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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. 
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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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bów u samców pozyskanych w różnych rejonach kraju. Przykła-
dem zaburzeń rozwojowych zębów u tego gatunku jest brak 
pierwszej pary zębów przedtrzonowych w żuchwie samca jele-
nia, po obydwu jej stronach (fot. 1). Osobnik ten pozyskany zo-
stał w pierwszym tygodniu września 2016 roku, na terenie jed-
nego z obwodów łowieckich na Lubelszczyźnie. Jego wiek oce-
niono na 10 lat, zaś w rozwoju osobniczym niczym nie odbiegał 
od typowego dla tego gatunku i rejonu kraju. Masa tuszy pozy-
skanego byka wynosiła 141 kg. Jego poroże, będące drugorzę-
dową cechą płciową, którego masa jest wysoko skorelowana 
z masą tuszy, charakteryzowało się formą dwudziestaka niere-
gularnego obustronnie koronnego (fot. 2). Masa poroża wynosi-
ła 6,5 kg. Przeprowadzona ocena żuchwy, jak również szczęki 
górnej opisanego osobnika nie wskazywała na żadne inne 
zmiany morfologiczne. W celu ustalenia przyczyny opisanej 
anomalii wykonano obraz rentgenowski części żuchwy, gdzie 
powinny występować przedtrzonowce i trzonowce (fot. 3). Oce-
na anatomiczna kości żuchwy również nie wykazała żadnych 
zmian wewnętrznych, które mógłby skutkować brakiem uzębie-
nia. Ocena ta wskazuje, że zęby te raczej nie zostały wykształ-
cone w rozwoju osobniczym, czego potwierdzeniem jest rów-
nież odmienne od typowego starcie odpowiadających im przed-
trzonowców pierwszej pary szczęki górnej, co uwarunkowane 
było brakiem ich odpowiedników w żuchwie. 
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względu na pełnione funkcje w procesie pobierania i trawienia 
pobieranego pożywienia. U większości przedstawicieli tej gro-
mady wyróżnia się 4 grupy zębów: siekacze (Incisivi), kły (Cani-
ni), przedtrzonowe (Premolares) i trzonowe (Molares), a wzór 
pełnego uzębienia ma postać [1]:

Pomimo że budowa i liczba poszczególnych grup zębów uwa-
runkowana jest genetycznie, to sam ich kształt u różnych gatun-
ków zwierząt jest znacznie zróżnicowany i zależny w głównej 
mierze od rodzaju pobieranego pokarmu i sposobu jego trawie-
nia. W przypadku dzikich ssaków kopytnych z podrzędu przeżu-
waczy, dłutowatego kształtu siekacze i kły służą do chwytania, 
przytrzymywania i odcinania pokarmu, zaś zęby przedtrzonowe 
i trzonowe do jego wstępnego rozdrobnienia, a w procesie prze-
żuwania do miażdżenia i rozcierania pokarmu. Dlatego też zęby 
przedtrzonowe i trzonowe tych zwierząt wykazują budowę typu 
selenodontycznego, tzn. na ich powierzchniach trących znajdują 
się charakterystyczne łukowate listewki wytworzone przez guzki 
koron, stąd też dawniej w anatomii zwierząt podrząd tych ssa-
ków nazywany był półksiężycowatozębnymi [1, 19].

U przedstawicieli ssaków z rodziny jeleniowatych, jak również 
u zwierząt domowych z podrzędu przeżuwaczy, występuje cha-
rakterystyczne zjawisko uwstecznienia się i zupełnego zaniku 
górnych siekaczy i kłów zarówno w uzębieniu mlecznym, jak 
i stałym. Na miejscu tych zębów w rozwoju osobniczym wy-
kształca się gruba listewka łącznotkankowa, stykająca się pod-
czas pobierania włóknistego pokarmu roślinnego bezpośrednio 
z dolnymi zębami siecznymi i kłami. Dodatkowo u tych zwierząt 
wystąpiło uwstecznienie pierwszej pary zębów przedtrzono-
wych zarówno w żuchwie, jak i szczęce górnej, co powoduje, że 
we wzorze zębowym wyróżnia się ich po trzy pary [1, 3, 5, 6, 17]. 

U przedstawicieli z rodziny jeleniowatych stwierdzane są 
różnokierunkowe anomalie zarówno w zakresie liczby, jak i usy-
tuowania poszczególnych grup zębów. Na terenie naszego kra-
ju najczęściej stwierdzane są one u samców, co uwarunkowane 
jest faktem corocznego obowiązku dostarczania przez myśli-
wych trofeum wraz z żuchwą pozyskanych samców, celem do-
konania komisyjnej oceny zgodności dokonanego odstrzału [7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15]. Podczas takiej oceny wiek zwierząt 
określany jest na podstawie charakterystycznych zmian uzębie-
nia, co pozwala na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowo-
ści w budowie i rozwoju zębów [18]. Najczęstsze przypadki do-
tyczą nadliczbowych zębów, braku pojedynczych zębów lub ich 
par zarówno w szczęce górnej, jak i żuchwie, i notowane są 
głównie u saren [10]. Różnokierunkowe anomalie w uzębieniu 
stwierdzane były również w innych krajach. Miller i Tessier [16], 
prowadząc badania nad zmianami uzębienia reniferów (Rangi-
fer tarandus), podali, że u ok. 3,5% zwierząt tego gatunku wy-
stępowały anomalie w postaci nadliczbowych i brakujących zę-
bów. W południowo�wschodniej populacji jeleni hiszpańskich 
(Cervus elaphus hispanicus) stwierdzono zarówno nadliczbo-
we, jak i brakujące zęby trzonowe, zwłaszcza trzeciej pary. 
Zmiany tego typu stwierdzano znacznie częściej w szczęce 
górnej, aniżeli w żuchwie [2]. Anomalie uzębienia stwierdzano 
również u innych gatunków zwierząt, także mięsożernych [4].

Wyniki badań nad anomaliami w uzębieniu u ludzi wskazują, 
że głównymi przyczynami występowania zębów nadliczbowych 
(hyperdontia), jak również braku niektórych zębów lub ich grup 
(hypodontia) są nadczynności lub niedoczynności listewki zę-
bowej. Jako główne przyczyny występowania tych dwóch form 
wad uzębienia wymieniane są najczęściej zaburzenia rozwojo-
we w obrębie ektodermy, choroby układowe, miejscowe urazy 
i zapalenia kości, jak również uwarunkowania genetyczne, 
zwłaszcza związane z mutacją genów [20, 21].
Brakujące przedtrzonowce. Pomimo że u jelenia szlachetne-
go anomalie rozwojowe uzębienia spotykane są o wiele rza-
dziej aniżeli u saren, to co jakiś czas dowiadujemy się o kolej-
nym przypadku nieprawidłowości rozwojowych niektórych zę-

Fot. 1. Widok morfologiczny żuchwy jelenia z brakującymi przed-
trzonowcami

Fot. 2. Forma wykształconego poroża
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Konkluzja. Anomalie rozwojowe w uzębieniu dzikich ssaków 
kopytnych z rodziny jeleniowatych nie zdarzają się zbyt często. 
Z reguły stwierdzane są one u saren i dotyczą różnych grup zę-
bów. Częstotliwość stwierdzania wad rozwojowych uzębienia 
u saren niewątpliwie uwarunkowana jest powszechnością wystę-
powania, jak również o wiele większym poziomem łowieckiego 
pozyskania tego gatunku w porównaniu z innymi jeleniowatymi. Z 
kolei u jelenia szlachetnego stwierdzane do tej pory anomalie 
dotyczyły wyłącznie brakujących bądź nadliczbowych przedtrzo-
nowców o różnym usytuowaniu. Pomimo że nie ma możliwości 
stwierdzenia jednoznacznej przyczyny opisanych nieprawidło-
wości, to z całą pewnością decydujące w tym względzie są uwa-
runkowania genetyczne. Niewykluczone są również patologicz-
ne zmiany zawiązków zębów w okresie rozwoju embrionalnego. 

Opisanej anomalii nie należy wiązać z wpływem środowiska, jak 
również różnokierunkowymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Developmental disorders of premolars in red deer (Cervus elaphus L.)
Summary

The paper presents an anomaly of the permanent dentition in male deer harvested in the Lublin Upland region in the 2016/17 
hunting season. Developmental disorders affected the first pair of mandibular premolars. Morphological analysis and anatomi-
cal analysis based on X-ray imaging revealed that this anomaly cannot be linked to environmental influences or mechanical 
damage. The teeth were not formed during ontogenetic development. Although it is difficult to identify a clear cause of these 
anomalies, they are likely due to pathological changes in the tooth buds during embryonic development. The lack of these teeth 
was not found to significantly affect the individual condition of the stag or the quality of its antlers. 

 KEY WORDS: dental anomalies, red deer, premolars

Fot. 3. Widok anatomiczny (w obrazie RTG) części żuchwy z zębami 
przedtrzonowymi i trzonowymi oraz miejscem gdzie powinny być 
usytuowane brakujące przedtrzonowce 

Nowe książki
W okresie ostatnich 70 lat, tzn. po II wojnie światowej, w wydaw-
nictwach ogólnopolskich wydano 6 podręczników akademic-
kich z zakresu hodowli bydła pod redakcją profesorów: Tade-
usza �onopińskiego (1949 r.), Jana Pająka (1958 r.), Henryka 
Jasiorowskiego (1972 r.), Władysława Zalewskiego (1979 r.), 
Zygmunta Reklewskiego i Edwarda Dymnickiego (1993 r.), Zyg-
munta Litwińczuka i Tadeusza Szulca (2005 r.). 

W nowym podręczniku profesora Piotra Gulińskiego „BY-
DŁO DOMOWE – hodowla i użytkowanie” podano w każdym 
z rozdziałów wiele nowych informacji (wykorzystując wyniki 
najnowszych badań) nie spotykanych w innych, dotychczas 
wydanych w Polsce podręcznikach z zakresu hodowli bydła.

�siążka obejmuje 425 stron, zawiera 111 tabel i 127 rycin oraz 
68 fotografii. Na końcu każdego rozdziału podano wykaz literatu-
ry. Obejmuje on w sumie ponad 400 pozycji. W 16 podstawowych 
rozdziałach przedstawiono pełne kompendium wiedzy z zakresu 
hodowli i użytkowania bydła, najliczniejszego i najważniejszego 
gatunku zwierząt gospodarskich użytkowanych przez człowieka. 

Poszczególne rozdziały to:
1.  �ierunki użytkowania i znaczenie gospodarcze bydła na 

świecie � obejmuje 28 stron, 1 tabelę, 5 rysunków, 5 fotografii 
i wykaz 51 pozycji piśmiennictwa;

2.  Produkcja mleka na świecie � 23 strony, 8 tabel, 8 rysun-
ków i 15 pozycji piśmiennictwa;

3.  Produkcja mięsa wołowego na świcie � 12 stron, 6 tabel, 
2 rysunki i 12 pozycji piśmiennictwa;

4.  Pochodzenie i systematyka bydła � 18 stron, 2 tabele, 3 
rysunki, 8 fotografii i 26 pozycji piśmiennictwa;


