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orses ol th,e blood level of haemoglobin (Hb), triacylglycerols

rel of TAG, which rłas related to the age of the horses and
intensi ercise.
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Miernikiem wartości hodowlanej konia rasy arabskiej
jest jego wartość uzytkowa, oceniana w próbach dzie]-
ności wyścigowej, Warunkiern osiągnięcia dobrego wy-
niku j est opr ocz predy spozycj i genetycznych odpowied-
nie przygotowan i e kon dycyj ne, Melomie s ięczny. flzy cz -
ny trening jest od stuleci jedynym sposobem przygoto-
wania koni do udziałrr w wyścigach, Skuteczność stoso-
wanego plogramu treningowego powinna być oceniana
juz w czasiejego przebiegu przy użyciu nowoczesnych
metod, włącznie z badaniami biochemiczryml. Dotych-
czasowe opracowania dotyczące zachowania się pala-
metrórłl biochemicznych krwi koni podczas wysiłku są
fragrnentaryczne i nie obejmują przebiegu treningu rł,

całości, przy czym stwierdzono zupełny brak informacji
na temat rasy arabskiej. Poniewaz istotątreningu powin-
no być wykształcenie właściwych mechanizmów regu-
lujacych proces}, energetyczne w czasie intensywnego
wysiłku, wydawało się celowe określenie zmlan stężeń
wskaźnikow biochemicznych krwi zwtązanych z gospo-
darką węglowodanowo-1ipidową i dostarczaniem tlenu
do tkanek w różnych jego fazach. Mozna sądzic, ze spo-
sób przeprowadzenia badań oraz ich zakres pozwoli na
bllższe poznani e mechanizl órł, adaptacj i koni arab skich
do wysiłku, a także na ocenę przydatności zastosowa-
nycb testórł, w określaniu stopnia wytrenowania koni.

Materiał i metody

Obserwacją objęto grupę 51 koni rasy arabskiej, przezna-
czonych do udziału rł, zawodach sportowych. Zwierzęta w
okresie treningowym przebywały w macierzystej stadninie, a

w sezonie starto\Ą.ym na terenie Torów Wyścigów Konnych.

Poclczas prowadzonych badań konie były klinicznie zdrowe.
warunki chowu i zywienia były typowe dla tej rasy hodor,va-

nej w Polsce. Fotma treningtr oraz jego nasilęnie realizorł,anc
były zgodnie z założeniami trenerów przygotowujących ko-
nie do wyścigów. Trening tradycyjnie stosowany w stadni-
nach państwowych podzielić mozrla na 3 etapy: ujezdżanie,
trening wytrzyrnałościowy i trening szybkościowy (9).

Trening wytrzymałościowy trwał około 3 miesiące - konie
ówiczyły pod jezdźceln na przemian stęp, kłus i krótki galop.
Zalęcia treningorł,e prowadzono w otwartytn terenie. Z zało-
zenia miały one charal<ter proglesywny, tzn. z każdyrrr ty_uo-

dnieln zwiększano czas tl"wania i intensywnośc wysiłku.
Trening szybkościowy odbyrł,ał się w okresie be4lośred-

nio poprzedzającym udział w gonitwach - arożnił się od po-
przedrriego krótszym czasem i większą intensywnością zajęć.
W dniu badania w IV miesia3u zastosowano galop o u,zrasta-
jącej prędkości, osiągając wartości od 10,5-12,6 m/s na bięż-
ni o obwodzie l l00 nr.

Ostatnią faząbadań objęto konie w okresię staftowyll tre-
nujące codziennie na dystansie 1600-2000 rn z prędkością 7
m/s-10 m/s.

Konie objęte badaniarli podzielono na 3 grupy: ogiery do-
rosłe (6 koni w wiekrr 4-6 lat), mające za sobą co najmniej
jeden sezon startowy, oraz rnłodę 3-letnie ogiery (33 konie) i

młode 3-letnie klaczę, w liczbie dwunastu, trenowane po raz
plerwSZy.

Wyniki rriniejszych badań dotyczą okresu przed i po pierw-
szym, drugim i trzecirl rniesiapu treningu wytrzymałościo-
wego \\/ dwóch kolejnych sezonach (3 grupy koni) oraz na
początku i w trakcie treningr-r szybkościowego (IV miesiąc,
obserwacji obie gr-upy młodych koni, oraz IX miesiapu
grupa młodych ogierów).



Materiał do badań stanowiła krew pobierana strzykawką z
ży ły szy jnej zewn ętrzn ej pr zez 1 ekar za weterynar i i spraw uj ą-
cego opiekę nad końmi, co zapewniało mozliwie bezstreso-
wy przebieg opisanych czynności. W dniu badania krew po-
bierano najczęściej trzykrotnie: w spoczynku, po zakończe-
niu wysiłku i 30 minut później. W krwi pełnej pobieranej na
EDTA oztaezalo poziom hemoglobiny (Hb) metodą cyjan-
rnethemoglobinową, a w osoczu po heparynie litowej stęże-
nie triacylogliceroli (TAG) i glukozy testarni firmy Dr Lange.
Poziom kwasu mlekowego (LA) w pcłnej krwi oznacłano
kuwetowym testem ęnzymatycznym firmy Dr Lange w dru-
gim sezonie badań w grupie ogierów młodych, z wyłącze-
niem III-go miesiąca treningu wytrzymałościowego oraz w
grupie klaczy w lV-tym miesiącu obser-wacji.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystyczne.i z zasto-
sowaniem w obrębie danej grupy testu t-Studęnta dla zmien-
nych połączonych, w przypadku róznyclr wariancji lub po-
tównywania średnich z różnych grup testu t-Studenta dla
różnicy średniclr oraz współczynnika korelacji za pomocą
programu ANOVA (Microsoft Excel NT).

Wyniki i omówienie

W badaniach własnych średni poziom Hb u koni arab-
skich wynosił w spoczynku 13,8 + 1,5 g/dl (8,56 mmol/l)
u rnłodych ogierów i 13,1 + I,6ż gldl (8,12 mmol/l) u
młodych klaczy. Stężenie Hb podawane jako wartości
referencyjne dla koni zawaftejest w szerokich granicach
8-1 8 g/dl. W badaniach dotyczących koni sportowych
czystej kr,wi wykazano węzszy zakres wartości granlcz-
nych 1 1,] -I7 ,3 g/dl (14), przy azym poziom Hb u ogie-
rów i klaczy rcżnił się nieznacznie i wynosił odpowied-
nio 14,6 g/dl i 13,9 g/dl (10).

W badanych grupach zwterząt stęzenie Hb w spoczyn-
ku utrzymywało się w zasadzię na tym samym poziomie
przezcaĘ okres treningu (ryc. 1). Rejestrowano statystycz-
nie istotny wzrost stęzenia Hb tuż po wysiłku i powrót do
warlości spoczynkowych po upĘrvie 30 mirr, (tab. l, 2).

Wielkość obserwowanych zmian zależna była od inten-

syłvnoŚci wykonanej placy. Systematyczny trenlng p ozwa-
lał na szybsze osiąganie wartości spoczynkowych.

Oztaczanle TAG we krwi często wykorzystywane w
diagnostyce klinicznej nie znalazło jeszcze powszechne-
go zastosowania w monitorowaniu zmian powysiłkowych
u koni. Z nlelicznych publikacji obejmujących to zagad-
njenie wynika, ze metabolizm lipidów u koniróżni się w
porównaniu z innymi gatunkami zwierząt i ciągle nie jest
dobrze poznany. Yashiki i wsp. (20) zwracają uwagę na

duze wahania dobowe warlości spoczynkowych u trenu-
jących mlodych k -

torzy sugerują że
su wahań, atakże
stania TAG w przenrianach energetycznych.

W obecnie przeprowadzonych badaniach poziom TAG
w surowicy młodych koni arabskich mierzony w spo-
czynku wynosił średnio 0,31 + 0,09 mmol 17. Zwraca
uwagę istotnie wyższa wartość tego paramettl oznacza-

drugimmiesiapu ło-
3). W okresie tr ło-

wano istotny wzr po
wysiłku i powrót do
odpoczynku (tab. 1

szybkościowego w
odnotowano wzrost stęzenia TAG po wysiłku, utrzymu-

stansowych (13). Zestawienie wartości omawianego pa-
rametru uzyskanych w poszczególnych grupach zwie-
rzątpozwala na stwierdzenie, ze u koni młodych stęże-
nie TAG we krwi po wysiłku, a zwłaszcza 30 min. po
jego zakończeniljest istotnie wyższe, niz odnotowane

Tab. 1. Poziom Hb, TAG, gtukozy i LA we krwi ogierów rv kolejnych etapach treningu fi + s)

0pis przebiegu treningu w dniu badania Ptóbka
0g ery dorosłe n = 6

Hb ts/d 1 ] TAG tmmou|l I c uł 1mmo /1

Tle ninq
wylrzymałoś ciowy

Tren ing

szybkoś ciowy

l miesiąc
Rozgrzewka: stęp, kłus,

stęp,1400m6m/s
POWról: kłus, stęp

ll miesiąc
Rozgrzewka: stęp, kłus,

stęp,1600m9m/s
Powrót: stęp, kłus

lll miesiąc
Rozgrzewka: stęp, kłus,

slęp,1500m6m/s,kłus,
,1800 m 10 m/s

POWról: kłus, stęp

lV miesiąc
Hozgrzewka: stęp, kłus,

galop, kłus, stęp,1100 m

5 m/s 1100 m 10,5ł2,6 m/s

lX miesiąc
Rozgnewka: stęp i kłus,

5 koni: 2000 m 7 m/

5 koni: ,1600 m 'l0 m/s

14

9

1Ą

12

10

A

B

c

A

B

c

A

B

c

A

B

c

A

B

c

13,4t1,85a

15,5 t 1,72 C

14,0 t 1,42 b

13,8t1,04a

15,4 t 0,62 C

14,3 t 0,84 b

14,1 t 1,28 A

15,7 t 1,01 B

14,0 t 1,06 A

12,9 t 1,35 A

't9,4 t 1,39 C

15,1 t 1,32 B

13,6 t 1,34 A

16,6 t 1,'14 B

12,9 t 0,73 A

0,26 t 0,'l1 A

0,37 t 0,06 B

0,30 t 0,07 A

0,37 t 0,10 a

0,39 t 0,09 a

0,29 t 0,09 b

0,28 t 0,09 a

0,31 t 0,06 a

0,26 t 0,07 a

0,24 t 0,04 A

0,31 t 0,06 B

0,37 t 0,24 ab

0,35 t 0,06 A

0,56 t 0,17 B

0,30 t 0,07 A

6,27 x0,79 a

5,87 t 0,74 a

5,95 t 0,42 a

7,30 t 0,89 a

6,52 t 0,35 b

6,95 t 0,53 a

6,47 t 0,74 A

5,93 t 0,39 B

6,22 
= 

0,68 ab

5,62 t 0,48 A

6,91 t 0,78 B

6,17 t 0,52 A

5,63 t 0,58 a

6,57 t 1,35 b

5,28 t 0,45 a

0,67 t 0,07 a

0,89 t 0,24 b

0,82 t 0,11 ab

0,92 t 0,16 a

'| ,00 t 0,09 a

0,85 t 0,09 a

Nie oznaczan0

0,90 r 0,05 A

12,6 t 3,96 C

4,30 x 2,92 B

0,77 t 0,15 A

4,88 t 3,14 B

1,08 t 0,42 A

13,1 t 0,91 a

15,2 t 1,28 b

'l4,4 t 1,38 ab

13,9 t '| ,78 a

'l5,5 t 1,38 b

1Ą,2 x0,97 a

14,3 x 2,49 a

16,6 t 1,47 b

14,0 t 1,38 a

0,22 x 0,07 a

0,28 t 0,10 b

0,25 t 0,04 a

0,26 t 0,05 a

0,26 t 0,07 a

0,21 r 0,05 a

0,26 t 0,06 a

0,35 t 0,09 a

0,19 t 0,04 b

6,44 t 0,96 a

5,49 t 0,'16 b

5,58 t 0,57 ab

6,51 t 0,27 a

5,73 r 0,47 b

5,06 t 0,49 ab

6,34 t 0,18 a

5,67 t 0,21 b

5,98 t 0,50 ab

objaśnienia: A krew pobierana w spoczynku, B po zakończeniu wysiłkr-r, C po 30 min. odpoczynku; Średnie ozĘaczone róŻnYni
malymi ]iterami różniąsię istotnie w porównaniu do wartości Aprzy poziomie ufności p < 0,05, dużymi przy p < 0,0l-



Tab,2, Poziom Hb, TAC, glukozy i LA we krwi młodych klaczy w kolej nych eta-
pach treningu (i + s)

M es ąc tren ngu
klacze młode

n Hb ts/dll TAG tmmol/|] Gluk.tmmol/|] i l-ł Immol/|l

Tre n ing
wyltzymałoś ciowy

Tren in g

szybkoś ciowy
lV

ll

I

A

B

c

A

B

c

A

B

c

A

B

c

5

7

13,4 t 0,46 A

15,2 t 0,70 B

13,5 t 0,53 A

12,7 ł 0,82 A

14,1 t 0,46 B

12,9 t 0,86 A

12,8 t 0,80 a

14,9 t 0,31 b

13,1 t 1,11 a

13,2ł1,29A

19,3 t 1,51 C

1Ą,4 ł 1,20 B

0,31 t 0,11 a

0,48 t 0,15 b

0,32 t 0,12 ab

0,26 t 0,07 a

0,40 t 0,08 b

0,30 t 0,10 a

0,30 t 0,09 a

0,45 t 0,11 c

0,24 t 0,06 b

0,22 t 0,04 A

0,38 t 0,10 B

0,66 t 0,61 ab

6,17 t 0,39 a

5,76 t 0,34 a

5,84 t 0,57 a

7,32 t 0,65 a

6,22 t 0,38 b

6,41 t 0,79 ab

7,03 t 1,'l1 a

5,49 t 0,28 b

5,36 t 0,34 b

6,85 t 0,43 a

7 ,81 ł 1,29 a

7 ,34 ł 1,25 a

Nie oznaczano

Nie oznaczano

Nie oznaczano

0,90 t 0,07 a

13,4ł1,72C

8,30 t 3,34 B

Objasn icn ia: jak w tab. l .
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poczaJkowej fazie treningu szybko-
ściowego. Stwierdzono takze mniejszy
zakres powysiłkowych zm ian stęzenia
TAG we krwi ogierów starszych w
okresie treningu wytrzymałościowe go.
Powyzsze obserwacje pozwalają sa.-

dzic, że u koni objętych opisanyrn tre-
ningiem następuje stopniowe kształto-
wanie się mechanizmu kontroli prze-
mian lipidów w czasie wysiłku. Na
podstawie uzyskanych wyników moż-
na Wnioskowac, że ozna)Zan\e Stęże-
nia TAG w osoczu krwi moze być do-
brym testem do oceny przebiegu tre-
ningu koni.

Sredni pozjom glukozy oznaczany
W Spoczynku u trzyletnich koni arab-
skich wynosil 6,08 + 0,89 mmol/li był
wyższy od wartości przyjętych jako
norma dla koni czystej krwi od 4,J
mmol/l do 5,16 mmol/l (l4), rrrieścił

się jednak w zak_resie 5,0-6,5 mmol/l notowanym u koni
sportowych (l6). Istnieją sugestie, że wysoki poziom
glukozy w spoczynku świadczy o dobrym przygotowa-
niu koni sportowych do pracy (17). Yashiki i wsp. (20)
Zwracająuwagę naZnaCZne wahania dobowe tego para-

a ogiery dorosłe

H Konie młode

ABCABCABC
ll lll lV

Miesiące lreningu

Ryc. 2. Poziom TAC we krwi ogierów dorosłych i koni mło-
dych rv kolejnych miesiącach treningu. Objaśnieniajak w tab. 1.

ABCABCABCABC
l ll lll lV

Miesiące treningu

Ryc. 3. Poziom TAG we krwi młodych ogierórv i klacz1, 1y

kolejnych miesiącach treningu. Objaśnicnia jak w tab. 1.

w tym czasle w gruple oglerów dorosłych (ryc. 2). Po-
równując powysiłkowe zmiany stęzenia TAG we krwi
we wszystkich badanych grupach metodą analizy wa-
riancji stwierdzono również istotną róznicę (p ś 0,05)
pomiędzy zwierzętami młodymi i dorosłymi. Analogicz-
ne porównanie grupy młodych ogierów i klaczy nie wska-
zĄe na występowanie istotnych różnic związanych z
płciąmłodych koni (ryc. 3).

W organizmie trenowanego konia poziom TAG w su-
rowicy krwi podlega specyficznej regulacji, której nie
obserwowano u ludzi i gryzoni (ż,3). W czasie wysiłku
z tkanki tłuszczowej pod wpływem podwyższonego po-
ziomu adrenaliny i glukagonu oraz z kra!ących we krwi
TAG uwalniane są kwasy tłuszczowe (WKT), które dla
pracujących mięśni stanowiąźródło energii. Ma to miej-
sce zarÓwno w trakcie plob wytrzymałościowych (13),
jak i sprinterskich (6). Mimo zużyłvania WKT przez mięś-
nie, stęzenie TAG we krwi w tym czasie wzrasta (7,19).
Sądzi się, że ltpolizie i spalaniu WKT towarzyszy rów-
noczesna Synteza TAG w Wątrobie (l2). odnotowane W
IV miesiącu badań utrzymywanie się podwyzszonego stę-
żenia TAG we krwi jeszcze 30 min. po wysiłku może
świadczyc o znacznej aktywacji przemian lipidowych w

= 9-""'
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sV
m Gluk. og. dolosłe L Hb og. dolosłe

L Gluk. konie młode L Hb konie młode

0lllllllvlx
Miesiące treningu

Ryc. 1. Śrcdnie wartości spoczynkowe Hb i glukozy w kotej-
nvch miesiącach treningu koni. Objaśnienia jal< w tab, 1.
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metru we krwi, wynoszące 3,9-6,1 mmol/l. W niniej-
szych badaniach, uwzględniając tę właściwości, próbki
krwi pobierano zawszę o 700 rano. W grupach koni mło-
dych obserwowano istotnie wyższe wartości spoczynko-
we w drugim miesiącu treningu, równocześnie nie stwier-
dzono podobnych zmian u koni dorosłych (ryc. 1). W
kolejnych etapach badań poziomu glukozy po wysiłku
zmięniał się zależnie od rodzaju i intensywności wyko-
nanej pracy (tab. l, 2). W czasie treningu wytrzymało-
ś c i owe go typ owy przeb i e g zmian, to nięznaczny sp adek
powysiłkowy, ustępujący w okresie 30 min. odpoczyn-
ku. Trening szybkościowy powodował inny obraz zmian.
Po zakończeniu biegu obserwowano istotny wzrost stę-

żenia glukozy, a następnie spadek, nie osiągający jed-
nak wartości spoczynkowych, z wyjątkiem koni w kon-
dycji startowej - w ostatnim etapie treningu. Uzyskane
wyniki znaj duj ą p otwierdz enie pr zez Inny ch autorów ( 7,

8, 1l). Stęzenie glukozy we krwi koni trenowanych jest
wypadkową działania wielu czynników. Podwyzszony

__poziom tego wskaźnika moze być wynikiem zwiększo-
irego stężenia kortyzolu i amin katecholowych wywoła-
nego wysiłkiem. Wykazano równiez, że konie wytreno-
wane zdolne są do szybkiego wyrzutu insuliny do krwi
( 1 8). I stniej ą j ednak sugestie, że insulinoz ależna regula-
cja wlączania glukozy w przemiany energetyczne nie
odgrywa znaczącej roli u pracujących koni, ktore mogą
wykorzystywać w tym celu również inne cukry (ksylo-
zę, fluktozę), nie podlegające tej regulacji (18).

Stężenie LA we krwi koni po wysiłku w poszczegól-
nych fazach treningu jest zroźnicowane. W treningu
wy tr zymałoś c iowym ni e ob s erw o w ano znaczne go p o d-
wyższenta stężenia LA, natomiast w początkowym eta-
pie treningu szybkościowego obserwowano po wysiłku
statystycznie znamienny wzrost poziomu tego wskaźni-
ka, utrzymujący się jeszcze po upływie 30 min. (tab. 1,

2). Wydaje się, ze był to wynik niewłaściwie dobranego
obciążenia. U młodych ogierów w kondycji startowej
stwierdzono istotny wzrost poziomu LA we krwi po
wysiłku i powrót do wartości spoczynkowych po 30 min.
Wysokie stęzenie LA we krwi po wysiłku jest skorelowa-
ne z prędkościąbiegu - próby szybkościowe i gonitwy na
dystansach 1000-2400 m powodują akumulację kwasu
mlekowego we krwi (4), natomiast w czasie zawodów
długodystansowych poziom LA utrzymuje się poniżej
4,0 mmol/l (5). Porównanie zachowania się tego para-
metru w okresie restytucji u młodych ogierów iklaczy
wskazuje nazlacznie wolniejszy przebieg procesu eli-
minowania mleczanu z krwi w organizmte klaczy.

Ana|iza uzyskanych wyników z z a sto s ow ani em w sp ół-
czynnika korelacji wskazuje na istotne powiązanie mię-
dzy wielkościąLA i Hb (r: 0,87) oraz gllkozy (r: 0,59)
tuż po wysiłku. Jest to za\eżnośc naturalna, gdyżpozlom
tych parametrów jest zależny od intensywności wysiłku
i tym samym od aktywności układu adrenergicznego.
Ponadto stwierdzono korelację między wielkością LA
tużpo wysiłku i TAG 30 min. później (r: 0,56). Współ-
zależność między intensywnością wysiłku i ilo ścią krą-
żących we krwi TAG 30 min. po jego zakończeniu jest
ni ewątpliwi e zw iązana z nasi l onym m etab oli zmem TAG,
w którym rozpad i resynteza tych związków w organi-

zmie konia przebiegają jednocześnie. Ponadto można
sądzić, ze w omawianych warunkach poziom LA nie
wpływał hamuj ąco na procesy przemiany lipidów u koni,
podczas gdy opisano takązależność u ludzi (1).

Rezultaty niniej szych b adań potwierdzaj ą sugestie Snow
i Rose (I5), że u genetycznie najlepszych koni lub u koni
właściwie trenowanych wzrasta zdolność organizmu do
wykorzystywania WKT jako źródła energii; w rezulta-
cie glikogen i glukoza są oszczędnie uzytkowane.

Wnioski

L Oznaczanie stężenia Hb i LA we krwi oraz gluko-
zy, a szczególnie TAG w osoczu krwi jest lżyteczne do
monitorowania przebiegu treningu koni.

2. Nasilenie przemian lipidowych w trakcie wysiłku
u koni nie podlega hamowaniu pod wpływem podwyż-
szonego stężenia LA we krwi.

3. Obserwowany przejściowy wzrost spoczynkowych
wartości TAG i glukozy w osoczu krwi młodych koni
arabskich w drugim miesiącu treningu wytrzymałościo-
wego, przy braku podobnych zmian w grupie ogierów
dorosły ten jest przełomo-
wywk egulacjigospodar-
ki węgl ch koni.
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