
Praca oryginalna Original paper

Ocena stanu zaopatrzenia mineralnego z uwzględnieniem
aktywności wybranych enzymów w sulowicy koni,

w zależnoŚci od intensywności ułtkowania*)
HANNA BIS-WENCEL, LEoN SABA, WIoLETTA WNUK, aożeruł NoWAKoWlcz_DĘBEK,

JERZY KRZYSZYCHA

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząl i Srodowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Koni e j ako rw ier zęta ro ś l ino ż erne re aguj ą n a zal<ło -
cenia równowagi biologicznej, pierwiastków w gle-
bie, a zatem w roślinach tpaszy. Zostało to potwier-
dzonę badaniami zaburzęń zdrowotnych pochodzenia
geochemicznego, powstŃych szczegóInte na tle nie-
doborów miedzi, selenu, molibdenu t manganu, czy
też nadmiaru pierwiastków antagonisĘcznych (2, 8).
U tego gatunku zwterząt zaburzenia równowagi bio-
geochemicznej znajóĄąodzwierciedlenie w chorobach
mięśni, układu kostnego i stawowego (1, 3, 8). Nie-
prawidłowo ści równowagi metabo Iicznej koni, szcze-
gólnie wykorzysĘwanych dla celów sportowych, re-
kreacyjnych i terapeutycznych mogą ujawnić się tak-
żę zmtanami akty,wności enzymów (15, 16), Celem
badań było określenie stanu zaopatrzenia mineralnego
koni w układzie troficznym oraz pomiar aktywności
wybranych enzymów w surowicy, zalężnię od inten-
sywności uĄztkowania rekreacyjnego koni,

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w stadzie ,,N" połozonym w

rejonie Pomorza Srodkowego. Do badań wybrano 10 koni

wierzchowych półkrwi, przy rownej liczbie obu płci, o
wyrównanych parametrach hodowlanych, w wieku 4-6lat.
Konie utrzymrlt/ane były w celach rekreacyj no - sporlowych.
Szczyt eksploatacji przypadał na miesiące letnie (lipiec,
sierpień). Zwterzęta przez cały rok utrzymyvrane byĘ w
stajni, w której zachowano ptawidłowe parameĘ zoohi-
gieniczne wymagane dla tego gatunku. Zywione byĘ pa-
szami pochodzenia lokalnego zgodnie z notmami zywie-
nia koni (13). W I okresie badań, tj. w kwietniu otrzymy-
wĄ w dawce pokarrnowej siano łąkowe 5 kg, słomę owsia-
ną2 kg, ziamo owsa 3 kg, a w okresie intensy.wnego użyt-
kowania (1ipiec-sierpień) siano łąkowe 3 kg, ziamo or,vsa
5 kg i zielonkę pastwiskową 15 kg.

Konie byĘ pod stałym nadzorem lekarza weterynarii.
W stadzie nie stwierdzono chorób zakaźnych ani pasozyt-
niczych. Problem stanowiła okresowa nadmierna eksplo-
atacja zwierząt w wymienionych miesiącach. U koni ob-
serwowano okresowy spadek kondycji. Badaniem klinicz-
nym sporady cznte wykrywano nieznaczne odkształcenia
kopyt, odbarwienia sierści i pojedyncze przypadki scho-
rzeń morzy skowych o niewielkim stopniu nasilenia.

W przebiegu doświadczenia z pastwisk i pól upraw-
nych pobrano dwukrotnie próbki gleby w szczycie sezontl
wegetacyjnego, tj. w czerwcu i we wrześniu, z głębokości
0-15 cm za pomocą laski gleboznawczej. ()znaczelta za-*) Praca tinansowana przęz KBN nr projektrL 5PO6K 02] 19



wartości wybranych pierwiastków: Mg,
Fe, Cu i Znw próbkach glebowych do-
konano metodąASA,pH oznaczono me-
todąinstrumentalnąw 1 M KCl.

W badaniu uwzględniona anallzęza-
sobności składników mineralnych w
podstawowych paszach stosowanych w
zywieniu koni. Próbki pasz pobierano
w miarę wprowadzania ich do zywie-
nia, przestrzegając zasady reprezenta-
tywności prób. Poziom wymienionych
pierwiastków w paszach oznaczono przy
uzyciu spektrofotometru płomieniowe-
go ASA-Unicam 939.

Krew pobrano trzykrotnie z żyły po-
wierzchniowej szyjnej, w kwietniu, lip-
cu i sierpniu, w godzinach porannych,
w spoczynku zwierząt,przed ich karmie-
niem i pojeniem, metodą na skrzep do
probówek jednorazowych. W surowicy
przeprowadzono analizę zawartości
wvmienionych pierwiastków metodą
ASA oraz aktywności enzymów: trans-
amlnazy asparaginianowej E, C. 2.6.I.I.
(AST), transaminazy alaninowej E, C.
ż.6.I .2. (AL,T), dehydrogenazy mlecza-
nowej E. C. 1.I.1.21. (LDH) lkinazy
kreatynowej E. C. ż.1 .3.2 (CK) metodą
kinetyczną przy użyciu zestawów diagnostycznych Cor-
may,

Uzyskane wyniki poddano analtzte statystycznej ANO-
VA obliczając średnią arytmetyczną i odchylenie standar-
dowe. Istotność różnic między średnimi w obrębie grupy
weryfikowano testem Tukey'a.

Wyniki iomówienie
Przeprowad zone analizy zasobności mineralnej pró-

bek gleby w miejscach blowania koni można określić
jako wybitnie deficytowe w międź (4,1 mg/kg s.m,)
oraz umiarkowanie ubogie pod względem zawartoŚci
w magnez (I,7 glkg s.m.) i cynk (235,0 mg/kg s.m.), a
zasobne w sole żelaza (9,9 mglkg s.m,) przy pH 6,3
(2, 4, I 0, 1 4). Wcze śniej sze b adania stanu geoch emicz-
nego tego regionu przeprowadzane w odniesieniu do
bydła vłykazĘ, że zlxlterzęta rośiinożeme utrzymy-
wane w tym rejonie byĘ zagrożone niedoborami mi-
neralnymi, Potwierdziło to fakt, że przybrzeżny rejon
Bałtyku jest obszarem bardzo zrożnicowanym jeśli
chodzi o warunki biogeochemiczne (10, 11). Odnł,ier-
ciedleniem składu mineralnego gleb był poziom ba-
danych pierwiastków w paszach. Na podstawie war-
tości zawaĘch w tab. I i 2 można stwierdzió, że Io-
kalnie produkowane pasze, stosowane w zywieniu koni
nie cechowĄ się wystarczaj ącą zasobnością miedzi i
cynku. Wyjątek stanowiło ziarrn owsa pokrywające
potrzeby mineralne koni (1, I3). Z badań przeprowa-
dzonych przezSabę i wsp. (l4) wynika, że gleby rejo-
nu Pomorza Srodkowego są zasobne w potas i wapń,
co moze być powodem ich antagonisĘcznęgo dziŃa-
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nia na metabolizm miedzi i cynku, manifestującego
się wtórnymi niedoborami Ęch pierwiastkór,v, Podob-
na opinia na temat wzajemnego oddziaływania pier-
wiastków, chociaż w odniesieniu do innych rejonów
Polski naleĘ między innymi do GrzebuĘ (4).

W tab. 3 przedstawiono poziom składnikow mine-
ralnych w surowicy koni. Poziom magnezu mieścił się
w granicach wartości uznanych za refęręncyjne (17)
or az utt zymywanych pr zez inny ch autorów (8, 9), pr zy
czym w pierwszym pobraniu był istotnie v,ryższy ntż
w drugim. Poziom cynku osiągnął najwyższąśrednią
wartośó w trzecim pobraniu, w stosunku do pierwsze-
go - najniższego,utrzymując się powyżej górnych gra-
nic wartości otrzymanychprzez innych autorow (1, 7,
8) we wszystkich trzęch pobraniach t przekaczając
wielkości referencyjne uznane dla koni (17). Poziomy
mtędzi i żelaza byĘ niskie i staĘsĘcznie wyrównane.
PrzekaczŃy dolne wartości referencyjne (17) i był
porównyłvalne z otrzymanyml ptzez Cymbaluk (1).
Metńolizm mikroelementów u mvterząt jest zależny
o d uw arunkowań genety czny ch p owo duj ąc y ch r o żni-
ce międzygatunkowe, międzyrasowe i międzyosobni-
cze. Mogą one dotyczyć wchłaniania, przenoszenia,
magazy now ania, w iązanta pr zez re c eptory pr zemlan
wewnątrzkomórkowych i wydalania. Niedobory Cu u
koni często wiązane sąz nadmiaremZn w paszy.

AkĘwność wybranych enzymów podano w tab.4.
Mimo dużego zainteresowania treningiem koni jego
wpŁyw na równowagę metaboliczną nvierząt podda-
nych wzmozonemu wysiłkowi nie jest dostatecznie
poznany. Zasadnę wydaje się przyjęcie za Jansson (5)

Tab. 1. wartość pokarmowa dawek d]a koni w różnych okresach ich użytkowania

Rodzai paszy

Zawartość poszczególnych składników w 1 kg paszy

s.m. , b.o. slr. , MJEN 1 Mg | ,. | ,u i ,n

kgIsłs|*nlnlrnlrnl*n
Siano

Słoma

0wies

pastwisko

0kres użytkowania

Przed wysiłkiem

Podczas wysiłku

Zawartośó poszczególnych składników w dawce

8,575 l Ę2 i s1,1sz 21,5 l fl64,4 | 27,8 | 303.8

10.675l 1041 l sl.sooI go,gs l tooe,ozlło,ssl łzo,1o

Tab.2. Poziom składników mineralnych w paszach dla koni w stadzie N (i t s)

Rodzai paszy
Liczba
ptóbek

Poziom pierwiastków

MqIr.Gu7n-|
g/kg s.m. I Mg/kg s.m.

zialno owsa

Siano łąkowe

słoma owsiana

Zielonka z pastwiska

10

15

8

21

6,21 t 1,9

1,05 t 0,3

0,41x0,2

1 ,73 x 0,2

196,6 t 12,7

127,Ą x7,6

121,7 ł 9,8

128,9 ł 25,4

6,94 t 0,9

2,10 t 89,0

0,41 t 0,1

2,90 t 0,8

72,36 ł 11,7

21,70 x'l1,1

12,70 x 1,3

27,80 t 6,9



Tab. 3. Poziom składników mineralnych w su-
rowicy koni (n: 10)

Tab. 4. Aktywność enzymów w surowicy koni
(n: 10)

badaniach Milne (12) rów-
nież nie stwierdzono nega-
tyłvnego wpływu wzmo-
żonego treningu koni na
aktywność AST, LDH i
CK, co może świadczyć o
wcześniejszym, dobrym
kondycyjnym przygoto-
waniu nlvierząt do sezonu
jeżdzieckiego.

W surowicy koni nie
zaob serwow ano zalentości
badanych parametrów od
płci, Stwierdzono niskie
poziomy mtedzi, nieza-
Ieżnte od obciązenia fi-
zycznęgo, Wymaga to
dalszych badań nad ak-
tywnością enzymów
szczególntę międzioza-

Ieżnych, mających istotne znaczęnie w obronie orga-
ntzmll przez stresem oksydacyj nym.
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Mg

mmoll

Fe

!m0l/l

Cu

umol/

Zn
pmol/|

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0,94 t 0,095b

0,86 t 0,133a

0,87 t 0,099ab

16,75 t 1,566a

16,35 t 1,882a

17,67 t 1,631a

7,55 t 0,636a

7,79 x0,797a

7,71 ł0,701a

15,69 t 0,316a

16,33 t 1 ,130ab

16,69 t 0,762b

,l 
0,1 6

15,39

11 ,37

9,35

11 ,51

9,23

8,41

10,22

9,09

2,01

6,91

4,56

Objaśnienie: a, b średnie oznaczone różnymi Objaśnienie: j
literami różnią się istotnie przy p < 0,05

rczgraniczenia dwóch pojęć odnoszących się do koni
poddanych treningowi, tj. konie uprawiające Wczyn
sportowy (athletic horse) oraz konie w treningu, nie
osiągające ekstremalnego wysiłku (exercising horse).
Badane zwierzęta należy zaliczyc do g-py drugiej.
Interpretacja wyników bez uwzględnienia takich p odzia-
łów może przyczynić się do powstania nieścisłości, a
nawet błędów oceny wartości referencyjnych badanych
zvvierząt. Wybór enzymów został uwarunkowany ich
funkcjami^ Płeć koni nie wpĘnęła na wartość bada-
nych parametrów. AST jest enzymem wskaźnikowym
m.in. funkcji mięśni szkieletowych. Podczas badania
średnia aktywność enzymu utrzymywńa się w grani-
cach wartości referencyjnych (17) i potwierdzała po-
ziomy otrzymane przez Milne i wsp. (12). W drugim
pobraniu, tj. w okresie intensywnego użytkowania
wierzchowego koni aktywność AST wzrosła staty-
sĘcznie istotnie w stosunku do pobrania pierwszego.
Wydaje się to naturalną reakcją organizmu konia na
trening. W drugim mie siącu prow adzenia jazd pod sio -
dłem (trzecie pobranie) akĘwność AST zmniejszyła
się istotnie. Podobnątendencję zaobserwowano w oce-
nie akĘwności ALT. I w tym wypadku średnia aktyw
ność we wszystkich trzęch pobraniach ltrzymywała
się w granicach wartości referencyjnych (I7), alebez
statystycznie istotnych zmian w poszczególnych po-
braniach, z tendencją do obnizania w trzęcim pobra-
niu, Srednie wielkości zmian aktywności LDH i CK
nie wskazywaĘ na wystąpienie mikrourazów mięśni
poprzecznie prążkowanych. W przypadku LDH nie
ptzekaczały wartości referencyjnych (17) i byĘ po-
dobne do badań Milne i wsp. (12). Aktnvność CK
w zr astńa w ko lej nych p obrani ach, pr zekr aczaj ąc nie -
co górnągranicę nolmy (17). Aktywność CK w ftze-
cim pobraniu była statysĘcznie istotnie wyższa od
pobrania pierwszego, a więc w okresie roztrenowania
i potwierdzała spostrzeżeniailnych autorów (6, 9). W
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ul|

ALT
Ul|

LDH

Ul|

cK
ul|

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

330,42 t 51,44b

352,03 t 47,07b

289,65 t 31,05a

'l3,94 t 3,78a

14,06 t 4,88a

'l3,55 t 4,07a

558,71 ł 217 ,4la

559,23 t 12235a

522,36 t 106,18a

499,66 t 80,47a

572,36 t 55,32b

670,75 t 153,16b

15,57

13,37

10,72

27 

"l134,12

30,03

38,92

21,87

20,32

16,10

9,66

22,83

Objaśnienie:jak w tab, 3


