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Poziom miedzi w su]Owicy krwi i sierści koni
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he level of copper in the bloód seła and
considerable difference in the level of
stud-farms was noted both in summer
in blood sera and h,air confirńś,earlier '

opinions (13) that hair is a good indicator of the level of copper in an organism. The
copper in the blood sera in horses from the pańicular farms was lower than the ph
-21.2 pmol/l (17). The general average level of copper was 15.11 pmoUl and remained
and winter. Diminished concentrations of copper indi
the diet. The average concentration of copper in the
lowest possible range determined by earlier researc
siderably higher level of copper was noted in horses' h
hair in the summer season was 7.61 m8/k8, and in
confirmed.
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Miedź j est niezwykle istotnym biopierwiastkiem nie-
odzownym do prawidłowego przebiegu wielu proce-
sów zachodzących w organizmie. Niedobór miedzi u
koni może prowadzić do zaburzęń wzrostu i rozwoju
kości długich, zgrubień i deformacji stawów i kończyn,
a co za tym idzie - kulawizn. Wzrost śmierlelności
embrionów i bezobjawowych poronień może być rów-
niez wynikiem obnizonej podaży tego pier-wiastka (4,
9, l 3). Przytoczone objawy sąszczególnie niepoząda-
ne u koni zwierząt słuzących człowiekowi przede
wszystkim tuchem (rola kończyn), a odznaczających
się późnym dojrzewaniem, niskąpłodnościąi plenno-
ścią i dużym odstępem międzypokoleniowym (rozród).

Celem badań było określenie stęzenia miedzi w su-
rowicy krwi i sierści koni połkrwi utrzymywanych w
rożnych ośrodkach hodowlanych, w sezonie letnim i
Zlmowym.

Materiał i metody

Badaniami objęto 79 koni półkrwi angielskiej utrzymy-
wanych w 7 ośrodkach hodowlanych. Do badań wybrano
klacze jałowe i wałachy, w dobrej kondycji, umiarkowanie
pracujące pod siodłem. Poza czasem pracy pod siodłem
konie w okresje letnim przebywały na pastwiskach i okól-
nikach, w okresie zimowym korzystały z okólników przez
2-3 godziny dziennie. Pobranie krwi poprzedzone zostało
ogólnym badaniern weterynaryjnym. Krew pobrano dwu-

krotnie: w sezonie letnim na przełomie września ipaździer-
nika, rv sezonie zimowym na przełomie marca i kwietnia.
Próby pobierano w godzinach rannych, przed porannym
odpasem. Krew pobrano z żyły szyjnej zewnętrznej . Otrzy-
manąsurowicę zamrozono w temp. -20"C, po czym sukce-
sywnie poddawano analizie. Sierść pobrano z karku, spod
grzywy. Próby sierści poddano mineralizacji w obecności
stęzonych kwasów azotowego i nadchlorowego. Stężenie
miedzi w próbach krwi i sierści określono metodą spektro-
fotometrii emisyjnej przy pomocy aparatu ICP EAS.

Uzyskane wyniki p o ddano analizie statystycznej z ozna-
czeniem istotności rożnic testem Duncana,

Wyniki iomówienie
Sredni poziom mtedziw surowicy krwi koni w za-

leżności od ośrodka hodowlanego i sezonu przedsta-
wiono w tabeli 1.

W sezonie letnim najniższą średnią koncentrację
miedzi, wynoszącą 11,36 pmol/l stwierdzono w suro-
wicy krwi koni utrzymywanych w Gliwicach. Maksy-
malne średnie stężenie niedzt ustalone w surowicy
krwi koni w Bielinie wyniosło 20,28 pmol/l. Koncen-
tracja miedzi w surowicy krwi koni bielińskich oka-
załasięistotnie (p < 0,01) wyższa od warlości ustalo-
nych dla koni w pozostałych ośrodkach (tab. 1). Istot-
ny (p ś 0,01) spadek stężenia miedzi w surowicy krwi
w sezonie zimowym zanotowano u koni w Bielinie,



natomiast istotny wzrost koncentra-
cji miedzi zaobserwowano w Ińsku
(l ś 0.0l ) i w Gliwicach (p < 0.05).
Srednie wartości stęzeń miedzi w
sezonie zimowym zawierały się w
granicach 12,6] -I8,I7 1rmol/l (odpo-
wiednio w Nowielicach i Ińsku).
Istotne rożnice (p ś 0,01) w stęże-
niu wymienionego pierwiastka w su-
rowicy krwi ustalono pomiędzy koń-
mi utrzymywanymi w Nowielicach i
Witkowie a wynikiem uzyskanym w
Ińsku, Zasadniczo jednak ogólna
średnia koncentracj amiędzi w suro-
wicy krwi koni we wszystkich ośrod-
kach w obu sezonach była identycz-
na.

Ftzjologtczny poziom miedzi w
surowicy krwi koni wynosi od 18,8
do 2I,2 pmol/l ( 1 7). Srednia koncen-
tracja miedzi określona w niniejszych
badaniach kształtowała się ponizej
tego zakresu (ab. 1). Wartości niż-
sze od przytoczonej normy określo-
no również we wcześniejszych bada-
niach własnych w surowicy krwi koni
zimnokrwistych ( 1 I) or azwielkopol-
skich i koników polskich (3), atakże
w badaniach innych autorów (6, 8,

16,22). Wyniki otrzymane w wymie-
nionych badaniach mieściły się w
granicach I0,I-I7,7 pmol/l, nato-
miast wyższe koncentracje, w zakre-
sie 18,3-24,8 pmol/l, określili Bu-
dzyński i wsp. (2) w surowicy krwi
ogierów szlachetnych oraz Danek i
Wiśniewski (5) u koników polskich.
Ogolna średnia koncentracja miedzi
w surowicy krwi wszystkich bada-
nych koni nie uległa zmiantęw cza-
sie obu sezonów (tab. 1). Podobne
wyniki uzyskali Auer i wsp, (1) oraz
Krumrych i wsp. (16) nie stwierdzając zależnośctpo-
między stęzeniem miedzi we krwi koni a porąroku. Z
kolei Gromadzka-Ostrowska i wsp. (7) wyzsze kon-
centracje miedzi w osoczu klaczy szetlandzkich ob-
serwowali w miesiącach wiosenno-letnich. W niniej-
szych badaniach istotnie
w surowicy krwi w sezoni
w Bielinie. Monkiewicz
wanych w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego uzyskali podobne wyniki, obserwuj ąc
wyższe stężenia miedzi w surowicy krwi w sezonie
pastwiskowym.

Na obniżone koncentracje miedzi w surowicy krwi
koni w większości badanych ośrodków, najprawdopo-
dobniej mogły wpłynąć nadmierne stężenia pierwiast-
ków antagonistycznych, nie będących przedmiotem
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Tab. l. Średni poziom miedzi (pmolA) w surowicy krlyi koni lv zależności od oŚrodka
hodowlanego i pory roku

objaśnienia: 
- 

różnice istotne pomiędzy ośrodkami przy P < 0,05, 
- 

różnice

istótnepomiędzyośrodkamiprzyP < 0,01,**rózniceistotneporniędzysezonatniprzy
P < 0,05, **różnice istotne pomiędzy sezonami przy P < 0,0 l

niniejszych badań (wapń, molibden, żelazo). Konie
wybrane do obserwacji nie wykazywały żadnych ob-
jawów niedoboru mie ięc granice stę-
żeńfiĄo\ogicznychpo letę (17) sązbyt
wąskie, tym bardziej, Mróz-Dembiń-
ska (cyt, 22) podają ze stęzenie miedzi w surowicy
krwi zdrowych koni wynosi średnio 15,74 p,molll, a

Mee i Mclaughlin ( 1 8) sązdanla, że przytaczane pTzęz

różnychautorów wyniki dotyczące stęzenia miedzi we
krwi koni (zwłaszcza w okresie wzrostu oraz spotto-
wych) uważanę za fizjolroglcznę, odnoszą się raczej
do koni żywionych zróżnymt dodatkarrri mineralnymi
zaw i er aj ącymi mi e dź, w skutek czę go s ą zaw y żone .

Srednią zawartośc miedzi w sierści koni utrzymy-
wanych w poszczególnych ośrodkach hodowlanych w
zależnośct od sezonu podano w tab.2.
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Tab.2, średni poziom miedzi (mg/kg) w sierści koni w zależności od ośrodka ho-

dowlanego i pory roku
Większośc średnich koncentracji

mtedzt w sierści letniej badanych
koni (tab. 2) mieściła się w zakresie
6,3-I2,0 mg/kg, ustalonym pTzez
Meyera (19) napodstawie badańroż-
nych autorow. Wyniki mieszczące się
w tych granicach otrzymały również
Swidzińska i Mróz-Dembińska (22)
w sierści fuebtą| a takżę Janiszew-
ska i Betlejewska-Kadela (10) w sier-
ści koni wielkopolskich. Natomiast
we wcześniejszych badaniach wła-
snych (I2) oruz w badaniach innych
autorów (5, 6) otrzymano warlości
ntższę od zakresu podanego przęz
Meyera (19), a zbliżonę do średnich
ustalonych w niniejszej pracy w sier-
ści zimowej. Zasadniczo stężenla
miedzi określane w sierści koni w ba-
daniach własnych i innych autorów
są porównywalne z koncentracją
wymienionego pierwiastka we wło-
sach ludzkich mieszczącą się w sze-
rokich granicach 2,4-7 5,2 mglkg (I4,
15) oraz w sierści bydła (21). Sred-
nta zawartość miedzi w sierści koni
okazaŁa się istotnie wyższa w sezo-
nie letnim, a w większości ośrodków
r ożnica została p otwierdzona staty-
stycznie. Odmienne wyniki uzyska-
ły Janiszewska i Betlej ewska-Kade-
la (10), stwierdzając w sierści koni
wielkopolskich istotnie wyższe kon-
centracje miedzi w sezonie zimowyrr.

podsumowanie

Czynniki roznicujące poziom mie-
dzi w organlzmach koni ograniczo-
no do sezonu i środowiska poprzez
wybor do niniejszych badań wyłącz-

Objaśnienia: jak w tab. 1.

W sezonie letnim średnie warlości stężeń miedzi w
sierści koni wahały się od najntższej: 5,93 mg/kg w
Ińsku, do najwyższej: 13,10 mg/kgw Witkowie. Sred-
nia koncentracja miedzi w sięrści koni w Witkowie
rożniła się istotnie (p < 0,01) od wartości ustalonych
w pozostałych W sezonie zimo-
wym we wszys tąpił spadek stęże-
nia miedzi w si zony statystycznte
(p < 0,01) w Witkowie, Bartoszewie, Osowie i lńsku,
a także w Nowielicach (p < 0,05). Zahes średnich

śc ierał się
3 miedzi
si istotnie

ntższa od wartości ustalonych u koni w pozostałych
ośrodkach (p < 0,01) wtazzNowielicami (p < 0,05).
Ogolne średnie stężenie międziw sierści koni w sezo-
nie zirrrowymokazało się istotnie (p < 0,01) nizsze w
porownaniu do sezonu letniego (tab. 2).

nie klaczy dnoliconą
przynależn różnicew
Żawarlości pomiędzy
końmi utrzymywanymi w po szcze gólnych o środkach
w obrębie sezonu letniego i zimowego, a także zroż-
nicowanie pomiędzy sezonem letnim i zimowym.

Według Kośli i Ankego (13) sierść stanowi dobry
wskaźnik zaopatrzenia organizmu w miedź i cynk. W
plzepTowadzonych badaniach stwierdzono dodatnią
korelację pomiędzy zawartością miedzi w surowicy
krwi i sierści, co potwierdza przytoczoną opinię. W
odniesieniu do notm przyjętych za fizjologtczne dla
koni (17) można stwierdzić, że średnie stężenia mie-
dzi w surowicy krwi badanych koni kształtowały się



ku określeniazaopatrzenia koni w miedź powinny być
kontynuowane.
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