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Oznaczanię składników mineralnych w plazmie lub
w surowicy krwi, pomimo różnych opinii, jest nadal
jedną z istotnych metod oceny stopnia zaopatrzenia
mineralnego koni, stanów niedoboru lub nadmiaru oraz
zmian zawartości pierwiastków w organizmie tych
zwierzątw zalężności odwpływów sezonowych i śro-
dowiskowych, w tym stosunków żywieniowych oraz
różnych stanów ftzjologicznych i patologicznych (1,
5, 6, 16-1,8, 20, 24-26).

W dotychczasowych badaniach ( 8) przepro w adzo -
nych u koników polskich, ltzymywanych w tych sa-
mych warunkach środowiskowych, w dwu sezonach
kopulacyjnych, wykazano wzajemne za|ężności po-
mtędzy, stęzeniem cynku w diec.ie, surowicy krwi i
osoczu naslenla orazmiędzy cynkiem i miedziąw oso-
czu nasienia oraz cynkiem i koncentracją plemników
w nasieniu ogierów. Potwierdzeniem tego były bada-
nia wykazujące u ogierów żywionych pasząniedobo-
rowąw cynk spadek stężenia cynku w surowicy krwi i
osoczu nasienia oraz obntżoną koncentrację plemni-
ków w nasieniu (7, 8), spadek koncentracji plemni-
ków wraz ze spadkiem stężenia cynku w osoczu na-
sienia (10) oraz wzrost gęstości spenny po wzbogace-
niu codziennej diety zwiękami cynku, bez wpływu
jednak na stęzenie tego pierwiastka w surowicy krwi
ogierów (11). Opisano także niekorzystny wpływ
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nadmiaru wapnia w paszy na stęzenie cynku w suro-
wicy krwi i osoczu nasienia oraz najakość nasienia
koników polskich (9, 11).

Obecnie postanowiono określić stężenie cynku, mie-
dzi i wapnia w surowicy krwi oraz ustalić korelacje z
wybranymi cechami nasienia, w za\ężności od rasy i
wieku ogierów.

Matetiał i metody

Badaniom poddano 25 ogierów pełnej krwi angielskiej
(xx) w wieku 4-19lat,25 ogierów wielkopolskich (wlkp)
w wieku 4-16lat orazż5 koników polskich (kn) w wieku
4-|J lat, pochodzących z 1] ośrodków hodowli koni w
Polsce. Wszystkie ogiery byĘ klinicznie zdrowe ibęz oznak
infekcji ze strony narządow płciowych. Badania przepro-
wadzono w róznych miesiącach, w czasie dwóch sezonów
rozrodczych. Krew do badań pobierano zżyły szylnej ze-
wnętrznej, przed pozyskaniem nasienia, w celu otrzyma-
nia surowicy krwi. Nasienie (tylko pierwsze ejakulaty) po-
bierano przy lżycitl pochwy zamkniętej i poddawano ba-

daniom makro- i mikroskopowym wedfu g metod podanych
wcześniej (2). Osocze nasienia otrzym}avano poprzez wi-
rowanie ( l 000 g, przez 15 minut) świeżych próbek frakcj i
właściwej ejakulafu. Próbki surowicy krwi i osocza nasie-
nia zamrażano i przechowyvano w temp. -20"C. Stężenie
cynku, miedzi i wapnia w surowicy krwi i w osoczu nasie-
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nia określano metodą spektrofotometrii absorpcyjno ato-
mowej przy użyciu aparatu ASS 3 VEBIII Carl Zejss Jena.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej zlżyciem
programu Statistica PL, StatSoft Polska, wyznaczĄąc śred-

nie arytmetyczne zmiennych, odchylenia standardowe oraz
różnice pomiędzy średnimi przy użycitt testu t-Studenta, a

zw iązek pomięd zy badanym i c echami u stalan o określaj ąc
wspólczynn iki korelacj i.

Tab. l. Stężenie Zn, Cu i Ca w surowicy krwi ogierów (x + s)

Objaśnienia: xx pełna krew angielska, wlkp rasa wielkopolska, kn koniki polskie, a, b różnice statystyczne istotne przy p < 0,05,

Tab.2. Cechy nasienia ogierórv (i + s)

Objaśnienie: a, b rożlice statystyczne istotnę przy p < 0,05.



Wyniki iomówienie
Z danychzawartychw tab. 1 wynika, żenajwryższe

stęzenie cynku w surowicy krwi odnotowano u ogie-
rów pełnej krwi angielskiej (xx) średnio 13,9 pmol/l,
następnie u ogierów wielkopolskich (wlkp) - 12,5
pmol/l i koników polskich (k") - I2,5 p"molll, z tym
żę różnicę statystycznie istotne (p < 0,05) wystąpiły
mtędzy xx i wlkp, xx i kn, Dla ogółu ogierów ustalono
średnie stęzenie cynku w surowicy krwi w wysokości
I2,9 ,pmolll.

Stężenie miedzi w surowicy krwi u xx wyniosło
średnio - ż0,9 pmol/l, u wlkp - I8,2 pmol/l i kn -
19,4 pmolll, arożnice statystycznie istotne (p < 0,05)
wystąpiły między xx i wlkp. Dla ogółu ogierów stęze-
nie miedzi wyniosło średnio 19,5 pmol/l.

Srednie stężenia wapnia w surowicy krwi ogierów
poszczegolnych ras były do siebie zbliżone (*x -
3,0 mmol/l, wlkp - 3,1 mmol/l, kn - 2,9 mmovD. U
ogóŁu ogierów średnie stężenie wapnia w surowicy wy-
niosło - 3,0 mmollI. Analinljąc wpływ wieku nie usta-
lono statystycznie istotnych (p > 0,05) różnic w stęze-
niu cynku, międzt i wapnia w surowicy krwi między
badanymi grupami ogierow (.11 lat: >11 lat: > 14 lat).

Otrzymane warlości badanych pierwiastków w su-
rowicy krrł,i mieszczą się w szerokich zakresach usta-

lonych przęz innych autorow dla klinicznie zdrowych
koni różnych ras (4,5,I8,2I,25,26). Z badań Kośli i
wsp. (16) przeprowadzonych u koni niemieckich, wę-
gierskich i polskich wynika, żę nie ma różnic w stę-
żentl cynku w surowicy między końmi ciepło- i zim-
nokrwistym i or az między grupami wiekowymi (. 5, 6-
-10: 1 1-1 5:16-20 lat). Podobne wyniki uzyskano od-
nośnie wapnia w surowicy krwi koni (17). Natomiast
Cymbaluk i wsp. (6) dodają że wiek i rasa powinny
być wzięte pod uwagę w ocenie zawartości cynku w
plazmte krwi koni. Stubley i wsp. (24) podkreślają
wpływ czynnika ży,wieniowego na stężenie cynku i
miedzi w surowicy krwi koni pełnej krwi angielskiej,
Podobne za\eżności wykazalt Auer i wsp. (1) ustala-
jąctakże statystycznie istotne rożnicę w stężeniu mie-
dzi w surowicy krwi koni pełnej krwi między grupami
w wieku 2 t 3 lat oraz 2 i 5 lat. U koników polskich
( 1 8 ) p o c ho d zący ch z r óżny ch o śro dków ho dowlanych
wykazano istotne rożnicę w stęzeniu Zn i Cu w pla-
zmie klwi. U ogierow tej samej rasy ustalono takze
różnice w stężeniu cynku w surowicy krwi między nie-
ktorymi miesiącami sezonu kopulacyjnego (10).

Z danych tab. 2 wynika, że między badanymi rasa-
mi wystąpiły statystycznie istotne (p < 0,05) rożnlce
w wartościach następujących cech nasienia: koncen-

Tab. 3. Współczynniki korelacji (r) między stężeniem Zn w surowicy krwi i cechami nasienia ogierów

0b|ętość nasienia

0dczyn nasienia (pH)

plemniki ruchliwe

plemniki nieruchliwe

Plemniki żywe

]ill

+0,136

-0,125

-0,031

-0,096

+0,1 06

+0,1 09

+0,073

-0,073
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-0,072

-0,025

+0,221
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-0,170

+0.235

-0,11,1
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+0,1 1 7

-0,117

+0,117

-0,177
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+0,1 17
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_0 .1 85

+0 ,01 2
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+0,061

-0,061

-0,1 01

+0,,101

+0,040

+0,123

+0,019

, ,:0;102

+0,079

-0,035

-0,130

+0,217

-0,217

+0,363

-0,363

-0,005

+a,267

+0,189

',0,309

-0,342

.0,342 ,

+0,171

+0,512

-0,042 '.

+0 ,094

:0"094

-0,241

+0,241 ' 
,

+0,208

_+0,ą60'i

-0,223

' ',', ,l

10,..359;1.

-0,366

+0,030

-0,041

+0 ,081

-0,081

+0,091

i i-0;o9t

+0 ,031Koncentracja plemników

0gólna liczha plemników

plemniki normalne

Plemniki zmienione pietwolnie

+0,001

.0;041

+0,03'|

Ul?ł(q _Cą!(9l,V|l€lW OSOGZII na§Fnla -

zn w osoczu nasienia

-vłll

+0,339 +0,091 +0,328 +0 ,363 
- +0,561

' 'UiUO'l

+0,350 *

llll rrr ncnnzll nącionia l

ca w osoczu nasienia -0 ,1 33 -0,139 +0,168 -0,069 -0,388 +0,567

Objaśnienie: * istotnoścprzyp <0,05.
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Tab. 4. Współczynniki korelacji (r) między stężeniem Cu w surowicy kr.wi i cechami nasienia ogierów

Objaśnienie: jak w tab, 3.

tracjąplemników w nasieniu i procentem plemników
normalnych (wlkp:kn) oraz procentem plemników
zmienionych pierwotnie (xx : kn). Ustalono równiez
między grupą ogierów < 11 lat i ogierami > 11 lat
statystycznie istotne (p < 0,05) rożntce w wartościach
następujących cech nasienia: objętość nasienia, pro-
cent plemników normalnych i zmienionych pierwot-
nię. Z kolei między grupąogierów < 11 lat t> 74lat
statystycznie istotne (p<0,05) rożnice dotyczyły: pro-
centu plemników żywych i martwych, koncentracji
plemnikórv, procentu plemników normalnych oraz pro-
centu plemników zmienionych wtórnie i pierwotnie.

Srednie stężenie cynku w osoczu nasienia wyniosło
u ogierów xx 36,6 pmol/l, u wlĘ - 18,5 pmol/l, na-
tomiast u kn 17,8 pmol/l. Różnice statystycznie istot-
ne (p < 0,05) wystąplŁy między,xx : wlkp oraz xx : kn.
Badania wy.kazaŁy także, że średnie stężenie cynku w
osoczu naslenla u ogółu ogierow było równe 24,3
pmol/l. Najwyższe stężenie międzi odnotowano u kn
- średnio 6,1 pmol/l, nieco mniej u wlkp 5,3 pmol/l
oTaz u xx - 4,4 pmol/l/. Rożnice statystycznie istotne
(p < 0,05) wystąpiły między kn i xx, U ogółu ogierów
średnie stęzenie miedzi w osoczu nasienia wyniosło -
5,2 pmol/l. U ogierów wlkp stężenie wapnia w oso-

czu nasienia wyniosło średnio - 4,9 mmol/l, u kn -
4,1 mmol/l, u xx - 3,9 mmol/l , atożns,ce statystycznie
istotne (p < 0,05) wystąpiły między wlkp : xx. Dla
ogółu ogierów średnie stęzenie wapnia w osoczu na-
sienia wyniosło 4,3 mmol/l, W poszczególnych gru-
pach wiekowych ogierów nie odnotowano statystycz-
nie istotnych różnic (p > 0,05) w stężeniu badanych
pierwiastków w osoczu nasienia.

Wystąpieni ę rożnlc rasowych w warlościach niektó-
rych cech nasienia takich jak, koncentracja i/lub mor-
fologia plemników jest zgodne z doniesieniami Do-
wsett i Pattie (13), Dowsett i Knott (l4), Rousset i wsp.
(22) i Vossa (27).Bięlański i wsp. (3)wykazali staty-
stycznie istotne rożnicę w ogólnej zawartości plemni-
ków w nasieniu między ogierami w typie angloarab-
skim i śląskim, wielkopolskim i śląskim (przed sezo-
nem) oraz angloarabskim i wielkopolskim (po sezo-
nie) bez istotnych różnic w ruchliwości i koncentracji
plemników w nasieniu.

Wpływ wieku na jakośó nasięnia ogierów byŁ szcze-
gólnie wyraźny, gdy porównano dwie grupy ogieróą
< 11 lat I> I4lat. Zbadai Dowsett i Pattie (13), Do-
wsett i Knott (14) wynikatakże, że niektóre cechy na-
sienia zależą od wieku ogierów, w tym szczegolnie
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Tab. 5. Współczynniki korelacji (r) między stężeniem Ca w surowicy krwi i cechami nasienia ogierów

Objaśnienie: jak w tab. 3.

niska jest wartość nasienia ogierow < 3 lata i > 14lat
(wzrost procentu plemników maftwych i zmienionych
morfologicznie oraz spadek koncentracji i ogólnej licz-
by plernników w nasieniu).

W tab. 3 przedstawiono wartość współczynników
korelacji pomiędzy stężeniem Zn surowicy krwi i ba-
danymi cechami nasienia ogierów. U ogółu ogierów
cynk w surowicy kr-wi korelował statystycznie istot-
nie (p < 0,05) ze stęzeniem cynku w osoczu nasienia
(r : +0,350). Nie wykazano natomiast korelacji we-
wnątrzrasowych. Zkolej w grupie ogierów ś 11 lat
odnotowano statystycznie istotną (p < 0,05) korelację
pomiędzy stęzeniem cynku w surowicy krwi i w oso-
czu nasieni a (r : +0,3 6 3). Z tab. 4 wynika, że miedź w
surowicy krwi korelowała statysĘcznte istotnie z cyn-
kiem w osoczu nasienia (ogiery < 1l lat, r : ł0,300,
ogół ogieróW r - +0,300). Zgodnte z danymi tab. 5

ustalono, że między stężeniem Ca w surowicy krwi a
badanymi cechami nasienia nie było żadnych staty-
stycznie istotnych korelacj i.

W badaniach własnych (8) u koników polskich, w
wieku 4-I9lat (średnio 7 lat), żywionych przęz 7 mie-
sięcy, w dwu sezonach kopulacyjnych, dietąubogąw
cynk (17,5-21,8 mg Znlkg s.m,/dzień) wykazano sta-

tystycznie istotną korelację między stężeniem cynku
w surowicy krwi i koncentracją plemników w nasie-
niu (r : -F0,31), z białkiem całkowitym w osoczu na-
sienia (r : +0,24) oraz zę stężeniem cynku (r : +0,3 3)
i miedzi (r - +0,27) w osoczu nasienia. Wraz ze spad-
kiem stężenia cynkrr w diecie i w surowicy krwi zaob-
serwowano takżę spadek stęzenia tego pierwiastka w
osoczu naslenla oraz obniżęnie się gęstości nasienia
ogierów. Nie odnotowano natomiast takich zależno-
ści u ogierów zywionych przez 30 dni pasząz dodat-
kiem siarczanu cynku; 45 i 100 mgZnlkg m.c. (11).
Wzbogacenie diety cynkiem nie wpłynęło na wzrost
stężenie tego pierwiastka w surowicy krwi ogierów.
Odnotowano natomiastw dwu grupach ogierow (żywio-
nych 1 00 mg Zilkgm. c.) wzrost stężeni a cynku w oso-
czu naslenl a oraz zwiększenie gęstości nasienia ogie-
row. Z kolei zwiększenie zawarlości wapnia w paszy
do I2,5oń powoduje obniżenie stęzenia cynku w suTo-
wicy i osoczu nasienia bez istotnego wpływu na stę-
żenie wapnia w surowicy krwi i osoczu nasienia ogie-
rów oraz wpływa niekorzystnie na szereg cech nasie-
nia takich jak, ruchliwość plemników, gęstość nasie-
nia. Dodatek cynku niweluje niekorzystnę dziaŁanie
nadmiaru wapnia w diecie na jakość nasienia ogierów.



W nasieniu ogierów wzajemne za|ężności między
badanymi pierwiastkami a cechami nasienia kształtują
się odmiennie. Wcześniejsze analizy (I2) wykazały
bowiem, ze cynkw osoczunasienia statystycznie istot-
nie (p < 0,05) dodatnio korelował z: koncentracjąplem-
ników w nasieniu (wlkp, kn, ogiery < 11 lat, ogiery
> 11 lat, ogół ogierów), z ogólnąltczbąplemników w
nasieniu (kn, ogiery < 11 lat), oraz z miedziąw oso-
czu nasienia (u kn) natomiast ujemnie z: procentem
plemników zmienionych wtórnie (ogiery < 11 lat).
Miedź w osoczu nasienia staĘsĘcznie istotnie (p < 0,05)
dodatnio korelowała z: procentem plemników nieru-
chliwych (xx, wlkp, grupa ogierów > 11 lat, ogół ogie-
rów), procentem plemników martwych (xx, wlkp, ogie-

ry > 11 lat, ogół ogierów), procentem plemników zmlę-
nionych wtórnie (ogiery > 11 lat), procentem plemni-
ków zmienionychpierwotnie (xx) oraz ujemnie z: pro-
centem plemników ruchliwych (xx, wlkp, grupa ogie-
rów > 11 lat, ogół ogierów), z procentem plemników
żywych (xx, wlkp, ogiery > 11 lat, ogoł ogierow) oraz
procentem plemników normalnych (ogiery > 11 lat).
W przypadku Ca w osoczu nasienia odnotowano sta-
tystycznie istotną (p < 0,05) dodatniąkorelację z,. pTo-

centem plemników zmienionych wtórnie (wlkp, gru-
pa ogierów < 11 lat, ogół ogierów).

Dla porównania, Madding i wsp. (19) stwierdzili,
że stężenie cynku w surowicy krwi niepłodnych męż-
czyznbyło niższe niż u płodnych,bez istotnej korela-
cji między zawartościącynku w surowicy i w nasieniu
u żadnej zbadanych grup. Natomiast Stanwell-Smith
i wsp. (23) wykazal1 że stężenie miedzi w plazmie
krwi było znacznte wyższe u niepłodnychmężczyzn
niż płodnych,bezjednak wyraźnych rożnic w stęże-
niu tego pierwiastka w osoczu nasienia. Nie wykaza-
no także istotnej relacji między stężeniem miedzi w
plazmie nasienia i stęzeniem tego pierwiastka w pla-
zmie krwi.

Podsumowuj ąc obecne badania należy stwierdzió,
że wystąpiły mtędzyrasowe tóżnice w stęzeniu Zn
(xx:wlkp, xx:kn) i Cu xx:wlkp) w surowicy krwi ogie-
rów. Nie odnotowano natomiastrożnic w stęzeniu Zn,
Cu i Ca w surowicy krwi między ogierami w bada-
nych grupach wiekowych (< 11 : > 11 lat : > 14 lat).
Statys§cznie i stotne korelacj e stwierdzon o między za-
wartością ni ektórych pierwiastkow w surowicy i w oso-
czu nasienia, w tym szczególnie Zn,.Zn, Cu:Zn (ogie-

ry w wieku < 11 lat, ogół ogierów). Nie wykazano
j ednak zależności między Zn, Cu i Ca w surowicy krwi
a jakościąnasieniabadanych ogierów, co jest odmien-
ne od wyników analtz dotyczących stężenia tych pier-
wiastków w osoczu nasienia (12).

piśmiennictwo

1.AuerJ. CN. G., SeawrighlA l,:Aust Vet.J.65,317, 1988.

ż.Bielański W.: Rozród zvłięfząt. PWRiL, Warszawa 1919, s. 43] .

3 Bielański W, Kosiniak K., Bittmar A, Dudek E: Bull Acad. Pol. Sci. 29,

489. 1983

4 Bock U v., Polach: Tiennedizinische Laboruntersuchungen. Tierlab Ingol-

stadt. lnformed, Miinchen, 1987.

5.Bridges C H , Mofrtft G P: Arn. J. Vet Res. 5Ilż,275,1990
6.CynbalukN.F.,Bristol EM.,ChristensenD A: Am J.vet Res 47, 192,

l 986
] .Danek J., Wiśniewski E.: Medycyna Wet. 48, 521 , I99ż.

8 Danek J., Wiśniell,ski E: Medycyna Wet 48, 566, 1,992.

9.Danek J., Wiśniewski E , Krunlrych W., Dąbro--ska J.: Medycyna Wet 51,

544. l995
I0.Danek J., Gehrke M.: Mengen- und Spurenelemente, l7. Arbeitstagung Fri-

drich-Schiller-Universitżt, Jena 1997, s 25l.
I1.Danek J.: Pferdeheilkunde 14, 231, l998.

12 Danek J., Wśniewski E , Krumr,,-ch i4{: Bull vet. Inst. Pulawy, 1998 - w

druku
13.Do.łSett K. F., Patlie IŁ l : J Reprod. Fert 35, 645, ]987

14.Dowsetl K- F, Knott Z ,Ą1 : Teriogenology 46,391, 1996

15.Holley D C , Evans W. J.: Am J. vet. Res 38,260,197'7

l6.Kośla T, Siegerl E., Anke M., Szentmihalyi,S : Mengen- und Spurenelemen-

te, Arbeitstagurrg Kall-Marr-Universitat, Leipzig 1985, s. 356

I1 Kośla I: Mengen- lLnd Splrenelemente, Arbcitstagung Karl-Marx-Univer-

sitót, Leipzig 1987, s 310.

18 Kntml,tch W, Wiśnievlski E, Dąbrol,ska J, Danek J.: Arch Vet. Pol. 35,

l69- ]99.5.

19 tladding C I-, Jacob M., Ramsay II P, Sclkol R Z.: Anl. Nutr Metab.30,

213.1986
20 Mee J. E, McLuughlin J. G :Yet Rec 136, 2'75, 1995.

)1 Nfeler H.. Lenmer U.: Dt. tieriirztl Wschr. 80, 190, l973

)2 Rottsset H , Chantelottbe Ph , Magistrini M., Palmer E: J Reprod Fert.

Suppl. 35. 25. l987
23 Sranlell Smilh R, Thomploll S G, Haines A P., Wałd R J., Cashmore G,

Slellthtnsku J., Henry W E: Fefttl Steril ,ł0, 6?0, l983

24 Stublq D, C'ampbetl C, Dant C, Blackmore D J., Pierce A: Equinevct J.

] 5. 253. 1983

)5 Sultle N. E. Small J. N, W., Collins E A, Mason D K., WalkinsK Z : Equ-

ine vet J 28. /ł97, ]996

26 Tasket J B : Comell Vet 56, 67, l966.
21 lbss J L, Pickelt B ll., Bolłen R A,Squires R A, MtKinnon A O : lltll

lnt Congr Anim Reptod Art Inseln., DŃlin 3, 3t], 1988.

Adres autora: dr Janusz Danek, ul. Witeckiego 2146,85"796 Bydgoszcz

BYRNE W. J., BALL M. J., MCCORMACK R.,
BRICE N.: Eliminacja mastitis wywołanego pyzez
Mycoplasma bovis w stadzie krów mlecznych w Ir-
landii. (Elimination of Mycoplasma bovis mastitis
from an lrish dairy herd). Vet. Rec. I42, 516-517,
1998 (19)

Zapalcnic gruczołu mlekowego wywołane przez Mvcoplallna bovis wystą-

piło w stadzie krów mlecznych 1iczącym 60 osobników Pierr.vszy przypadek

obejmujący 3 ćwiartki wynrienia wystąpił u krowy importowanej z Normandii

po 24 godz po zainstalowaniu jej na fermie i przedwczesnym potodzie. Wycick

z nosa i gorączka wystąpiły u 2 pozostałych importowanych krów. Po zastoso-

waniu antybiotyków objawy chorobowe ustąpiły szybko u jednej krowy, u dru-

giej po kiJkunastu Ęgodniach W ciągrr 3 tygodni u 4 krów rodzimych po pierw-

szej laktacji i 3 krów starszych po tygodniu po wycieleniu wystąpiło mastitis.

Wydzielina z chorych ćwiartek o konsystencji ropy była zabarwiona na brązowo

i zawierała osad. Tntensywna anĘbiotykoterapia nie przyniosła efekfu. W wy-

dzie]inie gruczołu mlekowego od l0 zdrowych krów oraz wszystkich chorych

ćwiartek stwierdzono testem ELISA Mycoplasma hovis CzIery krowy z chory-

mi ćwiartkami wymienia zasuszono, 12 krów wyeliminowano z hodowli po 4

miesiącach od chwili wystąpienia objawów mostitis. W następnych 3 miesią-

cach, mastilis wystąpiło u jednej krowy, którąteż wyeliminowano z hodowli. 
.


