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Jodkowska E., Dudek K.
$ignilicance of body sufface temperatule measulements in exploitation of horses
Summary

On the basis of numerou§ studies it has been determined that the body surface temperature of healthy
horses rang€s from 18.94-32.3oC. The highest temperatures were on the head, middle part of the neck, on the
scapula, vicinity of the heart, loins, flank as well as shoulder, forearm, thigh and gaskin. Those temperature
areas lyere in accordance with the main artery locations. The lowest temperatures were on the pastern, fetlock, fore cannon,,knee and the equivalent places on the hind limb. When compared with the left and right side
of the horse, in the most cases the thermograms were symmetrical. A statistically high dependence on ambient
temperature, humidity and cooling power was determined for body surface temperature, whereas there rvas
no dependence on rectal ternperature in healthy horses. Training caused a significłnt increase ofbody surface
temperature, higher in mares than in the stallions. The increase of fore limb temperature was higher than in
hind limbs after training sessions. The investigations to date demonstrate the usefulness of body surface temperature measurements for the evaluation of training progress and preparation of horses for extreme effort.
Keywords: horse, skin temperature
W procesach termoregulacji u zwierząt skora pełni

funkcj ę c zynnika buforuj

ąc

e

go w

z aj

emn e o ddziaŁyw a-

nie organizmu i środowiska.Temperatura na jej powierzchni jest wartością wypadkową energii cieplnej
organizmu i czynników pozaustrojowych, W odniesieniu do koni stanowią one połączenie warunków
mikrokl imaty czny ch i dziaŁalności człowieka, który
poprzez użytkowanie zwierząt wpływa na psychofizyczne i fizjologiczne procesy organizmu.
Temperafu rę p owi erzch nl ciała koni mozna mier zy c
metodami bezstykowymi lub stykowymi. Do badań
bezstykowych wykorzystyłvana j est głównie ap aratura termograflczna. Do badań stykowych użyrvane są
m.

in. tetmoelementy. termistory, termorezystory. Ist-

niej e tez możliwośćuży cia układów mikroprocesoro-

wych do akwizycji informacji o temperaturze w wybranych miejscach na skórze konia (II,I2).
Zakres temperatul na powie]zchni ciała konia

Na podstawie pomiarów z wykorzystaniem termistorów określono, żę zakręs temperatur na powierzchni claŁa zdrowego konia mieściłsię w granicach 1932"C (6,15). Flores (6) badał temperaturę powierzchnt ciaŁa 54 koni gorącokrwistych. Najwyższe temperatury (27,5-32,3"C) występowały w okolicy oczu,
nozdrzy, szpary pyskowej, ramienia, pr zedr amienia,
łokcia, atakże szyi, łopatki, słabizny. Najniższe (24,026,2'C) byĘ na pęcinie. stawie pęcinowym,nabrzusznej stronie śródręcza i na nadgarstku przedniej koń-

czy ny or az na o dp owi adaj ących wymi eni onym punk.
tom miejscach na tylnej kończynie. Podobne wyniki
uzyskano w badaniach własnych (15), Dodatkowo
najwyższe temperatury na powierzchni ciała koni szlachetnych określono na lędźwiach, udzie i podudziu
(27,2-29,9"C), najniższe temperatury były na śródręczu, śródstopiu i pęcinach wszystkich kończyn (19,3-

26,3"C). Wybór powyższych miejsc pomiarowych
opierał się o znajomość stopnia umięśnieniaposzczególnych paftli ciaŁa. W ten sposób charakteryzowano
miejsca o rożnej temperaturze, ale flIeznanabyła wielkośćpowierzchni jaką obejmują. Rozwtązanie tego
problemu nastąpiło dzięki zastosowaniu aparatury termowizyj nej. Otrzymywane termogramy pozwalały
okre śl i ć r o zkład temp eratury na wybranej p owierzchntctałakonia. Wskutek możliwej komunikacji z komputerem klasy P C uzyskiwan o w izlaltzacj ę wyników
pomiarów (ryc. 1).
Stwierdzon o, że naj ciep lej sze miej s c a na zew nętr znej powierzchnt ciała koni wyścigowych znajdowały

się na głowie, środkowejpartiiszyi, okolicy serca i słabizny (24,98-27,7 8"C). Ogółem, tułów odznaczał stę
najw y ższy mi temp eratu r ami, z wyj ątki em kr zy żow ej
okolicy zadu i górnych partii kończyn. Najzimniejsze
natomiast były dolne odcinki kończyn (18,9422,9 3 " C) . D la l i czb ow e go wy r ażenia r ożnjc termicznych na powierzchnt ciałaryznaczono odcinki pomiarowe, co dało dokładniejsze informacje o rozkładzie
temperatury na powierzchni ciała niż wspomniane

wcze śniejokre ślaniej ej w punktach. Maksymalne tem-

peratury występowaŁy na obszarze od barku do zadl,
na szyt, od barku do kłębu, od mostka do kłębu, od
barku do łokcia i od zadu do słabizny. Najniższe wartościtemperatur obserwowano na przedntch kończynach od kopyta do stawu nadgarstkowego i tylnych również od kopyta do stawu skokowego (ryc. 2). Na-

różnicami u poszczególnych koni, zwłas zcza w niskich
przednich kończyn byŁy
(2I,ż2).Nieco
inne wyniniż
tylnych
labilne
bardziej
(25,26).
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\\rymi byĘ mniejszentż 1"C. Wzrostróżntc nawet do
8"C był notowany tylko podczas doświadczalnego
chłodzenia j ednej z kończyn (24).
Porównanie termogramów boków konia wykazało,
że w większości wyniki pomiarów temperatury na symetrycznych częściach ctałabyły podobne (13). Obszary wyższych temperatur były zgodne zpołożeniem
głownych naczyń krwionośnych i rozprowadzaniem
ciepła przez krew. Pomimo tego, żewzorce temperatur na powierzchnt ctała różnych koni były podobne,
nie znalęziono dwóch koni o idenĘcznych temperaturach (23). Na ogół były wyższe u młodych koni niż
u starszych , a także :uklaczy w porównaniu z ogierami. W badaniach koni szlachetnych i prymity,wnych
w jednakowych warunkach otoczenia, nie znalęziono
r ożnic p omiędzy temp eraturą skory w wy znaczonych
tomiast
miejscach w zależnościod
erzchni
wysoko istotną zależnośc
cy koni
ciała od warunków mikrok
(4. I4).
Wpływ wa]unków
mikroklimatycznych

Większośćpowyższych
badań rozpatrywano w od-

niesieniu do warunków mikrokl imaty c zny ch. Zmtana
pogody istotnie wp§łvała na
temperaturę powierzchni
ciała koni (6, 15, 16). Przy Ryc.
dodatnich temperatur ach

ze -

wnętrznych obserwowano
liniowy zwtązek między
temperaturą otoczenia

a

1,;

hni
Wykodo27,2-29,9"C,
28,9-30,3"C
ciała, od zakresu
nywane wówczas pomiary ochŁadzanta wskazały na
zwiększanie się tego wskaźnika mikroklimaty cznęgo
od 34,0 mWcm2 do 65,0 mW/cm2, co wyłvarłodecydujący wpŁyw na temperaturę powierzchni ciała. Przy
wzro śc i e o chładzania, zw tększała s i ę ró wn te ż r o żntca
pomiędzy temperaturami w punktach naj cieplej szych
i najzimniejszych. Te ostatnie, nakonczynach koni,
ulegał
cZorlo
konia.
terystycznymi dla zwterząt stałocieplnych, jako przej aw zdolno ścitermoregulacyj nych ustroj u ( 1 5 ).
W niektórych badaniach nad wpłyłvemwarunków
zewnętrznych na otganlzm konia temperatura skóry
był a j e dnym ze w skaźntków fi zj o 1o gic zny ch. Temp e 34,0,c
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Ryc. 2. Rozkład temperatury wzdłuż odcinków pomiarowych kończyny przedniej i tylnej

raturę kopyta, śródręcza i przedramienia mierzono trzykrotnie: podczas stałej, nieco podwyższonej i podnie-

sionej do poziomu gorączki temperaturze powietrza.
Zmianom warunkóŃ otoczenia tow ar zy szyĘ zmiany
temperatury kończyn, które były mniejsze w zimniejszym środowisku. Podczas nagłego podwyższenia temperafury otoczenta wzrost temperatury konczyn zale żało d wyj ściowej, prze d zmianą warunków środowi s kowych (20). Podczas doświadczenia na koniach
w spoczynku w warunkach wysokiej temperatury i wilgotno ści, wzro stowi temp eratury skóry tow arzy szyło
zwiększenie ilościpotu. Chlorki w osoczu, sód i potas
w surowicy krwi i białko ogólne utrzymywały się na
staĘm poziomie, natomiast hemoglobina obnizała się
istotnie, a hematokryt - w niewielkim stopniu (10).
Wprawdzie nie stwierdzono istotnej zależnościpomiędzy temperaturąskóry zdrowego konia a temperafurą rektalną w umiarkowanym klimacie, j ednak podczasbadan termograficznych powinna ona być mierzona, dla wykluczenia wpływu gorączki ( 1 3, 1 5).

przednich niż Ęlnych (I4) . Zaobserwowano staĘsĘcznie istotną (na poziomie a:0,05) korelację między
dzi elno śc i ą wyśc i gową wy r ażoną indywidualnym
wskaźnikiem powodzenia (IWP) a wartościąprzyrostów temperatury przednich kończyn koni, temperaturą rektalną po treningu otaz obciążeniem treningowym (5).
Największe różntce temperatur ptzed i po wysiłku

koni, występowały na stawach nadgarstkowych,

przedraml,eniu, łokciu, kolanie. Natomiast najmniejsze - na kopytach oraz pęcinie i stawie pęcinowym
kończyny tylnej (6).
Zmiany temperatury na powierzchni kończyn koni
podczas treningu określono ptzy użyctu mikroprocesorowych rejestratorów temperatury. ZakŁadano je na
4 nadpęcia 12 trzyletnich koni wyścigowych półkrwi.
Badania temperatury kończyn tego samego konia powtarzano sześciokrotnie (od października do lipca).
Jednorazowe p omiary trwały nieprzerw anie 2,5 go dz.
(przed, podczas i po treningu). Równocześnie określanotemperaturę rektalną koni oraz temperaturę poWpływ treningu
wtetrza i wilgotność.Temperatura na powierzchni nadTrening powodował istotne podwyższenie tempe- pęcia koni wyścigowychwahała się od 19,30"C do
30,34"C. Przed treningiem wynosiła od 23,52"C do
ratury powierzchni ciała koni. W okresie od sierpnia
28,82."C. Po wyjściuze stajni temperafura obnizała się
do października mierzono przy użyciu kamery termogr aficzne1 Thermovision@5 5 0 temperaturę powierzchni
i w galopie była najniższa, od 19,30oC do 24,73"C.
ciała koni wyścigowych. Poszczególne konie półkrwi Następnie podnosiła się i podczas stępa w karuzeli
wyno siła 22,1 8 -29,56 o C, osiągaj ąc naj wyżs zę w arto badano 3- lub 4-krotnie w odstępach tygodniowych.
Na przykładzie wartości średnichwykazano, że naj- ści(26,53 -30, 3 4' C) podczas godzinnego odpoczynku
koni w stajni. Wykazano, że pod względem temperacieplej sza była kłoda kl aczy, pr zedtreningiem : 2 8, 0 3 o C
tury powierzchni, dwie kończyny przekątne zdecydoi po treningu:3I,73"C. Wartościanaloglczne dla ogierów wyno s 1Ę : 26,8 4" C i 3 0,47' C . Naj zimniej sze były wanie rożnlĘ się, a dwie inne byĘ podobne. Ich układ
kończyny ogierów przed treningiem: przednie : 20,7 7 o C sugerował kolejnośćruchu kończyn podczas galopu
(po treningu:27,09oC) oraztylne: 22,48oC (po treninna prawą nogę. Badania ptzeprowadzono na torzę
gu:27 ,65"C). Temperatura kończyn klaczy byławyż- wyścigowym)naktórym gonitwy odbyłvają się w prasza: przednie odpowiednio 24,04".C i 29,35"C otaz wą stronę (12),
Temperaturę powierzchnt clała koni wykorzy styw atylne 25,49oC i 28,99oC. Zawsze powierzchnia ciała
koni była cieplejsza po wysiłku twyższauklaczy ntż no takżejako uzupełniający wskaźnik w pracach nad
u ogierów. W okresie prowadzenia powyższych ba- termoregulacją koni kłusaczych i rajdowych podczas
treningu (7, 8, 9). Konie poddawane 6-tygodniowemu
dań temperatura powietrzawahała się w granicach od
4,4 do 19,4"C, a wilgotnoścwzględnaw granicach od trenin gowi char aktery zowały si ę niżs zymi warto ściami temperatury skóry tętna, temperatury rektalnej,
70 do 86%. Zaobserwowano duży wpływ temperatury
otoczęnia na temperaturę powierzchni ciała, zarówno hematokrytu i hemoglobiny, niż konie niewytrenowaprzed jak i po treningu. Dla
b
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ciała koni istotnie wzrastała po
treningu (ryc. 3). W większym Ryc. 3. Rozkład temperatury na powierzchni lewego boku 3-Ietniej klaczy w spoczynku
stopniu dotyczyło to kończyn (a) i po treningu (b)
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ne. Podczas treningu koni półkrwi startującychw zawodach WKKW w warunkach wysokiej temperatury
środowiska i wilgotności, wzrostowi temperatury skóry
tow arzy szyła redukcj a metabolizmu tlenoweg o przy
obniżeniu o 20oń przyjmowania tlenu i lvzrościemle-

czanów jak równiez spadku pojemności minutowej.
W warunkach tych iloraz oddechowy nie zmienił się,
a ciśnienie parcjalne CO, w pęcherzykach płucnych
wzrosło. Dodatkowo kortizol, beta-endorfiny i poziom
mleczanów w osoczu byĘ istotnie vnry ższe po doświadczeniu, Wnioskowano, że trening koni nieaklimatyzowanych do warunków gorąca i dużej wilgotności
powoduje obniżenie możliwościaerobowych (1, 2, 3).
W innych badaniach, w podobnych warunkach treningowych, v przegrzanych koni obserwowano zmiany
temperatury powierzchn i ciała występuj ące podczas
chłodzenia zimną wodą. Udowodniono, że pr zeryw ane dostarczanie zimnej wody podnosi oddawanie ciepłabez widocznego szkodliwego efektu i że temperatura mięśni i rektalna obniża się (17). Ci sami autorzy
określiliistotny wpbw akllmatyzacji koni nawskaźniki fizjologiczne wnioskując, że l5-dniowy okres
aklimatyzacji jest wystarczający dla koni biorących
udział w zawodach w warunkach gorąca i wysokiej
wilgotności (18). Termoregulacjąu koni podczas treningu zajmowano się też w innej pracy. Inhibitor tlenku azotu (NG-nitro-L-arginine methyl ester) wlewany
do centralnego obiegu w ilości20 mglkg, powodował
istotne zmniej szenie wydzielania potu na szyi i zadzie
podczas galopu oraz wzTost ciepłoty głębokiej ciała
i temperatury powierzchni skóry ogona. Zatemhamowanie syntezy tlenku azotu powodowało zmniejszenie wydzielania potu wywołując zwiększenie temperatury na powierzchni ciała i prowadząc do zablrzeń
termoregul acli podczas wysiłku ( 1 9).
podsumowanie

Na podstawie rezultatów badań przedstawionych
w wi e lu oprac owaniach stw i erdzono dużąp ow tar zalnośćw rozkŁadzie temperatur na powierzchni ciała u
rożnych koni, co wynika z zalężnościnormalnych
wzorców termicznych od podskórnego unaczynienia.
Systematyczne kontrolowanie tych temperafur u poszczego7nych koni w określonym czasie dawało informacje o zmianach zachodzących w organizmie pod
wpływem czynników zewnętrznych.
P rzytoczone wyniki badań przy uży ciumikroprocesorowych czujników temperatury pozwoliĘ na śledzenie zmian temperatury powierzchni nóg koni wyścigowych podczas treningu pokazując spadek temperatury podczas galopu i następnie wzrost jej podczas stępa i odpoczynku w stajni, To mogło wskazywać na
energetyczną mobilizację organizmu do krótkotrwałego wysiłku i późniejsze oddawanie nagromadzonęgo ciepła.
Dotychczasowe badantawykazaĘ, ze pomiary temperatury powi erzchn i ciała mo gą być włączone do o c eny jakościtreningu i przygotowania konia do znacz-

587

nego wysiłku. Istnieje konieczność poszerzenia tych

badań i określenia zakresu temperatur w celu uznania
temperatury na powierzchni ciała konia jako fizjolo-

gicznego wskaznika stanu jego organjzmu. Zatem
monitorowanie temperatury na powierzchni ciała koni
stwarza szansę istotnego pogłębienia wiedzy z zaŁ,ręsu termoregulacji tych zwierząt i możebyc przydatne
dla praktyki w zakresie chowu koni i sportu jeździec-

kiego.
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