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Wpływ treningu na zmiany zawastości
2,3-dwufosfoglicerynianu we krwi koni w różnym wieku
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lnf!uence of training on concentrations ol 2,3-diphosphoglycelate in the blood of horses of diffetent ages

Summary

The aim of the study was to estimate alterations in 2,3-diphosphoglycerates concentration in the erythro-
cytes of 2.5-3 year old and ó-9 year old horses before and after effort and its re|ation to effort tolerance. The
study was performed on 22 Wielkopolan breed horses. The level of 2,3-diphosphoglycerate in erythrocytes,
the number of erythrocytes, hematocrite and level of hemoglobin, level of lactate in plasma, level of inorganic
phosphor and parameters of acid-base blood balance (blood pH, pCOr, pOr, HCO.-, BB, O,SAT, ctCOr) were
estimated. The strain caused an increase in the parameters of 2,3-diphosphoglycerate, hemoglobin leve|, amount
of red blood cel|s and hematocriteo level of |actate and inorganic phosphorus and metabolic compensation
acidosis, and was greatest in the group of young horses. The resu|ts of the study indicate that 2,3-diphospho-
glycerate blood level has a minor influence on tissue oxygenation in young horses.
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Jednym z czynnlków warunkujących prawidłową
pracę mięśni zarówno w trakcie wysiłku, jak i pod-
czas metabolizowania produktów beztlenow ej fazy
pracy miocytów, jest dostępność tlenu. Jest on wląza-
ny we krwi w 99ońprzezhemoglobinę, będącąhemo-
proteiną zbudowaną z tetrameru łańcuchów polipep-
tydowych ct, B,y tó oraz grupy prostetycznej z cen-
trum akty,wnym w postaci jonow żelaza (7). Podczas
wiązanta tlenu nie zmieniająone swego stopnia utle-
nienia, przęz co łatwiej dochodzi do uwolnienia tlenu
z oksyhemoglobiny w tkankach. Na zdolność wiąza-
nia i uwalniania tlenu przezhemoglobinęwpł}r,va m,in.
2, 3 -difosfoglicerynian (2, 3 -DPG ), warunkuj ący struk-
turę przestrzęnnąjej łańcuchow polipeptydowych
w formie llżnej (R) - ułatwiającej utlenowanie Hb
i formie ciasnej (T) - sprzyjającej dysocjacji oksyhe-
moglobiny (7, 1 1). 2,3-dwufosfoglicerynian powstaje
jako produkt pośredni beztlenowej glikolizy z aldehy-
du 3 - fo s fo gl ic ero lowe g o pr zy udziale mutazy dwufo s -

foglicerynianowej w cyklu Embdena-Meyerhofa, zwa-
nym także cykl em Rap ap orta- Li.ib ering a. Cykl ten ma
praktyczne znaczenię w erytrocytach, gdzie powstają-
cy dwufosfoglicerynian łączy siębezpośrednio z he-
moglobiną stabilizując jej formę T (1, l1).

Nas i lenie przemian b eztlenowych podc zas wys iłku
prowadzi do wzrosfu stęzenia 2, 3 -dwufosfoglicerynia-
nu w erytrocytach. Podobnie jest w stanach hipoksji
tkanek w niedokrwistościach hemolitycznych wywo-

ływanych czynnikami toksycznymi, pasozytniczymi,
niedoborowymi orazniewydolno ścią nerek (5, 1 5, 2 5 ).
Wzrost stęzenia 2,3-DPG prowadzi do przemian
w strukturach hemo globiny ułatwiaj ących uwalnianie
tlenu w tkankach. Mechanizmy te mająogromne zna-
częnle u koni poddawanych duzym obciązeniom fi-
zy czny m (4). Długotrwała pt ac a mięśni zaw sze dopro -
wadzado beztlenowych przemian węlowodanów i za-
kwaszenia organizmu. Od sprawnego metabol jzow ania
nadmiaru kwasu mlekowego podczas i po wysiłku za-
lezy prawidłowe funkcj onowanie układu mięśniowe-
go, a tym samym kariera sporlowa konia (6,8,9,24),

Celem badań było określenie zmian poziomu ż,3-
-dwufos fo glicerynianu we kr"wi spowodowanych tre-
ningiem techni czno -wytrzymałościowym koni mło-
dych (2-3-letnich) i treningiem przygotowującym ko-
nie dorosłe (7-10 lat) do zawodów WKKW.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzon o na22 koniach rasy wielkopol-

skiej (8 klaczy,6 wałachow, 8 ogierow). I grupę stanowiło
12 koni w wieku 2-2,5 roku, poddanych trenirrgowi tech-
niczno-wytrzymałościowemu, w grupie II było l0 koni
w wieku 7-10lat, startujących w zawodach WKKW. Ko-
nie były klinicznie zdrowe, systematycznie odrobaczane
i poddawane obowiązkowym szczepieniom ochrotltrytl,
utrzymywane w warunkach zgodnych z wymaganiami usta-
wy o ochronie prarł zwierząl.



Trening obejmował codzienne pokonyrvanie dystansu
około l0 km różnymi stylami, w tym pokonanie crossu
3500 m w tempie 300 m/min. i 1000 m w tempie 450 ffj/
lmin. oraz 12 przeszkód o wysokości do 1,2 m.

Bezpośrednio przed i po wysiłku pobierano krew z żyły
szyjnej zewneJrznej do kalibrowanych probówek plastiko-
wych : 1 napylanej wers enianem dwupotas owy m (.o zn acze-
nia hematologiczne), I zawierającej heparynę (oznaczenie
2,3-DPG), 1 - fluorel< sodowy i dwupotasowy wersenian
(badanie zawartości kwasu mlekowego w osoczu). Krew
do badań biochemicznych pobierano do 1 probowki plasti-
kowej o pojemności 1 0 ml, następnie krew wirowano z pręd-
kością 3000 obr./min. przez 20 min. Wskaźniki gazomet-

ryczne oznaczano we krwi pełnej pobranej do szklanej,
heparynizowanej kapilary zamykanej gumowymi korkami.

Sp o śró d p arametrów hemato 1 o gi c zny ch oznaczono, za
pomocą licznika hematologicznego Vet ABC 1B, zawar-
tośc hemoglobiny, liczbę krwinek czerwonych i wartość
hematokrytu. Badania biochemiczne obejmowały oznacze-
nia w osoczu stęzenia kwasu mlekowego metodą ęnzyma-
ty cznąz oksydazą mleczanową (odczynniki fi rmy B io-Me-
rieux), zawartości 2, 3 -difosfo glicerynianu w erytrocytach
metodą enzymaĘ czną ( zestaw fitmy S i gma-Aldrich), w su-
rowicy stęzenia fosforu nieorganicznego (P nieorg.) meto-
dąz molibdenianem zlżycien odczynników firrny Alpha
D i agn o sti c s . O znaczęnia bio chernic zne (za:w arto ś c kwasu
mlekowego, 2,3-DPG, P nieorg.) wykonano za pomocą
spektrofotometru Epoll 20. Wskaźniki równowagi kwaso-
wo-zasadowej: pH krwi, pręzność dwutlenku węgla (pCOr),
prężność tlenu (pOr), stęzenie jonów wodorowęglanowych
(HCO. ), nadmiar (niedobór) zasad (BE), wysycenie krwi
tlenem (OrSAT) i całkowitą zawarlośc dwutlenku węgla
(ctCOr) określono za pomocą aparatu Ciba Corning 248.
Otrzymane wyniki poddano analizie statysĘcznej przy lży-
ciu tesfu q-Sfudenta-Newmana-Kuelsa.

Wyniki iomówienie
Na podstawie badań klinicznych wykonanych przed

i po testach konie uzrrano zaklintcznie zdrowe, w dob-
rej kondycji.

Stęzenie 2,3-dwufosfoglicerynianu we krwi (tab. 1)
wzrastało po kazdym teŚcie. WartoŚci spoczynkowe
i powysiłkowe tego wskaźnika były większe u koni
młodych, nie odbiegaĘ jednak od danych opisanych
przęzBella i wsp. (4) oraz Clerbaux i wsp. (7). Wyni-
ki uzyskane u koni grupy llprzed i po wysiłku wyka-
zywŃy mniejsze różnice niz w grupie I.

Po wysiłku wzrastało taWe stężenie hemoglobiny,
ltczba erytrocytów orazhematokryt (tab. 1). Wartości
tych wskaźnikow, mieszczące się w granicach norm
fizjolo gtcznych dla koni sportowych (I], 19, 29), W -
karywŃy zróznicowanie w obu grupach. Wartości spo-
czynkowe i powysiłkowe wskaźników czerwono-
krwinkowych koni grupy I byŁy większe niż koni gru-
py II. Wzrost wartości omawianych paramehów po wy-
siłku wiąże się z dwomamęchanizmami wpływający-
mi na zagęszczęnie krwi: wyrzutem składników mor-
f oĘ czny ch krwi z tzw. ma gazynów tr zewny ch, gł ów -
nie śledziony, oraz przepĘwem pĘnow zprzestrzeni

śró dnaczyni owej do pr ze str zeni p ozanaczy ni ow ej i p o -
zakomórkowej ( 1 0- 1 2, 18, 22, 23, 28). Mechanizmy
te nie w pełni tŁumacząwzrost zawartości dwufosfo-
glicerynianu po wysiłku, Według Snowa i Martina (28)
erytrocyty uwalniane ze ślędziony nie wpĘwają na
zawartośc 2,3-DPG we krwi Wązącej. Wynika ztego,
że bezpośrednią przyczynąwzrostu jego stężenia po
wysiłku jest zwiększenie tempa procesów metabolicz-
nych w erytrocytach w warunkach niedoboru tlenu
i zwiększonego zapotrzebowania na wysokoenerge-
tyczne wiązania fosforanowe oraz aktywacja proce-
sów katabolicznych w mięśniach. Nasilenie glikolizy
beztlenowej w krwinkach czerwonych powoduj eprzy-
spieszenie produkcji 2,3 -dwufosfoglicerynianu w cyk-
lu Rapaporta-Liib ering a (2 I) . Pro ce s owi temu sprzyj a
w zmożony rozp ad ATP z uwalnianiem aktywnych fo s -
foranów uzyłvanych do syntezy DPG (27). Obserwo-
wany we krwi badanych koni wzrost stężenia 2,3-DPG
był proporcjonalny do wzrostu stężenia fosforu w su-
rowicy po wysiłku (tab. 1). Był on zbliżony w obu gru-
pach i świadczy o nasileniu rozpadu aktyłvnych fosfo-
ranów podczas ptacy mięśni. Z częściznlchbudowa-
ny jest dwufosfoglicerynian, reszta zaś sŁuży resynte-
zi e wy s oko ener geĘ c zny ch zw iązków fo s forowych ( 1,

20,28).
Wzrost produkcji 2,3 -dwufosfoglicerynianu pozwa-

la, przez zmianęstruktury hemoglobiny, na przesunię-
cie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo i lep-
sze utlenowanie tkanek oraz zwiększenie właściwoś-
ci buforujących hemoglobiny przez stymulowanie wią-
zania jonow wodorowych przez odtlenowaną hemo-
globinę w tkankach (27).

Obserwowanemu po wysiłku wyzszemu stęzeniu
dwufosfoglicerynianu we krwi młodych koni towarzy-
szył znaczny, w porównaniu z grupąIl, wzrost stęze-
nia kwasu mlekowego. Wartości spoczynkowe tego
parametru u zwierząt obu grup były podobne (tab, 1).
Wzrost zawartości kwasu mlekowego w osoczu po-
wyżęj 4 mmol/l świadczy o osiągnięciu beztlenowej
fazy przemian węglowodanowych w mięśniach i jest
mv iązany z tch w zględnym ni e dotl eni eni em (22) . P o d-
czas ptacy mięśni lokalne przemiany metaboliczne
powodują zmiany w przepĘwie krwi. Zwiększa się
światło naczyń krwionośnych, a w wyniku masazu
naczyh przez pracujące mięśnie zwiększeniu ulega
ilość krwi przepĘwającej przez tkankę mięśniową.
Zmianom tym towarzyszy wzrost zawartości hemo-
globiny i 2,3-DPG, co w sumie polepsza utlenowanie
mięśni i odprowadzanie produktów przemian energe-
tycznych. Prowadzi to do przedłużenia tlenowej fazy
pracy mięśni oraz przyspiesza metaboltzm nagroma-
dzonego podczas glikolizy beztlenowej w mięśniach
kwasu mlekowego, zmniejszając dług tlenowy (6, I 4),
Trening koni ma na celu m.in. intensyfikację przepĘ-
wu krwi, wywołanie zwiększenia ilości oksyhemoglo-
biny i oksymioglobtny oraz usprawnienie procesów
wymiany gazowej w mięśniach i płucach. Dzięki temu
zmntejsza się ilość powstającego podczas pracy mięś-
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Tab. 1. Parametry hematologiczne i biochemiczne krwi koni przed i po wysiłku (n : 22 + s)

Grupa

pned

Hb
(s/)

lpo
E

(1 012/)

przed 1 oo

Ht
(l/)

pned l oo

2,3-DPG

1pmol/)

pned l po

P nieotg.

1mmol/|)

pned l oo

Kwas mlekowy
(mmol/l)

pned l po

I

s

ll

s

1 45,892-

t 0,856

1 28,833-

t 10,107

1 64,261 ,

t 1,096

131 ,120-

t 18,340

9,283 -

t 0,552

7,523-

t 0,570

11,197-

t 0,764

9,05-

t 0,384

0,372

t 0,0'l2

0,374

x 0,027

0,465

t 0,034

0,454

t 0,031

2,157

t 0,183

,|,684

t 0,110

2,819-

t 0,204

2,073*

t 0,192

1,092

t 0,08

0,923

t 0,063

1,243-

t 0,126

1,17

t 0,062

1 ,194-

ł 1,254

1 ,261 
*

t 0,804

6,873 -

t 1,683

5,213 *

ł 1,217

Objaśnienie: * wartości statystycznie istotne przy p < 0,05

Tab.2. Równowaga kwasowo-zasadowa krwi koni przed i po wysiłku (n : 22 + s)

Grupa
pH

pneo I p0

PCOz
kPa

przeO l p0

POz
kPa

przeO l po

Hc03-
(mmol/)

pneo l po

BE

1mmol/|)

przeO l p0

02sAT
l"/Ą

przeO I po

ctC0,
(mmol/)

przed l oo

I

s

ll

s

7,395

t 0,016

7,391

t 0,015

7,321-

t 0,01 9

7,387

t 0,023

7,091

ł 1,642

6,970

t 0,351

6,g24

t 1,896

7,066

t 0,446

5,067

t 1,389

5,077

t 0,396

6,785

t 1,684

6,577

t 0,384

31,709

t 0,893

30,91 7

t '| ,137

30,027-

t 1,253

30,783

t 0,736

5,821

t '1,543

4,800

t 1,064

4,312-

t 1 ,813

4,883

t 0,763

66,126

t 6,579

69,067

t 2,981

86,567-

ł7,143

80,450

ł 4,229

33,584

t 2,089

32,483

x 1,174

32,676

ł 2,197

32,317

t 0,763

Objaśnienie:jak w tab. 1

ni kwasu mlekowego, zmniejsza się dług tlenowy, co
skutkuj e zwiększeniem mozliwo ści pokonywania ob-
ciĘenftzycznych (13). Mechanizmy te są mniej wy-
dolne u młodych koni, rozpo czynających treningi spor-
towe (23, 26,27). Pomimo większej zawartości he-
moglobiny i 2,3-dwufosfoglicerynianu metabolizm ich
mięśni w zakTesie przęmtan węglowodanowych pod-
czas wysiłku nie jest tak wydolny, jak u koni trenowa-
r]yc| dłużej, we krwi ktorych, po takim qamym wysiłku
i mimo mniejszego stęzenia hemoglobiny i2,3-DPG,
wykazano mniejszą zawartość kwasu mlekowego.

Innymi wskaźnikami świadczącymi o utlenowaniu
tkanek, pośrednio o czynności 2,3-dwufosfoglicerynia-
nu, Są parametry równowagi kwasowo-Zasadowej
(tab. 2). Zasadniczo mieściĘ się one w granicach vzna-
nych zaprawidłowe dla koni sportowych (16,I] , I9).
Warto śc i spocąmkow e nie r ożniĘ s ię znacznie pomię-
dzy grupami. Wysiłek ftzyczny powodował spadek pH
krwi do wartości niższych w grupie koni młodych.
Praca mięśni, związana z rozpadem węglowodanów,
prowadzi do powstania dużych ilości kwasu mleko-
wego i bezwodnika kwasu węglowego. Produkty te
dy s o cj uj ąc uwalni aj ą j on wo dorowy, zakw aszaj ący p o -

czątkowo §lko mięśnie, potem cały organizm. Nagro-
madzęnię kw aśnych pro duktów p r zemiany ma teri i sty -
muluje ośrodek oddechowy, prowadząc do zwiększe-
nia wydalania dwutlenku węgla i wyrównywania po-
wstaj ącej kwas icy metabolicznej . Występuj ąca podczas
wysiłku i bezpośrednio po nimhiperwentylacja maza
zadanIe usunięcie nadmiaru CO. oraz dostarczenie tle-
nu w celu metabolizowania kwaśnych produktów bez-
tlenowej glikolizy (9, 16,27 , 30). Wyrazem tego jest
spadek pręzności (pCO,) i całkowitej zawartości dwu-
tlenku węgla (ctCO,)-oraz znaczny powysiłkowy

wzrost pręzności tlenu we krwi (pO,) i stopnia wysy-
cenia krwi tlenem (O,SAT) koni z g-py I. Taki sam
wysiłek fizyczny wywołał u koni z grupy II odmienne
zmlany omawi anych p aram etrów równowagi kwas o -

wo-zasadowej. PręznoŚĆ dwutlenku węgla uległa
zwi ęks z en i u pr zy j e dno cze sny m, nieznac znym sp ad-
ku ctCO,. Prężność tlenu oraz wysycenie krwi tlenem
wzrosło u starszych koni w nlęznacznie mniejszym
stopniu niż.u koni z grupy.I. Róznice te mogą być
związane z innymi proporcjami w rozwoju i ukrwie-
niu płuc i tkanki mięśniowej u młodych i starszych
koni (18,2I,23,26).

Wyrazem dĘenia ustroj u do utrzyman i a home o sta-
zy podczas rozwijającej się kwasicy metabolicznej
związanej z intensywną pracą mięśni jest spadek za-
wartości wodorowęglanow we krwi. Jony HCO. są
jednym z najwydajniejszych układów buforoŃych
i szybko reagują na zakwaszenie ustroju produktami
przemian energetycznych w miocytach (2,3,8, 76).
W warunkach fizj o 1o g iczny ch, dzi ęki me ch anizmom
oszczędzającym wodorowęglany m.in. w nerkach,
zmniejszenie ich zawartości możę być nieznaczne,
a nawet, według Chiaradia i wsp. (6),może wzrosnąć.
Obserwowany spadek stęzenia HCO3- we krwi, więk-
szy u koni młodych, możę świadczyć o niedostosowa-
niu mechanizmów adaptacyjnych i niedostatecznym
przygotowaniuzvvlerząt do pracy fizycznej lub powsta-
jącym uszkodzeniu tkanki mięśniowej (8, 9). Innym
parametrem rownowagi kwasowo-zasadowej, mowią-
cym o zdolności organizmu do niwelowania powsta-
jącego podczas intensyłvnego wysiłku zakwaszenia,
jest wskaźnik nadmiaru/niedoboru zasad. Stwierdzo-
ny we krwi zwierzątzI grupy spadek BE wskazuje na
wyczerpyvvanie się ręzerwry alkalicznej ustroju (6, 13,
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l6). We krwi koni starszych wskaźnik nadmiaru/nie-
doboru zasad nie wykazał istotnych zm:.anprzed i po
wysiłku, co świadczy o dobrym przygotowaniu zwie-
rząt do wysiłku ftzycznego.

podsumowanie

Na podstawie przedstawionych wyników badań
można stwierdzić, że zbliżony wysiłek ftzyczny po-
wodował u młodych koni poddanych treningowi tech-
ni czno -wytrzymało ś ciowemu więks zy wzro st zaw ar -

tości 2,3 -dwufosfoglicerynianu z j ednoczesnym, więk-
szymniż w grupie koni starszych, stańujący,ch w za-
wodach WKKW niedotlenieniem mięśni. Swiadczy
to o mniejszym wpĘwię 2,3-DPG na procesy utleno-
wania tkanek koni młodszych , gorzej wytrenowanych.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w kwietniu 2004 r.-)

1, Gąbczasta encefalopatia bydła - wystąpiła w województwie zachodniopomorskim (1-1),

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w wojewodztwie warmińsko-mazurskim (1-'1),
Zanotowano ją u 1 sztuki bydła.

3. Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 5 województwach: lubuskim (1-1), podkarpackim
(2-2),warmińsko-mazurskim (2-3), wielkopolskim (2-2) i zachodniopomorskim (1-1),Zanotowano
ją u g lisow.

4.Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 3 województwach: lubelskim (1-1), małopolskim
(1-10) i mazowieckim (1-1).

*]W nawiasaclr podano liczbę powiatów i miejscorvości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdarvczy:n


