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5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych w oparciu o wnioski 
szczegółowe i wybrane dane z piśmiennictwa podsumowano wyniki badań. 

1. Intensywny system żywienia w okresie postnatalnym wpływa w większym 
stopniu na wielkość średnic włókien niż na procentowy udział typów włó-
kien w mięśniu piersiowym gęsiorów, co jest zgodne z danymi Lefaucheura    
i Gerrarda [1998]. Natomiast odmienne wyniki podają Baeza i wsp. [1998], 
którzy u gęsi żywionych w systemie intensywnym stwierdzili w mięśniu 
piersiowym istotnie więcej włókien białych niż u gęsi żywionych w syste-
mie półintensywnym. W efekcie, zarówno zwiększenie liczebności włókien 
białych, jak i zwiększenie średnicy włókien może pozytywnie determino-
wać masę mięśnia (publikacja 1). 

2. Z omawianych badań własnych oraz danych uzyskanych przez Sosnickiego    
i wsp. [1991] oraz Sosnickiego i Wilsona [1991] wynika, że między 18. a 22. 
tygodniem życia indyków stosunek liczby kapilar zaopatrujących pojedyn-
cze włókno do pola jego przekroju maleje dwukrotnie w przypadku mięśnia 
dwugłowego uda i trzykrotnie w odniesieniu do mięśnia piersiowego. Z po-
wyższego wynika, że u indyków selekcjonowanych na zwiększanie masy 
ciała występuje postępujące wraz z wiekiem upośledzenie mikrounaczynie-
nia mięśni białych (mięśnia piersiowego) i czerwonych (mięśnia dwugło-
wego uda), co potwierdzają wyniki otrzymane przez Velleman i wsp. 
[2003]. W badaniach tych autorów u indyków selekcjonowanych od 35 po-
koleń na zwiększenie masy ciała wykazano zubożenie sieci naczyń kapilar-
nych w obrębie śródmięsnej i omięsnej, co w konsekwencji wpłynęło na na-
silenie miopatii w mięśniu piersiowym tych ptaków. Zmian tych nie zaob-
serwowano u indyków z grupy kontrolnej, które nie były poddane  takiej 
presji selekcyjnej. Także Wojtysiak i Połtowicz [2006] stwierdziły istotne 
różnice w liczbie naczyń kapilarnych przypadających na 1 mm2 powierzch-
ni przekroju poprzecznego mięśnia piersiowego u gęsi selekcjonowanych 
na cechy reprodukcyjne lub na masę ciała, na niekorzyść tych ostatnich.  
 Z kolei różnice w intensywności ukrwienia między dwoma mięśniami 
– piersiowym i dwugłowym uda (w badaniach własnych) były zbliżone do 
wyników otrzymanych przez Ruusunena i Puolanne'a [1997] dla mięśnia 
najdłuższego grzbietu i mięśnia przywodziciela u świń różnych ras (publi-
kacja 2). 

3. Zaniechanie selekcji w stadzie zachowawczym kur prowadzi do zmian mi-
krostrukturalnych w mięśniach szkieletowych, które polegają na pojawieniu 
się w mięśniu piersiowym powierzchownym włókien czerwonych charakte-
rystycznych dla pierwotnego wzorca mięśnia tych ptaków oraz na zwięk-
szeniu średnic włókien w stosunku do średnic włókien mięśniowych u kur-
cząt w tym samym wieku ze stada rodzicielskiego, a więc poddanych inten-
sywnej selekcji na cechy reprodukcyjne.  
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  Petersen i wsp. [1997] stwierdzili różnicę w mikrostrukturze mięśni 
świń tej samej rasy (Landrace duński), poddanych presji selekcyjnej od 20 lat 
na tempo wzrostu vs. nie selekcjonowanych od tego samego okresu. Świnie 
poddane selekcji osiągnęły masę ubojową 25 dni wcześniej niż zwierzęta nie 
selekcjonowane, miały też jaśniejszą barwę mięsa – o mniejszej zawartości 
mioglobiny i mniejszej kruchości. Różnice te wynikały z różnic w mikro-
strukturze mięśni świń. W mięśniach zwierząt poddanych selekcji stwier-
dzono więcej włókien białych o większej średnicy, istotnie mniej włókien 
czerwonych, ale o średnicach zbliżonych do średnic tego typu włókien              
z grupy nie selekcjonowanej (publikacja 3). 

4. Stwierdzono istotny korzystny wpływ genotypu RYR1CT i RYR1TT vs. RYR1CC 
na grubość włókien w mięśniu najdłuższym lędźwi, szczególnie genotypu 
RYR1TT – w odniesieniu do włókien STO i FTG. Jednakże ten ostatni genotyp 
w sposób istotnie negatywny wpływał na jakość mięśni, mierzoną liczeb-
nością włókien patologicznych, co koresponduje ze znaną w tej grupie zwie-
rząt częstością występowania miopatii określanej jako syndrom PSE            
[Koćwin-Podsiadła 1999]. Z kolei nie zaobserwowano wpływu żadnego z ge-
notypów RYR1 na procentowy udział typów włókien w wiązce. Tak więc 
istotnie większa mięsność tuczników obarczonych zmutowanym genem 
RYR1 wynika prawdopodobnie z hipertrofii włókien mięśniowych wszyst-
kich typów. 

  Badania przeprowadzone przez Te Pas i wsp. [1999] oraz Cieślak i wsp. 
[2002] wykazały istotne różnice m.in. w masie ciała i tempie wzrostu mię-
dzy osobnikami homozygotycznymi względem genu MYOG. W badaniach 
własnych u mieszańców Pi × (wbp × pbz) nie stwierdzono homozygot            
MYOGAA, co uniemożliwia potwierdzenie tej hipotezy. Brak homozygot domi-
nujących MYOGAA u badanych mieszańców jest zgodny z obserwacjami in-
nych autorów [Soumillion i wsp. 1997, Cieślak i wsp. 2000 za Kurył i wsp. 
2004b], którzy wskazują, że taki genotyp występuje rzadziej u obecnych eu-
ropejskich ras świń w porównaniu z rasami zachowawczymi, np. rasą złot-
nicką pstrą. 

Genotyp MYOD1 (MYF3) nie wpłynął istotnie na średnice włókien, choć 
stwierdzono wyraźną tendencję do ich zwiększania się u homozygot rece-
sywnych MYOD1BB. Brak możliwości statystycznego potwierdzenia różnicy 
może wynikać z małej liczby osobników homozygotycznych MYOD1BB       

(4 szt.). 
Istotna różnica w procentowym udziale włókien STO i FTG na mm2 

powierzchni przekroju poprzecznego mięśnia u homozygot dominujących  
vs. recesywnych względem genu MYF5 może stanowić kryterium wyboru 
osobników z pożądanym genotypem odnośnie określonych cech jakości su-
rowca mięsnego, związanych z kompozycją mięśnia (publikacja 4). 

5. Wszystkie osobniki z grupy mieszańców DLW × (DL × DLW) były homo-
zygotami dominującymi RYR1CC, dlatego należy wykluczyć pozytywny 
wpływ genotypu RYR1CT i RYR1TT  na średnicę tych włókien. Stwierdzone 
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więc w grupie homozygot dominujących – CASTEE istotnie większe średnice 
włókien można uznać za pozytywny efekt działania tego genotypu. Większe 
średnice włókien mięśniowych w mięśniu najdłuższym lędźwi u mieszań-
ców DLW × (DL × DLW) z genotypem CASTEE przełożyły się na większe 
pole powierzchni oka polędwicy, co wykazali w swoich badaniach na takich 
samych mieszańcach Kurył i wsp. [2003b]. Ponadto pozytywny efekt dzia-
łania tego genotypu na masę mięśnia najdłuższego lędźwi utrzymał się po-
mimo istotnie mniejszej liczby włókien białych w wiązce, a więc włókien        
o większej średnicy.  

     Zarówno większa średnica włókien białych, jak i większy udział tych 
włókien w mięśniu są u niektórych mieszańców świń istotnie i dodatnio 
skorelowane z tempem wzrostu tuczników [Bogucka 2006]. Istotną pozy-
tywną zależność pomiędzy genotypem CASTEE (RsaI) a wybranymi cechami 
jakości mięsa zanotowali Krzęcio i wsp. [2004] za Koćwin-Podsiadła [2004]. 
Należy również dodać, że w grupie mieszańców Pi × (wbp × pbz) nie stwier-
dzono osobników z genotypem CASTFF, co utrudnia pełną interpretację wpły-
wu tego genotypu na mikrostrukturę badanego mięśnia. Ponadto, wykazana 
w intronie 6. punktowa mutacja genu CAST (RsaI) nie może być w pełni 
uznana za tzw. mutację przyczynową [Kurył i wsp. 2004b] (publikacja 5). 

6. Taka sama struktura przestrzenna wiązki mięśniowej u dzików, świnio-          
-dzików i świń współczesnych ras produkcyjnych wskazuje na większy 
konserwatyzm tej cechy w porównaniu z takimi cechami morfologicznymi 
tkanki mięśniowej, jak średnice włókien i procentowy udział typów włókien             
w wiązce. Krzyżowanie świni domowej z dzikiem umożliwia pozyskanie 
surowca mięsnego o większym udziale włókien o metabolizmie tlenowym             
i mniejszych średnicach włókien pośrednich i białych, co może przekładać 
się na lepsze parametry jakości mięsa (barwa, WHC) świnio-dzików [Kape-
lański i wsp. 2006]. Być może dostęp do wybiegu, a więc zwiększona ak-
tywność fizyczna badanych świnio-dzików również wpłynęła na tak duży 
udział włókien oksydatywnych w mięśniu najdłuższym lędźwi. Wzbudzona 
w takich warunkach angiogeneza indukuje transformację włókien typu 
IIB/IIX w typ IIA (włókna pośrednie), co wykazali Waters i wsp. (2004). 
Większy udział włókien pośrednich a mniejszy włókien białych w mięś-
niach dzików w porównaniu z mięśniami świni domowej stwierdzili też          
Ruusunen i Puolanne [2004] (publikacja 6). 

 

 

 




