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Wiadomości ogólne oruzznaczenie cynku u koni
Podstawowym źrodłęm cynku dla koni jest ich po-

żyrlvienie. Ws z e lki e w ięc zabur zenia w p o da Ę i w chła-
nianiu tego pierwiastka z przewodu pokarmowego
odbrjająsię na jego puli zapasowej w organizmie i je-
żeli jest ona niewielka dochodzi do stanu patologicz-
nego określanego mianem choroby niedoborowej.
Cynk, obecny w wielu metaloenzymach i komplek-
sach hormonalnych, wykazuje wielokierunkową ak-

Ęwnośc biologiczną. W związkuzudziałęm cynku w
r ożny ch pro c es ach biochemicznych istniej ą trudno ś ci
z ustaleniem zapotrzebowania rwierząt i tolerancji na
ten pierwiastek. Minimalne potrzeby koni na cynk
zbltżonę są do zapotrzebowania na ten mikroelement
u innych gafunków zllvierząt i wynoszą 30-50 mg w
kg s.m. pas7ry (40). Według nofin NRC (3) pożądaną
koncentracjącynku w dawce pokatmowej dla koni jest
40 mglkg s.m. paszy. Wielkości te mogą być niewy-
starczające przy istnieniu czynników utrudniających
wchłanianie i dysĘbucję cynku, stąd zaleca się 100 mg
Znwkg s.m. paszy (39).

Proces wchłaniania cynku odbyr,va się wjelicie cien-
kim i nłykle doĘczy s-4)%podazy, Transfer cynklz
jelitowych komórek śluzowych do krwi jest regulo-
wany przez metalotioneinę (8). Sciana jelita cienkie-
go i okrężnicy małej konia zawierająnajwyższy pro-
cęnt65Znw 7 i 14 dniu po podaniu izotopu. Retencja i
ekstrakcja 65Zn sązależnę od podaĄ cynku z dtetą a
takie organy jak wątroba,trzlstka, nerki, serce i phca
zawierająwięcej 65Zn niż kości i mięśnie (43),

Istnieje szereg czynników, które mogą modyfiko-
wać wchłanianie cynku. Jednym znich, mającym nie-

korzystny wpĘrv na absorpcję cynku u koni jest fityna
zboża. Kwas fitynowy będąc bowiem w znacznej ilości
w diecie roślinnej chelatuje cynkutrudnialąc jegoprzy-
swajalnośc (31). Niewłaściwe proporcje w diecie koni
pomiędzy cynkiem i innymi metalami mogą prowa-
dzić do stanów wtórnych niedoborów. Podkreśla się,
że przyczynąniedoboru cynku u koni możebyc także
nadmiar wapnia w diecie (39). Antagonistami cynku,
opr ócz wapnia, sątakże magnęą fosfor, mtedź, kadm
i nikiel (2).

9yok* organtzmie znajduje się w postaciorganicz-
nej i nieorganicznej, Normalna zawat1',ośc cynku w
organizmie dorosłego konia przedstawia się następu-
jąco (mg/kg s.m.): żebta78, wątroba 289,nerk:,248,
kresomózgowie 56, surowica I,4, a jego status dobrze
odzwierciedlają kości, sierśó i ewentualnie surowica
krwi (30, 3I). Zawaftość cynku w skórze wynosi 11,3
mg/kg (27,9 mglkg s.m.), natomiast 10,3 mg/kg tego
pierwiastka znajduje się w pocie koni (45).

Stężenie cynku w surowicy krwi koni może wahać
się w szerokich granicach. W surowicy klaczy (czy-
stej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, anglo-arab-
skiej, wielkopolskiej) z szęręgu krajowych stadnin w
sezonie pastwiskowym stwierdzono 5 3,0- 1 0 6,0 sl,gl dl
(8,I-16,2 pmoVl) cynku (28). W innych badaniach (46)
stwierdzono w grupie koni stajennych średnio I70 p,gldl
(26 pmoUl) cynku, a u przebywających na pastwisku
111 pgidl (16,9 pmol/l). Na różntcępomiędzywymie-
nionymi grupami koni zwracająrownteż uwagę inni
badaczę (36), podaj ąc 64,I slg 

oń (9,8 pmoVl) cynku
w surowicy koni stajennych i 54,9 pgoń (8,4 prmol/l)
u Ęch na pastwisku. U klinicznie zdrowych koników



polskich stwierdzono średnio 9,7 pmolll cynku oraz
nie wykazano różnic pomiędzy klaczami i ogierami/
wałachami w stężeniu tego pierwiastka w surowicy
krwi. Nie stwierdzono także różnic w stężeniu cynku
w surowicy krwi koni w zależności od pór roku (32,
33,34). Wyniki te różnią się od rezultatów uzyskanych
u kuców szetlandzkich, u których podczas 3-letnich
badań odnotowano vłyraźny wzrost cynku w plazmie
krwi klaczy w miesiącach zimowych (27). W bada-
niach Ęch ustalono także, że stężente cynku w pla-
zmie krwi tej rasy koni wynosi średnio I ,07 p,glml (16,3
pmol/l). Miesięczne zmiany w koncentracji cynku w
surowicy krwi stwierdzono również u źrebnych kla-
czy (5).Nie wykazano jednak różnic w stężeniu tego
pierwiastka w zalężności od wieku koni (6, 30), We-
dług niektórych danych (38) normalne stężenie cynku
w surowicy krwi koni dojrzĄch wynosi I2,2-I8,]
pmol/l (80-122 pgll00 ml).

Dobrym odzwierciedleniem zawartości cynku w
ustroju możebyć analiza jego zawartości we włosach.
Zawartośc cynku w sierści dorosĘch koni wynosi śred-
nio 143 ppm we włosach trrłowia i I44 ppm w gr4rwie
oraz jega 1lośó zaleĘ od banły włosa (30). U źrebiąt
pełnej krwi angielskiej w wieku 6 i 12 miesięcy stwier-
dzono w sierści odpowiednio: I9'7,2iI39,9 ppm cynku
(47), au kuców karmionych 50 mglnkg s.m. 210 ppm
cynku we włosach (45). W sierści koni z krajowych
regionów Ępowo rolniczych i przemysło\\rych wyka-
zano średnio 3 16 ppm cynku,wykazującjednocześnie
wyższązawartośc Zn u koni z rejonu katowicko-biel-
skiego, w porównaniu z regionami rolniczymi (52).

Zbadano także zawartość tego pierwiastka w rogu
kopytowym (41), wykan:jącbrak istotrrych różmic ra-
sowych w ogólnej zawartości cynku w całej puszce.
Wyruźne rożnice występują tylko w ścianie przedniej
puszki koplowej między ogierami śląskimi (I71 ppm)
a zimnokrwistymi ( 1 1 7 ppm) i małopolskimi ( 1 23 ppm).

Stężenie cynku w mleku klaczy zmienta sięwraz z
okresem karmienia. Stęzenie cynku w mleku klaczy
pełnej krwi angielskiej w I,4,8 i 16 tygodniu laktacji
wynosi odpowiednto: 2,2 slglg,0,29 pglg, I,9 pglg i
I,8 p,glg (44) oraz 0,09 pmol/l, 0,074 pmol/l i 0,069
pmol/l, odpowiednio: w 30, 90 i 180 dniu po oźrebie-
nfu (47). W siarze stwierdzono 5,5 mgll cynku nato-
miast w mleku między 55 i 150 dniem po urodzeniu -
średnio 2,I mgll (26).

Zawartośc cynku w nasieniu koni mieści się w sze-
rokich granicach. W osoczu nasienia ogierów bada-
nychpoza sezonem rozrodczym stwierdzono 0,17 +

0,11 mg/dl (26,0 + 16,8 pmoVl) cynku (a2).
Stany pierwotnego niedoboru cynku u koni sąrzad-

ko diagnozowane. Niemniej jednak z ntelicznych do-
niesień wynika, ze u koni w deficycie cynku zauważa
się podobne objawy jakie występują u innych gatun-
kówzwięrząt.Uźrebiątżywionychpasząbardzoubo-
gą w cynk ę melke s.m. paszy) zaobserwowano uszko-
dzęniarkóry i naskórka orazźle gojące się rany, Defi-
cyt cynku powodował także zahamowanie wzrostu,

spadek aktywności enzymu fosfatazy zasadowej i
zmntejszenie się ilości tkankowego Zn. Stan ten nie
wpĘwa na koncentracj ę Ca i P w kościach źrebiąt (ż9).

W przypadku niedoboru cynku u dorosĘch koni
częściej momamieć do czynienia z odchyleniami funk-
cji biologicznychustroju objawiającymi się np. zabu-
rzeniami w rozrodczości u obojga płci. Podkreśla się,
że w niedoborze cynku u ogierów może dojść do ob-
niżęnta libido oraz spadku jakości nasienia, auklaczy
do zaburzeń cyklu płciowego i samej owulacji (1).

Wzbogacenie diety w cynk wydaje się celowe wów-
czas, gdy dawka pokarmowa nie pokrywa zapotrze-
bowania na ten pierwiastek orazw chorobach lub sta-
nach, w których może wystąpić jego niedobór. Zuwa-
gi na wysokie stężenie cynku w pocie, konie produku-
jące nadmierne ilości potu powinny byc karmione pa-
sząwzbogaconąw cynk. Koń (500 kg m.c.) pracujący
intensyv,rnie, przy wysokiej temperaturze otoczenia, pro-
dukuje około I0-żO litrówldzięń potu, z któr5rm obok
żelaza (200-400 mg) traci 100-200 mg cynku (45).

Celem uzupełnienia dieĘ stosuje się różne dodatki
cynku w postaci siarczanu cynku (ZnSOo. 7H2O:22,7
gZn/I)}g) albo tlenku cynku (ZnO : 80,3 gZlt/I}}g)
(37). NaleĄ mieć jednak na uwadze to, że nadmiar
cynku w paszy może mieć ujemny wpływ na metabo-
lizm innych pierwiastków dwuwartościowych, w tym
szczególnie miedzi t żelaza.U żrebiąt zywionych die-
tązawierającą29,I i250 mglnkg s.m. paszry stężenie
cynku i miedzi było normalne przez I4-I5 Ęgodni
badań, natomiast wysokie dawki cynku (1000 i 2000
mgkgs.m.) prowadzlĘ do wzrostu stężenia Zndo>2
pglml (> 30,6 pmoVl) w ciągu 2 Ęgodni i spadku Cu
we krwi Ęch rwierząt do < 0,2 1lglml (. 3,1 pmoVl)
przy końcu badań (7).

Cynk jest pierwiastkiem mało toksycznym dla koni,
a granica kiedy nadmiar jego zaczyna szkodzić wyno-
si 1000 ppm, a zatęm w praktyce nte naleĘ obawiać
się zatrucia §m mikroelementem (3 1). U młodych koni
w następstwie toksycznego, chron iczne go działania
cynku zaobserwowano jednak obok hipocupremii,
zmlany w szkielecie, kulawiznę i sztywność chodu, z
tendencją do zataczania się (25). Wskazuje się także
na zvviązek między cynkiem z osteochondrozą koni
chorob ą mło dych, ro snących koni i doty czącą zabwzeń
w prawidłowym rozwoju chrząstki i kostnienia śród-
chrzę stne go (5 0). U źr ebiąt wr az z typowymi obj awami
osteochondrozy obserwowano względny niedobór mie-
dzi, pr4l nadmiemej koncenhacji cynku w surowicy
krwi i sierści Ęchmvterząt (13). Opisano równieżprzy-
padki zatrucia koni fosforkiem cynku (24).

Odrębny rozdział w badaniach nad cynkiem u koni
stanowią prace doĘczące związku cynku z infekcją i
endotoksemią. Cynk okazał się istotnym elementem
tzw. odpomości alimentamej zvvierząt, co wykazano
między innyni w endotoksemii. Endotoksemia jest sta-
nem patologlcznym, do którego dochodzi wówczas,
gdy endotoksyna (LPS) bakterii Gram-ujemnych zo-
staj e uwoln iona z powierzchni komórek bakteryj nych
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i dostanie się do krwi. Podkreśla się, że konie są ga-
tunkiem szczególnte wrażliwym na działanie endotok-
syn.W endotoksemii dochodzi do szeregu zmiankli-
ni c znych, hemato 1o gi czny ch i b io chemic zny ch w skaź-
ników zdrowta koni, w Ęm do redysĘbucji cynku w
u stroj u, char aktery nĄąc ej s i ę hip o cynkemią hip o cyn-
kuriąoraz wzrostem ilości cynku w wątrobie (48, 51).
U koni wykazano więc spadek stężenia cynku otaz że-
Iazaw surowicy lcrvi po dozylnej iniekcji pojedyncrych
i powtómych dawek LP S Escheichi a coli (3 5, 49). Spa-
dek stężenia cynku iżęIazaw plazmie krwi koni lrrystę-
puje także po domięśniowym podaniu adiuwantu Frerrn-
da i wyłvołaniu miejscowego stanu zapalnego (4).

Rola cynku u ogielów leploduktolów
Niewiele jest danych doĘczących roli cynku w funk-

cjach rozrodczych ogierów, a doĘchczasowe badania
koncentrowĄ się nad relacją międry cynkiem w die-
cie, cynkiem w krwi i nasieniu oraz wartością biolo-
glczną nas ienia. Wyj ątkowe znaczeflle p o s i adaj ą tak-
żę badania nad wpły.wem endotoksemii na stęzenie
cynku w nasieniu ogierów.

Wyniki badań wskazują ze stężenie cynku w orga-
nizmie ogierów zaleĘ od jego podaĄ i zmienia się w
czasle sezonu rozrodczego oraz koreluje z niektórymi
cechami nasienia (I2, 14, I 6, 20, 2 1 ). W doĘchczaso-
wych badaniach przeprowadzonych u ogierów, utrzy-
mywanych w tych samych warunkach środowisko-
!\ych, w dwu sezonach kopulacyjnych, stwierdzono
wzajemne zależnośct pomiędzy cynkiem w diecie,
surowicy i osoczu nasienia oraz między cynkiem i
koncentracją plemników w nasieniu. Wykazano też
różnice w stęzeniu cynku w osoczu nasienia u koni-
ków polskich pochodzących z 4 czołowych ośrodków
hodowli tej rasy w Polsce oraz miesięczne zmlany w
stężeniu tego pierwiastka w surowicy krwi i osoczu
nasienia w cyklu rocznym. W kolejnych badaniach
wykazano różntcę rasowe w stężeniu cynku w osoczu
nasienia orazbrakróżnic w koncentracji Zn w suro-
wicy i osoczu nasienia między grupami ogierów: < 11

Iat,> 11 lat, > 14lat (tab. I, ryc. I,2,3).
Badania dowiodĘ także, że dieta zawrcrająca cynk

w ilościach niedoborowych wpływa niekorzystnie na
zawartośó Zn w organizmie oraz powoduje szereg
zmian w krwi i nasieniu ogierów (9, 10). U ogierów
żywionych paszą niedoborową w cynk ( 1 7, 5 mglnkg
s.m. paszy) stwierdzono spadek stężenia cynku we
włosach tułowia i w surowicy krwi, a także spadek
Iiczby krwinek biaĘch we krwi ogólnej, obnizenie
aktywnośct fosfatazy zasadowej oraz wzrost białka
całkowitego w surowicy krwi. W pierwotnym niedo-
borze cynku obseruuje się także lpade.k stężenia Zn
w osocztl naslenla r koncentracji plemników w nasie-
niu oraz obniżenie stężenia białka całkowitego w oso-
czu nasienia ogierów (tab.I,2).

Dodatek cynku do paszy zmienia za-wartość cynku
w organizmie oraz wpĘwa korzystnie na jakośó na-
sienia ogierów (17, 18). Wzbogacenie dawki pokar-

Tab. l. Zawartość cynku w paszy oraz lv sierści, krwi i nasie-
niu ogierów
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Objaśnienia: R - róznę rasy, XX - pełna krew angielska, WLKP
- rasa wielkopolska, KP konik polski, Od - ogier doświadczal-
ny, Os ogier uzyłvany do stanowienia, sI - sezon pierwszy, sII -
sezon drugi, przeliczenta własnę * z mmol/l, ** zmgl\.

xll l ll lll lv v vl vll vlll lx x xl

Miesiąc badań

Ryc. 1. Zrniany w stężeniu cynku w surowicy krwi i o§oczu
nasienia ogierów w cyklu rocznym. Objaśnienie: *statystycz-

nie istotne różnicę (p < 0,05) w odniesieniu do XII.
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Tab.2. Zmiany u ogierów żyrvionych paszą niedoborową w
cynk oraz po wzbogaceniu diety ZnSOo

Tab. 3. Zmiany u ogierów żywionych nadmiarem wapnia i po
wzbogaceniu diety ZnSO,,
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Objaśnienia: I wzrost, I spadek, 0 brak istotnych zmian,
a - I7,5 mg Zn/kg s,m. paszy, b - zwiększenie z 22 mg Znlkg
s,m. do 100 mg/kg s,m. paszy, c zwiększenię z30 mgZrlkg
s.m, do 100 mg Zilkgs.m.paszy.

Zn w osoczu nasienia vs. Zn w surowicy krwi
Zn w sulowicy= 11,743 + 0,05201 * Zn w osoczu nasienia

Objaśnienia: f wzrost, J -spadek, 0-brakistotnych zmlan,
a - 12,5 g Calkg s.m. paszy, b 24lub 26 mg Znlkg s.m. paszy,
c zwiększenie z26 mgZnlkg s.m, do J 61 mg Zn/kg s.m. paszy.

5

0

a- ab + ł

l

0 24h-9t
Gzas badań (h - godz., t - tydz.)

Ryc. 4. Stężenie cynku w osoczu nasienia ogierów po podaniu
LPS Escherichia coli. Objaśnienie: I - grupa kontrolna, II 0,5
pg LPS/kg mc, III 0,1 prg LPS LPSkg mc, IV - 0,3 pg LPS/kg
mc, *różnice statystycznie istotne i 

^ 
(%) odnośnie 0 (średnia z 4

rygodni przed podaniem LPS), a, b - statystycznie istotne różni-
ce między grupami, przy p < 0,05,

mowej w cynk powoduje wzrost stężenia cynku we
włosach i/lub osoczu nasienia. Karmiąc ogiery przez
30 dni paszązawlerającąI)) mgZnkg s.m. uzyskano
też nlviększenie ruchliwości i/lub koncentracji i ogó1-
nej liczby plemników w nasieniu orazwzrost stężenia
białka całkowitego w osoczu nasienia (tab.2).

Nadmiar wapnia w paszy jest jednym z czynntków
upośledzających wchłanianie cynku i jego wykorzy-
stanie w organizmie. Wywołuje u ogierów wtómy nie-
dobór Zn illub pogłębia pierwotną formę powyższego
stanu (1I, 15, 17,18). Zywienie ogierów przęz 30 dni
nadmiarem wapnia w paszy (I2,5 gĄ<g s,m.) powodu-
je obniżenie stężenia cynku we włosach fułowia, w
surowicy Wwi oraz w osoczu nasienia. Wraz ze spad-
kięmZn obsenłrrje się spadek zawartoścl hemoglobi-
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Ryc. 2. Korelacja między stężeniem cynku w surowicy krwi
i osoczu nasienia ogierów

Koncentrac|a plemników vs. Zn w osoczu nasienia
Zn w osoczu nasienia = 10,612 + 0,07369 * Koncenlracja plemników
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Ryc. 3. Korelacja między zawartością cynku w osoczu nasie-
nia a koncentracją plemników w nasieniu ogierów
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ny oraz wzrost wartośei ws go
we krwi ogólnej. Stan ten na
jakośó nasienia ogierów, powodując między innymi
obniżenie koncentracji i ogólnej liczby plemników w
nasieniu (tab. 3).

nia ogierów (tab. 3).
W itanach patologicznych dochodzi do redysĘbu-

gorączka i t oraz leuko- i
neutropenia. e licznezmia-
ny makro-
slenlu, a W
czu nasieni
niu najwyższej dawki endotoksyny (0,3 pgLPS/kg m.c.)
ma miejsce istotny spadek stężenia cynku w osoczu
nasienia w 6 tygodnill oraz w caĄłn okresie badań (24
h-9 t), po podaniu endotoksyny (ryc. 4).
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