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W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i za gra-
nlcą coraz popularniej sze staj e się j ezdziectwo space-
rowo-rekreacyjne, ataWę spofiowe. Pociągato za sobą
wzrost ltczby młodych koni poddawanych treningowi
techniczno- wytrzymałościowemu. Stosunkowo często,
u koni w wieku 2-2,5 roku, które dopierc zaczynają
swą,,przygodę" ze sportem, dochodzi do subklinicz-

owodu tzw. przetrenowania i w efek-
wania na zw ierzęta tow arzy szące lub

rekreacyjne (5, 42). Stało się to przyczyną podjęcia
badań mających na celu okręślenie wpĘwu treningu
techniczno -wytr zymało ś ciowe go i prób wysiłkowych
na wybrane parametry oddechowe, wafiości wskaźni-
ków hematologicznych i biochemicznych krwi oraz
powstawanie podklinic zny chstanów uszkodzenia mię-
śni koni,

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 12 klinicznie zdrowych

ogierach rasy wielkopolskiej, w wieku 2-2,5 roku, podda-
nych trenin gowi technic zn o -w y tr zy mało ś c i owemu. Ob ej -

mował on codzienne pokonanie dystansu około 10 km roż-
nymi stylami. Test końcowy polegał na pokonaniu crossu
o dystansie 2500 m w tempie 450m/min i 500 m w tempie
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700 m/min, w tym 10przeszkód o wysokości do 1 m. Zwie-
rzęla tlIrzymywane były w warunkach zgodnych z wyma-
ganiami ustawy o ochronie praw zwierzal (l0)

Badania przeprowadzono siedmiokrotnie w odstępach
30-40-dniowych (6 treningów standardowych i test końco-
wy). Bezpośrednio przedlpo testach pobierano l<rew zżyĘ
szyjnej zewnętrznej do kalibrowanych probówek napyla-
nych dwupotas owym EDTA (oznaczenia hematolo gic zne),

zawieraj ących h eparynę (oznaczenie 2,3 -DPG), fl uorek
sodowy i dwupotasowy EDTA (badanie zawaftości gluko-
zy i kwasu mlekowego w osoczu). Do badań biochemicz-
nych i enzymaĘcznych pobierano krew do probówekzpo-
lipropylenu z granulatem do szybkiego wykrzepiania. na-

stępnie krew wirowano z prędkością 3000 obr.lmln. przez
20 min. Wskaźniki gazometryczne oznaczano we kr-wi peł-
nej pobranej do szklanych, heparynizowanych kapilar za-
mykanych gumowymi korkamt.

Sp o śród p arametrów hematol o gi c zny ch o zflaczol7o, za
pomocąlicznika hematologicznego Hemocell 1600, zawar-
tość hemoglobiny, liczbę kr-winek czetwonych, liczbę he-

makrytową oraz wyliczono średnią objętość kr-winki czer-
wonej (MCV) i średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach
czerwonych (MCHC). Badania biochemiczne obejmowa-
ły oznaczenia w osoczu stęzenia glukozy metodą oksyda-
zową(.odczynniki lrrmy Cormay), stęzenia kwasu mleko-



(7)

wego metodą enzymatyczną z oksydaząm\eczanową (od- hematokrytowej_ Podobne. do uzYskanYń.Y;znlkóry
czy-nniki firmy biÓ-Me.ieu^), ,u*urtoś"i 2,3-difosfoglice- zwiększenieIiczby upostaciowa|yc! składników krwi

rynianu w erytrocytach metodą enzymatyczną 1zestaw fir- i zawańości hemoglobiny OPisali MY|9" i wSP. (38).

my Sigma-Aldrich), * r.,.o*i"y Źawartość eiektrolitów Wzrost zawartoŚcibadanYchwskaŹników wiĘesięz
1Ńat, r , Cl) metodąjonoselekt}wną(przy pomocy anali- yr?9te_m erytrocytów i leukocytów zę ŚIedziolY (37,,

zatoraEasy Lyte rtu§. łktywrróse .rriy-ów w surowicy 40,46, 5I) oraz.przp,chodzęniem pĘ.nów ustrojowYch

oznaczano metoaą kinetycrną kinazę kreatynową (CK) do przestrzeni Śródkomórk9wej_Podczas intens}łvne-

za pomocą zestaw-ów firmy Cormay, dehydrogenazę mle_ go_wysiłku (7 , 14, }7.,.I8,28, 46),

czanową (LDH) zestaw irrmy Analco, aminótran.i".urę Wzrost zavlartoŚci hemoglobinY jest bezPoŚrednio

asparaginianową (AST) zestaw firmy Alpha Diagnostics.
Rozdziału LDH na frakcje izoenzymaĘczne dokonywano
na agarze za pomocą elektroforezy wysokonapięciowej przy
uzyciu aparatu Paragon firmy Beckman. Oznaczenia bio-
chemiczne (zawartośó glukozy, kwasu mlekowego, 2,3-
DPG) i enzymaĘczne 1ut ty^,vnóść CK, LDH, AST) wyko- nta się kwasu mlekowego podczas wysiłku ftzyczne-

nanozapomocąspektrofotometruEpoll20.Wskaźrlitiio*- go (1, 43). Odpowiedni trening, P|ZęZ,Zwiększenie
nowagi kwasowo-zasadowej: pH krwi, prężność dwutlen- zawartoŚci hemoglobinY Y erytrocYtach,. usPrawnia

ku węgla (pCor), pręzność tienu (po), .i|".rri" jonów transport tlenu oraz zwiększa pojemnoŚĆ buforową

wodorowęglanowych (HCo3), naamiai(nńobór.l'zasad krwi, wpływając na wzrost wydolnoŚci wYsiłkowej

(BE), wysycenie krwi tlenem (OrSAT) i całkowitą zawar-
tość dwutlenku węgla (ct COr) określono za pomocąaparatu
Ciba Coming24B. Otrzymarre wyniki poddano analizie sta-

tysĘcznej pruy lĘ ciu testu q- Studenta-Newmana-Kuelsa.

Wyniki i omówieni€ proporcjonalnie do stopnia nasilenia obcięeń fizycz-

Konie, przedi podczas ttwania badań, nie wykazy-
waĘ klini^cznychbbjawów chorobo\\ych i były w do- a-

a-
m

krwi oraz wyrzutem krwinek ze śIedziony (7,46,47),
Wartość wskaźników czerwonokrwinkowych: śred-

Tab. l. Parametry hematologiczne oraz zawartość 2,3 DPG
treningu§+s;n=l2) ____^1^ /.^ 11 ś.\ T)^l!\ych (29,31, 52). Pod-

czas trzęch pierwszych
testÓw. o maĘm stopniu
natężenia wysiłku fi-
zy cznego, średnia obj ę-
tość krwinki czerwonej
(MCV) ulegała zmniej-
szeniu. Związane to jest
Z większą ,,ńtatą wody
przede wszystkim zW-
dychanym powietrzem i
w mniejszym stopniu z
potem (I4, I7,18, 28),
Przyjmuje się (6), że od-
wodnienie hipertonicz-
ne, związane z większą
utratą wody niż elektro-
litów, objawia się m.in.
spadkiem średniej obję-
tości krwinki czerwonej.

objaśnienia: a - wartości rózniące się statystycznie istotnie przed i po treningu dla p ś 0,05, { trltcilĘ9lejnYch tre-

b warlości różniące się statysĘc)nie iitotnie p-omiędzy testami dla p ś 0,05 ningów MCV rwiękSza-

2,168 t 0,16

2,200 ł0,26

2,047 x 0,20

2,625 t 0,19

2,123 ł0,09

2,701 
= 

0,12

2,107 ł0,2'|

2,280 x0,14

2,133 t 0,18

2,746 t 0,09

2,096 t 0,11

2,479 x0,20

2,117 ł 0,'l$a

2,818 t 0,16a

40,25 t 0,98

38,96 t 1,24

42,07 t 1,35b

41 ,62 t 0,96

40,90 t 1,45

39,13 t 2,01

39,59 t 2,11

41,62 t 1,86

39,84 t 1,64

41 ,25 t 0,98

39,00 t 2,03

44,48 t 1,85

40,71 ł 1,23a

46,47 x 1,78a

37,05 t 1,02

37,74 ł 1,13b

34,51 t 0,97b

35,02 
= 

1,24

36,93 t 0,95

37,76 t 0,88

36,59 t 0,76

35,48 t 1,02

37,45 t 1,06

36,20 t 0,99

39,58 t 1,01ab

33,69 t 0,89a

37,29 t 0,79

32,46 t 1,41b

140,8 t 0,44b

147 ,2 ł 0,52

148,4 t 0,62

161,1 t 0,91b

151 ,4 t 0,68

162,4 t 0,85

142,7 x0,72

145,5 t 1,02

149,8 t 0,56

162,9 t0,72

154,3 t 0,39b

161,7 t 0,49

1 52,9 t 0,92a

l68,8 t 0,97ab

9,44 t 0,25b

10,01 t 0,31

10,22 
= 

0,41h

11,05 t 0,29

10,03 t 0,31

10,99 t 0,57

9,85 t 0,26b

9,85 t 0,51

10,04 t 0,48

10,91 t 0,62

9,99 t 0,73

10,79 t 0,55

1 0,07 t 0,48a

11,19 t 0,66ab

0,38 t 0,02b

0,39 t 0,0'|

0,43 t 0,03b

0,46 t 0,01

0,41 t 0,02

0,43 t 0,02

0,39 t 0,01

0,41 t 0,03

0,40 t 0,03

0,45 t 0,02

0,39 t 0,03

0,48 t 0,01

0,41 t 0,03a

0,52 t 0,02ab
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ła się, osiągając maksymalną wartość po próbie koń-
cowej. Według niektórych autorów (6, ż6) wzrost
MCV związany jest z utratą elektrolitów z potem i
odwodnieniem hipoton lcznym,występuj ącym podczas
illzego wysiłku. Mufroz i wsp. (38) nviększenie śred-
niej objętości krwinki czerwonej podczas wysiłku wią-
żązewzrostem koncentracji kwasu mlekowego w ery-
trocytach powoduj ącym zwiększenie ciśnienia osmo-

Ęcznego w krwinkach i przenikanie wody do ich wnę-
trza. Za tąteząprzemawia obserwowany po intensyłv-
nych próbach wysiłkowych spadek średniego stężenia
hemoglobiny w erytrocytach (tab. l).

Srednie stężenie hemoglobiny w krwince czerwo-
nej (M C HC) p o p i erws zy ch tr ze ch te stach wykaryw a-

ło tendencje wzrostowe (tab. 1). Począwszy od testu
IV intensyfikacja treningu spowodowała zmniejsze-
nie MCHC, co mogło byó wlrvołane upośledzeniem
syntezy hemoglobiny i hemolizą powysiłkową (22),
bądź odwodnieniem hipotonicznym wynikłym ze
wzrostu zawartości wody w krwinkachprrry stałej ilo-
ści hemoglobiny w erytrocycie po wysiłku (6).

Stężenia spoczynkowe i powysiłkowe 2, 3 -difo sfo gli-

aktywacją procesów katabolicznych w mięśniach. Na-
silenie pTzemlafi glukozy w erytrocytach powoduje
przyspieszenie produkcji difosforanu w cyklu Rapapor-
ta-Luberinga (34,41), Procesowi temu sprzyja zwięk-
szony rozpad ATP z uwolnieniem aktywnych fosfora-
nów, służących do syntezy DPG (50). Odpowiedni tre-

ning pozwala na zwiększenie zawartości 2,3-difosfo-

glicerynianu i jego \^pływ na oksyhemoglobinę (32).

Może to zmniejszyć utlenowanie tkanek, aczkolwiek
warunki panujące w pracujących mięśniach, głównie
wysoka temperafura i duże stężenie j onów wodorowych
stymuĘą uwalnianie tlenu (7, 16, 20).

Stężenie glukozy w osoczu przed,jak i po trenin-
gach, mieściło się w granicach norm referencyjnych
dla koni sportowych (29, 3 I, 52). Zaw artośc spoczyn-
kowa glukozy u badanych koni wykazywała tenden-
cje spadkowe od testu I do IV, natomiast od V wzra-
stała. Zwiększenie stężenia tego wskaźnika, skorelo-
wane ze wzrastającą intens}r,łnością treningów, moze
wskazywać na postępujące, podkliniczne stany uszko-
dzęnia mięśni. Do podobnego wniosku doszedł Val-
berg i wsp. (53) prowadząc badania kontz rhabdomy-
o]itis.Po wysiłku zawartośc glukozy wykazyłvała nie-
istotny staĘstycznie spadek, nie odbiegaj ąc znacznlę
od danych piśmiennictwa (1, 25,52,53).

W czasie długiego lub intensl.rłmego wysiłku mięś-
nie czerpiąenergię z glikogenu. Dochodzi do nasile-
nia glikogenoltzy z równoczęsnym wzmozeniem glu-
koneogenezy (I). Dzięki tym mechanlzmom, podczas
pracy mięśni, stężenie glukozy w osoczu jest stałe, a
nawet możę wzrosnąć (25, 52). Wzrost stężenia glu-
kozy po wysiłku może świadczyć o uszkodzeniu mi-
tochondriów mioclów i zahamowaniu metabolizmu
wę glowodanów. Stwierdzony, niewielki spadek zaw ar -

tości glukozy w osoczu koni po wysiłku może świad-
czy ó o zabur zeniu me chani zmów utr4muj ących stĄ
poziom węglowodanów we krwi i ich nadmiernym
zuĘciuw procesach energeĘcznych w mięśniach (53).

P r zy czyną zmni ej s z ali a zaw arto ś ci glukozy w o s o c zu
może być uszkodzenie miocytów i przeciĘenie wą-
troby nadmiarem kwasu mlekowego (33).

Jednym z produktów metabolizmu węglowodanów
w mięśniach jest kwas mlekowy. Podczas biegu konia
z prędkością 8-10 m/sek. koncentracja mleczanów w
osoczu narasta powoli, Szybszy bieg koni powoduje
gwałtowny wzrost produkcji kwasu mlekowego w
ńastępstwie względnego niedotlenienia mięśni (24).

Rozpbczęta zostaje beztlenowa faza pracy mięśni.
IJwaZa się (38, 43), że ma ona miejsce, gdy stężenie
mleczanów w osocztl przehoczy wartość 4 mmol/l.
P o dczas b adah zaob s erwowano proporcj onaĘ do in-
tensyłvności wysiłku, wzrost stężenia kwasu mleko-
wego (tab. 2). Maksymalne zwiększenie ilości mle-
czanów w osoczu stwierdzono po najcięższej, ostat-
niej próbie. Podobne wyniki u koni po galopie i biegu
zprzeszkodami uzyskali Harris (23) oraz Krzywanek
i wsp. (30),

Wzrost stężenia jonów mleczanowych w komórkach
prowadzi do uszkodzenia organelli komórkowych, a

nawet caĘch komórek i jest bezpośrednią przyczyną
spadku wydajności mięśni podczas długiego lub in-
tónsyrłmego wysiłku (33), Na nadmierne zakwaszęnte
mięśni i ich uszkodzęnie szczęgólnie wrażliwe sąmło-
de konie, u których, po takim samym wysiłku, docho-
dzi do większego wzrostu stężenia mleczanów niż u
koni starszych (a3). Htraga i wsp. (24) wykazali, że
takie same efekty treningowe można osiągnąć mniej
intensywnymi treningami, nie nio s ąc ymi ze s obą moż-
liwości wystąpienia miopatii. Wielu autorów (I2,48,
52) lważa, że oznaczęnle zawartości kwasu mleko-
wego w osoczu po trenrngu jest jedną z najlepszych
metod okreś lenia wydolno śc i fizy cznej organizmu.

Wy s iłkowi mię śni owemu towarzy szy v,ry tw ar zanl.e

duĄch ilości ciepła, sfuvarzającego groźbę przegrza-
nia organizmu. Zwiększenie ilości potu pozwala na
usprawnienie odprowa dzenta ciepła przez ewap oracj ę
wody (II, I7, 1 8, 36). Wydalanie duĘchilości wody
i chlorków z potem prowadzi do zmian parametrów
go spo darki wo dno - elektrolitowej, Wysiłek ftzy czny
powodował spadek zawarto ści Na* nawet poni żej w ay -

tości fizj o1o gicznych (29 , 3I , 52) (tab , 2). Obserwacj e

własne skłaniaj ą do tezy, że wysiłek flzy czny, podczas
którego dochodzi do zwiększonego wydzielania potu,



Tab.2. Stężenie glukozy i kwasu mlekowego w osoczu i parametry równowagi
wodno-elektrolitowej koni przed i po treningu § + s; n : 12)

114,33 t 0,88b

111,42 x 1,24

108,00 t 1,11a

102,63 t 1,69a

104,31 t 1,54b

V

Vl

103,33 t '|,87

106,02 t 0,98

1 03,50 t 1,54

,l05,47 t 1 ,35

102,99 t 2,01

106,18 t 1,88

103,80 t 1,97

105,28 t 1,09

102,'l3 t 1,83b

Objaśnienia:jak w tab. 1

skutkuje spadkiem zawartości sodu w surowicy, co
moze przyczynic się do powstania podklinicznych Sta-

nów miopatii (4, 5I,52).
Innym wskaźnikiem gospodarki wodno-elektrolito-

wej jest zawartośc jonów potasowych w surowicy. Ich
stężenie przędtreningami malało (tab.2) poniżej do-
puszczalnych norm dla koni sportowych (29,3I, 52).
Wysiłek natomiast powodował wzrost stężenia jonów
potasowych w surowicy badanych koni co warunko-
wane j e st dwoma mechanizmami. D epol ary zacja bŁo -

ny komórkowej miocytów i lokalne obniżenie pH w
następstwie hipoksji tkanek, prowadzą do zwiększo-
nego przechodzenia K* z miocytow do płnu pozako-
mórkowego i do krwi (20). Jony potasowe sątakże
uwalniane do krwi z erytrocytow podczas stresu i wy-
silku (3, 37). Według Baina i Merritta (3) spadek stę-
żeniaK* jest większy u koni z nawrotowymi miopa-
tiami. Beecham ( )uwńa, ze sam spadek stężenia tego
jonu w komórkach mięśniowych moze przyczyniac się
do ich uszkodzenia. W utrzymaniu równowagi wod-
no-elektrolitowej biorą także udział aniony chlorko-
we. Obserwowane zmniejszentę zawartości Cl po
wysiłku, istotne w teście II, rwtązane jest z ich utratą
z potęm) gdy zjonami sodowymi wydalane są w po-
staci chlorku sodu (17, 18,2I,36,44).Zbltżonę \\ryni-
ki otrzymał Andrews i wsp. (1). Spadek zawartości
chlorków wpływa takżę na utlenowanie tkanek ptzez
zmianę stopnia dysocjacji oraz osłabienie wpĘłr,u 2,3-
difosfoglicerynianu na oksyhemo globinę (8).

Za najbardziej charakterysĘczne dla tkanki mięśnio-
wej uważa się enzymy wykazujące w niej wysokąak-
Ęwność : ktnazę kreaĘnową dehydrogen azę mlęcza-
nową głównie j ej izoenzymLDH. i w mniej szym stop-
niu transaminazę asparaginianową (2. 52).
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Kinaza W eaĘnowa katalizuj e prz eno -

szenie grup fosforanowych na ADP i
lczestniczy w pTocesach energetycz-
nych komórek mięśnio!\ych (ż). Duża
aktywność tego enzymu w tkance mię-
śniowej (106 razy większa niz w suro-
wicy) powoduje, ze nawet niewielkie
uszkodzenie miofibrylli manifestuj e się
wzrostem aktywności CK w surowicy
(2, 16,39), Wzrost aktywności CK w
surowicy zwtązany jest z uszkodzeniem
włókien mięśniowych i ich martwicąw
przebiegu rhabdomyo] i ti s recurrens
(54). TrwaŁę lszkodzenie miofibrylli,
tow arzy szące podklini cznym stanom
mi op atii wyr,v ołany m pr zetrenowani em,
można rozpoznać po narastającym
wzroście aktywności CK (4, 15, 52). W
surowicy badanych koni stwierdzono
stopniowy wzrost aktywności kinazy
kreatynowej przedi po wysiłku (tab. 3).
Zmiany te wskazująna mozliwość ury-
stąpienia mikrouszkodzeń mięśni pod-
czas zastosowanego treningu.

Mniej charakterys Ę czna dla komórek mięśniowych
jest aminotransferaza asparaginianowa. Wzrost jej ak-
tywności po wysiłku świadczy o uszkodzeniu mięśni,
z:łvłaszcza, gdy towarzyszy mu wzrost aktywności ki-
nazy l<reaSnowej i dehydrogenazy mleczanowej (4,
15, 24,53, 54). Wyniki takie uzyskano, oznaczając
aktywność tych enzymów w surowicy badanych koni
(tab. 3). Szarska (52) uważa wzrost aktywności CK,
LDH i AST za jeden z objawów przetrenowania koni.

Podobnie jak w przypadku kinazy kreatynowej,
wysiłek fizyczny powoduje wzrost aktywności LDH
w surowicy (9). Powysiłkowy wzrost aktywności tego
enzymu) stwierdzony u badanych koni (tab. 3), może
świadczyc o uszkodzeniu mięśni (4). Przemawta za Ęm
także wzrost charakterystycmego dla tkanki mięśnio-
wej koni tzoenrymuLDH. przed i po wysiłku, adekwat-
ny do obciĘeń fizycznych zwierząt (tab, 3), świad-
czący o niedostosowaniu form treningu badanych koni
do stopnia ich wydolności ftzycznej. Rozdział tzoęn-
zymatyczny LDH wykazał istnienie pięciu frakcji:
LDHI, LDH2, LDHJ. LDH4, LDH5 (tab. 3). Wraz ze
wzro Śtem inlensywńości trbningu' malała aktywnośó
izoenzymów LDH,, LDH2 i LDH3, natomiast wzra-
stała akĘwność izóenzymów LDH4 i LDH5. Podobne
wyniki otrzymali Sewell i Hanis (49).

Parametry równowagi kwasowo-zasadowej, zesta-
wione w tab. 4 nie odbiegĘ zasadniczo od wańości
uznany ch za pr aw idłowe dla mło dych koni sp ońowych
(27 , 29 , 3 1 ). Odcąm pH krwi koni po wysiłku wyka-
zywał tendencje spadkowe, proporcjonalne do inten-
sy\,vności pracy mięśni (tab. 4). Jest to wynikiem gwał-
townego rozpadu węglowodanów i powstania dużych
ilości kwaśnych produktów przemiany materii, głów-
nie kwasu mlekowego i bezwodnika kwasu węglowe-

146,55 t 1,05b

142,31 t 0,98

141 ,17 t 1,03

138,06 t 1,20

134,95 t 2,36b

130,54 t 1,25

139,33 t 1,34

133,65 t 0,98

138,88 t 1,02

133,22 t 1,33

139,38 t 1,21

130,65 t 1,64

139,46 t 1,36a

130,01 t 1,96a

3,96 t 0,18

4,60 t 0,29

4,01 t 0,16

4,90 t 0,11

3,90 t 0,19

4,04 t 0,20

4,09 t 0,12

4,29 ł0,21

4,04 t 0,31

4,36 t 0,11

3,38 t 0,61b

4,14 t 0,37

3,60 t 0,68a

4,98 t 0,52a

przed

p0

pned

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

5,34 ł0,22

5,03 t 0,46

5,35 t 0,35

4,76 t 0,87

5,29 t 0,69

4,76 t 1,03

5,13 t 0,98

4,28 ł0,67

5,32 t 0,88

4,52 t 1,06

5,75 t 0,97

4,24 ł 1 ,22b

5,78 t 0,99

4,69 ł 1,21

0,760 t 0,'l4b

1,963 t 0,26

0,589 t 0,34

2,877 t 0,65

0,807 t 0,14

3,328 ł1,22

0,690 t 0,67

3,165 t 1,04

1,351 t 0,84

5,063 t 1,23

'|,785 x 1,02

8,994 t 1,64

1,896 t 0,98ab

18,687 t 2,08ab



Tab. 3. Aktywność wybranych enzymów i izoenzymów w surowicy koni przed i po treningu (i + s; n : 12)

cK
U/

LDH
U/

LOH2
o/
/o

I

v

V

Vl

V

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

przed

p0

1 99,41 t 21 ,31 
b

205,98 t 13,47

202,75 ł34,85

237 ,75 ł 36,2

209,27 ł 16,4

259,45 t 28,61

213,21 ł 12,10

232,46 ł22,15

223,33 t 19,56

259,44 t 30,1

240,82 ł23,68

348,00 t 28,59

255,03 t 34,23ah

Ą87,42 
= 

42,08ab

221,86 
= 

22,48h

235,91 t 31,52

228,58 t 1 9,65

229,05 t 29,35

289,82 t 23,58

302,73 t 29,65

280,20 ł31,12

284,50 t 30,59

261,89 t 25,69

270,00 ł34,12

265,65 t 30,89

291,80 t 39,56

270,33 ł 27 ,66

364,53 t 41,08ab

400,09 t 56,42b

412,27 ł60,25

468,20 t 53,18

470,00 t 62,78

494,25 t 39,85

517 ,75 x 57 ,22

457,40 t 41,61

564,40 t 49,23

555,44 t 39,17

684,78 ł 67 ,42

519,42 t 45,81

666,23 t 68,15

563,41 t 43,25ab

798,21 t 59,16ab

19,0 t 1,02

19,0 t 0,96

19,8 t 0,68b

18,1 t 1,06

11,9 t 1,12

10,8 t 0,98

10,3 t 0,88

11,4 ł 1,02

11,5 t 1,00

10,4 t 0,87

10,9 t 1 ,23

10,2 t 1,03

9,6 t '1,21

9,0 t 1,14b

31 ,7 t 1,07b

29,2 x2,12

29,5 ł2,31

26,8 t 1,86

26,3 t 2,36

24,9 ł 2,56

23,7 ł2,07

2'l,9 t 1,56

23,2 ł 2,90

22,0 ł3,0Ą

20,6 ł2,11a

17 ,2 x 3,07ab

19,0 t 2,58a

11 ,4 t 2,34a

39,2 t 3,54b

37 ,7 ł 2,80

32,7 =2,65
30,4 t 3,51 b

34,1 t 3,05

33,2 ł2,69

35,7 ł3,22

34,8 t 3,16

34,3 t 2,58

34,2 =3,04
32,4 ł 2,97

30,9 t 3,24

32,2 =2,89
30,1 t 2,55b

8,5 t 0,94ab

11,5 t 0,89a

12,8 t 0,96

16,4 ł 1,12

19,5 t 0,90

21,1 ł 1"l1

21,1 ł 1,25

22,2 ł0,95

22,5 ł 1,02

23,2 x1,11

25,5 ł 1,29

27 ,5 ł 1,24h

26,6 t 1,54ab

27,0 t 1,69ab

1,5 t 0,36b

2,8 t 0,54

5,2 t 1,04

8,3 t 1,03

8,2 ł1,24

9,9 t 1,54

9,1 t 2,00

9,7 t 1,36

8,5 t 2,01

10,2 t 1,86

10,6 ł 2,21a

14,2 .-2,43a

12,6 t 1,97ab

16,5 t 2,09ab

Objaśnienia:jak w tab. 1

go (13, 19,33), Spadek pHoraznagromadzenlebęz- dzonyspadekBE(tń 4)pokażdymwysiłku,jakipod-
ńodnika kwaŚu węglowógo stymuluje ośrodek odde- czascałegodoświadczenia,propoĘonalnydointensyv-
chowy (39,45).NaJtępsŃem zwiękŚzonej wentylacji ności treningu, wskazuj e na Wczęlpyłvanie się rezer-
jest wzrost usuwania dwutlenku węgla z otganizmu wy alkalicznej ustroju (9, 33), Oznaczone parametry
po*rąruny ze spadkiem jego prężnośói, oraz całkowi- równowagikwasowo-zasadowej krwikoniwskazująna
iej zawaiości ĆO, we krwi (tab 4) W wyniku hiper- roz,rvojwyrównanej kwasicymetabolicznej podczastre-
wen§lacji dochodzi także do zwiększenia ilości tlenu ningu.
dostarczanego do krwi i tkanek (I9,45), czego obja-
wem jest, obsetwowany w trakci ebadań,wzrostpręż- WniOSki

ności tlenu we krwi oiaz wysycenia krwi tlenem po 1. Wysiłek fizyczny młodych koni poprzez nvĘk-
wysiłku (tab. a), szenie zawafiości 2,3-difosfoglicerynianu w erytrocy--Wyrazem 

dĘentaustroju do utrzymania homeosta- tach usprawnia uwalnianie tlenu z oksyhemoglobiny i
zy podczas intensyrvnej pracy mięśni jest zmniejsze- wpływa na lepsze utlenowanie tkanek.
nIę Zawartości wodoro-
węglanów we krwi ó. Tab. 4. parametry rórvnorvagi kwasowo-zasadowej koni przed i po treningu § + s; n : 12)

Cbserwowany spadek stę-
żenia HCO, we krwi.
proporcjonalny do inten-
S}T\,nościwYsiłku(tab,4), ' nn 73qq+nnn6 l72fi+098 5.82t0.86alrr.ur.o.rnu 6.36t1.50alrr,ru.u,o, 31,84t0,89
możeświadczYćoniedo- |;rl ;;;;;;;.,; ,|.,r,.r, l uor..''o, ]rr.rr.,,.oro 6,65t0,38 lun,ur,z,ssl sl,sotl,eo
statecznym przy gotow a-
niuzwiórząt'dońdmier_ po i 7,396r0,020, 6,86t1,54 6,79tO.sz,30,75t1.24|5,22t0,66 73,33t8,32 l 32.23t2,51

negoWysiłkumięśniowe- ,,, lo,rro 7.421t0,031 l o.zot1.39b l 4.79t1.05b 
] 

32,72ł0,97 6,,13t1,54 
| 

61.5zt6,sł | 33,22t2,01

go lub powstającym "'] po Iz.ess.o,ozs 6,33t1.87 |o.oot1,oo 28,44t1,03|s,eot1,06 l79.40l7,46|29,81i1,06
uszkOdzeniu tkanki mię- p,zeo l z,łogt0,013 l 7,01t0,98 _] ą,słr1,os 32,02t1,11| s,oz=o,sz 69,09t9,26 ] es,ss.l,sł
śniowej(13). InnYmPa- 'u nn 73q1 +nn34|683+155 700+099 lrn.nr.,',ou 4.39t1.58 80.91 t9,06 31 ,49t2,08
rametrem równowaPi l 

+ll 1126],'.,n*.',r, lon,,,,,ro131 .07t1.02 4.18t2.06 luu,ou.n.r, 32,67t1,59
kwasowo-zasadoweJ,

32,22 t 1,66
świadczącym o zdolności
organiznudoniwelowa- u, lo",o 

7,381t0,038]z,osto,ss ł9lttzs_Iii,,i=,11 ,!!"y_l1111=l:-'::,.,.o.":o^:".

niapowstającegopod- 'I 
no Iz,szti0.03a | 5,89t2,0,1 7.42t1,68 23.18t1,30|-z.oai2,59a]86,56is,10|24.44i1,89a

czasintensy\.Ą/,negowysil- przeolz,eagt0,029abI z,lo.1.aau 4.96t1.01a Iel .zł=1.06a]3.12t1.01a 67,28ł8,32al sz,lar1,1lu

kU ZakWaszenia, jest Vll l nn 7301 ł063gau ] 559*l g7au 8.03t1.38ab lzl.ru.1.21a -g.lyt2,04ab|88,21 t9,78a 22,83t2,04ab

wskaźnik nadmiaru lub

6,36 t 1.50a

6,65 t 0,38

5,22 t 0,66

6,'13 t 1,54

3,36 t 1,06

5,B2 t 0,97

4,39 t 1,58

4.18 t 2,06

5"l2 t 1,68

2,72 x2,36a

-2,08 r 2,59a

3,12 t 1,01a

-3,17 ł2,04ab

73,76 t 6,47

69,58 t 2,99

73,33 t 8,32

67,52 t 6,54

79,40 ł7,46

69,09 t 9,26

80,91 t 9,06

66,05 t 9,88

B0,04 t 7,31

66,16 t 10"12

86,56 t 9,10

67,28 ł8,32a

88,21 t 9,78a

7,26 t 0,98 5,82 t 0,86a

1.17 x1.23 | 5,08 t 1,03

6,86 t 1,54 6,79 t 0,97

6,70 t 1,39b 4,79 t 1,05b

6,33t1,87 | 6,60t1,06

7,01 t 0,98 -] 4,94 t 1,03

6,83 t 1,56 7,00 t 0.99

7,10t1,67 | 4,91t1,24

6,94 t 1,56 6,86 t 1,07

7,09 t 0,89 4,91 t '1,23

5,89 t 2,0'1 7,42 tl,68

7,10t1,88a 4,96t1,01a

5,68 t 1,97ab 8,03 t 1,38ab

32.57 t 0,89a

32,83 t 1 ,02b

30,75 t 1,24

32,72 ł 0,97

28,44 t 1,03

32,02 t 1,11

29,96 t 1 ,06

31,07 t 1,02

30,74 t 1 ,'12

30,62 t 1,07b

23,18t1,30

31,24 t 1,06a

21,16t1,21a

p0

przed

p0

prze d

p0

p rzed

p0

przed

p0

prze d

p0

ptzed

p0

7,399 t 0,006

7,400 r 0,012

7,396 r 0,020

7,42'l t 0,031

7,398 t 0,025

7,403 t 0,013

7,391 t 0,034

7,386 t 0,026

7,395 t 0,01 9

7,381 t 0,038

7,32'l t 0,034

7,389 t 0,029ab

7,301 t 0,039ab

niedoboru zasad. Stwier- Objaśnienia:jak w tab. 1



2. Standardowy trening techniczno-wytrz5lmałościo-
wy wpływa na powstawanie podklinicznych stanów
uszkodzenia mięśni młodych koni,

3. Intensyłvn a pracamięśni prowadzi do odwodnie-
nia hipotonicznego i wyrównanej kwasicy mętaboltcz-
nej u badanych koni.

4. Oznaczanie aktywności kinazy kreaĘnowej, de-

, a zwłaszcza jej tzoenzy-
czńym testem określania

i badanych koni.
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