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lntense ttaining ol Alabian holses and itsefle e leyel of selected biochemica! indices in their
blood heail rate

Sum
].The airn,of this study was to evaluate the effectsl of i

the bllood level,of ,hemoglobin (Hb). triacylglycerides
stallions,,betŃeen,]-!,ye,nis,,,old and 10 three-year-old
to running on the]lracetrack. Blood samples were take
diately after exercise,and,30,min after the |ast sampli
tered as well as the plasńa level of TAG, glucose and
by a heartlrate meter. The resting values of Hb and
trainińgliń allllhorses and the'Ac level only in stallions. A significant]increasel,iń, entfation was
observed after each exercise during the subsequent §tages of the research. and it ained or even
increased aftór 3O-,,min of regeneration. A highly significant rise in tA va|ue was noted aftei eierćisćlduring,all

ed
iń
,in

the metabolic balance,,of the examined horses.

Keywoids::,trainińg. Arabian horses, biochemical indices l

Praca oryginalna

Potencjalne zdolności koni do wykonywania róż-
norodnych zadań sportowych zalężne s ą o d do starcza-
nia tlenu zpowietrza wdychanego do komórek mięś-
ni owych or az mo żIiwo ś c i prz eks ztaŁc ania metab o l i c z -
nej energii chemicznej w energię kinetyczną. Profil
badańsŁużący ocenie tego potencjafu obejmuje układ
sefcowo-naczyniowy, oddechowy i mięśniowo-szkie-
1 etowy, a takżę o znac zanię w skaźników hemato 1o g icz-
nych i biochemicznych krwi oraz mięśni trenowanych
zwierząt. Prowadzone badania histochemiczne i bio-
chemiczne tkanki mięśni szkieletowych koni wykaza-
ły, że podczas treningu dochodzi do zmian w pfopor-
cjach włókien mięśniowych, stopnia ich unaczynie-
nta oraz wzrostu aktywności enzymów procesu utle-
niania lipidow : dehydro gen azy 3 -hy dr oksy- acylo - C oA
i syntazy cytrynianowej. Konie o zdolnościach sprin-
terskich wykazuj ą znamiennie wy ższąaktywno ść en-
zymów glikolitycznych: dehydr o gęnazy mleczanowej
(LDH) i dehydro g enazy glic eraldehydo - 3 - fo sforano -
wej (12). Poniewaz istotą treningu powinno byó ury-
kształcenie właściwych mechanizmów regulujących

procesy energetyczne, zaleca się tak dobierać inten-
sywnośó I czas trwania wysiłku, by stężenie kwasu
mlekowego (LA) we krwi nie przeWaczało 4 mmol/l.
Przyjmuje się, ze u koni początekakumulacji mlęcza-
nu we krwi związany jest z wysiłkiem zwiększającym
tętno do 1 5 0- 1 60 udęrzęń/ mtn. Gdy wart ość tętna prze-
I<roczy 200 udęrzeń/min,, zapotrzebowanie na energię
pokrywane jestprzez glikolizę beztlenową. W piśmien-
nictwie światowym obserwuje się brak komplekso-
wych badań dotyczących ochrony zdrowiakoni przed
prze ciĘeniem nadmi emym wys iłkiem lub przetreno -
waniem; szczegolnte dotyczy to koni rasy arabskiej.

Mateńał imetody
Obserwacjąobjęto grupę 1B koni rasy arabskiej przygo-

towywanych do udziału w gonitwach torowych, 10 trzylet-
nich klaczy i B ogierow w wieku 3-9 lat. Z założenla pro-
gram treningu miał być zbliżony do stosowanego na torach
wyścigowych. Objęto nim konie młode (w wieku 3lat)tuż
po okresie ujeżdżania i starsze po zimowej przerwie w pra-
cy. Codzienny trening składał się z krótkiej rozgrzewkt -



(4)

1400 m w stępie i kłusie, biegu na dystansie ,,wyścigowym"
i fazy rozprężenia - znów 1400 m pokonywane kłusem
i stępem, po czym konie poruszaĘ się jeszcze 15 min. stę-
pem w tzw.karuzęli. Prędkośc i dystans galopu zwiększa-
no z upływem czasu. Zajęcia treningowe stosowano co-
dziennie przez okres pięciu miesięcy, po czym wprowa-
dzono przerwy w treningach raz lub dwarazy w tygodniu.
W kolejnych dniach badań stosowano następujące obcią-
zenia: II miesiąc: 2l00 m ga\op z prędkością 9,5 m/s i 300 m
- 12 nt/s,III miesiąc: 1100 m - 8 m/s, i 500 m - 12ltt/s,
V miesiąc: 400 m - l0 m/s, 500 m stęp, 800 m galop -
1ż,5 mls i VII miesiąc: 600 m 10,3 m/s, 300 m stęp i 800 m
- galop l2,7 ttt/s.

Podczas prowadzonych badań konie byĘ klinicznie zdro-
we, warunki chowu i żywienia byĘ typowe dla tej rasy
hodowanej w Polsce. Udział prowadzących niniejsze ba-
dania ograniczał się do prześledzenia reakcji zwierząt na
opisany rodzaj treningu. Materiał do badań stanowiła krew
pobierana z żyły szyjnej zewnętrznej przezlekarua wetery-
narii sprawującego opiekę nad końmi, co zapewni ało moż-
liwie bezstresowy przebieg opisanych czynności. W dniu
badania krew pobierano trzykrotnie: w spoczynku ozna-
czonąjako próbkaA, po zakończeniu fazy galopu B i 30
minut później - C. W krwi pełnej mierzono stężenie Hb
metodą cyjanmethemoglobinową i LA kuwetowym testem
enzymatycznym firmy Dr Lange. W osoczu po heparynie
litowej oznaczano stężenie glukozy i triacylogliceroli (TAG)
metodami enzymatycznymi oraz zawartośc białka próbą
biuretową testami firmy Cormay. Pomiarów liczby tętna
dokonano przy użyciu,,sporttesterów" firmy Polar OY, za-
pewniajapych rejestrację tego parametru w sposób ciągĘ.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, obli-
czając średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe.
Znamiennoś ć różnicw obrębie grupy weryfikowano testem
t-Studenta dla zmiennych połączonych; w przypadkuróż-
nych wariancji lub porównywania średnich zróżnych grup

- testem t-Studenta dla rożnicy średnich (ANOVA; Micro-
soft Excel NT),

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki badań wybranych wskaźników

biochemicznych krwi oraztętna w kolejnych miesią-
cach treningu ogierów przedstawiono w tab. I,klaczy
w tab.2.

Tętno mierzone w spoczynku, po wysiłku i 30 min.
późniejbyło istotrriewyższew grupie kJac4l (p . 0,0t).
Srednia wartość tętna w czasie galopu w poszczegól-
nych miesiącach obserwacji uffzymywała się na po-
dobnym poziomie.

Srednie stęzenie Hb we krwi oznaczanew spoczyn-
ku w obydwu grupach zwierząt utrzymywało się na
Ęm samym poziomie w II, V i VII miesiącu badań.
Istotnie wyższy poziom Hb odnotowano jedynie w III
miesiącu treningu zarówno w grupie młodych klaczy
(p < 0,001), jak i ogierów (p < 0,05). Wzrost wartoś-
ci spoczynkowych Hb w trakcie kilkuĘgodniowego
szkolenia koni opisywano wielokr otnie (22, 24). W ob-
serwowanym intensywnym treningu wzrost ten ustą-
pił w kolejnych miesiącach treningu.

. 
W grupie ogierów iklaczy rejestrowano statystycz-

nie mamienny wzrost stężenia FIb fiżpo wysiłku i pow-
rót do wartości spoczynkowych po upływie 30 min.,
z wyjątkiem ostatniego badania, gdzie po 30 min. od-
poczynku odnotowano jeszcze istotnie wyższe stęze-
nie Hb. Wkolejnychmiesiącach obserwacji nie stwier-
dzono rożnic w poziomie Hb oznaczanymhń po wy-
siłku. Wysokie stężenie Hb po wysiłku jest wynikiem
uruchomienia rezerw erytrocytów ze śledziony pod
wpływem wzmozonej aktywności układu współczul-
nego. Szybkość ustępowania tych zmian świadczy
oprzygotowaniu organizmu konia do wysiłku (21).
Wyniki uzyskane w ostatnim miesiącu badań mogą
wskazywać na obniżoną zdolność organizmu tych
zvvierząt do regeneracji po treningu.

Srednie stęzenie TAG oznaczane w spoczynku
w osoczu krwi młodych klaczy ltrrymywało się na sta-

Ęm poziomie przez cały okres obserwacji, w grupie
ogierów jedynie w III miesiącu odnotowano Wższe
wartości spoczynkowe (p ś 0,05).

W kolejnych etapach badań obserwowano istotny
wzrost stężenia TAG po każdymwysiłku, utrzymują-
cy się, a nawet wzrastający po 30 min. restytucji. Cha-
rakter opisanych zmian nasilał się w kolejnych mie-
siącach. tak prowadzonego treningu, Obserwowane
w niniejszej pracypowysiłkowe wartości TAG sązbli-
żone lub wyższe od uzyskanych u koni poddanych
wysiłkowi napoziomie maksymalnym (l0, 24), Nato-
miast trening tradycyjnie stosowany w stadninach po-
wodował stopniowe obnizenie stęzenia TAG we krwi
oznaczanego po wysiłku (11, 16).

Srednie stęzenie glukozy mierzone w spoczynku we
krwi badanych koni wynosiło 5,6 mmol/lw II miesią-
cu treningu )po c^Jmistotnie wzrosło (p < 0,001) i po-
cząwszy od III miesiąca utrzymywało się na poziomie
ok. 6,0-6,6 mmol/l.

W kolejnych etapach badań stwierdzono nasilający
się wzrost poziomu glukozy fiżpo wysiłku, glzymu;
jący sie jeszcze po 30 min. odpoczynku. Wartości
omawianego parametru hi po wysiłku, a od V mie-
siąca takze po upływie 30 min. były istotnie wyższe
w grupie klaczy w porownaniu z ogierami (p < 0,01).

Oznaczanię stęzenia glukozy we krwi j est powszech-
nie stosowane w ocenie stanu zdrowia ludzi i zwie-
rząt, także podczas trenowania i przygotowania koni
do zawodów (6, 18). Wartości spoczynkowe tego
wskaźnika mieszczące się w górnych granicach norm
mogą świadczyć o dobrym przygotowaniu koni do
udziału w zawodach sportowych (l4,22). Natomiast
wzrost poziomu glukozy o ponad 50oń wartości spo-
czynkowych notowano jedynie przy maksymalnym
natężeniu wysiłku na dystansie 1 000- 1 60 0 m (7 , 20).

We wszystkich etapach prowadzonego treningu ob-
serwowano wysoce znamienny wzrost wartości LA po
wysiłku, utrzymuj ący się na po dwyz szonym poziomi e
po upŁywie 30 min. Nasilenie obserwowanych zmian
pogłębiało się w kolejnych miesiącach treningl i za-
znaczało się wyraźniej u klaczy (p < 0,0l).



Tab. 1. Stężenie Hb iLA we krwi, TAG, glukozy i białka w o§oczu orazliczba tętna u ogierów rasy arabskiej w kolejnych
miesiącach intensywnego treningu § t s)

n p rób ka Hb [mmol/|] LA [mmol/|] TAG [mmol/]
Glukoza

[mmol/]

ll miesiąc
1400 m slęp, kłus, stęp
2100 m - 9,5 m/s, 300 m - 12 m/s

lll miesiąc
1400 m stęp, kłus, stęp
1100 m - 8,3 m/s, 500 m - 12 m/s

V miesiąc
1400 m slęp, kłus, stęp
400 m - 10 m/s, 800 m - 12,5 m/s

Vll miesiąc
,l400 

m slęp, kłus, stęp
600 m - 10,3 m/s, 800 m - 12,7 nls

6

7

4

5

A
B

c

A
B

c

A
B

c

A

B

c

8,38 t 0,78d
11 ,2 t 1,14b
8,94 t 0,68a

9,50 t 0,81Ą
11,8 t 0,658
9,25 t 0,79A

8,50 t 0,79ary

12,6 t 0,92b
9,12 t 1 ,19a

8,38 t 0,34Ą
12,8 t 1,05C
9,68 t 0,55B

Nie badano

1,00 t 0,22A
6,41 t 2,188
'l ,29 t 0,13A

0,78 t 0,13a
9,99 t 1,98c
3,10 t 1,34b

0,80 t 0,02a
13,0 t 1,45c
2.39 

= 
1.20b

0,31 t 0,0Sil
0,50 t 0,'l6b
0,40 t 0,15a

0,41 t 0,10Ą
0,65 t 0,178
0,60 t 0,158

0,31 t 0,03a
0,54 t 0,'l1 b

0,78 t 0,36b

0,36 t 0,12Aqt

0,62 t 0,09B
0,89 t 0,24c

5,54 t 0,36x
5,60 t 1,30
5,71 t 0,62

6,16 t 0,34Y
6,74 

=0,92
6,56 t 1,27

5,89 t 0,33n
6,07 t 0,32
6,38 t 0,49

6,61 t 0,78Y
7,62 t 0,91
7 ,06 ł 0,72

66,9 t 4,2A
72,6 x 5,7B
68,6 t 5,0A

68,2 t 3,3a
74,5 t 5,6b

65,8 t 2,7a

64,3 x 2,3a
73,4 t 3,7b
62,4 ł 2,8a

66,6 t 3,7a
79,5 t 3,5b
66,4 t 2,8a

36t4a
177 ł 12c
43t4b

39t5A
169 t 10c
45t28

33t2A
177 t 10c
54t48

34t3A
187 t 12c
55t58

Objaśnienia: próbka A krew pobierana w spoczynku, B po zakończeniu wysiłku, C po 30 min. odpoczynku; testem t-Studenta
dla zmiennych połączonych porównywano średnie wafiości uzyskane w danym dniu badania i oznaczono kolejnymi małymi literami
a.bic,gdyrózniąsięistotnieprzypoziomieufnościp<0,05,duzymi znakamiprzyp<0,01.Wynikiuzyskanewspoczynku
lvkolejnychmiesiącachbadańrómiące sięistotniewteściet-Sfudenta oznaczano literarni xiyprzy p < 0,05 orazX iYprzyp < 0,0l.

Tab. 2. Stężenie Hb i LA we krwi, TAG, glukozy i białka w osoczu oraz l'lczba tętna u trzyletnich klaczy rasy arabskiej
w kolejnych miesiącach intensywnego treningu (x + s)

0pis tteningu
w dniu badania

n próbka
Hb

tmmol/|]

LA
tmmol/l]

TAG

Immol/|]

G lukoza
Immol/|]

Liczba tęlna

ll miesiąc
1400 m slęp, kłus, stęp

2100 m - 9,5 m/§, 300 m - ,t2 
m/s

lll miesiąc
1400 m stęp, kłus, stęp
,1,100 

m - 8,3 m/s, 500 m - 12 m/s

V miesiąc
1400 m stęp, kłus, stęp
400 m - 10 m/s, 800 m - 12,5 m/s

Vll miesiąc
1400 m slęp, kłus, stęp
600 m - 10,3 mis, 800 m - 12,7 m/s

7

9

8

6

A
B

c

A

B

c

A

B

c

A

B

c

7,82 t 0,48M
11,2 t 0,608
7,89 t 0,29A

9,12 t 0,89tr
11 ,4 t 0,41 B

9,00 t 0,81A

8,38 t 1,2ffi
11 ,7 t 0,5'|B

8,63 t 0,56A

7,82 t 0,89d
11,1 t 1,04c
9,25 t 0,84b

0,90 t 0,07a
7,78 t 1,66c
2,30 t 1,31b

0,76 t 0,36a
10,9 t 1,68c
3,08 t 2,08b

0,89 t 0,19A
12,1 ł 2,58C
3,81 t 1,93B

1,02 ł 0,22a
16,9 t 3,30c
4,90 ł 2,Ą4b

0,37 t 0,15A
0,59 t 0,27B
0,43 t 0,27A

0,42 x 0,12a
0,59 t 0,23b
0,98 t 0,71ab

0,45 t 0,29A
0,72 ł 0 ,43B
1,01 t 0,628

0,46 t 0,17 A
0,94 t 0,22 B

1,48 t 0,65 B

5,61 t 0,18x
6,28 t 1,08
5,77 t 0,36

5,95 t 0,41aY

7,62 t 0,98C
6,47 t 0,53b

6,07 t 0,55ą
8,49 t 2,4'|b

7,69 t 1,47b

5,85 t 0,23Ary

9,65 t 2,26c
8,83 t 1,668

65,9 t 5,4Av
73,4 t 5,0B
67,0 t 6,1A

68,'l t 4,5al/

76,3 t 5,2c
66,0 t 5,3h

63,1 t 3,5A
71 ,3 t 3,98
61 ,5 t 3,4A

70,2 ł 2jN
79,7 ł 2,0B
68,5 t 2,7A

40t3A
190 t 5c
48t38

40t4A
181 t 11c
57t78

37 
=7^

192 t 8C

59 t 10B

42ł5A
193 t 7C

54t58

Ob.jaśnienia: .jak w tab, l.

LA jestparametrem często uzywanym do oceny in-
tensyłvności wysiłku i stopnia wytrenowania lub zmę-
czenia koni (3, 13). Stwierdzono, ze wysokie, powy-
siłkowe wartości LA są skorelowane z dużymi pręd-
kościami biegu (4, 8). Poziom LA w granicach 15,5-
-16,9 mmoV|poprzebyciu 800 m moze świadczyc,że
konie poddawane byĘ wysiłkom submaksymalnym
i maksymalnym (5), Zestawienie liczby tętna i war-
tości LA w kolejnych etapach treningu (ryc. 1) wska-
z-lje, że zwierzętaw coraz większym stopniu eneIgię
potrzebną do pracy mięśni uzyskiwały w pfocesach
beztlenowych. Prowadzlło to do podwyższenia pozio-
mu LA, co moze wpŁywać niekorzystnie, a nawet być
zagtożęnlęm dla zdrowia tych zwterząt, mimo że tre-
ning zwiększa tolerancję organizmu konia na wysokie
stęzenia LA (19). Boyd (2) vłykazaŁ, że nadmiar mle-
czanów może hamowaó przebieg lipolizy. Prawidło-
wo prowadzony trening koni prowadzi do uaktywnie-
nia przemian lipoliĘcznych w uzyskiwaniu energii, co
przyczynia się do obnizenia wartoŚci LA po wysiłku

(1), umożliwia przedłużenię czasll pracy mięśni lub
osiąganie większych prędkości (20).

[mmol/l]

181 Liczba tętna

Ryc. 1. Zestawienie średńiej liczby tętna u klaczy w czasie
galopu i stężenia LA we krwi tuż po wysiłku w intensywnym
treningu
Objaśnienia: II-V[ - kolejne miesiące treningu

LA
,18

,]5

12

9

6

3

0
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U koni objętych opisanym treningiem stwierdzono
we wszystkich etapach badań statystycznie znamien-
nie podwyzszony poziom białka po wysiłku, sięgają-
ce 20Yo w grupie ogierow w VII miesiącu. Zmiany te
ustępowaĘ po upĘwie 30 min. Zjawisko odwodnie-
nia krwi w trakcie pracy związanejest z częściowym
pr zemie szcz en i em wo dy o s o c za p o za lkład nac zy nio -
vły,przede wszystkim do pracujących mięśni oraz jej
utratą z potem.

Istniejąsugestie, ze wzrost poziomu białka w grani-
cach 20oń warto ś ci spoczynkowych świadczy o duzym
zmęczeniu koni a wykonaną prac ą ( 22, 23) . Także wi e 1-

kość tego parametru 30 min. po wysiłku moze być
odzwierciedleniem stopnia zmęczenia (2I).

podsumowanie

Analtza zastosowanych testów biochem iczny ch
wskazuje na niekorzystny wpĘw opisanego treningu
na organizm koni. Istnieją doniesienia o możliwości
skracania czasu i dystansu treningów wytrzymałościo-
wych (9) zkorzyścią dla zdrowia koni. Zwiększenie
intensywności i skrócenie czasu trwania treningu szyb-
kościowego, mozna sądzic, prowadzi do zablrzenia
regulacj i przemian energetycznych. Obserwowanemu
e fektowi aktywacj i układu w społc zulne go manife stu-
jącemu się wzrostem stęzenia glukozy we krwi nie
towarzyszył odpowiedni wzrost poziomu tętna i Hb
w trakcie wysiłku, co prowadziło do nasilenia produk-
cji LA. Rejestrowany wzrost stęzenia TAG po wysił-
ku mozna tłumaczyć zarówno nasileniem lipolizy, jak
i niedostatecznie szybkim utlenianiem wolnych kwa-
sów ttuszczowych w mięśniach, a także zwiększoną
syntezą TAG w wątrobie (1 l, 17).

P r zebie g zmian stęzeni a TAG we krwi trenowanych
koni wskazuje, że test ten możę być cennym uzupeł-
nieniem zestawu parametrów wykorzystywanych
w ocenie stopnia przygotowania koni do wysiłku.

piśmiennictwo

1 Art T., Wltitln D , Mc,Entee K., Amory H., Lintlen A , Close R, Lekeus P,.
Cardio-rcspilatt,lry, lraematological and biocherlical paralneter adjustmcnt
to exercisc: cfTect o1'probiotic in horses during training Vet Res. 1994,25,
361-370.

2.Bold A E , Giamher S, R., Mager M., Lehoyilz l[. E,: Lactatc inhibition ol
lipolysis in exelcising man. Mctabolism l974,23,5_] 1-542

3.Courouce A , Chalatd J. C., Aulillet B.: EstillaLion of pcrformance potclrtial
ol standardbrccl trotters from blood lactate concentratiotrs lncasured in field
conditions Equine Vet. L 199T,29,365-369.

4 Davie A J , Evans D Z : Blood lactatc responses to subtlaximal field cxcrci-
se test in Thorotlglrbrcd horses Vet J 2000, 159, ż5ż-258

5.Evans D L., Harris R. C, Snolt, D. l/.: Correlation olracing perfonnance
rvith blood lactatc and hcatt rate after exercisc in Thoroughbred horses Equine
Vet. J l993, 25.441-145.

6 Ferrante P. L., Kron/bld D S : Effect of sample handling on measurement clf
plasma glucose and blood lactatc concel]trations in horses before and alier
exercisc Anl. .I Vet Res 1994. 55, 1497-1500

7.Freestone J. F., Wolfsheiłner K. J., Kunleiling S G , Church G , Hamra J ,

Bagt,ell C: I]xercise induced honnonal and metabolic charrges in Thorough-
bred llorses: effccts olcondicioning and acepromazinc. Equine Vet. J l99l,
23.219-223.

8 Guhl A , Liltder A , von Wttke P.: Usc of the relationship betrveen blood
lactate and running spccd to deLernline thc exercise irrtensity ofhorses Vet
Rcc. 1996, l39, 108-1 ]0.

9 Hiraga A , Kai M., Kubo K., Slgano S.: Eflccts of lou, intcnsity crclci.c
during brcaking period on cardiopultnonary f'unction in thtlroughbred 1ear-
lings. J Equirre Sci l997,8,21.ż4

l0.Hyyppa S: Eff'ects of nanclrolone trcatnlent on recovcly in horses altct
strenuous physical exercise. J. Vct, Mcd. A, 200l, 48, 343-352

11 .Kędzierski I|'., PodoLak M: Wpływ trcningu koni rasy arabskiej na pozio1,1l

parallletró\, biochcmicznych zrviązanyclr z gospodarką węglor,i,odanorvo-

-lipidorvą Mcdycyna Wct. 2002, 58. 788-79l.
l2 LindhoIm l : Biochemical inl,estigation of muscle tissttc for er,,aluating

elfccts oltraining. Proccedings of thc Fifth Armual Meeting olThe Associa-
tion of Equine Spońs Medicine I985, Rcno NV

l3.Lindner l: Use of blood biochemistry for positive pcrlbrnlance diagrrosis
of spoft lrorses in practice Revue Mcd Vet. 2000, 15 l , 6 l l -6 1 8

14 MunozA. Riber C, Santistehan R,l:rc,us R G, Custejon f,,M: Effects
oltraining dulation and erercisc on blood-borne substrates, ]actate and

enzyme col,Icclltrations in Andalusian, Anglo-Arabian and Arabian breeds

Equine Vet J. Suppl 2002, 34,245-25l.
15.Pillkov,ski W, Mohr E, Krzywanck H.: Selected blood paranlerers during

Iecovery fiom strenuorrs running excrtiott in trotters J. Vet. Med l998, 45,

219-ż86
l6 Potlolak M., Kęd:ierski I|,, Bergero D . Pomorski Z.,. [ffect olearly training

on some blood paralletel,s olyoung Arabiatr lrorses rearcd in Po]and Rir ista
SIDI l999.5. l3-20

l] Poso A R , I/iljatrcn-Tarilżt E , Soveri T., O];satten H. f.: [:xercise-induccd
h,ansienthypcrIipidelnia inthe racelrorse J VeL Med A l989. ]6. 603-6l l

18 ScluLback K , l)s,sen-Custąvsson B,: Muscle anacrobic lesponsc to a nraxilllal
treadmill excrcise test in Standarclb],cd trotLers Equinc VeL J l998. 30.

504-5 l 0
l9..§lloll l) lI, ,|,[usott D K, Ricketts S. W., Douglas 7_'l.: Post-race bloot]

biocl-rerr-ristly in Thoroughbreds, Iw:] Equine Exercise Physiolog1,. (uld l

Snow D H, Pcrson S G B, Rose R. J. GranLa Editions Cambridgc 1983

20 Snol, D lI., Mut,Kenzle G: Some rnetabolic etl'ects of t-tlaxilna] exercisc
inl]re horse and adzrptations with tl,ailling fqLline Vct, J,1977.9.134-140

2| Szurska E: Wykol,zystanie badal'l cliagnostycznych krwi do oceny stanu zdro-
lr,ia i zaarł,ansowania treningorvego koni rvyczynou,ych Wydarr nictr.vo

SCCW. Warszarva 2002

22.S:urskt -E : Ocetra lvydolności koni podczas zatvodciw konkurencji WKK'ń
Medycyna Wet. 199,ł. 50,274-716

ż3.Szarska f.: Ocena u,ydolności koni na podstarvic zlliatl rł,ybranych rvskaź-
ników krrvi baclanycll rł,spoczynku, pcl rvysilku i po ol<lesie restytucji Me-
dycyna Wet, l990, 16,,152-453

ż4 Wurren L K., Lull cnce L M., Thotltpson K M: Thc inf'']ttence olbctaine on

untrained and trained horscs exercisin_q to l-atig]-re J Aninl Sci 1999,77,
677 -6ź]4

Adres autora: dr Witold Kędzierski, ul. Ulanórv 5i3, 20-554 Lublin;
e-mail: kedzicrskiwitold@]yahoo.co.u k

MURASUGI E., KOIE H., OKANO M., WATA-
NABE T., ASA|{O R.: Zmiany histologiczne reak-
cją na implanty mikroczipów u psów. (Histological
reactions to microchip implants in dogs). Vet. Rec.
I53,328-330,2003 (11)

Irnplalrty mikroczipórv są stosowane coraz powszechnicj do identylikac_ii
z.wlerząL W związku z przeclłużeniellr śrcrlniego wiel<rr żyoia psów istnieje po-

trzeba occtry biologiczncj stabilności i bczpieczeństwa stosolvania implanrów
Badania hisLologicznc przeprowadzono na psach gończych i psach rasy miesza-
nej o śrcdnicj lnasie l0,5 kg z implantami lnikroczipów utrzynlujących się rlo 72

niesięcypoinplantacji Przcz,rok badano: obrazhematologiczny. poziornazotLl
mocznikowego, glukozy i kreatyniny, aktywność transaminazy glutarnylo-szcztl-

wiooctowcj, transallrinazy glutamylo-pirogronowej, fosl'atazy zasadowej. Po
3 c]niacb po ilnpJantacji wokół lnrplatltu rniała miejsce agrcgacja krwinek, po

3 mies trł,orzył się wał o grubości 50-630 pm złożony z fibroblastów. makl,ofir-

gów, neutrofili otoczo1-Iy przez 1,ozszcrzone naczynia klwionośne. Po ]2 mics
wytwarzała się otoczka zbudowana z włókicn kolagenu, elastyny i fibroblastórr
Po36 t]2 mics wokół implantów nic było nacieku komórkowego, zaś otoczkę
tworzyły włókna kolagenu i elastyny 
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