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Opis przypadku Case report
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Albinizm (bielactwo) to charakterystyczna, a zara-
zem rzadko występująca cecha określana jako swo-
ista jednostka chorobowa. Stwierdzana jest niemal 
u wszystkich gatunków kręgowców. Objawia się 
brakiem pigmentu, jakim jest melanina, w skórze lub 
jej wytworach, najczęściej włosach, jak również w tę-
czówkach oczu. Albinizm wywołany jest przez brak 
enzymu tyrozynazy, który przyczynia się do zmniej-
szenia lub braku produkcji melanin w komórkach 
barwnikowych. W środowisku naturalnym znacznie 
częściej występuje u ptaków. U ssaków stwierdzany 
jest średnio raz na około 100 tysięcy urodzeń. Badania 
nad tymi charakterystycznymi zmianami ubarwienia 
okrywy włosowej lub piór na kolor biały prowadzone 
były już od czasów Karola Linneusza, tj. od połowy 
lat 40. XVIII wieku. Jako podstawowe przyczyny 
tego rodzaju patologicznych zmian wymieniane są 
najczęściej: mutacje, czynniki chorobotwórcze, dieta 
oraz różnokierunkowe urazy. Cecha ta jest dziedziczna 
(8, 11, 13). Z kolei Acevedo i wsp. (1) jako powód 
albinizmu podawali zakłócenia metabolizmu w okre-
sie rozwoju prenatalnego lub ewentualne zakłócenia 
w rozwoju melanocytów wpływające na gęstość pig-
mentacji skóry i jej wytworów.

Z reguły osobnikami albinotycznymi określane są te, 
które cechują się białym umaszczeniem na powierzchni 
całego ciała. Są to tzw. albinosy prawdziwe lub właści-
we, u których występuje całkowity brak pigmentacji 

pozakomórkowej oraz siatkówki oczu (14). Występują 
jednak również sytuacje, gdy białe umaszczenie do-
tyczy tylko jednej lub kliku części ciała, a wówczas 
określane jest to jako albinizm lokalny lub częściowy. 
Sytuacja ta spowodowana jest zmniejszeniem lub bra-
kiem obecności melaniny tylko w wybranych partiach 
ciała – skóry, piór lub oczu. Spotykany jest jeszcze 
albinizm leucyjski (leukalizm), kiedy występuje czę-
ściowa utrata pigmentacji okrywy ciała, lecz nie oczu. 
Spowodowany jest on zakłóceniami wydzielania nie 
tylko melaniny, lecz także innych pigmentów (3, 7).

Albinizm jest zjawiskiem rzadkim, gdyż charakte-
ryzuje się bardzo niską odziedziczalnością, bowiem 
warunkowany jest przez allele recesywne. Albinizm 
prawdziwy powodowany jest przez kilka różnych 
genów o charakterze recesywnym, zaś leucyjski 
(leucyzm) przez pojedynczy, również recesywny al-
lel. Wielokrotne allele regulują pigmentację włosów 
i oka, zaś zupełnie odmienne allele kontrolują ilość 
pigmentu. Aby potomstwo posiadało cechy albinizmu, 
obydwoje z rodziców muszą posiadać recesywne allele 
warunkujące tę cechę, lecz nawet w tych przypadkach 
prawdopodobieństwo ujawnienia fenotypowego jest 
dość odległe. Występowanie albinizmu dość często 
kojarzone jest z chowem wsobnym, co wynika z koja-
rzeń w bliskim pokrewieństwie (2, 9, 11, 15). Nie bez 
znaczenia pozostaje również zanieczyszczenie oraz 
skażenie środowiska. Badania prowadzone na popula-
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Summary
Two cases of albinism in roe deer were reported in the Lublin region in the spring of 2017. Both animals 

were females. One of them was a mature female roe deer with partial albinism. The other was a young roe deer 
(kid) born in the previous hunting season, which was a true albino, most probably descended from a female 
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cji jaskółek dymówek (Hirundo 
rustica) w rejonie Czarnobyla 
wykazały, że w rejonie skażenia 
wystąpiła większa częstotliwość 
ujawniania cech albinizmu, 
jak również ptaki wykazywały 
różnice średnich wartości nie-
których biometrycznych cech 
fenotypowych w porównaniu 
z populacją kontrolną (10).

U dzikich ssaków kopytnych 
z rodziny jeleniowatych, żyją-
cych w naszym kraju, albinizm 
spotykany jest niezmiernie rzad-
ko. Z reguły dotyczy wyłącznie 
danieli. U tego gatunku wystę-
puje kilka odmian barwnych, 
tj. płowe z różnymi odcieniami 
i nakrapianiem, albinistyczne 
oraz melanistyczne. U pozo-
stałych przedstawicieli praktycznie nie występuje, 
a kolejne jego stwierdzenia są ewenementem w skali 
funkcjonowania poszczególnych gatunków (4, 5, 6, 
12).

Opis przypadków
Pomimo że albinizm u ssaków z rodziny jeleniowatych, 

a zwłaszcza u saren występuje bardzo rzadko, to co jakiś 
czas stwierdzane są bardzo nieliczne jego przypadki. Jedny-
mi z nich są dwa osobniki tego gatunku zaobserwowane na 
początku marca na Lubelszczyźnie, w okolicy miejscowości 
Kurów. W ugrupowaniu (rudlu) liczącym 14 zwierząt, dwie 
sarny wyraźnie odstawały umaszczeniem od pozostałych 
zwierząt i wykazywały cechy albinizmu. Dokładne obser-
wacje oraz wykonane fotografie pozwoliły na ustalenie, że 
obydwie opisywane sarny to samice. Oceny tej dokonano na 
podstawie wyglądu charakterystycznych drugorzędowych 
cech płciowych, które w tym okresie są wyraźnie zaznaczo-
ne w budowie morfologicznej zwierząt tego gatunku. Samce 

charakteryzuje występowanie prącia oraz wzrastającego 
w tym okresie poroża okrytego scypułem, zaś u samic wy-
stępuje brak tych cech, przy jednoczesnym występowaniu 
kępki dłuższych włosów w okolicach sromu, określanego 
w języku łowieckim jako fartuszek. Jednocześnie ocena 
morfologiczna rozmiarów ciała wskazywała, że mamy do 
czynienia z dorosłą samicą oraz koźlęciem, najprawdopo-
dobniej jej przychówkiem z ubiegłego sezonu.

Koźlę posiadało białą okrywę włosową na całym ciele, 
z nielicznymi małymi plamkami w okolicach szyi, łopatki 
i kręgosłupa. Z kolei samica (koza) charakteryzowała się 
znacznym zróżnicowaniem okrywy włosowej jak na albi-
nosa, gdyż cała tylna część ciała, od zadu do okolic mostka 
i ostatniej partii żeber była zupełnie biała. Z kolei klatka 
piersiowa, nasada i grzbietowa część szyi oraz przednie 
cewki zwłaszcza po zewnętrznej stronie umaszczone były 
brązowo-płowo. Głowa w części twarzowej była biała, zaś 
jej reszta oraz łyżki – brązowo-płowe. W obydwu przypad-
kach ze względu na białe umaszczenie tylnej części ciała, 
trudno było wyodrębnić lustro, będące widoczną cechą cha-
rakterystyczną saren, zwłaszcza w okrywie włosowej – tzw. 
sukni okresu zimowego u tego gatunku. Tym samym można 
stwierdzić, iż koza charakteryzowała się bielactwem czę-
ściowym, zaś koźlę – bielactwem właściwym. Ze względu 
na odległość, z której wykonywano fotografie, brak było 
możliwości dokonania oceny oczu opisanych zwierząt, 
tym samym trudno stwierdzić, czy brak pigmentu dotyczył 
również tęczówek oczu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
żaden z 5 samców (rogaczy) bytujących w tym rudlu nie 
wykazywał jakichkolwiek cech albinotycznych. Z kolei 
obydwa osobniki o cechach albinizmu podczas żerowania 
i późniejszej ucieczki trzymały się blisko siebie i starały 
się być w środku ugrupowania. Tego rodzaju strategię nie-
wątpliwie określić można jako swoisty odruch związany 
z zachowaniem bezpieczeństwa.

Podsumowanie
Opisana sytuacja wskazuje, iż u saren, pomimo że 

rzadko można mieć do czynienia z albinizmem, to nie 

Ryc. 1. Rudel saren z osobnikami o cechach albinizmu

Ryc. 2. Widok saren z cechami albinizmu pozwalający na 
określenie płci zwierząt
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jest on zjawiskiem niespotykanym. Przedstawione 
przypadki wskazują zarówno na występowanie albi-
nizmu prawdziwego, jak i rzekomego. Nie było moż-
liwości stwierdzenia, czy zakłócenia w pigmentacji 
dotyczyły również oczu, a tym samym wnioskowanie 
o ewentualnym albinizmie leucyjskim jest na tym 
etapie nieuprawnione. Opisane przypadki albinizmu 
u samicy i najprawdopodobniej jej potomka (koźlęcia) 
płci żeńskiej, przy braku jakichkolwiek cech albinizmu 
u samców w tym ugrupowaniu potwierdzają teorię 
o dziedziczeniu cech albinizmu na zasadzie alleli 
recesywnych. Jednocześnie można mieć do czynienia 
z sytuacją, gdy dziedziczenie albinizmu nie zawsze 
jest związane z występowaniem fenotypowym tej 
cechy u jednego lub obydwu rodziców. W opisanym 
przypadku dotyczącym zwierząt dzikich nie należy 
wykluczać, iż ojcem był samiec, który obecnie bytuje 
w innym ugrupowaniu, chociaż obserwacje sąsiednich 
rudli saren w tym rejonie na to nie wskazywały. Nie 
można też wykluczyć śmierci samca o cechach albini-
zmu, który przekazał założenia genetyczne potomstwu. 
Niemniej jednak w opisanym rejonie niewątpliwie 
w potencjale genetycznym saren występują allele wa-
runkujące albinizm, czego najlepszym potwierdzeniem 
jest występowanie u dojrzałej sarny cech albinizmu 
częściowego, które przekazane zostały potomstwu.
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