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Wpływ wysokich temperatur na lochy i ich potomstwo

Adam Mirowski

Influence of high environmental temperature on sows and their progeny

Mirowski A.

This paper presents the important issue of challenging environmental conditions 
in rearing pigs. High temperatures compromise animals welfare and decrease 
reproductive and productive performance during hot, summer months. Heat stress 
is an important problem in swine production in tropical and subtropical regions, but 
high temperatures have also negative influence on animal well-being in temperate 
climate. Heat stress during gestation period increases risk of embryonic and fetal 
death. Exposure of pregnant sows to high ambient temperature poses a serious 
long-term risk for their progeny. Perturbations of follicular development and 
function during hot weather are equally important problems in swine production. 
Lactating sows are highly susceptible to the deleterious effects of heat stress. 
When kept in high environmental temperature, they consume less energy, lose 
body weight and produce less milk. These alterations lead to impaired growth 
performance of piglets. Here, important aspects connected with the influence 
of high environmental temperature on sows and their progeny were discussed.

Keywords: high temperature, heat stress, sow, piglets.

Komfort	cieplny	jest	jednym	z	czynników	kształtują-
cych	dobrostan	zwierząt	i	ma	istotny	wpływ	na	wy-

niki	produkcyjne.	W	ostatnich	latach	dużą	wagę	przywią-
zuje	się	do	wpływu	wysokich	temperatur	na	zwierzęta	
gospodarskie.	Jest	to	związane	ze	wzrostem	tempera-
tur	w	miesiącach	letnich	i	coraz	częściej	występujący-
mi	falami	upałów,	podczas	których	wysoka	temperatura	
powietrza	utrzymuje	się	przez	kilka	dni	z	rzędu.	Wy-
sokie	 temperatury	otoczenia	stwarzają	 ryzyko	stresu	
cieplnego,	który	ma	niekorzystny	wpływ	na	organizm.

W	wysokiej	temperaturze	otoczenia	dochodzi	do	ak-
tywacji	mechanizmów	prowadzących	do	ograniczenia	
wytwarzania	ciepła	i	nasilenia	wydzielania	go	do	oto-
czenia.	Następuje	wzrost	temperatury	ciała,	zwiększenie	
liczby	oddechów	i	zmniejszenie	pobrania	paszy.	Zmienia	
się	przepływ	krwi	przez	poszczególne	tkanki	i	narządy,	
a	ponadto	dochodzi	do	zahamowania	procesów	metabo-
licznych,	w	których	wytwarza	się	ciepło.	Według	badań	
przeprowadzonych	na	świniach	w	2.	miesiącu	życia,	któ-
re	trzymano	w	temperaturze	otoczenia	wynoszącej	23	lub	
33°C,	wysoka	temperatura	powietrza	powoduje	zmniej-
szenie	przepływu	krwi	przez	mięśnie	o	prawie	50%.	Jed-
nocześnie	dochodzi	do	zwiększenia	przepływu	krwi	przez	
skórę	(o	44%)	oraz	przeponę	(o	45%)	i	płuca	(o	prawie	60%),	
które	biorą	udział	w	wydzielaniu	ciepła	z	organizmu	(1).

Narażenie	świń	na	działanie	zbyt	wysokiej	tempera-
tury	otoczenia	może	przynieść	niekorzystne	efekty	na	
każdym	etapie	rozrodu.	Japońscy	naukowcy	zaintereso-
wali	się	wpływem	temperatury	i	wilgotności	powietrza	
w	okresie	krycia	(począwszy	od	21.	dnia	przed	pokry-
ciem	do	15.	dnia	po	pokryciu)	na	liczbę	prosiąt	w	miocie.	
Stwierdzono,	że	w	gorących	i	wilgotnych	miesiącach	wraz	
ze	wzrostem	o	1°C	dobowej	temperatury	maksymalnej	
przed	pokryciem	loszek	dochodzi	do	zmniejszenia	liczby	
prosiąt	w	miocie	o	0,05.	Wartości	dobowej	temperatury	
maksymalnej	po	pokryciu	i	średniej	dobowej	wilgotno-
ści	powietrza	nie	mają	w	tym	względzie	większego	zna-
czenia.	W	przypadku	loch	wzrost	dobowej	temperatury	
maksymalnej	z	25	do	30°C	przed	pokryciem	powodu-
je	zmniejszenie	liczby	prosiąt	w	miocie	o	0,4–0,6.	Taki	
wzrost	temperatury	po	pokryciu	powoduje	zmniejszenie	

liczby	prosiąt	o	0,1–0,4.	Wysoka	wilgotność	powietrza	
przed	pokryciem	 jest	niepożądana,	a	po	pokryciu	nie	
wywiera	istotnego	wpływu	na	liczbę	prosiąt	(2).	Według	
obserwacji	przeprowadzonych	w	niemieckich	fermach	
wysoka	temperatura	i	wartość	wskaźnika	THI	(tempe-
rature	humidity	index	–	wartość	tego	wskaźnika	zale-
ży	od	temperatury	i	wilgotności	powietrza)	5	dni	przed	
pokryciem	i	14	dni	po	pokryciu	powodują	zmniejszenie	
liczby	prosiąt	w	miocie	o	0,01–0,03	(3).

Lochy	ciężarne	narażone	na	stres	cieplny	stają	się	
mniej	aktywne,	co	może	spowodować	zmiany	w	składzie	
ciała	przejawiające	się	wzrostem	stosunku	tkanki	tłusz-
czowej	do	tkanki	mięśniowej.	Zmniejszenie	aktywności	
fizycznej	może	być	sposobem	radzenia	sobie	ze	stresem	
cieplnym.	Efektem	narażenia	ciężarnych	loch	na	działa-
nie	stresu	cieplnego	może	być	krótsza	ciąża	i	niższa	masa	
ciała	prosiąt	w	dniu	porodu.	Ciąża	może	ulec	skróceniu	
nawet	o	ponad	półtora	dnia,	a	urodzeniowa	masa	ciała	
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prosiąt	obniżeniu	o	ponad	200	g.	Niemniej	jednak	jeżeli	
lochy	po	porodzie	przebywają	w	warunkach	termoneu-
tralnych,	to	narażenie	na	stres	cieplny	w	okresie	ciąży	nie	
musi	mieć	istotnego	wpływu	na	odsadzeniową	masę	ciała	
prosiąt.	Stres	cieplny	działający	w	okresie	życia	płodowego	
wywiera	niekorzystny	wpływ	na	rozwój	układu	rozrod-
czego	(4).	Potomstwo	loch	narażonych	na	działanie	stresu	
cieplnego	w	okresie	ciąży	może	gromadzić	więcej	tłuszczu	
w	organizmie,	kosztem	tkanki	mięśniowej.	Potwierdzają	
to	badania,	w	których	ciężarne	lochy	przebywały	w	wa-
runkach	termoneutralnych	(w	dzień	22°C,	a	w	nocy	15°C)	
lub	w	wysokiej	temperaturze	otoczenia	(w	dzień	37°C,	
a	w	nocy	27°C).	Istotne	różnice	w	tempie	odkładania	tka-
nek	mięśniowej	i	tłuszczowej	wystąpiły,	gdy	świnie	wa-
żyły	między	60	a	80	kg.	Potomstwo	loch	narażonych	na	
stres	cieplny	odkładało	kilkanaście	procent	mniej	biał-
ka,	a	więcej	tłuszczu	(średnio	o	ponad	70	g	dziennie)	(5).

Warto	podkreślić,	że	narażenie	ciężarnych	loch	na	dzia-
łanie	stresu	cieplnego	może	pogorszyć	jakość	siary.	Lochy	
przebywające	pod	koniec	ciąży	w	temperaturze	otoczenia	
przekraczającej	30°C	wytwarzają	siarę	o	niższej	zawarto-
ści	białka	i	immunoglobulin	IgG.	Potomstwo	takich	loch	
charakteryzuje	się	niższym	stężeniem	immunoglobulin	
IgG	we	krwi	w	pierwszych	tygodniach	życia	(6).	Stęże-
nia	immunoglobulin	w	siarze	loch	mogą	ulegać	pewnym	
wahaniom	w	zależności	od	pory	roku.	Siara	wytwarzana	
w	miesiącach	letnich	zawiera	mniej	tych	składników	(7,	
8).	Według	obserwacji	przeprowadzonych	w	niemieckich	
fermach	podwyższone	temperatury	i	wartości	wskaźnika	
THI	przed	porodem	powodują	zmniejszenie	liczby	prosiąt	
żywo	urodzonych	i	zwiększenie	 liczby	prosiąt	martwo	
urodzonych.	Jednocześnie	zauważono,	że	wysokie	war-
tości	tych	parametrów	w	dniu	porodu	mają	niekorzyst-
ny	wpływ	na	liczbę	prosiąt	odsadzonych	(3).

Na	wystąpienie	stresu	cieplnego	w	dużym	stopniu	
narażone	są	lochy	trzymane	w	klatkach	porodowych,	
które	utrudniają	regulowanie	temperatury	ciała.	Można	
w	tym	miejscu	przytoczyć	badania,	w	których	ocenio-
no	wpływ	temperatury	powietrza	(20	lub	25°C)	na	lochy	
w	okresie	okołoporodowym	(przed	porodem	temperatu-
rę	stopniowo	podwyższono	z	20	do	25°C,	a	po	porodzie	
stopniowo	obniżono	do	wartości	początkowej).	Podwyż-
szenie	 temperatury	powietrza	powoduje	zwiększenie	
liczby	oddechów,	jednak	nie	wystarczy	to	do	utrzyma-
nia	prawidłowej	temperatury	ciała.	Wyższej	tempera-
turze	ciała	towarzyszy	wyższa	temperatura	powierzch-
ni	gruczołu	sutkowego	(o	prawie	1°C).	Stwierdzono,	że	
nawet	krótkotrwałe	narażenie	rodzących	loch	na	stres	
cieplny	wywiera	negatywny	wpływ	na	wzrost	ich	po-
tomstwa.	Lochy	pobierają	mniej	paszy,	co	ma	odzwier-
ciedlenie	w	niższej	odsadzeniowej	masie	ciała	prosiąt	(9).

Narażenie	loch	na	stres	cieplny	w	okresie	laktacji	ma	
szereg	negatywnych	konsekwencji.	Powstaje	ryzyko	wy-
twarzania	mniejszych	ilości	mleka.	Zwiększenie	prze-
pływu	krwi	przez	skórę	powoduje	zmniejszenie	ilości	
krwi	przepływającej	przez	różne	narządy	wewnętrzne.	
Przypuszcza	się,	że	wytwarzanie	mniejszych	ilości	mle-
ka	przez	lochy	trzymane	w	warunkach	wysokiej	tem-
peratury	otoczenia	może	wynikać	z	ograniczonego	do-
pływu	krwi	do	gruczołu	sutkowego.	Drugą	przyczyną	
niższej	wydajności	jest	spadek	pobrania	paszy.	Według	
jednych	danych	wzrost	temperatury	otoczenia	z	18	do	
28°C	powoduje,	że	lochy	pobierają	o	40%	mniej	paszy,	

wytwarzają	o	20%	mniej	ciepła,	a	ilość	wytwarzanego	
mleka	zmniejsza	się	o	25%	(10).	Według	obserwacji	doko-
nanych	w	USA	lochy	latem	pobierają	mniej	paszy,	więcej	
tracą	na	wadze,	a	ich	mioty	są	lżejsze	niż	zimą.	Latem	
lochy	karmiące	pobierały	3,85	kg	paszy	dziennie,	chu-
dły	0,83	kg	dziennie,	a	masa	miotów	w	21.	dniu	wynosiła	
49,6	kg.	Dla	porównania	w	miesiącach	zimowych	war-
tości	te	wynosiły	odpowiednio	4,68;	0,46	i	52,8	kg	(11).

Sporym	problemem	w	hodowli	trzody	chlewnej	w	wie-
lu	regionach	świata	jest	pogarszanie	się	płodności	świń	
w	okresie	 letnio-jesiennym,	co	przejawia	się	głównie	
dłuższym	okresem	odpoczynku	po	odsadzeniu	prosiąt	
i	mniejszą	skutecznością	krycia.	Według	badań	przepro-
wadzonych	we	Francji	główną	rolę	odgrywa	fotoperiod	
(długość	dnia	świetlnego),	a	stres	cieplny	jest	dodatko-
wym	czynnikiem	przyczyniającym	się	do	rozwoju	zabu-
rzeń	płodności	w	gorących	miesiącach	letnich	(12).	Zespół	
letniej	niepłodności	występuje	w	prawie	70%	amery-
kańskich	ferm	trzody	chlewnej	(13).	W	badaniach	prze-
prowadzonych	w	Hiszpanii	ponad	17%	loch,	od	których	
mioty	odsadzono	w	okresie	letnio-jesiennym,	nie	wy-
kazywało	objawów	rujowych	w	okresie	14	dni	po	odsa-
dzeniu.	W	przypadku	odsadzenia	miotów	w	okresie	zi-
mowo-wiosennym	wartość	ta	wynosiła	tylko	2%.	Prawie	
wszystkie	świnie	z	tej	grupy	zaczęły	wykazywać	objawy	
rujowe	w	ciągu	3-6	dni	po	odsadzeniu.	W	drugiej	grupie	
odsetek	takich	świń	nieznacznie	przekraczał	70%.	Po	
odsadzeniu	prosiąt	w	okresie	letnio-jesiennym	świnie	
mają	mniejsze	pęcherzyki	jajnikowe	i	mniej	pęcherzy-
ków	tuż	przed	owulacją.	Notuje	się	niższy	odsetek	cię-
żarnych	loch.	Ponadto	lochy	te	rodzą	mniej	prosiąt	(14).

Australijscy	naukowcy	zwrócili	uwagę	na	zmiany	mor-
fologiczne	w	jajnikach	i	zmiany	hormonalne,	które	mogą	
przyczyniać	się	do	zaburzeń	płodności.	Zauważono,	że	
w	miesiącach	letnich	płyn	pęcherzykowy	zawiera	znacz-
nie	mniej	progesteronu	niż	w	miesiącach	zimowych	(15).	
Obniżone	stężenie	progesteronu	może	wywierać	nieko-
rzystny	wpływ	na	jakość	oocytów.	Mniej	oocytów	wy-
izolowanych	z	dużych	pęcherzyków	jajnikowych	osiąga	
w	tym	okresie	stadium	blastocysty	(16).	Komórki	bronią	
się	przed	szkodliwym	działaniem	stresu	cieplnego	po-
przez	zwiększenie	ekspresji	białek	szoku	cieplnego,	które	
kontrolują	proces	fałdowania	białek.	Mechanizm	ten	jest	
aktywowany	w	oocytach,	jednak	nie	wykryto	tego	w	od-
niesieniu	do	komórek	wzgórka	jajonośnego.	Takich	ob-
serwacji	dokonano	zarówno	w	warunkach	in vitro	(jajniki	
świńskie	trzymano	przez	godzinę	w	temperaturze	41,5°C),	
jak	i	w	warunkach	in vivo (kompleksy	oocyt-wzgórek	ja-
jonośny	izolowano	z	jajników	pozyskanych	w	miesiącach	
letnich	i	zimowych).	Mechanizm	ten	nie	zapewnia	za-
tem	pełnej	ochrony	oocytów	przed	stresem	cieplnym	(17).

Problem	stresu	cieplnego	nie	ogranicza	się	do	krajów	
położonych	w	regionach	tropikalnych	i	subtropikalnych.	
Wysokie	temperatury	powietrza	stwarzające	zagrożenie	dla	
loch	i	ich	potomstwa	notuje	się	również	w	strefie	klimatu	
umiarkowanego.	Problem	ten	może	pojawić	się	w	gorących	
miesiącach	letnich,	zwłaszcza	w	czasie	fal	upałów,	pod-
czas	których	wysoka	temperatura	powietrza	utrzymuje	się	
przez	kilka	dni	z	rzędu.	Według	badań	przeprowadzonych	
w	duńskich	fermach	zajmujących	się	ekologiczną	hodowlą	
trzody	chlewnej	w	miesiącach	letnich	zwiększa	się	problem	
prosiąt	martwo	urodzonych	(18).	Obserwacje	przeprowa-
dzone	w	niemieckich	fermach	wskazują,	że	najlepszym	

Prace Poglądowe

558 Życie Weterynaryjne • 2018 • 93(8)558



wskaźnikiem	stopnia	narażenia	 loch	na	stres	cieplny	
w	okresie	 lata	 jest	 liczba	prosiąt	żywo	urodzonych	(3).

W	miesiącach	letnich	szczególną	uwagę	trzeba	zwra-
cać	na	zapewnienie	zwierzętom	nieograniczonego	do-
stępu	do	wody	pitnej.	Można	w	tym	miejscu	przytoczyć	
badania,	w	których	oceniono	efekty	zmniejszenia	prze-
pływu	wody	w	poidłach	z	700	do	76	ml/min.	Odnotowa-
no	mniejsze	pobranie	paszy	i	większą	utratę	masy	ciała	
loch	w	okresie	laktacji.	Nie	stwierdzono	istotnych	różnic	
w	wielkości	ani	masie	miotów	(11).	Badacze	zaintereso-
wali	się	wpływem	temperatury	wody	na	lochy	w	okresie	
laktacji	przebywające	w	temperaturze	otoczenia	prze-
kraczającej	25°C.	Okazało	się,	że	 lochy	pojone	chłod-
niejszą	wodą	(15°C	zamiast	22°C)	więcej	piją	i	pobiera-
ją	więcej	paszy.	Dzięki	temu	wytwarzają	więcej	mleka,	
a	ich	potomstwo	szybciej	rośnie	i	uzyskuje	wyższą	od-
sadzeniową	masę	ciała.	Chłodniejsza	woda	ogranicza	
wzrost	liczby	oddechów	i	temperatury	ciała	loch	(19).
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Analizator parametrów krytycznych EDAN i15
Elektrolity/gazometria/metabolity

Zalety:
1. 60 sec/test
2. Automatyczna kalibracja
3. Łatwy w użyciu, 140 µl krwi/badanie
4.  Kartridże jednorazowe do 10 parametrów
5. Ekonomiczny nawet przy 0–20 ozn/dzień
6. Lekki, precyzyjny, przenośny

PARAMETRY OZNACZANE

pH pCO2 pO2 Na+ K+ Cl- Ca++ Hct Glu Lac


