
bardzo różny. Niestety, w większości sytu-
acji nieuchronnie prowadzi do przedwcze-
snego zgonu, stąd świadomość dużej roli 
desminy w funkcjonowaniu układu rucho-
wego oraz znajomość podłoża genetyczne-
go choroby DRM umożliwi szybkie posta-
wienie diagnozy i rozpoczęcie odpowied-
niego leczenia.
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Żywienie jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na stan zdro-

wia. Szczególną uwagę trzeba zwracać na 
prawidłową podaż witamin, między in-
nymi witaminy E. Jest to jeden z najważ-
niejszych antyoksydantów pokarmowych, 
chroniących organizm przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników. W drugiej 
części artykułu omówiono zagadnienia 

związane z suplementacją witaminy E w ży-
wieniu cieląt.

Suplementacja witaminy E może spo-
wodować znaczny wzrost jej zawartości 
w narządach wewnętrznych. Potwierdzają 
to badania, w których zastosowano dawkę 
wynoszącą 30 j.m./kg masy ciała dziennie. 
Po dwóch tygodniach suplementacji stę-
żenia alfa-tokoferolu były znacznie wyż-
sze u cieląt, którym podawano ten doda-
tek. Największą różnicę stężeń stwierdzo-
no w  narządach układu pokarmowego. 
W próbkach jelita czczego, dwunastnicy 
i wątroby pobranych od cieląt otrzymu-
jących dodatek alfa-tokoferolu wykryto 
20–40 razy wyższe stężenia tego związ-
ku. Mniejszą różnicę stężeń odnotowano 
w surowicy krwi. U cieląt otrzymujących 
dodatek alfa-tokoferolu wykryto prawie 
osiem razy wyższe stężenie (1).

Uzupełnianie witaminy E, razem z se-
lenem, jest ważnym elementem zapobie-
gania miopatii u cieląt. Przez długi czas 
koncentrowano się właśnie na tym zagad-
nieniu. Jednocześnie wykonywano szereg 
badań nad wpływem suplementacji wi-
taminy E na funkcjonowanie układu im-
munologicznego (2, 3, 4, 5). Witamina E 

należy do składników odżywczych wy-
kazujących właściwości immunomodu-
lujące. Potwierdzają to badania, w  któ-
rych cielęta otrzymywały drogą pozajeli-
tową 2000 j.m. witaminy E tygodniowo, 
począwszy od urodzenia do drugiego ty-
godnia życia. Po ukończeniu trzeciego ty-
godnia życia średnie stężenie IgM w su-
rowicy krwi tych cieląt było prawie dwa 
razy wyższe niż u cieląt, które nie otrzy-
mywały tego dodatku. Ponadto suplemen-
tacja witaminy E spowodowała wzrost stę-
żenia IgG (6).

Duży wpływ witaminy E na funkcjo-
nowanie układu immunologicznego spra-
wił, że zainteresowano się jej znaczeniem 
w chorobach zakaźnych. Niedawno opu-
blikowano pracę, w której odnotowano 
ponad 80-procentowe obniżenie stęże-
nia alfa-tokoferolu w surowicy krwi cie-
ląt doświadczalnie zakażonych wirusem 
biegunki bydła. Zwrócono uwagę na po-
trzebę podjęcia badań mających na celu 
odpowiedź na pytanie, czy suplementa-
cja może złagodzić objawy choroby lub 
skrócić czas jej trwania (7). Wcześniej 
wykazano, że wzbogacanie dawki pokar-
mowej w witaminę E może spowodować 
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zmiany zawartości innych antyoksydan-
tów we krwi młodego bydła zakażonego 
bydlęcym herpeswirusem typu 1. Efek-
tem suplementacji było wyższe stężenie 
nie tylko alfa-tokoferolu, ale również beta-
-karotenu (8). Według amerykańskich na-
ukowców suplementacja witaminy E może 
zmniejszyć koszty leczenia chorób ukła-
du oddechowego u młodego bydła (9, 10).

Suplementacja witaminy E stwarza 
możliwość poprawy właściwości prozdro-
wotnych i  trwałości mięsa. Coraz więk-
szą wagę przywiązuje się do wzbogaca-
nia żywności pochodzenia zwierzęcego 
w  wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 
Związki te mają dobry wpływ na orga-
nizm, są jednak podatne na utlenianie. 
Witamina E ogranicza niepożądane zmia-
ny lipidów, a dodatkowo może mieć dobry 
wpływ na kolor przechowywanego mięsa. 
Potwierdzają to badania przeprowadzo-
ne na cielętach żywionych paszą bogatą 
w  wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 
do której dodawano witaminę E w ilości 
4000 mg dziennie przez mniej więcej trzy 
miesiące przed ubojem. Suplementacja 
spowodowała znaczny wzrost zawarto-
ści alfa-tokoferolu w komórkach mięśnio-
wych. Wyższej zawartości alfa-tokoferolu 
towarzyszyło mniejsze nasilenie niepożą-
danych zmian lipidów i  oksymioglobi-
ny podczas przechowywania mięsa (11). 
W innych badaniach uzyskano poprawę 
stabilności oksydacyjnej mięsa poprzez 
podawanie cielętom witaminy E w dawce 
wynoszącej 500 mg dziennie przez około 
trzy miesiące po porodzie (12).

Skuteczność suplementacji witaminy E 
może zależeć od drogi podania. Według 
jednych obserwacji lepszym sposobem 
ochrony cieląt przed stresem w okresie 
postnatalnym jest podanie im witaminy E 
w iniekcji domięśniowej, zamiast doust-
nie. Efektem takiego postępowania jest 
poprawa potencjału antyoksydacyjnego 
osocza krwi i niższe stężenie dialdehydu 
malonowego, który jest wskaźnikiem pe-
roksydacji lipidów (13). W innych bada-
niach nie stwierdzono, aby podanie wita-
miny E domięśniowo krowom w okresie 
późnej ciąży wykazywało przewagę nad 
suplementacją doustną (14).

Dobrą metodą poprawy stopnia zaopa-
trzenia cieląt w witaminę E jest podawa-
nie jej krowom w okresie ciąży i laktacji. 
Potwierdzają to badania, w których po-
równano wpływ wzbogacania diety krów 
w źródło naturalnej lub syntetycznej wi-
taminy E na rozwój ich potomstwa. Obie 
formy witaminy E spowodowały wzrost 
zawartości alfa-tokoferolu we krwi cie-
ląt. Pierwszy pomiar został dokonany 
dopiero po pobraniu siary. Suplementa-
cja witaminy E nie miała istotnego wpły-
wu na masę ciała cieląt ani na funkcjo-
nowanie układu immunologicznego. Nie 

miała również wpływu na zawartość IgG 
w siarze i surowicy krwi cieląt (15). W in-
nych badaniach efektem dodawania octa-
nu RRR alfa-tokoferylu do dawki pokar-
mowej dla krów były wyższe stężenia al-
fa-tokoferolu w osoczu krwi, neutrofilach, 
siarze i mleku. Lepsze zaopatrzenie ma-
tek w tę witaminę nie miało jednak prze-
łożenia na jej zawartość u  nowo naro-
dzonych cieląt, które przyszły na świat 
z bardzo niskim stężeniem alfa-tokofe-
rolu we krwi. Niemniej jednak zaledwie 
po sześciu pojeniach siarą i mlekiem po-
tomstwo krów otrzymujących tę formę 
witaminy E miało więcej alfa-tokofero-
lu w osoczu krwi w porównaniu z cielę-
tami ssącymi krowy otrzymujące octan 
 all-rac alfa-tokoferylu (16).

Cielęta rodzą się z niską zawartością 
witaminy E we krwi, a wzbogacanie daw-
ki pokarmowej ich matek przynosi wy-
mierne efekty dopiero po rozpoczęciu pi-
cia siary i mleka. Trochę inaczej sytuacja 
wygląda w przypadku selenu. Zauważono 
to już w latach 80. ubiegłego wieku. Prze-
prowadzono wówczas badania na krowach, 
u których stwierdzono niskie stężenia wi-
taminy E i selenu we krwi. Efektem poda-
wania witaminy E krowom była wyższa za-
wartość tej witaminy w surowicy krwi. Nie 
miało to jednak przełożenia na jej zawar-
tość w surowicy krwi nowo narodzonych 
cieląt, przed pobraniem pierwszej porcji 
siary. Odmiennych obserwacji dokona-
no w odniesieniu do selenu. Wzbogaca-
nie diety krów w selen sprawiło, że krowy 
rodziły cielęta charakteryzujące się wyż-
szą zawartością tego pierwiastka w suro-
wicy krwi (17).

Wzbogacanie dawki pokarmowej w wi-
taminę E jest zasadne zwłaszcza w okre-
sie żywienia oborowego, gdy zwierzęta nie 
mają dostępu do pastwiska i są karmione 
paszami przetworzonymi i przechowywa-
nymi. Potwierdzają to badania przepro-
wadzone przez amerykańskich autorów 
na bydle ras angus i hereford, w których 
oceniono efekty wzbogacania w witaminę 
E diety krów w okresie późnej ciąży. Efek-
tem suplementacji witaminy E była wyż-
sza jej zawartość w surowicy krwi krów 
w okresie okołoporodowym, jednak tyl-
ko w przypadku krów, które wycieliły się 
w okresie zimowym. Suplementacja wi-
taminy E nie miała wpływu na jej zawar-
tość u krów, które wycieliły się w okre-
sie letnim. Nie miała również wpływu na 
wzrost ich potomstwa. Miała z kolei dobry 
wpływ na odsadzeniową masę ciała cieląt 
rasy hereford, które urodziły się w okre-
sie zimowym (18). Ciekawe badania nad 
efektami wzbogacania w witaminę E diety 
krów mlecznych w okresie okołoporodo-
wym przeprowadzili szwedzcy naukow-
cy. Krowy otrzymywały ponad 1600 mg 
alfa-tokoferolu dziennie jako dodatek do 

dawki pokarmowej stosowanej w danej 
fermie. Jedynym efektem suplementacji 
była znacznie niższa liczba cieląt martwo 
urodzonych lub padłych w pierwszej do-
bie po porodzie (19).

Podsumowanie

Uzupełnianie witaminy E, razem z sele-
nem, jest ważnym elementem zapobie-
gania miopatii u cieląt. W tym przypad-
ku podawanie selenu i  witaminy E ma 
na celu unikanie ich niedoboru w orga-
nizmie. Wzbogacanie dawek pokarmo-
wych dla bydła w witaminę E jest zasad-
ne zwłaszcza w przypadku ograniczonego 
dostępu do świeżej zielonki. Witamina E 
należy do składników odżywczych wyka-
zujących właściwości immunomodulują-
ce. Jest jednym z najważniejszych antyok-
sydantów. Może chronić produkty pocho-
dzenia zwierzęcego przed niepożądanymi 
zmianami zachodzącymi podczas prze-
chowywania. Stosowanie podwyższonych 
dawek witaminy E może przynieść sporo 
korzyści w przypadku żywienia cieląt pa-
szami bogatymi w wielonienasycone kwa-
sy tłuszczowe.
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Narząd wzroku jest jednym z najistot-
niejszych narządów zmysłów u ko-

nia. Całkowite pole widzenia konia obej-
muje prawie 360o, natomiast zawęża się 
ono do 65o w przypadku widzenia obuocz-
nego (1). Gałka oczna konia wystaje poza 
obrys czaszki, co powoduje narażenie na 
urazy i działanie czynników zewnętrznych.

Gałka oczna jest kulistym narządem, 
w którym rozróżnia się trzy podstawowe 
warstwy: twardówkę przechodzącą ku 
przodowi w rogówkę, błonę naczyniową 

przechodzącą ku przodowi w ciało rzę-
skowe i tęczówkę oraz siatkówkę recep-
torową, która przechodzi ku przodowi 
w siatkówkę niereceptorową pokrywającą 
ciało rzęskowe i wewnętrzną powierzch-
nię tęczówki. Wnętrze gałki wypełnione 
jest ciałem szklistym o konsystencji żelu. 
Składa się ono z wody i nielicznych włó-
kien kolagenowych, pomiędzy którymi 
występują glikozaminoglikany i komórki 
tkanki łącznej właściwej. Dzięki współ-
pracy rogówki i soczewki w procesie za-
łamywania światła możliwe jest skupianie 
światła na siatkówce i odbieranie bodź-
ców wzrokowych.

Siatkówka jest odpowiedzialna za prze-
kształcanie światła w  impulsy nerwowe. 
Składa się ona z dziesięciu warstw, które 
w uproszczeniu można podzielić na na-
błonek barwnikowy oraz część wzrokową, 
odpowiedzialną za przetwarzanie sygnału 
nerwowego (2). Wyrazem zaadaptowania 
siatkówki do pełnionej funkcji jest obec-
ność komórek zwojowych o dużej średni-
cy, co skutkuje bardziej czułym dostrze-
ganiem ruchu przez zwierzęta (1). Między 
pręcikami i czopkami a nabłonkiem barw-
nikowym, graniczną wewnętrzną warstwą 
siatkówki, nie ma wyspecjalizowanych po-
łączeń, stąd przy niektórych chorobach ła-
two o odklejenie siatkówki.

Siatkówka u koni

Budowa siatkówki koni różni się od bu-
dowy siatkówki u  innych zwierząt. Jest 
ona dość cienka (w 90% grubość waha się 

w granicach 80–130 um). Komórki zwo-
jowe tworzą pojedynczą warstwę i są nie-
zwykle rzadko rozmieszczone, czego kon-
sekwencją jest częste występowanie szcze-
lin między komórkami. Prawie 95% jej 
powierzchni jest nieunaczynione (3), co 
powoduje słabe rozpraszanie się światła, 
a w konsekwencji pozwala koniom na wi-
dzenie dużo ostrzejszego obrazu niż u in-
nych zwierząt, ponieważ promień świetl-
ny nie napotyka na swojej drodze naczyń 
zaburzających ich przejście przed dotar-
ciem do fotoreceptorów (4).

Znane są predyspozycje rasowe do wy-
stępowania odklejania siatkówki u koni. 
Rasami predysponowanymi są: rocky mo-
untain horse, konie pełnej krwi angielskiej 
i kłusaki (1, 5, 6).

Charakterystyka odklejenia siatkówki

Odklejenie siatkówki u koni (equine reti-
nal detachment – ERD) jest trzecim co do 
częstotliwości występowania schorzeniem 
dotyczącym siatkówki gałki ocznej konio-
watych (7). Może ono dotyczyć jednej bądź 
dwóch gałek ocznych, przy całkowitym, 
bądź częściowym odklejeniu siatkówki od 
nabłonka barwnikowego (1). Najczęściej 
odklejenie siatkówki u koni jest nabyte, jed-
nak znane są również przypadki odkleje-
nia o charakterze wrodzonym (1, 8, 9, 11).

Do najczęstszych przyczyn odkleje-
nia siatkówki u koni zaliczana jest ślepota 
miesięczna (nawracające zapalenie błony 
naczyniowej oczu). W latach  1998–2005 
w  praktyce szpitala weterynaryjnego 
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This article aims at the presentation of a  severe 
ocular disorder in horses which usually leads to the 
loss of vision. Retinal detachment is the separation 
of the inner layers of the retina from the pigment 
epithelium which remains attached to the choroid. 
Retinal detachment occurs most often as a result of 
degenerative changes in the peripheral retina and 
vitreous body which produce holes or tears in the 
retina from minute breaks to the extensive holes 
that extend over the entire fundus. Major causes 
are the trauma to the eyeball, severe contusions, 
inflammatory lesions and sometimes also ocular 
surgery. Vision is a  crucial sense in horse and its 
loss severely impairs the animal quality of life. 
Retinal detachment is the third most common retinal 
disease in horses. Clinical signs are relatively easy to 
recognize and the diagnosis is establish with a help 
of ultrasound examination. Here, the case of retinal 
detachment in 3 years old English breed stallion 
was described.
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