
W
ET

ER
YN

A
R

IA O zwierzętach 
chcemy wiedzieć 
wszystko

M
ar

io
la

 Z
da

nc
ew

ic
z 

ro
zm

aw
ia

 z
: prof. dr hab.  

Małgorzata Szumacher 
czł. koresp. PAN, dziekan Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach

prof. dr hab. 
Małgorzata 
Pomorska-Mól 
przewodnicząca Rady 
Naukowej Dyscypliny 
Weterynaria. 
Lider w naukach 
weterynaryjnych na 
Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach.

prof. dr hab.  
Damian Józefiak 
kierownik Katedry 
Żywienia Zwierząt. 
Założyciel firmy 
HiProMine. 

prof. UPP dr hab.  
Katarzyna 
Szkudelska 
przewodnicząca Rady 
Naukowej Dyscypliny 
Zootechnika 
i Rybactwo. 

prof. dr hab.  
Marek Świtoński  
czł. rzecz. PAN, od 1989 do 
października 2021 roku 
kierownik Katedry Genetyki 
i Podstaw Hodowli Zwierząt. 
Lider genetyki weterynaryjnej. 
Prezes poznańskiego oddziału 
Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab.  
Piotr Ślósarz prorektor 
ds. studiów UPP, 
kierownik Katedry 
Hodowli Zwierząt 
i Oceny Surowców. 
Członek Krajowej 
Rady Klasyfikacji Tusz 
Zwierząt Rzeźnych. 

prof. dr hab.  
Piotr Tryjanowski 
kierownik Katedry 
Zoologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
w Poznaniu. Laureat 
zespołowej nagrody 
Nobla za raport nt. 
zmian klimatu z 2007 
roku.

WYDZIAŁ MEDYCYNY
WETERYNARYJNEJ
I NAUK O ZWIERZĘTACH

29



W
ET

ER
YN

A
R

IA

MZ: Czy aspirując na stanowisko 
dziekana, miała Pani w zanadrzu pomy-
sły na zmiany? Jeśli tak, to jakie?

Małgorzata Szumacher: Nasz wydział 
nie tyle potrzebuje zmian, ile warunków 
do dalszego stabilnego rozwoju. Pozycja 
naszego wydziału to efekt kilkudziesięciu 
lat pracy pracowników i doktorantów, ale 
także uregulowań, których wprowadzanie 
zapoczątkował jeden z naszych dziekanów, 
profesor Marian Urbaniak. To dzięki jasnej 
polityce naukowej wydziału, jasnym kryte-
riom i zasadom regulującym nasze zawo-
dowe życie wiedzieliśmy i wiemy, dokąd 
zmierzać. Kolejni dziekani wydziału konty-
nuowali i rozwijali dzieło profesora Urba-
niaka, unowocześniając i dostosowując 
uregulowania oraz bazę naukową i dydak-
tyczną do nowych potrzeb. Również dzi-
siaj nasz wydział nie potrzebuje rewolucji, 
a raczej warunków do ewolucyjnego, sys-
tematycznego rozwoju. I to jest jedną 
z ról dziekana. Wydział potrzebuje nowych 
przestrzeni do realizacji badań i dydaktyki, 
sprzętu, kontaktów, a przede wszystkim 
poczucia wspólnoty i realizacji wspólnego 
celu. A zatem zmiany tak, ale polegające 
na znajdowaniu i wykorzystywaniu wszel-
kich możliwości pozwalających na rozwój 
naszego wydziału.

Obchodzimy w tym roku 70-lecie 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach. Pragnę z tej okazji podzię-
kować wszystkim Pracownikom i Dokto-
rantom, którzy na przestrzeni lat tworzyli 

wydział i nadal kreują jego wizerunek 
i pozycję, za ogrom pracy i identyfikowa-
nie się z wydziałem.

Pragnę również złożyć życzenia na 
przyszłość. Życzę nam wszystkim wolno-
ści, w tym naukowej, umiejętności radze-
nia sobie z życiem codziennym, siły, w tym 
siły charakteru, a w chwilach trudnych, 
umiejętności stosowania rady Gandhiego, 
który powiedział: „Najpierw cię ignorują, 
potem się z ciebie śmieją, potem z tobą 
walczą, a potem wygrywasz”. Życzę nam 
wszystkim również umiejętności przyjęcia 
punktu widzenia innych i patrzenia na rze-
czy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i wła-
snej, co w konsekwencji może być jedną 
z dróg do sukcesu.

MZ: Ostatnio została Pani miano-
wana Przewodniczącą Komisji Fizjologii 
i Żywienia Zwierząt – proszę przybliżyć 
tę funkcję oraz wcześniejsze piastowane 
przez Panią stanowiska.

MS: Moje początki współpracy z Polską 
Akademią Nauk to lata 90., kiedy zostałam 
skierowana przez mojego promotora pro-
fesora Andrzeja Potkańskiego do Insty-
tutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN 
w Jabłonnie, aby tam, pod kierunkiem pro-
fesora Jana Kowalczyka, poszerzać swoją 
wiedzę metodologiczną i merytoryczną 
oraz realizować część badań do pracy dok-
torskiej. Moje związki z tym instytutem 
trwają nadal. Już drugą kadencję pełnię 
funkcję przewodniczącej Rady Nauko-
wej Instytutu. Jestem ponadto członkiem 

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher czł. koresp. PAN, dziekan Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

O potrzebie zmian
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MZ: Zajmuje się Pani chorobami 
zakaźnymi: mikrobiologią, wirusolo-
gią, immunologią, farmakologią. Jak 
według Pani pandemia wpłynęła na te 
dziedziny?

Małgorzata Pomorska-Mól: Mając na 
myśli pandemię, najczęściej myślimy o pan-
demii COVID-19. Warto jednak pamiętać, że 

to nie jedyna pandemia, jaka miała miejsce 
na świecie. Jeśli przyjrzymy się bliżej naszej 
historii, to pandemie są z nami od tysięcy 
lat, rozpoczynając choćby od Zarazy Anto-
ninów. Epidemie i pandemie zdarzają się 
sukcesywnie w naszej historii. Myślę, że 

ze współczesnych przykładów warto tutaj 
wspomnieć o pandemii AIDS, która według 
różnych szacunków pochłonęła około 35 
milionów ofiar, czy, bliższej naszych cza-
sów, pandemii grypy z 2009 roku. Jeśli 
chodzi o koronawirusy, to obecna pan-
demia nie jest pierwszą związaną z tymi 
wirusami. Z podobnymi zagrożeniami 

zetknęliśmy się już na począktu XXI wieku 
przy okazji epidemii SARS i MERS. Wirusy 
za nie odpowiedzialne, mimo bliskiego 
spokrewnienia z SARS-CoV-2, cechowały 
się dużo niższym wskaźninikiem repro-
dukcji. Były mniej zakaźne, choć bardziej 

O pandemii 
w dobie innej 
pandemii 
prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól przewodnicząca Rady 
Naukowej Dyscypliny Weterynaria. Lider w naukach weterynaryjnych na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Rady Naukowej Instytutu Biotechnolo-
gii i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu oraz 
członkiem Komitetu Nauk Zootechnicz-
nych i Akwakultury PAN, będąc też jego 
wiceprzewodniczącą w latach 2018-2019. 
To właśnie w tym komitecie funkcjonują 
zespoły i komisje, których zadaniem jest 
organizowanie życia naukowego w danym 
obszarze. Od 2021 mam zaszczyt pełnić 
funkcję Przewodniczącej Komisji Fizjo-
logii i Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk 
Zootechnicznych i Akwakultury PAN. Do 
zadań tej komisji należy organizacja semi-
nariów, konferencji i warsztatów oma-
wiających istotne dla fizjologii i żywienia 
zwierząt zagadnienia, a także reagowa-
nie na ważne kwestie społeczne związane 
z naszym obszarem naukowym.

MZ: Jak obecnie realizuje Pani swoje 
aspiracje naukowe?

MS: Robię wszystko, aby nadal najak-
tywniej jak to możliwe pracować naukowo. 
Wymaga to oczywiście nieustannej pracy, 
ale to właśnie nauka, nie funkcje organiza-
cyjne są moją pasją. Realizowanie badań 
jest możliwe dzięki współpracy z innymi 
naukowcami i doktorantami. W najbliż-
szym otoczeniu współpracuję od wielu lat 
z profesorem Adamem Cieślakiem, kolegą 
z zespołu naukowego, z którym wspólnie 
rozwiązujemy problemy żywienia zwie-
rząt przeżuwających. Osobami niezwykle 
pomocnymi merytorycznie i organizacyj-
nie są również panowie doktorzy Maciej 
Gogulski i Paweł Kołodziejski oraz wiele 
innych osób w Polsce i za granicą. Aktu-
alnie, wraz z profesorem Adamem Cieśla-
kiem, realizujemy między innymi projekt 
badawczy pt. „Climate Care Cattle Farming 
Systems (CCCfarming)” (Systemy hodowli 
bydła w trosce o klimat) w ramach inicja-
tyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn 
oraz ERA-NET ICT-AGRI2. Celem projektu 
jest opracowanie inteligentnych klima-
tycznie systemów hodowli bydła, ograni-
czających emisje gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym zachowaniu spo-
łeczno-ekonomicznych perspektyw dzia-
łalności rolniczej. Projekt jest istotny dla 
rozwoju Polski z punktu widzenia wspól-
nej polityki klimatycznej UE. Priorytetowe 
znaczenie w projekcie mają innowacyjne 
systemy żywienia, ale także utrzymania 
i obsługi obornika w ograniczaniu emi-
sji. Projekt obejmuje działania w ośmiu 
krajach rozmieszczonych we wszyst-
kich częściach Europy, w tym Polski jako 
kraju o ugruntowanej pozycji w produk-
cji mleka. Naszym zadaniem jest prowa-
dzenie badań z zakresu żywienia krów 
mlecznych i redukcji emisji gazów cieplar-
nianych na poziomie gospodarstwa, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i, co korzyst-
niejsze, zmniejszeniu emisji amoniaku.

31



W
ET

ER
YN

A
R

IApatogenne. W związku z tym pochłonęły 
mniejszą liczbę ofiar niż wirus SARS-CoV-2, 
który według różnych szacunków do chwili 
obecnej przyczynił się do ponad 5 milio-
nów zgonów.

Z racji moich zainteresowań zawo-
dowych nie sposób nie wspomnieć tutaj 
o bardzo ciekawej pandemii związanej 
z koronawirusami, która wystąpiła u świń. 
W latach 70. i 80. ubiegłego wieku poważ-
nym problemem w hodowli świń była cho-
roba nazywana zakaźnym zapaleniem 
żołądka i jelit. Wywoływana była przez 

wirusa z rodzaju Alfacoronavirus. Ta cho-
roba cechowała się ogromną śmiertel-
nością, wśród prosiąt sięgała stu procent. 
Choroba dziesiątkowała stada w Polsce, 
Europie i na świecie. Co ciekawe, aktualnie 
ta choroba nie stanowi już żadnego pro-
blemu. W zasadzie jest bardzo rzadko spo-
tykana na świecie. Jak do tego doszło?

MZ: Czyżbyśmy się uodpornili?
MPM: W połowie lat 80. ubiegłego 

wieku pojawił się delecyjny mutant wirusa 
zakaźnego zapalenia żołądka i jelit, w skró-
cie TGE. Ten delecyjny mutant, zwany obec-
nie koronawirusem płucnym świń, zmienił 
swoje zainteresowanie, czyli powinowac-
two. Zamiast replikować w jelitach, zaczął 
replikować w układzie oddechowym, 
w płucach. Co ciekawe, ten wirus bardzo 
szybko rozprzestrzenił się w populacji świń, 
ale jednocześnie był bardzo mało pato-
genny. Natomiast, co ważne z punktu epi-

demiologicznego, powodował produkcję 
przeciwciał, które krzyżowo zabezpieczały 
przed TGE. W ten sposób można powie-
dzieć, że mutant wirusa TGE doprowadził 
do wygaszenia ostrego przebiegu choroby 
TGE. Jest to przykład naturalnego wyga-
szenia pandemii, w zasadzie bez udziału 
człowieka. Nie znaczy to, że koronawirus 
płucny nie krąży wciąż w populacji świń. 
Wręcz przeciwnie! Jest wciąż obecny, ale 
nie powoduje większych problemów. Jest 
to opowieść pocieszająca, a jednocześnie 
wskazująca, że sprawy związane z cho-

robami zakaźnymi są nieprzewidywalne. 
Bywały zatem pandemie w naszej historii 
z optymistycznym zakończeniem.

Wracając do pani pytania, to oczywi-
ście, za każdym razem, kiedy pojawia się 
jakaś nowa choroba, to wpływa ona na 
różne dziedziny nauki, w tym w sposób 
istotny na te związane z obszarem zdro-
wia. Musimy jednak pamiętać, że wszyst-
kie poprzednie epidemie z historii również 
mają wpływ na naukę. Dzięki temu, czego 
się z nich nauczyliśmy, możemy teraz 
o wiele szybciej reagować. Dobrym tego 
przykładem może być wyjątkowo krótki 
czas potrzebny do opracowania sku-
tecznej szczepionki przeciwko COVID-19. 
Doświadczenia zdobyte przez epidemio-
logów, wakcynologów i biotechnologów 
podczas poprzednich tego typu chorób 
napędzają rozwój naszej wiedzy. Wpływ 
na te dziedziny wynika również z tego 

faktu, że szczególnie w okresach zagroże-
nia, z reguły pojawia się zwiększone finan-
sowanie badań w określonych obszarach. 
Nie pozostaje to bez wpływu na możliwo-
ści rozwoju wspominanych dziedzin nauk.

MZ: I ewentualnej szansy na zapo-
biegnięcie przyszłym chorobom podob-
nego gatunku... A jak pandemia rzutuje 
na Pani zainteresowania związane z cho-
robami zakaźnymi?

MPM: Tutaj również odpowiem dosyć 
przewrotnie. Z racji obszaru, którym się zaj-
muję, chorobą, która zdecydowanie bar-
dziej wpływa na moją strefę badawczą, jest 
afrykański pomór świń (ASF). Warto dodać, 
że pandemia ASF trwa znacznie dłużej 
niż COVID-19. Afrykański pomór świń, to 
choroba zakaźna świniowatych. Została 
pierwszy raz opisana przez Montgomery-
'ego w 1920 roku w Afryce. Jest to choroba 
charakterystyczna dla tego kontynentu, 
zwłaszcza dla terenów położonych na 
południe od Sahary, gdzie występuje ende-
micznie od lat. Tam są również rezerwu-
ary i wektory specyficzne dla tego wirusa, 
takie jak guźce, czy kleszcze z rodzaju Orni-
thodoros, które w naszych warunkach nie 
występują. Niestety poprzez nieodpowie-
dzialne działania ludzi, w 2007 roku ASF 
pojawił się w rejonie Kaukazu i od tamtej 
pory, w zasadzie nieprzerwanie, zajmuje 
coraz większe obszary, dotykając gospo-
darstw skupiających się na hodowli świń.

MZ: Czy ma to jakiś wpływ na czło-
wieka?

MPM: Jest to wirus, który nie jest pato-
genny dla człowieka, więc bezpośred-
niego wpływu na jego zdrowie fizyczne 
nie ma. Natomiast z pewnością możemy 
mówić o pośrednim wpływie – na gospo-
darkę, ekonomikę czy możliwość produk-
cji. Szereg producentów jest zmuszonych 
do przerwania swojej działalności albo 
ograniczania hodowli. W naszym kraju ta 
choroba występuje już blisko osiem lat 
i wędruje dalej, na zachód i południe. Cho-
robą objęte są coraz większe obszary Azji 
i Oceanii. W lipcu tego roku ASF pojawił się 
w Ameryce Środkowej. Pomimo dziesiąt-
ków badań i ogromnemu dofinansowaniu, 
do tej pory nie udało się opracować sku-
tecznej szczepionki. Tym bardziej powin-
niśmy docenić fakt, że szczepionka 
przeciwko COVID-19 została wyproduko-
wana tak szybko. Niestety biologia tego 
wirusa, jego właściwości, w zasadzie 
nie dają szans na to, żeby szczepionka 
powstała i została wprowadzona na rynek 
w najbliższym czasie. Jedyną szansą na 
ograniczenie zasięgu wirusa jest kontrola 
populacji dzików oraz zbieranie i utyliza-
cja padłych osobników. W naszym kraju, 
są one głównym źródłem i rezerwuarem 
wirusa ASF. Równorzędnym sposobem 
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zapewnienie bezpieczeństwa biologicz-
nego stad. Afrykański pomór świń stał się 
jednym z najbardziej gorących tematów 
hyopatologii. Ze względu na ogromne 
ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby, 
tylko takie ośrodki, które są wyposażone 
w laboratoria najwyższej klasy bezpie-
czeństwa biologicznego, mogą sobie 
pozwolić na pracę z wirusem. Mimo to, 
szereg innych ośrodków również włącza 
się, chcąc pomóc w kontrolowaniu zagro-
żenia pandemicznego. Musimy uświa-
domić sobie, że dla gospodarki takiego 
kraju jak Polska, w którym hodowla sta-
nowi potężną jej gałąź, ASF jest po pro-
stu dewastujący. Za każdym razem, kiedy 
ta choroba pojawia się w stadzie, oznacza 
całkowitą jego likwidację.

MZ: Czyli nie ma szans na to, żeby 
została kiedykolwiek powstrzymana?

MPM: Nie można tak stwierdzić. Lecze-
nia nie ma, to choroba wirusowa. Być może 
uda się opracować szczepionkę. Prace 
badawcze trwają, pojawiają się coraz bar-
dziej obiecujące informacje, ale to nie jest 
perspektywa najbliższych, powiedzmy 
pięciu lat, by taka szczepionka została 
wprowadzona na rynek. Aby została 
dopuszczona do stosowania w Unii Euro-
pejskiej, musi spełniać, poza skutecznością, 
szereg innych wymagań, jak np. możliwość 
odróżnienia zwierząt szczepionych od 
zakażonych. A przede wszystkim, musimy 
zacząć zwalczać chorobę u dzików, w przy-
padku których konieczna jest szczepionka 
do stosowania doustnego. Każde zwierzę 
ma bowiem inne wymagania dotyczące 
sposobu szczepienia. To kolejny problem 
w opracowaniu odpowiedniego antygenu. 
Ale odbiegłam trochę od tematu. Tak jak 
mówiłam, ASF najbardziej wpływa obecnie 
na mój obszar badań. Moje zainteresowa-
nia naukowe dotyczące ASF koncentrują 
się na próbach identyfikacji dróg wprowa-
dzania wirusa do stada. Choroba ta pojawia 
się także w dużych, dobrze bioasekurowa-
nych gospodarstwach. Powstaje tutaj pyta-
nie, w jaki sposób to się dzieje?  Najczęściej 
winny jest człowiek, który gdzieś przegapi 
czy ominie procedury.

MZ: Zatem nadziei nie ma tylko na 
pewien czas...

MPM: Na razie, to, co jest możliwe 
do zrobienia, to ograniczenie, o ile się da, 
populacji dzików, usuwanie ich szcząt-
ków ze środowiska i zadbanie o właściwą 
bioasekurację, czyli zabezpieczenie biolo-
giczne gospodarstw. To jedyne, co możemy 
zrobić.

MZ: Jest Pani Przewodniczącą Rady 
Naukowej Dyscypliny Weterynaria, jakie 
ciekawe badania w tym obszarze prowa-
dzone są na Wydziale?

MPM: W dyscyplinie weterynaria 
prowadzonych jest wiele interesujących 
badań, realizowanych jest kilkanaście pro-
jektów i tematów badawczych, finansowa-
nych głównie ze źródeł zewnętrznych.

Dwa z nich, finansowane przez NCN 
i realizowane w Katedrze Nauk Przedkli-
nicznych i Chorób Zakaźnych, dotyczą 
nieinwazyjnych strategii w monitorowa-
niu stanu zdrowia zwierząt. Nieinwazyjne 
pobranie próbek lub wykorzystanie do 
celów diagnostycznych materiału, który 
dotychczas podlegał utylizacji, ma wiele 
zalet: pozwala zredukować stres, jest tanie, 
nie zaburza dobrostanu zwierząt. Z tych 

powodów badania dotyczące poszukiwa-
nia alternatywnego materiału, zwłaszcza 
pobieranego w sposób nieinwazyjny, który 
mógłby zastąpić tradycyjne próbki, stano-
wią istotny trend w naukach weterynaryj-
nych, w tym w hyopatologii.

Kolejnych kilka projektów jest reali-
zowanych w Katedrze Genetyki i Podstaw 
Hodowli Zwierząt. Dotyczą one m. in. iden-
tyfikacji markerów genetycznych i epige-
netycznych związanych z wnętrostwem 
psów oraz kompleksowej charakterystyki 
regionów kandydujących w genomie psa 
dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, 
a także poszukiwania tła genetycznego 
przepuklin pępkowych świń. Prowadzone 
są poszukiwania markerów otyłości psów. 

Kolejnymi projektami finansowanymi 
przez NCN są projekty MINIATURA, reali-
zowane przez naukowców ze stopniem 
doktora. Do najciekawszych moim zda-
niem należą badania skupiające się na 
poszukiwaniu markerów genetycznych 

związanych z predyspozycją psów rasy 
buldog francuski do wrodzonego zwęże-
nia zastawki tętnicy płucnej, częstej wady 
wrodzonej serca u psów czy biomarkerów 
stanu zapalnego gruczołu mlekowego. 
Nasi naukowcy zajmują się także optyma-
lizacją procedur dojrzewania oraz zapłod-
nienia in vitro, a także kriokonserwacji 
oocytów kota domowego. 

Tematyka działalności badawczej doty-
czy także zaburzeń w rozrodzie psowatych, 
w szczególności poszukiwania czynni-
ków wpływających na rozwój kompleksu 
CEH–pyometra u suk, będącego jedną 
z głównych przyczyn zaburzeń płodności 

u tego gatunku, a także anatomii, histolo-
gii i morfogenezy narządów układu pokar-
mowego kręgowców (gady, ptaki i ssaki) 
oraz historóżnicowania struktur błony 
śluzowej, histologii i morfogenezy narzą-
dów płciowych i układu moczowego ssa-
ków i angioarchitektury narządów układu 
pokarmowego i narządów płciowych.

Ponadto prowadzimy badania epide-
miologiczne związane z występowaniem 
różnych patogenów, np. SARS-CoV-2 czy 
Toxoplasma gondii, w populacjach zwie-
rząt. U jeży zidentyfikowaliśmy korona-
wirusy z podrodzaju Merbecovirus, czyli 
z tej samej grupy co wirus MERS odpowie-
dzialny za Bliskowschodni zespół niewydol-
ności oddechowej. Prowadzone są również 
badania związane z immunologią najwięk-
szego ssaka lądowego Europy – żubra.  

Oczywiście jest to tylko kilka przykła-
dów badań prowadzonych w dyscypli-
nie weterynaria, gdyż nie sposób omówić 
wszystkich w krótkim wywiadzie.
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MZ: Czy mógłby Pan opowie-
dzieć o prowadzonych przez Pana 
badaniach z zakresu cytogenetyki 
i genetyki molekularnej?

Marek Świtoński: Może kilka 
słów historycznego wstępu. Rozpo-
cząłem badania nad cytogenetyką 
od początku mojej kariery na uczelni 
w drugiej połowie lat 70. O dziwo 
były już wtedy mikroskopy, tak pół 
żartem, pół serio. Zainteresowa-
nie cytogenetyką, czyli chromoso-
mami zwierząt domowych, wynikało 
z tego, że w pracy magisterskiej 
badałem chromosomy lucerny, czyli 
rośliny. Przeszedłem potem do pracy 
w Zakładzie Genetyki i Podstaw 
Hodowli Zwierząt i zainteresowanie 
chromosomami mi pozostało do dnia 
dzisiejszego.

Dlaczego chromosomy zwierząt 
domowych? W latach 70. okazało 
się, że niektóre mutacje chromo-
somowe są dziedziczne i istotnie 
wpływają ograniczająco na płod-
ność zwierząt. Badania te były inspi-
rowane osiągnięciami cytogenetyki 
człowieka, które pod koniec lat 50., 
ujawniły pierwsze nieprawidłowości 
chromosomowe skutkujące zaburze-
niami rozwoju płci, takie jak zespół 
Turnera, czyli brak jednego chro-
mosomu X u kobiet, zespół Klinefel-
tera, czyli dodatkowy chromosom 
X u mężczyzn, albo wreszcie zespół 
Downa, dodatkowy chromosom 
numer 21. Są to bardzo znane przy-
padki nieprawidłowości. Wystepują 
u ludzi dość często i wywołują bez-
płodność i zaburzenia rozwojowe, 
nie tylko płci. Zaczęliśmy poszu-
kiwania takich mutacji u zwierząt 
domowych, które wykazywały się 
obniżonymi parametrami reproduk-
cyjnymi, bo ma ona fundamentalne 
znaczenie w hodowli. 

Okazało się, że nieprawidłowości 
chromosomowe faktycznie wystepują 
u różnych gatunków zwierząt, m.in. 
u świń. Występują u nich dziedziczne 
mutacje, które nazywamy transloka-
cjami wzajemnymi. One powodują, że 
normalnie rozwinięte zwierzęta mają 
obniżoną reproduktywność nawet 
o pięćdziesiąt procent, z ogromną 
stratą dla hodowców. Z kolei bada-
nia koni, głównie klaczy, wykazały, że 
główną przyczyną ich niepłodności 
jest to, co u ludzi nazywamy zespo-
łem Turnera. W przypadku zwierząt 
mówimy raczej o monosomii chro-
mosomu X. Występuje ona najczęściej 
u klaczy, natomiast u świń i krów nie 
wystepuje wcale, a czasem pojawia 
się u psów i kotów. Gdy porównywa-
liśmy nasze badania z tym, co wiemy 
o genetyce człowieka, okazało się, że 
przyczyny niepłodności nie do końca 
mają identyczne odzwierciedlenie 
u zwierząt. Przyczyny są gatunkowo 
specyficzne. Rozwijając te badania 
w pewnym momencie rozszerzyliśmy 
nasze zainteresowania badawcze na 
zaburzenia rozwoju płci, czyli sytu-
ację, w której płeć chromosomowa, 
czyli dwa X u osobnika żeńskiego, 
X i Y u męskiego, nie ma zgodności 
z prawidłowym rozwojem cech płcio-
wych. Mówiąc krótko, u osobników 
z układem żeńskim stwierdzane są 
cechy męskie i odwrotnie. Zaburzenia 
te wystepują oczywiście u ludzi i po 
ponownym przyrówaniu, znów oka-
zało się, że to co jest bardzo rzadkie 
u ludzi, u niektórych gatunków wystę-
puje często. 

Takim gatunkiem, którym się zaj-
mujemy intensywnie od ponad dzie-
sięciu lat jest pies. Częste są przypadki 
samic psów, które mają dwa chro-
mosomy X, ale rozwijają cechy żeń-
skie i męskie. Do tego stopnia, że 

mają albo jądra, gonady męskie, albo 
jajnikojądra, a obok tego macicę 
i nasieniowody, a zewnętrzne narządy 
płciowe mają oznaki wirylizacji, czyli 
cech męskich. Okres naszego zainte-
resowania zaburzeniami rozwoju płci 
był powiązany z uruchomieniem na 
naszym wydziale kierunku weteryna-
ria. Nasze badania bowiem interesują 
przede wszystkim lekarzy weterynarii, 
choć oczywiście interesują też hodow-
ców. Chcemy znaleźć przyczynę tych 
zaburzeń i odpowiedzieć na pytanie 
o ich dziedziczność. Obecnie badamy 
psy i koty. Przykładowo, u ludzi znany 
jest zespół de la Chapelle, znany też 
pod nazwą „mężczyźni XX”. Człowiek 
ma wtedy dwa chromosomy X, jed-
nak fenotypowo pozostaje mężczy-
zną. Zachodzi więc nieprawidłowość. 
Przyczyna tego zjawiska u mężczyzn 
jest przede wszystkim efektem niepra-
widłowego zajścia crossing-over, czyli 
rekombinacji genetycznej. Kluczowy 
dla rozwoju płci męskiej gen SRY 
zostaje przeniesiony z chromosomu Y 
na chromosom X. Czyli de facto taka 
osoba ma dwa chromosomy X, ale 
ale w jednym z nich występuje gen 
SRY, powodujący rozwój w kierunku 
męskim. Zbadano dziesiątki tysięcy 
zwierząt domowych, ale takiego przy-
padku u nich nie znaleziono. Nam 
udało się w krótkim okresie czasu 
znaleźć dwa takie przypadki u kotów. 
Pokazuje to, że nie można przyjąć, że 
to co wiemy o przyczynach obniżo-
nej płodności i zaburzeń rozwoju płci 
u ludzi wygląda tak samo u zwierząt. 
Gatunki te mają rózną specyficzność. 
Co z tego wynika? W naszych anali-
zach cytogenetycznych i molekular-
nych badamy przypadki zaburzeń 
płci stwierdzone przez lekarzy wete-
rynarii w swoich klinikach czy przy-
chodniach w kraju i za granicą. My pr
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dać pod kątem chromosomowym i mole-
kularnym, po czym udzielić odpowiedzi na 
pytanie, czy zaburzenia są dziedziczne. Przy 
okazji publikujemy nasze wyniki w dobrych 
czasopismach.

MZ: Czy istnieje jakaś szczególnie 
interesująca kwestia, która jest obiek-
tem Pana badań?

MŚ: Od kilku lat zajmujemy się jeszcze 
trudniejszym zagadnieniem, czyli podło-
żem genetycznym wnętrostwa, tj. niezstą-
pienia jądra u samców psów. Wnętrostwo 
jest najczęstszą wadą u chłopców obok 
spodziectwa, czyli nieprawidłowego ujścia 
cewki moczowej. Występuje ono równie 
często u psów, ale jest rzadkie u innych 
gatunków zwierząt, co nie znaczy, że nie 
występuje w ogóle. Ponownie postaje pro-
blem weterynaryjno-hodowlany. Wete-
rynaryjny, bo trzeba interwencji lekarza 
weterynarii, najczęściej poprzez usunięcie 
takiego jądra, które jest w jamie brzusznej, 
bo ono ma skłonność do nowotworzenia. 
Jest to taka profilaktyka, żeby zapobiec 
rozwojowi nowotworu. Hodowlany z kolei, 
ponieważ gdy zwierzęta są obustron-
nymi wnętrami, nie produkują plemni-
ków, a gdy jednostronnymi, to prawidłowe 
jądro będzie produkowało plemniki, ale 
wówczas do potomstwa przekazywane 
są geny sprzyjające powstaniu tego zabu-
rzenia. Naszym zadaniem jest szukanie 
takich genów i jego wariantów, które są 
z tym związane. Widzimy w tej chwili, że 

ekspresja genów w jądrach zstąpionych 
(występujące w mosznie) i niezstąpionych 
(pozostające w jamie brzusznej w kanale 
pachwinowym) jest dramatycznie różna. 
Szukamy wariantów genetycznych, które 
odpowiadają za te różnice i mogłyby być 
wykrywane w badaniach diagnostycznych 
wykonywanych na bazie komórek krwi, 
czy cebulek włosowych. Wiemy, że przede 
wszystkim różnica tej ekspresji polega 
na tym, że jądro zlokalizowane w jamie 
brzusznej, czy kanale pachwinowym działa 
w innym środowisku, bo jest poddane wyż-
szej temperaturze, aniżeli w mosznie. Gdy-
byśmy znaleźli taki marker genetyczny, 
a mam nadzieję, że może nam się to uda, 
to wtedy oczywiście dla hodowcy byłoby 
to ważne, bo wówczas wiedziałby, że przy 
istnieniu takiego markera genetycznego, 
może w jego hodowli pojawić się ta nie-
pożądana wada. 

Reasumując, zajmujemy się badaniami 
wad rozwojowych związanych z płodno-
ścią i rozwojem płci w tym celu, aby zna-
leźć ich przyczyny. Dzięki temu możemy 
zaoferować hodowcom i lekarzom wete-
rynarii narzędzie do diagnozy, bo w każ-
dym działaniu medycznym, czy to będzie 
medycyna człowieka czy medycyna wete-
rynaryjna, punktem wyjścia jest diagnoza. 
Dopiero znając diagnozę możemy rozwi-
jać jakąś terapię, możemy stosować jakieś 
procedury hodowlane, które będą na przy-
kład zapobiegały utrwalaniu się tej wady 
w danej rasie czy w danej populacji. 

Uważam, że współczesna hodowla 
i współczena weterynaria w bardzo dużym 
stopniu opierają się na osiągnięciach gene-
tyki molekularnej, czerpiąc dużo z wiedzy 
o genetyce molekularnej człowieka, ale 
również pokazując, że te mechanizmy, 
które prowadzą do podobnych zmian 
nie muszą mieć takiego samego podłoża. 
Chciałbym dodać, że jeszcze niedawno 
nie korzystało się ze zwierząt domowych 
jako modeli biomedycznych na potrzeby 
medycyny człowieka. Współcześnie pro-
wadzone są badania z zakresu terapii 
genowej chorób dziedzicznych psa mają-
cych swoje odpowiedniki w chorobach 
człowieka. Jeśli taka terapia jest skuteczna 
i bezpieczna u psów, to jest to ważny argu-
ment do podjęcia prób klinicznych u ludzi. 
Innym podejściem jest uzyskiwanie zmo-
dyfikowanych genetycznie świń, które roz-
wijają chorobę taką samą jak człowiek i na 
tym modelu można testować różnego 
rodzaju terapie. Mysz i szczur to nie są ide-
alne modele dla człowieka, bo podobień-
stwo genetyczne człowieka oraz świni lub 
psa jest większe niż człowieka i gryzoni. 
Mamy szereg chorób, gdzie mutacja tego 
samego genu człowieka i myszy nie daje 
tego samego efektu klinicznego u czło-
wieka i myszy przy chorobach monoge-
nowych. Wiedząc wszystko o zwierzętach, 
chcemy móc skutecznie przyrównywać je 
z człowiekiem. Tworzymy przecież jeden 
złożony system, gdzie nie ma bytów kom-
pletnie różnych.

MZ: Zajmuje się Pani fizjologią 
i biochemią zwierząt. Proszę przybliżyć 
swoją działalność naszym czytelnikom.

Katarzyna Szkudelska: Reprezentuję 
dosyć duży zespół młodych naukowców, 
którzy zajmują się szeroko rozumianą regu-
lacją metabolizmu, zarówno w kontekście 
fizjologicznym, jak i patologicznym. Ten 
drugi kontekst naszych badań odnosi się 
przede wszystkim do otyłości i cukrzycy, 
również insulinooporności. Koncentrują 
się one na poziomie in vitro, jak i in vivo. 

Badamy procesy w komórkach wykorzystu-
jąc komercyjne linie komórkowe, ponadto 
pracujemy z komórkami, które sami izolu-
jemy z tkanek zwierząt – np. laboratoryj-
nych, jak myszy i szczury, ale także świni, 
konia czy człowieka. Ważnym aspektem 
naszych działań naukowych są doświad-
czenia na żywych zwierzętach. Komplek-
sowe podejście pozwala na poznanie 
pełnego obrazu regulacji metabolizmu. 
Badania, które dotyczą ostatnich lat, zwią-
zane są z odkrywaniem nowych czynników, 

które regulują metabolizm. Są to hormony 
peptydowe, które charakteryzują się dzia-
łaniem nie tylko w tkankach, które koja-
rzymy z metabolizmem. Wydzielane są one 
m.in. w mózgu, stąd określa się je mianem 
neuropeptydów. Okazuje się, że jeśli cho-
dzi o regulację homeostazy energetycznej, 
pobierania pokarmu, a pośrednio masy 
ciała, to bardzo wiele regulacji odbywa się 
właśnie na poziomie mózgu, a konkretnie 
na poziomie jednej z jego części – pod-
wzgórza. Wiadomo, że na tym poziomie 

O zaskakujących 
odkryciach
prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo.
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odbywa się także regulacja innych proce-
sów, m.in. rozrodczych. Problemy z regula-
cją funkcji rozrodczych często towarzyszą 
chorobom metabolicznym. Dlatego nasze 
zespoły badają m.in. możliwość wpływu 
patologii takich jak otyłość i cukrzyca na 
regulację procesów związanych z rozro-
dem, właśnie na poziomie podwzgórza. 

Otyłość i cukrzyca, szczególnie 
cukrzyca typu 2, która jest wynikiem nie-
właściwego sposobu życia: małej aktyw-
ności fizycznej i nieodpowiedniej diety, 
to choroby metaboliczne, których wystę-
powanie kojarzone jest z państwami 
o wysokim poziomie dobrobytu. Oka-
zuje się jednak, że choroby metaboliczne 
to nie tylko domena krajów wysoko roz-
winiętych i bogatych. Pojawiają się one 
także w krajach o niższym poziomie życia, 
bowiem żywność jest tam bardzo złej jako-
ści. W społeczeństwach tych problemy 
związane z otyłością i cukrzycą niestety 
dynamicznie rosną. Ostatnia pandemia na 
pewno sprzyja niewłaściwemu odżywia-
niu, powoduje, że jesteśmy mniej aktywni 
fizycznie i dostarczamy organizmowi nad-
miar energii w posiłkach, które spożywamy. 
Można więc przypuszczać, że przyczy-
nia się do dalszego wzrostu występowa-
nia chorób metabolicznych. Duży wzrost 
liczby chorych na cukrzycę dotyczy także 
naszego kraju – mamy obecnie ponad 3 
miliony chorych na cukrzycę. Problem jest 
więc ciągle aktualny. 

Do tkanek zaangażowanych w regu-
lację metabolizmu, których patologia 
związana jest z występowaniem cukrzycy 
należy wątroba, tkanka mięśniowa i tkanka 
tłuszczowa. Co ciekawe – do lat 90. tkanka 
tłuszczowa była uważana jedynie za rezer-
wuar energii gromadzonej po spoży-
ciu posiłku i uruchamianej w momencie, 
kiedy nic nie jemy lub kiedy podejmujemy 
wysiłek fizyczny. Dopiero od lat 90., kiedy 
zidentyfikowano pierwszy hormon wydzie-
lany przez tkankę tłuszczową, zaczęła ona 

być postrzegana również jako narząd 
wydzielniczy. Obecnie znanych jest kilka-
set różnych czynników wydzielanych przez 
komórki tłuszczowe i nieustannie odkry-
wane są kolejne. Czynniki te mają bardzo 
istotne znaczenie dla regulacji wielu pro-
cesów w całym organizmie, w tym w regu-
lacji metabolizmu.

Wracając do tematu nowych aktyw-
nych peptydów – jest ich coraz więcej – 
od mniej więcej 2000 roku obserwuje się 
dynamiczny wzrost odkryć w tym zakresie, 
oczywiście nie tylko w tkance tłuszczowej.

MZ: Proszę powiedzieć, czy my prze-
żywamy jakiegoś rodzaju ewolucję?

KS: To nie jest związane z ewolu-
cją. Dynamika w zakresie tych odkryć 
związana jest raczej z nowoczesnymi 
narzędziami badawczymi. Nie są to już 
klasyczne sposoby, gdzie musimy wykonać 
jakieś eksperymenty, mieszać coś w pro-
bówce. Obecnie równie często korzysta 
się z metod bioinformatycznych. Odkryte 
w ten sposób zostały niektóre z pepty-
dów, na przykład speksyna. W przypadku 
peptydów o stosunkowo prostej budowie, 
metody bioinformatyczne w zupełności 
wystarczają, żeby określić ich potencjalną 
aktywność, czy możliwość wiązania 
z receptorem. Moi współpracownicy kon-
sekwentnie zdobywają finansowanie 
na badania, których przedmiotem jest 
poznanie działania tych peptydów. Nasze 
możliwości w zakresie prowadzenia eks-
perymentów są bardzo szerokie – labora-
toria mamy bardzo dobrze wyposażone. 
Posiadamy także liczne kolekcje komórek 
aktywnych metabolicznie i endokrynnie, 
zarówno komórki trzustki, jak i komórki 
tłuszczowe i mięśniowe, a także, jak już 
wcześniej wspomniałam, pozyskujemy je 
też od zwierząt. Mamy możliwości oraz 
procedury, które pozwalają na badanie 
wszystkich tych typów komórek. 

Nasze zespoły wyjaśniły już mechani-
zmy działania wielu peptydów w komór-

kach związanych z metabolizmem. Wiemy, 
w jakim zakresie wybrane peptydy wpły-
wają na adipogenezę (powstawanie 
nowych komórek tłuszczowych), na gro-
madzenie lipidów w komórkach tłuszczo-
wych, czy też na ich uwalnianie z komórek. 
Wykazaliśmy także, że komórki tłuszczowe 
produkują różne aktywne peptydy, a także, 
że mają receptory, dzięki którym określone 
peptydy mogą na te komórki oddziaływać. 
Zaobserwowaliśmy również, że mogą one 
modyfikować aktywność wydzielniczą 
komórek i wysp trzustkowych. Analizy pro-
wadzimy też oczywiście na poziomie mole-
kularnym. 

Wyniki badań in vitro stanowią następ-
nie podstawę badania tych regulacji 
w układzie bardziej złożonym – na pozio-
mie organizmu – a więc in vivo. By takie 
doświadczenia in vivo móc przeprowa-
dzić, trzeba spełnić bardzo wymagające 
warunki komisji etycznej. Uzyskujemy jed-
nak akceptację naszych wniosków – obec-
nie badania są prowadzone w zakresie 
analizy działania kilku peptydów. Zazwy-
czaj do badań wybieramy te peptydy, 
które dobrze rokują jako biomarkery. 
Mogą one być następnie testowane jako 
związki będące potencjalnym celem terapii 
w otyłości, insulinooporności czy cukrzycy. 
Mamy spore sukcesy w zakresie tych badań 

– wyniki publikujemy w prestiżowych  cza-
sopismach i spotykają się one z dużym 
zainteresowaniem.

Ważnym aspektem naszych badań in 
vivo są różnice płciowe w aspekcie roz-
woju otyłości. Dane WHO wskazują na 
to, że jeżeli chodzi o np. o otyłość olbrzy-
mią, bardziej podatne są na nią kobiety niż 
mężczyźni i właśnie wśród kobiet wystę-
puje najwięcej przypadków tego rodzaju 
otyłości. Ich liczba dynamicznie rośnie 
w ostatnich latach. Widzimy więc, że płeć 
jest istotną zmienną w badaniach nad 
otyłością. Dotychczas wykorzystywano 
w badaniach samce, lecz w związku ze 
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bardzo mocno zwraca się uwagę na to, 
żeby badaniom podlegały również samice. 
W kontekście podatności osobników płci 
żeńskiej na otyłość olbrzymią, paradok-
salny może wydać się fakt, że żeńskie 
hormony – estrogeny – ograniczają nad-
mierny przyrost tkanki tłuszczowej i gro-
madzenie w niej lipidów. Są to kwestie, 
które wymagają jeszcze wyjaśnienia. Jedna 
z naszych koleżanek bada w jaki sposób 
otyłość i cukrzyca zmieniają funkcje neu-
ronów, które zaangażowane są w regula-
cję procesów rozrodczych, tzw. neuronów 
KNDy. Nazwa tych neuronów jest związana 
z trzema charakterystycznymi neuropepty-
dami wydzielanymi przez neurony w pod-
wzgórzu, między innymi z kisspeptyną. 
Wyniki badań wykazały różnice płciowe 
w funkcjonowaniu neuronów KNDy 
w cukrzycy typu 2. Przy okazji kisspeptyna 
okazała się również aktywnym peptydem 
w regulacji metabolizmu.

Podsumowując, istnieją wzajemne 
zależności pomiędzy regulacją metaboli-
zmu, homeostazy energetycznej i proce-
sów rozrodczych, a w przypadku samic ich 
poznanie ma szczególne istotne znaczenie 

– coraz częściej spotyka się choroby zwią-
zane występowaniem zaburzeń funkcji 
układu rozrodczego wynikające z patologii 
metabolicznych, np. u człowieka znany jest, 
towarzyszący otyłości, zespół policystycz-
nych jajników. Nasze zespoły, we współ-
pracy z innymi jednostkami badawczymi 
w kraju, wykorzystując szczurzy model tej 
choroby, podejmują badania w celu poz-
nania funkcji niektórych neuropeptydów 
w regulacji jej patofizjologii.

Niestety – osób z chorobami metabo-
licznymi ciągle przybywa, a ich przewlekły 
charakter wiąże się z rozmaitymi powikła-
niami, nie tylko ze strony układu rozrod-
czego, ale także wielu innych narządów. 

MZ: No właśnie. Czy są jakieś prze-
ciwdziałania?

KS: Jedyny skuteczny sposób, to 
zmiana naszych przyzwyczajeń. Nie da 
się ograniczyć procesów chorobowych 
bez drastycznej zmiany stylu życia, właści-
wej diety oraz większej aktywności fizycz-
nej. Żadne inne działania nie mogą pomóc, 
jeżeli się nie zacznie od tych zmian. Nato-
miast, jeżeli chodzi o peptydy, o których 
powiedziałam, to odpowiednio opraco-
wane terapie z ich wykorzystaniem, bądź 
regulujące ich aktywność w organizmie, 
będą mogły wspomagać interwencje 
u tych osób, u których choroby postępują 
i trudno odwrócić proces chorobowy. 

Jeszcze krótko powiem o badaniach, 
którymi zajmują się inni naukowcy naszej 
jednostki – zespół histologów. Koncen-
trują się one m.in. na badaniu budowy 

narządów zwierząt pod kątem ich adapta-
cji do różnych warunków w tym np. sposo-
bów odżywiania – takie analizy są istotne 
z punktu widzenia masowej produkcji mie-
szanek paszowych. Wykonuje się badania, 
w których porównuje się mikrostrukturę 
i ultrastrukturę narządów pokarmowych, 
np. języka u indyka. Dzięki tym  informa-
cjom można potem dobierać odpowied-
nią paszę dla tych zwierząt. Dowiadujemy 
się, jak ona powinna być podana i uformo-
wana, żeby przyswajalność składników 
pokarmowych była jak najlepsza. Dzięki 
nowoczesnym technikom mikroskopo-
wym struktury te można poznać na bardzo 
detalicznym poziomie, a dziedzina taka jak 
anatomia zyskuje nowy, ściśle użytkowy 
wymiar.

MZ: Może opowie Pani dokładniej 
o swoim ostatnim projekcie.

KS: Moje badania nie dotyczą takich 
związków, które odkrywane są w organi-
zmie, czyli endogennych, ale związków, 
które pochodzą z zewnątrz – egzogen-
nych. Zajmuję się m.in. badaniem dzia-
łania związków pochodzenia roślinnego. 
Ostatnio badałam związek o nazwie reswe-
ratrol. Jest on obecny w niektórych rośli-
nach, m.in. w winogronach, a konkretnie 
na ich skórkach, choć większe jego ilości 
znajdują się w czerwonym winie, a więc 
już po przetworzeniu winogron. Jednak 
najbogatszym źródłem tego związku jest 
rdestowiec ostrokończysty, Polygonum 
cuspidatum, w szczególności korzeń tej 
rośliny. Resweratrol ma wielokierunkowe 
działanie i jest szeroko wykorzystywany. 
Działa praktycznie we wszystkich ukła-
dach naszego organizmu – wspomaga 
pracę układu krwionośnego, ogranicza 
rozwój chorób neurodegeneracyjnych 
i ma  istotny wpływ na metabolizm. Zaj-
mowałam się wpływem tego związku naj-
pierw w badaniach in vitro określając jego 
działanie na metabolizm komórek tłuszczo-
wych, natomiast kolega z zespołu testo-
wał równolegle wpływ resweratrolu na 
wyspy trzustkowe, czyli struktury zaanga-
żowane m.in. w wydzielanie insuliny. Na 
podstawie wyników tych badań rozpo-
częliśmy doświadczenia in vivo z wyko-
rzystaniem tego związku. Udało nam się 
pozyskać finansowanie na badania zwią-
zane z bardzo nietypowym modelem 
cukrzycy – wykorzystywaliśmy model 
szczurów z cukrzycą typu 2, które nie były 
otyłe. Model ten jest rzadziej wykorzysty-
wany w badaniach – zazwyczaj bowiem 
cukrzycę typu 2 wiążemy z otyłością. Oka-
zało się, że resweratrol był bardzo aktywny 
u tych zwierząt. Chore szczury, pomimo, że 
nie rozwijały otyłości, to charakteryzowały 
się podwyższonym poziomem lipidów 
w takich tkankach jak mięśnie i wątroba, 

czyli w tkankach bardzo aktywnych 
w regulacji metabolizmu. Obserwowaliśmy 
także zwiększone procesy zapalne w tych 
tkankach. Resweratrol przywrócił prawi-
dłowe parametry u tych zwierząt i obniżył 
insulinooporność. Za najważniejszy wynik 
moich badań uważam odkrycie wpływu 
resweratrolu na mięśnie chorych zwierząt. 
Jest to jedna z istotniejszych tkanek, której 
dysfunkcja ma kluczowe znaczenie w prze-
biegu cukrzycy. Jeżeli mięśnie nie reagują 
prawidłowo na insulinę, rzutuje to w naj-
większym stopniu na organizm, gdyż jest 
to tkanka która stanowi największą masę. 
Resweratrol w istotny sposób obniżył gro-
madzenie się tłuszczu w mięśniach oraz 
parametry stanu zapalnego, i przywrócił 
prawidłową wrażliwość na insulinę w tej 
tkance. 

MZ: Czyli wynaleziono jakiś rewela-
cyjny lek?

KS: Jeśli chodzi o resweratrol jest to 
sprawa dosyć skomplikowana. Prepa-
raty zawierające resweratrol są komercyj-
nie dostępne, ale są to tylko suplementy. 
Resweratrol w zależności od tkanki może 
działać poprzez inne mechanizmy. Pro-
blem w tym, że jeżeli jakiś lek ma zostać 
dopuszczony do stosowania u ludzi, to 
jego działanie musi być zdefiniowane. 
W przypadku resweratrolu nie da się jed-
noznacznie zdefiniować mechanizmu jego 
działania, stąd można jedynie zalecać jego 
spożywanie i najlepiej w naturalnej postaci, 
np. w pokarmie czy napojach. W latach 90. 
XX wieku opublikowano badania epide-
miologiczne przeprowadzone we Francji, 
na dość dużej grupie mężczyzn w śred-
nim wieku spożywających tłuste posiłki, 
palących papierosy i pijących czerwone 
wino. Badano rozwój problemów z ukła-
dem krążenia i związaną z nimi śmiertel-
ność. Okazało się, że w stosunku do grupy 
kontrolnej, która różniła się tym, że wina 
nie spożywała, mężczyźni pijący wino byli 
znacząco mniej narażeni na rozwój cho-
roby niedokrwiennej serca i związaną z nią 
śmiertelnością. Zjawisko zostało nazwane 

„francuskim paradoksem” i takie określe-
nie istnieje dziś w literaturze naukowej. 
Od tego momentu badania nad reswe-
ratrolem zaczęły się dynamicznie rozwi-
jać. Chociaż w winie jest bardzo niewiele 
tego związku, to jednak zawiera ono jesz-
cze około trzydziestu innych związków 
podobnych do resweratrolu, które, tak 
jak on, należą do tzw. polifenoli. Ich pozy-
tywne efekty działania prawdopodob-
nie sumują się po spożyciu wina. Staje się 
więc ono zdrowszą alternatywą w porów-
naniu z innymi trunkami. Liczne badania 
wskazują, że taki addytywny efekt działa-
nia kilku związków w mieszaninie jest cza-
sami bardzo spektakularny. 
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MZ: Zajmuje się Pan ekologią beha-
wioralną, wpływem klimatu na orga-
nizmy żywe, krajobrazem rolniczym, 
ekologią miast oraz popularyzowa-
niem ptakoterapii – na czym to wszystko 
polega?

Piotr Tryjanowski: Tak, wymieniony 
zestaw zagadnień, dość dobrze oddaje 
to, co mnie interesuje. Nasz zespół w Kate-
drze Zoologii jest bardzo specyficzny, bo 
nie boi się łączyć nauk i patrzeć szerzej na 
zjawiska przyrodnicze. Interesuje nas nie 
tylko sam osobnik, ale cała populacja, czyli 
grupa osobników żyjąca na jednym tere-
nie, a nawet układy wielogatunkowe. To 
jest tak naprawdę nasz punkt wyjścia, czyli 
badania ekologiczne jako relacja między 
organizmem a środowiskiem. Staramy się 
znaleźć to, co odpowiada za siłę tych połą-
czeń. Z jednej strony pytamy, jak mocno 
czynniki środowiska, czyli wspomniany 
klimat, urbanizacja, czy relacje z człowie-
kiem wpływają na populację, głównie na 

zachowania zwierząt, a później też na wiel-
kość populacji. Z drugiej, interesują nas też 
same czynniki wewnętrzne tych zwierząt, 
czyli zróżnicowanie indywidualne wynika-
jące zarówno z wyposażenia genetycznego, 
jak i z interakcji materiału genetycznego 
ze środowiskiem, czyli chociażby z tem-
peraturą. Okazuje się, że jedne geny lepiej 
sprawdzają się w jednych temperaturach, 
inne gorzej. Badamy najróżniejsze gatunki 
zwierząt, od bezkręgowców, czyli owadów 
i ślimaków, kleszczy, aż po kręgowce, czyli 
w naszym wypadku – głównie ptaki, ale też 
płazy i gady. 

Gdy popatrzymy na historię relacji 
człowieka ze zwierzętami, to odkrywamy 
zaskakujące rzeczy. Wiele wspominamy 
o udomowieniu bydła, psa czy kota, ale 
rzadziej dociera do nas, iż być może dwie 
pierwsze interakcje pomiędzy zwierzę-
tami i ludźmi dotyczyły ptaków. Pierwsza 
dotyczyła miodowodów, czyli afrykań-
skich ptaków, które potrafią wskazać 

miejsce naturalnych pni pszczelich, czyli 
takich pierwotnych barci. Same nie 
jedzą ani miodu, ani pszczół, ale odży-
wiają się woskiem – człowiek zaś go nie 
trawi. Była to więc obopólna korzyść. 
Druga interakcja ma już bardziej zwią-
zek z relacją weterynaryjną, bo mowa 
o człowieku i sępie. Dla wielu ludzi sęp 
to nieprzyjemny obraz żałoby. Pełnią 
one jednak olbrzymią funkcję ekosyste-
mową, między innymi jako „sanitariusze 
środowiska”. Dzisiaj są mocno zagrożone 
poprzez pojawienie się diklofenaku 
w antybiotykach stosowanych w hodowli 
bydła, głównie na Półwyspie Iberyjskim. 
Nasz gatunek jeszcze przed wynalezie-
niem ognia najprawdopodobniej miał 
olbrzymie kłopoty z trawieniem białka 
zwierzęcego, a sępy bardzo sprawnie 
wynajdowały padlinę. Człowiek obser-
wując je na niebie, potrafił zdiagnozować, 
gdzie znajdowała się lekko nadtrawiona 
już padlina. 
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MZ: Czyli ptaki były kluczowe w ewo-
lucji człowieka?

PT: Możliwe, że pomogły mu prze-
trwać. Specjalnie mówię o tych ewolu-
cyjno-historycznych zaszłościach, bo one 
mocno wpływają na postrzeganie tych 
zwierząt, na kulturę, i na odpowiedź na 
pytanie dlaczego ptaki były tak mocno 
związane z człowiekiem? Proszę zoba-
czyć, że w sztukach teatralnych, w prozie, 
w poezji, w malarstwie, w zasadzie wszę-
dzie mamy do czynienia z ptakami. Gdy 
spojrzy się na liczbę prac zoologicznych, 
to ptaków jest raptem niecałe jedenaście 
tysięcy gatunków, czyli tyle, ile samych 
gatunków owadów w Wielkopolsce. A jed-
nak około 40% wszystkich prac o zwie-
rzętach dotyczy ptaków, między innymi 
dlatego, że są one tak fascynujące. To 
powoduje, że trzeba szukać coraz subtel-
niejszych tematów badawczych, żeby się 
spozycjonować wśród innych badaczy, a to 
wymaga nie tylko pomysłów tego, co się 
chce badać, ale też dostępu do sprzętu. My 
też z niego korzystamy, chociażby z nadaj-
ników satelitarnych, które jeszcze dzie-
sięć lat temu kosztowały około 30 tysięcy 
złotych, a w tej chwili znaleźć je można 
po parę tysięcy. Sprzęt jest coraz łatwiej 
dostępny, a więc możliwości także się 
zwiększają. 

Aktualnie robimy taką rzecz, która jesz-
cze trzy lata temu była nie do wyobraże-
nia. Zastanawialiśmy się, jak ptaki śpią, 
bo wiemy, że śpią inaczej niż my, ponie-
waż u nich wyłącza się tylko jedna półkula. 
Praktycznie cały czas są w stanie czuwania, 
a teraz mamy już tak dokładne nadajniki, 
że gdy bocian poruszy się kilka centy-
metrów, to my widzimy to na czujnikach, 
do tego stopnia, że teraz jesteśmy w sta-
nie badać liczbę uderzeń serca na minutę 
czy wysokość lotu. To wszystko wiąże się 
z tym, że żyjemy w czasach olbrzymich 
zmian antropogenicznych, związanych 
przede wszystkim ze zmianami klimatu 
i przekształceniami środowiska. Mając 
informacje o tych podstawowych parame-
trach, jesteśmy w stanie modelować, prze-
widywać, albo tworzyć predykcję tego, co 
może się wydarzyć w przyszłości. W moim 
zespole próbujemy łączyć te masowe dane, 
które albo sami zdobywamy z terenu, albo 
pozyskujemy przez wykorzystanie mediów 
społecznościowych. Powstałe w ten spo-
sób wspólne bazy danych służą do pre-
dykcji tego, co będzie w przyszłości – jak 
na przykład zmieni się temperatura, jak 
będzie wyglądało rozmieszczenie orga-
nizmów, jak zmieni się ich zachowanie 
i które gatunki stracą lub zyskają na tych 
zmianach. Mogę powiedzieć, że zazwy-
czaj zyskują gatunki negatywnie przez nas 
postrzegane. 

MZ: A czym jest ptakoterapia?
PT: Tę kwestię warto rozpocząć od 

stwierdzenia, że w naszym zespole jest też 
pracownia neurobiologii, co dla niektórych 
jest egzotyczne, że neurobiologia łączy się 
z ekologią populacji. Oczywiście wiemy już 
dzisiaj, że w ekologii behawioralnej pod-
stawowym pytaniem są różnice międzypł-
ciowe i relacje między płciami. Próbujemy 
zobaczyć, jak pewne różnice na pozio-
mie funkcjonowania mózgu, a dokład-
niej układu nerwowego – bo mózg nie 
musi być zawsze zaangażowany – wpły-
wają na porozumienie pomiędzy płciami 

i jakie to ma konsekwencje, m.in. reproduk-
cyjne. To też się przekłada na to, co dzieje 
się w populacji. Specjalnie o tym mówię, 
bo kwestia ptakoterapii porusza pewien 
zabawny wątek – jak wiele musiało upły-
nąć wody w Wiśle i Warcie, żebyśmy wrócili 
do czegoś, co było dla naszych dziadków 
oczywistością – kontakt z przyrodą fanta-
stycznie wpływa na nasz mózg. Rzeczywi-
ście, kiedyś nie mieliśmy narzędzi do tego, 
żeby to badać, ale teraz można wysłać ludzi 
na wycieczkę ornitologiczną z lornetką, 
kazać napluć w probówkę i zobaczyć, jak 
hormony stresu albo hormony szczęścia 
ekspanują w zależności od tego, co czło-
wiek ogląda. Mamy w planach zakup Eye 
Tracker’a, czyli urządzenia śledzącego ruch 
gałek ocznych. Tego się nie da oszukać, tak 

jak, chociażby, ankietera, któremu można 
powiedzieć, że „służy mi spacer”, „podoba 
mi się zwierzę”, czy „nie podoba mi się 
zwierzę”. Dzisiaj możemy dążyć do obrazu 
zobiektywizowanego i w tym kierunku 
chcemy rozwinąć ptakoterapię. 

Często chodzi tylko o to, aby zmienić 
„filozofię życia” – prawidłowe odżywianie 
się i zwiększenie ruchu. Ptakoterapia to 
świetny pomysł dla tych najmniej zmoty-
wowanych. Problem z biernością, zwłasz-
cza po pięćdziesiątym roku życia, to 
poważny problem w psychiatrii. Zalece-
nie przez lekarza ruchu to trywialna rzecz, 

tak jak wypisanie recepty. Spowodowa-
nie tego, to już zupełnie inna kwestia. Jest 
wiele możliwości. Kupując kota, zazwy-
czaj jeszcze bardziej nie chcemy opusz-
czać domu. Niektórzy kupują sobie psa 
i metoda ta jest dobra, chociaż w niepo-
godę nie cieszymy się ze spacerów z czwo-
ronogiem. Tymczasem oglądanie ptaków 
sprawdza się nawet w czasie największych 
mrozów i ulew. Wraz z Christophem Ran-
dlerem z Uniwersytetu w Tybindze poka-
zaliśmy, że to jest prawdopodobnie jedyny 
rodzaj aktywności hobbystycznej, gdzie 
przy pewnym poziomie doświadczenia 
i znajomości ptaków w słabej pogodzie, 
deszczu czy wietrze, specjalnie wycho-
dzi się na powietrze, aby szukać rzadkich 
gatunków ptaków. Drugie w zestawieniu 
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MZ: Przewodniczy Pan Katedrze 
Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców. 
Proszę nieco opowiedzieć o swoich naj-
nowszych osiągnięciach naukowych.

Piotr Ślósarz: Cóż, badania i roz-
wój naukowy to proces ciągły, nie spo-
sób mówić o osiągnięciach najnowszych 
bez odwołania się do korzeni. W moim 
wypadku te korzenie są związane z wytwa-
rzaniem nowych linii i ras owiec. Miałem 
zaszczyt uczestniczyć w pracach zespołu, 
który wyhodował pierwsze w Polsce syn-
tetyczne rasy mięsne: białogłową i czarno-
głową owcę mięsną oraz szereg cennych 
linii krzyżowniczych. Wcześniej, zanim 
podjąłem pracę na 
uczelni, w naszej 
jednostce wytwo-
rzono owcę wielko-
polską – drugą pod 
względem liczebno-
ści rasę owiec w Pol-
sce, co świadczy o jej 
znaczeniu w okresie 
rozkwitu krajowego 
owczarstwa. Tworze-
nie nowych populacji 
zwierząt hodowla-
nych było istotnym 
trendem w bada-
niach zootechnicz-
nych w połowie XX 
wieku i nasz wydział 
ma tutaj wielkie osią-
gnięcia. Poza wspominanymi już rasami 
owiec trzeba przypomnieć dwie rasy świń: 
złotnicką białą oraz złotnicką pstrą – rasy 
objęte dzisiaj programem ochrony zaso-
bów genetycznych. Prowadzenie ksiąg 

hodowlanych i ocenę użytkowości tych 
zwierząt powierzono naszemu zespołowi, 
co stanowi swoisty pomost pomiędzy prze-
szłymi dokonaniami a teraźniejszością 
badań prowadzonych w katedrze, którą 
kieruję.

W ten sposób doszliśmy do współcze-
snego profilu naukowego Katedry Hodowli 
Zwierząt i Oceny Surowców, który obej-
muje szeroki zakres zagadnień dotyczących 
chowu, hodowli i użytkowania głów-
nych gatunków zwierząt gospodarskich 
(bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwie-
rząt futerkowych i drobiu) w kontekście ich 
dobrostanu, behawioru oraz pozyskiwania 

wysokiej jakości produktów (mięsa, mleka, 
jak, okrywy włosowej) o walorach proz-
drowotnych. Właśnie dobrostan zwierząt, 
który pozwala na uzyskiwanie wysokiej 
jakości produktów zwierzęcych i w efek-

O badaniach 
nad 
dobrostanem 
zwierząt

prof. dr hab. Piotr Ślósarz prorektor ds. studiów UPP, kierownik 
Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców. Członek Krajowej Rady 
Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. 

było wędkarstwo, którym też zajmuje się 
zespół w naszej katedrze. Kiedyś mieliśmy 
takie hasło opisujące nasz wydział: „O zwie-
rzętach chcemy wiedzieć wszystko”. Uwa-
żam, że było ono naprawdę bardzo dobre, 
bo łączyło weterynarię, zootechnikę i nauki 
biologiczne. Myślę, że wspólnie staramy się 
to właśnie robić. Każdy z nas kawałek tego 
puzzla dokłada.

MZ: A co można stwierdzić, gdy np. 
ja, będąc małą dziewczynką, ucinałam 
kijek, kupowałam żyłkę i haczyk, nakła-
dałam spławik i szłam łowić? Mama czę-
sto ganiła mnie za przynoszenie małych 
rybek do domu. Musiałam je sama zabić, 
oprawić i zjeść. Czy to może świadczyć 
o jakichś specyficznych cechach?

PT: Myślę, że to bardzo normalne. 
Ewolucyjnie Homo sapiens był gatunkiem, 
który chciał coś upolować. Na pracę mózgu 
nakładają się dwa elementy. Jeden z nich 
to zdobycie jedzenia, drugi to efekt zasko-
czenia lub niespodzianki. Dlatego niektóre 
aktywności hobbystyczne typu wędkar-
stwo albo obserwacja ptaków są tak niesa-
mowite, bo jest pewna nieprzewidywalna 
nagroda, ten element ruletki. Chroni to 
nasz mózg przed wypaleniem się oraz 
popadnięciem w rutynę.

MZ: A grzybobranie?
PT: Grzyby może też, ale jak się ma 

sprawdzone miejsca, to nie ma takiego 
efektu...

MZ: Nie wiadomo też, czy grzyb jest 
jadalny.

PT: Wtedy jest efekt ruletki... (śmiech). 
Fascynujące, jaki ogromny skok wykonały 
nauki o życiu w ciągu ostatnich dwóch 
dekad.

MZ: Powrócę do moich dziecięcych 
wspomnień. Wówczas naciągałam na 
haczyk dżdżownice, a dzisiaj bym tego 
nie zrobiła.

PT: To ciekawe co Pani mówi, bo dzisiaj 
mamy do czynienia z kryzysem relacji czło-
wiek-zwierzę. Zwierzęta traktujemy jako 
pełnoprawnego członka rodziny, a z dru-
giej strony brakuje takiej zwykłej relacji, 
która pokazywałaby co to za gatunek, dla-
czego coś robi, jak go poznać. Parę lat temu 
w czasopiśmie „Science” był bardzo ciekawy 
artykuł, który twierdził, że młoda genera-
cja lepiej rozpoznaje Pokemony niż realne 
zwierzęta ze swojej okolicy. Nie chodzi 
nawet o to, że miały z nimi częstszy kontakt, 
ale młodsi lepiej utrwalali cechy fikcyjnych 
Pokemonów. Ma to swoją nazwę – syn-
drom deficytu natury. Dżdżownice i ryby 
z Pani opowieści wymagały brudu i bez-
pośredniego kontaktu. Dzisiaj najczęściej 
nazywa się zwierzęta albo gatunkami sto-
warzyszonymi, albo czymś do zjedzenia lub 
zbadania. Zapomina się o tym elemencie 
terapeutyczno-poznawczym.
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cie produkcję zdrowej żywności o walo-
rach funkcjonalnych i prozdrowotnych 
jest swoistą osią współczesnych zintegro-
wanych badań zootechnicznych i wetery-
naryjnych. Jest to naturalna odpowiedź 
na aktualne oczekiwania społeczne zwią-
zane z rosnącą świadomością konieczno-
ści ochrony zwierząt i ich humanitarnego 
traktowania oraz potrzebą zdrowego 
odżywiania się i ekologicznego sposobu 
życia. Te dwa aspekty: dobrostan zwie-
rząt i dobra jakość produktów są niero-
zerwalnie powiązane, nie można uzyskać 
wysokiej produktywności od zwierząt 
chorych, zaniedbanych, utrzymywanych 
w niewłaściwych warunkach. Dlatego 
właśnie, świadomi i dobrze wykształceni 
hodowcy zwierząt – zootechnicy i leka-
rze weterynarii – są w awangardzie tro-
ski o właściwie rozumianą, racjonalną 
ochronę praw i dobrostanu zwierząt, mimo 
często powierzchownego i zniekształ-
conego obrazu w środkach masowego 
przekazu. Dobrym przykładem takiego 
kierunku działania jest aktualnie realizo-
wany w naszym zespole projekt poprawy 
dobrostanu trzody chlewnej poprzez stałe 
monitorowanie zmian ich behawioru oraz 
temperatury ciała za pomocą kamer termo-
wizyjnych, co pozwala na wczesne wykry-
wanie stanów subklinicznych i klinicznych, 
wczesne izolowanie zwierząt chorych lub 
zagrożonych od reszty stada i w ten spo-

sób ograniczenie zużycia leków. W efekcie 
uzyskujemy poprawę dobrostanu zwie-
rząt oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa 
pozyskiwanego mięsa. W naszej jednostce 
funkcjonuje szereg zespołów badawczych 
integrujących zootechników i lekarzy 
weterynarii w badaniach nad wpływem 
warunków środowiskowych na produk-
cyjność zwierząt, jakość higieniczną i war-
tość odżywczą pozyskiwanych surowców. 
Prowadzone są m.in. intersujące badania 
dot. wartości odżywczej jaj rożnych, w tym 
niszowych gatunków drobiu; testowane są 
innowacyjne produkty z mleka owiec, kóz 
i klaczy; badana jest jakość mięsa rożnych 
gatunków zwierząt, w tym rodzimych ras 
świń w kontekście produkcji wyrobów deli-
katesowych.

Ten ostatni aspekt oceny wartości 
rzeźnej i jakości mięsa różnych gatunków 
zwierząt jest najbliższy moim zaintereso-
waniom naukowym. Zapoczątkowałem 
prowadzenie w Polsce badań nad wykorzy-
staniem ultrasonografii do nieinwazyjnego 
szacowania marmurkowatości (zawarto-
ści i rozmieszczenia tłuszczu śródmięśnio-
wego) u żywych owiec oraz w tuszach 
jagnięcych. Jestem współtwórcą patentu 
obejmującego niektóre elementy tej meto-
dyki. Obecnie, badanie te zostały przenie-
sione na trzodę chlewną i bydło mięsne 
jako gatunki o istotnym znaczeniu dla 
produkcji wysokiej jakości mięsa. Pro-

blem nieinwazyjnego szacowania mar-
murkowatości mięsa ma istotne znaczenie 
w procesie klasyfikacji technologicznej 
tusz zwierzęcych, poszerzając zakres tej 
klasyfikacji i zwiększając jej dokładność. 
W zakończonych niedawno badaniach, 
w szerokim interdyscyplinarnym zespole, 
udało się nam opracować i wdrożyć zauto-
matyzowany aparat do klasyfikacji tusz 
trzody chlewnej oparty o trójwymiarową 
analizę obrazu zwierząt. Wykorzystano 
w tych badaniach metodę skaningu lasero-
wego oraz tzw. kamery głębi. Zaletą propo-
nowanej metody jest odporność na wpływ 
środowiska panującego w zakładzie ubo-
jowym oraz niewielka ilość zajmowanego 
miejsca na linii technologicznej. Obecnie 
pracujemy nad podobnym rozwiązaniem 
do klasyfikacji bydła mięsnego, poszerzo-
nym o moduł usprawniający i automaty-
zujący pozyskiwanie informacji o stanie 
zdrowia poszczególnych ubijanych zwie-
rząt. Taka wielostronna i obiektywna 
klasyfikacja zwierząt rzeźnych służy bezpo-
średnio interesom hodowcy – jako informa-
cja zwrotna o oczekiwaniach i potrzebach 
przemysłu mięsnego i konsumentów, 
a także informacja o stanie zdrowia – 
zatem, m.in. o dobrostanie hodowanych 
zwierząt. W ten sposób można budować 
prawidłowe relacje uczestników całego 
łańcucha producentów i konsumentów 
żywności – to zadanie na dalsze lata.
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MZ: Owady jako pasza dla zwierząt 
to bardzo ciekawy pomysł – jak Pan na 
niego wpadł?

Damian Józefiak: W 2013 roku uczest-
niczyłem w międzynarodowej konferen-
cji naukowej z zakresu żywienia drobiu. 
Na jednym z wykładów pojawił się temat 
potencjalnego wykorzystania biomasy 
owadów jako nowego źródła składni-
ków pokarmowych. Większość obecnych 
naukowców zareagowała z niedowie-
rzaniem czy wręcz politowaniem. Nawet 
dziś dla dużej części świata naukowego 
produkcja przemysłowa białka czy tłusz-
czu z owadów brzmi jak scenariusz filmu 
science-fiction. Często ci sami badacze 
zapominają, że owady są naturalnym 
pokarmem wielu zwierząt np. łososia czy 
indyka, a poekstrakcyjna śruta sojowa czy 
mączka rybna tak naprawdę są zamienni-
kami i białkami alternatywnymi. W 2015 
roku w ramach programu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, programu 
BRIdge Alfa we współpracy z StartHub 
Poland powstało HiProMine S.A., rozpo-
czynając długi proces tworzenia całej 
technologii od rozrodu przez odchów 
a skończywszy na przetwórstwie bio-
masy owadów na cele paszowe. Obecnie 
trwa komercjalizacja i skalowanie pomy-
słu, który pojawił się na konferencji nauko-
wej i budowany jest na interdyscyplinarnej 
wiedzy z zakresu żywieniu zwierząt, ento-
mologii, genetyki czy automatyki przemy-
słowej.

MZ: Czy to rzeczywiście zdrowsza 
alternatywa i dla zwierząt, i dla środo-
wiska? A co z człowiekiem?

DJ: Cytując Antonio Gaudiego: „Ory-
ginalność polega na powrocie do źródeł”. 
Owady są pokarmem ewolucji, występują-
cym w przyrodzie od milionów lat jako nie-
odłączny element łańcuchów troficznych. 
Natomiast stosunkowo niedawno zaczęto 
intensywne prace nad aplikacją białka czy 
tłuszczu z owadów w żywieniu zwierząt 
gospodarskich. Wiele gatunków ptaków 
w okresie rozrodu zmienia dietę z roślinnej, 

odżywiając się głównie owadami. W warun-
kach naturalnych dla ryb, np. łososiowatych, 
owady stanowią istotny element pokarmu, 
ale również dziki nie bez przyczyny buch-
tują łąki i trawniki. Przez lata przemysłowej 
produkcji zwierząt zapomniano o owadach 
jako naturalnym źródle składników pokar-
mowych, ale zwierzęta w naturze cały 
czas wykorzystują ten potencjał. Ponadto 
hodowla owadów wykazuje wiele korzyści 
szczególnie w aspekcie utylizacji różnych 
surowców ubocznych przemysłu rolno-

-spożywczego, które charakteryzują się 
niską wartością pokarmową dla kręgowców, 
a mogą stanowić idealne źródło pożywienia 
dla bezkręgowców. Niestety większość tych 
materiałów trafi dziś np. na kompostownie, 
tracąc swój potencjał, jednocześnie przy-
czyniając się do powstawania gazów cie-
plarnianych. Dlatego bio-recykling oparty 
na owadach to nie tylko tworzenie natural-
nych pasz, ale również możliwość obniżenia 
śladu węglowego i ważny element gospo-
darki obiegu zamkniętego. Osobnym zagad-
nieniem stosowania owadów w żywieniu 
zwierząt gospodarskich jest wykorzysta-
nie naturalnych substancji o charakterze 
przeciwdrobnoustrojowym czy immuno-
modulacyjnym. Do tego typu związków 
należy zaliczyć białka o charakterze bakte-
riostatycznym tzw. Anti Microbial Peptides 
(AMP), kwas laurynowy czy chitynę. Prowa-
dzone obecnie badania naukowe wskazują 
na pozytywny wpływ ww. czynników na 
mikrobiom układu pokarmowego ptaków, 
ryb i świń, jak również zwierząt towarzyszą-
cych, w tym psów. Poznanie działania tych 
substancji może przyczynić się do poprawy 
zdrowotności i dobrostanu zwierząt oraz 
obniżenia chemioprofilaktyki, co w konse-
kwencji wpłynie na bezpieczeństwo żyw-
ności.

MZ: Proszę w kilku zdaniach opo-
wiedzieć o pozostałych innowacyjnych 
badaniach prowadzonych w kierowanej 
przez Pana katedrze.

DJ: Katedra Żywienia Zwierząt prowa-
dzi interdyscyplinarne badania na różnych 

gatunkach zwierząt, takich jak przeżu-
wacze, trzoda chlewna czy drób, ale rów-
nież koniach, zwierzętach egzotycznych 
i towarzyszących. Od wielu lat główne 
nurty badawcze dotyczą zastosowania 
naturalnych zamienników antybiotyków 
tj. fitobiotyków, eubiotyków czy enzymów 
paszowych w aspekcie ich wpływu na 
mikrobiom układu pokarmowego, a tym 
samym zdrowotność i dobrostan zwierząt. 
Ważnym obszarem prowadzonych prac 
naukowych jest dywersyfikacja krajowych 
źródeł białka oraz wykorzystanie różnych 
metod ich uszlachetniania np. poprzez fer-
mentację, w celu eliminacji substancji anty-
żywieniowych czy poprawy ich wartości 
pokarmowej. Natomiast tematem łączącym 
wiele aktywności pracowników katedry jest 
ocena wpływu czynników żywieniowych 
na emisję gazów cieplarnianych. Katedra 
Żywienia Zwierząt jako jedyna jednostka 
w Polsce posiada świetnie wyposażone 
laboratorium do badań emisji gazów cie-
plarnianych, w tym również specjalistyczne 
komory respiracyjne, pozwalające w cza-
sie rzeczywistym na pomiar gazów cie-
plarnianych powodujących ślad węglowy 
w różnych obszarach przemysłu rolno-spo-
żywczego. Wykorzystanie unikatowej bazy 
aparaturowej oraz ścisła współpraca z wie-
loma podmiotami z otoczenia gospodar-
czego pozwala nie tylko na publikowanie 
w prestiżowych czasopismach, ale również  
na wdrożenia przemysłowe i patenty.    

O powrocie 
do źródeł

prof. dr hab. Damian Józefiak kierownik Katedry Żywienia Zwierząt. 
Założyciel firmy HiProMine S.A. 
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