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Konie pełnej krwi angielskiej to rasa hodowana od
ponad 200lat. Jej istnienie jest nieodłącznie związane
z wyścigami, które stanowiągłówne kryterium selek-
cyjne dla młodych koni tej rasy (34). Półtoraroczne
konie zostająpoddane intensywnemu treningowi na
torach wyś c i gowych, próby dzielno ś c i zaś pr ze cho dzą
w wyczerpujących wyścigach (9) Tak dynamiczna
zaprawawywiera swoisty wpływ na młody organizm,
szczegolnie na układ nerwo\^/y, co z koiei oddziałuje
na równowagę hormonalną i funkcje rozrodcze przy-
szłych matek stadnych i ogierów Skutkiem tego jest
bardzo niska płodność klaczy rasy pełnej krwi angiel-
skiej, częste poronienia, jak również duży odsetekciĘy
mnogich (12). Dodatkowym utrudnieniem dla hodow-
ców jest stosunkowo krótki sezon kopulacyjny czego
wynikiem jest wykorzystywanie do krycia każdej rui
występuj ąc ej u klaczy bez w zględu na to czy przebie -
ga ona prawidłow o, czy tez nietypowo ( 1 5 ) . Z roku na
rok rośnie Liczbanię zaźrębionych klaczy, co pociąga
za sobą wzrost kosztów odchowu. Rocznie traci się
około 26 źrebiąt, czyli tyle ile wynosi produkcja jed-
nej, średniej wielkości stadniny (25).

Prawdziwą plagąhodowli koni pełnej krwi angiel-
skiej są ciąże mnogie, kończące się zwykle poronie-
niem, rzadko zaśurodzęniem zdrowego źrebięcia, któ-
re nawet jeśli zostanie odchowane, to z reguły nie
przedstawia wartości ani uzytkowej, ani hodowlanej
(5, 13, 23). CiĘe mnogie, z zasady bliźniacze, poja-
wiają się częściej u kulturalnych ras koni (16, 33).

Wśród koni pr"ymitywnyoh (koniki polskie i hucuły)
ciĘe takie są wielką rzadkością (11). Przyczyn wy-
zszej skłonności do ciązy rnnogich u koni pełnej krwi
upatruje się w dużej konsolidacji krwi i silnyrn prze-
kazywaniu tej cechy na potomstwo. Analiza IX tomu
Polskie.j Księgi Stadnej Koni Pełnej Kr-wi Angielskiej
(27 ) pozwala stwierdzi ć, że aż 9 ,2Yoklaczy zarej estro-
wanych w tym tomie przebyŁo ciĘębliźnlaczab przy
czym nie odchowano od nich ani jednego żrebtęcla.
Wśród tycłr klaczy znajduje się Carolea, uktorej aż
sześc r azy o dnotowan o ctĘę mno gą c o uznane zo sta-
ło za rekord światowy (i0),

Wzrost ltczby ciąży mnogich należy także rozpa-
trywać pod kątem kojarzonych ze sobą osobników, z
pokolenia na pokolenia coraz bardziej spokrewnio-
nych.Szczególnie dotyczy to właśnie koni pełnej krwi,
u ktorych wraz z konsolidacją krwi mogą się coraz
wyraźniej ujawniaó tendencje do dziedztcznego ptzę-
kazylv,ania skłonnoś ci do ciązy mno gich rra po tomstwo.
J ę żęIl doj dz i e do ro z woj u ciĘy bliżntac zej, nale ży br ać
pod uwagę następujące mozliwości: poronienie, uro-
dzęntejednego lub dwóch marlwych źrebiąt, urodze-
nie bliźniąt, usunięcie obydwu zarodków lub jeśli to
rnożliwe tylko jednego (umożliwiając rozwój drugie-
mu) (1-4, 20,22,31). W hodowli koni pełnej krwi
angielskiej ciĘe bliźnlacze uważane są za drugi w
kolejności po infekcjach dróg rodnych, powód obni-
żonej płodności (32), Wykrycie ciązymnogiej wpierw-
szychdniach jej trwania stwarzanajlepsze warunki do



podjęcia decyzji o dalszym jej przebiegu (6, 19,2I,
28, 30).

Celem pracy było omówienie problemu i konse-
kwencj i zw iązany ch z występ owaniem ci ąży mno gich
w polskiej hodowli koni pełnej krwi angielskiej w la-
tach 1987 -1996.

Matefiał imetody
Dane do niniejszego opracowania zostaĘ zaczerpnięte

z ankiet dostarczonych przez polskie stadniny hodujące
konie pełnej krwi angielskiej oraz z Polskich Ksiąg Stad-
nych Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) i wydawanych
co roku dodatków do tych ksiąg (27). Informacje dotyczy-

Ę kariery hodowlanej klaczy zgrupowanych w dziesięciu
polskich stadninach. Analizię poddano dane dotyczące
matek stadnychw okresie od l987 do 1996 roku. Wbada-
niach wzięto pod uwagę 3843 zażrebieh (z czego 347l
wyźrebień czyli90,3Yo) oraz 1899 przypadków nie stano-
wień klaczy (33%), Uwzględniono Ęlko te ciĘe,które za-
kończyĘ się porodem albo poronieniem zauważalnym dla
otoczenia, ponieważ obserwacja wystąpienia i przebiegu
ciąży mnogichprzy pomocy nowoczesnych metod była w
okresie wcześniejszym utrudniona. Badanie klaczy z za-
sto s owaniem ultrasono grafu ułatwiaj ąc e wczesne r ozp ozna-
nie ciĘy mnogich (6,I7,28,29) zostało rozpowszechnio-
ne dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Procentowe współczynniki występowania ciąĄ mnogich
i występowania ciĘy mnogich zakoiczonych urodzeniem
marlwl,ch lub niezdolnych do Ęciabliźniątobliczono ze sto-

sunku ciązy mnogich do wszystkich stwierdzonych ciĘy.

Wyniki iomówienie
Analizie poddano karierę stadnąklaczy pełnej krwi

angielskiej zgrupowanych w dziesięciu polskich stad-
ninach. W okresie I98]-1996 odnotowano 3843 za-
źrębteń (z czego 347I wyźrebień czyli 90,3Yo) oraz
1899 przypadków nie stanowieńklaczy (33%). W ba-
danym okresie stwierdzono II7 ciĘy mnogich co sta-
nowiło 3,}4ońwszystkich ciązy. Wszystkie ciąże mno-
gie byĘ ctĘamibliżniaczymi. Uzyskany wynik jest
zbliżony do rezultatów otrzymanych w badaniach De-
skura (11). Wymieniony autor wykazał, ze procento-
wywskaźnlkciĘybliżntaczychdlaklaczypełnejkrwi
angielskiej w warunkach polskich stadnin wynosił
3,3'Yo. W Australii stwierdzono, że aż 7,8oń ciĘy w
obrębie rasy angielskiej, to ciĘebliżniacze (7). Nato-
miast Byszewski i Gromnicka (8) na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, odnotowali dla
tej rasy 2,9Yo poronień w obrębie ciĘy bliżniaczych.
W badaniach własnychnajwyższy procent ciąży mno-
gich stwierdzono w SK Golejewko (4,9%) oraz w SK
Krasne (3,60^), SKRzecznai SKKozienice (po 3,5oń).
Naj nizszym odsetkiem ciĘy mno gich charakt ęry zo -

wały się stadniny w Iwnie i Mosznej (po2,3%) orazw
Stubnie (2,7%) - ryc. 1. Podane wartości sązgodne z
wynikami uzyskanymi przez Oleksiaka (25). W SK
Rzęczna i SK Widzów większość ciĘy zakończona
była urodzeniem marlwychbądź niezdolnych do życia

E % ciąży zakońGzonych utodzeniem mańwych b!iźniąt

Ryc. 1. Występowanie ciąry mnogich w polskich stadninach
w latach t987-96

Polód zakończony ulodzeniem żywego żtebięcia

Potód zakończony u rodzeniem mailwych bądź n iezdol nych

do życia źrebiąt

poronienia

Ryc. 2. Przebieg ciąży mnogich
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Ryc. 3. Krzywa poronień w poszczególnych miesiącach ciąĘ

6

5

4

3

2

1

0
oo)a§6)=(§=oŃlo
-EE(J=-.=EEśą§HEF.E§EE=
€-§§;g=cD=
C5 Ńt

1%ciąży mnogich -

30

25

20

15

10



8,6%

86,3%

Pojedyncza ciąża mnoga

Druga ciąża mnoga w rok po pieruszej

Druga ciąża mnoga w dwa lata po pieruszej

Druga ciąża mnoga w kilka Iat po pierwszej

Ryc. 4. Częstotliwość występowania ciąży mnogich

47,9o/o

11,1oh
Klacze pierwiastki

Klacze w poprzednim roku jałowe

Klacze w poprzednim roku niekryte

61 Klacze, które w poprzednim toku poroniły

Klacze, które w poprzednim roku miały potomstwo

Ryc. 5. Występowanie ciąży mnogich u klaczy w różnym sta-
nie rozrodczym w poprzednim roku

Klacze 5-10 letnie

Klacze 11-15 letnie

klacze 16 letnie i starsze

Ęc. 6. Występowanie ciązy mnogich u klaczy w różnym wieku

bliźntąt. Najlepszymi wynikami w odchowie źrebiąt
pochodzących z ciĘy bliźniaczych poszczyció się
możę SK Moszna odchowano tam 8 źrebtąt pocho-
dzących z pięciu ctĘy bliźntaczych, żadna clĘa nte

zakończyła się urodzeniem obydwu martwych źrebiąt
(ryc. 1). W trzech przypadkach odchowano obydwa
bltżnięta, w pozostałych dwóch tylko po jednym. Na
tory wyścigowe trafiły cztery źreblęta,jedno zostało
sprzedane do hodowli prywatnej. W badaniach Gin-
thera i Griffina (14) odnotowano jedno odchowane
źrebię z 15 obser-wowanych ctĘy bliźniaczych. Pa-
scoe (26) zaobserwował również, że 38oń klaczy z
ciĘąbliźniaczą w następnym s ezonie v o dziło zdr o -

we, pojedyncze żrebię.
Przebieg ciązy mnogich przedstawiono na ryc. 2,

Spośród II7 ciĘy mnogich 80,3o^ zostało poronio-
nych, w 8,5oń przypadków urodzlŁy się obydwa źre-
bięta martwe lub niezdolne do życia, a tylko w pozo-
stałych 6,90ń odnotowano co najmniej jednego bliź-
niaka zywego. Odchowano tylko II żrebtąt, z czego 5

ptzechodzlło próby dzielności na torach wyścigowych.
W rezultac i e sze ś ć żr ebiąt p ocho dząc y ch z ciĘy bliż-
nlaczych zostało włączonych do hodowli prywatnej.
Przedstawione wyniki potwierdzaj ą pogląd ręprezen-
towany przezhipologów, że ciĘe mnogie nie sąpożą-
dane w hodowli koni.

, Dfugość trwania ciĘy bliżnlaczych podaje ryc. 3.
S l e dząc krzyw ą mo żna zauw aży c, że do p ołowy c i ąży
poronienia występowały dośc rzadko. Pomiędzy 6 a 8
miesiącem Iiczba poronień wzrosła, a w 8 miesiącu
osiągnęła szczyt. Następnie między 9 a II miesiącem
krzywa poronień opada. Opierając się na wymienio-
nej rycinie można stwierdzić, że większość ciązy mno-
gich znajduj ęrozwlązanie pomiędzy 7 a9 miesiącem.
Zwoliński (34) natomiast wyznaczył dwa okresy, w
których występuje najwyższy procent poronień: pierw-
szy przypada pomiędzy 8 i 9 miesiącem, drugi nato-
miast między 10 a l1 miesiącem ciązy. Drugi szczyt
krzywej wg Zwolińskiego przypada na okres, który
możnajuż określic jako wczesne porody. a nie poro-
nienia.

Częstotliwość występowania ciąży mnogich przed-
stawia ry c. 4. Zaob serwowano, że u, 13,7 oń klaczy cią-
że mnogie powtórzyły się. Szczegółowa analiza wy-
kazała, że w 1 0 przyp adkach (8,6%) ko lej na ciĘa bliż-
niacza występowała w następnym roku, przy czym
zarówno pierwsza jak i kolejna ciĘa zakohczyły się
poronieniami. U 3,4ońklaczy przęrwa pomiędzy cią-
żami mnogimi wyniosła2lata, au I,7oń wystąpiła w
termini e p ó źniej s zym. U zy skane wyniki mo gą znale źć
praktyczne zastosowanie w zapobieganiu ciążom mno-
gtm, Przy stwierdzeniu bowiem pierwszego poronie-
nia cięy mnogiej w następnych dwoch sezonach ko-
p ul acyj ny c h nalężałoby k|ac z rutynow o kontro 1 ow aó
w kierunku prawidłowości owulacji. Przy rozpozna-
niu dwóch rozwijających się pęcherzyków wskazane
jest wstrzymanie krycia w tej rui ltlb rozpoczęcie go
po stwierdzeniu owulacji tylko z jednego pęcherzyka
(16,33).

W badaniach własnych stwierdzono, że większośó
ciąży mnogich wystąplła uklaczy, które w poprzed-
nim roku miały potomstwo (ryc. 5). Częstotliwość

3,4o/o 1,7o/o



występowanta ciĘy mnogich u pierwiastek utrzymu-
je się na poziomte 3,4Yo, uklaczy jałowych 29,Ioń,
natomiast u k|aczy, które rok wcześniej poroniły
wskaźnik ten wynosi II,Io^. Otrzymane rezultaty są
zgodne z wynikami badań Deskura (lI) orazMillera i
wsp. (23), zktórychwynika, że o wiele częściej ciĘe
mnogie występują uklaczy, które rodziły już wielo-
krotnie niż u pierwiastek.

Analizując zależności między wiekiem klaczy a
występowantem ciĘy mnogich ryc, 6 można stwier-
dzić, że największą skłonność do ciĘy bllźntaczych
wykazuj ą k |ac zę 5 - I 0 -l etni e (68,4%) . Prawi e tr zykr ot-
nie mniej ciąży mnogich występuje w grupie 11-i5-
letnich (23,I%). Wśród klaczy 16 letnich i starszych
o dnotowan o 8, 5 

oń przy p adkow ws zystkich ciĘy bltź-
ntaczych. W analizie pominięto klacze 4-letnie u któ-
rych ciĘy mnogich nie stwierdzono. W danych pi-
śmiennictwa brak jest jednomyślności na temat wy-
mienionej zależności. Bielański (5) twierdzi, ze nasi-
lenie występowania ciązy mnogich ma miejsce w gru-
pieklaczy 10-13-1etnich, zaś Kudlacz (18) przesuwa
ten wiek do 6- 1 5 lat. Niektórzy (24) autorzy są zdanie,
że więcej mnogich owulacji występuje u klaczy star-
szych, powyżej 10 roku życia.

W analizowanym okresie 31 ogierów było ojcami
bliźniątw jednym przypadkl,zaśpo 7 ogierach dwu-
krotnie otrzymanobltźntęta. Po 4 ogierach odnotowa-
no po cztery ciąże mnogieprzy czymnauwagę zasŁu-
guje ogier Orange Bay, który cztęrokrotnie był ojcem
b|iżniąt w jednym sezonie w SK Strzegom. Pięć do
sześciu razy ciĘabLiźnjacza pojawiła się w przypad-
ku czterech ogierów. Za rękordzistę należy lważac
ogiera Revlon Boy, po którym stwierdzono7 przypad-
ków wystąpienia ciĘy mnogiej. W dostępnym pi-
śmiennictwie brak jest danych o roli ogiera w wystę-
powaniu ciĘyblitżniaczych, Na podstawie badań wła-
snych nie mozna także jednoznacznle ustalić czy kla-
czę, czy też ogiery sąptzyczyną częstszego występo-
wania ctĘy mnogich. W oparciu o otrzymane wyniki
trudno dokonac takiego uogólnienia jednakże nasuwa
się spostrze żenie, że w przypadku niektórych ogierów
ciĘe te są częstsze.

P o dsumowuj ąc ott zymane wyniki mo żna stwi erdzić,
że ciĘe bliźntacze stanowią w ctĘ p ow ażny problem
w hodowli koni, w szczegóIności koni pełnej krwi
angielskiej wykazujących większe skłonności do da-
waniabljźniąt. Wańo zwrócić uwagę na fakt, żężadne
z ur o dz onych i o dchow anych bliźniąt nie zo stało uży -
te do elitarnej hodowli koni pełnej krwi, co związane
jest też zapęwne ze świadomościąhodowców o odzie-
dziczalności tej cechy. W ostatnich latach, aby złago-
dzić skutki tego problemu, opracowano kilka metod
pozwalających na ograniczenie liczby donoszonych
ciĘy bliżniaczych. Pierwsza z ntch polega na palpa-
cyjnych lub ultrasonograficznym monitorowaniu wy-
stępowania mnogich owulacji z jednego bądź oby-
dwóch jajników i nie kryciu klaczy w rui ze stwier-
dzonąowulacjąmnogą (33). Hohenhaus i Bosted (1 6)

stwierdzaj ą j e dnak, że zw tązekp omiędzy występ owa-
niem owulacji mnogich a ctĘąbliżniacząnie jest do
końca potwierdzony, gdyż w badaniach wymienionych
autorów większo ś ć klaczy ze stwierdzoną mno gą owll-
Iacjązaszło w normalną pojedyncząciĘę. Proces ten
jest zapewne związany z nablralnym mechanizmem
usuwania więcej niż j ednego embrionu występującym
u klaczy, opi s anym pt zez szer e g autorów (I 3, 20, 23) .

W przyp adku stwierdz enia ciĘy mnogiej można zdę-
cydować się na usunięcie jednego lub obydwóchroz-
wr.lających się zarodków. Jedną z metod jest manual-
ne zgniecenie j ednego z pęcherzyków umozliwiaj ące
normalny rozwój drugiemu (I,4,7,2I,22). W bada-
niach Brucka i wsp. (7) 55,9%klaczy, u których prze-
prowadzono ten zabieg, donosiło ciązę. Nową wpro-
wadzanąprzez Bergmana i wsp. (4) metodą elimina-
cji jednego z dwóch zarodków jest punkcja pęcherzy-
ka zaro dkowe go. Ko lej ną me to dąp ozw alaj ąc ą na usu-
nięcie jednego lub częściej dwóch embrionów jest
poddanie klaczy stresowi zyrvieniowemu tzn. drasĘ cz,
nemu obniżeniu dawki pokatmowej powodującęmu
obnizenie poziomu progestagenów i obumarcie jed-
nego lub obu zarodków (4, 3 1). W celu usunięcia oby-
dwu embrionów stosuje się iniekcję prostagladyn lub
ich analogów przed wykształceniem się kubków en-
dometrialnych, a następnie krycie klaczy w tym samym
sezonie. W badaniach Brucka i wsp. (1) 60%klaczy
zę stw ter dzon ą w c z e ś n iej ciĘąbliźntac zą u któ ry c h
zastosowano tę metodę, urodziło żywe źrebię. Próby
zastosowan ta u klaczy ze stw ięr dzonąciĘąbltźniaczą
metody histeroskopii wideoendoskopowej nie powio-
dły się (2). Metoda ta więc nie jest zalecana.

Wziąwszy pod uwagę rezultaty badań własnych i
dane p i ś mi enni ctwa należy zaznaczy ó, że źr eb ięta ur o -

dzonę z ciĘy bltźniaczych w wyniku zastosowania
jednej z wymienionych metod mogąbyć włączone do
hodowli i stać się potencjalnymi rodzicami kolejnego
pokolenia koni, przekazując w ten sposób potomstwu
predyspozycj e do dawania ciĘy bliźntaczy ch.

Wnioski

I. CiĘe mnogie są zjawiskiem niekorzystynm w
hodowli koni pełnej krwi angielskiej ze względu na
wysoki procent ronień wśród klaczy (80,3%) oraz na
niski procent żywo urodzonych źrebiąt (4,9oń),ktore
nawet jeśli zostaną odchowane , to z reguĘ nie przed-
stawiaj ą większej wańości hodowlanej i użytkowej.

2.W przypadku liczniejszego pojawienia się ciąży
bliżniaczych w stadninachnależy rozpatrywać ten pro-
blem pod kątem kojarzonych ze sobą osobników po-
nteważ duża konsolidacja krwi powoduje silniejsze
ujawnianie się tendencji do dziędzicznego przekazy-
wania tej cechy.

3. Na skutek licznego występowaniaciĘy mnogich
uk|aczy pełnej krwi konieczne wydają się systema-
tyczne badania prawidłowości przebiegu owulacji, a
następnie ciĘy u klaczy.
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