
Torbiel (cyst) – wysłana nabłonkiem jamista zmia-
na zawierająca materiał płynny, półpłynny lub lity, 
zazwyczaj dobrze odgraniczona, miękka, niekiedy 
fluktująca (ryc. 16). Torbiel należy odróżnić od pseu-
dotorbieli, która jest także strukturą jamistą, ale nie 
jest wysłana nabłonkiem.

Torbiele skórne powstają najczęściej w powią-
zaniu ze zmianami w obrębie mieszków włosowych 
lub gruczołów skóry. Badanie cytologiczne w czę-
ści przypadków umożliwia rozpoznanie charakte-
ru zmiany, pod warunkiem, że pobrany materiał za-
wiera dostateczną liczbę komórek tworzących ścianę 
torbieli (np. torbiele naskórkowe, torbiele gruczo-
łów apokrynowych). Zazwyczaj jednak ścianę tor-
bieli tworzy cienka warstwa komórek, których nie 
da się pobrać w czasie biopsji aspiracyjnej. W przy-
padkach takich możliwość określenia istoty tor-
bieli (oraz odróżnienie torbieli od pseudotorbie-
li) daje badanie histopatologiczne zmiany usuniętej  
chirurgicznie.

Piśmiennictwo
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Ryc. 16. Torbiel gruczołu potowego u psa

Alpaki (Vicugna pacos), razem z trzema innymi ga-
tunkami: lamą (Lama glama), guanako (Lama gu-

anicoe) i wikunią (Vicugna vicugna), są zaliczane do ro-
dziny wielbłądowatych z Ameryki Południowej (South 
American Camelids – SAC). Alpaki i lamy są zwierzę-
tami udomowionymi, a guanako i wikunia są gatun-
kami dzikimi (1).

Większość lam i alpak utrzymywana jest w ce-
lach hodowlanych oraz produkcji wysokogatunkowej 
cienkiej wełny. Wykorzystywane są również do ce-
lów rekreacyjnych, na otwartych dla zwiedzających 
farmach, w kolekcjach zoologicznych lub do terapii 
dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi (2, 3). W Anglii 
i Walii istnieje również niewielki, ale rozwijający się 
rynek produktów mięsnych z tych zwierząt (4). We-
dług danych z 2020 r. na całym świecie jest ponad 
9,1 mln SAC (5, 6). W niektórych częściach Amery-
ki Południowej alpaki są głównym źródłem utrzy-
mania rolników z odległych obszarów wiejskich 
(7). Międzynarodowe zainteresowanie hodowlą al-
pak i  innych południowoamerykańskich wielbłą-
dowatych ze względu na ich delikatne runo wzrosło 
w ciągu ostatnich trzech dekad. Rozwojowi alpa-
czych hodowli towarzyszy rosnące zapotrzebowa-
nie na technologie, które wsparłyby ich rozród (8). 

Mimo że sztuczna inseminacja znalazła zastosowa-
nie u innych gatunków zwierząt hodowlanych (ko-
nie, bydło, świnie, owce), uważa się, że ma ona niską 
wydajność u alpak (9). Pomimo licznych trudności ze 
wspomaganiem rozrodu poprzez inseminację dosko-
nale rozwijają się i znajdują zastosowanie techniki 
embriotransferu u alpak (9). Transfer zarodków stał 
się rutynową techniką w niektórych stadach o bar-
dzo wysokiej wartości genetycznej (Australia, Wiel-
ka Brytania, Stany Zjednoczone).

W związku z tym, że przeszło od dekady również 
w Polsce obserwuje się znaczny wzrost zaintereso-
wania hodowlą alpak (3), autorzy postanowili przy-
bliżyć na łamach „Życia Weterynaryjnego” specyfi-
kę rozrodu u tego gatunku. W poprzednim artykule 
przedstawiono tematykę związaną z zapłodnieniem 
i przebiegiem ciąży, jak również poruszono temat 
sztucznej inseminacji i embriotransferu (9).

Poród

Większość porodów ma miejsce od wiosny do jesieni. 
Wskazany jest monitoring okresu okołoporodowego 
i porodów przy użyciu kamer. Objawy zbliżającego się 
porodu to powiększenie się wymienia, rozluźnienie 
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więzadeł miednicy i zmiana zachowania się samic 
(10). W pierwszej fazie porodu ciężarna samica pod-
chodzi częściej do miejsc, w którym stado wydala 
kał albo w ogóle oddala się. Może również wykazy-
wać brak zainteresowania jedzeniem. Na tym etapie 
porodu, który trwa 3–6 godz., dochodzi do rozluź-
nienia się szyjki macicy, a dzięki pojawiającym się 
coraz bardziej widocznym skurczom płód ulega ro-
tacji i układa się prawidłowo w kanale rodnym. W tej 
wczesnej fazie porodu można również zaobserwo-
wać u samicy zwiększoną częstotliwość zmian po-
zycji (wstawanie i kładzenie się) oraz ocieranie gło-
wy o słabizny. Ciężarna samica może mieć również 
obrzękły i rozluźniony srom, a u alpak o jasnej pig-
mentacji skóry widać, że jest zaczerwieniony.

W drugiej fazie porodu bóle porodowe się nasi-
lają i zostaje wyparty worek owodniowy oraz płód. 
Etap ten jest bardzo dynamiczny i  trwa zazwyczaj 
ok. 20 min. U pierworódek może się wydłuzyć do 
80 min. Samica naprzemiennie kładzie się i wstaje. 
Porody w większości przypadków przebiegają w po-
zycji stojącej. Podczas intensywnych skurczów sa-
mica podnosi ogon, w sromie pojawiają się kończy-
ny piersiowe płodu, a następnie, po kilku skurczach, 
wyłania się głowa (ryc. 1). Akcja porodowa może na 
chwilę ustać, ponieważ samica może zrobić przerwę 
przed wyparciem reszty ciała płodu.

W trzeciej fazie porodu, która trwa ok. godziny, 
alpaka powinna wydalić łożysko i usunąć popłody. 
Średnia masa łożyska wynosi od 0,6 do 1,1 kg, w za-
leżności od wielkości płodu (11).

Z uwagi na budowę anatomiczną płodu (wyjątko-
wo długa szyja i kończyny) często zdarzają się prze-
szkody porodowe. Nieprawidłowa pozycja, położe-
nie i ułożenie płodu uniemożliwia wydalenie płodu 
i wymaga udzielenia pomocy porodowej. Najczęściej 
zdarzają się zaparcia kończyn i zawinięcia głowy. 
Duża masa płodu może zwiększać ryzyko wystąpie-
nia skrętu macicy. Śmierć płodu przed porodem rów-
nież zwiększa ryzyko trudności porodowych (płód nie 
wsuwa się do kanału rodnego). W większości przy-
padków można dokonać repozycji, jeśli szyjka maci-
cy jest otwarta. W innym wypadku postępowaniem 
z wyboru jest cięcie cesarskie.

Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem podanie 
oksytocyny nie indukuje porodu u alpak (12). Prosta-
glandyna 2alfa jest skuteczna w wywoływaniu poro-
du, jej podanie jednak powinno być ograniczone do 
przypadków zagrożenia życia samicy, należy przy 
tym monitorować tętno płodu. Objawy stresu pło-
du są wskazaniem do przeprowadzenia cesarskie-
go cięcia, aby zwiększyć szansę na przeżycie nowo-
rodka. Badania wykazały, że stężenie progesteronu 
w osoczu ciężarnych alpak znacznie spada w okresie 
od trzech dni przed do dnia porodu (13).

Opieka okołoporodowa nad noworodkiem (cria)

Zaraz po pojawieniu się na świecie alpaczego nowo-
rodka, czyli cria, należy usunąć z niego błony płodo-
we oraz oczyścić i odessać górne drogi oddechowe 
(10). Następnie należy rozetrzeć i osuszyć noworod-
ka – alpaki rodzą się mokre, co sprzyja wychłodzeniu Ryc. 1. Poród (Hodowla Alpak i Agroturystyka Alpakarium)
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organizmu (ryc. 2). Jeżeli cria urodziło się w nocy lub 
gdy jest niska temperatura powietrza, potrzebne jest 
dodatkowe okrycie noworodka. W 2021 r. pojawiła 
się publikacja peruwiańskich naukowców, Valenzu-
ela i wsp. (14) dotycząca wpływu ochrony cria przed 
ich wyziębieniem na ich przeżycie do 12. tygodnia 
i przyrosty masy ciała (14). Zastosowanie kamizel-
ki na ciało cria zaraz po urodzeniu poprawiło o 100% 
żywotność w ciągu pierwszych 12 tygodni oraz miało 
wpływ na przyrost masy ciała (0,17 kg dziennie) w po-
równaniu z półotwartą szopą (76% przeżycie; 0,14 kg 
dziennie) i z otwartą zagrodą (64% przeżywalności; 
0,13 kg dziennie; 14). Whitehead (15) już w 2009 r. re-
komendowała używanie kamizelek ochronnych bez 
względu na strefę klimatyczną. Przed wychłodze-
niem należy chronić każde cria, które rodzi się słabe 
lub w niesprzyjających warunkach pogodowych (15).

W pierwszych godzinach po urodzeniu opiekun 
zwierzęcia powinien obserwować, czy cria stanęło na 
nogi, pobrało siarę i wydaliło smółkę. Przeżycie cria 
zależy w dużej mierze od warunków w pierwszych 
dniach po urodzeniu (16). W ciągu pierwszych 8 godz. 
życia cria musi stanąć o własnych siłach, a w kolej-
nych 16 godz. powinno wydalić smółkę. Zatrzyma-
nie smółki może spowodować niedrożność przewodu 
pokarmowego, intoksykację, osłabienie, zanik odru-
chu ssania i zgon. Należy również pamiętać o dezyn-
fekcji kikuta pępowiny.

Gruczoły mlekowe samicy tylko przez dobę po po-
rodzie wytwarzają siarę (17, 18). Zdarzają się jednak 
sytuacje, że samica w ogóle nie ma siary. Dlatego ho-
dowca, przygotowując się w do porodów, powinien 
zaopatrzyć się w siarę jeszcze w poprzednim sezo-
nie i przechowywać ją w postaci zamrożonej (-20°C). 
Przed zbliżającym się sezonem porodów należy odpo-
wiednio przygotować się na różne okoliczności, takie 
jak śmierć matki lub nieprodukowanie przez nią mle-
ka. W związku z tym oprócz siary hodowca powinien 
się zaopatrzyć w mleko zastępcze dla cria. Wysoka 
śmiertelność cria w ciągu pierwszych 3–4 miesięcy 
życia jest jednym z głównych problemów wpływa-
jących na opłacalność hodowli alpak (19). Szacunki 
dotyczące śmiertelności cria są bardzo zróżnicowa-
ne (od 2,1 do > 50%; 14). Głównymi przyczynami strat 
jest brak wchłaniania przeciwciał siarowych, ogólne 
dysfunkcje układu odpornościowego, wychłodzenie 
oraz czynniki zakaźne (14, 20).

Urodzona w terminie alpaka waży przeciętnie 7 kg 
i z każdym dniem powinna przybierać na wadze. Sa-
mica po porodzie nawiązuje więź z młodym poprzez 
obwąchiwanie, nawoływanie i dotykanie nosem do 
nosa (ryc. 3). Alpaki nie wylizują swoich młodych. Al-
paki w stadzie są zwykle żywo zainteresowane poja-
wieniem się nowego członka stada (ryc. 3). Cria powin-
no stanąć na nogach i zacząć ssać do dwóch godzin po 
porodzie. Jest to kluczowe dla prawidłowego trans-
feru przeciwciał siarowych.

Niepowodzenie w przekazaniu przeciwciał siaro-
wych jest powszechnym i ważnym ekonomicznie pro-
blemem w hodowlach alpak. Wpływa na zwiększe-
nie śmiertelności w pierwszych dniach i tygodniach 
życia. Prawidłowa kolostrogeneza uwarunkowana 
jest szeregiem czynników. Samica musi być zdrowa 
i w dobrej kondycji, zasuszona po poprzedniej lak-
tacji. Otyłość, niedobory żywieniowe, niekorzystne 
warunki pogodowe (stres cieplny) mogą negatywnie 
wpływać na ilość i jakość wytworzonej siary. Rów-
nież stres i ból w czasie ciąży i porodu może wpływać 
na wydzielanie siary i na późniejszą laktację. Poziom 
przeciwciał IgG jest 10-krotnie wyższy w siarze niż 
we krwi trzy tygodnie przed porodem i szybko spa-
da kilka godzin po porodzie. Młode samice rodzące 
po raz pierwszy częściej mają problem z zapewnie-
niem skutecznego transferu odporności biernej. Zda-
rza się, że rozpoczęcie laktacji jest opóźnione lub sia-
ry jest zbyt mało. Wady budowy noworodka lub słaba 
żywotność w pierwszych godzinach życia również 
mogą skutkować niewłaściwym pobraniem siary. 
Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na siarę w pierw-
szych 12 godz. życia wynosi 10% masy ciała cria. Po-
łowa tej ilości powinna być pobrana w pierwszych 
6 godz., kiedy transfer przeciwciał jest największy.

Nawet pomimo prawidłowego pobrania siary przez 
noworodka może wystąpić problem z transferem 
przeciwciał. Czas, w którym możliwa jest absorb-
cja przeciwciał, jest bardzo krótki, i może nie pokryć 
się z czasem produkcji siary przez samicę. Mowa tu 
o porodach przedwczesnych, ciążach przenoszonych 
lub niedojrzałości noworodków. Również stres ciepl-
ny lub wyziębienie mogą upośledzać absorbcję prze-
ciwciał w jelitach. Aby potwierdzić aktualny status 

Ryc. 2. Osuszanie noworodka zaraz po urodzeniu (Hodowla Alpak Coniraya)
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immunologiczny noworodka, wykonuje się ozna-
czenie poziomu przeciwciał w surowicy krwi. Moż-
na oznaczyć specyficzne IgG wielbłądowatych lub 
poziom globulin i białka całkowitego. Badania te są 
wysoce użyteczne jako profilaktyka zachorowań na 
sepsę noworodków oraz pozwalają ustalić status im-
munologiczny przy stwierdzeniu jakichkolwiek nie-
prawidłowości. Wczesne wykrycie problemu pozwala 
na szybką reakcję i uzupełnienie przeciwciał poprzez 
transfuzję osocza.

Zapewnienie prawidłowego transferu przeciw-
ciał jest kluczowe w hodowli alpak, składa się na nie 
szereg czynników. Wczesne wykrycie problemu, np. 
poprzez pomiar gęstości siary, pozwala na reakcję 
i dostarczenie siary zastępczej. U alpak można użyć 
siary bydlęcej lub koziej, powinna ona być jednak 
przebadana pod kątem odpowiedniej gęstości oraz 
braku czynników zakaźnych, chorobotwórczych dla 
alpak (m.in. wirusa wirusowej biegunki bydła, wiru-
sa zapalenia stawów i Coxiella spp.). Czasem wystar-
czy zdojenie samicy i napojenie noworodka z butel-
ki. Obserwacja noworodka i karmienia w pierwszych 
godzinach życia, ważenie i w końcu pomiar poziomu 
przeciwciał we krwi pozwalają na ocenę prawidło-
wego pobrania siary. Transfuzja osocza u cria, które 
ukończyły 24 godz. życia, stanowi podstawę skutecz-
nej profilaktyki wczesnych zakażeń u noworodków.

Po porodzie należy zadbać również o dezynfek-
cję kikuta pępowiny, ponieważ są to wrota dla drob-
noustrojów. W pierwszych dniach życia cria powin-
na otrzymać dawkę witaminy D3 jako profilaktykę 
krzywicy. Na terenach ubogich w selen, jeśli samice 
ciężarne nie otrzymywały odpowiedniej suplemen-
tacji, należy również dostarczyć ten pierwiastek no-
worodkom, np. w formie iniekcji.

Młode alpaki zostają odstawione od matek z re-
guły w szóstym miesiącu życia. W wyjątkowych sy-
tuacjach, gdy doszło do choroby lub śmierci matki, 
odstawiane są wcześniej. Po odstawieniu od matek 
alpaki grupuje się w podobnych grupach wiekowych 
tej samej płci.

Poronienia i zaburzenia przebiegu ciąży

Współczynnik zapłodnień w hodowlach alpak sięga 
78%, przy założeniu optymalnego żywienia i moni-
toringu weterynaryjnego (10). Statystycznie 7–12% 
ciąż jest traconych (wczesne resorpcje, poronienia, 
martwe urodzenia). W suboptymalnych warunkach, 
w Ameryce Południowej współczynnik urodzeń może 
być znacznie niższy i wynosić ok. 45%.

O wczesnej resorpcji mówimy, gdy dochodzi do 
utraty ciąży wcześniejszej niż 50 dni. Najczęściej nie 
towarzyszą jej żadne zewnętrzne objawy ze strony 
układu rozrodczego. Samica znów pozwala się po-
kryć samcowi, a badanie USG potwierdza brak ciąży.

Przyczyny poronień u alpak mogą być zakaźne lub 
niezakaźne. Wśród czynników zakaźnych wymienia 
się wirusy – u alpak potwierdzono ronienia związa-
ne z zakażeniem wirusem wirusowej biegunki bydła 
i wirusem zakaźnego zapalenia tętnic koni. Podejrze-
wa się również możliwość zakażenia herpeswirusem 
koni – EHV 1 i 4, na zakażenie którym alpaki również 

są podatne. Wyizolowano również szereg bakteryj-
nych czynników mających znaczenie u wielbłądo-
watych: Chlamydofila spp., Campylobacter fetus, Li-
steria monocytogenes, Leptospira spp., Coxiella burnetii, 
Brucella abortus. Przyczyną ronień może być również 
neosporoza. Spośród przyczyn niezakaźnych można 
wymienić ciąże bliźniacze, uszkodzenia szyjki ma-
cicy w trakcie poprzednich porodów, wady rozwo-
jowe płodu, działanie niektórych leków oraz stres.

Najczęściej spotykane zaburzenia przebiegu ciąży 
to wypadnięcie pochwy oraz skręt macicy. Obserwuje 
sie je w ostatnim trymestrze ciąży. Wypadnięcie po-
chwy rozwija się na skutek wzrostu poziomu estroge-
nu, podejrzewa się charakter genetyczny tego zabu-
rzenia. Stanowi ono zagrożenie dla utrzymania ciąży 
– wzrasta ryzyko zakażenia wstępującego macicy. 
Skręt macicy natomiast związany jest z dużą masą 
płodu i może wystąpić zarówno w okresie okołopo-
rodowym, jak i kilka tygodni przed terminem poro-
du. Leczenie może być zachowawcze, poprzez repo-
zycję macicy lub chirurgiczne. Rokowanie zależy od 
wielu czynników, w tym czasu trwania, stopnia skrę-
tu i szybkiego postawienia diagnozy.

U alpak rzadko występuje pierwotna ketoza w okre-
sie ciążowym, zazwyczaj rozwija się wtórnie do pier-
wotnego schorzenia powodującego spadek pobie-
rania paszy. Również wstępujące zapalenie łożyska 

Ryc. 3. Samica nawiązuje więź z młodym poprzez obwąchiwanie, nawoływanie i dotykanie 
nosem do nosa (Hodowla Alpak Coniraya)
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nie stanowi częstego problemu, mimo podobień-
stwa anatomicznego łożyska do klaczy, u której jest 
to często spotykane.

Stosunkowo często spotykaną sytuacją jest wydłu-
żenie okresu ciąży, nawet do 380 dni. Zwykle spowo-
dowanie jest to opóźnieniem rozwoju płodu i wiąże 
się ze zwiększonym ryzykiem co do przeżycia cria. 
Indukcja porodu jest przeciwwskazana, o ile zdro-
wie i życie samicy nie jest zagrożone (jak w przy-
padku skrętu macicy lub ketozy). Takie ciąże powin-
ny być skrupulatnie nadzorowane, gdyż noworodek 
może wymagać pomocy lekarskiej w pierwszych go-
dzinach życia.

W okresie poporodowym może wystąpić problem 
z zatrzymaniem łożyska, wypadnięciem macicy oraz 
zaburzenia laktacji i karmienia noworodka. O zatrzy-
maniu łożyska mówimy, jeśli nie zostało wydalone 
w ciągu 4 godz. od zakończenia drugiej fazy porodu. 
Jest to stan wymagający szybkiej interwencji, gdyż 
w krótkim czasie może doprowadzić do ropnego za-
palenia macicy i sepsy.

Podsumowanie

W związku z tym, że fizjologia rozrodu wielbłądowa-
tych różni się od innych zwierząt gospodarskich, au-
torzy postanowili przedstawić specyfikę rozrodu al-
pak. Pierwsza część przedstawiała ogólną wiedzę na 
temat dymorfizmu płciowego, zapłodnienia i prze-
biegu ciąży. Do rozrodu przeznacza się samice w wie-
ku minimum 18 mies. i o masie ciała powyżej 50 kg, 
natomiast samce karierę hodowlaną rozpoczynają 
w wieku 2–4 lat. Alpaki zachodzą w ciążę w wyniku 
naturalnego krycia, a ciąża trwa od 327 do 346 dni 
(średnio 340). Dobór samca do krycia musi być prze-
myślany. Samiec powinien być zdrowy, prawidłowo 
zbudowany oraz wysokiej jakości hodowlanej, ponie-
waż u alpak bardzo częste są wady przenoszone ge-
netycznie. Samice rozpłodowe w dobrej kondycji po-
winny dawać cria co roku lub prawie co roku. U alpak 
wczesna śmierć zarodkowa i wczesna śmierć płodo-
wa jest istotnym problemem, dlatego wczesna dia-
gnoza ciąży powinna być potwierdzona powtórnym 
badaniem USG ok. 40–50 dnia ciąży i 80–90 dnia cią-
ży. Większość porodów ma miejsce od wiosny do je-
sieni. W związku z budową anatomiczną płodu (wy-
jątkowo długa szyja i kończyny) często zdarzają się 
przeszkody porodowe, dlatego wskazany jest moni-
toring okresu okołoporodowego i porodów przy uży-
ciu kamer. Opieka neonatalna nad noworodkiem jest 
również bardzo ważna, ponieważ śmiertelność wśród 
cria jest wysoka.
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