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Praca oryginalna Original paper

Badania wskaźników hematologicznych, zarów-
no w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych 
u ssaków, stanowią wyjściowy warunek prowadzący 
do poznania ich stanu zdrowia. Nadto ze względu na 
stosunkową łatwość ich oznaczania (często oceniane 
są z użyciem analizatorów hematologicznych), należą 
one do powszechnie określanych, tak u zwierząt go-
spodarskich, jak i laboratoryjnych, w tym u królików, 
a w Polsce u królików mieszańców, zwierząt stosowa-
nych tak w badaniach doświadczalnych (naukowych), 
jak i diagnostycznych. W warunkach krajowych 
króliki mieszańce ze względu na wartość użytkową, 
tj. wykorzystywanie na mięso i futra, są popularnymi 
zwierzętami hodowlanymi, co dodatkowo stwarza 
konieczność nadzorowania ich stanu zdrowia, m.in. 
poprzez ocenę wartości wskaźników krwi, których 
jako norm dla tych zwierząt w kraju brak.

Krajowe badania hematologiczne (tab. 1) prowadzą-
ce do opracowania wartości referencyjnych u królików 
mieszańców są prezentowane skromnie (7, 27, 28, 37) 

i tylko nieliczne dotyczą oceny wpływu elementów śro-
dowiskowych, tj. pory roku (28, 37) i fizjologicznych, 
to jest płci (27), na obraz hematologiczny u tych zwie-
rząt. Także w krajowych opracowaniach książkowych 
(6, 12, 23, 25, 36, 38), mimo że przedstawiono war-
tości dla wskaźników hematologicznych u królików, 
nie podano, czy są to króliki mieszańce, czy rasowe 
i nie uwzględniono oddziaływania na nie czynników 
środowiskowych czy fizjologicznych. Badania autorów 
zagranicznych (tab. 2) przeprowadzono na królikach 
wielu ras (nowozelandzki biały, angora biała, czeski 
i królik nadmorski – Sylvilagus Bachmani podgatunek: 
Riparius, królik florydzki – Sylvilagus floridanus, 
szynszyl wielki, belgijski olbrzym szary, albinos), 
wielu bliżej nieokreślonych mieszańcach (1-5, 8-11, 
15, 17-18, 20-22, 24, 26, 29-35, 39), ale tylko w nie-
których z nich analizowano wpływ pory roku (1, 4, 11, 
31, 39), płci (1, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 22, 24, 30, 32, 39), 
wieku (3, 5, 10, 21, 29, 39), rasy królików (8-10, 26, 34, 
39). Również światowe opracowania książkowe (14, 
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Values of haematological parameters in mixed-breed rabbits
Summary

The aim of the study was to establish reference values for the haemoglobin concentration, haematocrit level, 
and the numbers of erythrocytes, thrombocytes, leucocytes, lymphocytes, neutrophils, basophils, eosinophils 
and monocytes in the peripheral blood of mixed-breed rabbits and of mixed-breeds with the addition of meat 
breed blood, taking into account the impact of the season (spring, summer, autumn, winter) and the sex of the 
animals. The study was performed on 200 mixed-breed rabbits and 200 mixed-breed rabbits with the addition 
of meat breeds. The results show that the parameters differed between the two groups. The haematocrit value 
and the numbers of leucocytes, lymphocytes, basophils, eosinophils and monocytes were lower in mixed-breed 
rabbits than they were in mixed-breed rabbits with the addition of meat breed blood, whereas the numbers of 
thrombocytes and neutrophils were higher in mixed-breed rabbits than they were in the other group. These 
values were similar to those obtained previously for unspecified rabbits and to reference values for New 
Zealand rabbits. The season of the year had a different impact on the values examined in the two groups: small 
in the mixed-breed group and more significant in the other. In both groups, the effect of the season was more 
noticeable in spring and summer. It was also shown that the sex had a moderate impact on the haematological 
parameters examined in both groups of rabbits.
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hematologicznych u królików przedstawiają wartości 
te tylko dla zwierząt rasy nowozelandzkiej białej i nie 
uwzględniają wpływu na nie czynników środowisko-
wych i fizjologicznych.

Celem badań było określenie wskaźników czerwo-
nokwinkowych, tj. stężenia hemoglobiny, wartości he-
matokrytu oraz liczby erytrocytów oraz białokrwinko-
wych, tj. liczby trombocytów, leukocytów, limfocytów, 
neutrofili, bazofili, eozynofili i monocytów, we krwi 
obwodowej u królików mieszańców i mieszańców 
z dolewem krwi ras mięsnych, w zależności od pory 
roku (wiosna, lato, jesień, zima) oraz płci zwierząt.

Materiał i metody
Badania wykonano na 200 królikach mieszańcach oraz 

200 królikach mieszańcach z dolewem krwi ras mięsnych 
(krzyżowanych z samcami czystorasowymi rasy belgij-
ski olbrzym szary lub olbrzym srokacz) hodowanych na 
terenie Polski, pochodzących z hodowli licencjonowanej 
i przebywającej pod stałym nadzorem weterynaryjno-zoo-
technicznym (19), o masie 3,2-4,2 kg, wieku 6-8 miesięcy 
samicach i samcach, w czterech porach roku – wiosna, 
lato, jesień i zima. W czasie doświadczenia zwierzęta 
przebywały w wiwarium Katedry Mikrobiologii i Kate-
dry Immunologii Wydziału Biologii US, gdzie parametry 

Tab. 1. Wskaźniki hematologiczne u królików mieszańców w badaniach autorów krajowych

Badane parametry
Wartości wskaźników hematologicznych wg pozycji piśmiennictwa

37 28 7 27 38 12 25 6 36 23

Hemoglobina 
(mmol/l)

x 6,40 nb 5,64-6,27 M: 7,69
F: 7,82

5,59-11,79 6,37 7,44-8,06 12,00 10,0-15,5 13,4

± SD 1,1 nb nb 0,97-1,12 nb nb nb nb nb nb

Hematokryt 
(%)

x nb nb nb F: 35,91
M: 36,80

30-53 nb nb nb 33-48 nb

± SD nb nb nb 4,89-5,09 nb nb nb nb nb nb

Erytrocyty 
(1012/l)

x 5,80 nb 5,33-5,82 F: 3,78
M: 3,87

4,00-9,00 5,80 4,00-6,00 5,25 4,00-9,00 6,20

± SD 0,68 nb nb 0,52-0,53 nb nb nb nb nb nb

Trombocyty x 834,10 nb nb F: 474,79
M: 483,26

120,00- 
-800,00

834,10 125,00- 
-1000,00

170,00- 
-798,00

120,00- 
-800,00

650,00

± SD 157,75 nb nb 80,71-88,77 nb nb nb nb nb nb

Leukocyty x 5,70 W: 4,27; 
L: 3,89; 
J: 4,98; 
Z: 5,13

5,37-6,30 F: 3,93
M: 4,17

nb 5,70 nb 3,80-12,00 5,10-18,40 9,00

± SD 1,31 0,52-0,77 nb 0,94-1,09 nb nb nb nb nb nb

Limfocyty x 0,72 W: 0,665; 
L: 0,765; 
J: 0,781; 
Z: 0,724

62,13-71,00 F: 0,57
M: 0,61

0,50-14,25 0,72 nb 2,00-9,00 2,60-11,20 6,30

± SD 0,06 0,013-0,067 nb 0,12-0,14 nb nb nb nb nb nb

Neutrofile x 0,27 W: 0,336; 
L: 0,223; 
J: 0,197; 
Z: 0,260

28,75-75,50 F: 0,32
M: 0,35

0,2-12,00 0,27 0,08-5,00 8,00-50,00 0,60-99,00 32,00

± SD 0,062 0,005-0,053 nb 0,11-0,12 nb nb nb nb nb nb

Bazofile x 0,020 W: 0,015; 
L: 0,011; 
J: 0,014; 
Z: 0,011

0,00-0,25 F: 0,006
M: 0,0036

0-1,20 0,02 0,05-0,30 1,00-3,00 0-0,70 2,40

± SD 0,020 0,005-0,008 nb 0,012-0,014 nb nb nb nb nb nb

Eozynofile x 0,010 W: 0,004; 
L: 0,001; 
J: 0,005; 
Z: 0,001

0,00-0,88 F: 0,016
M: 0,020

0-1,20 0,01 0,01-0,30 1,00-3,00 0-0,20 1,30

± SD 0,007 0,000-0,005 nb 0,024-0,025 nb nb nb nb nb nb

Monocyty x 0,010 W: 0,003; 
L: 0,001; 
J: 0,003; 
Z: 0,002

0,13-0,75 F: 0,001
M: 0,002

0,02-2,40 0,01 0,01-0,40 1,00-4,00 0-0,90 4,10

± SD 0,010 0,001-0,003 nb 0,0023-0,026 nb nb nb nb nb nb

Objaśnienia: nb – nie badano; W – wiosna; L – lato; J – jesień; Z – zima; F – samice; M – samce
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zootechniczne były zgodne z zalecanymi w kraju normami 
opracowanymi w zgodzie z Dyrektywą Unii Europejskiej 
w zakresie temperatury i wilgotności, a także oświetlenia 
i wielkości klatek dla zwierząt (13), z tym, że długość dnia 
świetlnego była skorelowana z porą roku. Zwierzęta po 
przetransportowaniu do wiwarium Katedry poddane były 
dwutygodniowemu okresowi adaptacyjnemu. Zwierzęta 
karmione były pełnoporcjową paszą dla królików (16% 
Królik z Motycza), w ilości 0,15-0,20 kg/dobę i miały nie-
ograniczony dostęp do wody.

Pobrania krwi dokonano w czterech porach roku (wiosna, 
lato, jesień, zima) dwukrotnie, poprzez założenie wenflo-
nu przez 3 kolejne dni, tj. w 0, 24 i 48 h po rozpoczęciu 
badania, każdorazowo o 800 rano z żyły brzeżnej ucha (co 
siedem dni).

We krwi oznaczono stężenie hemoglobiny, wartość hema-
tokrytu oraz liczbę erytrocytów, leukocytów, trombocytów, 
limfocytów, neutrofili, bazofili, eozynofili i monocytów. Stę-

żenie hemoglobiny (mmol/l) oznaczono we krwi wersenia-
nowej z dodatkiem 5 ml odczynnika Drabkina (Aqua-Med., 
Polska). Po 20 minutach inkubacji w temperaturze pokojo-
wej dokładnie wymieszano próby i odczytano wartość eks-
tynkcji przy długości fali 540 nm wobec próby ślepej, którą 
stanowił odczynnik Drabkina. Ponadto odczytywano także 
ekstynkcję wzorca, którą stanowiła cyjanomethemoglobina 
(Aqua-Med., Polska). Wartość procentu hematokrytu oce-
niono jako stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi 
pełnej (%). Liczbę erytrocytów (1012/l) otrzymano mnożąc 
wartość hematokrytu (%) przez współczynnik 0,105. Aby 
oznaczyć liczbę leukocytów (109/l), krew wersenianową 
w ilości 0,02 ml przeniesiono do 0,38 ml płynu Türka, 
stale aspirując. Po upływie 5 minut zawiesinę nakrapiano 
na komorę Bürkera i po 5 minutach inkubacji w komorze 
wilgotnej liczono na powierzchni 1 mm2 (1 kwadrat o boku 
1 mm). Liczbę komórek uzyskaną w wyniku zliczenia 
w komorze przemnożono przez 20, a następnie 109 i wynik 

Tab. 2. Wskaźniki hematologiczne u królików w badaniach autorów zagranicznych

Badane parametry
Wartości wskaźników hematologicznych wg pozycji piśmiennictwa

2 5 17 18 21 22 24

Hemoglobina 
(mmol/l)

x M: 12,92
F: 13,28

12,1 mmol/l 128 g/L 10-16 g/dL nb M: 140 g/L
F: 127 g/L

F: 12,6 g/dL

± SD M: 1,62
F: 0,92

nb 10 nb nb nb nb

Hematokryt 
(%)

x M: 44,2
F: 42,4

36 38 33-48 nb M: 43
F: 39

F: 38,3

± SD M: 2,59
F: 2,07

nb 3,1 nb nb nb nb

Erytrocyty 
(1012/l)

x nb 5,7 × 106/mm3 nb 5,5-7,5 × 106/mm3 3,85-5,41 1012/l M: 6,4
F: 6,0 × 106/mm3

F: 5,2 × 106/mm3

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Trombocyty x nb nb nb 300-600 × 103/mm3 nb nb F: 363,0 × 103/mm3

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Leukocyty x nb 8,1 × 103/mm3 nb 6-12 × 103/mm3 2,17-6,62 × 109/l M: 6,8 × 109/l
F: 5,6 × 109/l

F: 13,49 × 109/l

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Limfocyty x M: 69
F: 71

68 nb 30-85 30,8-76,4 nb nb

± SD M: 9
F: 13

nb nb nb nb nb nb

Neutrofile x M: 38
F: 35

32 nb 20-52 13,5-57,5 nb nb

± SD M: 11
F: 12

nb nb nb nb nb nb

Bazofile x nb nb nb 2-7 5,1-8,5 nb nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Eozynofile x M: 2
F: 1

nb nb 0-5 1,1-2,7 nb nb

± SD M: 2
F: 2

nb nb nb nb nb nb

Monocyty x M: 3
F: 2

nb nb 1-12 1,8-3,9 nb nb

± SD M: 1
F: 2

nb nb nb nb nb nb

Objaśnienia: nb – nie badano; NZ – nowozelandzkie białe, SC – Sowiet Chinchilla, GG – belgijski olbrzym szary; LC – angora biała; 
CB – mieszańce; W – wiosna; L – lato; J – jesień; Z – zima; F – samice; M – samce
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Tab. 2a. Wskaźniki hematologiczne u królików w badaniach autorów zagranicznych

Badane parametry
Wartości wskaźników hematologicznych wg pozycji piśmiennictwa

31 34 35 30 4 20

Hemoglobina 
(mmol/l)

x M: 11,185 g/dL NZ: 13,0 g/dL
SC: 3,83

GG: 13,56
LC: 13,30
CB: 13,33

F: 12,36-14,93 g/dL
M: 11,91-14,12

M: 175,2 g/l
F: 148,1 g/l

M: 9,7 g/dL
F: 10,6
L: 10,1
J: 9,5

Z: 11,1

nb

± SD nb nb nb nb nb nb

Hematokryt 
(%)

x nb nb F: 37,88-43,54
M: 37,60-42,05

M: 48,91
F: 42,18

M: 29,9
F: 32,6
L: 32,0
J: 29,5
Z: 32,7

nb

± SD nb nb nb nb nb nb

Erytrocyty 
(1012/l)

x M: 5,4 × 106/mm3 NZ: 5,68
SC: 5,82
GG: 5,92
LC: 5,95
CB: 5,98

nb nb M: 4,6 × 109/l
F: 5,1
L: 4,5
J: 4,7
Z: 5,4

nb

± SD nb nb nb nb nb nb

Trombocyty x M: 743 × 103/mm3 nb nb M: 496,3
F: 589,4 × 109/L

M: 150 × 109/l
F: 124
L: 189
J: 150
Z: 161

nb

± SD nb nb nb nb nb nb

Leukocyty x M: 7,073 × 109/l NZ: 5,67
SC: 5,52
GG: 5,98
LC: 5,78
CB: 5,93

nb M: 11,40
F: 10,44 × 109/l

M: 2,9 × 109/l
F: 3,5
L: 3,9
J: 3,4
Z: 2,4

nb

± SD nb nb nb nb nb nb

Limfocyty x nb nb nb nb M: 1,7 × 109/l
F: 1,9
L: 2,1
J: 2,0
Z: 1,0

J: 90,5
Z: 86,5
W: 83,0
L: 71,00

± SD nb nb nb nb nb nb

Neutrofile x nb nb nb M: 51,91
F: 61,87

M: 0,6 × 109/l
F: 0,5
L: 0,5
J: 0,6
Z: 0,5

J: 4,5
Z: 9,0
W: 7,0
L: 22,0

± SD nb nb nb nb nb nb

Bazofile x nb nb nb nb M: 0,05 × 109/l
F: 0,04
L: 0,08
J: 0,05
Z: 0,04

J: 0
Z: 0,7
W: 1,0
L: 1,0

± SD nb nb nb nb nb nb

Eozynofile x nb nb nb nb M: 0,01 × 109/l
F: 0,01
L: 0,00
J: 0,02
Z: 0,02

J: 1,0
Z: 0,0
W: 2,0
L: 10,5

± SD nb nb nb nb nb nb

Monocyty x nb nb nb nb M: 0,04 × 109/l
F: 0,07
L: 0,04
J: 0,04
Z: 0,02

J: 1,0
Z: 2,2
W: 1,5
L: 2,5

± SD nb nb nb nb nb nb

Objaśnienia: jak w tab. 2.
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Tab. 2b. Wskaźniki hematologiczne u królików w badaniach autorów zagranicznych

Badane parametry
Wartości wskaźników hematologicznych wg pozycji piśmiennictwa

1 17 9 15 11 33 3

Hemoglobina 
(mmol/l)

x M: 11,215
F: 11,218

NZ: 110,2 g/L
CB: 113,1
M: 116,7
F: 106,6

NZ: 126 gm/L
CB: 125
M: 124
F: 122

M: 15,56 g/100ml
F: 14,21

M: 10,20 g/100 ml
F: 9,75

Z: 10,90 g/dl
W: 6,95
L: 6,05
J: 6,57

8,90 g/dl nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Hematokryt 
(%)

x M: 29,952
F: 29,962

nb NZ: 38,6
CB: 37,4
M: 38,5
F: 38,1

M: 44,99
F: 41,26

M: 38,66
F: 34,90
Z: 37,66
W: 38,25
L: 42,43
J: 58,12

28,33 nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Erytrocyty 
(1012/l)

x M: 4,106
F: 4,111

NZ: 5,20 × 1012/L
CB: 5,80
M: 5,80
F: 5,30

nb M: 7,21 × 106/mm3

F: 6,41
M: 8,05 × 106/mm3

F: 6,20
Z: 7,05
W: 6,95
L: 6,05
J: 6,57

3,43 × 106/ml nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Trombocyty x nb NZ: 327,9 × 109/L

CB: 337,9
M: 328,9
F: 328,7

nb nb nb nb nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Leukocyty x nb NZ: 8,00 × 109/L

CB: 9,20
M: 8,90
F: 8,20

NZ: 8,1 × 103/uL
CB: 6,4
M: 6,7
F: 6,8

nb M: 9,55 × 103/mm3

F: 6,44
Z: 11,85
W: 10,98
L: 8,71
J: 9,42

7,38 × 103/ml 5,4 × 109/L

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Limfocyty x nb NZ: 2,70 × 109/L

CB: 2,60
M: 2,80
F: 2,50

NZ: 36,7
CB: 28,9
M: 40,9
F: 38,3

M: 89,50
F: 85,38

M: 59,80%
F: 66,80
Z: 59,80
W: 58,10
L: 54,10
J: 55,52

43,33 47

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Neutrofile x nb NZ: 4,30 × 109/L

CB: 5,60
M: 5,00
F: 4,80

NZ: 45,4%
CB: 53,0
M: 43,4
F: 48,9

M: 8,25
F: 11,38

nb 48,33 35

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Bazofile x nb NZ: 0,20 × 109/L

CB: 0,20
M: 0,30
F: 0,20

NZ: 2,4
CB: 2,0
M: 1,4
F: 2,6

M: 1,13
F: 1,50

M: 1
F: 1,20
Z: 1,00
W: 0,70
L: 1,20
J: 1,40

0,67 0

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Eozynofile x nb NZ: 0,40 × 109/L

CB: 0,40
M: 0,40
F: 0,30

NZ: 0,5
CB: 1,0
M: 1,0
F: 0,9

M: 0,13
F: 0,63

M: 1,50
F: 1,90
Z: 1,50
W: 1,70
L: 1,85
J: 1,98

3,33 0

± SD nb nb nb nb nb nb nb
Monocyty x nb NZ: 4,30 × 109/L

CB: 5,60
M: 5,00
F: 4,80

NZ: 126 gm/L
CB: 125
M: 124
F: 122

M: 1,00
F: 1,13

M: 3,40
F: 3,50
Z: 3,40
W: 4,30
L: 5,90
J: 4,95

3,67 0,5

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Objaśnienia: jak w tab. 2.
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podano jako średnią liczbę leukocytów w jednostkach 109/l. 
Natomiast oznaczenia liczby trombocytów (109/l) dokonano 
poprzez przeniesienie 0,02 ml krwi do probówek Thrombo 
Plus (Sarstedt, Niemcy) zawierających 2 ml buforu lizują-
cego, dokładnie mieszając. Po upływie 20 minut nakrapia-
no na komorę Bürkera, inkubowano 10 minut w komorze 
wilgotnej i zliczano w dużym (zawierających 16 małych) 
kwadracie siatki o boku 1 mm, po czym uzyskane ilości 
pomnożono przez 109, podając średnią liczbę trombocytów 
w jednostkach 109/l. Ponadto z krwi wersenianowej wyko-
nano rozmaz, który pobarwiono wg metody Pappenheima, 
przy użyciu dwóch barwników – May-Grünwalda i Giemsy. 
Gotowe preparaty oglądano w mikroskopie świetlnym pod 
imersją i powiększeniem 100 ×, licząc kolejne 100 komórek 
z podziałem na limfocyty, granulocyty obojętnochłonne, 
zasadochłonne, kwasochłonne i monocyty.

Wyniki badań hematologicznych poddano analizie sta-
tystycznej testem t-Studenta w programie Statistica 6.0 
i przedstawiono w tab. 3-4.

Wyniki i omówienie
Wskaźniki hematologiczne u królików mieszań-

ców. Wartości stężenia hemoglobiny u tych zwierząt 
mieszczą się w przedziale od 10,23 do 12,10 mmol/l, 
wartości hematokrytu od 32,54 do 34,56%, liczba ery-
trocytów od 4,72 do 5,73 × 1012/l, liczba trombocytów 

od 330,78 do 569,60 × 109/l, a liczba leukocytów od 
4,46 do 5,90 × 109/l; limfocytów od 51,00 do 62,00%; 
neutrofili od 35,12 do 45,00%; bazofili od 0,00 do 
2,00%, eozynofili od 0,00 do 1,00%, zaś monocytów 
od 0,00 do 3,00% (tab. 3).

Analizując oddziaływanie pór roku na badane para-
metry krwi obwodowej u tych królików, bez uwzględ-
niania ich płci (razem dla samic i samców) (tab. 3), 
stwierdzono jedynie istotne różnice między wiosną 
a jesienią w liczbie monocytów, między wiosną a zimą 
w liczbie monocytów i limfocytów oraz między latem 
i zimą w stężeniu hemoglobiny. Stąd należy stwierdzić, 
że pora roku w małym stopniu wpływa na badane 
wskaźniki krwi obwodowej, bo zmiany dotyczyły tylko 
3 spośród 10 ocenianych wskaźników, a mianowicie 
liczby monocytów (dwie istotne zmiany), limfocytów 
i stężenia hemoglobiny (po jednej istotnej zmianie) 
i ich najwyższe wartości stwierdzano wiosną (liczba 
monocytów i limfocytów) oraz latem (stężenie hemo-
globiny). Tymczasem analogiczna analiza badanych 
wskaźników obrazu czerwono- i białokrwinkowego, 
ale z uwzględnieniem płci tych królików (tab. 3), wy-
kazała, że płeć zwierząt także w stosunkowo małym 
stopniu oddziałuje na ich wartości, jako że wzrost 
wartości badanych wskaźników zarejestrowano tak 

Tab. 2c. Wskaźniki hematologiczne u królików w badaniach autorów zagranicznych

Badane parametry
Wartości wskaźników hematologicznych wg pozycji piśmiennictwa

10 29 39 32 26 16 14

Hemoglobina 
(mmol/l)

x 8,57 g/100 mL 11,98 g/dl nb M: 127,5 g/L
F: 134,86

132,6 1 × l–1 10,0-15,5 g/dl 8,4-17,4 g/dl

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Hematokryt 
(%)

x nb nb nb nb 49,48 1 × l–1 36-48 nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Erytrocyty 
(1012/l)

x 3,47 × 106 um–3 6,23 × 106/uL nb M: 5,86 × 1012/L
F: 6,21

6,38 T × l–1 4-7,2 3,7-7,94 × 106/mm3

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Trombocyty x nb nb nb M: 529,75 × 109/L
F: 499,93

nb 200-1000 nb

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Leukocyty x 6,76 × 106 m–3 3,95 × 106/uL nb M: 8,33 × 109/L
F: 8,81

2,62 G × l–1 7,5-13,5 5,2-16,5 × 103/mm3

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Limfocyty x nb nb nb nb nb 55-80 20-90

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Neutrofile x nb nb nb nb nb 20-35 8-75

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Bazofile x nb nb nb nb nb 2-10 0-30

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Eozynofile x nb nb nb nb nb 0-4 0-5

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Monocyty x nb nb nb nb nb 1-4 1-13,4

± SD nb nb nb nb nb nb nb

Objaśnienia: jak w tab. 2.
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u samic, jak i u samców tylko jesienią i zimą, z tym, 
że u samców dotyczyło to liczby limfocytów i trombo-
cytów, zaś u samic jedynie monocytów (tab. 3).

Porównując uzyskane wyniki w zakresie wskaź-
ników hematologicznych u królików mieszańców 
(tab. 3), należy stwierdzić, że wartości stężenia hemo-
globiny u nich, mieszczące się w przedziale od 10,23 
do 12,10 mmol/l (tab. 3), są nieco wyższe od rezultatów 
uzyskanych wcześniej na mieszańcach (7, 27, 28, 37) 
oraz bliżej nieokreślonych królikach (12, 25), a także 
są one zbliżone do niektórych wyników badań pro-
wadzonych na królikach rasy nowozelandzkiej białej 
oraz nieokreślonych mieszańcach (1, 2, 5). W zakresie 
hematokrytu zarejestrowano u tych królików, że ich 
wartości wynoszące od 32,54 do 34,56% są porówny-
walne z wynikami badań krajowych także na królikach 
mieszańcach (27), ale także z rezultatami krajowymi, 
dotyczącymi bliżej nieokreślonych królików (28, 36) 
oraz rezultatami badań zagranicznych, dotyczących 
królików rasy nowozelandzkiej białej oraz florydzkiej, 
jak też bliżej nieokreślonych mieszańców (2, 4, 9, 17, 
18, 24). Dodać należy, że w zakresie tych ostatnich 
wskaźników dotyczących królików rasy nowozelandz-
kiej białej i nadmorskiej oraz bliżej nieokreślonych 

mieszańców, rejestrowano wartości niższe (1, 4, 33), 
jak i wyższe (1, 11, 16, 30, 33, 35) w stosunku do 
uzyskanych obecnie. Natomiast w zakresie liczby 
erytrocytów u badanych królików zanotowano, że 
wartości tego parametru wahają się od 4,72 do 5,73 
× 1012/l (tab. 3) i są zgodne z wcześniejszymi bada-
niami krajowymi u królików mieszańców (37), war-
tościami z polskich podręczników (6, 12, 23, 25, 36, 
38), a także z niektórymi badaniami zagranicznymi (8, 
16, 21, 32) prowadzonymi na królikach rasy nowoze-
landzkiej białej i bliżej nieokreślonych mieszańcach. 
Natomiast liczba trombocytów we krwi obwodowej 
u królików mieszańców, która wynosiła od 330,78 do 
569,60 × 109/l (tab. 3), była porównywalna z wynikami 
wcześniejszymi w badaniach krajowych uzyskanymi 
także u mieszańców (27) i bliżej nieopisanych króli-
ków, których wartości przedstawiono w podręcznikach 
w Polsce (6, 25, 26, 38), a także do wyników badań 
zagranicznych (4, 16, 30, 32) odnoszących się do 
królików rasy nowozelandzkiej białej, florydzkiej oraz 
bliżej nieokreślonych mieszańców, choć sporadycznie 
rejestrowano u królików mieszańców i bliżej nieokre-
ślonych, w tym zakresie wartości wyższe (12, 23, 37) 
oraz wartości niższe u królików rasy florydzkiej (4).  

Tab. 3. Wskaźniki hematologiczne, u królików mieszańców w cyklu rocznym z uwzględnieniem płci

Badane parametry

Wartości parametrów

Wiosna Lato Jesień Zima

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Hemoglobina 
(mmol/l)

x 10,23 11,15 10,54 12,05 12,10 12,08b5 11,58 11,79 11,64 10,27 10,59 10,33

± SD 1,23 1,41 1,18 1,64 1,00 1,34 1,52 2,47 1,89 1,76 1,34 1,96

Hematokryt 
(%)

x 32,54 35,25 34,12 34,56 32,67 33,46 33,67 33,23 33,47 34,57 33,21 33,78

± SD 4,58 5,28 4,76 4,67 3,97 3,21 3,56 3,78 3,65 4,32 3,57 3,98

Erytrocyty 
(1012/l)

x 4,72 5,24 5,09 5,51 5,73 5,64 4,96 5,01 4,99 4,77 5,19 4,98

± SD 0,57 0,78 0,89 0,62 0,53 0,52 0,52 0,36 0,47 0,46 0,87 0,42

Trombocyty x 367,33 398,47 382,90 411,67 471,46 441,57 385,26 397,45 391,36 330,78 569,60a 450,19

± SD 182,89 150,27 164,23 204,61 185,94 194,87 142,95 162,58 158,75 129,90 215,18 176,34

Leukocyty x 4,81 5,90 5,36 4,46 4,78 4,62 5,02 5,23 5,13 5,52 5,37 5,45

± SD 0,11 0,82 0,52 0,66 0,79 0,69 0,62 0,85 0,75 0,79 0,54 0,63

Limfocyty x 60,00 62,00 61,00b3 59,00 58,00 58,50 54,00 61,00a 57,50 51,00 52,00 51,50

± SD 8,00 7,00 7,50 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,50 4,40 4,00 4,70

Neutrofile x 36,45 35,12 40,06 41,00 41,00 41,00 42,00 45,00 43,50 44,00 43,00 43,50

± SD 7,90 7,50 7,70 5,00 4,00 4,50 4,00 3,00 3,50 4,30 4,00 4,70

Bazofile x 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 2,00a 1,00 1,50

± SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05

Eozynofile x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

± SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01

Monocyty x 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00a 1,00 2,00b2 3,00a 2,00 2,50b3

± SD 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02

Objaśnienia: () – liczby w nawiasach to liczba zwierząt; x – wartość średnia; SD – odchylenie standardowe; a – różnice statystycznie 
istotne pomiędzy samicami a samcami; b – różnice statystycznie istotne pomiędzy wartościami w poszczególnych sezonach (bez 
uwzględnienia płci – razem) z tym, że b1 – różnice między wiosną a latem; b2 – różnice między wiosną a jesienią; b3 – różnice 
między wiosną a zimą; b4 – różnice między latem a jesienią; b5 – różnice między latem a zimą; b6 – różnice między jesienią a zimą
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Tymczasem zarejestrowana liczba leukocytów we 
krwi obwodowej u tych królików wynosząca od 4,46 
do 5,90 × 109/l (tab. 3) jest zgodna z wcześniejszymi 
badaniami krajowymi przeprowadzonymi na królikach 
mieszańcach oraz królikach bliżej nieokreślonych (6, 
7, 12, 28, 36, 37) oraz badaniami zagranicznymi do-
tyczącymi królików rasy nowozelandzkiej białej oraz 
szynszyl wielki, belgijski olbrzym szary i albinos (21, 
34), choć w tych ostatnich obserwacjach dotyczących 
królików rasy florydzkiej rejestrowano także warto-
ści nieco niższe (4, 27) oraz wyższe (22, 24, 30, 31) 
u królików rasy nowozelandzkiej białej. W zakresie 
liczby limfocytów we krwi obwodowej u królików 
mieszańców można stwierdzić, że obecnie otrzymane 
wartości wahające się w przedziale od 51,00% do 
62,00% oraz neutrofili od 35,12% do 45,00% (tab. 
3) potwierdzają wcześniejsze wyniki krajowe, do-
tyczące także królików mieszańców oraz królików 
bliżej nieokreślonych (6, 7, 12, 23, 25, 27, 28, 36-38), 
a także rezultaty uzyskane w badaniach zagranicz-
nych u królików rasy nowozelandzkiej białej, angora 
biała, czeskich i florydzkich, nadmorskich, szynszyli 
wielkich, belgijskich olbrzymów szarych, albinosów 
oraz bliżej nieokreślonych mieszańców (2, 3, 5, 8, 9, 
11, 14-16, 18, 20, 21, 33 w tab. 2). Podobnie mają się 
do wcześniejszych badań krajowych i zagranicznych 
(tab. 1, 2) przedziały bazofili, wynoszące od 0,00% 
do 2,00%, eozynofili od 0,00% do 1,00% oraz mono-
cytów od 0,00% do 3,00%. Podsumowując uzyskane 
wartości parametrów czerwono- i białokrwinkowych 
u królików mieszańców do rezultatów otrzymanych 
wcześniej zarówno u królików mieszańców (tab. 1), 
jak i królików rasowych (tab. 2) można stwierdzić, 
że w przeważającej większości wartości uzyskane 
obecnie są zbliżone do przedstawionych u królików 
mieszańców oraz bliżej nieokreślonych królików 
w piśmiennictwie krajowym (6, 7, 12, 23, 25, 27, 28, 
36-38), jak i u królików rasowych w piśmiennictwie 
zagranicznym (1, 2, 3-5, 8-11, 14-18, 20, 22, 24, 26, 
29-35, 39), choć należy zauważyć, że w zakresie war-
tości hematokrytu, liczby trombocytów i leukocytów 
u królików rasy nowozelandzkiej białej i nadmorskiej, 
zarejestrowano wartości nieznacznie niższe (1, 4, 27, 
33) oraz wyższe (1, 11, 16, 22, 24, 30, 31, 33, 35, 37).

Odnośnie do obrazu zmian dotyczącego wpływu pór 
roku na badane wskaźniki hematologiczne u królików 
mieszańców, bez rozróżniania płci, można stwierdzić, 
że pora roku w stosunkowo niewielkim stopniu od-
działuje na wartości badanych wskaźników hemato-
logicznych (tab. 3). Rezultatów tych nie potwierdzają 
wcześniejsze badania krajowe na królikach mieszań-
cach (28, 37), w których zarejestrowano jedynie wpływ 
pory roku na liczbę granulocytów obojętnochłonnych. 
Podobnie badania zagraniczne także nie potwierdzają 
obecnych wyników, jako że zmiany rejestrowano w ob-
rębie innych parametrów lub przypadały one w innych 
porach roku. I tak Pinna Pintor i Grassini (31) zare-

jestrowali wpływ pory roku u bliżej nieokreślonych 
królików na liczbę retikulocytów, które wyrażały się 
wzrostem jesienią oraz spadkiem wiosną. Tymczasem 
w badaniach Abel-Azeem i wsp. (1) u bliżej nieokreślo-
nych królików mieszańców zarejestrowano najwyższe 
wartości liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny 
i hematokrytu w styczniu, czego nie potwierdzają 
obecne wyniki w zakresie stężenia hemoglobiny, gdyż 
w badaniach własnych wskaźnik ten osiągał najwyższe 
wartości latem, tj. w okresie, kiedy Abel-Azeem i wsp. 
(1) zanotowali wartości najniższe tego parametru. 
Natomiast Çetin i wsp. (11) u królików rasy angora 
biała wykazali, że w zakresie liczby erytrocytów oraz 
stężenia hemoglobiny najniższe wartości rejestrowano 
w lipcu, co także jest odmienne w zakresie uzyskanych 
obecnie wyników własnych w stężeniu hemoglobiny, 
która latem dawała najwyższe wartości, zaś najwyższe 
wartości hematokrytu przypadały także na miesiąc 
lipiec. Autorzy ci (11) wykazali także, że liczba leuko-
cytów i limfocytów była najniższa w lipcu i paździer-
niku (11), zaś w badaniach własnych najwyższą liczbę 
limfocytów zarejestrowano wiosną. Natomiast Black 
i wsp. (4) oceniając wpływ pory roku na wskaźniki 
krwi u królików rasy nadmorskiej oraz Yaqub i wsp. 
(39) u bliżej nieokreślonych królików nie wykazali 
wpływu tej cechy na parametry hematologiczne u tych 
zwierząt. Podsumowując zatem zmiany dotyczące 
wpływu pór roku na badane wskaźniki, hematolo-
giczne u królików mieszańców, należy stwierdzić, że 
zarówno w badaniach obecnych (tab. 3), jak i wcze-
śniejszych (1, 4, 11, 28, 31, 37, 39) pora roku wydaje 
się mieć w zasadzie małe znaczenie na kształtowanie 
się wskaźników hematologicznych krwi obwodowej, 
bo wzrost dotyczył trzech badanych wskaźników krwi 
(monocyty, limfocyty i stężenie hemoglobiny), zaś 
w doświadczeniach innych autorów (1, 4, 11, 28, 31, 
37, 39) sześciu parametrów (retikulocyty, erytrocyty, 
leukocyty, limfocyty, stężenie hemoglobiny i wartość 
hematokrytu). Należy także zaznaczyć, że w bada-
niach własnych najczęściej wzrost tych wskaźników 
przypada na okres wiosenno-letni, zaś w badaniach 
wcześniejszych (1, 4, 11, 28, 31, 37, 39) na okres 
jesienno-zimowy.

Oceniając wpływ pór roku na badane wskaźniki 
z uwzględnieniem płci zwierząt (tab. 3), wykazano, że 
pora roku wpływa podobnie i także w małym stopniu, 
na kształtowanie się badanych wskaźników u samic 
i samców, jako że zarówno u jednych, jak i u drugich 
wartości istotne zarejestrowano tylko jesienią i zimą, 
z tym, że u samców w zakresie limfocytów i trombo-
cytów, zaś u samic jedynie monocytów (tab. 3). Wyniki 
te trudno odnieść do wcześniejszych badań krajowych 
(27), które polegały jedynie na rejestracji wartości 
zarówno u samców, jak i samic królików mieszań-
ców. Podobnie trudne do interpretacji i porównania 
są badania prowadzone za granicą na królikach rasy 
nowozelandzkiej białej i angora biała (1, 2, 4, 8, 10, 
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11, 15, 22, 24, 30, 32, 39). I tak Kabata i wsp. (22) 
zarejestrowali statystycznie istotnie niższe wartości 
stężenia hemoglobiny i hematokrytu u samic królików 
rasy nowozelandzkiej białej oraz wyższe wartości 
w liczbie leukocytów i limfocytów, zaś w pozostałych 
wartościach, takich jak liczba retikulocytów i trombo-
cytów nie zanotowano wartości statystycznie istotnych. 
Takie obserwacje potwierdzają obecnie otrzymane 
wyniki jedynie w zakresie limfocytów u samców. 
Natomiast Özkan i wsp. (30) różnice pomiędzy war-
tościami uzyskanymi u samic i samców królików rasy 
nowozelandzkiej białej wykazali jedynie w zakresie 
stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu oraz 
liczby granulocytów, czego nie potwierdzają obecnie 
uzyskane rezultaty. Tymczasem badania Burnett i wsp. 
(8) wykazały, że samce królików rasy nowozelandzkiej 
białej mają wyższe wartości stężenia hemoglobiny, 
trombocytów oraz erytrocytów, co potwierdza obecne 
badania własne w zakresie trombocytów. Natomiast 
badania Çetin i wsp. (11) wykazały, że u samic rasy 
angora biała rejestruje się niższe wartości liczby 
erytrocytów oraz stężenia hemoglobiny, czego nie 
zauważono w badaniach obecnych. Ponadto wyniki 
uzyskane przez Poljičak-Milas i wsp. (32) wskazały 
na liczbę erytrocytów jako jedyny element różnicują-
cy obraz hematologiczny u samców i samic królików 

rasy nowozelandzkiej białej, czego nie potwierdziły 
obecne badania. Ponadto w kilku pracach (1, 2, 4, 10, 
15, 24) mimo oceny wpływu płci na zachowanie się 
wskaźników obrazu biało- i czerwonokrwinkowego 
u królików nie zarejestrowano wpływu tej cechy na ba-
dane wskaźniki. Podsumowując wpływ płci królików 
mieszańców na kształtowanie się wskaźników hema-
tologicznych krwi, trudno jednoznacznie stwierdzić, 
jak duży jest wpływ tej cechy na badane parametry 
krwi, gdyż notowane zmiany w obecnych badaniach 
dotyczyły liczby limfocytów, trombocytów i monocy-
tów, głównie jesienią i zimą, zaś zmiany rejestrowane 
przez innych autorów stężenia hemoglobiny, ilości 
hematokrytu, limfocytów, granulocytów, trombocytów 
i erytrocytów.

Wskaźniki hematologiczne u królików mieszań-
ców z dolewem krwi ras mięsnych. Analizując uzy-
skane wyniki (tab. 4), należy stwierdzić, że wartości 
stężenia hemoglobiny mieszczą się w przedziale od 
9,65 do 12,15 mmol/l, hematokrytu od 33,76% do 
38,17%, erytrocytów od 4,89 do 5,73 × 1012/l, trombo-
cytów od 396,73 do 519,76 × 109/l, leukocytów od 5,16 
do 5,93 × 109/l; limfocytów od 52,66% do 71,83%; 
neutrofili od 27,81% do 41,97%; bazofili od 1,11% do 
3,00%, eozynofili od 0,44% do 2,18%, a monocytów 
od 1,34% do 3,14%. Analizując oddziaływanie pór 

Tab. 4. Wskaźniki hematologiczne, u królików mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych w cyklu rocznym z uwzględnieniem płci

Badane parametry

Wartości parametrów

Wiosna Lato Jesień Zima

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Samice
(25)

Samce
(25)

Razem
(50)

Hemoglobina 
(mmol/l)

x 10,98 9,58 9,65 11,66 11,63 11,64b1 11,75 11,54 11,64b2 12,15 11,61 11,89b3

± SD 0,40 0,88 0,64 1,00 1,33 1,17 1,53 1,87 1,71 1,22 1,47 1,36

Hematokryt 
(%)

x 33,76 36,06 35,87 36,27 35,51 35,88 36,75 34,80 35,77 38,17 36,24 37,27

± SD 2,70 2,81 3,45 3,41 3,15 3,81 3,85 3,82 3,44 3,41 2,87 3,29

Erytrocyty 
(1012/l)

x 5,07 4,89 4,96 5,71 5,72 5,71b1 5,70 5,43 5,56b2 5,85 5,61 5,73b3

± SD 0,37 0,44 0,36 0,62 0,63 0,62 0,65 0,95 0,83 0,56 0,43 0,51

Trombocyty x 490,83 498,80 179,54 396,73 519,76a 416,40 445,13 442,00 443,63 419,53 428,08 423,50

± SD 139,34 120,15 174,21 91,32 84,80 101,34 157,26 149,89 152,75 104,45 116,00 109,03

Leukocyty x 5,16 5,36 5,23 5,22 5,69 5,93 5,43 5,24 5,34 5,24 5,59 5,82

± SD 0,84 0,26 0,67 0,65 0,79 0,75 0,69 0,72 0,64 0,92 0,70 0,88

Limfocyty x 71,83 65,00 69,76b1b2b3 60,86 61,96 61,43 52,66 57,31 55,01 60,47 58,38 59,44

± SD 5,84 7,00 6,43 6,01 7,38 6,73 8,74 10,67 9,98 8,04 7,87 7,96

Neutrofile x 34,16 34,80 29,87 34,07 32,67 33,34 41,97a 35,58 38,92b1b4b6 27,81 33,12a 30,41

± SD 5,84 6,12 6,07 5,79 4,75 5,27 5,29 5,26 5,20 5,95 5,58 5,22

Bazofile x 1,25 1,11 1,18 1,80 1,87 1,84b1 2,34 2,33 2,33b2 3,00 2,67 2,80b3b5

± SD 0,14 0,13 0,42 0,58 0,50 0,54 0,74 0,56 0,72 0,71 0,63 0,63

Eozynofile x 0,47 0,45 0,44 1,40a 0,98 1,18b1 2,18a 1,28 1,73b2b4 1,60 1,88 1,72b5

± SD 0,15 0,09 0,14 0,38 0,27 0,34 0,43 0,18 0,38 0,20 0,30 0,19

Monocyty x 1,66 1,34 1,59 1,87 1,85 1,86 3,14 2,82 2,97b2b4 3,52 3,64 3,57b3b5

± SD 0,34 0,23 0,29 0,65 0,59 0,62 0,33 0,55 0,45 0,81 0,89 0,83

Objaśnienia: jak w tab. 3.
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roku na badane parametry krwi u królików mieszań-
ców z dolewem krwi ras mięsnych, bez uwzględniania 
płci (razem dla samic i samców) (tab. 4), stwierdzono 
różnice istotne między wiosną a latem w stężeniu 
hemoglobiny, liczby erytrocytów, limfocytów, neu-
trofili, bazofili i eozynofili oraz między wiosną a je-
sienią w stężeniu hemoglobiny, liczby erytrocytów, 
limfocytów, bazofili, eozynofili i monocytów, a także 
między wiosną a zimą w stężeniu hemoglobiny, liczby 
erytrocytów, limfocytów, bazofili i monocytów, jak też 
między latem a jesienią w liczbie neutrofili, eozynofili 
i monocytów i między latem a zimą w liczbie bazofili, 
eozynofili i monocytów. Stąd należy stwierdzić, że pora 
roku u tych królików, w stosunku do królików mie-
szańców, dość intensywnie wpływa na badane wskaź-
niki krwi, bo zmiany dotyczyły 7 z 10 ocenianych 
wskaźników, to jest bazofili, eozynofili i monocytów 
(cztery istotne zmiany) oraz erytrocytów, limfocytów 
oraz stężenia hemoglobiny (trzy istotne zmiany), 
a także neutrofili (dwie istotne zmiany) i wskaźniki 
te najwyższe wartości osiągały w zasadzie w dwóch 
porach roku, to jest wiosną (stężenie hemoglobiny, 
liczba limfocytów, bazofili, erytrocytów) oraz latem 
(liczba neutrofili, eozynofili, monocytów). Natomiast 
taka sama analiza z uwzględnieniem płci u tych zwie-
rząt (tab. 4) wykazała, że cecha ta, tak jak u królików 
mieszańców, stosunkowo słabo oddziaływała na ich 
wartości, jako że wzrost rejestrowano u samic tylko 
latem i jesienią, a u samców latem i zimą, z tym, że 
u samic tyczyło to tylko liczby eozynofili i neutrofili, 
zaś u samców liczby neutrofili i trombocytów.

Analizując rezultaty dotyczące wskaźników hemato-
logicznych u tych królików (tab. 4), należy stwierdzić, 
że wyniki dotyczące stężenia hemoglobiny mieszczące 
się w przedziale od 9,65 do 12,15 mmol/l (tab. 4), są 
nieco wyższe od rezultatów uzyskanych wcześniej 
w badaniach własnych dotyczących królików mie-
szańców (7, 27, 28, 37) i porównywalne z niektórymi 
badaniami zagranicznymi odnoszącymi się do zwierząt 
rasy nowozelandzkiej białej i bliżej nieokreślonych 
mieszańców (1, 2, 5), a jednocześnie nieco niższe od 
wartości przedstawianych w krajowych opracowaniach 
książkowych dotyczących nieokreślonych królików 
(12, 25, 38). W zakresie hematokrytu u królików 
mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych, których 
wartości wahały się od 33,76% do 38,17% (tab. 4), na-
leży stwierdzić, że są one porównywalne z badaniami 
dotyczącymi królików mieszańców (27) i wartościami 
prezentowanymi w podręcznikach krajowych (36, 38), 
a także z badaniami (2-4, 6, 9, 24, 29) dotyczącymi 
królików rasy nowozelandzkiej białej i nadmorskiej, 
choć sporadycznie rejestrowano ich wartości niższe 
(1, 33) i wyższe (2, 11, 15, 22, 30, 35). Natomiast 
w zakresie liczby erytrocytów, które u badanych kró-
lików mieszczą się w zakresie od 4,89 do 5,73 × 1012/l 
(tab. 4), potwierdzają wcześniejsze badania krajowe 
odnośnie do królików mieszańców i dane z opracowań 

książkowych (12, 25, 36-38) oraz niektóre badania 
zagraniczne dotyczące królików rasy nowozelandzkiej 
białej i bliżej nieokreślonych mieszańców (8, 16, 21). 
Liczba trombocytów we krwi obwodowej u królików 
mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych wynosiła 
od 396,73 do 519,76 × 109/l (tab. 4) i była porówny-
walna z wynikami uzyskanymi u królików mieszań-
ców w badaniach (27) i opracowaniach książkowych 
dotyczących bliżej niesklasyfikowanych królików (6, 
25, 36, 38) krajowych oraz badaniach zagranicznych 
dotyczących królików rasy nowozelandzkiej białej 
i bliżej nieokreślonych mieszańców (8, 16, 30, 32), 
choć w tych pierwszych (krajowych) dotyczących 
królików mieszańców oraz bliżej nieokreślonych 
zwierząt rejestrowano wartości wyższe (12, 23, 37), zaś 
w tych drugich (zagranicznych) dotyczących królików 
rasy nadmorskiej niższe (4). Liczba leukocytów we 
krwi obwodowej u królików mieszańców z dolewem 
krwi ras mięsnych wynosiła od 5,16 do 5,93 × 109/l 
(tab. 4) i jest to rezultat zbliżony do rejestrowanego 
wcześniej w badaniach krajowych dotyczących kró-
lików mieszańców (7, 28, 37), jak i opracowaniach 
książkowych w kraju, które nie uszczegółowiają 
materiału zwierzęcego (6, 12, 36), a także badaniach 
zagranicznych (3, 21, 34). Natomiast warto zauwa-
żyć, że w innych badaniach krajowych dotyczących 
królików mieszańców i zagranicznych dotyczących 
królików rasy nadmorskiej także rejestrowano wartości 
nieco niższe (4, 27), zaś w badaniach zagranicznych 
odnoszących się do królików rasy nowozelandzkiej 
białej często podawano również wartości wyższe (22, 
24, 30, 31). Liczba limfocytów we krwi obwodowej 
u królików mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych, 
która wynosiła od 52,66% do 71,83% oraz neutrofili 
– od 27,81% do 41,97% (tab. 4), potwierdza wcze-
śniejsze rezultaty (tab. 1, 2). Podobnie analogiczne do 
wcześniejszych badań krajowych i zagranicznych są 
przedziały bazofili, wynoszące od 1,11% do 3,00%, 
eozynofili od 0,44% do 2,18% oraz monocytów od 
1,34% do 3,14% (tab. 4). Podsumowując uzyskane 
wartości parametrów czerwono- i białokrwinkowych 
u królików mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych 
do rezultatów otrzymanych wcześniej zarówno u kró-
lików mieszańców (7, 27, 28, 37), jak i królików raso-
wych (2, 3, 5, 8, 9, 11, 14-16, 18, 20, 21, 33), można 
stwierdzić, że podobnie jak w przypadku królików 
mieszańców, w przeważającej większości wartości te 
są zbliżone do uzyskanych wcześniej, choć w zakresie 
wartości hematokrytu, liczby trombocytów i leukocy-
tów u królików rasy nowozelandzkiej białej i nadmor-
skiej rejestrowano w badaniach wcześniejszych także 
wartości nieznacznie niższe (1, 4, 27, 33) oraz wyższe 
(2, 11, 12, 15, 22-24, 30, 31, 35, 37).

Analizując zmiany dotyczące wpływu pór roku na 
badane wskaźniki tego obrazu u królików mieszańców 
z dolewem krwi ras mięsnych, bez rozróżniania płci, 
można stwierdzić, że pora roku najsilniej oddziałuje 
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na wartości bazofili, eozynofili i monocytów, jako że 
zarejestrowano w tych parametrach po cztery zmiany 
istotne, a także na stężenie hemoglobiny, liczbę ery-
trocytów, limfocytów i neutrofili, gdzie zarejestrowano 
po trzy zmiany istotne (tab. 4), czego nie potwierdzają 
wcześniejsze badania krajowe (28, 37), w których 
zarejestrowano jedynie wpływ pory roku na liczbę 
granulocytów obojętnochłonnych u królików mie-
szańców. Natomiast podobnie jak w przypadku kró-
lików mieszańców, rezultaty badań zagranicznych są 
niejednoznaczne i trudne do porównania z badaniami 
obecnymi, jako że nie dotyczą tych samych komórek 
(31) lub nie potwierdzają obecnych rezultatów (1, 11), 
albo też nie rejestrowano wpływu pory roku na badane 
wskaźniki (4, 39). Podsumowując te wyniki należy 
stwierdzić, że wykazany u królików mieszańców 
z dolewem krwi ras mięsnych dość istotny wpływ pory 
roku na kształtowanie się tych wskaźników, nie znaj-
duje odzwierciedlenia w badaniach wcześniejszych 
(1, 4, 11, 28, 31, 37, 39), w których pora roku wydaje 
się mieć nieduże znaczenie na kształtowanie się tych 
wskaźników, jako że wzrasta mniejsza w porównaniu 
z obecnymi badaniami ilość ocenianych wskaźników 
krwi i są to: retikulocyty, erytrocyty, leukocyty, lim-
focyty, stężenie hemoglobiny i wartość hematokrytu, 
podczas gdy w badaniach obecnych zmiany rejestro-
wano w liczbie bazofili, eozynofili, monocytów oraz 
w mniejszym stopniu erytrocytów, limfocytów, stę-
żenia hemoglobiny i liczbie neutrofili. Ponadto w ba-
daniach własnych wzrost tych wskaźników przypada 
częściej w okresie wiosenno-letnim, zaś w badaniach 
wcześniejszych w okresie jesienno-zimowym.

Oceniając wpływ płci królików na badane wskaźniki 
hematologiczne u królików mieszańców z dolewem 
krwi ras mięsnych, wykazano, że pory roku wpływają 
odmiennie u samic i samców, bo u samic wartości istot-
ne zarejestrowano latem i jesienią, zaś u samców latem 
i zimą, i dotyczą one u samic liczby eozynofili i neutro-
fili, zaś u samców trombocytów i neutrofili. Rezultaty 
te trudno odnieść do wcześniejszych badań polskich 
(27), jako że dotyczyły one jedynie rejestracji wartości 
zarówno u samców, jak i samic królików mieszańców. 
Natomiast wyniki badań uzyskane obecne w stosunku 
do badań uzyskanych za granicą są odmienne i trudno 
je porównać z wynikami wcześniejszymi (1, 2, 4, 8, 
10, 11, 15, 22, 24, 30, 32, 39). Nie znajdują potwier-
dzenia w badaniach obecnych rezultaty uzyskane przez 
Kabata i wsp. (22), Özkan i wsp. (30) i Çetin i wsp. 
(11), a także Poljičak-Milas i wsp. (32). Potwierdzenie 
badań obecnych w zakresie trombocytów znaleźć 
można w badaniach Burnett i wsp. (8), które wykazały, 
że samce królików rasy nowozelandzkiej białej mają 
wyższe wartości tego wskaźnika, a także stężenia 
hemoglobiny oraz erytrocytów. Ponadto w kilku pra-
cach (1, 2, 4, 10, 15, 24) mimo oceny wpływu płci na 
zachowanie się wskaźników obrazu biało- i czerwo-
nokrwinkowego u królików nie zarejestrowano żad-

nych zmian istotnych w tym zakresie. Podsumowując 
wpływ płci królików mieszańców z dolewem krwi ras 
mięsnych na kształtowanie się wskaźników hemato-
logicznych krwi, trudno jednoznacznie stwierdzić, 
jaki jest wpływ tej cechy na badane parametry, gdyż 
podobnie jak w przypadku pierwszej grupy królików 
(mieszańce) rezultaty są bardzo zróżnicowane, gdyż 
zmiany u badanych królików notowane były w liczbie 
eozynofili, neutrofili i trombocytów, zaś przez innych 
autorów w stężeniu hemoglobiny, wartości hemato-
krytu, liczbie limfocytów, granulocytów, trombocytów 
i erytrocytów.

Analizując wyniki uzyskane u dwóch badanych grup 
królików mieszańców, należy stwierdzić, że są one 
zróżnicowane i najbardziej zbliżone do wartości uzy-
skanych u bliżej nieokreślonych królików (6, 12, 25, 
36, 38) oraz wartości referencyjnych dla królików rasy 
nowozelandzkiej białej (14). Ponadto należy stwier-
dzić, że pora roku u badanych królików oddziałuje 
odmiennie, bo u królików mieszańców zarejestrowano 
mały wpływ na badane wskaźniki, zaś u królików mie-
szańców z dolewem krwi ras mięsnych duży wpływ 
tej cechy, ale u obu grup zwierząt dotyczył on głównie 
wiosny i lata. Wyniki te są odmienne od rezultatów 
uzyskanych przez innych autorów, w których zmiany 
rejestrowano głównie w okresie jesienno-zimowym. 
Zarejestrowano również, że u badanych królików płeć 
w średnim stopniu wpływa na wartości wskaźników 
hematologicznych, bo u królików mieszańców cecha 
ta oddziałuje na trzy badane parametry (liczbę limfo-
cytów, trombocytów i monocytów) jesienią i zimą, zaś 
u królików mieszańców z dolewem krwi ras mięsnych 
także na trzy badane wskaźniki (liczbę neutrofili, 
eozynofili i trombocytów), ale w trzech porach roku 
(latem, jesienią i zimą).
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