
Żywienie jest jednym z  kluczowych 
czynników wpływających na stan zdro-

wia. Ważnymi składnikami diety są mi-
kroelementy, między innymi cynk, który 
należy do pierwiastków niezbędnych dla 
zwierząt. Dowiedziono tego w latach 30. 
ubiegłego wieku. Niemniej jednak dopiero 
ponad dwadzieścia lat później opisano ob-
jawy kliniczne niedoboru cynku u zwierząt 
gospodarskich. Stwierdzono wówczas, że 
suplementacja cynku jest skuteczna w le-
czeniu parakeratozy, która stanowiła po-
ważny problem w wielu fermach trzody 
chlewnej pod koniec lat 40. i na początku 
lat 50. ubiegłego wieku, doprowadzając 
do dużych strat ekonomicznych. Choro-
ba ta była spowodowana zbyt małą poda-
żą i niską dostępnością biologiczną cynku 
zawartego w skarmianych roślinach. Pro-
blem niskiej dostępności biologicznej był 
potęgowany coraz większą popularnością 
mączek sojowych. U kurcząt obserwowa-
no spowolnienie wzrostu, zniekształcenia 
i uszkodzenia kończyn, pogorszoną jakość 
upierzenia i parakeratozę. Parakeratozę 
można wywołać również u bydła żywione-
go paszą niedoborową w cynk, jednak nie 
stanowiła ona głównego problemu u tych 
zwierząt (1, 2).

Badania przeprowadzone w stadach by-
dła mlecznego wykazały związek między 
niedostatecznym zaopatrzeniem organi-
zmu w cynk a niską wydajnością mleczną 
i  zaburzeniami chodu. Niedobór cynku 
ma niekorzystny wpływ na rozród. Obni-
żone stężenie cynku i podwyższone stę-
żenie miedzi we krwi krów w okresie cią-
ży zwiększają ryzyko poronienia (3, 4). 
U cieląt z zaburzonym wchłanianiem cyn-
ku występują biegunki, uszkodzenia skó-
ry, wyłysienia i zaburzenia funkcjonowa-
nia układu immunologicznego. Niedobór 

cynku u cieląt jest związany z pogorszonym 
wzrostem (5, 6, 7). Niskie stężenia cynku 
we krwi mogą wystąpić w sytuacjach stre-
sowych i w przebiegu różnych chorób za-
kaźnych (8). Przeprowadzono badania nad 
wpływem doświadczalnego zakażenia gru-
czołu mlekowego bakteriami Staphylococ-
cus aureus na stężenie cynku w surowi-
cy krwi krów. Dwadzieścia cztery godzi-
ny po zakażeniu stężenie cynku wynosiło 
83% wartości początkowej (9). Znacznie 
większy spadek odnotowano po zakaże-
niu Escherichia coli (10). Obniżone stę-
żenie cynku we krwi krów z zapaleniem 
wymion ma związek z nasilonym stresem 
oksydacyjnym (11). Duże znaczenie cynku 
dla organizmu wynika z faktu, że pierwia-
stek ten wpływa na aktywność wielu en-
zymów i hormonów, poprzez co reguluje 
różne procesy zachodzące w organizmie.

Cynk należy do mikroelementów, które 
mają największy wpływ na rozród. Dużo 
cynku gromadzi się w  tkankach płodu 
i łożysku, gdyż jest on potrzebny dla pra-
widłowego rozwoju i wzrostu płodu (12). 
W okresie późnej ciąży ilość cynku odkła-
danego w tkankach płodu i łożyska może 
dochodzić do 12 mg dziennie (13). Stęże-
nie cynku w wątrobie jest wyższe u pło-
dów niż u krów, u których ulega obni-
żeniu w czasie ciąży (14, 15). W jednych 
badaniach większe płody miały więcej cyn-
ku (14). Z kolei według innych obserwa-
cji wiek płodu nie ma wpływu na stężenie 
cynku w wątrobie i nerkach (16). Stęże-
nie cynku w wątrobie cieląt ulega obni-
żeniu po porodzie. Po ukończeniu pierw-
szego roku życia osiąga wartość zbliżoną 
do występującej u dorosłych osobników 
(17). Cynk ma również znaczenie w od-
niesieniu do wyników reprodukcyjnych 
samców. Niektóre dane wskazują na do-
datnią korelację między stężeniem cyn-
ku w osoczu nasienia buhajów a objęto-
ścią ejakulatu i  ruchliwością plemników 
(18). Porównano średnie stężenia cynku 
w nasieniu różnych gatunków zwierząt. 
Najwyższą wartość odnotowano u knu-
rów (ponad 170 mg/kg). Mniej cynku jest 
w nasieniu buhajów (ponad 80 mg/kg), 
a najmniej w nasieniu lisów (13 mg/kg; 19).

Duże zmiany w stężeniu cynku we krwi 
krów zachodzą w okresie okołoporodo-
wym. Ulega ono obniżeniu przed poro-
dem. W jednych badaniach najniższe stę-
żenie w osoczu krwi krów wykryto jeden 
dzień po wycieleniu, stanowiło wówczas 
67% wartości notowanej przed porodem 

(20). Według innych obserwacji stężenie 
cynku w surowicy krwi osiąga najniższą 
wartość tydzień po porodzie, po czym 
stopniowo wzrasta do wartości początko-
wej. Jest ono znacznie niższe u krów z hi-
pokalcemią niż u krów zdrowych. Także 
krowy z podkliniczną ketozą mają obni-
żone stężenie cynku we krwi. Niewyklu-
czone, że spadek stężenia cynku we krwi 
krów może mieć niekorzystny wpływ na 
wyniki produkcyjne, rozród i  stan zdro-
wia. Niskie stężenie cynku we krwi w cza-
sie porodu może być jedną z przyczyn po-
gorszonego funkcjonowania układu immu-
nologicznego i zwiększonej podatności na 
różne choroby (21, 22, 23).

Obniżenie się stężenia cynku we krwi 
może mieć związek z rozpoczęciem wy-
twarzania siary i mleka (21). Stężenie cyn-
ku jest wyższe w wydzielinie gruczołu mle-
kowego niż w osoczu krwi (24). Stężenie 
w wydzielinie gruczołu mlekowego jest naj-
wyższe w okresie wydzielania siary. Najwię-
cej cynku ma siara bezpośrednio po poro-
dzie. Średnie stężenie w pierwszych dwu-
nastu godzinach może być prawie dwa razy 
wyższe niż dwadzieścia cztery godziny po 
wycieleniu (25). Polscy naukowcy przepro-
wadzili badania nad zmianami zawartości 
cynku w mleku krów i surowicy krwi ich 
potomstwa. Próbki do badań pobrano w 2, 
4 i 8 tygodniu po porodzie. Stężenie cyn-
ku w mleku wynosiło odpowiednio: 1,77; 
1,53 i 1,46 mg/dm3. Spadek stężenia cyn-
ku stwierdzono również w surowicy krwi 
cieląt (z 18,5 do 15,9 μmol/dm3). Warto-
ści te mieściły się w granicach norm fizjo-
logicznych (26).

Dużo cynku jest w mięśniach, wątro-
bie i nerkach. Według jednych badań prze-
prowadzonych w Polsce średnie stęże-
nie cynku w mięśniach, wątrobie i ner-
kach bydła wynosiło odpowiednio 34, 
43 i 22 mg/kg (27). W innych badaniach 
średnie stężenie w mięśniach wynosiło 
47,0 mg/kg, a w wątrobie i nerkach odpo-
wiednio 38,5 i 23,0 mg/kg (28). Kanadyjscy 
autorzy porównali zawartość cynku w wą-
trobach i nerkach różnych zwierząt: bydła, 
świń, drobiu, koni i owiec. Najwięcej cyn-
ku wykryto w wątrobach cieląt, koni i świń, 
odpowiednio: 70,2; 67,3 i 65,6 μg/g (29). Pe-
wien wpływ na zawartość cynku w mięsie 
wołowym ma rasa bydła. Potwierdzają to 
badania, w których porównano zawartość 
cynku w mięsie trzech ras: charolaise, here-
ford i simental. Najmniej cynku było u by-
dła rasy charolaise (30). Według polskich 
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badaczy stężenie cynku w wołowinie wyno-
si od 3,5 do 6,9 mg/100 g i w dużym stop-
niu zależy od rodzaju mięśnia. Ulega po-
nadto pewnym zmianom na skutek obróbki 
termicznej (31). Ponad 20% cynku w diecie 
dorosłych Amerykanów pochodzi z mię-
sa wołowego (32). Osoby jedzące wołowi-
nę pobierają więcej cynku niż osoby, które 
nie jedzą tego mięsa (33, 34). Według ba-
dań przeprowadzonych na ludziach cynk 
zawarty w wołowinie ulega wchłonięciu 
mniej więcej w 20–25% (35). Dobrym źró-
dłem cynku w diecie człowieka jest mleko. 
Szklanka mleka krowiego może zaspoko-
ić mniej więcej 10% dziennego zapotrze-
bowania dorosłej osoby na ten pierwiastek 
(36). Zagraniczni autorzy porównali mle-
ko krów mlecznych, świnek morskich, kla-
czy i mleko kobiece pod kątem zawarto-
ści różnych pierwiastków. Najwięcej cyn-
ku było w mleku świnek morskich (ponad 
4 ppm), a najmniej w mleku klaczy (poni-
żej 2 ppm; 37).

Pewien wpływ na zawartość cynku w or-
ganizmie ma płeć i wiek zwierząt. W ba-
daniach przeprowadzonych na cielętach 
więcej cynku wykryto w mięśniach, ner-
kach i krwi samic (38, 39). Po porodzie do-
chodzi do spadku stężenia cynku w wątro-
bie cieląt. W jednych badaniach odnoto-
wano spadek z 93 mg/kg m.c. w 30. dniu 
życia do 57 mg/kg m.c. w 9. miesiącu ży-
cia. U starszych cieląt uległo ono wzrosto-
wi. Nie stwierdzono związku między płcią 
cieląt a stężeniem cynku w wątrobie (40). 
Według niemieckich autorów krowy w dru-
giej laktacji mają więcej cynku w surowicy 
krwi (14,2 μmol/l), w porównaniu z krowa-
mi w pierwszej laktacji (12,8 μmol/l; 41). 
Wykazano dodatnią korelację między za-
wartością cynku w gruczole mlekowym 
a wiekiem krów i wydajnością mleczną 
(42). Wiek zwierząt ma wpływ na zawar-
tość cynku również w mózgu. Według za-
granicznych badaczy stężenie cynku w mó-
zgu wynosi od 6,1 do 17,1 μg/g. Jest ono 
znacznie wyższe u osobników starszych 
niż młodszych (43).

Jednym ze źródeł cynku jest zanieczysz-
czenie środowiska. Według danych z Bel-
gii krowy utrzymywane na terenach za-
nieczyszczonych metalami ciężkimi mają 
20% więcej cynku w nerkach i wątrobie 
w porównaniu z krowami z terenów czy-
stych ekologicznie (44). Zbadano zawar-
tość metali ciężkich w nerkach i wątrobie 
bydła utrzymywanego w okolicy kopal-
ni rud cynku i ołowiu, która jest uznawa-
na za jedno z najbardziej zanieczyszczo-
nych miejsc na świecie. Najwyższe stęże-
nie cynku przekroczyło 250 mg/kg suchej 
masy (45). Metale ciężkie obecne w glebie 
pochodzą między innymi z powietrza. Stę-
żenie metali ciężkich w glebie ma wpływ 
na ich zawartość w roślinach. To z kolei 
wpływa na ich odkładanie się w tkankach 

zwierząt. W ostatnich latach stopień zanie-
czyszczenia powietrza metalami ciężkimi 
uległ znacznemu obniżeniu w wielu kra-
jach. W jednych badaniach zmniejszeniu 
o prawie 60% zanieczyszczenia atmosfery 
cynkiem towarzyszył spadek o 30% stęże-
nia tego pierwiastka w glebie oraz o pra-
wie 20% w paszy i mleku (46).

Polscy naukowcy porównali zawartość 
metali ciężkich, między innymi cynku, 
w surowicy krwi krów z produkcji kon-
wencjonalnej i ekologicznej. Okazało się, 
że stężenia tych metali, z wyjątkiem kad-
mu, są znacznie niższe u zwierząt z gospo-
darstwa ekologicznego. Stężenia toksycz-
nych pierwiastków u zwierząt były bardzo 
niskie w obydwu gospodarstwach. Zwró-
cono uwagę na problem niedoboru cyn-
ku. Na podstawie tych obserwacji można 
sądzić, że krowy utrzymywane w gospo-
darstwach ekologicznych są w mniejszym 
stopniu narażone na działanie pierwiast-
ków toksycznych, ale jednocześnie są bar-
dziej narażone na niedobór mikroelemen-
tów niezbędnych dla organizmu, takich jak 
cynk i miedź (47).

Komponenty paszowe używane w ży-
wieniu zwierząt gospodarskich często są 
ubogie w cynk. Z tego względu dodaje się 
go w postaci premiksów. W drugiej czę-
ści artykułu zostaną opisane zagadnienia 
związane ze stosowaniem cynku w żywie-
niu bydła.
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Cirkowirusy świń (porcine circoviruses-
-PCVs) należą do rodzaju Circovirus, 

rodziny Circoviridae (1). Pierwszym wy-
krytym w 1974 r., występującym u świń, 
cirkowirusem był niechorobotwórczy wi-
rus, wykazany w komórkach linii ciągłej 
nerki świni, PK15 (2). Określony został 
jako PCV1, czyli porcine circovirus 1. Opi-
sanym w latach 90. chorobotwórczym dla 
świń cirkowirusem okazał się cirkowirus, 
nazwany PCV2 (3).

Cirkowirusy nie posiadają otocz-
ki, a  średnica ich wynosi 12–23 nm (4). 

Ich genom, stanowiąc kolisty (cyrkular-
ny, stąd nazwa), kowalentnie zamknię-
ty, jednoniciowy DNA, w przypadku ga-
tunku PCV1 zawiera 1759, a w przypad-
ku PCV2 1768 nukleotydów (5).

Porównanie szczepów PCV2 izolowa-
nych z  licznych miejsc na całym świecie 
wykazało bardzo zbliżone dane odnośnie 
do sekwencji nukleotydów, wynoszące po-
nad 93% zgodności (6).

Jak wynikało z  retrospektywnego ba-
dania zachowanych z wcześniejszych lat 
próbek od świń, PCV2 jako czynnik cho-
robowy wykazywano od 1969 r. w Bel-
gii (cyt. wg 7), od 1970 r. w Wielkiej Bry-
tanii (8), od 1973  r. w  Irlandii (9), od 
1985 w Kanadzie (10) i od 1985 r. w Hisz-
panii (cyt. wg 7). PCV2 od lat stale wystę-
puje w USA (7).

Wywołane przez PCV2 choroby świń

Zakażenie powodowane przez PCV2  łą-
czy się etiologicznie z: poodsadzeniowym 
wieloukładowym wyniszczającym zespo-
łem chorobowym (postweaning multisys-
temic wasting syndrome – PMWS), ze-
społem skórno-nerkowym świń (porcine 
dermatitis and nephropathy syndrome – 
PDNS), kompleksem chorób układu odde-
chowego świń (porcine respiratory disease 
complex – PRDC) i zaburzeniami w rozro-
dzie (porcine reproductive disease – PRD) 
charakteryzującymi się obumieraniem pło-
dów i ronieniami (7, 11).

Zakażeniom PCV2 często towarzyszą 
bakterie lub wirusy, będące pierwotnie 
komensalami lub patogenami o niskiego 

stopnia zjadliwości, które wspólnie wywo-
łują wieloczynnikowe choroby układu od-
dechowego lub przewodu pokarmowego. 
Patogenezie tego rodzaju zespołów cho-
robowych sprzyjają niskiego stopnia od-
porność wrodzona i niewłaściwe warun-
ki chowu świń.

Od kilkunastu lat PCV2 uważany jest 
w USA jako jeden ze  szczególnie waż-
nych patogenów świń (7). To samo, cho-
ciaż może w mniejszym stopniu, dotyczy 
to innych państw. Przypadki chorobowe 
przekazywane w ciągu kilkunastu ostat-
nich lat do Weterynaryjnego Laborato-
rium Diagnostycznego Uniwersytetu Sta-
nowego Iowa, USA, wskazują na wzrost 
w tym kraju udziału PCV2 w zachorowa-
niach u świń. Kekarainen (12) i Opriessnig 
(13) potwierdziły na Międzynarodowym 
Sympozjum w  Kyoto, w czerwcu 2015 r., 
że PCV2 wywołuje duże straty w produkcji 
świń w USA, co w znacznym stopniu od-
nosi się również do innych państw na świe-
cie. Wśród zespołu cirkowirusowych cho-
rób świń najważniejszy jest zespół PMWS, 
nazywany przez Segalésa i wsp. (14) oraz 
 Kekarainen (12) układową chorobą świń 
wywołaną przez PCV2 (PCV2 – systemic 
disease – PCV2-SD; 14).

Postacie podkliniczne i kliniczne 
chorób cirkowirusowych

Mimo że większość świń ulega zakaże-
niu wirusem PCV2, to znacznie mniej-
szy ich odsetek wykazuje objawy klinicz-
ne. Oznacza to, że oprócz niewątpliwego 
znaczenia PCV2 w wywoływaniu choroby 
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This article aims at the presentation of new data on 
the growing knowledge on the porcine circoviruses. 
Taxonomy and basic properties of these agents are 
shortly presented. This refers to the non-pathogenic 
porcine circovirus 1 (PCV1), and to the pathogenic 
porcine circovirus 2 (PCV2). Within the PCV2 species, 
genotypes: PCV2a, PCV2b, PCV2c and PCV2d-1 and 
PCV2d-2 are characterized. The PCV2 genotypes 
differ in virulence. They are etiological agents of the 
postweaning multisystemic wasting syndrome, called 
also PCV2-systemic disease; the porcine dermatitis 
and nephropathy syndrome; the porcine respiratory 
disease complex and the porcine reproductive disease. 
The subclinical and clinical forms of PCV2 infection 
are discussed, indicating that the majority of pigs 
are symptomless carriers and only some percentage 
of animals is developing the clinical signs. The 
immunological mechanisms underlying the carriership 
and the productive forms of the PCV2 infection in 
the pathogenesis of the clinical disease are analyzed. 
Information concerning efficacy of available vaccines 
against porcine circovirus diseases are also presented.
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