoby z depresją
i trwała

9

tygodni.

Wszyscy

uczestnicy

otrzymywali

citalopram

(lek

przeciwdepresyjny). W grupie badanej zastosowano terapię skojarzoną, wraz
z citalopramem podawano pacjentom mieszankę 900 mg EPA, 200 mg DHA oraz
100 mg innych kwasów omega-3. Grupa kontrolna przyjmowała citalopram oraz
2 gramy oliwy z oliwek jako placebo. Terapia skojarzona powodowała większą
redukcję objawów począwszy od 4 tygodnia aż do końca trwania analizy (Gertsik
i in. 2012).
Badanie, mające na celu ocenę wpływu kwasów tłuszczowych omega-3
na depresję oraz przewlekły stan zapalny u pacjentów poddawanych hemodializie
238

obejmowało 54 pacjentów. Uczestników losowo przydzielono do dwóch grup. Jedna
z nich przyjmowała 180 mg EPA i 120 mg DHA, druga placebo trzy razy dziennie
przez 4 miesiące. Suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 znacząco obniżyła
objawy depresji. Wśród mediatorów pro- i przeciwzapalnych jedynie poziom
ferrytyny i stosunek interleukiny 10 do interleukiny 6 wykazywały znaczące zmiany
na korzyść suplementacji. Stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 zmniejszało
objawy depresyjne u pacjentów poddawanych hemodializie, niezależnie od ich
działania przeciwzapalnego (Gharekhani i in. 2014)
W badaniu Krawczyk i Rybakowskiego uczestniczyło 10 osób w wieku 51-72
lat, cierpiących na depresję lekooporną. Podawano im preparat zawierający 2,2 g
EPA, 700 mg DHA, 240 mg GLA (kwas γ-linolenowy) oraz 40 mg witaminy E
w dawce dobowej. Po 4 tygodniach leczenia wykazano istotną redukcję objawów
depresji w porównaniu z początkowym nasileniem (Krawczyk, Rybakowski 2008).
Su i in. przeprowadzili 8 tygodniową analizę u 28 osób z depresją. Podawano
im 9,6 g kwasów omega-3 dziennie łącznie z tradycyjnymi metodami terapii.
Zauważono większą redukcję objawów w grupie przyjmującej kwasy omega-3
niż w grupie placebo (Wilczyńska 2013; Knefel, Hese 2009).
Peet i Horrobin suplementowali ester kwasu eikozapentaenowego u osób
chorych na depresję i przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Objawy utrzymywały
się u nich pomimo podawania leku. Po 12 tygodniach leczenia odnotowano,
że zdecydowanie więcej chorych przyjmujących leki przeciwdepresyjne wraz
z kwasami omega-3 osiągnęło 50% redukcję objawów w porównaniu do osób
przyjmujących tylko antydepresanty (Knefel, Hese 2009; Krawczyk, Rybakowski
2007).
Nemets i in. zaobserwowali, że suplementacja kwasami omega-3 przynosi
korzystne

efekty

w leczeniu

depresji

w przebiegu

zaburzeń

afektywnych

jednobiegunowych. Zauważono, że dodanie estru EPA do standardowego leczenia
daje istotnie lepsze wyniki leczenia niż podawanie samych antydepresantów
(ibidem).
Badania Jazayeri i in. udowodniły, że skuteczność jednego z antydepresantów
jest porównywalna do kwasów omega-3. Badanie trwało 8 tygodni i obejmowało
osoby z dużą depresją. Okazało się, że 20 mg fluoksetyny i 1 g EPA daje taki sam
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efekt w przypadku leczenia depresji. Z kolei ich łączna podaż powoduje lepsze
efekty terapeutyczne niż każda z tych substancji osobno (Knefel, Hese 2009).
Boris i in. 20 pacjentom z diagnozą ciężkiej depresji podawali ester etylowy
EPA. Interwencja trwała 4 tygodnie. Uczestnicy otrzymywali również w tym samym
czasie antydepresanty. Szczególnie korzystne efekty osiągnięto w 3 tygodniu
leczenia. Nie jest jednak obecnie pewne, że ester EPA nasila działanie
przeciwdepresyjne leków czy wykazuje niezależne właściwości antydepresyjne
(Nemets, Stahl, Belmaker 2002).
Przeprowadzone przez Bota i in. 12-tygodniowe badanie z podwójnie ślepą
próbą obejmowało 25 pacjentów z cukrzycą chorujących na depresję. Osoby
zakwalifikowane

do

badania

stosowały leki

przeciwdepresyjne.

Trzynastu

uczestników przyjmowało 1 g EPA na dobę, pozostali placebo. Poziom EPA
w błonach erytrocytów pacjentów przyjmujących składnik aktywny został potrojony,
natomiast w grupie kontrolnej nie odnotowano zmian. W obu grupach objawy
depresyjne zmniejszyły się, jednak nie stwierdzono istotnych różnic między grupami
(Bot i in. 2010).
Badanie Mischoulon i in. objęło 196 osób dorosłych. Przez 8 tygodni
podawano im doustnie 1000 mg/dobę EPA lub 1000 mg/dobę DHA lub placebo.
Badanie ukończyło 154 uczestników. Wszystkie 3 grupy wykazywały statystycznie
istotne zmniejszenie objawów depresji. W leczeniu depresji suplementacja EPA ani
DHA nie wykazywała lepszych efektów niż placebo (Mischoulon i in. 2015).
Lauren i in. badali wpływ leczenia ciężkiej depresji kwasami omega-3.
Do analizy zakwalifikowano 36 pacjentów. Przez 6 tygodni podawano im 2 g DHA
lub placebo. Różnica w redukcji objawów nie była istotna statystycznie (Knefel,
Hese 2009; Marangell i in. 2003).
Rogers i in. objęli analizą 218 uczestników, 190 zakończyło próbę. Badanie
trwało 12 tygodni. Podawano im EPA i DHA w dawce 1-5 g dziennie. Wykazano
znikomy wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na poprawę
nastroju chorych na depresję (Knefel, Hese 2009; Rogers i in. 2008).
Nemets i in. przeprowadzili badania w przypadku ciężkiej depresji u dzieci.
W analizie wzięło udział 28 pacjentów. Zostali oni losowo przydzieleni do grup
przyjmujących kwasy omega-3 i placebo. Ocenę nasilenia objawów przeprowadzano
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na początku leczenia i po 2, 4, 8, 12 oraz 16 tygodniach terapii. Wykazano znaczący
spadek nasilenia objawów depresji u dzieci przyjmujących kwasy omega-3 (Nemets
i in. 2006; Tyszkiewicz, Rybakowski 2009).
Badano również wpływ kwasów omega-3 na depresję u pierworódek.
Stwierdzono, że suplementacja nimi jest dobrym sposobem na wyleczenie depresji
w czasie ciąży. Nie powodowało to żadnych powikłań u matki i niemowląt (Sicińska
i in.2015).
Inna analiza pozwoliła na zbadanie wpływu podawania kwasów omega-3
i omega-6 na wystąpienie depresji poporodowej. Suplementacja tymi kwasami kobiet
w czasie ciąży przyniosła tylko nieznaczne efekty (ibidem).
Badania przeprowadzone przez Freeman’a i in. oraz Liorente i in.
nie pozwoliły na wykazanie jednoznacznych informacji dotyczących leczenia
depresji poporodowej kwasami omega-3 (Knefel, Hese 2009).
Zalecenia spożycia kwasów omega-3 w depresji
Rekomendacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obejmuje
podaż co najmniej 1 g EPA + DHA dziennie jako dodatek do leczenia
farmakologicznego depresji (Wilczyńska 2013; Sobiś i in. 2015).
Profesor Janusz Rybakowski z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu rekomenduje dołączyć do tradycyjnego leczenia depresji
lekoopornej suplementacje preparatem zawierającym 700 mg DHA, 2,2 g EPA, 240
mg GLA, olej z wiesiołka oraz witaminę E (Wilczyńska 2013).

Podsumowanie
Depresja zaburza normalne funkcjonowanie człowieka, co w znacznym
stopniu pogarsza jakość życia a w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci.
W badaniach wykazano, że osoby chore na depresję miały niższe stężenie kwasów
omega-3 oraz za wysoki stosunek omega-3\omega-6 we krwi w porównaniu do osób
zdrowych. Większość dotychczasowych danych wskazuje, że równoczesne
stosowanie leków przeciwdepresyjnych z kwasami tłuszczowymi z grupy omega-3
zmniejszało nasilenie objawów depresji. Ponadto, badania potwierdzają, że większe
ich spożycie wraz z dietą wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowania na depresję
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oraz powoduje redukcję objawów u osób chorych. Przeprowadzone analizy
nie wykazały jednoznacznych efektów leczenia kwasami omega-3 depresji
poporodowej oraz u kobiet w ciąży. Suplementacja niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych nie powodowała żadnych powikłań u kobiet ciężarnych
oraz niemowląt.
Potrzebne są jednak dokładniejsze długoterminowe badania, aby móc
zarekomendować stosowanie kwasów omega-3 w leczeniu depresji.
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Streszczenie
Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. W Polsce
z jej powodu cierpi ok. 4% populacji. Celem pracy jest przedstawienie danych
o udokumentowanym wpływie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy
omega-3 na występowanie i przebieg depresji. Badania wykazały, że osoby chore
miały niższe stężenie kwasów omega-3 w organizmie niż osoby zdrowe.
Stwierdzono u nich również brak odpowiednich proporcji między kwasami omega-3
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i omega-6. Większość dotychczasowych danych potwierdza, że równoczesne
stosowanie leków przeciwdepresyjnych z kwasami tłuszczowymi z grupy omega-3,
szczególnie EPA (kwas eikozapentaenowy) i DHA (kwas dokozaheksaenowy),
zmniejszało nasilenie objawów depresji. Ponadto, badania udowodniły, że większe
ich spożycie wraz z dietą powodowało obniżenie ryzyka zachorowania oraz redukcję
objawów u osób chorych.

Summary
Depression is one of the most frequently occurring diseases in the world.
4% of population is struggling with it in Poland. The purpose of this paper is
to present documented data about the impact of polyunsaturated fatty acids omega-3
on the prevalence and proces of depression. The research has shown, that people
dealing with depression had lower intensity of omega-3 acids than regular people.
It has been stated that they were lacking in the proper ratio of omega-3 and omega-6
acids. Most of the past data has proven, that concurrent treatment with antidepressant
medication

with

fatty

acids

omega-3,

especially

eicosapentaenoic

acid

and docosahexaenoic acid, has lowered the intensity of depression symptoms.
Moreover, the research has found that the higher intake of acids with a diet has
decreased the risk of becoming ill and the reduction of symptoms among ill people.
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ŻYWNOŚĆ TYPU READY-TO-EAT (RTE) JAKO ŹRÓDŁO
PAŁECZEK LISTERIA MONOCYTOGENES W KRAJACH UE
READY-TO-EAT (RTE) FOOD AS A SOURCE OF PALACE LISTERIA
MONOCYTOGENES IN EU COUNTRIES

Wprowadzenie
Wzrastające oczekiwania i potrzeby konsumentów sprawiają, że rynek
produktów żywnościowych musi dostosowywać się tak, aby sprostać ich
wymaganiom dotyczących jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych. Dlatego
tak ważne jest żeby w zakładach przetwórstwa spożywczego przestrzegane były
zasady bezpieczeństwa w czasie trwania procesu produkcyjnego, by w efekcie
finalnym

otrzymać

środek

spożywczy

nieszkodliwy

dla

zdrowia

i życia

konsumentów.
Postępujący rozwój przemysłu i handlu, a także migracje ludności
spowodowały pojawienie się różnych rodzajów żywności i różnych sposobów jej
przygotowania do spożycia. Konsument oczekuje od producentów żywności
bezpiecznej zdrowotnie nie powodującej zakażenia czy zatrucia pokarmowego.
Głównymi źródłami zagrożeń bezpieczeństwa żywności są czynniki pochodzenia
fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego, z czego największy problem
stanowią te ostatnie (Sitarz i Janczar-Smuga, 2012, s. 68-93) .
W celu ochrony zdrowia konsumentów wdraża się różnego rodzaju regulacje
prawne, systemy oraz standardy mające na celu minimalizację ryzyka wprowadzenia
na

rynek

żywności

niebezpiecznej.

Jednym

ze

skutecznych

sposobów
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przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa żywnościowego oraz zapobiegania zakażeniom i zatruciom
pokarmowym w całym łańcuchu żywnościowym jest system HACCP - (Sitarz
i Janczar-Smuga, 2012, s. 68-93).
Niezwykle pomocnym dla producentów żywności z krajów Unii Europejskiej
organem jest Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powołany na
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z 28
stycznia 2002 r. Działania agencji obejmują między innymi gromadzenie danych
naukowych

oraz

udzielanie

porad

naukowych

na

tematy

związane

z bezpieczeństwem żywności, a tym samym zwiększanie zaufania do systemu
bezpieczeństwa żywności w krajach europejskich.
Agencja publikuje corocznie raport przygotowywany na podstawie
dyrektywy 2003/99/EC. Raport ten dotyczy danych epidemiologicznych związanych
z występowaniem chorób odzwierzęcych (zoonoz) oraz bakterii chorobotwórczych
i ich toksyn w żywności (Zandernowska i in. 2012, s. 26-29). Najnowszy raport
„The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic
agents and food-borne outbreaks in 2016” (EFSA Journal 2017;15(12):5077) powstał
we współpracy EFSA z Europejskim Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób
(ECDC- European Centre for Disease Prevention and Control), opublikowany został
w listopadzie 2017 r. w niniejszym opracowaniu przedstawiono cząstkowe dane
zawarte w raporcie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyniki analizy żywności
gotowej do spożycia (ready-to-eat) pod katem obecności w niej pałeczek Listeria
monocytogenes.
Informacje, na podstawie których powstał raport, pochodzą z 37 krajów
europejskich (28 państw członkowskich Unii Europejskiej i 9 krajów niebędących
państwami członkowskimi). W dokumencie znajdziemy również informacje na temat
poszczególnych ognisk zatruć pokarmowych, przypadkach epidemii u ludzi
wywołanych przez patogeny bądź ich toksyny. Informacje zebrano na podstawie
danych pochodzących od poszczególnych państw członkowskich, opartych
na analizie poszczególnych próbek produktów żywnościowych.
W 2016 roku liczba przypadków epidemii zatruć pokarmowych w Państwach
Członkowskich wyniosła 4 786. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych były
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pałeczki z rodzaju Salmonella. Jako główne źródło pałeczek Salmonella sp. uważane
są zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, choć mogą one także występować
w innych artykułach żywnościowych. W celu redukcji liczby zakażeń pokarmowych
konieczne jest prowadzenie stałego nadzoru epidemiologicznego mającego na celu
przerwanie dróg szerzenia się tego patogenu zarówno wśród ludzi jak i u zwierząt.
(Ziuziakowski i in., 2014, s. 616-623)
Najczęściej zgłaszaną zoonozą była Kampylobakterioza - 246 307 przypadki
- związana z odzwierzęcymi zakażeniami pałeczkami z rodzaju Campylobacter.
Bakterie z rodzaju Campylobacter to Gram-ujemne, spiralne, mikroaerofilne
pałeczki. Do zakażenia człowieka pałeczkami Campylobacter dochodzi głównie
w wyniku spożycia skażonego bakteriami niedopieczonego bądź niedogotowanego
mięsa (zwłaszcza drobiowego). (Wardak i in., 2009, s. 531 – 537)

Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie żywności typu Ready-To-Eat (RTE) jako
źródła pałeczek Listeria monocytogenes.

Listerioza
Listerioza to choroba wywołana przez Listeria monocytogenes, rzadziej
przez L. ivanovii, która występuje sporadycznie u wielu gatunków zwierząt,
szczególnie w klimacie umiarkowanym i chłodnym (Gliński i Kostro, 2012 s. 577 581). Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową przez spożycie
zanieczyszczonej żywności (wyjątkiem jest przekazanie pałeczek przez łożysko lub
w trakcie porodu przez zainfekowany kanał rodny) (Godziszewska i in., 2015, s. 118124).
W 2016 r. wszystkie państwa członkowskie UE (28 krajów), zgłosiły łącznie
2536 przypadków listeriozy. Wskaźnik zapadalności na tę chorobę wynosił 0,47
na 100 000 ludności, co stanowi wzrost o 9,3% w porównaniu z 2015 r. Połowa
z krajów UE zgłosiła większą liczbę przypadków zachorowań na listeriozę w 2016 r.,
w porównaniu z rokiem poprzednim. W sumie 19 krajów UE zgłosiło 1524
potwierdzonych przypadków zachorowań na listeriozę, z czego odnotowano 247
zgonów, co stanowi 16,2% przypadków śmiertelnych oraz jest najwyższym
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wynikiem w stosunku do wszystkich chorób odzwierzęcych objętych nadzorem UE.
Największą liczbę przypadków zachorowań zgłoszono w Niemczech (707),
Francji (375) oraz Hiszpanii (363), najmniej natomiast na Malcie (1), w Chorwacji
(4) oraz w Bułgarii (5) i Luksemburgu (5). Na Cyprze nie odnotowano zachorowań
na ludzką listeriozę. Szczegółowe informacje odnośnie przypadków zachorowania na
ludzką listeriozę w latach 2012-2016 przedstawia Tabela 1.
W analizowanym okresie (lata 2012-2016) zaobserwowano trend wzrostowy
listeriozy w przypadku krajów UE. Żadne z państw członkowskich nie odnotowało
tendencji spadkowych.
Listeria monocytogenes jako czynnik chorobotwórczy w różnych kategoriach
produktów typu RTE (na podstawie Raportu EFSA za 2016 r.)
Listeria monocytogenes jest jedną z najbardziej niebezpiecznych bakterii
izolowanych z żywności. Pałeczki należące do tego gatunku są zdolne przeżyć wiele
różnych procesów prowadzonych w zakładach produkcyjnych m.in. suszenie
czy zamrażanie. Pałeczki potrafią namnażać się w czasie przechowywania żywności
w warunkach chłodniczych, ale również w temperaturach sięgających 55°C.
Charakteryzują się zdolnością adaptacji do różnych warunków środowiskowych
m.in. niskiego pH, wysokiego zasolenia bądź obecności detergentów, w związku
z czym są trudne do wyeliminowania z żywności czy też zakładu produkcyjnego
(Szewczuk i Misiewicz, 2015).
Do oceny zgodności żywności z kryterium bezpieczeństwa jakim jest
obecności L. monocytogenes, dane zgłosiło 26 państw członkowskich (Malta i Polska
nie przekazały żadnych danych). Zgodność oceniono w 10 kategoriach żywności
typu ready-to-eat (RTE), na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005.
Określa ono, iż badania powinny być prowadzone w kierunku obecności Listeria
monocytogenes w 25 g lub liczby w 1 g (<100 jtg/g w ciągu okresu przydatności
do spożycia).
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Tabela 1.
Liczba przypadków ludzkiej listeriozy oraz wskaźników zapadalności na 100 000 mieszkańców,
w latach 2012-2016, według raportu EFSA.

Liczba przypadków

Wskaźnik

Liczba przypadków

Wskaźnik

Liczba przypadków

Wskaźnik

2012

Wskaźnik

2013

Liczba przypadków

2014

Wskaźnik

2015

Liczba przypadków

2016

AUSTRIA
BELGIA
BUŁGARIA
CHORWACJA
CYPR
DANIA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCJA
GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
IRLANDIA
LITWA
LUKSEMBURG
ŁOTWA
MALTA
NIEMCY
POLSKA
PORTUGALIA
REPUBLIKA
CZESKA
RUMUNIA
SŁOWACJA
SŁOWENIA
SZWECJA
WĘGRY
WIELKA
BRYTANIA
WŁOCHY

46
104
5
4
–
40
9
67
375
20
363
89
13
10
5
6
1
707
101
32
47

0.53
0.92
0.07
0.10
–
0.70
0.68
1.22
0.56
0.19
–
0.52
0.28
0.35
0.35
0.30
0.23
0.85
0.27
0.30
0.45

38
83
5
2
–
44
11
46
412
31
206
71
19
5
–
8
4
580
70
28
36

0.44
0.74
0.07
0.05
–
0.78
0.84
0.84
0.62
0.29
–
0.42
0.41
0.17
–
0.40
0.93
0.71
0.18
0.27
0.34

49
84
10
4
–
92
1
65
373
10
161
90
15
7
5
3
1
598
87
–
38

0.58
0.75
0.14
0.09
–
1.64
0.08
1.19
0.57
0.09
–
0.54
0.33
0.24
0.91
0.15
0.24
0.74
0.23
–
0.36

36
66
3
–
1
51
2
61
369
10
140
72
8
6
2
5
1
463
58
–
36

0.43
0.59
0.04
–
0.12
0.91
0.15
1.12
0.56
0.09
–
0.43
0.17
0.20
0.37
0.25
0.24
0.57
0.15
–
0.34

36
83
10
–
1
50
3
61
346
11
109
73
11
8
2
6
1
414
54
–
32

0.43
0.75
0.14
–
0.12
0.90
0.23
1.13
0.53
0.10
–
0.44
0.24
0.27
0.38
0.29
0.24
0.52
0.14
–
0.30

9
10
15
68
25
201

0.05
0.18
0.73
0.69
0.25
0.31

12
18
13
88
37
186

0.06
0.33
0.63
0.90
0.38
0.29

5
29
18
125
39
201

0.03
0.54
0.87
1.30
0.40
0.31

9
16
16
93
24
192

0.05
0.30
0.78
0.97
0.24
0.30

11
11
7
72
13
183

0.05
0.20
0.34
0.76
0.13
0.29

179

0.30

153

0.25

132

0.22

143

0.24

112

0.19

RAZEM:

2
551

0.47

2
206

0.43

2
242

0.46

1
883

0.39

1
720

0.36

PAŃSTWO

Ryby i produkty pochodzenia rybnego typu RTE
Jedną z wielu wyróżnianych kategorii żywności gotowej do spożycia (RTE)
są ryby i produkty pochodzenia rybnego. Do grupy produktów pochodzenia rybnego
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ocenianych

pod

kątem

biologicznego

zagrożenia

żywności

obecnością

L. monocytogenes należą ryby schłodzone, gotowane, solone, a także marynowane
i wędzone (na zimno i na gorąco), krewetki, skorupiaki, mięczaki, przygotowywane
na

różne

sposoby

(gotowane,

łuskane).

Poszczególne

próbki

do

badań

na obecność/liczbę L. monocytogenes pobierane są na różnych etapach łańcucha
żywnościowego (Osek i Wieczorek, 2017).
W skład ogólnego, procentowego odsetku pobranych próbek wchodzą
zarówno etapy handlu detalicznego jak i przetwarzania (ujęte na Rysunku 1),
ale także inne nieokreślone badania. Etap handlu detalicznego odpowiada danym
uzyskanym z cateringów, szpitali, sklepów detalicznych, hurtowni, restauracji
oraz innych punktów gastronomicznych, natomiast etap przetwarzania odpowiada
danym z zakładów pakowania, zakładów rozbioru oraz zakładów przetwórczych.
Procentowy odsetek pobranych próbek ryb oraz produktów pochodzenia rybnego,
w których stwierdzono obecność L. monocytogenes przedstawia wykres (Rysunek 1).

Rysunek 1. Procentowy odsetek pobranych próbek ryb RTE i produktów pochodzenia rybnego RTE,
w których stwierdzono obecność L. monocytogenes (pozytywnych). Opracowanie własne,
na podstawie raportu EFSA z 2016 r.
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Dane zostały zgłoszone przez ograniczoną liczbę krajów, dlatego też
przedstawione zestawienie na poniższym wykresie może być niereprezentatywne
dla ogólnego poziomu w UE.
Ogólny odsetek występowania L. monocytogenes w pobranych próbkach ryb
RTE wynosił 4,70%. Pozytywny odsetek odnotowało 12 państw członkowskich,
z czego ponad połowa wyników dodatnich (56%) pochodziła z Niemiec i Holandii.
Dane dotyczące produktów pochodzenia rybnego RTE zgłosiło również 12 państw.
Ogólny odsetek plasował się na poziomie 5,60%. Pięć państw członkowskich
(Bułgaria, Estonia, Irlandia, Hiszpania i Szwecja) zgłosiło pozytywne wyniki
nieokreślonych produktów rybołówstwa.
Mięso i produkty mięsne typu RTE
Dane dotyczące obecności L. monocytogenes w mięsie i produktach mięsnych
zgłosiło 19 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Podobnie jak
w przypadku ryb i produktów pochodzenia rybnego, próbki mięsa i produktów
mięsnych pobierano na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Łącznie uzyskano
13 826 próbek. Ogólny odsetek występowania L. monocytogenes w pobranych
próbkach wynosił 2,60% (363 próbek pozytywnych).
Wśród najważniejszych kategorii produktów mięsnych typu RTE zaliczane są
produkty z mięsa wieprzowego. Dane dotyczące tych produktów dostarczyło 18
państw UE. Ogólny pozytywny odsetek obecności L. monocytogenes odnotowano
w 3,1% z 10 961 zbadanych próbek. Próbki składające się na wynik etapu handlu
detalicznego uzyskano w 75%, z 3 państw UE - Republiki Czeskiej, Niemiec
i Węgier, natomiast dane etapu przetwarzania uzyskano w prawie 80% z 2 państw
członkowskich- Republiki Czeskiej i Włoch. Odsetek pozytywnych próbek wynosił
w wymienionych wcześniej etapach odpowiednio 2,7% i 3,4%.
W produktach z mięsa drobiowego- brojlerów- pozytywne próbki stwierdziły
2 państwa członkowskie (Republika Czeska i Wielka Brytania), spośród 10 państw,
które nadesłały dane. Ogólny pozytywny odsetek plasował się na poziomie 0,8%
(1098 zbadanych próbek). Również 10 państw zgłosiło dane dotyczące produktów
mięsnych z indyka. Ogólny pozytywny odsetek wynosił 1,6% (321 zbadanych
próbek).

Pozytywne

wyniki

zaobserwowano

w nielicznych

przypadkach

-
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w Luksemburgu i Hiszpanii (etap handlu detalicznego) oraz w Szwecji.
Dane dotyczące wołowych produktów mięsnych zgłosiło 12 państw. Ogólny
odsetek występowania L. monocytogenes w pobranych próbkach produktów z mięsa
wołowego wynosił 0,7% (1 446 zbadanych próbek). W pozostałych badanych
etapach odsetek był zbliżony do ogólnego. Pozytywne wyniki przeprowadzonych
badań produktów zostały zgłoszone przez 3 państwa - Republikę Czeską, Niemcy
i Irlandię.
Na poniższym wykresie (Rysunek 2) przedstawione zostało podsumowanie
procentowego odsetku pobranych próbek z wynikiem pozytywnym.

Rysunek 2. Procentowy odsetek pobranych próbek produktów mięsnych, w których stwierdzono
obecność L. monocytogenes (pozytywnych). Opracowanie własne, na podstawie raportu EFSA
z 2016r.

Mleko i produkty mleczne typu RTE
Dane

dotyczące

obecności

L.

monocytogenes

w

mleku

RTE

(pasteryzowanym), UHT i mleku surowym przeznaczonym do bezpośredniego
spożycia zgłosiło 13 państw UE. W skali ogólnej odsetek prób pozytywnych
odnotowano

w 0,7%

(na

986

przebadanych

próbek).

Obecność

L. monocytogenes zgłosiły 3 państwa - Chorwacja, Niemcy i Estonia.
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pałeczek

Dane dotyczące serów pochodziły z 19 państw. Dotyczyły one głównie serów
wyprodukowanych z mleka pasteryzowanego (61%). Ogólny pozytywny odsetek
pobieranych próbek, biorąc pod uwagę sery wszystkich rodzajów (niezależnie
od tekstury oraz zastosowanej obróbki cieplnej) wyniósł 0,7% (6 078 przebadanych
próbek sera). W 2016 r. przebadano 4 238 sztuk serów miękkich i półmiękkich,
z czego prawie połowa (48%) pochodziła z Bułgarii i Republiki Czeskiej.
W przypadku serów dojrzewających przebadano 1 840 sztuk, a prawie 2/3 (66,4%)
zostało przebadanych w Bułgarii i Finlandii.
Sery, zarówno miękkie, półmiękkie jak i twarde, badano w dwóch
przypadkach - produkowanych z mleka poddanego procesowi pasteryzacji
oraz produkowanych z mleka surowego lub poddanego obróbce termicznej innej niż
pasteryzacja (LHT).
W serach miękkich i półmiękkich produkowanych z mleka poddanego
procesowi pasteryzacji ogólny odsetek prób pozytywnych plasował się na poziomie
0,3% (3 042 przebadanych próbek), natomiast w serach dojrzewających - 0,4%
(1 311 przebadanych próbek).
Ogólny odsetek prób pozytywnych był zauważalnie wyższy w serach
produkowanych z mleka surowego lub poddanego obróbce termicznej innej niż
pasteryzacja, zarówno w przypadku serów miękkich i półmiękkich (2,5% z 836
przebadanych próbek), jak i serów twardych (1,0% z 509 przebadanych próbek).
W żadnym z przebadanych rodzajów sera na etapie handlu detalicznego
nie stwierdzono występowania L. monocytogenes.
Na poniższym wykresie (Rysunek 3) przedstawione zostało podsumowanie
procentowego odsetku pobranych próbek mleka i produktów mlecznych, z wynikiem
pozytywnym.
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Rysunek 3. Procentowy odsetek pobranych próbek serów miękkich i półmiękkich
oraz dojrzewających, produkowanych z mleka poddanego procesowi pasteryzacji lub produkowanych
z mleka surowego lub poddanego obróbce termicznej innej niż pasteryzacja (LHT), w których
stwierdzono obecność L. monocytogenes (pozytywnych). Opracowanie własne, na podstawie raportu
EFSA z 2016 r.

Inne produkty spożywcze gotowe do spożycia
Do grupy pozostałych produktów spożywczych gotowych do spożycia należą
produkty piekarnicze, wyroby cukiernicze, produkty jajeczne, owoce i warzywa,
a także sałatki, sosy oraz przyprawy i zioła.
Zestawienie ogólnego odsetku pozytywnych próbek wraz z ilością
przebadanych znajduje się w Tabeli 2.
Podsumowanie
Bezpieczeństwo

zdrowotne

żywności

to

temat

budzący

szerokie

zainteresowanie konsumentów. Ważne jest, aby wszystkie środki spożywcze
spełniały wymagania zdrowotne i nie zawierały substancji zanieczyszczających
lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych w ilościach przekraczających normatywnie
dopuszczalne poziomy.
Jak pokazują wyniki raportu European Food Safety Authority, European
Centre for Disease Prevention and Control: The European Union Summary Report
on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals
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and food in 2016, producenci żywności monitorują proces produkcyjny pod kątem
występowania zagrożeń zdrowotnych żywności, jednakże nie we wszystkich
przypadkach sprawdza się perspektywa ich minimalizacji.
Tabela 2.
Zestawienie ogólnego procentowego odsetku pobranych próbek innych produktów typu RTE,

NAZWA KRAJÓW,
W KTÓRYCH
ZGŁOSZONO
DANE
POZYTYWNE

OGÓLNY
ODSETEK PRÓB
POZYTYWNYCH

ILOŚĆ
PRZEBADANYCH
PRÓBEK

11

-

0,80%

1 984

OWOCE
I WARZYWA

13

Liczba pozytywnych prób4. (Austria, Irlandia,
Włochy i Hiszpania)

0,50%

1 772

Połowa
danych
zgłoszonych
przez
Włochy

SAŁATKI

13

-

2,00%

1 042

Głównie
handel
detaliczny

SOSY
I DRESSINGI

11

Liczba pozytywnych prób1. (Irlandia)

-

299

-

4

-

-

48

-

5

Liczba pozytywnych prób1.

0,60%

154

-

PRODUKTY
JAJECZNE

6

Liczba pozytywnych prób0.

0

72

Próby
pozytywne
dotyczyły
kanapek.

INNE

12

Liczba pozytywnych prób2. (Republika Czeska,
Dania)

0,30%

646

-

PRODUKTY
PIEKARNICZE

PRZYPRAWY
I ZIOŁA
WYROBY
CUKIERNICZE

INNE
INFORMACJE

LICZBA PAŃSTW,
KTÓRA
ZGŁOSIŁA DANE

w których stwierdzono obecność L. monocytogenes (wynik pozytywny)
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Streszczenie
Monitorowanie oraz analiza poszczególnych zagrożeń zdrowotnych żywności
stanowi

istotny

element

w ochronie

bezpieczeństwa

zdrowia

konsumenta.

To na producentach żywności spoczywa obowiązek analizy ryzyka, która opierać się
może na wynikach badań własnych lub analizach przedstawionych w publikacjach
naukowych

i innych

opracowaniach.

Naprzeciw

wyzwaniom

stawianym

producentom wychodzi Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
publikując corocznie raport „The European Union summary report on trends
and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks”. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono zawarte w raporcie dane na temat wyników analizy
żywności gotowej do spożycia (ready-to-eat) pod kątem obecności w niej pałeczek
Listeria monocytogenes.

Summary
Monitoring and analysis of the various health risks of food is an important
element in the protection of consumer health safety. The food producers are
responsible for risk analysis, which may be based on the results of own research
or analyzes presented in scientific publications and other studies. The European Food
Safety Authority (EFSA) faces the challenges posed to producers by publishing
an annual report "The European Union summary report on trends and sources of
zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks". This paper describes the data
included in the report on the results of ready-to-eat food analysis for the presence of
Listeria monocytogenes.
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WPŁYW KOLEJNEGO MIOTU NA ŚREDNIĄ MASĘ CIAŁA
PROSIĄT ODCHOWANYCH DO 28. DNIA ŻYCIA
THE EFFECT OF PARITY NUMBER ON AVERAGE BODY WEIGHT
OF PIGLETS WEANED AT 28 DAYS

Wprowadzenie
Ekonomika produkcji trzody chlewnej w głównej mierze zależy od plenności
gospodarczej, czyli od liczby prosiąt odsadzonych od jednej lochy w ciągu roku.
Większa liczba prosiąt odchowanych przez lochę w okresie jednego roku gwarantuje
niższe koszty jednostkowe i zwiększenie poprawy efektywności produkcji (Kasprzyk
i Łucki 2014; Jasek, 2012). Czynnikami wpływającymi na liczbę prosiąt uzyskanych
od lochy są m.in. przeciętna płodność stada loch, częstotliwość oproszeń
i śmiertelność przedodsadzeniowa prosiąt (Kasprzyk i Łucki 2014). Efektem
doskonalenia płodności loch jest wzrost liczebności miotu, co skutkuje niską masą
urodzeniową noworodków, i brakiem wyrównania masy ciała prosiąt w miocie,
co jest negatywnie skorelowane z ich przeżywalnością. Selekcja jaką stosowano
wybierając wysoko płodne maciory do rozrodu spowodowała wzrost liczebności
rodzących się miotów (Milewska i Falkowski, 2004; Quiniou i in., 2002). Obecnie
zwiększanie liczby prosiąt żywych przy urodzeniu i odchowanych do 21. dnia życia
jest jednym z najważniejszych zadań hodowlanych (Milewska 2008, Milewska
i Falkowski, 2004). Jednak, większa liczba prosiąt urodzonych w miocie przekłada
się zwykle na mniejszą masę ich ciała przy urodzeniu, co może powodować większą
ich śmiertelność w okresie okołoporodowym oraz w trakcie trwania laktacji (English
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i in., 1988; Jarczyk i in., 2011; Johnson i in., 1999; Kapell i in., 2011; Kitkha i in.
2017; Milewska i in., 2008; Wolf i in., 2008). Śmiertelność prosiąt w trakcie
odchowu jest główną przyczyną strat w produkcji trzody chlewnej, a tym samym
głównym elementem wpływającym na opłacalność chowu i wyniki produkcji.
(Caceras,2001).
Masa urodzeniowa i zmienność masy ciała wewnątrz miotu wpływa
na przeżywalność prosiąt i ich tempo wzrostu, a masa ciała noworodków jest
pozytywnie skorelowana z ich masą ciała w dniu odsadzenia oraz podczas tuczu
(Filiz i in., 2009; Milligan i in. 2002a; Quesnel i in., 2008; Wolf i in., 2008).
Na rysunku 1 zaprezentowano zmiany mas ciała prosiąt podczas okresu odchowu
w zależności od ich masy ciała w dniu urodzenia (Królewska i in. 2014).

Rysunek 1. Masa ciała prosiąt lekkich i ciężkich podczas odchowu (Królewska i in.

Czynnikami wpływającymi na masę urodzeniową noworodków są liczebność
miotu oraz kolejność miotu lochy. Generalnie, lochy pierwiastki w porównaniu
z wieloródkami rodzą mniej liczne mioty o niższej masie ciała (Bocian 2010,
Damagaard i in. 2003). Z kolei w licznych miotach wieloródek w grupie pozostają
prosięta nadliczbowe, dla których brakuje czynnych sutków (Marandua i in., 2015).
Niedostateczne pobranie siary bogatej w swoiste przeciwciała przez oseski skutkuje
głodem i hipotermią oraz wzrostem podatności prosiąt na infekcje (Sosnowska,
2010). Badania Miligana i in. (2002b) wskazują, że przy wzrastającej liczbie miotów
pochodzących od lochy istotnie wzrasta zróżnicowanie masy ciała wewnątrz miotu
oraz śmiertelność prosiąt w czasie odchowu.
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Preferowana wysoka płodność rzeczywista loch w konsekwencji prowadzi
do niewyrównanych miotów pod względem masy ciała, co negatywnie wpływa
na efektywność tuczu i uniemożliwia uzyskanie wyrównanej partii zwierząt do uboju
(Fix i in. 2010a; Fix i in. 2010b).
Celem niniejszej pracy było wykazanie wpływu kolejnego miotu lochy
na masę ciała nowonarodzonych prosiąt oraz na zmienność masy ciała prosiąt
odchowanych do 28. dnia życia.
Materiały i metody
Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu uzyskano z dokumentacji
prowadzonej w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Spółka z o.o.
Ferma produkuje i sprzedaje prosięta oraz warchlaki w cyklu otwartym.
Rytm produkcji wynosi 21 dni, a prosięta są odsadzane od loch w wieku 28 dni.
W tym wieku prosięta o masie 7-9 kg przemieszczane są do warchlakarni, w której
przebywają do wieku ok.70 dni. Lochy żywione były zbilansowaną mieszanką
pełnoporcjową dostosowaną do kondycji i fazy cyklu rozpłodowego zgodnie
z Normami żywienia świń (1993). Materiał zwierzęcy stanowiło 150 miotów
pochodzących łącznie od 30 loch (15 loch rasy wbp i 15 loch rasy pbz),
które 1urodziły ogółem 2031 prosiąt (w tym 1012 prosiąt urodzonych przez lochy
rasy wbp i 1019 prosiąt urodzonych przez lochy rasy pbz).
Uzyskane

dane

poddano

analizie

statystycznej,

wyliczając

średnie

arytmetyczne za pomocą programu Statistica 12.5.
Wyniki i ich omówienie
Analizując wyniki przedstawione w tabeli 1. można zauważyć, że najwyższą
masą ciała przy urodzeniu odznaczały się prosięta pochodzące z drugich miotów,
które były cięższe o ponad 22% od prosiąt pochodzących z miotów od pierwiastek.
W grupie loch pierwiastek (Tabela 2) zaobserwowano wyższą śmiertelność prosiąt
na poziomie 11,92% co spowodowało, że liczba prosiąt odsadzonych od tej grupy
loch była niższa niż w pozostałych grupach (Tabela 1). W porównaniu do pierwszego
oproszenia zmniejszyła się śmiertelność przedodsadzeniowa prosiąt w II i III miocie,
natomiast w IV miocie wskaźnik ten był dużo wyższy i wynosił 16,39%,
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na co wpłynęła w dużej mierze większa liczba prosiąt w miocie i wyższa masa
urodzonego miotu. Z kolei w VI miocie śmiertelność prosiąt była najniższa
i wyniosła 1,92% (Tabela 2). Badania Roehe i Kalm (2000) przeprowadzone na 12
727 żywo urodzonych prosiętach pochodzących z 1 338 miotów wykazały, że wraz
z kolejnym miotem lochy wzrastała śmiertelność prosiąt, co mogło być związane
ze wzrostem liczby prosiąt urodzonych w miocie, a także ze zróżnicowaniem ich
masy ciała w obrębie miotu. W badaniach tych niewyrównane mioty przejawiały
tendencję do wyższej śmiertelności. Natomiast w badaniach Zotti i in. (2017)
oraz Filiz i in. (2009) nie zaobserwowano wpływu kolejnych miotów lochy
na przeżywalność prosiąt. W pracy Zotti i in. (2017) śmiertelność prosiąt
w pierwszych 7 dniach życia wynosiła 6,2%, a od dnia urodzenia do 21 dnia życia
9,7%, natomiast w wieku 21-59 dni życia prosiąt wskaźnik ten spadł do poziomu
1,2%.

Tabela 1.
Wpływ kolejności miotu na średnią liczbę prosiąt w miocie oraz średnią masę ciała prosięcia od
dnia urodzenia do dnia odsadzenia w wieku 28 dni.

Kolejny
miot:

Średnia
liczba
prosiąt
urodzonych

Średnia liczba
prosiąt
odsadzonych

Średnia
masa ciała
prosięcia
przy
urodzeniu
(kg)

I
II
III
IV
V
VI

10,9
12,0
10,6
12,2
11,6
10,4

9,6
11,4
10,4
10,2
11,0
10,2

1,51
1,65
1,56
1,45
1,61
1,37

Średnia
masa
ciała
prosięcia
w 21.
dniu
laktacji
(kg)
5,72
5,68
5,8
6,21
5,82
5,76

Średnia
masa ciała
prosięcia
w dniu
odsadzenia
(kg)
7,50
7,40
7,32
6,98
7,30
6,67

Większe pod względem liczebności mioty były jednocześnie cięższe,
a analizując wyniki z tabeli 3. można także zaobserwować, że wraz ze zwiększającą
się liczebnością prosiąt w miotach wieloródek wzrastał procent prosiąt o masie ciała
urodzeniowej poniżej 1 kg. Było to najbardziej widoczne w grupie prosiąt
pochodzących z IV miotu loch, w której aż 13% noworodków charakteryzowało się
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niską masą ciała (poniżej 1 kg) przy urodzeniu. w obrębie tej grupy odnotowano też
najwyższy procent upadków prosiąt (16,39%). Badania Kitkha i in. (2017)
potwierdzają, że wraz z kolejnym miotem, a także przy wyższej liczebności prosiąt
w miocie następuje redukcja masy ciała prosiąt przy urodzeniu, a także wzrasta
zmienność tej cechy w obrębie miotu.
Tabela 2.
Wpływ kolejnego miotu na średnią masę miotów prosiąt odchowanych do 28 dnia życia

Kolejny miot:

Średnia masa
miotu
urodzonego
kg

I
II
III
IV
V
VI

15,36
19,76
16,55
17,69
18,75
14,34

Średnia
masa
miotu
w 21 dniu
laktacji
54,93
64,78
60,38
62,30
64,04
58,76

Średnia masa
miotu w dniu
odsadzenia
(28 dzień
życia)
72,92
85,47
76,22
71,26
80,39
68,06

Śmiertelność
(%)
11,92
5,00
1,88
16,39
5,17
1,92

Tabela 3.
Masa prosiąt w zależności od kolejności miotu i średniej liczby prosiąt w miocie

Kolejny miot:

Średnia liczba
prosiąt
urodzonych

Średnia liczba
prosiąt żywo
urodzonych

I
II
III
IV
V
VI

10,9
12,0
10,6
12,2
11,6
10,4

10,2
11,6
10,4
10,4
11,2
10,4

% prosiąt
w miocie o masie
ciała
urodzeniowej
poniżej 1 kg
0
12
0
13
11
0

W badaniach Milligana i in. (2002) niskiej masie ciała osesków przy
urodzeniu towarzyszył również wzrost liczby martwych prosiąt w miocie oraz strat
w trakcie

odchowu

(Milligan

i in.,

2002).

Może

to

mieć

związek

z wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu, czyli z tzw. syndromem IUGR
(ang. intrauterine growth retardation) i ze stłoczeniem macicznym, czyli syndromem
IUC ( ang. intrauterine crowdin). Przy dużej liczbie płodów pojemność macicy staje
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się czynnikiem ograniczającym i dochodzi do stłoczenia wewnątrzmacicznego,
co skutkuje ograniczonym wzrostem płodów. Prosięta z syndromem IUGR mogą
osiągnąć tylko 1/2 lub 1/3 masy ciała największego prosięcia z miotu (Rekiel i in.
2013; Rekiel i Królewska, 2014). Canario i wsp. (2006) donoszą, że wraz ze
wzrostem liczby oproszeń loch, wzrastało prawdopodobieństwo urodzeń martwych
i słabszych prosiąt. Potwierdził to również w swoich badaniach Kilbride i in. (2012),
które wskazały, że ryzyko urodzeń martwych prosiąt było wyższe w grupie
wieloródek, które urodziły więcej niż 6 miotów. Może mieć to związek z tym, że
starsze lochy mają wydłużone porody, przez co rodzą słabsze, mniej konkurencyjne
prosięta, które przy licznych miotach wieloródek mają utrudniony dostęp do sutków.
Niskie spożycie siary bogatej w przeciwciała w pierwszych godzinach życia skutkuje
podatnością prosiąt na infekcje, co prowadzi do wzrostu wskaźnika śmiertelności
(Sosnowska, 2010). Prawdopodobnie stłoczenie maciczne oraz wydłużone porody
loch wpłynęły na masę ciała przy urodzeniu i jej zróżnicowanie wewnątrz miotu
w grupie prosiąt pochodzących z IV miotów wieloródek.

Rysunek 2. Wpływ masy ciała w dniu urodzenia na przyrosty dobowe i przeżywalność prosiąt
(Milligan i in 2002)

265

Wyniki powyższych badań wskazują, że VI mioty loch charakteryzowały się
najniższą masą ciała w dniu odsadzenia, a prosięta pochodzące z tych miotów
najniższą masą ciała w 28 dniu życia (Tabela 1 oraz Tabela 2). W związku z coraz
większą presją poprawy płodności u loch i otrzymywaniem od nich liczniejszych
miotów istotne jest, aby producenci brakowali ze stada lochy, u których zauważono
spadek możliwości produkcyjnych i w odpowiednim momencie zastępowali je
bardziej produktywnymi i wydajnymi lochami. Największy nacisk należy położyć na
masę urodzeniową prosiąt i sposoby zmniejszenia niskiej masy ciała noworodków.
Na rysunku 2. zamieszczono dane z badań Milligan, (2002), z których ewidentnie
widać jaki wpływ ma masa ciała prosiąt w dniu urodzenia na ich późniejszy wzrost
oraz przeżywalność do 28 dnia.
Zdolność do zwiększania wielkości miotu przy jednoczesnym utrzymaniu
odpowiedniej masy ciała prosiąt może znacząco poprawić zyski producentów
wieprzowiny.
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Streszczenie
Plenność gospodarcza, czyli liczba prosiąt odsadzonych od jednej lochy
w ciągu roku w głównej mierze kształtuje ekonomikę produkcji trzody chlewnej,
ponieważ większa liczba prosiąt odchowanych przez lochę w okresie jednego roku
gwarantuje niższe koszty jednostkowe i zwiększenie poprawy efektywności
produkcji (Kasprzyk i Łucki 2014; Jasek, 2012). Efektem doskonalenia płodności
loch jest wzrost liczebności miotu, co skutkuje niską masą ciała noworodków, co jest
negatywnie skorelowane z ich przeżywalnością. Preferowana wysoka płodność
rzeczywista

loch

w konsekwencji

prowadzi

do

niewyrównanych

miotów,

co negatywnie wpływa na efektywność tuczu i uniemożliwia uzyskanie wyrównanej
partii zwierząt do uboju (Fix i in. 2010a; Fix i in. 2010b). W niniejszym opracowaniu
analizie poddano 150 miotów pochodzących łącznie od 30 loch rasy wbp i pbz, które
urodziły łącznie 2031 prosiąt. Zebrane dane poddano ocenie w celu określenia
wpływu kolejnego miotu lochy na masę ciała prosiąt urodzonych i odchowanych
do 28. dnia życia. Najwyższą masą ciała przy urodzeniu odznaczały się prosięta
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pochodzące z drugich miotów, które były cięższe o ponad 22% od prosiąt
pochodzących z miotów od loch pierwiastek. Wraz ze zwiększającą się liczebnością
prosiąt w miotach wieloródek wzrastał procent prosiąt o masie ciała urodzeniowej
poniżej 1 kg. Było to najbardziej widoczne w grupie prosiąt pochodzących z IV
miotu loch, w której aż 13% noworodków charakteryzowało się niską masą ciała
(poniżej 1 kg) przy urodzeniu. W obrębie tej grupy odnotowano też najwyższy
procent upadków prosiąt (16,39%). Z kolei VI mioty loch charakteryzowały się
najniższą masą ciała w dniu odsadzenia, a prosięta pochodzące z tych miotów
najniższą masą ciała w 28 dniu życia.

Summary
Selection for maximum prolificacy has resulted in an increase in piglets per
litter and more weaned piglets per litter. It has also resulted in lower birth weight,
higher percent mortality of piglets during lactation and variation throughout the
finishing phase, which is a major cause of wastage in pig production. Parity affecting
birth weight because sows in first parity have lower birth weight than multiparous
sows. This experiment was performed on 30 sows and their 2031 piglets
to investigate the effects of parity on birth weight, weight on 21st day of lactation
and mortality rate. Data were analyzed including parity, litter size, average birth
weight, average weight on 21st day of lactation, average weaning weight, percentage
of small piglets and mortality rate. Piglets born at second parity had over 22% higher
average birth weight than those born to primiparous sows. On the contrary, 13% of
piglets born at fourth parity weighed less than 1 kg at birth and in this group of
piglets mortality rate reached 16.39%. The lowest body weigh at weaning (28 day of
age) had piglets born at sixth parity.
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CHOROBOTWÓRCZY POTENCJAŁ CRONOBACTER
SAKAZAKII
PATHOGENIC POTENTIAL OF CRONOBACTER SAKAZAKII

Wstęp
Cronobacter sakazakii gram negatywna, fakultatywnie anaerobowa bakteria
należąca do rodziny Enterobacteriaceae, jako osobny gatunek został opisany dopiero
w 1980 roku przez z Farmera i wsp. (Forsythe S, 2010, s. 1-2, Hunter, 2018 s. 533).
Poprzednio traktowana była jako szczepy Enterobacter cloacae wytwarzający żółty
barwnik (Nazarowec-White1 1997, s. 103), hybrydyzacja DNA-DNA pozwoliła
wykazać, że Cronobacter skazakii jest związany z Enterobacter i Citrobacter w 4154%. Farmer i wsp. opisali 15 grup należących do E. skazakii opierając się o profile
biochemiczne (Farmer i wsp, 1980, s. 569-573). Późniejsze bania, na początku XXI
wieku, oparte na analizach sekwencji genów 16S rRNA, jak i hsp60 pozwoliły
określić, że C. sakazakii występuje w co najmniej 4 grupach genomowych (Forsythe,
2010 s. 1-2).

Cel pracy
Celem pracy było przeanalizowanie dostępnych artykułów dotyczących
Cronobacter sakazakii i określenie jego potencjału chorobotwórczego.
Występowanie C. sakazakii
Cronobacter

sakazakii

jest

często

występującą

bakterią

zwłaszcza
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w przemyśle spożywczym. Powszechnym źródłem zakażeń jest mleko w proszku
oraz sproszkowane mieszanki dla niemowląt. Yao (2012) po zbadaniu 185 prób
mieszanek dla niemowląt z różnych źródeł aż w 13% stwierdził obecność
Cronobacter sakazakii. W badaniach Iversen (2004) C. sakazakii wykryto w 10,2%
prób sproszkowanych mieszanek dla niemowląt i 4,17% prób mleka w proszku.
Badania przeprowadzone przez Maćkiw (2011) na próbach pochodzących z Polskich
sklepów oraz zakładów mleczarskich nie wykryły obecności C. sakazakii
w preparatach dla niemowląt. Problem z występowaniem tego patogenu dotyczy
również innych produktów mleczarskich jak mleko surowe, sery, jogurt Dahi.
Ponadto warzywa jak pomidory, ogórki, marchew, kapusta i inne warzywa liściaste
(Rajani, 2016, s. 108), produkty mięsne, w tym drób, wieprzowina, mogą być
źródłem występowania Cronobacter sakazakii kiełbasy (Molly i wsp., 2008, s. 504,
Jimenez i wsp., 2003 s. 451-456, Leclercq 2002, s. 1631-1638). Produkty zbożowe
oraz przyprawy charakteryzują się rzadkim występowaniem bakterii z gatunku C.
sakazakii (Restiano i wsp., 2006, s. 315-322, Shaker i wsp. 2007, s. 1241-1251).
W zakładach produkcyjnych, gdzie w wytwarzanych produktach stwierdzono
obecność C. sakazakii nie wykryto obecności patogenu na ścianach, podłogach
oraz urządzaniach do produkcji (Shaker i wsp. 2007, s. 1415-1415).

Cronobacter sakazakii u ludzi
Drugim podstawowym źródłem występowania Cronobacter sakazakii obok
przemysłu spożywczego jest środowisko szpitalne. Wyizolowywano ten gatunek
z próbek klinicznych, w tym płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi, szpiku kostnego,
plwociny, moczu, zapalenia wyrostka robaczkowego oraz z sond do żywienia
dojelitowego (Forsythe, 2010, s. 1-5).
Większość opisanych przypadków zakażenia bakterią C. sakazakii dotyczy
dzieci w okresie noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym, z czego
większość infekcji nastąpiło w skutek zakażeń szpitalnych a tylko nieliczne poprzez
preparaty dla niemowląt (Lai 2001, s. 113-122) oraz dorosłych w wieku starczym,
choć zdążają się przypadki infekcji w każdej grupie wiekowej (Forsythe, 2010 s. 1-5
,Lai, 2001, s. 113-122). Prawdopodobieństwo zakażenia wynosi 1 na 100 000
noworodków, przy czym w przypadku noworodków rodzonych z bardzo niską wagą
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prawdopodobieństwo wzrasta do 9,4 na 100 000 przypadków. Pierwszy śmiertelny
przypadek

odnotowano

w 1958

roku,

jeszcze

jako

Enterobacter

cloacae

wytwarzający żółty barwnik Od tego momentu FAO/WHO podaje 120
udokumentowanych przypadków zakażenia C. sakazakii z czego 27 śmiertelnych
(Forsythe, 2010, s. 1-5, Lai, 2001, s. 113-122 , WHO 2008).
Patogeneza
Śmiertelne infekcje u niemowląt obserwowano w przypadkach martwiczego
zapalenia jelit (NEC), posocznicy i zapalenia opon mózgowych. Zakażenia
w starszych grupach wiekowych to głównie bakteriemie (obecność bakterii we krwi)
a także sepsa i zakażenia bezpośrednio przez rany. Martwicze zapalenie jelit jest
nieinwazyjne, natomiast w posocznicy i zapaleniu opon mózgowych organizm
infekowany jest przez przeniknięcie przez nabłonek jelitowy. Częstość występowania
NEC

wynosi

2-5%

przedwcześnie

urodzonych

niemowląt

i 13%

w tych

noworodkach o wadze <1,5 kg przy urodzeniu. Występuje 10 razy częściej u
niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym w porównaniu z karmionymi
mlekiem matki. Martwicze zapalenie jelit wywołane przez Cronobacter ma wysoką
śmiertelność; 10-55%.
W zapaleniu opon mózgowych Cronobacter dochodzi do poważnego zniszczenia
mózgu, prowadząc do śmierci (40-80% przypadków) lub ciężkiego uszkodzenia
neurologicznego. Patogeneza zapalenia opon mózgowych różni się od Neisseria
meningitidis i Escherichia coli. Wykazuje duże podobieństwo do Citrobacter koseri
[Forsythe, 2010, s. 1-5, Jaradat i wsp. 2014, s. 1023-1037, ,Lai 2001, s. 113-122).

Mechanizm wirulencji
Cronobacter to patogen oportunistyczny, którego nie wszystkie czynniki
zjadliwości zostały zidentyfikowane. Szczególnie interesujące są C. sakazakii, C.
malonaticus i C. turciensis są jedynymi Cronobacter spp. które zostały wyizolowane
z infekcji noworodkowych. C. sakazakii może atakować ludzkie komórki jelitowe,
replikować się w makrofagach a następnie pokonywać barierę krew-mózg.
Cronobacter może produkować enterotoksyna, i podobnie jak w przypadku zapalenia
mózgu u niemowląt powodowanym przez E. coli, zewnętrzna błona białkowa A
prawdopodobnie odgrywa rolę w penetracji bakterii przez barierę krew-mózg, choć
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mechanizm prowadzący do zniszczenie komórek mózgowych jest nie do końca
poznany może być częściowo związany ze specyficzną odpowiedzią gospodarza
(Townsend 2008, s. 64, Forsythe 2010, s. 1-5).
Leczenie i oporność Cronobacter sakazakii
Bakterie z rodzaju Cronobacter, w tym Cronobacter sakazakii są wrażliwe
na większość antybiotyków włączając amikacynę, kotrimoksazol, tetracyklinę,
tazocynę, piperacylinę, moksyfoksacynę, meropenem, lewofloksacynę, imipenem,
gentamycynę, kolistynę, cyprofloksacynę, chloramfenikol, ceftazydym, cefotaksym,
cefepim, aztrenam. Wykazują jednak oporność na kwas klawulanowy, cefazolinę
oraz ampicylinę
Obok oporności na niektóre antybiotyki Cronobacter sakazakii charakteryzuje się
dużą tolerancją na wiele czynników stresogennych. Jako członek rodziny
Enteobacteriace optimum temperaturowe dla wzrostu można zaobserwować w 37oC,
istnieją badania w których C. sakazakii rozwijał się w 56oC, minimalną temperaturą
przy której odnotowano rozwój było 5oC. Charakterystyczną cechą tej bakterii jest
wysoka

przeżywalność

podczas

procesu

suszenia

oraz

w warunkach

hiperosmotycznych przez co jest tak często obecna w suszonych produktach
mleczarskich. Niektóre szczepy tego patogenu są wstanie rozwijać się w pożywce
z 10% zawartością NaCl. Wartość pH skuteczna do zatrzymania rozwoju patogenu
wynosi 2,5. (Beuchat, 2008, s. 204–213, Caubilla-Barron, 2007, s. 3979- 3985,
Fakruddin, 2018, s. 63, Fei, 2018, s. 5430–5439).
Oznaczanie Cronobaceter sakazakii w produktach spożywczych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej
W oparciu o decyzję Komisji Naukowej do spraw Zagrożeń Biologicznych
(Komisja

BIOHAZ)

Europejskiego

Urzędu

ds.

Bezpieczeństwa

Żywności

we wrześniu 2009 roku stwierdzono, że w przypadku preparatów dla niemowląt,
preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów pochodnych
zagrożenie mikrobiologiczne stanowią bakterie z rodzaju Salmonella oraz
Cronobacter sakazakii. Obecność tych czynników chorobotwórczych stanowi
znaczne ryzyko, jeśli warunki po przygotowaniu preparatu do spożycia umożliwiają
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rozmnażanie. Za wskaźnik ryzyka można przyjąć częściej obecne bakterie z rodziny
Enterobacteriaceae. Zalecenia Europejskigo Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
obejmują monitorowanie i badanie obecności bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w gotowym produkcie. Biorąc
pod uwagę, że rodzina Enterobacteriaceae oprócz gatunków chorobotwórczych
obejmuje również gatunki bakterii środowiskowe, występujące często w środowisku
produkcji żywności i niestanowiące zagrożenia dla zdrowia, po wykryciu obecności
bakterii z rodziny Enterobacteriaceae można rozpocząć badanie obecności
wybranych patogenów.
Zgodnie z rozporządzeniem

WE 2073/2005 w sprawie

kryteriów mikrobiologicznych

dotyczących środków spożywczych z dnia 15 listopada 2005 roku preparaty
w proszku

dla

niemowląt

i żywność

dietetyczna

w proszku

specjalnego

przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy
należy badać na obecność bakterii z gatunku Cronobacter sakazakii, pobierając
30 prób z końcowego etapu produkcji. Analizę obecności przeprowadza się zgodnie
z ISO /DTS 22964. Według rozporządzenia za jakość niezadowalająca, uważa się
produkt w którym obecność bakterii Cronobacter skazakii stwierdzono nawet
w jednej próbce (Rozporządzenie WE 2073/2005).

Podsumowanie
Cronobacter sakazakii jest często występującą bakterią w przemyśle
spożywczym oraz w środowisku klinicznym poprzez wysoką odporność na czynniki
stresowe, suszenie oraz warunki hiperosmotyczne. Infekcje powodowane przez ten
patogen nie występują często ale charakteryzują się wysoką śmiertelnością zwłaszcza
wśród dzieci w okresie noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym, z racji
tego do systemów bezpieczeństwa oraz badań jakościowych należałoby dodać te,
określające obecność Cronobacter sakazakii nie tylko w produktach mleczarskich
przeznaczonych dla dzieci we wczesnym okresie rozwoju.
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Streszczenie
Cronobacter sakazakii należąca do rodziny Enterobacteriaceae jest gram
negatywną, fakultatywnie anaerobową bakterią, która ze względu na wysoką
śmiertelność infekcji stała się przedmiotem wielu badań podczas ostatnich lat.
Obecność tej bakterii jest powszechna w przemyśle spożywczym zwłaszcza
w produktach

mleczarskich,

warzywach

oraz

mięsach.

Rzadko

występuje

w produktach zbożowych. Duża część infekcji jest powodowana zakażeniami
klinicznymi. Mimo dużej wrażliwości na działanie antybiotyków charakteryzuję się
dużą odpornością na procesy suszenia oraz w warunkach hiperosmotycznych
oraz inne czynniki stresogenne. Infekcje C. sakazakii mimo, że dotyczą wszystkich
grup wiekowych, śmiertelne są przede wszystkim we wczesnym okresie rozwoju.
Mechanizm wirulencji tego patogenu wciąż jest obiektem badań.

Summary
Cronobacter sakazakii belong to the Enterobacteriaceae family and are
facultative anaerobic, Gram-negative bacilli. This pathogen is characterized by high
infection mortality. Thus it became main subject of many researches in recent years.
Occurancy this bacteria is widespred in food industries, especially in diary product,
vegetables, and meat. Sparcely occure in weat products. Large part of infections is
caused by nonsomical infections.. Despite the high sensitivity to antibiotics, it is
characterized by high resistance to thermal processes and hyperosmotic environment
and others stress factors. Infections caused by C. sakazakii even though affect all age
groups are lethal primarily for children in in the early stages of development.
Virulence mechanism is still subject of reasarches.
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ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ BAKTERII Z RODZAJU
ENTEROCOCCUS IZOLOWANYCH Z SUSHI
ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ENTEROCOCCUS STRAINS
ISOLATED FROM SUSHI

Wstęp
Bakterie należące do rodzaju Enterococcus są Gram-dodatnimi ziarniakami.
Są one względnymi beztlenowcami, nie przetrwalnikują, są także katalazoujemne.
(Nallapareddy i in. 2003, s. 1736). Są oporne na szerokie spektrum wartości
charakteryzujących warunki środowiska. Między innymi wykazują zdolność wzrostu
w temperaturze w zakresie 10 – 45oC, tolerują kwasowość środowiska w zakresie pH
4,5 - 9,6, a także stężenie NaCl dochodzące do 6,5%. Mogą rosnąć również
w obecności azydku sodu i stężonych soli żółci (Sherman 1937, S. 15).
Przedstawiciele rodzaju Enterococcus to komensale przewodu pokarmowego
ludzi i zwierząt, wchodzą w skład jego naturalnej mikrobioty. Są szeroko
rozpowszechnione w środowisku naturalnym, głównie w wodach powierzchniowych
i glebie.

Źródłem

zanieczyszczenie

ich

występowania

wody lub

w rezerwuarach

gleby fekaliami.

środowiskowych

Powszechność

jest

występowania

enterokoków oraz ich oporność na skrajne wartości parametrów środowiskowych
skutkuje

często

zanieczyszczeniem

surowców

i produktów

spożywczych

pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Kontaminacja surowców roślinnych jest
wynikiem nieprawidłowo prowadzonego nawożenia naturalnego, bądź używania
do nawadniania upraw wody zanieczyszczonej fekaliami. Natomiast kontaminacja
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surowców pochodzenia zwierzęcego jest wynikiem prowadzenia uboju zwierząt
w nieodpowiednich warunkach, przy pominięciu podstawowych zasad higieny.
Dochodzi wtedy do zanieczyszczenia pierwotnie jałowego mięsa zawartością
przewodu pokarmowego, w której znajduje się duża liczba komórek bakteryjnych
(Giraffa

2002,

s.

5).

Ponieważ

zanieczyszczenie

enterokokami

świadczy

o zanieczyszczeniu kałowym, stanowią one jeden ze wskaźników sanitarnych
czystości wody oraz wskaźników higienicznych produkcji żywności (Sherman 1937,
s. 35, Klein 2003, s. 127).
Wysoka przeżywalność komórek Enterococcus sprawia często, że proces
produkcji żywności nie warunkuje eliminacji wszystkich komórek drobnoustrojów
z surowca. Przez to bakterie te stają się częścią mikroflory resztkowej gotowych
produktów. Dotyczy to nawet tych produktów, które charakteryzują się wysokim
stopniem przetworzenia, czyli takich, których produkcja obejmuje wiele etapów
(van der Berghe i in. 2006, s. 162). Enterokoki często izolowane są z produktów
spożywczych. Autorzy podają, że mogą one brać udział w transferze genów
oporności. Po zasiedleniu przewodu pokarmowego konsumenta, do którego dostają
się wraz z żywnością, mogą, na drodze horyzontalnego transferu genów, przekazać
geny oporności innym drobnoustrojom. Dane literaturowe wskazują, że enterokoki są
jedynie

elementem

pośredniczącym

w transferze

genów.

Jak

dotąd

nie wykazano bowiem zależności między wprowadzeniem wraz z żywnością bakterii
z rodzaju Enterococcus do organizmu człowieka a bezpośrednim zagrożeniem
dla zdrowia człowieka (Mannu i in. 2003, s. 295).
Dane literaturowe podają, że drobnoustroje należące do rodzaju Enterococcus
charakteryzują się naturalną opornością na antybiotyki z wielu grup biochemicznych,
m. in. cefalosporyny, klindamycynę, a także aminoglikozydy w niskich stężeniach.
Dwa gatunki - Enterococcus casseliflavus i Enterococcus gallinarum są dodatkowo
oporne są na glikopeptydy w niskich stężeniach (Hollenbeck i Rice 2012, 426). Geny
kodujące oporność na te antybiotyki są zlokalizowane na chromosomie bakteryjnym.
Istnieje także grupa antybiotyków, która działa bakteriostatycznie wobec gatunku
Enterococcus faecalis - penicylina, ampicylina oraz wankomycyna. Wykazano także,
że zazwyczaj bakterie z gatunku Enterococcus faecium częściej wykazują oporność
na antybiotyki β-laktamowe niż Enterococcus faecalis (Williamson i in. 1985,
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s. 1937). Szczepy Enterococcus wykazujące oporność na antybiotyki izolowane są
zarówno z surowców jak i produktów gotowych do spożycia. Bibliografia wskazuje
też, że to z produktów spożywczych i wody pitnej pochodzą antybiotykooporne
szczepy enterokoków izolowane z przewodu pokarmowego (Witte 2000, s. 323).
Rozprzestrzenianie się antybiotykoooporności wśród drobnoustrojów jeszcze
do niedawna było rozpatrywane jedynie w kontekście mikrobiologii klinicznej
i medycyny. Dopiero niedawno badacze skupili się na innych obszarach, takich jak
mikrobiologia żywności. Badania te dotyczyły jednak w większości żywności
surowej. Ze względu na zmiany w stylu życia społeczeństw wzrosło zainteresowanie
żywnością gotową do spożycia jako źródłem lekoopornych enterokoków. Chociaż
ilość badań poruszających ten temat wzrosła, wciąż jest ich stosunkowo niewiele.
Autorzy podają, że żywność gotowa do spożycia może być ważnym ogniwem
w

przekazywaniu

między

drobnoustrojami

genów

warunkujących

antybiotykooporność.

Cel pracy
Celem badań było określenie stopnia antybiotykooporności szczepów
Enterococcus izolowanych z próbek sushi zakupionych w barach i restauracjach
na terenie Olsztyna.
Materiał i metody badań
Analizie poddano 27 szczepów należących do rodzaju Enterococcus
izolowanych z sushi. Szczepy wchodziły w skład kolekcji szczepów Katedry
Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności WNoŻ UWM. Do czasu analiz szczepy
przechowywane były w stanie zamrożonym w systemie MicroBank. Szczegółowe
dane odnośnie źródeł izolacji szczepów przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 1.
Badane szczepy Enterococcus
Symbol szczepu
S1
S1a
S2
S2a
S3
S3a
S4
S4a
S5
S6
S7
S7a
S8
S8a
S9
S9a
S10
Su1
Su2
Su5
Su6
Su8
Sus1
Sus3
Sus4
Sus6
Sus10

Gatunek
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis

Źródło izolacji
Hosomaki z łososiem
Hosomaki z łososiem
Nigirii z węgorzem
Nigirii z węgorzem
California pasta tobiko
California pasta tobiko
California gold
California gold
Nigiri z krewetką
Nigiri z tuńczykiem
Nigiri z łososiem
Nigiri z łososiem
Futomaki tatar w tempurze
Futomaki tatar w tempurze
Wasabi
Wasabi
Imbir
Hosomaki z łososiem
Nigirii z węgorzem
Nigiri z krewetką
Nigiri z tuńczykiem
Futomaki tatar w tempurze
Hosomaki z łososiem
California pasta tobiko
California gold
Nigiri z tuńczykiem
Imbir

1. Przygotowanie szczepów do analizy
Szczepy zostały rozmrożone poprzez przeniesienie kilku kapsułek z fiolki
do bulionu z wyciągiem mózgowo-sercowym (BHI). Inkubację prowadzono
w temperaturze 37oC przez 24 h. Następnie przesiano szczepy na agar odżywczy
celem ich namnożenia i ponownie inkubowano 24 h w temperaturze 37oC.
2. Określenie lekowrażliwości szczepów metodą dyfuzyjno – krążkową
Uzyskane pojedyncze kolonie Enterococcus zawieszono ezą w jałowym
płynie fizjologicznym do uzyskania zawiesiny o gęstości 0,5 stopnia w skali
McFarlanda. Następnie wykonano antybiogram metodą dyfuzyjno - krążkową.
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Z przygotowanej zawiesiny wykonano na podłożu Mueller-Hinton posiew przy
użyciu jałowych wymazówek. Następnie nałożono krążki z antybiotykami. Listę
zastosowanych antybiotyków przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 2.
Użyte antybiotyki
Stężenie antybiotyku
β-laktamy
Ampicylina (AMP)
10 µg
Penicylina (P)
10 U
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna (CIP)
5 µg
Levofloksacyna (LEV)
5 µg
Norfloksacyna (NOR)
10 µg
Aminoglikozydy
Gentamycyna (CN)
120 µg
Streptomycyna (S)
300 µg
Kanamycyna (K)
30 µg
Neomycyna (N)
30 µg
Tobramycyna (TOB)
10 µg
Glikopeptydy
Teikoplanina (TEC)
30 µg
Wankomycyna (VA)
30 µg
Makrolidy, linkozamidy, streptograminy (MLS)
Erytromycyna (E)
15 µg
Chinuprystyna-dalfoprystyna (QD)
15 µg
Tetracykliny
Tetracykilna (TE)
30 µg
Tigecyklina (TGC)
15 µg
Inne
Chloramfenikol (C)
30 µg
Fosfomycyna (FOT)
200 µg
Linezolid (LZD)
30 µg
Nitrofurantoina (F)
300 µg
Rifampicyna (RD)
5 µg
Antybiotyk

Płytki inkubowano w 37oC przez 24 h. Po inkubacji zmierzono średnicę
zahamowania wzrostu bakterii. Uzyskane wyniki odniesiono do wytycznych
przedstawionych przez Instytut Norm Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI –
Clinical and Laboratory Standards Institute).
Dalsze analizy przeprowadzono na wyizolowanym z badanych szczepów
genomowym DNA, również należącym do kolekcji Katedry.
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3. Określenie obecności genów warunkujących lekooporność
Amplifikację genu tet(K) wykonano zgodnie z Gevers i in. (2003). Skład
mieszaniny reakcyjnej: 10x bufor reakcyjny, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, po 0,5
µM primerów, 1 U TaqDNA, 2 µl DNA.
Określenie obecności genów tet(M), tet(L) przeprowadzono zgodnie
z Roberts (1994), zaś amplifikację genu erm(B) prowadzono tak, jak opisali Latini
i in. (1999). Skład mieszaniny reakcyjnej: 10x bufor, 2,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP,
1U TaqDNA, po 0,4 mM primerów, 2 µl DNA.
Oznaczanie obecności genu int wykonano z zastosowaniem starterów
i warunków reakcji opisanych przez Doherty i in. (2002). Skład mieszaniny
reakcyjnej: 10x bufor reakcyjny, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, 1U TaqDNA, po 1
µM primerów, 2 µl DNA.
Każdą z reakcji prowadzono w końcowej objętości 25 µl. Mieszaniny
reakcyjne dopełniano do tej objętości jałową wodą destylowaną.
Zestawienie primerów użytych w wymienionych reakcjach przedstawiono
poniżej.
Tabela 3.
Użyte primery

Gen

tet(K)

tet(M)

tet(L)

erm(B)

int
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Startery

Sekwencja starterów 5’-3’

tetK-f

TTATGGTGGTTGTAGCTAGAAA

tetK-r

AAAGGGTTAGAAACTCTTGAAA

tetM-f

GTGGACAAAGGTACAACGAG

tetM-r

CGGTAAAGTTCGTCACACAC

tetL-f

TGGTGGAATGATAGCCCATT

tetL-r

CAGGAATGACAGCACGCTAA

ermB-f

TGGTATTCCAAATGCGTAATG

ermB-r

CTGTGGTATGGCGGGTAAGT

int-f

GCGTGATTGTATCTCACT

int-r

GACGCTCCTGTTGCTTCT

Wartość

Temp.

produktu

przyłączania

PCR (pz)

starterów

Źródło

Gevers
348

55°C

i in.
2003
Roberts

406

229

1994
Roberts
62°C

1994
Latini

745

i in.
1999
Doherty

1028

50°C

i in.
2002

4. Elektroforeza
Elektroforezę prowadzono w celu rozdziału produktów reakcji PCR.
Do każdej probówek zawierających produkty reakcji, dodano 2μl obciążnika Orange.
Następnie próby wprowadzono do studzienek w 1,5% żelu agarowym z dodatkiem
bromku etydyny. Elektroforeza prowadzona była w buforze 1xTBE. Warunki były
następujące: napięcie 100V/5 min., a następnie 70V/60 min. W celu określenia
wielkości amplikonu, w żelu rozdzielano także markery mas molekularnych (100bp).
Produkty rozdziału wizualizowano w świetle UV przy pomocy urządzenia G-Box.
Wyniki badań i dyskusja
Z rezultatów uzyskanych w czasie badań wynika, że odsetek szczepów
wykazujących oporność na zastosowane leki przeciwdrobnoustrojowe jest wysoki.
Antybiotykiem, na który badane szczepy były oporne w największym odsetku jest
kanamycyna i rifampicyna. Oporność na nie wykazało ponad 70% badanych
szczepów. Z drugiej strony wykazano 8 antybiotyków, które były skuteczne wobec
wszystkich szczepów – lewofloksacyna, gentamycyna, streptomycyna, tobramycyna,
teikoplanina, wankomycyna, tigecyklina i chloramfenikol. Jedynie 4 szczepy nie
wykazywały oporności na żaden z zastosowanych antybiotyków, zaś aż 85%
szczepów było opornych na więcej niż jeden antybiotyk (Rysunek 1). Spośród
badanych szczepów żaden nie wykazał oporności na wszystkie zastosowane
antybiotyki (Tabela 4).
Najwięcej było szczepów opornych na kanamycynę i rifampicynę. Wysoki
odsetek szczepów opornych zanotowano także dla erytromycyny, neomycyny,
tetracykliny oraz połączenia chinuprystyna/dalfoprystyna. Na pozostałe antybiotyki
oporność wykazywał dużo mniejszy odsetek szczepów (Rysunek 1).
Większość badanych szczepów wykazywała wielooporność. Niespełna 15%
szczepów było wrażliwych na wszystkie zastosowane antybiotyki. Jeden z badanych
szczepów oporny był na 10 stosowanych w badaniach antybiotyków (Rysunek 2).
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Tabela 4.
Fenotyp oporności i geny oporności
Geny

Symbol szczepu

Oporność na antybiotyki

S1

-

-

S1a

E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

S2

E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

S2a

E, QD, TE, RD, K, N

tet(M)

S3

E, QD, TE, RD, K, N

tet(M)

S3a

E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

S4

NOR, E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

S4a

E, QD, FOT, RD, K, N

-

S5

E, QD, TE, RD, K, N

tet(M)

S6

E, QD, TE, C, RD, K, N

tet(M)

S7

NOR, E, QD, RD, K, N

-

S7a

E, TE, RD, K, N

tet(M)

S8

E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

S8a

E,FOT, RD, K

-

S9

P,E

erm(B)

S9a

NOR, E, QD, TE, RD, K, N

tet(M)

S10

E, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

Su1

-

-

Su2

QD, FOT, K, N

-

Su5

-

-

Su6

AMP, P, CIP, NOR, E, QD, FOT, LZD, F, RD

-

Su8

NOR, QD, TE, FOT, RD, K

-

Sus1

-

-

Sus3

NOR, QD, RD, K, N

-

Sus4

E, QD, TE, LZD, RD, K, N

tet(M)

Sus6

E, F

-

oporności

Sus10

QD, TE, LZD, RD, S, K, N
(AMP-ampicylina, P-penicylina, CIP-ciprofloksacyna, LEV-levofloksacyna, NOR-norfloksacyna,
CN-gentamycyna,

S-streptomycyna,

K-kanamycyna,

N-neomycyna,

TEC-teikoplanina,

VA-

wankomycyna, E-erytromycyna, QD-chinuprystyna-dalfoprystyna, TE-tetracylina, C-chloramfenikol,
FOT-fosfomycyna, LZD-linezolid, F-nitrofurantoina, RD-rifampicyna)
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Rysunek 1. Procentowy udział szczepów opornych na antybiotyki
(AMP-ampicylina, P-penicylina, CIP-ciprofloksacyna, LEV-levofloksacyna, NOR-norfloksacyna,
CN-gentamycyna, S-streptomycyna, K-kanamycyna, N-neomycyna, TEC-teikoplanina, VAwankomycyna,

E-erytromycyna,

QD-chinuprystyna-dalfoprystyna,

TE-tetracyklina,

C-

chloramfenikol, FOT-fosfomycyna, LZD-linezolid, F-nitrofurantoina, RD-rifampicyna)

Rysunek 2. Zasięg oporności szczepów

Analiza częstości występowania genów oporności u badanych szczepów
wskazuje, że najczęściej występował gen tet(M). Jego obecności nie stwierdzono
jedynie u dwóch szczepów wykazujących fenotypową oporność na tetracyklinę.
Spośród 27 analizowanych szczepów jedynie jeden charakteryzował się obecnością
genu erm(B). Z kolei w żadnym ze szczepów nie stwierdzono genu integrazy int.
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W ostatnich latach wzrosło znaczenie bakterii z rodzaju Enterococcus jako
czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych, ich lekooporność stała się tematem
często poruszanym przez badaczy. Ze względu na fakt, że są to mikroorganizmy
oportunistyczne, mogą wywoływać infekcje u osób z obniżoną opornością,
najczęstsze postaci infekcji to bakteriemie, zakażenia dróg moczowych i ran.
Pesavento i in. (2014, s. 1-7) poddali analizie antybiotykooporności szczepy
Enterococcus izolowane z serów, sałatek, wędlin i surowego mięsa. Największy
odsetek wykazywał oporność na tetracyklinę (35,3%), erytromycynę (21,1%)
i gentamycynę (16,7%). Na pozostałe antybiotyki oporny był niewielki procent
szczepów. Najwięcej szczepów opornych badacze wyizolowali z surowego mięsa.
Dużą liczbę szczepów opornych wyizolowano także z sałatek. Potwierdza to,
że żywność gotowa do spożycia staje się coraz powszechniejszym źródłem
lekoopornych drobnoustrojów.
Mengeloğlu i in. (2011, s. 10-13) analizie antybiotykooporności poddali 68
szczepów Enterococcus izolowanych z produktów gotowych do spożycia. Spośród
nich najwięcej szczepów wykazywało oporność na erytromycynę i rifampicynę.
Na antybiotyki te wykazywała oporność również zdecydowana większość badanych
w tym badaniu szczepów. Kolejnym podobieństwem w uzyskanych wynikach jest
brak szczepów opornych na wankomycynę i teikoplaninę.
W niniejszym badaniu większość szczepów przejawiała wielolekooporność.
Podobne wyniki uzyskali Diarra i in. (2010, s. 8037). Badali oni szczepy
Enterococcus sp. pod kątem ich oporności na 17 antybiotyków. Zdecydowana
większość szczepów wykazywała oporność na więcej niż trzy różne antybiotyki.
Szczep o najszerszym spektrum oporności oporny był na 12 antybiotyków.
W niniejszym badaniu szacowano także częstość występowania u szczepów
Enterococcus sp. genów warunkujących oporność. Były to geny kodujące białka
błony cytoplazmatycznej o charakterze pomp – tet(K)

i tet(L)

oraz gen kodujący

ochronne białka rybosomalne – tet(M), gen kodujący enzymy modyfikujące
erytromycynę, o aktywności metylazy – erm(B) oraz gen int kodujący transpozon
Tn916-Tn1545. Większość badanych szczepów wykazywała obecność genu tet(M).
Jeden ze szczepów posiadał gen erm(B). Pozostałych genów nie stwierdzono
w żadnym z badanych szczepów. Wspomniani powyżej Diarra i in. (2010) w swojej
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pracy analizowali obecność w badanych szczepach Enterococcus sp. wielu różnych
genów warunkujących oporność na antybiotyki. Niemal połowa analizowanych przez
nich szczepów posiadała gen erm(B), 70% szczepów posiadało gen tet(L), a u 85,5%
szczepów stwierdzono obecność genu tet(M). Co więcej, 68,1% szczepów posiadało
zarówno gen tet(L), jak i tet(M). Tremblay i in (2011, s. 1642), uzyskali podobne
wyniki. Każdy ze szczepów należących do gatunku Enterococcus faecalis posiadał
gen erm(B) i jeden z genów oporności na tetracyklinę. Z kolei wśród szczepów
Enterococcus faecium wszystkie szczepy posiadały co najmniej jeden gen
warunkujący oporność na tetracyklinę, zaś u ponad 90% z nich wykazano obecność
genu erm(B). Santiago-Rodriguez i in. (2013, s. 389) analizie poddali 122 szczepy
Enterococcus sp. Spośród nich niespełna 12% wykazywało obecność genu int.
Warto wspomnieć, że oporność na każdy z antybiotyków niesie za sobą
zagrożenie. Oporność na dany antybiotyk jest wynikiem obecności konkretnych
genów. Część może być zlokalizowana ruchomych elementach genetycznych,
zwiększających znacznie ich mobilność i szansę na przeniesienie do innej komórki
na drodze horyzontalnego transferu genów. Skutkuje to rozprzestrzenianiem się
antybiotykooporności.
Dotychczas większość badań dotyczących lekooporności bakterii z rodzaju
Enterococcus skupiała się na szczepach klinicznych i środowiskowych. Ze względu
na coraz większy udział żywności gotowej do spożycia w diecie społeczeństwa warto
skupić się na oporności szczepów izolowanych z tej grupy produktów. Zmiana stylu
życia, obserwowana w ostatnich latach, spowodowała częstsze spożywanie posiłków
poza domem. Chociaż dane literaturowe wskazują, że enterokoki znajdujące się
w produktach spożywczych nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi, mogą one przyczynić się do rozprzestrzeniania genów oporności
w środowisku. Wynika z tego, że enterokoki, jak wszystkie mikroorganizmy
znajdujące się w żywności, mogą być istotnym rezerwuarem genów oporności
na antybiotyki. Komórki bakteryjne po dostaniu się do organizmu człowieka
kontaktują się z komórkami innych drobnoustrojów. Mogą wtedy przekazywać
im geny

oporności.

Powoduje

rozprzestrzenianie

się

antybiotykooporności

w środowisku. Dlatego tak ważne jest przede wszystkim dokładne mycie surowców,
a tam, gdzie jest to konieczne, także obróbka termiczna. W sushi przeważnie mamy
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do czynienia z surowymi owocami morza i rybami. Dlatego ważne jest, aby kupować
takie produkty w sprawdzonych miejscach, które rygorystycznie przestrzegają zasad
higieny produkcji. Nie powinno się także przechowywać ich razem z innymi
produktami spożywczymi, szczególnie takimi, które można spożywać bez obróbki
termicznej.

Wnioski
Analiza wyników uzyskanych w tym badaniu wskazuje na częstość
występowania szczepów antybiotykoopornych wśród bakterii należących do rodzaju
Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, jaką jest sushi. Duży
odsetek szczepów wykazywał wielolekooporność. Jeden ze szczepów oporny był
na 10 antybiotyków. Oporność na tetracykliny najczęściej kodowana była przez gen
tet(M). Bakterie z rodzaju Enterococcus występujące w żywności gotowej
do spożycia mogą znacznie przyczynić się do rozprzestrzeniania genów oporności,
stanowiąc ich rezerwuar.
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Streszczenie
Coraz powszechniejszy jest problem antybiotykooporności wśród bakterii,
co stwarza duże zagrożenie dla zdrowia publicznego. Celem tego badania było
określenie oporności szczepów Enterococcus sp. izolowanych z sushi na 21
wybranych antybiotyków z wykorzystaniem metody dyfuzyjno – krążkowej,
oszacowano także częstość występowania wybranych genów warunkujących
antybiotykooporność. Odsetek szczepów wykazujących oporność na zastosowane
leki przeciwdrobnoustrojowe był wysoki, najwięcej szczepów było opornych
na kanamycynę

i rifampicynę.

Większość

badanych

szczepów

wykazywała

wielooporność. Analiza częstości występowania genów oporności wskazała,
że najczęściej występował gen tet(M). Uzyskane wyniki wskazują, że sushi może
być istotnym źródłem antybiotykoopornych szczepów z rodzaju Enterococcus.

Summary
The problem of antibiotic resistance among bacteria is increasing, which
poses a serious threat to public health. The aim of this study was to determine
the resistance of Enterococcus strains isolated from sushi to 21 selected antibiotics
using the disc - diffusion method. The frequency of occurrence of selected genes
determining antibiotic resistance was also estimated. Number of strains resistant
to used antibiotics was high, the most of them was resistant to kanamicin and
rifampicin. There was also high numer of multi-drug resistant strains. Occurrence of
resistance determinants frequency analysis showed that the most frequent was tet(M)
gene. The results show that sushi can be important source of antibiotic resistant
enterococci.
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JEZIORA RYBNO
FAUNA DENNA OF THE EUTROPHIC LITORAL OF RYBNO LAKE

Wstęp
Wraz ze wzrostem aktywności człowieka zwiększa się oddziaływanie
czynników wpływających na degradację i przekształcających środowisko wodne.
Powstałe problemy ochrony i prawidłowego użytkowania stają się coraz bardziej
istotne

dla

właściwego

rozwoju

ekonomiczno-społecznego.

Urbanizacja,

uprzemysłowienie, intensywna gospodarka rolna na obszarze zlewni a także rozwój
turystyki przy nieskutecznych metodach ochrony wód, to działania, które
przyczyniają się do wzrostu obciążenia zbiornika azotem i fosforem. Zmiany te
związane są z niedostatecznie kontrolowanym dopływem biogenów ze źródeł
zewnętrznych,

jak

też

w wyniku

antropogennej,

bezpośredniej

ingerencji

w wewnętrzną strukturę ekosystemu.
Jezioro Rybno znajduje się w centrum gminnej miejscowości Rybno,
położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Zbiornik ten leży na terenie
Welskiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach znajdują się:
• 4 rezerwaty przyrody;
• 2 obszary chronionego krajobrazu stanowiące otulinę Parku;
• obszary sieci Natura 2000;
• 42 pomniki przyrody w tym dwie aleje pomnikowe oraz 5 głazów
narzutowych
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• 6 użytków ekologicznych
• raz szereg zbiorników wodnych w różnym stadium eutrofizacji
Akwen

ma

charakter

nizinny

i jest

odbiornikiem

zanieczyszczeń

spływających z miasta za sprawą spływu powierzchniowego oraz prawdopodobnie
bezpośredniego zrzutu zanieczyszczeń z okolicznych zabudowań. Mieszkańcy
twierdzą, że dawniej jezioro było odbiornikiem ścieków z lokalnego szpitala, co
w znaczny sposób przyspieszyło procesy eutrofizacji. W zbiorniku jest silnie
rozwinięta roślinność wodna, zarówno zanurzona jak i wynurzona. Około 60% dna
porośnięte jest przez elodeidy wśród których dominuje wywłócznik (Myriophyllum
sp.) oraz moczarka (Elodea canadensis). Podczas poboru prób na dnie
zaobserwowano duże ilości zalegającej materii organicznej, z której wydobywały się
znaczne ilości pęcherzy gazu, o charakterystycznym zapachu siarkowodoru już na
głębokość około 40 cm.
Celem

pracy

było

rozpoznanie

różnorodności

biologicznej

makrobezkręgowców dennych zasiedlających strefę litoralową poddanego silnej
antropopresji jeziora Rybno.

Metodyka pracy
Materiał badawczy, który stanowiły makrobezkręgowce bentosowe, pobrano
w lipcu 2017 roku z jeziora Rybno na 5 stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż linii
brzegowej zbiornika. O lokalizacji stanowisk zadecydował czynnik środowiskowy
tzn. dostęp do jeziora. Próby zebrano dragą o wymiarach 25x25 cm na odcinku dna o
długości 1 metra. Na każdym stanowisku pobrano materiał w trzech powtórzeniach.
Łącznie w strefie litoralowej zbiornika zebrano 15 prób. Zebrany materiał
przewieziono do laboratorium, gdzie bezkręgowce odizolowywano od osadów
dennych i zakonserwowano w 70% alkoholu. W kolejnym etapie przeprowadzono
identyfikację taksonomiczną na podstawie klucza Kołodziejczyka i Koperskiego
(2000). Uzyskane wyniki przestawiono w formie tabelarycznej.
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Rysunek. 1. Studenci SKN „OIKOS” podczas poboru prób (fot. D. Dąbrowski)

Wyniki i dyskusja
W materiale faunistycznym zebranym w jeziorze Rybno łącznie zanotowano
obecność 17 taksonów (Tabela 1). Najliczniejszymi rodzinami były Asellidae,
Baetidae i Notonectidae. Stanowiły kolejno 19%, 17% i 16% liczebności zebranego
materiału

badawczego

(Rysunek.

2).

W

badanym

zbiorniku

najliczniej

reprezentowany był najpospolitszy słodkowodny gatunek równonoga - Asellus
aquaticus. Jest to gatunek, spotykany we wszystkich rodzajach wód, w tym
zanieczyszczonych

(Tończyk,

Siciński,

2013).

w badanym

akwenie

liczne

reprezentowane były również pluskwiaki z rodziny pluskolcowatych (Notonectidae)
charakterystyczne dla akwenów silnie porośniętych makrofitami, oraz Beatidae larwy jętek charakterystyczne dla wód stojących. Znaczny udział w liczebności
makrofauny bezkręgowej miały też ślimaki. Najliczniej wśród nich reprezentowana
była Bithynia tentaculata. Ten skrzelodyszny ślimak ma niewielkie wymagania
siedliskowe. Spotykany jest nawet w kałużach. Licznie zasiedla niewielkie zbiorniki
wodne z mulistym dnem i bogatą roślinnością. Jest to takson również bardzo
odporny

na

zanieczyszczenia.

Badany

zbiornik

wykazuje

cechy

daleko

zaawansowanej eutrofizacji. Skutkiem tego jest porastanie dużej powierzchni dna
przez makrofity co sprzyja obecności taksonów fitofilnych. Jednakże jednym ze
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skutków obecności dużej ilości roślinności wodnej w zbiorniku mogą być deficyty
tlenowe a nawet okresowy brak tlenu przy dnie, co wpływa ograniczająco na
występowanie taksonów o dużych wymaganiach tlenowych. Należy podkreślić, że
w porównaniu do innych zbiorników wodnych, których dno w znacznym stopniu
porastają makrofity (Jabłońska-Barna, 2007), w jeziorze Rybno nie znaleziono
przedstawicieli skąposzczetów (Oligochaeta) i ochotkowatych (Chironomidae), które
są odporne na niekorzystne warunki tlenowe. Brak przedstawicieli ochotkowatych
można tłumaczyć letnim wylotem form imaginalnych. Jednakże brak przedstawicieli
Oligochaeta, a w szczególności przedstawicieli Tubificidae, jest zaskakujący.

Tabela 1.
Skład taksonomiczny i liczba osobników makrobezkręgowców dennych zebranych w jeziorze Rybno

Gromada: rodzina

Takson

Malacostraca: Asellidae
Clitellata: Erpobdellidae
Glosiphonidae
Insecta: Baetidae

Asellus aqaticus
Erpobdella octoculata
Glossiphonia complanata
Proclȅon sp.
Pyrrhosoma nymphula
Ischura elegans
Erythromma najas
Cybister sp.
n.det.
Ilyocons cimicoides
n.det.
Notonecta sp.
Bithynia tentaculata
Lithoglyphus naticoides
Physa fontinalis
Anisus vortex
Viviparus viviparus

Coenagrionidae
Dytiscidae
Naucoridae
Lepidostomatidae
Notonectidae
Gastropoda: Bithyniidae
Lithoglyphidae
Physidae
Planorbidae
Viviparidae
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Liczba
osobników
12
4
1
11
6
1
1
1
1
4
1
10
6
1
1
2
3

Rysunek 2. Udział procentowy poszczególnych rodzin w liczebności zebranych
makrobezkręgowców.

Podsumowanie
W badanym zbiorniku stwierdzono obecność gatunków eurytopowych, które
posiadają szeroką walencję ekologiczną, odpornych na zanieczyszczenia i okresowe
niedobory tlenu. Gatunki te są w stanie okresowo tolerować niekorzystne warunki
środowiskowe

występujące

w zbiorniku.

Dominantami

w bentofaunie

były

organizmy preferujące wody stojące z silnie rozwiniętą roślinnością wodną, typowe
dla zbiorników eutroficznych.
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Streszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie różnorodności biologicznej
makrobezkręgowców bentosowych w strefie litoralowej silnie zeutrofizowanego
jeziora Rybno. W materiale faunistycznym zebranym w lipcu 2017 roku zanotowano
obecność 17 gatunków reprezentujących 14 wyższych jednostek taksonomicznych,
wśród których najliczniejszą grupą były Asellidae. Większość zebranych
makrobezkręgowców to taksony eurytopowe, które posiadają szeroką amplitudę
ekologiczną, znoszące duże wahania czynników środowiskowych.

Summary
The research was aimed at determining the biological diversity of benthic
macroinvertebrates in the littoral zone of the strongly eutrophicated Rybno lake.
In faunistic material collected in July 2017, there were 17 species representing 14
higher taxonomic units, among which the most numerous group were Asellidae.
Most of the collected macroinvertebrates are eurytopic taxa, which have a wide
ecological amplitude, eliminating large fluctuations of environmental factors.

298

