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1. Imię i nazwisko: Paweł Górka 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

5/7/2005 Magister in ynier zootechniki w zakresie biologii rozrodu zwierząt, tytuł 

pracy magisterskiej: Wpływ preparatu BioPlus 2B na wyniki skróconego 

odchowu cieląt, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołł taja w Krakowie, 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierz t 

Promotor: dr hab. Zygmunt M. Kowalski 

  

24/3/2010 Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, tytuł rozprawy doktorskiej: 

Wpływ rodzaju paszy płynnej na rozwój i funkcję przewodu pokarmowego 

cieląt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł taja w Krakowie, Wydział 

Hodowli i Biologii Zwierz t 

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski 

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kowalczyk, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

10/2010 – 9/2011 Asystent, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł taja w Krakowie, 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierz t, Katedra ywienia Zwierz t  

i Paszoznawstwa 

  

10/2011 – 9/2012 Sta  podoktorski (stanowisko typu „post-doc”), Uniwersytet  

w Saskatchewan, Katedra Nauk o Zwierz tach i Drobiu, Saskatoon, 

Kanada 

  

10/2012 – obecnie Adiunkt naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołł taja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierz t, Katedra 

ywienia i Dietetyki Zwierz t 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Wpływ egzogennego kwasu masłowego oraz jego soli 

sodowej na budow  i funkcje oł dka oraz jelita cienkiego prze uwaczy 
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b) Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

L.p. Publikacja 

H1 Kowalski Z.M., Górka P., Flaga J., Barteczko A., Burakowska K., Oprz dek J., 

Zabielski R. 2015. Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close up diet  

on performance of dairy cows in the early lactation period. J. Dairy Sci. 98:3284-

3291. doi:10.3168/jds.2014-8688 

IF
1
 = 2,408, punkty MNiSW

2
 = 40, cytowania

3
 = 10 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: udziale w tworzeniu koncepcji badań, 

udziale w opracowaniu metodyki badań (układów doświadczeń, procedur 

pobierania materiału do badań laboratoryjnych), udziale w pobieraniu materiału  

do badań laboratoryjnych (Doświadczenie I), wykonaniu analizy statystycznej 

uzyskanych danych, przygotowaniu zestawień tabelarycznych wyników i wykresów, 

udziale w interpretacji wyników badań, przygotowaniu tekstu publikacji do druku 

oraz jej przeprowadzeniu przez proces recenzji. Mój wkład w wykonanie pracy 

szacuję na 30%. 

H2 Górka P., liwiński B., Flaga J., Wieczorek J., Godlewski M.M., Wierzcho  E., 

Zabielski R., Kowalski Z.M. 2017. Effect of butyrate infusion into the rumen  

on butyrate flow to the duodenum, selected gene expression in the duodenum 

epithelium, and nutrient digestion in sheep. J. Anim. Sci. 95:2144-2155. 

doi:10.2527/jas.2016.1218 

IF = 1,714, punkty MNiSW = 40, cytowania = 2 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: sformułowaniu hipotezy badawczej  

i stworzeniu koncepcji badań, opracowaniu układu doświadczenia, opracowaniu 

procedur żywienia zwierząt i składu dawek pokarmowych, opracowaniu procedury 

biopsji nabłonka jelita cienkiego i wykorzystania markerów zewnętrznych  

do szacowania strawności w przewodzie pokarmowym, wykonaniu doświadczenia  

na zwierzętach, pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych, zestawieniu 

numerycznych danych w arkuszach kalkulacyjnych, kalkulacji relatywnej ekspresji 
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genów na poziomie mRNA, wykonaniu analizy statystycznej danych, przygotowaniu 

zestawień tabelarycznych wyników i ich interpretacji, przygotowaniu tekstu 

publikacji oraz jej przeprowadzeniu przez proces recenzji, a także kierowaniu 

projektem badawczym w ramach którego wykonano badania. Mój wkład  

w wykonanie pracy szacuję na 50%. 

H3 Górka P., liwiński B., Flaga J., Olszewski J., Wojciechowski M., Krupa K., 

Godlewski M.M., Zabielski R., Kowalski Z.M. 2018. Effect of exogenous butyrate 

on the gastrointestinal tract of sheep. I. Structure and function of the rumen, omasum 

and abomasum. J. Anim. Sci. (praca przyj ta do druku). doi: 10.1093/jas/sky367 

IF = 1,714, punkty MNiSW = 40, cytowania = 0 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: sformułowaniu hipotezy badawczej  

i stworzeniu koncepcji badań, opracowaniu układu doświadczenia, wykonaniu 

doświadczenia na zwierzętach, pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych, 

opracowaniu procedur wykonania preparatów histologicznych i pomiarów 

histometrycznych, zestawieniu numerycznych danych w arkuszach kalkulacyjnych, 

kalkulacji relatywnej ekspresji genów na poziomie mRNA, wykonaniu analizy 

statystycznej danych, przygotowaniu zestawień tabelarycznych wyników i ich 

interpretacji, przygotowaniu tekstu publikacji oraz jej przeprowadzeniu przez proces 

recenzji, a także kierowaniu projektem badawczym w ramach którego wykonano 

badania. Mój wkład w wykonanie pracy szacuję na 50%.  

H4 Górka P., liwiński B., Flaga J., Olszewski J., Nawrocka P., Sobkowiak K.,  

Miltko R., Godlewski M.M., Zabielski R., Kowalski Z.M. 2018. Effect of exogenous 

butyrate on the gastrointestinal tract of sheep. II. Hydrolytic activity in the rumen 

and structure and function of the small intestine. J. Anim. Sci. (praca przyj ta  

do druku). doi: 10.1093/jas/sky368 

IF = 1,714, punkty MNiSW = 40, cytowania = 0 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: sformułowaniu hipotezy badawczej  

i stworzeniu koncepcji badań, opracowaniu układu doświadczenia, wykonaniu 

doświadczenia na zwierzętach, pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych, 
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opracowaniu procedur wykonania preparatów histologicznych i pomiarów 

histometrycznych, opracowaniu procedur oznaczenia aktywności enzymów rąbka 

szczoteczkowego, zestawieniu numerycznych danych w arkuszach kalkulacyjnych, 

kalkulacji relatywnej ekspresji genów na poziomie mRNA, wykonaniu analizy 

statystycznej danych, przygotowaniu zestawień tabelarycznych wyników i ich 

interpretacji, przygotowaniu tekstu publikacji oraz jej przeprowadzeniu przez proces 

recenzji, a także kierowaniu projektem badawczym w ramach którego wykonano 

badania. Mój wkład w wykonanie pracy szacuję na 50%.  

  

1
IF = Impact Factor czasopisma; 

2
MNiSW = punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego; 

3ilo ć cytowań wg bazy Web of Science TM Core Collection. 

Przedło one do oceny osi gni cie naukowe stanowi cykl czterech powi zanych tematycznie 

publikacji naukowych. Wszystkie prace ukazały si  w czasopismach z bazy JCR (Journal 

Citation Reports). Sumaryczna warto ć bibliometryczna publikacji wynosi: 

IF = 7,550 

Punkty  MNiSW = 120 

Liczba cytowa  = 12 

Do obliczeń przyj to: warto ć IF zgodne z rokiem wydania pracy lub w przypadku prac 

opublikowanych w roku 2018 IF za rok 2017; punkty MNiSW zgodnie z rokiem ukazania si  

pracy lub w przypadku prac opublikowanych w roku 2018 punkty przyj to jak za rok 2016; 

liczb  cytowań przyj to wg bazy Web of Science TM Core Collection. 

Badania opisane w pracy H1 wykonano ze rodków finansowych MNiSW (DS-

3217/K ZiP/2012), badania opisane w pracy H2 i H3 ze rodków finansowych Narodowego 

Centrum Nauki (DEC-2013/11/B/NZ9/01938), a badania opisane w pracy H4 ze rodków 

finansowych Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/11/B/NZ9/01938) oraz funduszu  

na działalno ć statutow  Instytutu Fizjologii i ywienia Zwierz t im. J. Kielanowskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. 

O wiadczenia okre laj ce indywidualny wkład współautorów w powstanie publikacji 

znajduj  si  w Zał czniku V. 
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c) Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem  
ich ewentualnego wykorzystania 

I. WPROWADZENIE 

Kwas masłowy jest zwi zkiem naturalnie powstaj cym w przewodzie pokarmowym, 

w wyniku fermentacji w glowodanów. Zwi zek ten uznaje si  za wa ny regulator proliferacji, 

dojrzewania i funkcji komórek nabłonka przewodu pokarmowego (Guilloteau i wsp., 2010). 

Chocia  jego wpływ na nabłonek przewodu pokarmowego jest do ć dobrze poznany 

(Guilloteau i wsp., 2010; Niwińska i wsp., 2017; Górka i wsp., 2018), to wiedza z tego 

zakresu jest wci  pogł biana. W przypadku gatunków zwierz t prze uwaj cych d y si   

do lepszego poznania zakresu oraz mechanizmów oddziaływania kwasu masłowego  

na funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego (Foote i wsp., 2017; Herrick  

i wsp., 2017). Ma to uzasadnienie praktyczne, gdy  stymulowanie powstawania kwasu 

masłowego w wietle przewodu pokarmowego lub jego dodatek do dawki pokarmowej mog  

być wykorzystane w celu „sterowania” funkcjami przewodu pokarmowego. Końcowym 

wynikiem takiego post powania mo e być poprawa efektywno ci produkcji mleka, mi sa 

oraz wełny. 

W przewodzie pokarmowym kwas masłowy wyst puje gównie w formie zjonizowanej 

i w takiej formie, tj. anionu, jest on wchłaniany ze wiatła wi kszo ci odcinków przewodu 

pokarmowego (Guilloteau i wsp., 2010; Aschenbach i wsp., 2011). St d te  oddziaływanie 

kwasu masłowego na przewód pokarmowy przypisuje si  przede wszystkim anionowi 

ma lanowem (Guilloteau i wsp., 2010). Niemniej jednak w tre ci pokarmowej kwas masłowy 

wyst puje równie  w formie niezdysocjowanej oraz mo e wyst pować jako sól. Dokładne 

okre lenie ró nic w oddziaływaniu tych ró nych form kwasu masłowego na przewód 

pokarmowy jest trudne, a nawet niemo liwe, ze wzgl du na dynamiczne i trudne  

do kontrolowania „przechodzenie” jednej formy w inn . Dodatkowo, w badaniach 

naukowych oraz praktycznym ywieniu zwierz t jako ródło kwasu masłowego (a tym 

samym anionu ma lanowego) najcz ciej wykorzystuje si  sole kwasu masłowego,  

ze wzgl du na ich stały stan skupienia oraz mniej nieprzyjemny zapach, w porównaniu  

do kwasu masłowego (Guilloteau i wsp., 2010; Niwińska i wsp., 2017; Górka i wsp., 2018). 

Dlatego te  w celu uproszczenia w niniejszej rozprawie przyj to, e wszystkie wy ej 

wymienione formy kwasu masłowego b d  okre lane mianem „ma lanu”, pomimo tego,  
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e w nomenklaturze polskiej okre lenie to odnosi si  do soli kwasu masłowego. W miar  

potrzeby ró nice pomi dzy oddziaływaniem ró nych form ma lanu na przewód pokarmowy 

b d  jednak e stosownie omawiane i dyskutowane. 

 Oddziaływanie ma lanu, a dokładnie jego soli sodowej, na rozwój przewodu 

pokarmowego prze uwaczy we wczesnym okresie postnatalnym było przedmiotem moich 

badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Badania z tego zakresu wci  kontynuuj , 

a ich dotychczasowe wyniki zostały opublikowane (Górka i wsp., 2011a; Górka  

i wsp., 2011b; Górka i wsp., 2014; Wanat i wsp., 2015) i podsumowane (Górka i wsp., 2018) 

w uznanych czasopismach naukowych. Niniejsza rozprawa dotyczy wpływu ma lanu  

na budow  i funkcje przewodu pokarmowego dorosłych prze uwaczy, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem jego wpływu na budow  i funkcje ksi g, trawieńca oraz jelita cienkiego.  

W celu weryfikacji przyj tych hipotez w przeprowadzonych badaniach jako ródło ma lanu 

wykorzystano kwas masłowy oraz jego sól sodow . 

Wpływ maślanu na budowę i funkcje żwacza 

Ze wzgl du na intensywn  fermentacj  składników pokarmowych w przed oł dkach, 

szczególnie du e ilo ci krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (KKT), w tym ma lanu, 

postaj  w górnym odcinku przewodu pokarmowego prze uwaczy, zwłaszcza w waczu. 

Bior c pod uwag  nadrz dne znaczenie wacza w przebiegu procesów trawiennych  

u prze uwaczy, zdecydowana wi kszo ć prowadzonych badań dotyczyła wpływu wybranych 

czynników na budow  i funkcje tego odcinka przewodu pokarmowego. Warto jednak e 

nadmienić, e ze wzgl du na swobodny przepływ tre ci pokarmowej pomi dzy waczem  

a czepcem oraz brak wyra nej fizycznej granicy pomi dzy tymi przed oł dkami, precyzyjne 

okre lenie wpływu badanych czynników na funkcje wacza jest cz sto trudne. St d te  

wyniki prowadzonych do wiadczeń najcz ciej dotycz  wpływu oddziaływania wybranych 

czynników na budow  i funkcje nie samego wacza, lecz całego waczoczepca. Fakt ten –  

w miar  mo liwo ci – b dzie uwzgl dniony w opisie oraz dyskusji wyników badań 

prezentowanych w niniejszej rozprawie. 

  Szczególnie du y wzrost koncentracji ma lanu w waczoczepcu obserwuje si ,  

gdy w dawce pokarmowej zwi ksza si  pobranie w glowodanów niestrukturalnych, takich 

jak mononocukry, dwucukry i skrobia (DeFrain i wsp., 2004; Liu i wsp., 2013). Chocia  
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wyniki badań w tym zakresie nie zawsze s  jednoznaczne (Morvay i wsp., 2011),  

a koncentracja ma lanu w tre ci pokarmowej niekoniecznie musi odzwierciedlać jego 

produkcj , to wzrostowi koncentracji KKT w tre ci waczoczepca na ogół towarzyszy wzrost  

ich produkcji (Sutton i wsp., 2003). 

Wzrostowi ilo ci ma lanu w waczoczepcu towarzyszy szereg zmian strukturalnych  

i funkcjonalnych w obr bie nabłonka wacza, w tym nasilenie proliferacji komórek nabłonka 

wacza i wzrost długo ci brodawek waczowych (Mentschel i wsp., 2001; Malhi i wsp., 

2013), zwi kszenie ekspresji niektórych genów koduj cych białka po rednicz ce  

w transporcie KKT przez nabłonek wacza (Malhi i wsp., 2013; Dengler i wsp., 2014)  

oraz zwi kszenie tempa przepływu krwi przez nabłonek (Storm i wsp., 2011). St d te  ma lan 

powszechnie uznaje si  za jeden z najwa niejszych modulatorów rozwoju, dojrzewania  

i funkcjonowania nabłonka wacza, a wzrost jego ilo ci w waczu za czynnik zwi kszaj cy 

efektywno ć wchłaniania i wykorzystania składników pokarmowych przez prze uwacze 

(przez oddziaływanie na powierzchni  i mechanizmy wchłaniania składników pokarmowych 

ze wacza; Malhi i wsp. (2013), Górka i wsp. (2018)). Wzrostowi ilo ci ma lanu w waczu, 

uzyskanemu przez jego infuzj  do wacza lub wprowadzenie do dawki pokarmowej pasz 

stymuluj cych jego mikrobiologiczn  produkcj , towarzyszyła równie  wi ksza strawno ć 

składników pokarmowych w całym przewodzie pokarmowym (Huhtanen i wsp., 1993; 

Chibisa i wsp., 2015), a tak e szereg zmian w budowie tego odcinka przewodu pokarmowego 

(np. pogrubienie ciany wacza oraz powi kszenie jego masy; Malhi i wsp. (2013)). W lad 

za wykazanym w wielu badaniach stymuluj cym oddziaływaniem ma lanu na przebieg 

funkcji trawiennych u prze uwaczy, ywieniowe metody modyfikacji jego produkcji w 

waczu oraz jego dodatek do dawki pokarmowej wykorzystuje si  w celu zwi kszenia 

efektywno ci ywienia tej grupy zwierz t (Cavini i wsp., 2015; Chibisa i wsp., 2015). 

O ile zakres oddziaływania ma lanu na struktur  i funkcje nabłonka wacza s  do ć 

dobrze poznane, to mechanizm tego oddziaływania nie jest dobrze poznany. Dotychczasowe 

badania wykazały, e ma lan stymuluje proliferacj  komórek nabłonka wacza przez 

aktywacj  genów reguluj cych przebieg cyklu komórkowego (Malhi i wsp., 2013). 

Jednocze nie ma lan zmniejsza ilo ć komórek w obr bie nabłonka, które ulegaj  apoptozie, 

czyli programowanej mierci (Mentschel i wsp., 2001), co w poł czeniu z nasileniem 

procesów proliferacji komórek prowadzi do powi kszenia wymiarów brodawek waczowych 
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i powierzchni wchłaniania składników pokarmowych ze wacza (Malhi i wsp., 2013). 

Ponadto, po wnikni ciu do wn trza komórek, ma lan jest intensywnie przekształcany do ciał 

ketonowych. Sytuacja taka indukuje stres oksydacyjny (Dengler i wsp., 2014), co mo e być 

czynnikiem inicjuj cym szereg zmian w funkcjonowaniu nabłonka wacza, takich jak zmiany 

ekspresji białek po rednicz cych we wchłanianiu KKT ze wacza oraz szybko ci przepływu 

krwi przez nabłonek tego odcinka przewodu pokarmowego (Storm i wsp., 2011; Dengler  

i wsp., 2014). Lepsze poznanie mechanizmów, a tak e zakresu oddziaływania ma lanu  

na funkcje wacza mog  pozwolić na uzyskiwanie jeszcze lepszych efektów produkcyjnych 

od zwierz t gospodarskich, co uzasadnia kontynuowanie badań w tym zakresie. 

Wpływ maślanu na budowę i funkcje ksiąg, trawieńca i jelit 

Chocia  przewa aj ca pula KKT powstaj cych w waczoczepcu (nawet 85-90%) jest 

wchłaniana do krwioobiegu z tego odcinak przewodu pokarmowego, to pozostała ilo ć  

(≈ 10-15%) przepływa z tre ci  pokarmow  do ksi g, a nast pnie dalej do trawieńca i jelita 

cienkiego (Peters i wsp., 1990; Lopez i wsp., 2003). Zakładaj c, e dziennie w waczoczepcu 

owiec powstaje 0,6 mola ma lanu i e 10% z tej ilo ci przepływa z tre ci  pokarmow   

do dalszych odcinków przewodu pokarmowego, około 0,06 mola ma lanu (5,5 g) przepływa 

do ksi g, trawieńca i jelita. Ilo ć ta jest wi ksza ni  szacowana produkcja ma lanu  

w jelicie grubym ssaków o zbli onej masie ciała do owiec, jak np. człowieka (Bergman, 

1990), u których jelito grube jest głównym miejscem produkcji tego zwi zku. Dodatkowo 

ilo ć ta mo e zwi kszać si  nawet dwukrotnie, gdy zwi ksza si  pobranie łatwo 

fermentowanych w glowodanów (Ploger i wsp., 2012). Ma lan powstaj cy w waczoczepcu 

mo e wi c wpływać nie tylko na budow  i funkcje wacza, ale tak e dalszych odcinków 

przewodu pokarmowego (Rycina 1). 

Wyniki badań Rupp i wsp. (1994) wskazuj , e wi kszo ć KKT wypływaj cych  

z tre ci  pokarmow  ze waczoczepca do ksi g jest wchłaniana w ksi gach i trawieńcu.  

U zwierz t monogastrycznych oraz nieprze uwaj cych ciel t dodatek ma lanu do paszy 

wpływał na struktur  i funkcje nabłonka oł dka (w przypadku ciel t nabłonka trawieńca) 

(Kotunia i wsp, 2004; Mazzoni i wsp., 2008; Guilloteau i wsp., 2009). Ze wzgl du na fakt,  

e pewna ilo ć ma lanu wypływaj cego ze waczoczepca do ksi g nie jest wchłaniania  

w ksi gach (Rupp i wsp., 1994), u prze uwaczy zwi zek ten mo e mieć du e znaczenie dla 

funkcjonowania nabłonka trawieńca. Ma lan jest równie  metabolizowany przez komórki 
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nabłonka ksi g (Hird i Symons, 1961). St d te  jego zwi kszona dost pno ć w tre ci 

pokarmowej mo e modyfikować w du ym zakresie tak e funkcje nabłonka wy cielaj cego 

wewn trzn  powierzchni  ksi g. Ponadto dobrze udokumentowany jest wpływ ma lanu  

na budow  i funkcje jelita cienkiego u gatunków monogastrycznych. U prosi t i ciel t 

dodatek ma lanu do paszy wpływał na intensywno ć proliferacji komórek nabłonka jelita 

cienkiego, długo ć kosmków jelitowych i gł boko ć krypt jelitowych, a w efekcie  

na powierzchni  wchłaniania składników pokarmowych z jelita cienkiego, a tak e długo ć  

i mas  poszczególnych odcinków jelita cienkiego (Kotunia i wsp., 2004; Guilloteau i wsp., 

2009; Górka i wsp., 2014). Wykazano równie  wpływ ma lanu na aktywno ć enzymów r bka 

szczoteczkowego u ciel t (Guilloteau i wsp., 2009; Górka i wsp., 2014), a jego infuzja  

do trawieńca miała wpływ na ekspresj  wielu genów w nabłonku dwunastnicy (Foote i wsp., 

2017), zapewne w wyniku zwi kszonej ilo ci ma lanu jaka przepływała z tre ci  pokarmow  

do jelita cienkiego. Ma lan mo e tak e zwi kszać ekspresj  białek po rednicz cych  

we wchłanianiu glukozy i peptydów ze wiatła jelita (Dalmasso i wsp., 2008; Mangian  

i Tappenden, 2009). 

Rycina 1. Wpływ ma lanu na przewód pokarmowy prze uwaczy 
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Wi ksza efektywno ć przebiegu procesów trawiennych u prze uwaczy,  

w sytuacji zwi kszonej dost pno ci ma lanu w waczoczepcu, wykazana w niektórych 

badaniach (Huhtanen i wsp., 1993; Chibisa i wsp., 2015), mo e wi c być wynikiem nie tylko 

wi kszej efektywno ci trawienia w waczoczepcu, ale tak e w dalszych odcinkach przewodu 

pokarmowego. Wpływ ma lanu na budow  i funkcje ksi g, trawieńca oraz jelita cienkiego 

prze uwaczy nie był jednak e przedmiotem szczegółowych badań. 

II. HIPOTEZA I CEL BADA  

Hipoteza badawcza badań zakładała, e u prze uwaczy ma lan wpływa nie tylko  

na budow  i funkcje wacza, ale tak e ksi g, trawieńca oraz jelita cienkiego. 

 W celu weryfikacji przyj tej hipotezy badawczej, w przeprowadzonych badaniach 

wzrost ilo ci ma lanu w tre ci pokarmowej waczoczepca oraz dalszych odcinków przewodu 

pokarmowego uzyskano poprzez bezpo redni  infuzj  kwasu masłowego do wacza (przez 

przetok  waczow ) lub dodatek ma lanu sodu do dawki pokarmowej. St d te  celem bada  

było okre lenie wpływ egzogennego ma lanu na budow  i funkcje wacza, ksi g, trawieńca 

oraz jelita cienkiego prze uwaczy. 

III. SYNTETYCZNE OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA  

Ze wzgl du na stymuluj cy wpływ ma lanu na proliferacj  komórek nabłonka wacza, 

którego efektem końcowym s  dłu sze i szersze brodawki waczowe oraz wi ksza 

efektywno ć wchłaniania KKT ze wacza (Malhi i wsp., 2013), dodatek ma lanu do paszy 

mo e zwi kszać efektywno ć ywienia prze uwaczy (Górka i wsp., 2011a; Cavini i wsp., 

2015). Stymulowanie proliferacji komórek nabłonka wacza mo e być szczególnie 

uzasadnione, gdy podawane zwierz tom dawki pokarmowe prowadz  do niewielkiej 

produkcji ma lanu w waczoczepcu. Sytuacja taka ma miejsce w okresie zasuszenia 

wła ciwego u krów mlecznych (okres od zasuszenia do około 21 dnia przed porodem).  

W skład dawek pokarmowych podawanych krowom w tym okresie wchodz  głównie pasze 

obj to ciowe, bogate w w glowodany strukturalne, a ubogie w w glowodany niestrukturalne. 

Taki skład dawek pokarmowych skutkuje du  produkcj  w waczoczepcu kwasu octowego, 

a mał  kwasu propionowego i masłowego (Bergman, 1990). Wynikiem pobierania dawek 

pokarmowych o takim składzie jest zmniejszenie powierzchni wchłaniania składników 
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pokarmowych w waczu krów (Dieho i wsp., 2016), co mo e prowadzić do gorszej 

efektywno ci wykorzystania pasz po porodzie, gdy ich pobranie przez krowy znacznie 

zwi ksza si  (Janovick i Drackley, 2010). Z drugiej strony, podawanie krowom mlecznym 

dawek pokarmowych zawieraj cych du e ilo ci łatwo fermentowanych w waczoczepcu  

i wysokoenergetycznych pasz w okresie zasuszenia wła ciwego, w celu stymulowania 

produkcji ma lanu – nie jest wskazane. Mo e bowiem prowadzić do nadmiernego 

otłuszczenia krów oraz wpływać negatywnie na przebieg niektórych procesów 

metabolicznych w ich organizmie, a tym samym na produkcj  mleka w laktacji (Janovick  

i Drackley, 2010). Z kolei podawanie dawek pokarmowych prowadz cych do du ej produkcji 

ma lanu w waczoczepcu w tzw. okresie przej ciowym przed porodem, tj. od około 21 dnia 

przed porodem do dnia porodu, mo e być mało skutecznym sposobem „przygotowania” 

błony luzowej wacza i brodawek waczowych do efektywnego wchłaniania KKT, 

powstaj cych w waczoczepcu w du ych ilo ciach w okresie poporodowym (Dieho i wsp., 

2016).      

W pracy H1 weryfikowano hipotez  badawcz , która zakładała, e dodatek 

mikrootoczkowanego ma lanu do dawki pokarmowej dla krów mlecznych w okresie 

przej ciowym przed porodem wpłynie pozytywnie na powierzchni  wchłaniania składników 

pokarmowych w waczu, a przez to na pobranie pasz przed oraz po wycieleniu i produkcj  

mleka. 

W celu weryfikacji powy szej hipotezy wykonano dwa do wiadczenia.  

W Doświadczeniu 1 dwadzie cia sze ć krów mlecznych rozdzielono do dwóch grup 

do wiadczalnych i ywiono przez okres 30 dni przed spodziewanym porodem dawk  

pokarmow  bez lub z dodatkiem mikrootoczkowanego ma lanu sodu (300 g/dzień/krow ; 

około 71 g ma lanu/dzień/krow ). Przed porodem, a nast pnie przez 60 dni po wycieleniu 

kontrolowano pobranie pasz przez zwierz ta oraz produkcj  mleka. W Doświadczeniu 2 

dwana cie buhajków (404 ± 48 kg masy ciała) rozdzielono do dwóch grup do wiadczalnych  

i ywiono przez okres 21 dni dawk  pokarmow  bez lub z 2% udziałem mikrootoczkowanego 

ma lanu sodu w suchej masie dawki. W dniu zakończenia do wiadczenia buhajki ubito  

i pobrano próby tkanek ze wacza do badań histologicznych. W powy szych 

do wiadczeniach mikrootoczkowany ma lan sodu wykorzystano jako ródło ma lanu. Taka 

forma ma lanu pozwalała, z jednej strony – na spowolnienie uwalniania ma lanu  
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w waczoczepcu, a z drugiej – na rozszerzenie jego działania na dalsze odcinki przewodu 

pokarmowego. 

Dodatek mikrootoczkowanego ma lanu do dawki pokarmowej dla krów mlecznych 

zwi kszał pobranie pasz w ostatnich 5 dniach ci y. Z kolei dodatek tego ródła ma lanu  

do dawki pokarmowej dla buhajków prowadził do wydłu enia brodawek waczowych, 

głównie w worku grzbietowym wacza. W efekcie dodatek mikrootoczkowanego ma lanu 

sodu do dawki pokarmowej zwi kszał powierzchni  wchłaniania składników pokarmowych  

w worku grzbietowym wacza i nie miał istotnego wpływu na ten parametr w worku 

brzusznym wacza oraz zwi kszał pobranie pasz przez krowy mleczne. Ponadto zwi kszał 

grubo ć mi niówki, zarówno w worku brzusznym jak i grzbietowym wacza. Wyniki 

przeprowadzanych do wiadczeń potwierdziły przyj t  hipotez  badawcz . 

Pomimo tego, e dodatek mikrootoczkowanego ma lanu do dawki pokarmowej 

zwi kszał pobranie pasz przed porodem (Doświadczenie 1) i powierzchni  wchłaniania 

składników pokarmowych w waczu (Doświadczenie 2), to wi ksze pobranie paszy przez 

krowy mleczne otrzymuj ce w dawce egzogenny ma lan mogło nie być wynikiem jego 

oddziaływania wył cznie na nabłonek wacza. Ze wzgl du na wykorzystanie w badaniach 

ma lanu w formie mikrootoczkowanej, znaczna jego cz ć mogła przepływać z tre ci  

pokarmow  ze waczoczepca do ksi g, trawieńca, a nast pnie jelit, gdzie była stopniowo 

uwalniana. O ile podawanie mikrootoczkowanego ma lanu w dawce pokarmowej  

dla prze uwaczy najprawdopodobniej znacznie spowalnia uwalnianie ma lanu w waczu,  

to równocze nie spora jego ilo ć mo e przepływać z tre ci  pokarmow  do dalszych 

odcinków przewodu pokarmowego, ze wzgl du na generalnie niewielkie uwalnianie ma lanu  

z lipidowej matrycy w oł dku (Górka i wsp., 2018). Bior c pod uwag  stymuluj cy wpływ 

ma lanu na funkcje nabłonka jelita cienkiego i efektywno ć procesów trawiennych w tym 

odcinku przewodu pokarmowego (Guilloteau i wsp., 2009; Górka i wsp., 2014), 

obserwowany w pracy H1 wpływ dodatku mikrootoczkowanego ma lanu do dawki 

pokarmowej dla krów mlecznych mógł w znacz cym stopniu wynikać z jego oddziaływania 

na funkcje dalszych odcinków przewodu pokarmowego, w tym jelit. Co wi cej, usprawnienie 

funkcji trawiennych w obr bie jelit mogło równie  po rednio przyczynić si  do powi kszenia 

wymiaru brodawek waczowych, ze wzgl du na wi ksz  efektywno ć trawienia w jelitach  
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i dost pno ć składników pokarmowych dla proliferuj cych komórek nabłonka (Górka i wsp., 

2011b). 

Podsumowując, wyniki bada  przedstawionych w pracy H1 wykazały 

stymulujący wpływ egzogennego maślanu podawanego w dawce pokarmowej na rozwój 

brodawek waczowych i powierzchnię wchłaniania KKT ze wacza, a tak e zalety 

podawania mikrootoczkowanego maślanu w paszy dla krów mlecznych w okresie 

okołoporodowym. Jednocześnie wykazany pozytywny wpływ dodatku maślanu w formie 

mikrootoczkowanej do dawki pokarmowej mógł być wynikiem oddziaływania maślanu 

nie tylko na nabłonek wacza, ale tak e na nabłonek dalszych odcinków przewodu 

pokarmowego. 

Wyniki badań opisanych w pracy H1 stały si  punktem wyj cia do sformułowania 

kolejnej hipotezy badawczej, która zakładała, e ma lan, w tym naturalnie powstaj cy  

w waczoczepcu, mo e wpływać na budow  i funkcje dalszych odcinków przewodu 

pokarmowego prze uwaczy. Przynajmniej cz ć ma lanu powstaj cego w waczoczepcu 

wypływa z tre ci  pokarmow  do ksi g, trawieńca, a nast pnie jelita cienkiego, gdzie mo e 

oddziaływać na budow  i funkcje tych odcinków przewodu pokarmowego (Peters i wsp., 

1990; Rupp i wsp., 1994). Hipoteza ta była weryfikowana w badaniach opisanych w pracach 

H2, H3 i H4. 

W pracy H2 badano wpływ wzrostu ilo ci ma lanu w tre ci waczoczepca na jego 

wypływ z tre ci  pokarmow  do ksi g i przepływ do jelita oraz wybrane funkcje jelita 

cienkiego. Ze wzgl du na to, e wzrost pobrania łatwo fermentuj cych w glowodanów  

w dawce pokarmowej prowadzi do wzrostu ilo ci powstaj cego w waczoczepcu ma lanu, 

jednocze nie mo e zwi kszać si  ilo ć tego zwi zku jaka przepływa z tre ci  pokarmow   

do jelita cienkiego. To z kolei mo e mieć wpływ na funkcjonowanie tego odcinka przewodu 

pokarmowego. Tym samym wykazany przez innych autorów wzrost efektywno ci trawienia  

u prze uwaczy w sytuacji zwi kszonej ilo ci ma lanu w waczoczepcu (Huhtanen  

i wsp., 1993; Chibisa i wsp., 2015), mo e być wynikiem jego oddziaływania nie tylko  

na przebieg procesów trawiennych w waczu, ale tak e w jelicie cienkim. 

Poniewa  uzyskanie wył cznie wzrostu ilo ci ma lanu w waczoczepcu przez 

podawanie dawek pokarmowych promuj cych jego mikrobiologiczn  produkcj  jest trudne 

do uzyskania, ze wzgl du na równoczesny wzrost produkcji kwasu propionowego (Morvay  
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i wsp., 2011), w przeprowadzonych badaniach wzrost ilo ci ma lanu w waczoczepcu 

uzyskano przez jego bezpo redni  infuzj  do wacza, przez przetok  waczow . Badania 

wykonano w układzie powtórzonego kwadratu łacińskiego na 8 skopach z trwałymi 

przetokami w waczu i dwunastnicy. Za pomoc  pompy infuzyjnej do wacza skopów 

podawano 0, 15, 30 lub 45 g kwasu masłowego/dzień. Przyj te dawki ma lanu 

odzwierciedlały dawki stosowane przez innych autorów (Huhtanen i wsp., 1993; Wilson  

i wsp., 2012) i pozwalały na co najmniej dwukrotne zwi kszenie ilo ci ma lanu  

w waczoczepcu owiec, w stosunku do szacowanej dobowej jego produkcji przyj tej  

na podstawie dost pnych danych literaturowych (Bergman i wsp., 1965; Bergman, 1990).  

Z wykorzystaniem markerów zewn trznych oznaczono strawno ć składników pokarmowych 

w oł dku ( waczoczepcu, ksi gach i trawieńcu) oraz jelitach. Ponadto, w ostatnim dniu 

ka dego okresu do wiadczenia pobrano biopsyjnie nabłonek dwunastnicy, w którym 

oznaczono ekspresj  mRNA wybranych transporterów (MCT1, MCT2 i MCT4)  

oraz receptorów (GPR41 i GPR42) ma lanu. Ekspresj  mRNA wspomnianych genów 

wykorzystano jako markery oddziaływania ma lanu wpływaj cego z tre ci  pokarmow   

do dwunastnicy na funkcje nabłonka tego odcinka jelita cienkiego. W badaniach 

prezentowanych w pracy H2 owca została wykorzystana jako zwierz  modelowe dla zwierz t 

prze uwaj cych. Prac  na tym modelu badawczym kontynuowano równie  w badaniach, 

których wyniki zaprezentowano w pracach H3 i H4. 

Infuzja ma lanu do wacza zwi kszała jego koncentracj  w tre ci waczoczepca  

oraz dwunastnicy, a tak e zwi kszała ilo ć ma lanu wpływaj cego z tre ci  pokarmow   

do dwunastnicy. Nie miało to jednak wpływu na strawno ć składników pokarmowych  

w jelitach oraz ekspresj  transporterów i receptorów ma lanu w nabłonku dwunastnicy. 

Zgodnie z wynikami innych autorów (np. Rupp i wsp., 1994), koncentracja ma lanu w tre ci 

dwunastniczej była około 10 razy mniejsza, w porównaniu do jego koncentracji w tre ci 

waczoczepca. Ilo ć ma lanu przepływaj cego z tre ci  pokarmow  do dwunastnicy była 

równie  bardzo mała (≈ 0,7 g/dzień), co mogło być przyczyn  braku wpływu infuzji nawet 

najwi kszej zastosowanej w do wiadczeniu dawki ma lanu do wacza na funkcje jelita 

cienkiego owiec. Wyniki przeprowadzonych badań mogły sugerować, e zdecydowana 

wi kszo ć ma lanu wypływaj cego z tre ci  pokarmow  ze waczoczepca jest wchłaniana 

lub metabolizowana w ksi gach i/lub trawieńcu. Stad te , wyniki badań prezentowanych  
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w pracy H2 wskazywały na to, e je eli ma lan wypływaj cy ze waczoczepca wpływa  

na budow  i funkcje dalszych odcinków przewodu pokarmowego prze uwaczy, to wpływ ten 

mo e być spodziewany przede wszystkim w ksi gach i/lub trawieńcu. 

Warto nadmienić, e infuzja ma lanu do wacza w dawce kwasu masłowego 

wynosz cej 15 i 30 g/dzień zmniejszała strawno ć w glowodanów strukturalnych w oł dku, 

najprawdopodobniej głównie w waczu. Strawno ć tych składników w całym przewodzie 

pokarmowym nie ró niła si  jednak e pomi dzy grupami do wiadczalnymi, co wskazywało 

na kompensacj  zmniejszonej ich strawno ci w przed oł dkach przez zwi kszon  strawno ć 

w jelitach, w tym najprawdopodobniej w jelicie grubym (Titgemeyer, 1997). Ten 

nieoczekiwany w wietle wyników badań innych autorów (Huhtanen i wsp., 1993; Chibisa  

i wsp., 2015), negatywny wpływ egzogennego ma lanu na efektywno ć procesów 

trawiennych w przed oł dkach badano szczegółowo równie  w kolejnych do wiadczeniach 

(praca H4). 

Podsumowując, wyniki bada  opisanych w pracy H2 wykazały, e wraz  

ze wzrostem ilości maślanu w waczoczepcu, zwiększa się ilość tego związku jaka 

przepływa z treścią pokarmową do jelita cienkiego. Wzrost ilości przepływającego   

do jelita cienkiego maślanu nie miał jednak e wpływu na badane funkcje jelita cienkiego 

owiec, w tym strawność składników pokarmowych w jelitach. Przeprowadzone badania 

wskazywały więc na brak lub tylko nikły wpływ maślanu przepływającego  

ze waczoczepca do jelita cienkiego na funkcje tego ostatniego u prze uwaczy. Z drugiej 

strony, sugerowały one, e maślan mo e mieć du y wpływ na funkcje ksiąg i trawie ca, 

ze względu na mo liwe intensywne wchłanianie i/lub metabolizm (np. przez 

symbiotyczne mikroorganizmy) maślanu wypływającego ze waczoczepca w tych 

odcinkach przewodu pokarmowego. 

Wpływ zwi kszonej ilo ci ma lanu przepływaj cego z tre ci  pokarmow   

ze waczoczepca do ksi g, a nast pnie trawieńca, na budow  i funkcj  tych dwóch odcinków 

przewodu pokarmowego badano w do wiadczeniu, które opisano w pracy H3. W tym celu  

18 tryków rasy Wrzosówka (30,8 ± 2,1 kg; 12 do 15 miesi cy ycia) ywiono przez 14 dni 

dawk  pokarmow  bez lub z dodatkiem egzogennego ma lanu sodu (36 g ma lanu sodu/kg 

pobieranej suchej masy; 26 g ma lanu/1 kg pobieranej suchej masy). Ilo ć podawanego 

ma lanu w dawce pokarmowej była zbli ona do ilo ci tego zwi zku jak  podawano w dawce 
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pokarmowej lub bezpo rednio do wacza w innych badaniach (Huhtanen i wsp., 1993; 

Wilson i wsp., 2012). Przy ustalaniu zastosowanej dawki ma lanu brane były równie  pod 

uwag  wyniki do wiadczenia opisanego w pracy H2. Chocia  wyniki tego do wiadczenia 

mogły sugerować zasadno ć podawania zwierz tom dawki ma lanu sodu wynosz cej nawet 

około 45 g/1 kg pobieranej suchej masy, to próby takiej nie podj to, ze wzgl du  

na współtowarzysz cy podawaniu ma lanu sodu w dawce pokarmowej wzrost pobrania sodu. 

Jego bardzo du e pobranie mogłoby znacznie zwi kszać pobranie wody oraz zmniejszać 

pobranie suchej masy (Digby i wsp., 2011). To z kolei mogłoby samo w sobie wpływać  

na badane funkcje przewodu pokarmowego owiec. W do wiadczeniu wykorzystano ma lan 

sodu (w formie niechronionej przed uwalnianiem w oł dku), ze wzgl du na jego łatwe 

rozpuszczanie si  w wodzie i szybk  dysocjacj  w pocz tkowych odcinkach przewodu 

pokarmowego prze uwaczy (Górka i wsp., 2018). W ostatnim dniu do wiadczenia zwierz ta 

ubito w celu pobrania prób tre ci pokarmowej i tkanek do dalszych badań. W tre ci 

pokarmowej ze waczoczepca i trawieńca oznaczono st enie KKT, natomiast próby tkanek 

ze wacza, ksi g i trawieńca wykorzystano do badań histologicznych, oznaczenia indeksu 

mitotycznego i apoptotycznego nabłonka (za pomoc  technik immunofluorescencyjnych)  

oraz do badania ekspresji genów na poziomie mRNA. Podobnie jak miało to miejsce  

w badaniach opisanych w pracy H2, w badaniach opisanych w pracy H3 oznaczono ekspresj  

mRNA transporterów (MCT1, MCT2 i MCT4) i receptorów (GPR41 i GPR43) kwasu 

masłowego, a tak e transporterów glukozy (SGLT1 i GLUT2) i peptydów (PepT1)  

w nabłonku badanych odcinków przewodu pokarmowego. Ekspresj  wymienionych genów 

wykorzystano jako marker oddziaływania ma lanu na nabłonek przewodu pokarmowego 

owiec. Badano równie  wpływ ma lanu na mas  tkanki i tre ci pokarmowej poszczególnych 

cz ci oł dka. 

Podawanie ma lanu w dawce pokarmowej zwi kszyło koncentracj  tego zwi zku  

nie tylko w tre ci waczoczepca, ale tak e w tre ci trawieńca i pocz tkowego odcinka jelita 

cienkiego (patrz dalsza cz ć rozprawy i opis wyników prezentowanych w pracy H4). Taki 

wynik potwierdzał skuteczność zaproponowanego modelu badawczego, którego celem 

było zwiększenie ilości maślanu w waczoczepcu, a jednocześnie potwierdzał, e wzrost 

ilości tego związku w waczoczepcu prowadzi do większej ekspozycji na maślan dalszych 

odcinków przewodu pokarmowego prze uwaczy. Wyniki te były zbie ne z wynikami 
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badań, które opisano w pracy H2. Ponadto wyniki tej cz ci badań wykazały wpływ ma lanu 

podawanego w dawce pokarmowej nie tylko na nabłonek waczoczepca, ale tak e  

na nabłonek ksi g i trawieńca. Poza wi ksz  mas  nabłonka w worku brzusznym wacza  

oraz tkanki całego waczoczepca, u owiec otrzymuj cych ma lan w dawce pokarmowej 

odnotowano grubszy nabłonek w ksi gach oraz trawieńcu, co stanowiło dowód na troficzny 

wpływ ma lanu tak e na nabłonek dalszych odcinków przewodu pokarmowego prze uwaczy. 

W lad za wi ksz  grubo ci  nabłonka w trawieńcu, zwi kszała si  masa tkanki tej cz ci 

wielokomorowego oł dka. 

Warto nadmienić, e przeprowadzone badania po raz pierwszy dokumentowały wpływ 

ma lanu na nabłonek ksi g. Chocia  budowa histologiczna nabłonka wacza i ksi g jest 

bardzo podobna (Liu i wsp., 2013; Liu i wsp., 2014), to ich funkcje ró ni  si  do ć znacznie.  

W przeciwieństwie do wacza, w ksi gach intensywnie wchłaniane s  składniki mineralne, 

wodorow glan, a tak e najprawdopodobniej woda (Martens i Gabel, 1988; Ahvenjarvi  

i wsp., 2000). Ponadto, mechanizm wchłaniania KKT ze wacza i ksi g ró ni si  (Ali i wsp., 

2006). Pomimo tych ró nic, zarówno w waczu jak i ksi gach wzrost ilo ci ma lanu w tre ci 

pokarmowej prowadził do pogrubienia nabłonka. Jednocze nie wzrost ilo ci ma lanu 

wpływaj cego z tre ci  pokarmow  ze waczoczepca do ksi g prowadził do mniejszej 

ekspresji mRNA transportera peptydów (PepT1) w nabłonku ksi g, co potwierdzało wpływ 

ma lanu na funkcje nabłonka wy ciełaj cego wewn trzn  powierzchni  tego odcinka 

przewodu pokarmowego. Dodatek egzogennego ma lanu zmniejszał równie  mas  tre ci 

pokarmowej w ksi gach, co sugerowało, e ma lan zwi ksza intensywno ć procesów 

fermentacyjnych w tym odcinku przewodu pokarmowego lub przyspiesza jego opró nianie  

z tre ci pokarmowej, a jednocze nie stanowiło kolejny dowód na wpływ ma lanu na funkcje 

ksi g. Z drugiej strony, pomimo grubszego nabłonka w obr bie blaszek ksi g  

u owiec otrzymuj cych egzogenny ma lan, masa tkanki ksi g nie ró niła si  pomi dzy 

grupami do wiadczalnymi. Taki wynik badań wskazywał na zmniejszenie wymiarów blaszek 

ksi gowych lub grubo ci mi niówki ksi g w wyniku dodatku ma lanu do dawki 

pokarmowej, a w efekcie stanowił dowód na wpływ ma lanu na budow  tej cz ci 

wielokomorowego oł dka. 

Troficzny wpływ ma lanu podawanego w dawce pokarmowej na nabłonek oł dka 

został do tej pory wykazany u gatunków monogastrycznych (Kotunia i wsp., 2004; Mazzoni  
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i wsp., 2008). Wyniki badań przeprowadzonych przez habilitanta (praca H3) wykazały 

podobny wpływ tego zwi zku na nabłonek trawieńca owiec. Co wi cej, wzrostowi 

koncentracji ma lanu w tre ci trawieńca towarzyszyła tendencja do wi kszej ekspresji mRNA 

jednego z jego transporterów, tj. MCT1. Wynik taki stanowił potwierdzenie oddziaływania 

ma lanu na funkcje nabłonka trawieńca. Ponadto, wzrostowi koncentracji ma lanu w tre ci 

trawieńca towarzyszył mniejszy stosunek mitozy do apoptozy w nabłonku, co wskazywało  

na hamuj cy wpływ ma lanu na proliferacj  komórek nabłonka trawieńca, przy jednoczesnym 

zwi kszaniu ilo ci komórek ulegaj cych apoptozie. Taki wynik badań był przeciwny  

do zakładanego (tj. stymuluj cego wpływu ma lanu na proliferacj  komórek nabłonka)  

i dodatkowo sprzeczny z wi ksz  grubo ci  nabłonka w trawieńcu owiec otrzymuj cych 

egzogenny ma lan. Stymuluj cy wpływ ma lanu na proliferacj  komórek nabłonka mógł 

jednak e mieć miejsce wył cznie tu  po jego wprowadzeniu do dawki pokarmowej, po czym 

intensywno ć podziałów komórkowych mogła zmniejszać si , w celu przeciwdziałania 

nadmiernemu rozrostowi tkanki. 

Poniewa  dodatek ma lanu do dawki pokarmowej zwi kszał mas  tkanki 

waczoczepca oraz trawieńca, a nie miał wpływu na mas  tkanki ksi g, udział ksi g  

w wielokomorowym oł dku owiec zmniejszał si , rednio o 6%. 

Podsumowując, w badaniach opisanych w pracy H3 wykazano wpływ maślanu  

na budowę ołądka i niektóre funkcje ksiąg oraz trawie ca owiec. Uzyskane wyniki 

potwierdziły przyjętą hipotezę badawczą, zakładającą, e maślan wpływa nie tylko  

na budowę i funkcje wacza, ale tak e dalszych odcinków przewodu pokarmowego 

prze uwaczy. 

Podawanie egzogennego ma lanu do waczoczepca zmniejszało strawno ć 

w glowodanów strukturalnych w oł dku ( waczoczepcu, ksi gach i trawieńcu; praca H2).  

W celu potwierdzenia takiego oddziaływania ma lanu na przebieg procesów trawiennych  

u prze uwaczy w obr bie oł dka, w do wiadczeniu opisanym w pracy H3 pobrano próby 

tre ci pokarmowej waczoczepca, w których oznaczono aktywno ć hydrolityczn . 

Jednocze nie pobrano próby tre ci pokarmowej oraz tkanek z jelita cienkiego, w celu 

scharakteryzowania oddziaływania ma lanu na budow  i wybrane funkcje jelita cienkiego, 

które nie były przedmiotem szczegółowej analizy w do wiadczeniu opisanym w pracy H2. 

Wyniki wpływu egzogennego ma lanu podawanego w dawce pokarmowej na aktywno ć 



Dr in . Paweł Górka  Zał cznik II/Autoreferat 

 

20 

hydrolityczn  w waczoczepcu oraz budow  i wybrane funkcje jelita cienkiego owiec opisano 

w pracy H4. 

Wyniki badań wykazały mniejsz  aktywno ć celulolityczn  i ksylanolityczn   

w waczoczepcu owiec otrzymuj cych egzogenny ma lan w dawce pokarmowej. Było to 

zbie ne z wynikami badań opisanych w pracy H2, które wykazały negatywny wpływ ma lanu 

na strawno ć w glowodanów strukturalnych w oł dku owiec. Jednocze nie podawaniu 

ma lanu towarzyszył wzrost aktywno ci amylolitycznej w waczoczepcu. Wyniki  

te poszerzały mo liwo ć interpretacji uzyskanych wyników badań, gdy  wpływ ma lanu  

na strawno ć w waczoczepcu mógł oddziaływać sam w sobie na budow  i funkcje jelita 

cienkiego, poprzez wpływ na ilo ć i skład tre ci pokarmowej przepływaj cej do ksi g, a dalej 

do trawieńca i jelita cienkiego. Ponadto, podawaniu egzogennego ma lanu w dawce 

pokarmowej towarzyszyła wi ksza koncentracja ma lanu w tre ci pocz tkowego odcinka 

jelita cienkiego, wi ksza ekspresja mRNA receptora ma lanu (GPR43) w nabłonku 

dwunastnicy, mniejszy stosunek mitozy do apoptozy w nabłonku proksymalnego odcinka 

jelita czczego, a tak e mniejsza aktywno ć dwupeptydazy IV i aminopeptydazy A oraz 

ekspresja mRNA transportera peptydów (PepT1) w nabłonku końcowych odcinków jelita 

cienkiego owiec. 

Wzrost koncentracji ma lanu w tre ci pocz tkowego odcinka jelita cienkiego  

i towarzysz ca mu wi ksza ekspresja mRNA jednego z receptorów ma lanu (GPR43)  

oraz mniejszy stosunek mitozy do apoptozy w nabłonku wskazywały na wpływ ma lanu  

na funkcje pocz tkowych odcinków jelita. Z drugiej strony, wzrost ilo ci ma lanu  

w waczoczepcu wpływał tak e na funkcje dalszych odcinków jelita cienkiego. Ze wzgl du 

na niewielk  ilo ć ma lanu przepływaj cego z tre ci  pokarmow  do jelita cienkiego (wyniki 

prezentowane w pracy H2), a tak e niewielki wpływ ma lanu podawanego w dawce 

pokarmowej na koncentracj  tego zwi zku w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego 

ssaków (Manzanilla i wsp., 2006; Guilloteau i wsp., 2009), wpływ ten był raczej wynikiem 

po redniego, a nie bezpo redniego oddziaływania ma lanu. Mógł wynikać, mi dzy innymi,  

z oddziaływania ma lanu na strawno ć i skład tre ci pokarmowej wypływaj cej  

ze waczoczepca lub te  na strawno ć i wchłanianie składników pokarmowych (białka, 

peptydów i aminokwasów) w pocz tkowym i rodkowym odcinku jelita cienkiego. 

Niezale nie od mechanizmu oddziaływania ma lanu na badane funkcje jelita, wzrost jego 
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ilo ci jaka przepływała ze waczoczepca do ksi g, trawieńca, a nast pnie jelita cienkiego 

wpływał na funkcje zarówno pocz tkowego, jak i końcowego odcinka jelita cienkiego. 

Ponadto wykazano tendencje do gł bszych krypt w dwunastnicy, płytszych krypt  

i mniejszej grubo ci mi niówki w jelicie biodrowym u owiec otrzymuj cych egzogenny 

ma lan w dawce pokarmowej, w porównaniu do grupy kontrolnej. Zwierz ta otrzymuj ce 

egzogenny ma lan miały tak e dłu sze jelito czcze, co ł cznie z obserwowanymi ró nicami  

w budowie ciany jelita pomi dzy grupami do wiadczalnymi stanowiło dowód na wpływ 

ma lanu na budow  jelita cienkiego prze uwaczy. 

Podsumowując, opisane w pracy H4 wyniki bada  potwierdziły przyjętą hipotezę 

badawczą i wskazywały na wpływ maślanu na budowę i funkcje jelita cienkiego  

u prze uwaczy, chocia  takiego nie wykazano w badaniach opisanych w pracy H2. 

Pomimo tego, e wzrost ilo ci ma lanu w poszczególnych odcinkach przewodu 

pokarmowego mógł i najprawdopodobniej w du ym zakresie wywierał bezpo redni wpływ  

na badane funkcje nabłonka, to w interpretacji uzyskanych wyników badań nie mo na 

pomin ć mo liwego po redniego wpływ tego zwi zku na budow  i funkcje przewodu 

pokarmowego prze uwaczy. Fakt ten został ju  w pewnym stopniu poruszony we 

wcze niejszych cz ciach rozprawy. Ma lan mo e oddziaływać na budow  i funkcje 

przewodu pokarmowego przez wpływ na sekrecj  hormonów oraz biologicznie aktywnych 

peptydów przez komórki enteroendokrynowe zlokalizowane w obr bie nabłonka przewodu 

pokarmowego lub te  stymulacj  nerwu bł dnego (Guilloteau i wsp., 2009; Górka i wsp., 

2011a; Górka i wsp., 2018). Zagadnienia te nie były bezpo rednim przedmiotem przedło onej 

do oceny rozprawy, lecz mog  być ciekaw  kontynuacj  przeprowadzonych badań. 

Wyniki przeprowadzonych bada , które opisano w czterech powiązanych 

tematycznie publikacjach, pozwoliły na wykazanie wpływu maślanu na budowę  

i funkcje wacza, ksiąg, trawie ca oraz jelita cienkiego prze uwaczy. W ujęciu 

szczegółowym, wyniki przeprowadzonych bada  wykazały, e: 

1) Zwiększenie ilości maślanu w waczoczepcu wpływa na nabłonek wacza  

oraz przebieg procesów trawiennych w obrębie tego odcinka przewodu 

pokarmowego, w tym: 
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a. prowadzi do powiększenia wymiarów brodawek waczowych, masy 

nabłonka wacza i w efekcie masy tkanki całego waczoczepca; 

b. zmniejsza aktywność celulolityczną i ksylanolityczną w waczoczepcu,  

a w konsekwencji strawność węglowodanów strukturalnych w tym 

odcinku przewodu pokarmowego. 

2) Wraz ze wzrostem ilości maślanu w waczoczepcu zwiększała się ilość maślanu jaka 

przepływała z treścią pokarmową ze waczoczepca do ksiąg, a następnie trawie ca  

i jelita cienkiego. 

3) Zwiększonej ilości maślanu przepływającego z treścią pokarmową do dalszych 

odcinków przewodu pokarmowego towarzyszy szereg zmian w budowie  

i funkcjonowaniu ksiąg, trawie ca oraz jelita cienkiego, w tym: 

a. zwiększenie masy tkanki trawie ca, zmniejszenie masy treści pokarmowej 

w księgach oraz wydłu enie jelita cienkiego; 

b. pogrubienie nabłonka w księgach i trawie cu; 

c. zmniejszenie ekspresji transportera peptydów w nabłonku ksiąg  

i zwiększenie ekspresji transportera krótkoła cuchowych kwasów 

tłuszczowych w nabłonku trawie ca; 

d. zmniejszenie stosunku mitozy do apoptozy w nabłonku trawie ca  

i początkowego odcinka jelita cienkiego; 

e. zmniejszenie aktywności enzymów rąbka szczoteczkowego 

odpowiedzialnych za trawienie peptydów oraz ekspresji transportera 

pośredniczącego w ich wchłanianiu w ko cowych odcinkach jelita 

cienkiego. 

4) Wyniki przeprowadzonych bada  wykazały, e zwiększona ilość maślanu  

w waczoczepcu wpływa nie tylko na budowę i funkcje wacza, lecz niemal całego 

przewodu pokarmowego prze uwaczy.  

Wyniki uzyskanych badań zostały równie  zobrazowane na Rycinie 2.  

W celu weryfikacji przyj tych hipotez badawczych i realizacji celów naukowych, 

wykorzystano układy modelowe, w których wzrost ilo ci ma lanu w tre ci pokarmowej 
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uzyskiwano przez infuzj  kwasu masłowego do wacza lub dodatek ma lanu sodu  

do dawki pokarmowej. Zbli onego oddziaływania ma lanu na przewód pokarmowy 

prze uwaczy mo na oczekiwać, gdy ilo ć ma lanu w tre ci pokarmowej zwi kszy si   

w wyniku podawania dawek pokarmowych stymuluj cych jego powstawanie w procesie 

fermentacji. 

Podsumowując, przedło ona do oceny rozprawa habilitacyjna dokumentuje  

i opisuje w postaci cyklu czterech tematycznie powiązanych ze sobą publikacji wpływ 

maślanu na budowę i wybrane funkcje wacza, ksiąg, trawie ca oraz jelita cienkiego 

prze uwaczy. Przeprowadzone badania udowodniły wpływ maślanu, który naturalnie 

powstaje w du ych ilościach w waczoczepcu, nie tylko na budowę i funkcje wacza,  

ale tak e ksiąg, trawie ca oraz jelita cienkiego prze uwaczy. Uzyskane wyniki mogą być 

punktem wyjścia do propozycji dalszych bada . W przyszłości mogą one stać się 

punktem wyjścia do zaproponowania praktycznych rozwiąza  w ywieniu prze uwaczy, 

np. przez podawanie w dawkach pokarmowych form maślanu zapewniających 

uwalnianie tego związku w konkretnym odcinku przewodu pokarmowego, w celu 

stymulowania jego funkcji i poprawy efektywności ywienia prze uwaczy. 

Rycina 2. Wpływ ma lanu na wacz i dalsze odcinki przewodu pokarmowego prze uwaczy 
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W celu weryfikacji postawionych hipotez i realizacji zało onych celów naukowych, 

wykorzystano kilka układów i modeli badawczych. W ka dym z przeprowadzonych 

do wiadczeń ilo ć ma lanu w tre ci przewodu pokarmowego modyfikowano wykorzystuj c 

do tego celu egzogenne ródła ma lanu, podawane w dawce pokarmowej lub bezpo rednio  

do wacza, za pomoc  infuzji przez przetok  waczow . W realizacji badań wykorzystano 

szereg technik badawczych. W ich doborze oraz optymalizacji wykorzystania dla potrzeb 

przeprowadzonych badań habilitant odgrywał wiod c  rol . Ze wzgl du na rozległ  

metodologi  badań, w ich realizacji zaanga owany był liczny zespół badawczy, składaj cy si  

ze specjalistów posiadaj cych udokumentowany dorobek naukowy, a tak e studentów 

(magistrantów, doktorantów). O dobrze składu osobowego zespołu badawczego  

w przewarzaj cej ilo ci prac przedło onych do oceny decydował habilitant (praca H2, H3  

i H4), jak równie  kierował on jego pracami. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W trakcie dotychczasowej pracy naukowej prowadzonej w Katedrze ywienia  

i Dietetyki Zwierz t Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołł taja w Krakowie  

brałem udział w realizacji szeregu projektów badawczych i do wiadczeń na zwierz tach. 

Znacz ca cz ć moich osi gni ć naukowych zwi zana jest tak e z moim pobytem i prac  

(stanowisko typu „post-doc”) w Katedrze Nauk o Zwierz tach i Drobiu Uniwersytetu  

w Saskatchewan (Saskatoon, Kanada). Spo ród prowadzonych badań na szczególn  uwag  

zasługuj  te dotycz ce: 1) wpływu ma lanu na rozwój przewodu pokarmowego ciel t;  

2) mo liwo ci wykorzystania produktów ubocznych ró nego pochodzenia w ywieniu 

intensywnie opasanego bydła mi snego; 3) wpływu wprowadzenia do dawki pokarmowej 

pasz tre ciwych na budow  i wybrane funkcje przewodu pokarmowego bydła; 4) wpływu 

podawania dodatków glukoplastycznych na przebieg procesu glukoneogenezy w w trobie 

krów w okresie okołoporodowym; 5) mo liwo ci wykorzystania ruty poekstrakcyjnej 

rzepakowej w mieszankach typu starter dla ciel t; oraz 6) optymalizacji ywienia 

egzotycznych prze uwaczy utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. 

Ad. 1. Wpływ maślanu na rozwój przewodu pokarmowego cieląt 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.2, II.A.4, II.A.5, II.A.12, II.A.18) 

Wpływ ma lanu na rozwój i funkcje przewodu pokarmowego ciel t był przedmiotem 

mojej rozprawy doktorskiej, której wyniki zostały opublikowane w pracy II.A.4. Zakres 

badań wykonywanych przeze mnie w tym okresie nie ograniczał si  jednak e wył cznie  

do tych b d cych podstaw  rozprawy doktorskiej. Efektem rozszerzenia zakresu mojego 

zaanga owania w realizowane w Katedrze ywienia i Dietetyki Zwierz t Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołł taja w Krakowie projekty badawcze, którymi kierował prof. dr 

hab. Zygmunt M. Kowalski (Zał cznik IV; projekty: II.I.1 i II.I.2), było autorstwo innych 

publikacji z zakresu wykorzystania ma lanu sodu w ywieniu ciel t (Zał cznik IV; 

publikacje: II.A.2, II.A.5, II.A.12 i II.A.18). Wi kszo ć prac została opublikowana po 
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uzyskaniu stopnia doktora, a mój wkład w ich przygotowanie był bardzo du y (szczegółowy 

opis w Zał czniku IV). W tek badawczy dotycz cy wpływu ma lanu na rozwój i funkcje 

przewodu pokarmowego prze uwaczy wci  kontynuuj , w tym w ramach prowadzonej 

współpracy mi dzynarodowej (Zał cznik IV; projekt II.I.10; doniesienie na konferencj : 

III.Q.4), a jego dotychczasowe wyniki zostały podsumowane w postaci pracy przegl dowej 

(Zał cznik IV; publikacja II.A.29). Za najwa niejsze osi gni cia badań prowadzonych w tym 

zakresie nale y uznać: 1) wykazanie stymuluj cego wpływu dodatku ma lanu sodu  

do preparatu mlekozast pczego na proliferacj  komórek nabłonka jelita, aktywno ć 

niektórych enzymów r bka szczoteczkowego oraz przyrosty masy ciała ciel t; 2) wykazanie 

stymuluj cego wpływu dodatku mikrootoczkowanego ma lanu sodu do paszy stałej dla ciel t 

na rozwój masy i wybranych funkcji jelita cienkiego, rozwój nabłonka wacza oraz pobranie 

paszy stałej przez ciel ta; 3) wskazanie mo liwego mechanizmu oddziaływania 

mikrootoczkowanego ma lanu sodu na rozwój przewodu pokarmowego ciel t (oddziaływanie 

wywierane za po rednictwem glukagonopodobnego peptydu typu 2); 4) wykazanie 

negatywnego wpływu du ych dawek mikrootoczkowanego ma lanu w paszy starterowej  

na jej pobranie i efekty odchowu ciel t. Prowadzenie badań dotycz cych wpływu ma lanu  

na rozwój przewodu pokarmowego ciel t zaowocowało tak e dorobkiem naukowym  

z zakresu wpływu wieku oraz rodzaju paszy płynnej na rozwój i wybrane mechanizmy 

steruj ce rozwojem przewodu pokarmowego ciel t (Zał cznik IV; publikacje: II.A.6  

i II.A.16). 

Ad. 2. Możliwość wykorzystania produktów ubocznych różnego pochodzenia w żywieniu 

intensywnie opasanego była mięsnego 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.10, II.A.20, II.A.23, II.A.27) 

 Mo liwo ć wykorzystania ró nych produktów ubocznych w ywieniu intensywnie 

opasanego była mi snego była głównym przedmiotem moich badań prowadzonych  

w Katedrze Nauk o Zwierz tach i Drobiu Uniwersytetu w Saskatchewan, które realizowałem 

pod kierunkiem prof. Gregory B. Pennera. Ze wzgl du na obserwowany wzrost ceny zbó , 

wci  poszukuje si  mo liwo ci obni enia kosztów ywienia zwierz t gospodarskich. Jedn   

z mo liwych metod osi gni cia tego celu jest wykorzystanie produktów ubocznych 

przetwórstwa płodów rolnych w dawkach pokarmowych, takich jak łuska owsiana, nasiona 

rzepaku nienadaj ce si  do wykorzystania przez ludzi (ang. canola screenings), czy otr by 



Dr in . Paweł Górka  Zał cznik II/Autoreferat 

 

29 

zbo owe oraz fragmenty ziarniaków pozostałe po produkcji m ki (ang. wheat middlings). Ich 

wprowadzenie do dawki pokarmowej prowadzi jednak e do mniejszej strawno ci składników 

pokarmowych (ze wzgl du na wzrost zawarto ci włókna w dawce pokarmowej), a w efekcie 

– mniejszej warto ci energetycznej całej dawki pokarmowej. Ewentualne obni enie warto ci 

energetycznej dawki pokarmowej mo e być rekompensowane przez wprowadzenie do jej 

składu ródeł tłuszczu, takich jak wspomniane pełnotłuste nasiona rzepaku lub olej 

rzepakowy. Wyniki badań, w których realizacj  byłem zaanga owany, pozwoliły  

na wykazanie: 1) mo liwo ci zast pienia znacz cej ilo ci zbó  i rut poekstrakcyjnych (nawet 

do 60%) w dawce pokarmowej dla intensywnie opasanego bydła mi snego granulatem,  

w którego skład wchodz  produkty uboczne ró nego pochodzenia oraz ródła tłuszczu;  

2) zmniejszenie prawdopodobieństwa podostrej kwasicy wacza przez podawanie w dawce 

pokarmowej dla bydła mi snego granulatu o wspomnianym składzie; 3) zwi kszenie 

efektywno ci syntezy białka mikrobiologicznego w waczu opasów otrzymuj cych granulat  

o wspomnianym składzie. Ponadto, wyniki badań wykazały, e wraz z wydłu aj cym si  

okresem podawania wysokoenergetycznych dawek pokarmowych, opartych głównie  

na paszach tre ciwych, zwi ksza si  prawdopodobieństwo insulinooporno ci oraz podostrej 

kwasicy wacza u bydła opasowego. 

Ad. 3. Wpływ wprowadzenia do dawki pokarmowej pasz treściwych na budowę i wybrane 

funkcje przewodu pokarmowego bydła 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.13, II.A.14, II.A.17, II.A.25) 

 W skład dawek pokarmowych stosowanych w ywieniu wysokowydajnych krów 

mlecznych, intensywnie rosn cego bydła opasowego, a tak e ciel t, wchodz  du e ilo ci pasz 

tre ciwych. Ich nadmierne pobranie mo e prowadzić do zaburzeń funkcjonowania przewodu 

pokarmowego i zwi zanego z tym szeregu negatywnych konsekwencji dla zwierz cia, a przez 

to do strat ekonomicznych hodowców. Szczególnie negatywny wpływ na funkcje przewodu 

pokarmowego mo e mieć nagłe zwi kszenie pobrania pasz tre ciwych, które  

w warunkach praktycznych cz sto obserwuje si  u krów mlecznych tu  po wycieleniu,  

u bydła opasowego w momencie rozpocz cia ostatniej fazy opasania (ang. finishing), czy te  

u ciel t w okresie okołoodsadzeniowym. Poznanie mechanizmów adaptacji przewodu 

pokarmowego prze uwaczy do du ego pobrania pasz tre ciwych oraz czasu wymaganego  

do tej adaptacji mo e pozwolić na ograniczenie ewentualnych, negatywnych konsekwencji 
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obecnie stosowanych systemów ich ywienia. Badania prowadzone w tym zakresie,  

w których realizacj  byłem zaanga owany, pozwoliły na wykazanie: 1) szybkiej adaptacji 

funkcji nabłonka wacza (mi dzy innymi wchłaniania KKT) do zwi kszonego pobrania pasz 

tre ciwych, która wyprzedza adaptacj  strukturaln  nabłonka (np. powi kszenie wymiarów 

brodawek waczowych); 2) stopniow , post puj c  przynajmniej 21 dni adaptacj  dalszych 

odcinków przewodu pokarmowego, w tym masy poszczególnych odcinków przewodu 

pokarmowego oraz aktywno ci enzymów r bka szczoteczkowego do zwi kszonego pobrania 

pasz tre ciwych; 3) wyra ny wzrost koncentracji endotoksyn bakteryjnych po wprowadzeniu  

do dawki pasz tre ciwych nie tyko w tre ci waczoczepca oraz jelita grubego, ale tak e jelita 

biodrowego. 

Ad. 4. Wpływ podawania dodatków glukoplastycznych na przebieg procesu glukoneogenezy  

w wątrobie krów 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.9; doniesienia na konferencj : III.B.16, III.Q.1, III.Q.2, 

III.Q.5) 

 Tu  po zakończeniu studiów doktoranckich oraz odbyciu zagranicznego sta u  

na Uniwersytecie w Saskatchewan brałem czynny udział w realizacji grantu kierowanego 

przez prof. dr hab. Zygmunta M. Kowalskiego, którego celem było okre lenie wpływu 

podawania ró nych dodatków glukoplastycznych per os na wyniki produkcyjne oraz przebieg 

procesu glukoneogenezy w okresie okołoporodowym w w trobie krów mlecznych. 

Podawanie per os dodatków glukoplastycznych, takich jak glicerol oraz glikol propylenowy 

(glikol), jest powszechnie stosowane w okresie okołoporodowym u wysokowydajnych krów 

mlecznych, w celu poprawy bilansu energii zwierz t i zapobieganiu schorzeniom 

metabolicznym. Zwi zki zawarte w tego typu dodatkach (glicerol lub glikol) stanowi  łatwo 

dost pny substrat do syntezy glukozy w w trobie. Glicerol i glikol „wchodz ” jednak e  

w szlak glukoneogenezy na jej innych etapach. Glikol jest wł czany w proces 

glukoneogenezy na jej pocz tkowym etapie, podczas gdy glicerol na jej końcowym etapie. 

St d te  wykorzystanie glikolu w procesie glukoneogenezy wymaga wi kszego zaanga owani 

enzymów bior cych udział w procesie glukoneogenezy i w efekcie mo e być gorszym 

substratem do syntezy glukozy ni  glicerol. Wyniki badań, w których brałem udział, 

wykazały, e: 1) ekspresja genów koduj cych białka odpowiedzialne za przebieg procesu 

glukoneogenezy w w trobie krów podlega du ym zmianom w okresie okołoporodowym;  
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2) ekspresja genów koduj cych enzymy i aktywno ć enzymów bior cych udział w procesie 

glukoneogenezy były wi ksze w w trobie krów otrzymuj cych per os glikol, w porównaniu 

do krów otrzymuj cych glicerol; 3) wpływ ten był zale ny od dawki podawanego dodatku;  

4) rodzaj podawanego dodatku nie wpływał na pobranie pasz oraz wydajno ć mleka, niemniej 

jednak du e dawki dodatków zmniejszały pobranie pasz i wydajno ć mleka uzyskiwan   

od krów. Ł cznie wyniki przeprowadzonych badań sugeruj , e glicerol jest lepszym 

dodatkiem glukoplastycznym w okresie okołoporodowym dla krów mlecznych. 

Ad. 5. Możliwość wykorzystania śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w mieszankach typu starter  

dla cieląt 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.21; doniesienia na konferencj : III.Q.3, III.QI.4, III.Q.6) 

ruta poekstrakcyjna sojowa jest uwa ana za najlepsze ródło białka w paszach typu 

starter dla ciel t. Opłacalno ć wykorzystania tej paszy w ywieniu bydła zale y jednak  

od jej ceny, która przynajmniej okresowo mo e znacznie zwi kszać si . Dodatkowo,  

w ostatnich latach obserwuje si  coraz wi ksze zainteresowanie konsumentów mlekiem  

i mi sem uzyskiwanymi od zwierz t ywionych paszami wolnymi od organizmów 

genetycznie modyfikowanych, co w du ym stopniu ogranicza mo liwo ć stosowania ruty 

poekstrakcyjnej sojowej w dawkach pokarmowych dla tak ywionych zwierz t. Alternatyw  

dla tej paszy mogłaby być ruta poekstrakcyjna rzepakowa. Jej wykorzystanie w paszach dla 

ciel t jest jednak dyskredytowane, ze wzgl du na mo liwy negatywny wpływ na smakowito ć 

paszy i strawno ć składników pokarmowych. Wyniki badań dotycz cych wpływu stosowania 

ruty poekstrakcyjnej rzepakowej w paszach dla ciel t pochodz  jednak e przynajmniej 

sprzed kilkunastu lat. Obecnie istnieje mo liwo ć stosowania szeregu dodatków smakowych  

i zapachowych w paszach dla ciel t, które mog  poprawiać jej smakowito ć, a tak e szeregu 

dodatków paszowych wpływaj cych pozytywnie na przebieg procesów trawiennych  

w przewodzie pokarmowym ciel t. Wyniki prowadzonych badań, które prowadzono  

w ramach współpracy pomi dzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołł taja  

w Krakowie a Uniwersytetem w Saskatchewan, których realizacj  na Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie kierował habilitant, wykazały e: 1) całkowite zast pienie ruty 

poekstrakcyjnej sojowej rut  poekstrakcyjn  rzepakow  w paszy typu starter dla ciel t  

ma negatywny wpływ na efekty ich odchowu, w tym przyrosty masy ciała i efektywno ć 

wykorzystania paszy; 2) dodatek glicerolu oraz mikrootoczkowanego ma lanu sodu  
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do mieszanki tre ciwej typu starter dla ciel t, w której składzie znajdowała si  ruta 

poekstrakcyjna rzepakowa, zwi kszał jej pobranie oraz miał pozytywny wpływ na rozwój 

przewodu pokarmowego ciel t; 3) do 60% białka sojowego mo e być zast pione białkiem 

rzepakowym w paszy typu starter dla ciel t bez negatywnego wpływu na strawno ć 

składników pokarmowych w całym przewodzie pokarmowym ciel t, przyrosty ich masy ciała 

i efektywno ć wykorzystania paszy. 

Ad. 6. Optymalizacja żywienia egzotycznych przeżuwaczy utrzymywanych w ogrodach 

zoologicznych 

(Zał cznik IV; publikacje: II.A.24, II.A.26, II.A.30) 

ywienie egzotycznych gatunków zwierz t prze uwaj cych w ogrodach 

zoologicznych lub hodowlach prywatnych cz sto sprawia du o problemów. Wynika  

to głównie z niech tnego pobrania przez egzotyczne prze uwacze siana, najwa niejszej paszy 

obj to ciowej stosowanej w ywieniu tej grupy zwierz t. Problem ten dotyczy w 

szczególno ci gatunków prze uwaczy zaliczanych do tzw. grupy prze uwaczy skubi cych 

oraz typu po redniego, które niech tnie pobieraj  siano z traw oraz siano ł kowe. W obliczu 

cz sto ograniczonego w okresie zimy dost pu do li ciarki, preferowanej paszy obj to ciowej  

dla prze uwaczy typu skubi cego i po redniego, w dawce pokarmowej dla tych grupy 

zwierz t najcz ciej wymagany jest dodatek pasz tre ciwych. Te niestety cz sto podaje si   

w zbyt du ej ilo ci, co mo e prowadzić do zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego 

zwierz t (tzw. kwasica wacza). Skal  tego problemu, poza zmniejszeniem ilo ci podawanych 

pasz tre ciwych, mo e ograniczyć forma, w jakiej s  one podawane. Wyniki badań 

wykonanych przez zespół z udziałem habilitanta, prowadzonych w ramach współpracy  

ze l skim Ogrodem Zoologicznym wykazały, e: 1) pasze tre ciwe podawane w formie 

granulowanej s  szybciej pobierane przez prze uwacze egzotyczne ni  pasze podawane  

w postaci ruty; 2) podawanie granulowanych pasz tre ciwych prze uwaczom egzotycznym 

skutkuje mniejsz  strawno ci  w glowodanów strukturalnych w całym przewodzie 

pokarmowym, najprawdopodobniej przez negatywny wpływ na przebieg procesów 

trawiennych w waczoczepcu; 3) lepszym rozwi zaniem w ywieniu prze uwaczy 

egzotycznych jest podawanie pasz tre ciwych rutowanych lub płatkowanych,  

ni  granulowanych. 
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6. Podsumowanie dorobku publikacyjnego 

Tabelaryczne zestawienie danych dotycz^cych dorobku naukowego 

Rodzaj pracy 
Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 

Sumaryczny 

IF2 

Suma punktow 

MNiSW^ 

Publikacje naukowe w czasopismach 

znajduj^cych si? w bazie JCR' 

• Wchodz^ce w sklad osi^gni^cia 

naukowego 

• Pozostate 

Razem 

Monografie oraz inne publikacje naukowe 

w czasopismach spoza bazy JCR' 

Rozdziaty w podr^cznikach 

Prace popularno-naukowe 

- 4 7,550 120 

2 28 51,679 990 

2 32 59,234 1110 

8 13 - -

18 

1 

48 

' JCR = Journal Citation Reports; ^IF = Impact Factor czasopisma - wartosc IF przyj^to zgodnie z rokiem wydania pracy lub w przypadku prac opublikowanych 

w roku 2018 przyj^to IF za rok 2017; ^MNiSW = punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - punkty MNiSW przyj^to zgodnie z rokiem ukazania si§ 

pracy lub w przypadku prac opublikowanych w roku 2018 punkty przyj^to jak za rok 2016. 
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