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Artyku³ przegl¹dowy Review

L-karnityna (canus), nale¿¹ca do substancji wita-
minopodobnych, zosta³a po raz pierwszy wyizolowa-
na z tkanki miê�niowej w 1905 r. Pocz¹tkowo by³a
nazywana witamin¹ B

T
. Skrót ten pochodzi od pierw-

szej litery nazwy ³aciñskiej m¹czniaków (Tenebrio
molitor), u których odkryto, ¿e L-karnityna pe³ni rolê
czynnika wzrostu (5, 25).

Karnityna (kwas L-3-hydroksy-4-N,N,N-trimetylo-
aminoma�lan) zaliczana jest do amin czwartorzêdo-
wych, o masie cz¹steczkowej 162 Da (19, 30) (ryc. 1).
Posiada ona 2 formy izomeryczne: L i D. Obie formy
s¹ aktywne biologicznie, ale forma D mo¿e mieæ
szkodliwe dzia³anie na organizm (5, 25).

L-karnityna w ostatnich latach, ze wzglêdu na pe³-
nione funkcje w organizmie, budzi szczególne zainte-
resowanie w�ród hodowców koni sportowych. Odpo-
wiada ona za transport d³ugo³añcuchowych kwasów
t³uszczowych do macierzy mitochondrialnej, gdzie
zachodzi proces oksydacyjny kwasów t³uszczowych
odpowiedzialny za uzyskiwanie energii metabolicznej

dla komórek. Zapobiega równie¿ kumulowaniu siê
w mitochondriach grup acetylowych i acylowych, które
mog¹ hamowaæ proces â-oksydacji. Ponadto bierze
udzia³ w proksymalnym utlenianiu kwasów t³uszczo-
wych, metabolizmie rozga³êzionych aminokwasów
(waliny, leucyny, izoleucyny), dostarczaj¹c á-ketokwa-
sy w procesie glukoneogenezy. Odpowiedzialna jest
równie¿ za usuwanie mleczanu z krwi i tkanek oraz
wykazuje dzia³anie antyoksydacyjne (5, 20, 25, 33).

Metabolizm karnityny
Dzienne zapotrzebowanie organizmu na L-karnity-

nê jest pokrywane w 75% z diety, natomiast pozosta³a
czê�æ pochodzi z syntezy endogennej. Pasze pocho-
dzenia zwierzêcego s¹ bogate w L-karnitynê, natomiast
ro�linne zawieraj¹ zazwyczaj bardzo niewielk¹ ilo�æ
tego zwi¹zku (tab. 1) (33).
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Ryc. 1. L-karnityna (kwas L-3-hydroksy-4-N,N,N-trimetylo-
aminoma�lan) (25)

Tab. 1. Zawarto�æ karnityny w paszach dla koni sportowych
(33)

azsaP gk/gm

etsinkó³wezsaP 01<

ewopokO 01<

ennezspybêrtO 51-01

ukzsorpwaktawreS 0001-003

enozczsu³tdookelM 051-21

eiworkokelM 05-6

yzcalkokelM 05-01
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Zwi¹zkami wyj�ciowymi w syntezie karnityny s¹:
lizyna i metionina, które musz¹ zostaæ dostarczane
organizmowi w diecie. Lizyna dostarcza szkielet wêg-
lowy, natomiast grupy metylowe pochodz¹ z S-adeno-
zylometioniny (SAM). Reakcja metylacji lizyny do
N6-trimetylolizyny (TML) jest katalizowana przez
swoiste metylotransferazy. Powsta³a w ten sposób
N6-trimetylolizyna, limituj¹ca endogenn¹ syntezê,
zostaje przekszta³cona w butylobetainê. Natomiast
butylobetaina zmienia siê w L-karnitynê za pomoc¹
enzymów zawartych g³ównie w w¹trobie, a tak¿e ner-
kach i mózgu (30, 33). Poza aminokwasami do synte-
zy endogennej potrzebne s¹ równie¿ witaminy C, B

6
,

niacyna, kwas foliowy oraz jony Fe2+ (13, 33).
Do narz¹dów, w których nie jest syntetyzowana,

L-karnityna dostarczana jest z krwi¹. Do wnêtrza ko-
mórek trafia za po�rednictwem transportu aktywnego.
System transportuj¹cy L-karnitynê wykazuje do niej
wysokie powinowactwo i jest zale¿ny od jonów sodu.
Transport ten odbywa siê przy udziale organicznych,
kationowych transporterów, które s¹ silnie hamowane
miêdzy innymi przez butylobetainê. Z kolei transport
z miejsca syntezy (nerki, w¹troba) do naczyñ krwio-
no�nych odbywa siê prawdopodobnie na drodze dyfu-
zji biernej lub za po�rednictwem innych przeno�ników.
Mechanizm tego dzia³ania nie jest jednak w pe³ni
jasny i wymaga dalszych badañ (30).

L-karnityna nie jest metabolizowana w komórkach
cia³a. Podobnie jak jej estry, jest ³atwo filtrowana
w k³êbuszkach nerkowych, a nastêpnie resorbowana
w oko³o 98% w kanalikach nerkowych zwierz¹t.
Pozosta³e 2% L-karnityny wydalane s¹ z organizmu
z moczem, w postaci wolnej i zestryfikowanej (25).

Biodostêpno�æ karnityny
Karnityna pobrana w diecie wch³aniana jest w 54-

-87% w przewodzie pokarmowym ssaków. Z jelit do
krwi L-karnityna transportowana jest g³ównie w pos-
taci wolnej lub zestryfikowanej (zwi¹zanej z grupami
acylowymi). Pozosta³a czê�æ jest wydalana w postaci
metabolitów w moczu i kale po bakteryjnej degradacji
w jelicie grubym (5, 25).

Dodatek od 5 do 50 g L-karnityny/dzieñ dla koni
podwy¿sza³ stê¿enie karnityny w osoczu krwi prawie
dwukrotnie w stosunku do jej podstawowej koncen-
tracji (33). Wykazano równie¿ zmiany w dobowym
stê¿eniu L-karnityny w osoczu. Stwierdzono, ¿e mak-
symalne stê¿enie podczas pó�nego popo³udnia jest
wy¿sze nawet o 30% ni¿ w godzinach porannych (33).
Z kolei, po doustnym podaniu 10 g L-karnityny stê¿e-
nie wolnej i ca³kowitej L-karnityny w osoczu krwi
u koni osi¹gnê³o najwy¿szy poziom po up³ywie od
2 do 4 godzin po podaniu (11).

W dotychczasowych badaniach brak jest jedno-
znacznej odpowiedzi, czy dodatek L-karnityny wp³y-
wa na jej zawarto�æ w miê�niach koni sportowych.

W do�wiadczeniu, w którym dwuletnim k³usakom
podawano 10 g L-karnityny/dzieñ przez okres 5 ty-

godni w po³¹czeniu z treningiem, wykazano, ¿e ca³-
kowita zawarto�ci L-karnityny w miê�niu po�ladko-
wym w spoczynku zosta³a podwy¿szona o 46% (14).
Ponadto d³ugotrwa³e podawanie L-karnityny (np. przez
miesi¹c) spowodowa³o zwiêkszenie stê¿enia karnityny
w miê�niach szkieletowych (33). W innych badaniach,
d³ugotrwa³a suplementacja na poziomie 10-60 g przez
58 dni nie mia³a wp³ywu na zawarto�æ L-karnityny
w miê�niach (12). Podczas podawania 10 g L-karni-
tyny/dobê przez 26 dni, równie¿ nie zaobserwowano
zmian jej ilo�ci w miê�niach (15).

Stwierdzono ponadto, ¿e po wysi³ku fizycznym we
krwi wzrasta stê¿enie estrów L-karnityny w stosunku
do wolnej L-karnityny (13). U koni sportowych otrzy-
muj¹cych 5 g L-karnityny/dobê z owsem stê¿enie
wolnej karnityny i jej estrów w osoczu by³o znacznie
wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej. W grupie badanej ca³-
kowita ilo�æ karnityny nieco wzros³a podczas badania
(18).

U koni czystej krwi arabskiej seria zaawansowanych
treningów spowodowa³a znaczny wzrost we krwi kwa-
su mlekowego oraz zawarto�ci zestryfikowanej L-kar-
nityny, glicerolu i triacylogliceroli. Spowodowa³o to
tak¿e zmniejszenie w osoczu stê¿enia wolnej L-karni-
tyny zaraz po zakoñczonym treningu. W porównaniu
z treningiem wytrzyma³o�ciowym wy�cigi o wysokiej
intensywno�ci zwiêksza³y w osoczu krwi stê¿enie
zestryfikowanej L-karnityny, a zmniejsza³y stê¿enie
wolnej L-karnityny zgodnie z intensywno�ci¹ trenin-
gu (21). Kilkutygodniowa suplementacja w ilo�ci od
5 do 20 g L-karnityny/dzieñ zmniejsza³a wywo³any
wysi³kiem fizycznym wzrost mleczanów we krwi
oraz wzrost wolnych kwasów t³uszczowych w osoczu.
W innych badaniach suplementacja 2 porcji po 10 g
L-karnityny/dzieñ zmniejsza³a stê¿enie triacyloglice-
roli i wolnych kwasów t³uszczowych w osoczu, nato-
miast wzrasta³o stê¿enie glukozy (14). Zatem L-kar-
nityna dostarczana podczas wysi³ku powoduje wzrost
utleniania kwasów t³uszczowych, a tym samym zwiêk-
sza wytwarzanie energii dla miê�ni szkieletowych.
Dziêki temu dochodzi do mniejszego zu¿ycia gliko-
genu w miê�niach oraz obni¿enia produkcji kwasu
mlekowego. W rezultacie mog¹ wzrastaæ mo¿liwo�ci
wysi³kowe organizmu (1, 20).

Suplementacja diety L-karnityn¹ powoduje tak¿e
wzrost stê¿enia leptyny w osoczu, co jest zwi¹zane ze
zwiêkszon¹ tolerancj¹ glukozy u zdrowych kucy. Lep-
tyna jest hormonem peptydowym, wytwarzanym g³ów-
nie przez adypocyty tkanki t³uszczowej. W miê�niach
szkieletowych zwiêksza utlenianie lipidów, ponadto
obni¿a produkcjê insuliny i nasila proces glukoneoge-
nezy (23). Dodatek 4 g L-karnityny przez 7 dni spo-
wodowa³ u kuców po posi³ku zmniejszenie stê¿enia
glukozy i insuliny w osoczu, co wskazuje na zwiêk-
szon¹ tolerancjê glukozy. Po posi³ku stê¿enie leptyny
w osoczu by³o zwiêkszone, gdy dieta zosta³a uzupe³-
niona L-karnityn¹, jednak wzrost stê¿enia leptyny nie
by³ poprzedzony wzrostem stê¿enia insuliny, co suge-
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ruje, ¿e czynniki inne ni¿ stê¿enie insuliny w osoczu
mog¹ wp³yn¹æ na stê¿enie leptyny w osoczu. Chocia¿
poziom wolnych kwasów t³uszczowych i triacylogli-
ceroli nie ró¿ni³ siê istotnie pod wp³ywem dodatku
L-karnityny w warunkach do�wiadczalnych, dalsze
badania powinny wyja�niæ, czy synteza triacyloglice-
roli mo¿e byæ odpowiedzialna za wzrost leptyny (31).

Po suplementacji wydalanie L-karnityny znacz¹co
siê zwiêksza (13, 33). W badaniach porównano suple-
mentacjê 10 g L-karnityny podawan¹ koniom per os
i poprzez iniekcjê do¿yln¹. Po iniekcji w przeci¹gu 24
godzin zosta³a wydalona z moczem w 80-90% poda-
nej dawki. Po doustnej suplementacji w tym samym
czasie tylko nieznacznie nasili³o siê jej wydalanie
z moczem (17). Podczas podawania koniom 10-60 g
L-karnityny zosta³o wydalone z moczem od 3,5 do
7,5% suplementu (12). Wyniki te wskazuj¹ na jej
s³abe wch³anianie jelitowe u koni (12, 17).

Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e krew jest czu³ym
wska�nikiem stanu L-karnityny w organizmie. Zatem
wp³yw suplementacji L-karnityny mo¿e byæ kontrolo-
wany poprzez zmiany jej stê¿enia w osoczu koni spor-
towych (13).

L-karnityna w miê�niach koni
L-karnityna jest zgromadzona przede wszystkim

w miê�niach szkieletowych (oko³o 80%). Pozosta³a jej
ilo�æ znajduje siê w miejscach jej syntezy, tj. w w¹tro-
bie, nerkach oraz w innych narz¹dach, p³ynach poza-
komórkowych i nasieniu (13).

Tkanka miê�niowa konia, w porównaniu do innych
gatunków, zawiera wysokie stê¿enie L-karnityny (15).
W miê�niu po�ladkowym �rednim konia stwierdzono
4230 mg ogólnej L-karnityny/kg suchej masy, z czego
wolna L-karnityna stanowi³a 3010 mg/kg suchej masy
(22). W innych badaniach podczas biopsji miê�nia
�redniego po�ladka w spoczynku u koni ca³kowita
zawarto�æ karnityny wynosi³a 29,5 mmol/kg suchej
masy miê�ni. Oko³o 88% stanowi³a wolna karnityna,
7% acetylokarnityna, pozosta³e 5% acylkarnityna (9).

Okre�lono równie¿ proporcje wolnej L-karnityny
do estrów L-karnityny w ró¿nych miê�niach koni.
Najni¿sze stê¿enie estrów L-karnityny stwierdzono
w miê�niach szkieletowych, a nastêpnie w miê�niu ser-
cowym i przepony. Dane potwierdzaj¹, ¿e zawarto�æ
estrów L-karnityny jest wy¿sza w miê�niach, które
wykonuj¹ pracê, nawet je�li cia³o jest w spoczynku,
takich jak serce i przepona, ni¿ w miê�niach szkie-
letowych. Ponadto stê¿enie ca³kowite L-karnityny
w przeponie by³o cztery razy wy¿sze ni¿ w miê�niu
sercowym. To stwierdzenie mo¿e wskazywaæ na spe-
cjaln¹ zdolno�æ przepony do produkcji energii w sta-
nie hipoksji (13).

Podczas wysi³ku nie zmienia siê ca³kowita ilo�æ
L-karnityny w miê�niach, ale dochodzi do zmiany pro-
porcji pomiêdzy postaci¹ woln¹ i zestryfikowan¹. Wraz
ze wzrostem intensywno�ci wysi³ku wiêksza czê�æ
wolnej karnityny (80%) przekszta³ca siê w estry kar-

nityny, g³ównie w acetylokarnitynê (9, 13). W miê�-
niach koni uzyskanych po intensywnych æwiczeniach
na bie¿ni wykazano spadek stê¿enia wolnej L-karni-
tyny z 98% do oko³o 10% oraz odpowiedni wzrost
stê¿enia acetylokarnityny (13). W innych badaniach
acetylokarnityna w intensywnie pracuj¹cym miê�niu
po�ladkowym �rednim stanowi³a oko³o 70% ca³ej puli
karnityny (oko³o 30 mmol/kg suchej masy). Tworze-
nie acetylokarnityny powodowa³o spadek zawarto�ci
wolnej karnityny, która przy najwy¿szej intensywno-
�ci pracy miê�nia osi¹gnê³a 8 mmol/kg suchej masy
(16). W ci¹gu oko³o 30 minut po zakoñczeniu wysi³-
ku acetylokarnityna zostaje z powrotem przekszta³-
cona do wolnej postaci (13, 33).

Ponadto wykazano, ¿e stê¿enie L-karnityny w miê�-
niach koni zwiêksza siê wraz z wiekiem. U koni pe³-
nej krwi angielskiej 1-, 2- i ponad 3-letnich stê¿enie
ca³kowitej karnityny w miê�niu po�ladkowym �red-
nim wynosi³o, odpowiednio: 10,5-18,8; 14,1-34,7;
21,3-35,5 mmol/g suchej masy (10).

W³ókna miê�niowe czerwone zawieraj¹ wy¿sze stê-
¿enie mioglobiny i L-karnityny ni¿ w³ókna miê�nio-
we bia³e. W miê�niu pó³�ciêgnistym 3-miesiêcznego
�rebaka wykazano 2,79 µmol L-karnityny/g tkanki oraz
1,89 mg mioglobiny/g tkanki. U 3-letniego konia po-
ziom ten kszta³towa³ siê, odpowiednio: 4,95 µmol/g
oraz 5,84 mg/g. Wyniki wskazuj¹, ¿e stê¿enie karnity-
ny w miê�niach jest �ci�le powi¹zane z metabolizmem
oksydacyjnym kwasów t³uszczowych (27).

Miê�nie zawieraj¹ce w³ókna czerwone charaktery-
zuj¹ siê du¿¹ aktywno�ci¹ oksydatywn¹. W zwi¹zku
z tym wysokie stê¿enie L-karnityny w miê�niach czer-
wonych mo¿e przyczyniæ siê do wy¿szego wytwarza-
nia energii z lipidów (27). Ponadto wraz z wiekiem
konia rosn¹ zdolno�ci oksydacyjne miê�ni (6). U k³u-
saków miê�nie po�ladkowe mog¹ sk³adaæ siê z 70-80%
w³ókien szybko kurczliwych typu IIA i IIB oraz
20-30% w³ókien wolno kurczliwych typu I (8). Biop-
sje miê�ni po�ladkowych �rednich koni otrzymuj¹cych
10 g/dzieñ L-karnityny przez 10 tygodni, wykaza³y
wiêksz¹ adaptacjê miê�ni do treningu. Miê�nie zawie-
ra³y zwiêkszony udzia³ procentowy w³ókien typu IIA
(p < 0,05) oraz atrofiê w³ókien typu I (p < 0,01). Po 10
tygodniach wiêkszo�æ z nich powróci³a do sytuacji
przed badaniem. Badania wskazuj¹, ¿e karnityna mo¿e
wp³ywaæ na reakcjê miê�ni podczas treningu i to po-
winno byæ korzystne dla poprawy wyników sporto-
wych. Niemniej jednak potrzebne s¹ dalsze badania,
aby wskazaæ, czy zawarta w miê�niach karnityna jest
czynnikiem ograniczaj¹cym utlenianie kwasów t³usz-
czowych (26).

L-karnityna w mleku klaczy
Fizjologiczny poziom L-karnityny uwa¿any za opty-

malny jest niezwykle wa¿ny dla prze¿ycia �rebi¹t.
Zwierzêtom ss¹cym niezbêdna ilo�æ L-karnityny do-
starczana jest z mlekiem (33). Gruczo³ mlekowy,
jak wiêkszo�æ innych narz¹dów organizmu, gromadzi
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L-karnitynê z krwi. �rednia zawarto�æ L-karnityny
w mleku wynosi oko³o 3,64 mg/100 g mleka (32). Do-
datek 10 g/dobê L-karnityny do paszy dla klaczy przed
wy�rebieniem powoduje wzrost stê¿enia karnityny
w mleku i osoczu w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy
od dnia laktacji. Ponadto nie stwierdzono skutków
ubocznych po suplementacji karnityny (4). We krwi
u �rebi¹t i m³odych koni poziom L-karnityny stanowi
tylko 30-40% warto�ci wystêpuj¹cych we krwi osob-
ników doros³ych (33). Co wiêcej, karnityna zawarta
w brunatnej tkance t³uszczowej noworodków bierze
udzia³ w procesie termogenezy w celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury cia³a oraz w utrzymaniu
innych wa¿nych procesów metabolicznych. Szczegól-
nie wysoki poziom karnityny w tkance t³uszczowej
brunatnej znajduje siê u zwierz¹t przystosowanych
do trudnych warunków �rodowiskowych (2). Ponadto
L-karnityna za po�rednictwem acetylokarnityny dostar-
cza grupy acetylowe do zachodz¹cej w neuronach bio-
syntezy neuroprzeka�nika � acetylocholiny. Dziêki tej
funkcji mo¿liwy jest prawid³owy rozwój mózgu u �re-
bi¹t (2, 24).

Po suplementacji wykazano równie¿ zmniejszone
zu¿ycie paszy oraz wy¿sze przyrosty masy cia³a u koni,
s¹ to jednak wstêpne ustalenia, które wymagaj¹ prze-
prowadzenia dalszych badañ (33).

L-karnityna u ogierów
Karnityna bierze udzia³ w procesie dojrzewania

plemników w naj¹drzu, gdzie jej stê¿enie jest najwy¿-
sze w organizmie. Stê¿enie wolnej L-karnityny w ogo-
nie naj¹drza jest 2000-krotnie wiêksze ni¿ stê¿enie
w osoczu krwi. Karnityna jest pobierana z krwi, a na-
stêpnie przenoszona do �wiat³a naj¹drzy poprzez ak-
tywne pompy nab³onka, które s¹ stymulowane przez
androgeny (3, 19, 28). W naj¹drzach karnityna jest
estryfikowana w komórkach plemnikotwórczych do
acetylokarnitiny, która zapewnia dostêp grup acety-
lowch dla ruchliwo�ci plemników (3, 19). Stê¿enie
wolnej L-karnityny u ogiera w odcinku dystalnym na-
j¹drza (ogonie) wynosi 11 mmol/litr (19).

Wstêpne wyniki uzyskane na ogierach hodowlanych
wykaza³y dodatni¹ korelacjê miêdzy parametrami
jako�ci nasienia, miêdzy innymi odpowiedni¹ liczb¹
plemników, a ich ruchliwo�ci¹ (29). Co wiêcej, L-kar-
nityna mo¿e przyczyniaæ siê do poprawy utrzymania
¿ywotno�ci plemników podczas przechowywania
w warunkach in vitro (29). Bezpo�redni wp³yw karni-
tyny na cechy ilo�ciowe plemników mo¿e byæ wiary-
godny, ale wymaga dalszych badañ w celu osi¹gniêcia
ostatecznych wniosków (28).

Badano równie¿ wp³yw dodatku antyoksydantów
i L-karnityny na jako�æ nasienia ogierów kuców szet-
landzkich. Do diety podstawowej (siano, woda, do-
datki mineralne) dodano wiele antyoksydantów, takich
jak: tokoferol (300 mg/dobê), kwas askorbinowy (300
mg/dobê), L-karnityna (4000 mg/dzieñ), kwas folio-
wy (12 mg/dobê). Stwierdzono niewielkie, ale istotne

zmniejszenie plemników morfologicznie nieprawid³o-
wych. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e dieta z dodatkiem
przeciwutleniaczy nie wywiera wyra�nego wp³ywu na
jako�æ nasienia ogierów (7).

Podsumowanie
L-karnityna dodawana do pasz dla koni sportowych

mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszonego utleniania kwa-
sów t³uszczowych, zapewniaj¹c energiê konieczn¹ do
prawid³owego funkcjonowania miê�ni. Podczas d³u-
gotrwa³ego wysi³ku fizycznego L-karnityna zmniejsza
wykorzystanie glikogenu w miê�niach, zapobiegaj¹c
nadmiernej produkcji kwasu mlekowego, a tym samym
powoduje szybk¹ regeneracjê miê�ni po wysi³ku. Po-
nadto L-karnityna zawarta w mleku klaczy zapewnia
jej optymalny poziom w organizmie �rebi¹t, przyczy-
niaj¹c siê do utrzymania optymalnej temperatury cia³a
w pierwszych dniach ¿ycia. Bior¹c udzia³ w syntezie
neuroprzeka�nika acetylocholiny umo¿liwia tak¿e
prawid³owy rozwój mózgu �rebi¹t. Ponadto dodatek
L-karnityny w sezonie rozp³odowym dla ogierów mo¿e
przyczyniæ siê do poprawy jako�ci nasienia. Pomimo
jej niskiej toksyczno�ci nie zosta³a ustalona jeszcze
zalecana dawka dla koni sportowych. Dostêpne na ryn-
ku preparaty zawieraj¹ od 100-200 g L-karnityny/kg.
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