Prace poglądowe

Generalnie, wydaje się słuszne przyjąć założenie, że aby zredukować konflikty między psami, właściciel powinien
dążyć do wyciszenia pobudzenie u swojego ulubieńca. Nie należy w tym momencie utrzymywać z psem kontaktu fizycznego czy wzrokowego oraz nie wysyłać
pozytywnych sygnałów wzmacniających
agresywną reakcję. Należy także starać
się zmniejszyć własne pobudzenie i unikać konfrontacji psa z nieprzewidzianą sytuacją.
Doktor Michael Hennessy, profesor
psychologii na Uniwersytecie Wright State
(Ohio), w swoim wystąpieniu podsumował wiedzę dotyczącą bodźców stresowych 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 swojego psa, stosując metody ogólnie znane
wśród ludzi, tj. poprzez kontakt fizyczny,
pocieszanie, przytulanie itp.

Dietary supplements in athletic horse nutrition
Mirowski A., Didkowska A.,
The aim of this article was to describe role of food
additives considered as improving athletic horse
performance. Dietary supplements are increasingly
popular in horse nutrition. They are applied to satisfy
increased nutrients requirement of exercising animals
skeletal muscles. Many owners believe that feed
additives can improve the athletic horse performance.
There are dietary supplements designed to prevent or
treat the adverse effects of training, competition and
transportation. Commercial formulas often contain
several nutrients. Their effects can be multifactorial.
Therefore using more than one feed additive raises
risk of over-supplementation or unwanted interactions
between different food components. Many feed
additives are applied in spite of a lack of scientific
evidence of their efficiency. The purpose of this article
was to discuss the aspects connected with supplements
believed to improve athletic performance in horses.
Keywords: animal nutrition, dietary supplements,
athletic horse.
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użą popularność w żywieniu koni
sportowych zyskują dodatki paszowe.
Stosuje się je w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze. Inne przyczyny używania
dodatków paszowych to chęć poprawy

Instruktywnej wiedzy dotyczącej redukcji stresu u psa dostarczają badania
osobników, które przybywają do schronisk. W jednej z prac pierwszego dnia
po przybyciu psy miały trzykrotnie podwyższony poziom kortyzolu, który z czasem stopniowo się obniżał. Co ważniejsze, każda interakcja człowieka z psem
w schronisku (nawet 15-minutowa) obniżała poziom tego hormonu. Najwyraźniej obserwowano to u psów przybywających z ulicy, a mniejszą u oddawanych
przez właścicieli.
Ostatniego dnia konferencji ponownie wystąpił Steve Zawistowski, koncentrując się na problemie redukcji stresu
u psów i ludzi. Podkreślał, że kontakt
z psem może przynieść człowiekowi liczne korzyści. Jednak nie każde zwierzę nadaje się do spełniania tej funkcji. W charakterze terapeutów nie mogą występować psy z problemami behawioralnymi.
Selekcję i dobór zwierząt do osobowości
człowieka i jego indywidualnych potrzeb
trzeba więc dobrze rozważyć.

Podsumowując, trzydniowa konferencja kynologiczna skupiła kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata, którzy chcieli dzielić się i zdobywać wiedzę dotyczącą
zachowania się i dobrostanu psów. Świetnie zorganizowana, z darmową platformą
funkcjonującą „na żywo”, z możliwością zadawania pytań i uczestniczenia w dyskusji, podczas której swoje referaty wygłosiło
kilkunastu czołowych naukowców z USA
i innych krajów, zasługuje na rozpropagowanie wśród polskich naukowców, zawodowców i miłośników psów. Szczególnie godna jest zarekomendowania studentom i badaczom zajmującym się hodowlą
oraz leczeniem zwierząt.
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Suplementy pokarmowe
w żywieniu koni sportowych
Adam Mirowski, Anna Didkowska*
osiąganych wyników sportowych, a także
zapobieganie niepożądanym skutkom treningu, uczestniczenia w zawodach sportowych i transportu na miejsce zawodów.
Według badań przeprowadzonych w USA
konie sportowe przed zawodami wysokiej
rangi i podczas nich najczęściej dostają preparaty elektrolitowe, lizawki solne i dodatki chroniące stawy. Często stosuje się też
antyoksydanty, preparaty mające chronić
przed chorobą wrzodową żołądka, probiotyki, dodatki tłuszczowe, substancje o korzystnym wpływie na kopyta, suplementy
mineralno-witaminowe i zioła (1). W artykule zostaną omówione substancje, które budzą zainteresowanie w żywieniu koni
sportowych i mają poprawić osiągane wyniki poprzez bezpośrednie oddziaływanie
na mięśnie szkieletowe.
Wysiłek fizyczny nasila stres oksydacyjny, który może pogorszyć wyniki sportowe (2). Szczególne zainteresowanie w żywieniu koni sportowych wzbudzają więc
antyoksydanty pokarmowe. Antyoksydanty to substancje chroniące komórki przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Jednym z najważniejszych antyoksydantów pokarmowych jest witamina E. Opublikowano badania, w których nie wykazano wpływu suplementacji witaminy E
na nasilenie procesów utleniania zachodzących w mięśniach szkieletowych ani
na stopień ich uszkodzenia u koni poddawanych wysiłkowi fizycznemu. W ciągu trzech miesięcy stężenie alfa-tokoferolu w surowicy krwi uległo obniżeniu
u koni żywionych paszą bez dodatku witaminy E (mniej niż 44 j.m. witaminy E/kg
suchej masy) i u koni otrzymujących dodatek w ilości 80 j.m./kg suchej masy. Zastosowanie 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, jednak nie miało to przełożenia na poprawę
badanych parametrów (3).
Inną witaminą o właściwościach antyoksydacyjnych jest witamina C. Przeprowadzono badania nad użytecznością tej witaminy dla koni uczestniczących w 80-kilometrowym biegu. Zwierzęta te przez trzy

*	Studentka VI roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

660

Życie Weterynaryjne • 2015 • 90(10)

Prace poglądowe

tygodnie przed biegiem otrzymywały dodatek witaminy E w dawce dziennej wynoszącej 5000 j.m. lub taką samą ilość witaminy E i 7 g witaminy C. Efektem podawania witaminy C było wyższe jej stężenie
w osoczu krwi. Nie wystąpiły jednak istotne różnice w parametrach związanych ze
stresem oksydacyjnym ani z uszkodzeniem
komórek mięśniowych (4). Także inne badania nie wykazały istotnych korzyści z podawania witaminy C koniom poddawanym
wysiłkowi fizycznemu. Nie stwierdzono
wzrostu stężenia kwasu askorbinowego
w osoczu krwi po kilkudniowej suplementacji tego związku w dawce dziennej wynoszącej około 5 mg/kg masy ciała. Brak
wpływu suplementacji na stężenie kwasu
askorbinowego w osoczu krwi potwierdzono po zastosowaniu askorbinianu sodu
(20 mg/kg m.c. dziennie), który podawano
ćwiczącym koniom przez 30 dni. Według
tych obserwacji suplementacja nie zapobiega obniżeniu się stężenia tego związku
w osoczu krwi koni wykonujących wysiłek fizyczny (5).
Wysiłek fizyczny wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię,
dlatego pewne zainteresowanie w żywieniu koni sportowych wzbudzają substancje uczestniczące w powstawaniu energii.
Jedną z nich jest kreatyna. Organizm wytwarza kreatynę, a dodatkowo może czerpać z pożywienia, zwłaszcza z mięsa i ryb.
Duże ilości kreatyny występują więc w diecie 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. Fosfokreatyna bierze udział w resyntezie ATP.
Szacuje się, że w organizmie konia ważącego 450–500 kg jest około 850 g kreatyny.
W badaniach przeprowadzonych na kilku
koniach pełnej krwi angielskiej zauważono umiarkowany wzrost stężenia kreatyny
w osoczu krwi po jednorazowym podaniu
monohydratu kreatyny w dawce 0,05 g/kg
masy ciała. Najwyższe wartości notowano po około sześciu godzinach. Podawanie monohydratu kreatyny w wodzie pitnej
przez prawie dwa tygodnie w dawce dziennej wynoszącej 0,15 g/kg masy ciała nie
spowodowało jednak wzrostu stężenia kreatyny w mięśniach szkieletowych. Suplementacja nie miała wpływu również na zawartość ATP ani na stosunek stężenia kreatyny do stężenia ATP w mięśniach. Brak
efektów suplementacji kreatyny w tkance mięśniowej przypuszczalnie mógł wynikać z nieuzyskania odpowiednio wysokiego stężenia tego związku we krwi. Monohydrat kreatyny okazał się związkiem
dobrze akceptowanym przez konie, u których nie stwierdzono efektów ubocznych
(6). W innych badaniach nie odnotowano
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wpływu suplementacji kreatyny na jej stężenie w mięśniach szkieletowych koni standardbred, które wykonały maksymalny
wysiłek fizyczny. Według tych obserwacji suplementacja kreatyny nie ma wpływu na metabolizm energii w mięśniach
koni. Konie te przez niecały tydzień otrzymywały 25 g monohydratu kreatyny dwa
razy dziennie (7). Nie wykazano wpływu
suplementacji kreatyny na rozmiary włókien mięśniowych mięśni pośladkowych
koni czystej krwi arabskiej. Jedynie trening
miał wpływ na badane parametry. Konie
te codziennie dostawały 75 g monohydratu kreatyny przez dziewięćdziesiąt dni treningu (8). Takie postępowanie może jednak ograniczać wzrost stężenia mleczanu
we krwi i zwiększać zdolność koni do wykonywania wysiłku (9). Korzystny wpływ
kreatyny na stężenie mleczanu we krwi potwierdzają najnowsze badania z zakresu
użyteczności tej substancji w żywieniu koni
sportowych. Jednocześnie nie stwierdzono efektów ubocznych suplementacji (10).
Inną substancją, która budzi zainteresowanie w żywieniu koni sportowych, jest
L-karnityna. W dużych ilościach związek
ten występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego, natomiast dieta zwierząt roślinożernych jest ubogim źródłem.
W organizmie L-karnityna powstaje głównie w wątrobie, a substratami są lizyna i metionina. Związek ten ma kluczowe znaczenie w utlenianiu tłuszczu i powstawaniu energii, uczestniczy bowiem
w transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez wewnętrzną błonę mitochondriów. Największe ilości karnityny występują w mięśniach szkieletowych. W mięśniach w stanie spoczynku
prawie 90% karnityny występuje w postaci wolnej. Wysiłek fizyczny sprawia,
że te proporcje ulegają znacznej zmianie. Karnityna przekształca się bowiem
do estrów, głównie acetylokarnityny (11,
12). Obserwacje dotyczące suplementacji karnityny w żywieniu koni przeprowadzano już w latach 80. ubiegłego wieku. Opisano wówczas badania, w których podawano L-karnitynę dorosłym
koniom pełnej krwi angielskiej. Jednorazowe podanie 10 g spowodowało wzrost
stężenia wolnej karnityny w osoczu krwi
z 21,2 do 31,8 μmol/l. Trochę wyższe stężenie (36,5 μmol/l) odnotowano po podaniu dwóch 30-gramowych dawek. Stężenie acetylokarnityny wzrosło z około 1 do
5,5 μmol/l. Dwumiesięczna suplementacja
nie spowodowała zmian stężenia karnityny w tkance mięśniowej (13). W badaniach na młodych koniach jednorazowe
podanie 10 g L-karnityny spowodowało
wzrost stężenia karnityny w osoczu krwi
u pięciu osobników, a u dwóch nie wykryto wzrostu (14). Suplementacja L-karnityny może nasilać zmiany adaptacyjne

zachodzące w mięśniach szkieletowych
na skutek treningu. Potwierdzają to badania przeprowadzone na koniach standardbred, którym podawano ten związek
w dawce dziennej wynoszącej 10 g (15).
Dane dotyczące wpływu takiego dodatku na tętno i stężenie mleczanu we krwi
nie są jednoznaczne (16, 17).
Wśród związków bezpośrednio wpływających na mięśnie szkieletowe, które
wzbudzają zainteresowanie w żywieniu
koni sportowych, są aminokwasy, zwłaszcza aminokwasy rozgałęzione (leucyna,
izoleucyna i walina). Według jednych
obserwacji suplementacja aminokwasów
rozgałęzionych nie jest skutecznym sposobem na zwiększenie zdolności do wykonywania wysiłku fizycznego przez zdrowe
i dobrze odżywione konie (18). Potrzebne
są badania nad rolą suplementacji leucyny
w zapobieganiu utracie białka mięśniowego (19). Suplementacja pochodnej leucyny
– kwasu β-hydroksy-β-metylomasłowego
(HMB) może ograniczać uszkodzenia
mięśni (20). Korzystny wpływ na tkankę mięśniową koni poddawanych wysiłkowi fizycznemu może mieć wzbogacanie 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 liczby substancji. Konie sportowe często dostają kilka dodatków paszowych, co stwarza ryzyko przedawkowania i/lub występowania interakcji między składnikami
preparatów. Dodatki paszowe zyskują coraz większą popularność, mimo że często
ich skuteczność nie została dowiedziona
w sposób naukowy. W przypadku istnienia dowodów na skuteczność danej substancji czynnej, zazwyczaj pochodzą one
z badań wykonanych na innych gatunkach
zwierząt. Bez wątpienia zagadnienia związane z użytecznością różnych suplementów stwarzają duże możliwości w badaniach naukowych dotyczących żywienia
koni sportowych. Istnieją jednak znaczne
ograniczenia, które utrudniają przeprowadzanie takich badań. Przede wszystkim są
to badania drogie, a liczba zwierząt, które mogą w nich uczestniczyć, jest bardzo
ograniczona.
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Bilateral convergent strabismus with
exophthalmos in cattle
Balicka A., Balicki I.1, Lutnicki K.2, Kurek Ł.2,
Department and Clinic of Animal Surgery1,
Department and Clinic of Internal Diseases2,
Faculty of Veterinary Medicine, University of Life
Sciences in Lublin
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.
Keywords: cattle, strabismus, exophthalmos, BCSE.
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bustronny zez zbieżny połączony
z wytrzeszczem znany jest już od ponad 100 lat. Jako pierwszy opisał tę chorobę Koch w 1875 r. W piśmiennictwie chorobę tę określa się skrótem BCSE (bilateral
convergent strabismus with exophthalmos).
Istotą choroby jest obustronny symetryczny wytrzeszcz gałek ocznych połączony ze
zbieżnym zezem. Rotacja gałek ocznych do
przyśrodkowego kąta powiek ma charakter postępujący i permanentny. Jest to choroba o podłożu genetycznym, dlatego też
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Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz
u bydła
Agnieszka Balicka, Ireneusz Balicki1, Krzysztof Lutnicki2, Łukasz Kurek2
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Zwierząt2 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie
nie ma skutecznej metody jej leczenia. Jedynym możliwym działaniem prewencyjnym jest nierozmnażanie chorych lub podejrzanych o chorobę zwierząt (1).
Obustronny zez zbieżny i wytrzeszcz
występuje powszechnie na całym świecie
w wielu populacjach krów. Do ras dotkniętych tą chorobą należą: holsztyńsko‑fryzyjska (hf ), jersey, german brown, simental),
czarno‑biała niemiecka, shorthorn, ayrshire, 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 centromerycznym regionem chromosomu 5 i telemetrycznym regionem chromosomu 18. Autorzy badań nie rozstrzygają, czy obydwa
geny wpływają na rozwój choroby, czy
może jeden odpowiada za rozwój, a drugi przykładowo za stopień zaawansowania objawów chorobowych. Dalsze badania mają za zadanie sprecyzowanie miejsc

mutacji genów odpowiedzialnych za dziedziczne wystąpienie u bydła obustronnego zeza zbieżnego i wytrzeszczu (9).
Ponieważ objawy chorobowe pojawiają się zazwyczaj około pierwszego okresu
rozrodczego, nie zawsze można przewidzieć, czy dana krowa dotknięta jest chorobą. Jałówka czy młody buhaj będący nosicielami BCSE mogą przenosić chorobę na
osobniki kolejnych pokoleń, zanim zostaną zdiagnozowani i wykluczeni z hodowli. Trwające obecnie badania rasy german
brown wykazały, że dziedziczenie defektu ma charakter autosomalny dominujący
i z dużym prawdopodobieństwem wymieniony sposób dziedziczenia dotyczy również innych ras krów (10).
W piśmiennictwie podkreśla się podobieństwo BCSE występującego u bydła do występującej u ludzi postępującej zewnętrznej oftalmoplegii (progressive external ophthalmoplegia – PEO; 1,
11). Jest to przewlekła choroba objawiająca się porażeniem mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej oraz opadnięciem powiek. Może występować jedno- lub
obustronnie (częściej). PEO ma charakter
dziedziczny i związana jest z mutacjami
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