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Żywienie jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na stan zdro-

wia. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
odpowiednią podaż mikroelementów, mię-
dzy innymi selenu. Stopień zaopatrzenia 
bydła w selen zależy od jego zawartości 

w dawce pokarmowej, a także od dostęp-
ności biologicznej. W Polsce występuje po-
wszechny niedobór selenu w glebie. Efek-
tem jest zbyt niska zawartość tego pier-
wiastka w roślinach, co stwarza potrzebę 
suplementacji.

Stężenie selenu we krwi nowo narodzo-
nych cieląt w dużym stopniu zależy od jego 
zawartości we krwi ich matek. Istnieje za-
tem możliwość poprawy stopnia zaopa-
trzenia cieląt w selen poprzez podawanie 
go ciężarnym krowom (1). Suplementacja 
selenu powoduje wzrost jego zawartości 
w łożysku. W jednych badaniach u krów, 
którym podano drogą pozajelitową pre-
parat z  selenem (30 mg) i alfa-tokofero-
lem (3000 j.m.), stężenie selenu w łożysku 
wynosiło 64 ppm. Dla porównania u krów, 
którym nie podano dodatku selenu, było 
niższe o 17 ppm (2). Według jednych ba-
dań cielęta są lepiej zaopatrzone w selen 
wówczas, gdy ich matki dostają dodatek 
tego pierwiastka w okresie późnej ciąży, 
zamiast po porodzie. Można sądzić, że 
selen w większym stopniu przenika z or-
ganizmu matki do organizmu jej potom-
stwa przez łożysko, a w mniejszym stopniu 

drogą laktogenną. Badania te przeprowa-
dzono na krowach z niedoborem selenu. 
Zauważono, że podawanie selenu (w po-
staci seleninu sodu) przez piętnaście dni 
przed porodem w dawce dziennej wyno-
szącej 13 mg pozwala na osiągnięcie pra-
widłowego stopnia zaopatrzenia zarów-
no krów, jak i cieląt (3). Duże znaczenie 
ma postać chemiczna selenu dodawane-
go do diety ciężarnych krów. Efektem za-
stosowania drożdży selenowych, zamiast 
selenu w formie nieorganicznej, jest wyż-
sze stężenie selenu we krwi krów i nowo 
narodzonych cieląt. Wyższe stężenie se-
lenu we krwi cieląt może utrzymywać się 
nawet w szczycie laktacji. Zastąpienie se-
lenu w formie nieorganicznej drożdżami 
selenowymi stwarza możliwość zwiększe-
nia zawartości tego pierwiastka w wydzie-
linie gruczołu mlekowego (4, 5, 6, 7). For-
ma chemiczna selenu podawanego krowom 
w okresie ciąży ma wpływ na ekspresję ge-
nów w jądrach ich nowo narodzonego po-
tomstwa, między innymi genów uczestni-
czących w procesach steroidogenezy i sper-
matogenezy. Jeżeli te zmiany utrzymują się 
w okresie dojrzewania, to rodzaj dodatku 

Selen w żywieniu cieląt. Część II. 
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Nutrition is one of the most important factors 
influencing animal health status. Special attention 
should be given to an adequate supply of 
microelements, including selenium. Selenium status 
of calf depends on selenium status of its mother. 
Selenium supplementation of pregnant cows can 
increase selenium levels in the offspring. Maternal 
selenium supplementation can improve colostrum 
quality and the IgG status of calf. Dietary selenium 
supplementation increases also concentration of 
selenium in meat. Dietary supplements containing 
selenium-enriched yeast are better selenium sources 
than those containing sodium selenite or sodium 
selenate. However, the excessive selenium intake 
can be toxic. Clinical signs characteristic of selenosis 
include alopecia and cracking of hooves. The aim 
of this paper was to present the various aspects 
connected with selenium in calf nutrition.
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paszowego podawanego ciężarnym kro-
wom może mieć wpływ na płodność do-
rosłych samców (8).

Zainteresowano się wpływem suple-
mentacji selenu na wchłanianie immuno-
globulin. Wykazano, że dodanie do sia-
ry selenu w postaci seleninu sodu w ilo-
ści 3 mg/l powoduje poprawę wchłaniania 
immunoglobulin IgG u nowo narodzonych 
cieląt (9). Później stwierdzono, że podawa-
nie drożdży selenowych krowom w okre-
sie zasuszenia powoduje poprawę stopnia 
zaopatrzenia ich potomstwa w immuno-
globuliny IgG. Dzieje się tak mimo prawi-
dłowej zawartości selenu w diecie krów 
(dawka pokarmowa z dodatkiem seleni-
nu sodu w ilości dostarczającej 0,3 mg se-
lenu/kg suchej masy; 10).

Efekt podania cielętom preparatu se-
lenowego zależy od stopnia zaopatrzenia 
organizmu w ten pierwiastek. W dużym 
stopniu zależy zatem od ilości selenu po-
bieranego przez ciężarne krowy, gdyż ma 
to wpływ na zawartość selenu u ich po-
tomstwa. W jednych badaniach dwukrot-
ne podanie preparatu z selenem i witami-
ną E nie spowodowało wzrostu stężenia 
selenu w  surowicy krwi cieląt, których 
matki otrzymywały w  okresie zasusze-
nia dodatek selenu w  dawce wynoszą-
cej 5 mg dziennie. Jednokrotne podanie 
tego preparatu spowodowało wzrost stę-
żenia selenu w surowicy krwi cieląt, któ-
rych matki nie dostawały dodatku selenu. 
Dwukrotne podanie preparatu było po-
trzebne do osiągnięcia wzrostu stężenia 
selenu u potomstwa krów otrzymujących 
dodatek tego pierwiastka w dawce wyno-
szącej 1 mg dziennie (11).

Selen jest jednym z najważniejszych an-
tyoksydantów pokarmowych. Z tego po-
wodu budzi coraz większe zainteresowanie 
nie tylko w żywieniu zwierząt, ale również 
człowieka. Zainteresowano się możliwo-
ścią wzbogacania żywności, między in-
nymi mięsa. Opublikowano badania nad 
wpływem suplementacji selenu na mięso 
cielęce. Cielęta były żywione dawką po-
karmową, w której zawartość selenu wy-
nosiła 0,095–0,128 lub 0,50 mg/kg suchej 
masy. Efektem suplementacji selenu, któ-
ry zastosowano w formie drożdży seleno-
wych, było ponad dwa razy wyższe stężenie 
tego pierwiastka w mięśniach. Dodatkowo 
stwierdzono wyższą aktywność peroksyda-
zy glutationowej w mięśniach (o 56%) i wą-
trobie (o 67%; 12). W innej pracy zbada-
no zawartość selenu w wątrobie, nerkach 
i mięśniach odsadzonych cieląt. Średnie 
stężenia selenu u osobników nieotrzymu-
jących dodatku tego pierwiastka wynosi-
ły odpowiednio 0,12; 0,63 i 0,05 ppm. Po-
danie drogą pozajelitową preparatu z nie-
organicznym selenem i witaminą E, w ilości 
dostarczającej 0,0825 mg selenu/kg m.c., 
spowodowało szybki wzrost stężenia selenu 

w wątrobie i nerkach. Później zaczęło po-
woli obniżać się, niemniej jednak nawet 
ponad trzy tygodnie po podaniu prepara-
tu zawartość selenu w tych narządach była 
podwyższona (13).

Selen często łączy się z innymi składni-
kami odżywczymi, głównie z witaminą E, 
co wynika z  jej właściwości antyoksyda-
cyjnych. Selen może być stosowany ra-
zem z innymi mikroelementami. Niedaw-
no opublikowano badania przeprowadzo-
ne w dwóch amerykańskich fermach bydła 
mlecznego, w których cielęta otrzymywały 
podskórnie preparat zawierający 5 mg sele-
nu, 60 mg cynku, 10 mg manganu i 15 mg 
miedzi. Stwierdzono, że podanie mikroele-
mentów cielętom w trzecim i trzydziestym 
dniu życia powoduje zwiększenie aktyw-
ności neutrofilów i peroksydazy glutatio-
nowej, a także stwarza możliwość ograni-
czenia występowania niektórych chorób. 
Nie odnotowano wpływu suplementacji 
na przyrosty masy ciała i przeżywalność 
cieląt (14).

Poprawę stopnia zaopatrzenia zwierząt 
w selen można osiągnąć nie tylko dzięki 
używaniu preparatów z selenem, ale rów-
nież poprzez skarmianie pasz wytwarza-
nych z  roślin rosnących na glebach na-
wożonych tym pierwiastkiem. Wykazano 
korzystny wpływ wzbogaconego siana na 
układ immunologiczny starszych cieląt. 
Stwarza to możliwość zmniejszenia śmier-
telności i poprawy tempa wzrostu młodego 
bydła mięsnego utrzymywanego na tere-
nach ubogich w selen. Prawidłowa podaż 
selenu ma szczególne znaczenie wówczas, 
gdy cielęta są narażone na działanie czyn-
ników stresowych, na przykład w okresie 
okołoodsadzeniowym. Wtedy młody orga-
nizm może mieć zwiększone zapotrzebo-
wanie na ten pierwiastek (15, 16).

Selen jest pierwiastkiem niezbędnym 
dla organizmu i musi być dostarczany z pa-
szą, lecz jego nadmiar może doprowadzić 
do zatrucia. W badaniach nad ostrą tok-
sycznością nowo narodzone cielęta padły 
w ciągu doby od podania drogą pozajeli-
tową (iniekcja domięśniowa) pojedynczej 
dawki seleninu sodu w ilości odpowiada-
jącej 2 mg selenu/kg m.c. Nie stwierdzo-
no poważniejszych objawów klinicznych 
po podaniu dwa razy mniejszej dawki (17). 
W badaniach nad efektami długotrwałego 
podawania starszym cielętom podwyższo-
nych dawek selenu w formie seleninu sodu 
(0,25 mg/kg m.c. dziennie) objawy zatru-
cia zaczęły pojawiać się po 45–60 dniach 
(przede wszystkim wyłysienia i uszkodze-
nia racic). Po zastosowaniu dawki wyno-
szącej 0,1 mg/kg m.c. dziennie wystąpi-
ły tylko niewielkie zmiany. Długotrwałe 
podawanie seleninu sodu doprowadziło 
do zmniejszenia się liczby leukocytów we 
krwi (18). Zatruciu selenem towarzyszy na-
silony stres oksydacyjny (19). Nadmierna 

podaż selenu w diecie ciężarnych krów 
może mieć niekorzystny wpływ na płód. 
Zatrucie selenem może doprowadzić do 
poronienia. Może dojść do zwiększenia 
śmiertelności młodych cieląt. Przeprowa-
dzono badania, w których ciężarne krowy 
były żywione dawką pokarmową zawie-
rającą 0,25; 6,0 lub 12,0 ppm selenu. Jed-
na krowa żywiona paszą zawierającą naj-
więcej selenu urodziła słabe cielę, które 
padło wkrótce po porodzie. W badaniach 
pośmiertnych wykryto podwyższone stę-
żenie selenu w wątrobie, a zmiany pato-
logiczne w sercu wskazywały na zatrucie 
tym pierwiastkiem (20).

Stężenie selenu w wydzielinie gruczo-
łu mlekowego zależy od jego zawartości 
w dawce pokarmowej krów. Nadmierna 
podaż selenu w diecie krów stwarza za-
tem ryzyko zatrucia cieląt (21). Niemniej 
jednak już w latach 80. ubiegłego wieku 
opublikowano badania, w których stwier-
dzono, że młode cielęta dobrze znoszą 
wysokie stężenia selenu nieorganicznego 
w preparacie mlekozastępczym opartym 
na mleku odtłuszczonym. Efekty ubocz-
ne wystąpiły tylko po zastosowaniu pre-
paratu o  najwyższej zawartości selenu 
(10  ppm selenu w  suchej masie, doda-
nego w  formie selenianu sodu). Doszło 
do pogorszenia się wykorzystania paszy 
oraz obniżenia się przyrostów masy cia-
ła i wartości hematokrytu. Jednocześnie 
zauważono, że wraz ze zwiększaniem po-
daży selenu następuje wzrost jego zawar-
tości w krwi, mięśniach, nerkach, wątro-
bie, żółci i błonie śluzowej dwunastnicy 
(22). W badaniach przeprowadzonych na 
krowach mlecznych, bydle mięsnym, cie-
lętach i jagniętach nie stwierdzono efek-
tów ubocznych po zastosowaniu selenu 
w  formie drożdży selenowych (Saccha-
romyces cerevisiae) w  dawkach ponad 
dziesięć razy większych niż dopuszczalna 
w krajach Unii Europejskiej. Zastosowanie 
drożdży selenowych spowodowało zwięk-
szenie zawartości selenu w dawce pokar-
mowej z 0,14–0,20 do 5,86–6,74 mg/kg 
suchej masy. Wysoka podaż selenu nie 
miała negatywnego wpływu na stan zdro-
wia, pobranie paszy i wyniki produkcyj-
ne. Zwierzęta pobierające więcej selenu 
miały znacznie więcej tego pierwiastka 
we krwi. Towarzyszyła temu wyższa ak-
tywność peroksydazy glutationowej (23).
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Wypływ z nosa jest częstym objawem 
klinicznym występującym u koni 

w każdym wieku. Przyczynami jego po-
jawienia się mogą być nie tylko łagodne 
procesy chorobowe, ale również choroby 
zagrażające życiu. Określenie charakteru 
wypływu oraz miejsca jego źródła to infor-
macje niezbędne do postawienia diagnozy 
i podjęcia odpowiedniego leczenia zacho-
wawczego lub chirurgicznego. W praktyce 

terenowej konie z wypływem z nosa zwy-
kle otrzymują antybiotyki o szerokim spek-
trum i leki przeciwzapalne bez określenia 
etiologii, co daje niską skuteczność wyle-
czeń. O ile w wielu przypadkach wydzieli-
na z nosa nie jest objawem choroby zagra-
żającej życiu, to pojawienie się krwawie-
nia wymaga natychmiastowej interwencji.

Układ oddechowy chroniony jest przez 
cienką warstwę śluzu produkowanego 
przez komórki kubkowe błony śluzowej 
(2). Warstwa ta stanowi naturalną barie-
rę mechaniczną i  immunologiczną, a  jej 
ewentualny nadmiar odprowadzany jest za 
pomocą aparatu rzęskowego w kierunku 
gardła, gdzie ulega połknięciu. W związ-
ku z tym u koni fizjologicznie nie stwier-
dza się wypływu z nosa (3). Dodatkowy 
wpływ na sekrecję z błony śluzowej mają 
warunki środowiskowe oraz podśluzów-
kowa sieć naczyń krwionośnych będą-
ca pod kontrolą autonomicznego układu 
nerwowego (3).

Wypływ z nosa może mieć swój począ-
tek w każdej części układu oddechowego, 
od przewodów nosowych, przez układ 
zatok, kość sitową, tchawicę oraz ostrze-
la główne, aż po pęcherzyki płucne (4). 
Istotne znaczenie w diagnostyce ma już 

sam rodzaj wypływu, na przykład ropny 
może świadczyć o bakteryjnym stanie za-
palnym, a podbarwiony krwią o procesie 
nowotworowym. Ułatwienie w postawie-
niu diagnozy daje także informacja, czy 
wypływ jest jednostronny (świadczy zwy-
kle o procesie jednostronnym w górnych 
odcinkach dróg oddechowych, np. choro-
by zatok lub worków powietrznych), czy 
obustronny (świadczący o zmianach za-
chodzących w obszarze dolnych dróg od-
dechowych, np. powysiłkowe krwawienia 
z płuc; 5). Wypływ z nosa może być sta-
ły lub nawracający bądź pojawiać się tyl-
ko w określonych sytuacjach (podczas je-
dzenia, po wysiłku). Ze względu na długość 
trwania i przebieg, może mieć charakter 
ostry lub przewlekły (4, 5).

Badanie kliniczne zawsze powinno roz-
poczynać się od zebrania wywiadu, ponie-
waż większość chorób układu oddechowe-
go ma charakter przewlekły (6, 7). Uzy-
skanie informacji od właściciela, m.in. od 
kiedy występuje wypływ, jakie inne objawy 
kliniczne mu towarzyszą oraz czy następu-
je jego nasilenie w konkretnych sytuacjach, 
jest uzupełnieniem podstawowego bada-
nia. Lekarz powinien przeprowadzić peł-
ne badanie kliniczne w celu wykluczenia 
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The aim of this review was to present the most 
common causes of nasal discharge in horses to help 
the clinician in making a proper diagnosis. Nasal 
discharge is common in horses of all ages and types 
and may result from a variety of different causes. 
It can indicate either a benign or life-threatening 
disease. Identification of the discharge nature and its 
origin constitutes necessary information to diagnose 
the ongoing problem and to introduce appropriate 
medical or surgical treatment. In field practice, horses 
with manifested nasal discharge often receive broad-
spectrum antibiotics and anti-inflammatory drugs 
without prior etiology determination, which often 
results in low cure efficiency. In most cases nasal 
discharge is not an emergency, but each horse with 
nasal hemorrhage should be evaluated immediately.

Keywords: horses, nasal discharge, endoscopy, 
radiology, diagnosis.
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