
Generalnie, wydaje się słuszne przy-
jąć założenie, że aby zredukować kon-
flikty między psami, właściciel powinien 
dążyć do wyciszenia pobudzenie u swoje-
go ulubieńca. Nie należy w tym momen-
cie utrzymywać z psem kontaktu fizycz-
nego czy wzrokowego oraz nie wysyłać 
pozytywnych sygnałów wzmacniających 
agresywną reakcję. Należy także starać 
się zmniejszyć własne pobudzenie i uni-
kać konfrontacji psa z  nieprzewidzia-
ną sytuacją.

Doktor Michael Hennessy, profesor 
psychologii na Uniwersytecie Wright State 
(Ohio), w swoim wystąpieniu podsumo-
wał wiedzę dotyczącą bodźców streso-
wych i reakcji na stres. Podkreślił też, że 
uznawany za powszechny wskaźnik stresu 
kortyzol nie zawsze może pełnić taką rolę 
(czasem jego poziom wzrasta mimo braku 
stresu). Hennessy stwierdził również, że 
właściciel może zredukować stres u swo-
jego psa, stosując metody ogólnie znane 
wśród ludzi, tj. poprzez kontakt fizyczny, 
pocieszanie, przytulanie itp.

Instruktywnej wiedzy dotyczącej re-
dukcji stresu u psa dostarczają badania 
osobników, które przybywają do schro-
nisk. W  jednej z  prac pierwszego dnia 
po przybyciu psy miały trzykrotnie pod-
wyższony poziom kortyzolu, który z cza-
sem stopniowo się obniżał. Co ważniej-
sze, każda interakcja człowieka z psem 
w schronisku (nawet 15-minutowa) ob-
niżała poziom tego hormonu. Najwyraź-
niej obserwowano to u psów przybywa-
jących z ulicy, a mniejszą u oddawanych 
przez właścicieli.

Ostatniego dnia konferencji ponow-
nie wystąpił Steve Zawistowski, koncen-
trując się na problemie redukcji stresu 
u  psów i  ludzi. Podkreślał, że kontakt 
z psem może przynieść człowiekowi licz-
ne korzyści. Jednak nie każde zwierzę na-
daje się do spełniania tej funkcji. W cha-
rakterze terapeutów nie mogą występo-
wać psy z problemami behawioralnymi. 
Selekcję i dobór zwierząt do osobowości 
człowieka i jego indywidualnych potrzeb 
trzeba więc dobrze rozważyć.

Podsumowując, trzydniowa konferen-
cja kynologiczna skupiła kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi z całego świata, którzy chcie-
li dzielić się i zdobywać wiedzę dotyczącą 
zachowania się i dobrostanu psów. Świet-
nie zorganizowana, z darmową platformą 
funkcjonującą „na żywo”, z możliwością za-
dawania pytań i uczestniczenia w dysku-
sji, podczas której swoje referaty wygłosiło 
kilkunastu czołowych naukowców z USA 
i  innych krajów, zasługuje na rozpropa-
gowanie wśród polskich naukowców, za-
wodowców i miłośników psów. Szczegól-
nie godna jest zarekomendowania studen-
tom i badaczom zajmującym się hodowlą 
oraz leczeniem zwierząt.
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Dużą popularność w żywieniu koni 
sportowych zyskują dodatki paszowe. 

Stosuje się je w celu zaspokojenia zwiększo-
nego zapotrzebowania organizmu na skład-
niki odżywcze. Inne przyczyny używania 
dodatków paszowych to chęć poprawy 

osiąganych wyników sportowych, a także 
zapobieganie niepożądanym skutkom tre-
ningu, uczestniczenia w zawodach spor-
towych i transportu na miejsce zawodów. 
Według badań przeprowadzonych w USA 
konie sportowe przed zawodami wysokiej 
rangi i podczas nich najczęściej dostają pre-
paraty elektrolitowe, lizawki solne i dodat-
ki chroniące stawy. Często stosuje się też 
antyoksydanty, preparaty mające chronić 
przed chorobą wrzodową żołądka, probio-
tyki, dodatki tłuszczowe, substancje o ko-
rzystnym wpływie na kopyta, suplementy 
mineralno-witaminowe i zioła (1). W ar-
tykule zostaną omówione substancje, któ-
re budzą zainteresowanie w żywieniu koni 
sportowych i mają poprawić osiągane wy-
niki poprzez bezpośrednie oddziaływanie 
na mięśnie szkieletowe.

Wysiłek fizyczny nasila stres oksydacyj-
ny, który może pogorszyć wyniki sporto-
we (2). Szczególne zainteresowanie w ży-
wieniu koni sportowych wzbudzają więc 
antyoksydanty pokarmowe. Antyoksydan-
ty to substancje chroniące komórki przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

Jednym z najważniejszych antyoksydan-
tów pokarmowych jest witamina E. Opu-
blikowano badania, w których nie wyka-
zano wpływu suplementacji witaminy E 
na nasilenie procesów utleniania zacho-
dzących w mięśniach szkieletowych ani 
na stopień ich uszkodzenia u koni pod-
dawanych wysiłkowi fizycznemu. W cią-
gu trzech miesięcy stężenie alfa-tokofe-
rolu w surowicy krwi uległo obniżeniu 
u koni żywionych paszą bez dodatku wi-
taminy E (mniej niż 44 j.m. witaminy E/kg 
suchej masy) i u koni otrzymujących do-
datek w ilości 80 j.m./kg suchej masy. Za-
stosowanie większego dodatku (300 j.m./
kg s.m.) zapobiegło obniżeniu się stężenia 
alfa-tokoferolu w surowicy krwi. Konie te 
miały najwyższe stężenia alfa-tokoferolu 
w surowicy krwi i tkance mięśniowej, jed-
nak nie miało to przełożenia na poprawę 
badanych parametrów (3).

Inną witaminą o właściwościach anty-
oksydacyjnych jest witamina C. Przepro-
wadzono badania nad użytecznością tej wi-
taminy dla koni uczestniczących w 80-kilo-
metrowym biegu. Zwierzęta te przez trzy 
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tygodnie przed biegiem otrzymywały do-
datek witaminy E w dawce dziennej wy-
noszącej 5000 j.m. lub taką samą ilość wi-
taminy E i 7 g witaminy C. Efektem poda-
wania witaminy C było wyższe jej stężenie 
w osoczu krwi. Nie wystąpiły jednak istot-
ne różnice w parametrach związanych ze 
stresem oksydacyjnym ani z uszkodzeniem 
komórek mięśniowych (4). Także inne ba-
dania nie wykazały istotnych korzyści z po-
dawania witaminy C koniom poddawanym 
wysiłkowi fizycznemu. Nie stwierdzono 
wzrostu stężenia kwasu askorbinowego 
w osoczu krwi po kilkudniowej suplemen-
tacji tego związku w dawce dziennej wy-
noszącej około 5 mg/kg masy ciała. Brak 
wpływu suplementacji na stężenie kwasu 
askorbinowego w osoczu krwi potwier-
dzono po zastosowaniu askorbinianu sodu 
(20 mg/kg m.c. dziennie), który podawano 
ćwiczącym koniom przez 30 dni. Według 
tych obserwacji suplementacja nie zapo-
biega obniżeniu się stężenia tego związku 
w osoczu krwi koni wykonujących wysi-
łek fizyczny (5).

Wysiłek fizyczny wiąże się ze zwięk-
szonym zapotrzebowaniem na energię, 
dlatego pewne zainteresowanie w żywie-
niu koni sportowych wzbudzają substan-
cje uczestniczące w powstawaniu energii. 
Jedną z nich jest kreatyna. Organizm wy-
twarza kreatynę, a dodatkowo może czer-
pać z pożywienia, zwłaszcza z mięsa i ryb. 
Duże ilości kreatyny występują więc w die-
cie zwierząt mięsożernych, które pobierają 
nieprzetworzone pokarmy. Naturalna dieta 
zwierząt roślinożernych jest bardzo uboga 
w ten związek. Kreatyna jest zgromadzona 
głównie w mięśniach szkieletowych, gdzie 
uczestniczy w metabolizmie energii. Fos-
fokreatyna bierze udział w resyntezie ATP. 
Szacuje się, że w organizmie konia ważą-
cego 450–500 kg jest około 850 g kreatyny. 
W badaniach przeprowadzonych na kilku 
koniach pełnej krwi angielskiej zauważo-
no umiarkowany wzrost stężenia kreatyny 
w osoczu krwi po jednorazowym podaniu 
monohydratu kreatyny w dawce 0,05 g/kg 
masy ciała. Najwyższe wartości notowa-
no po około sześciu godzinach. Podawa-
nie monohydratu kreatyny w wodzie pitnej 
przez prawie dwa tygodnie w dawce dzien-
nej wynoszącej 0,15 g/kg masy ciała nie 
spowodowało jednak wzrostu stężenia kre-
atyny w mięśniach szkieletowych. Suple-
mentacja nie miała wpływu również na za-
wartość ATP ani na stosunek stężenia kre-
atyny do stężenia ATP w mięśniach. Brak 
efektów suplementacji kreatyny w  tkan-
ce mięśniowej przypuszczalnie mógł wy-
nikać z nieuzyskania odpowiednio wyso-
kiego stężenia tego związku we krwi. Mo-
nohydrat kreatyny okazał się związkiem 
dobrze akceptowanym przez konie, u któ-
rych nie stwierdzono efektów ubocznych 
(6). W innych badaniach nie odnotowano 

wpływu suplementacji kreatyny na jej stę-
żenie w mięśniach szkieletowych koni stan-
dardbred, które wykonały maksymalny 
wysiłek fizyczny. Według tych obserwa-
cji suplementacja kreatyny nie ma wpły-
wu na metabolizm energii w mięśniach 
koni. Konie te przez niecały tydzień otrzy-
mywały 25 g monohydratu kreatyny dwa 
razy dziennie (7). Nie wykazano wpływu 
suplementacji kreatyny na rozmiary włó-
kien mięśniowych mięśni pośladkowych 
koni czystej krwi arabskiej. Jedynie trening 
miał wpływ na badane parametry. Konie 
te codziennie dostawały 75 g monohydra-
tu kreatyny przez dziewięćdziesiąt dni tre-
ningu (8). Takie postępowanie może jed-
nak ograniczać wzrost stężenia mleczanu 
we krwi i zwiększać zdolność koni do wy-
konywania wysiłku (9). Korzystny wpływ 
kreatyny na stężenie mleczanu we krwi po-
twierdzają najnowsze badania z zakresu 
użyteczności tej substancji w żywieniu koni 
sportowych. Jednocześnie nie stwierdzo-
no efektów ubocznych suplementacji (10).

Inną substancją, która budzi zaintere-
sowanie w żywieniu koni sportowych, jest 
L-karnityna. W dużych ilościach związek 
ten występuje w pokarmach pochodze-
nia zwierzęcego, natomiast dieta zwie-
rząt roślinożernych jest ubogim źródłem. 
W organizmie L-karnityna powstaje głów-
nie w  wątrobie, a  substratami są lizy-
na i metionina. Związek ten ma kluczo-
we znaczenie w utlenianiu tłuszczu i po-
wstawaniu energii, uczestniczy bowiem 
w transporcie długołańcuchowych kwa-
sów tłuszczowych przez wewnętrzną bło-
nę mitochondriów. Największe ilości kar-
nityny występują w mięśniach szkieleto-
wych. W mięśniach w stanie spoczynku 
prawie 90% karnityny występuje w  po-
staci wolnej. Wysiłek fizyczny sprawia, 
że te proporcje ulegają znacznej zmia-
nie. Karnityna przekształca się bowiem 
do estrów, głównie acetylokarnityny (11, 
12). Obserwacje dotyczące suplementa-
cji karnityny w  żywieniu koni przepro-
wadzano już w latach 80. ubiegłego wie-
ku. Opisano wówczas badania, w  któ-
rych podawano L-karnitynę dorosłym 
koniom pełnej krwi angielskiej. Jednora-
zowe podanie 10 g spowodowało wzrost 
stężenia wolnej karnityny w osoczu krwi 
z 21,2 do 31,8 μmol/l. Trochę wyższe stę-
żenie (36,5 μmol/l) odnotowano po poda-
niu dwóch 30-gramowych dawek. Stęże-
nie acetylokarnityny wzrosło z około 1 do 
5,5 μmol/l. Dwumiesięczna suplementacja 
nie spowodowała zmian stężenia karni-
tyny w tkance mięśniowej (13). W bada-
niach na młodych koniach jednorazowe 
podanie 10 g L-karnityny spowodowało 
wzrost stężenia karnityny w osoczu krwi 
u pięciu osobników, a u dwóch nie wykry-
to wzrostu (14). Suplementacja L-karni-
tyny może nasilać zmiany adaptacyjne 

zachodzące w  mięśniach szkieletowych 
na skutek treningu. Potwierdzają to ba-
dania przeprowadzone na koniach stan-
dardbred, którym podawano ten związek 
w dawce dziennej wynoszącej 10 g (15). 
Dane dotyczące wpływu takiego dodat-
ku na tętno i stężenie mleczanu we krwi 
nie są jednoznaczne (16, 17).

Wśród związków bezpośrednio wpły-
wających na mięśnie szkieletowe, które 
wzbudzają zainteresowanie w żywieniu 
koni sportowych, są aminokwasy, zwłasz-
cza aminokwasy rozgałęzione (leucyna, 
izoleucyna i  walina). Według jednych 
obserwacji suplementacja aminokwasów 
rozgałęzionych nie jest skutecznym spo-
sobem na zwiększenie zdolności do wyko-
nywania wysiłku fizycznego przez zdrowe 
i dobrze odżywione konie (18). Potrzebne 
są badania nad rolą suplementacji leucyny 
w zapobieganiu utracie białka mięśniowe-
go (19). Suplementacja pochodnej leucyny 
– kwasu β-hydroksy-β-metylomasłowego 
(HMB) może ograniczać uszkodzenia 
mięśni (20). Korzystny wpływ na tkan-
kę mięśniową koni poddawanych wy-
siłkowi fizycznemu może mieć wzboga-
canie dawki pokarmowej w glutaminę – 
pochodną kwasu glutaminowego, która 
pełni kluczowe funkcje w metabolizmie 
azotu i energii (21).

Podsumowanie

Komercyjne dodatki paszowe zazwyczaj 
stanowią mieszaninę różnych składników. 
Dzięki temu można oczekiwać efektów 
wynikających z działania większej licz-
by substancji. Konie sportowe często do-
stają kilka dodatków paszowych, co stwa-
rza ryzyko przedawkowania i/lub wystę-
powania interakcji między składnikami 
preparatów. Dodatki paszowe zyskują co-
raz większą popularność, mimo że często 
ich skuteczność nie została dowiedziona 
w sposób naukowy. W przypadku istnie-
nia dowodów na skuteczność danej sub-
stancji czynnej, zazwyczaj pochodzą one 
z badań wykonanych na innych gatunkach 
zwierząt. Bez wątpienia zagadnienia zwią-
zane z użytecznością różnych suplemen-
tów stwarzają duże możliwości w bada-
niach naukowych dotyczących żywienia 
koni sportowych. Istnieją jednak znaczne 
ograniczenia, które utrudniają przeprowa-
dzanie takich badań. Przede wszystkim są 
to badania drogie, a liczba zwierząt, któ-
re mogą w nich uczestniczyć, jest bardzo 
ograniczona.
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Obustronny zez zbieżny połączony 
z wytrzeszczem znany jest już od po-

nad 100 lat. Jako pierwszy opisał tę choro-
bę Koch w 1875 r. W piśmiennictwie cho-
robę tę określa się skrótem BCSE (bilateral 
con vergent strabismus with exophthalmos). 
Istotą choroby jest obustronny symetrycz-
ny wytrzeszcz gałek ocznych połączony ze 
zbieżnym zezem. Rotacja gałek ocznych do 
przyśrodkowego kąta powiek ma charak-
ter postępujący i permanentny. Jest to cho-
roba o podłożu genetycznym, dlatego też 

nie ma skutecznej metody jej leczenia. Je-
dynym możliwym działaniem prewencyj-
nym jest nierozmnażanie chorych lub po-
dejrzanych o chorobę zwierząt (1).

Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz 
występuje powszechnie na całym świecie 
w wielu populacjach krów. Do ras dotknię-
tych tą chorobą należą: holsztyńsko-fryzyj-
ska (hf ), jersey, german brown, simental), 
czarno-biała niemiecka, shorthorn, ayrshi-
re, brązowa bułgarska, fryzyjsko-irlandzka, 
dutch black pied. Chorobę obserwuje się 
najczęściej u  ras: holsztyńsko- fryzyjskiej 
i german brown (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Badania genetyczne 10  rodzin krów 
rasy german brown wykazały, że rozwój 
obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszcz 
u bydła związany jest z chromosomami 
5  i 18. Mapowanie 159 genotypów krów 
ujawniło związek BCSE z centromerycz-
nym regionem chromosomu 5  i  teleme-
trycznym regionem chromosomu 18. Au-
torzy badań nie rozstrzygają, czy obydwa 
geny wpływają na rozwój choroby, czy 
może jeden odpowiada za rozwój, a dru-
gi przykładowo za stopień zaawansowa-
nia objawów chorobowych. Dalsze bada-
nia mają za zadanie sprecyzowanie miejsc 

mutacji genów odpowiedzialnych za dzie-
dziczne wystąpienie u bydła obustron-
nego zeza zbieżnego i wytrzeszczu (9).

Ponieważ objawy chorobowe pojawia-
ją się zazwyczaj około pierwszego okresu 
rozrodczego, nie zawsze można przewi-
dzieć, czy dana krowa dotknięta jest cho-
robą. Jałówka czy młody buhaj będący no-
sicielami BCSE mogą przenosić chorobę na 
osobniki kolejnych pokoleń, zanim zosta-
ną zdiagnozowani i wykluczeni z hodow-
li. Trwające obecnie badania rasy german 
brown wykazały, że dziedziczenie defek-
tu ma charakter autosomalny dominujący 
i z dużym prawdopodobieństwem wymie-
niony sposób dziedziczenia dotyczy rów-
nież innych ras krów (10).

W piśmiennictwie podkreśla się po-
dobieństwo BCSE występującego u by-
dła do występującej u  ludzi postępują-
cej zewnętrznej oftalmoplegii (progres-
sive external ophthalmoplegia – PEO; 1, 
11). Jest to przewlekła choroba objawiają-
ca się porażeniem mięśni odpowiedzial-
nych za ruch gałki ocznej oraz opadnię-
ciem powiek. Może występować jedno- lub 
obustronnie (częściej). PEO ma charakter 
dziedziczny i związana jest z mutacjami 
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Bilateral convergent strabismus with 
exophthalmos in cattle
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This article aims at the presentation of the ophthalmic 
disorder in cattle. Bilateral convergent strabismus 
with exophthalmos (BCSE), is an inherited disease 
which may occur in many cattle breeds. BCSE is 
characterized by progressive, bilaterally convergent 
strabismus and mild to severe exophthalmos. If the 
strabismus is severe, BCSE can lead to blindness. In 
German Brown cattle it appears to be an autosomal 
dominant disease. Clinical signs develop progressively 
and are usually evident when the animals are 
ready to breed. This paper provides an overview of 
occurrence, diagnostics, clinical signs and pathological 
mechanisms identified in BCSE in cattle.
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