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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaintere-
sowania hodowlą koni dla celów sporlowych, rekre-

nta zaw odów sięgaj ą niej ednokrotnie maksymalnej

uważa się za zakończone, gdy nie następuje wyłamy-
wanie się konia spod kontrolt jeźdżca i możliwe jest

nia na równowagę metabolicznąustroju nie jest dosta-
tęcznte poznany. W dostępnym piśmiennictwie brak
jest danych na ten temat.

Celem pracy było określenie i porównanie zacho-
wania się 

-parametrów 
biochemicznych krwi związa-

nych z dostarczaniem tlenu do tkanek, gospodarką
węglowodanowo-lipid ow % zmęczeniem mięśniowym
oriŹ stresem u koni w okresie ujeżdżanla. Podjęto także
próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na orga.nizm
konia ma skrócenie tego okresu do dwóch tygodni przy
zastosowaniu intensywniej szego trerungu.

Matetiał imetody
Obser-wacii pocldano l3 trzyletnich ogierów rasy arab-

skiej przeznaczonyclr przez hodowców do udziału w goni-
twach. IJ dztał prowadzapych n iniej sze badania o graniczo-
ny był do prześledzenia reakcji zwlerząt na określony ro-

dzaj treningu. Podczas prowadzonych badań konie były
klinicznie zdrowe, warunki chowu i żywienia były typowe
dla tej rasy hodowlanej w Polsce. Zwierzętaprzebywały w
macierzystej stadninie pod stałą opieką lekarza weteryna-
rii. Badania przeprowadzono w dwoch kolejnych sezonach
treningowych. Pierwsza grupa koni (w liczbie 7') została
objęta treningien przeprowadzonym według metod zbli-
zonych do klasycznych. W pierwszym tygodniu szkolenia,
poza lonzowanieln i pracąw wodzidle elektrycznyln, pod-
jęto próby siodłania i dosiadania koni, W drugim tygodniu
zwterzęta trenowały pod jeźdźcem stęp i kłus rra krytej

ujeżdżalni lub na 7onży. Zalęcia trwały godzinę dziennie,
w tym łączny czas dosiadania koni nie przekraczał 40 mtn.

W kolejnych tygodniach treningi odbywały się mniej re-

gularnie, występowały kilkudniowc przerwy powodowane
warunkami atmosferycznymi. Badania opisanego etapu tre-



n ingu przeprowadzono trzykrotnie :

ptzed rozpoczęciem l1eżdżanta, 2 ty go-
dnie później i 10 tygodni po pierwszym
badaniu, zawsze po dniu przerwy w tre-
nlngu.

D-gą grupę koni (w liczbie 6) pod-
dallo przyspieszonemu. intensywnemu
szkoleniu. Dodatkowo proces przyucza-
nia ogierów do pracy zbiegł się w cza-
sie z przeniesieniem koni ze wspólnej
stajni młodzieżowej do pomieszczeń z
oddzielnymi stanowiskarni dla pojedyn-
czych zwierząt. Trening rozpoczęto od
lonzowania, po czym już w pierwszych
dniach siodłano i dosiadano spokojniej-
sze ogiery, rezygnując zpracy w wodzi-
dle. Konie pracowały 6 dni w tygodniu,
przez około l godzinę dziennie. Bada-
nia przeprowadzono w pierwszym i pięt-
nastym dniu treningu, po jednodniowej
przerwle W pracy,

Materiał do badań stanowiła krew
pobierana w spoczynku z żyły szyjnej
zewnęttznej przez lekarza weterynarii
sprawującego opiekę nad końmi. W krui
pełnej pobieranej na EDTA jako anty-
koagulant oz7laczal7o poziom h emo g1o-

biny (Hb) metodą cyj anmethem oglobi-
nową w osoczu po heparynie litowej -
stęzenie triacylogliceroli (TG), choleste-
rolu całkowitego oraz fl-akcji HDL cho-
lesterolu, glukozy i białka całkowitego
oraz aktywność dehydro genazy m7ecza-
nowej (LDH) i kinazy kreatynowej (CK)
rnetodami spektrolotolnetrycznymi z
zastosowaniem testów firmy Dr Lange.
Stężenie cholesteroluw frakcji LDL wy-
1 iczano przy lży cil wzoru:

cholesterol LDL [mmol/l] - choleste-
rol całk. [mmol/l] - cholesterol HDL
fmnrol/l] (TG [mmol/I] : ż,2).

Uzyskane wyniki poddano analizie
statysĘczrrej, obliczaj ąc średnią arytme-
ty cznąi odchylenie standardowe. Istot-
ność róznic między średnimi w obrębie
danej grupy weryfikowano testem t-Stu-
denta dla zmiennych połączonych (Mi-
crosoft Excel NT).

Wyniki iomówienie

Uzyskane wyniki b adah przedsta-
wiono w tab. 1.

W grupie I, w której ujeżdżante
przeprowadzono w ciągu 10 tygodni,
zaobserwowano zmtany poziomu

Tab. 1. Zachowanie się parametrów biochemicznych krwi koni w procesie ujeżdża-
nia (i + s)

Objaśnienia: średnie oznaczone gwiazdkami różnią się
ujeżdżanienr przy poziomie ufności: *p < 0,05, **p <

istotnie od uzyskanych przed
0,01, ***p ś 0,001.
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Ryc. l. zmlany wartości parametrólv biochemicznych krwi koni pod wplywem
ujeżdżania trwającego 2
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Ryc. 2. zmiany wartości parametrów biochemicznych krwi koni pod wpływem
ujeżdżania trwającego 10 tygodni - w ujęciu procentowym.
Objaśnienia:jak ryc. 1

niektórych paramefióW mogące świadczyć o adapta-
cji organizmu do wysiłku (ryc, 1). Jlżw drugim tygo-
dniu badań obserwowano istotny wzrost poziomu Hb
we krwi, utrzymujący się w dalszym okresie treningu.
Podobne rezultaty prezentowane są w pracach obej-

muj ących kilkutygodniowy trening koni przygotowy-

Hb ts/d11

TG [mmol/|]

Cholesterol [mmOU|]

HDL-choleslerol ImmOu|]

LDL-cholesierol Immol/|]

Glukoza [mmol/l]

Białko ls/dll

LDH tu/l

cK tU/|l

13 ,4 x 0,47

0,30 t 0,06

2,10 x 0 ,22

1,37 t 0,08

0,59 t 0,24

5,33 t 0,56

7,33 t 0,38

341 ł 40

113 x 24

15,0 t 0,78**

0,31 t 0,06

2,10 t 0,14

1,44 t 0,09

0,48 t 0,17

5,02 t 0,38

7,30 t 0,33

370 t 29

126 t 40

15,3 t 1,24*-

0,33 t 0,05

2,2Ą ł 0,21

1 ,52 t 0,10-

0,58 t 0,24

4,78 t 0,48

6,48 t 0,30***

394 t 38*

132 t 19

13,3 t 1 ,66

0,30 t 0,07

2,32 ł0,25

1,63 t 0,13

0,60 t 0,15

5 ,42 ł 6,62

7,20 t 0,66

385 t 68

110 t 20

13,7 t 0,98

0,47 t 0,08*

3,19 t 0,54--

1,57 t 0,14

1,42 t 0,59--

6,62 t 0,52***

6,55 t 0,35-

374 x25

127 l-32



formacj i doĘczących zachowania się poszczególnych
frakcji cholesterolu u koni podczas treningu. W niniej-
szych badaniach wykazano znamienny wzrost stęże-
nia frakcji HDL cholesterolu w osoczu krwi przy nie-
mal niezmienionej wańości LDL cholesterolu, Podob-
ny kierunek zmtanpoziomu HDL cholesterolu obser-
wuje się u ludzi poddanych umiarkowanemu trenin-

warlości normalnych) wskazuje na dobre przygotowa-
nte zwierzątdo wysiłku (8, 10). W obecnie prowadzo-
nych badaniachzwrócono uwagę na aktywność enzy-
mów p ełniąc y ch w ażnąrolę w di agno z owaniu chorób
mięśni: CK i LDH. Wykazany, statystycznie istotny
wzrost aktyłvności LD}{ z341 do 394UlI w 10 tygo-
dniu obserwacji wydaje się byó naturalną reakcją or-
ganizmukonia na trening (7). Wielkość zmtan aktyw-
ności oznaczanych enzymów nie wskazuje na wystą-
pienie mikrourazów mięśni.

W II grupie koni, poddanych skróconemu proceso-
w t lj eżdżania w ykazano o dmi enną re akcj ę or g anizmu
na zastosowany trening (ryc.2),Stężenie TG w oso-
czu krwi oznaczane w spoczynku istotnie wzrosło w
ciągu2 tygodni z0,3 do 0,47 mmolll.TaWe poziom
cholesterolu całkowitego i frakcji LDL zwiększył się
znamiennie przy nie zmienionym stężeniu cholestero-
lu frakcji HDL. Zwiększony poziom TG, cholesterolu
całkowitego i frakcji LDL obserwuje się u ludzi pod
wpĘrvem stresu (12). Stężenie glukozy w osoczu krwi
uległo istotnemu zwiększeniu w ciągu omawianego
okresu z 5,42 do 6,60 mmol/l. Stwierdzony podwyż-
szony poziom glukozy mo żna tłum aczy c zwiększonym
stężeniem kortyzolu i amin katecholowych obserwo-
wanym podczas wysiłku lub stresu (1, 4). Trening
wyścigowy nie wpływa na spoczynkowe wartości stę
żenia gluko zy we krwi (3, 13). Uzyskane stężenie glu-
kozy wyno szące 6,62 + 0,52 mmol/l przewy ższa w ar -

tości normalne, które dla koni czystej krwi mieszczą
się w zakresie 3,4-5,9 mmol/l (8), natomiast zbltżonę
jest do notowanych u koni sportowych (9) oraz uzy-
skanych w badaniach własnych obejmujących konie
rasy arabskiej (ż). Aktywność badanych enzymów we
krwi nie wzrosła znacząco w badanym okresie, co
może świad czyć o braku uszk odzęńkomórek mięśnio-
wych, mimo dużej intenslłvności tej fazy treningu,

Wnioski

I. Oznaczanie stężenia Hb, TG, cholesterolu całko-
witego oraz frakcji HDL i LDL oraz glukozy jestuży-
tęcznę do minitorowania procesu trenowania i kon-
trolowania stanu zdrowia młodych koni objętych
wstępnym etapem treningu sportowego.

2. IJ jeżdżanie przeprow adzone według klasycznych
metod pozw a|a nawykształcenie pozytywnych zmian
w ustroju konia, takich jak wzrost poziomu Hb i HDL-

cholesterolu oraz obniżenie stężenia białka we krwi,
co jest przejawem adaptacjt organizmu do wysiłku.

j. Skracanie i intensyfikowanie procesu ujeżdżania
koni moze prowadzic do zabltzenia równowagi me-
tabolicznej ustroju.
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CORPA J. M.,.pńnEz v., SANCIdEZ M. A.,
GARCIA-MARIN J.F.z Zwalczanie grlźlicy rze-

Cruźlica rzekoma jest wyniszczającą chorobą przeżurvaczy wywołarląprzez

Mycobacteliunl aviutll subsp paratuberculosis. Clrorobę zdiagnozowano u kóz

po raz pier-wszy r,v sierpniu l979 r. Na niektórych terenach roczne srraty wywo-

łaneprzez tę chorobę wynoszą 10% całego pogłowia kóz. Konwencjona]na me-

toda zwalczania gruźlicy rzekonrej, obejmująca identyfikację i usuwanie ze stad

chorych zwierząt nie daje rezultatów, ponieważ nie nra czułyclr rnetod diagno-

stycznych .Iednym zc sposobórv zwalczania choroby Johnego jest szczepienie

dorosłych zwierząt Badania przeprowadzono w stadzie liczącym 189 kóz, w

którym padło w ciągu roku ponad 15% zwierząt Około 50% kóz zaszczepiono

podskórnie (l ml) handlową szczepionką (Gudair), pozostałe zwieźęta stano-

wiły grupę kontrolną. Przez kolejne dwa lata oceniano stan zdrowia, a wybrako-

wane zwierzęta badano histopaLologicznie i immunochemicznie na obecność

M. aviun subsp paratubercł,/osń Spośl,ód 95 szczepionych kóz wybrakorł,ano

l0 (10,5%), przy czy:n typowe zmiany dla gruźlicy rzekomej występowały u 6

(60%) zwierząt. Natomiast z grupy 94 nie szczepionych kóz wybrakowano 29

(30.8%), a chalakterystyczne zmiany dla gtuźlicy rzekomej występowały u 23

(73,9%) zwierząt. W gnrpie szczepionej choroba ujawniała się w ciągu pierrł-

szych 6 miesięcy po szczepieniu, zaś w grupie nie szczepionej pod koniec okre-

su badania, 
G.


