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Udział w zawodach w skokach przez przeszkody generuje stres 
zarówno u koni, jak i jeźdźców [13]. Generalnie, uprawianie jeź-
dziectwa wiąże się nie tylko z rywalizacją i wysiłkiem fizycznym, 
ale i z koniecznością transportu, zmianą otoczenia oraz różno-
rodnymi procedurami weterynaryjnymi. Czynniki te powodują 
poważne zaburzenia homeostazy. Szczególnie wrażliwe są 
zwłaszcza konie neofobiczne, które mają problem z dostosowa-
niem się do nowych zjawisk [9]. Częstym sposobem odreago-
wania są w tym przypadku stereotypie (m.in. tkanie, chodzenie 
po boksie) i narowy (gryzienie, kopanie, ponoszenie jeźdźca) 
oraz nadmierna pobudliwość lub ospałość [12]. Uprawianie 
sportu jest stresujące również dla zawodników. Prezentują oni 
swoje umiejętności, balansując na granicy ludzkich możliwości, 
na oczach sędziów, publiczności i innych zawodników [7]. 

Stres jest zjawiskiem, podczas którego w organizmie za-
chodzi m.in zwiększone wydzielanie kortyzolu, hormonu glu-
kokortykoidowego produkowanego przez korę nadnerczy [11]. 
Glukokortykoidy są odpowiedzialne za przywrócenie home-
ostazy organizmu. Sekrecja kortyzolu w dużej mierze zależy 
zarówno od stresu psychicznego, jak i fizycznego [8]. Ten 
pierwszy określany jest jako zmiana występująca w czynno-
ściach psychologicznych i mechanizmach regulacyjnych pod 
wpływem „trudnych” sytuacji. Stres fizyczny opisywany jest 
natomiast jako grupa ogólnych zmian przystosowawczych 
ustroju będących reakcją na wysiłek. Poziom kortyzolu można 
oznaczać nie tylko w surowicy krwi, ale również w innych pły-
nach ustrojowych [14]. Najbardziej odpowiednią metodą wyda-
je się być oznaczanie jego stężenia w ślinie. Sposób ten nale-
ży do działań prostych, pozbawionych stresu i nieinwazyjnych. 
Zaletą jest także możliwość przechowywania próbek w tem-
peraturze pokojowej przez kilka dni oraz niskie wymogi doty-
czące konserwacji [1]. 

Przeprowadzono badania, w których postawiono hipotezę, 
że istnieje relacja emocjonalna i wzajemne wzbudzanie proce-
sów generujących stres w układzie jeździec-koń. Trafność hipo-
tezy sprawdzono poprzez analizę zmian stężenia kortyzolu 
w próbkach śliny pobieranych od jeźdźców i koni konkurują-
cych w skokach przez przeszkody.

Badaniami objęto 38 klinicznie zdrowych koni oraz 38 jeźdź-
ców z grupy wiekowej seniorów. Pary jeździec-koń brały udział 
w międzynarodowych zawodach, w konkursach tzw. Dużej Run-
dy i Grand Prix, w których maksymalna wysokość przeszkód 
wynosiła 145 cm. Wśród badanych zawodników było 11 kobiet 
i 27 mężczyzn. W grupie koni było 17 ogierów, 16 wałachów i 5 
klaczy. Ślina do badań była pobierana dwukrotnie; pierwszy raz 
w stajni przed startem, drugi raz bezpośrednio po ukończeniu 
rywalizacji na parkurze. Stężenie kortyzolu, wyrażone w nmol/l, 
oznaczono przy zastosowaniu metody immuno-enzymatycznej 
[1, 14], z wykorzystaniem specjalistycznego zestawu odczynni-
ków ELISA SLV-4635. Poziom absorpcji światła wykonywanego 
pomiaru wynosił 450 ±10 nm. Wyniki odczytano przy użyciu 
spektrofotometru płytkowego. Uzyskane wyniki opracowano 

statystycznie za pomocą wieloczynnikowej analizy wariancji, 
według modelu ANOVA GLM. Istotność różnic między średnimi 
określono testem t-Tukey’a. Powiązania między cechami opisa-
no stosując współczynniki korelacji Pearsona.

Istotne różnice między spoczynkowym a powysiłkowym stę-
żeniem kortyzolu w ślinie jeźdźców wystąpiły zarówno w grupie 
mężczyzn, jak i kobiet (rys. 1). Stężenie hormonu po wysiłku 
było znacząco wyższe niż podczas spoczynku w grupie męż-
czyzn. W przypadku kobiet wyniki kształtowały się odwrotnie. 
Odnotowano również, że powysiłkowy poziom kortyzolu u męż-
czyzn był znacząco wyższy niż u kobiet. Zatem wyniki ewident-
nie wskazują, że jeźdźcy różnej płci w odmienny sposób reagu-
ją na konieczność podjęcia rywalizacji. W przypadku kobiet, 
które i tak okazują się generalnie mniej zestresowane od męż-
czyzn, najbardziej newralgicznym momentem jest oczekiwanie 
na wykonanie zadania. W organizmie mężczyzn wydzielanie 
kortyzolu wzmaga się w trakcie rywalizacji. Podobne wyniki 
uzyskali Strzelec i wsp. [16], badając sportowców startujących 
w dyscyplinie wkkw. Wydaje się zatem, że kobiety lepiej radzą 
sobie w sytuacjach wymagających podjęcia rywalizacji. Przed-
startowy wyrzut kortyzolu wpływa w tym przypadku korzystnie, 
bo mobilizująco na organizm, co potwierdzają wyniki badań róż-
nych autorów [2, 10].

Fot. Pobieranie próbki śliny (fot. K. Strzelec)

Średnie oznaczone różnymi literami (a, b – porównanie grupy kobiet 
z grupą mężczyzn w obrębie tego samego pomiaru; x, y – porówna-
nie pomiaru spoczynkowego z powysiłkowym w obrębie tej samej 
grupy) różnią się istotnie przy P≤0,05

Rys. 1. Średnie wartości stężenia kortyzolu (nmol/l) w ślinie jeźdź-
ców, z uwzględnieniem czynnika płci
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Średnie wartości stężenia kortyzolu w ślinie koni, w zależności 
od ich wieku, przedstawiono na rysunku 2. Bez względu na wiek 
stężenie hormonu w spoczynku było istotnie niższe od odnoto-
wanego po wysiłku. Stwierdzono również, że spoczynkowe war-
tości badanego parametru w grupie koni młodszych były istotnie 
wyższe niż w grupie koni starszych. Po wysiłku analogiczne róż-
nice nie wystąpiły. Uzyskane wyniki wskazują zatem na fakt, że 
doświadczenie nabierane w trakcie kariery sportowej nie ma 
wpływu na generowanie stresu związanego ze startem w zawo-
dach. Jednak doświadczenie to niweluje stres w okresie poprze-
dzającym start. Najprawdopodobniej jest związane z rutyną, któ-
ra pomaga w jak najdłuższym zachowaniu homeostazy. Podob-
nego zdania są Mircean i wsp. [11] oraz Ferlazzo i wsp. [4].

Średnie oznaczone różnymi literami (a, b – porównanie grupy koni młod-
szych z grupą koni starszych w obrębie tego samego pomiaru; x, y – po-
równanie pomiaru spoczynkowego z powysiłkowym w obrębie tej samej 
grupy) różnią się istotnie przy P≤0,05

Średnie oznaczone różnymi literami (a, b – porównanie między sobą 
poszczególnych płci w obrębie tego samego pomiaru; x, y – porównanie 
poziomu spoczynkowego z powysiłkowym w obrębie każdej płci) różnią 
się istotnie przy P≤0,05

Rys. 3. Średnie stężenie kortyzolu w ślinie koni (nmol/l), z uwzględ-
nieniem czynnika płci

Rys. 2. Średnie stężenie kortyzolu w ślinie koni (nmol/l), z uwzględ-
nieniem czynnika wieku

leżność między poziomem kortyzolu w organizmie koni i jeźdź-
ców jest nieznaczna, a dotyczy jedynie okresu powysiłkowego 
w grupie mężczyzn, koni powyżej dziesiątego roku życia i klaczy, 
gdzie w tych przypadkach można spodziewać się jednokierunko-
wych powiązań oraz w grupie kobiet, ale z powiązaniami dwukie-
runkowymi. O relacjach człowiek – koń pisali już Strzelec i wsp. 
[16]. Uzyskane wyniki są w dużej mierze zgodne z cytowanymi. 
Mogą być one wykorzystane jako sugestia podczas decyzji o do-
borze konia do indywidualnych potrzeb jeźdźca. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły znaczącego wpły-
wu wybranych do analizy czynników na wartość stężenia korty-
zolu w ślinie (płeć jeźdźca, płeć konia, wiek konia). Istotny spadek 
stężenia kortyzolu po wysiłku u kobiet może świadczyć o ich lep-
szej odporności na stres związany ze startem w zawodach. Po-
dobne wyniki uzyskano w innych badaniach [5, 16], w których 
stężenie hormonu u kobiet było zawsze niższe niż u mężczyzn. 
Podwyższone stężenie kortyzolu u młodych koni może mieć 
związek z psychiką, czy też ich mniejszym doświadczeniem 

W przypadku czynnika płci koni istotne różnice wystąpiły 
podczas porównania poziomu kortyzolu spoczynkowego klaczy 
i wałachów (rys. 3). Klacze charakteryzowały się najniższymi 
wartościami, zaś wałachy najwyższymi. W przypadku ogierów 
wyniki uzyskane w tym zakresie były podobne zarówno do wy-
ników klaczy, jak i wałachów. Jak widać, płeć jest czynnikiem 
w znacznym stopniu wpływającym na generowanie stresu u ko- 
ni sportowych. Ponad dwa razy wyższy wyrzut kortyzolu odno-
towany po wysiłku u ogierów podkreśla dość często powtarza-
ną opinię, że ogiery mogą być nieprzewidywalne w czasie star-
tu w zawodach, co może kompletnie zniweczyć trudy długo-
trwałych przygotowań. Zachęcające wyniki charakteryzują na-
tomiast klacze, co w pewnym zakresie obala teorię o ich chime-
ryczności, która negatywnie wpływa na wartość użytkową [15]. 
Niestety w niniejszej pracy liczba zbadanych klaczy była zbyt 
mała, by wysnuwać daleko idące wnioski, a jej tematem nie było 
porównanie poziomu kortyzolu z wynikami uzyskanymi przez 
konie w zawodach, stąd też wyniki dotyczące klaczy można 
rozpatrywać co najwyżej na zasadzie sugestii. 

Istotne korelacje między stężeniem kortyzolu w ślinie kobiet 
i mężczyzn a stężeniem kortyzolu w ślinie dosiadanych przez 
nich koni wystąpiły w dwóch przypadkach (tab.). Dotyczyły one 
ujemnej zależności powysiłkowego poziomu hormonu u kobiet 
z jego poziomem odnotowanym w spoczynku u koni oraz dodat-
niego powiązania w obrębie powysiłkowego poziomu odnotowa-
nego u mężczyzn i dosiadanych przez nich koni. W przypadku 
czynnika wieku koni zaobserwowano powiązanie pomiędzy stę-
żeniem kortyzolu w ślinie pobranej bezpośrednio po wysiłku od 
koni powyżej dziesiątego roku życia a dosiadającymi ich jeźdźca-
mi. Odnotowano również jeden przypadek istotnej korelacji mię-
dzy stężeniem kortyzolu w ślinie jeźdźców a stężeniem kortyzolu 
w ślinie koni, z uwzględnieniem ich płci. Dotyczył on dodatniego 
powiązania między powysiłkowym poziomem hormonu w grupie 
jeźdźców i dosiadanych przez nich klaczy. Widać zatem, że za-

Tabela
Korelacje między stężeniem kortyzolu w ślinie jeźdźców a stęże-
niem kortyzolu w ślinie dosiadanych przez nich koni

Konie/Kobiety spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,276
–0,327

–0,498*
0,395

Konie/Mężczyźni spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,169
0,051

–0,185
0,402*

Konie do 10. roku życia/Jeźdźcy spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,160
0,016

–0,284
0,319

Konie powyżej 10. roku życia/Jeźdźcy spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,183
–0,189

–0,129
0,583*

Ogiery/Jeźdźcy spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

–0,090
0,302

–0,262
0,298

Klacze/Jeźdźcy spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,571
0,011

–0,560
0,953**

Wałachy/Jeźdźcy spoczynek wysiłek
spoczynek
wysiłek

0,220
0,056

–0,073
0,320

**Korelacja istotna przy P≤0,01 
*Korelacja istotna przy P≤0,05
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Cortisol concentration in the saliva of horses and riders taking part in the discipline of show jumping
Summary

Stress is a phenomenon whose effects in the body include increased secretion of cortisol, a glucocorticoid hormone produced by 
the adrenal cortex. Participation in show jumping competitions generates stress in horses as well as in their riders. It was therefore 
hypothesized that an emotional relationship and mutual induction of stress-generating processes takes place between the rider and 
the horse. The aim of this study was to analyse changes in the cortisol concentration in saliva samples taken from riders and horses 
competing in show jumping. The study was conducted on 38 horses and 38 riders in the senior age category. The competitors included 
11 women and 27 men. The group of horses consisted of 17 stallions, 16 geldings and 5 mares. Cortisol concentration, expressed 
in nmol/1, was determined by the immunoenzymatic method with reagents from the ELISA SLV-4635 kit. The results were analysed 
statistically by multifactorial analysis of variance according to the ANOVA GLM model. Significance of differences was determined by 
Tukey’s t-test. Correlations between features were described using Pearson’s correlation coefficients. The correlation between the 
level of cortisol in horses and the level in their riders was found to be minor, and was only observed in the post-exertion period in the 
group of men, in horses above the age of ten years, and in mares—in these cases one-way dependencies can be expected—and in 
the group of women, but with mutual dependencies. The results can be used in choosing a horse to suit the individual needs of the rider. 

 KEY WORDS: stress, cortisol, saliva, rider, horse

związanym ze startami w zawodach. W grupie koni starszych 
znaczny wzrost stężenia kortyzolu po wysiłku zapewne ma zwią-
zek ze stresem psychicznym, ale również z wymuszonym wysił-
kiem fizycznym. W obrębie płci odnotowano największe różnice 
pomiędzy stanem spoczynkowym a wysiłkowym w grupie ogie-
rów. Takie zjawisko może być też spowodowane wzmożoną po-
budliwością ogierów, która uwarunkowana jest hormonami płcio-
wymi [3]. Wykazano kilka istotnych korelacji między stężeniem 
kortyzolu w ślinie jeźdźców i koni. Najbardziej wyraźne powiąza-
nie wystąpiło między powysiłkowym poziomem hormonu w gru-
pie klaczy. Wysoki współczynnik korelacji może wskazywać, że 
na poziom stresu mogą mieć wpływ cechy psychiczne klaczy 
uwarunkowane żeńskimi hormonami płciowymi [6].
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Zęby stanowią jeden z przydatków skóry, obok włosów, gruczo-
łów potowych, gruczołów łojowych czy paznokci, a u zwierząt 

kopytnych również racic. Są one złożonymi twardymi tworami 
anatomicznymi, zróżnicowanymi pod względem budowy, kształ-
tu, liczby oraz pełnionych funkcji. Uzębienie, jak każda cecha 
żywych organizmów, warunkowane jest genetycznie, co ozna-
cza, że u każdego gatunku występuje stała liczba zębów. Uzę-
bienie ssaków cechuje tzw. dwupokoleniowość (difiodiontyzm), 
charakteryzująca się tym, że u przedstawicieli poszczególnych 
gatunków występuje uzębienie mleczne, zastępowane w pew-
nym okresie uzębieniem stałym, które zwierzę posiada do koń-
ca życia [1].

Uzębienie ssaków, będąc typową cechą jakościową, podle-
ga prawom prostego dziedziczenia, które warunkowane są 
przez kilka genów. Cechy te charakteryzuje mała podatność na 
wpływy środowiska i cechuje z reguły wysoka odziedziczal-
ność, co oznacza, że udział zmienności genetycznej w całkowi-
tej zmienności fenotypowej jest wysoki [14]. W przypadku ssa-
ków roślinożernych należących do podrzędu przeżuwaczy uzę-
bienie charakteryzuje się również heterodontyzmem. Oznacza 
to, że u tych gatunków występuje zróżnicowanie zębów ze 
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