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Обмін електролітів у спортивних коней за навантаження 
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вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
У статті подані результати досліджень вмісту електролітів у крові спортивних коней до та після фізичного навантаження. Дослідження проведено на 50 конях української верхової, ганноверської та вестфальської порід.
У коней електроліти відіграють важливу роль у підтримці осмотичного тиску, балансу рідини, нервово-м’язової активності, тому важливо визначати їх вміст у коней під час та після фізичного навантаження.
Встановлено, що вміст загального Кальцію та неорганічного Фосфору в сироватці крові коней після фізичного навантаження середньої інтенсивності мали тенденцію до зниження. Фізичне навантаження у спортивних коней не впливає на
обмін Магнію в крові.
Після фізичного навантаження у сироватці крові спортивних коней вірогідно знижується вміст Натрію та Калію, що
відбувається внаслідок втрати електролітів з потом та розвитку електролітного дисбалансу.
Ключові слова: електроліти, Натрій, Калій, Кальцій, Фосфор, Магній, спортивні коні, навантаження.
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В статье представлены результаты исследований содержания электролитов в крови спортивных лошадей до и после
физической нагрузки. Исследование проведено на 50 лошадях украинской верховой, ганноверской и вестфальской пород.
У лошадей электролиты играют важную роль в поддержании осмотического давления, баланса жидкости, нервномышечной активности, поэтому важно определять их содержание в лошадей во время и после физической нагрузки.
Установлено, что содержание общего Кальция и неорганического Фосфора в сыворотке крови лошадей после физической нагрузки средней интенсивности имели тенденцию к снижению. Физическая нагрузка в спортивных лошадей не влияла
на обмен Магния в крови животных.
После физической нагрузки в сыворотке крови спортивных лошадей достоверно снижается содержание Натрия и Калия, что происходит вследствие потери электролитов с потом и развития электролитного дисбаланса.
Ключевые слова: электролиты, Натрий, Калий, Кальций, Фосфор, Магний, спортивные лошади, нагрузка.
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The article presents the results of research content of electrolytes in the blood sport horses before and after exercise. The study
was conducted on 50 horses Ukrainian warmlood, Hanoverian and Westphalian breeds.
Research biochemical blood parameters in horses, including the maintenance of electrolytes used to determine the effect of
exercise on physical performance of animals. Horses electrolytes play an important role in maintaining osmotic pressure, fluid
balance, so it is important to determine the contents of the horses during and after exercise.
Established that the content of calcium and phosphorus in serum horses after exercise of medium intensity tended to decrease.
Exercise in sport horses not affect the metabolism of magnesium in the blood.
After exercise serum sport horses significantly reduced in sodium and potassium, which is due to loss of electrolytes through
sweat and development electrolyte imbalance.
Key words: electrolytes, sodium, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, sport horse, exercise.

Вступ

Матеріал і методи дослідження

На сьогодні у тварин часто діагностують патологію мінерального обміну, яка супроводжується біохімічними змінами в крові, а за тривалого перебігу
структурними змінами в органах (Levchenko et al.,
2015). Із захворювань, які виникають за порушення
обміну макроелементів, найпоширенішими є гіпокальціємія, гіпофосфатемія (Bodiako et al., 2015).
У коней багато факторів впливають на обмін електролітів. Обмеження доступу до зеленого корму або
сіна спричиняє дисбаланс Натрію та Калію в організмі
коней. Дефіцит електролітів у працюючих коней може виникати внаслідок їх втрати з потом (Rose, 1990;
McKeever et al., 1991).
Для забезпечення здоров’я та благополуччя коней
ветеринарні спеціалісти повинні проводити попереднє
клінічне дослідження тварин, що включає підрахунок
частоти серцевих скорочень, а також визначення
окремих біохімічних тестів крові (Rogers et al., 2007;
Trigo et al., 2010).
Дослідження біохімічних показників крові в коней, зокрема вмісту електролітів (Na +, K +, Cl-), можуть використовуватися для визначення впливу тренування на фізичну працездатність тварин (Lindinger,
and Heigenhauser, 2008). У коней електроліти відіграють важливу роль у підтримці осмотичного тиску,
балансу рідини і нервово-м’язової активності (Frape,
2010). Таким чином, важливо визначати їх вміст у
коней під час та після фізичного навантаження (Van
Den Berg, 2009; De Miranda et al., 2009).
Гематологічні та біохімічні показники крові,
включаючи обмін електролітів, були оцінені за різних
видів фізичного навантаження (Tateo et al., 2008; Piccione et al., 2008; Piccione et al., 2009) та програм тренування коней (Piccione et al., 2008; Robert et al., 2010;
Muñoz et al., 2010). Проведені дослідження показали
значні відхилення деяких показників крові у коней
після фізичного навантаження чи тренування (Piccione et al., 2007).
Однак в літературних джерелах є обмежена інформація щодо електролітного балансу в коней перед та
після фізичного навантаження середньої інтенсивності. Такі дослідження можуть сприяти розумінню
впливу фізичного навантаження на обмін електролітів
у коней (Williamson et al., 1996; Robert et al., 2010).
Метою роботи було дослідити баланс електролітів у спортивних коней до та після фізичного навантаження.

Матеріалом для досліджень було 50 коней, що використовуються в класичних видах кінного спорту
української верхової (n = 20), ганноверської (n = 15)
та вестфальської (n = 15) порід. Серед дослідних тварин було 25 кобил, 9 жеребців і 16 меринів. Вік коней
в середньому становив 8,4 ± 0,71 р. (3,5–16,0 р.), вага
– 479,4 ± 8,54 кг (350–605 кг).
Добовий раціон коней складав: сіно лугове (6 кг),
овес (6 кг), пшеничні висівки (2 кг), розподілений три
рази на день. Сіль і вода були доступні без обмежень.
В усіх коней було досліджено загальний аналіз та
основні біохімічні показники крові, що характеризують функціональний стан органів і систем. Кобили не
були жеребними. Всі коні були дегельмінтизовані та
вакциновані, перебували в однакових умовах утримання.
Дослідження проводилися безпосередньо перед
фізичним навантаженням та відразу після нього. Тривалість регулярних тренувань середньої інтенсивності
складала 1 годину: крок 5 хв.; стройова рись 10 хв.;
крок 5 хв.; учбова рись 10 хв.; крок 10 хв.; галоп з
переходом в крок 10 хв.; крок 10 хв. Всі коні знаходяться в регулярному навчанні протягом багатьох
років.
Проби крові брали з яремної вени у вакуумні пробірки (10 мл) без антикоагулянту (Vacutest, Італія).
Для отримання сироватки крові пробірки центрифугували при 3000 об/хв протягом 10 хв. У сироватці
крові коней визначали вміст загального Кальцію,
неорганічного Фосфору, Магнію за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора Mindray BS-120
(Китай), використовуючи реагенти PZ Cormay S.A.
(Польща). Вміст Натрію та Калію в сироватці крові
визначали на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі BioChem SA (США), використовуючи реактиви High Technology Inc., Production RD Walpole
(США).
Математичну обробку отриманих результатів проводили з використанням програмного забезпечення
Microsoft Office Excel за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики з оцінкою середнього (М), його похибки (m), вірогідність встановлювали за t-критерієм Стьюдента.
Результати та їх обговорення
Кальцій бере участь у регуляції серцевого ритму,
процесах згортання крові, функціонуванні нервової та
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м’язової систем. Макроелемент відіграє важливу роль
у проведенні нервових імпульсів і скороченні м’язів
(Levchenko et al., 2002). Тому дослідження вмісту
Кальцію в крові коней, які піддаються фізичному
навантаженню, є необхідним для визначення їх працездатності.
Проведені дослідження вмісту загального Кальцію
в сироватці крові коней показали, що у тварин української верхової породи показники не відрізняються
між собою до та після фізичного навантаження
(рис. 1). У коней ганноверської та вестфальської порід

встановлено тенденцію до зниження кількості макроелемента в крові після фізичного навантаження на
2,7% та 5,3% відповідно.
Вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові
спортивних коней після фізичного навантаження мав
тенденцію до зниження в тварин трьох дослідних
груп (рис. 2). У коней української верхової породи
зниження Фосфору в крові було на 7,3%, ганноверської – 12,2%, вестфальської на 6,8%, порівняно з показниками до навантаження.

Рис. 1. Вміст загального Кальцію в сироватці крові коней до та після навантаження

Рис. 2. Вміст неорганічного Фосфору в сироватці крові коней до та після навантаження
М’язові клітини мають більш високу концентрацію Фосфору, що є необхідним для забезпечення їх
енергією (El-Deeb and El-Bahr, 2010). Очевидно, зниження вмісту Фосфору в крові спортивних коней
після фізичного навантаження відбувається внаслідок
використання
фосфату
шляхом
АТФфосфорилювання для забезпечення енергією працюючих м’язів (Crocomo et al., 2009).
Магній є універсальним регулятором біохімічних і
фізіологічних процесів в організмі, який забезпечує
можливість метаболізму багатьох ферментів, зокрема

креатинкінази, аденілатциклази, фосфофруктокінази,
K-Na-АТФази, Са-АТФази та забезпечує трансмембранний транспорт іонів тощо. Також Магній важливий для обміну Кальцію, Фосфору, Натрію, Калію
(Levchenko et al., 2002).
Вміст Магнію в сироватці крові спортивних коней
української верхової, ганноверської та вестфальської
порід до та після фізичного навантаження не зазнавав
значних змін (рис. 3). Очевидно, що навантаження
середньої інтенсивності не впливає на обмін цього
макроелемента в крові коней.

Рис. 3. Вміст Магнію в сироватці крові коней до та після навантаження
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Під час фізичного навантаження важливе значення
у терморегуляції та діяльності серцево-судинної системи має баланс рідини в організмі. Головну роль у
регуляції водного обміну відіграє ендокринна система, що здійснюється за рахунок балансу електролітів,
особливо Натрію (Muñoz et al., 2010). Також є повідомлення, що за дисбалансу електролітів в коней виникають серцеві аритмії, які можуть впливати на їх працездатність (Worth and Reef, 1998; Bolezni loshadej,
2007; Maksymovych, 2014).
Згідно з результатами наших досліджень у спортивних коней після фізичного навантаження у сироватці

крові вірогідно знижується вміст Натрію: української
верхової породи на 5,6% (Р < 0,05), ганновенрської –
9,2% (Р < 0,01) та вестфальської порід на 13,3% (Р <
0,001; рис. 4).
У сироватці крові коней ганноверської породи після фізичного навантаження вміст Калію мав тенденцію до зниження (на 8,5%; рис. 5), тоді як у коней
української верхової та вестфальської порід зниження
було вірогідним відповідно на 10,5% (Р < 0,05) та 19%
(Р < 0,01).

Рис. 4. Вміст Натрію в сироватці крові коней до та після навантаження

Рис. 5. Вміст Калію в сироватці крові коней до та після навантаження
Калій є основним внутрішньоклітинним катіоном і
відіграє важливу роль у балансі води (Santos et al.,
2001). Його метаболізм регулюється гормонами наднирників, щитоподібної і підшлункової залоз. Цей
електроліт майже повністю абсорбується в тонкому
кишечнику, і виводиться з організму нирками, з калом
і потом (Hess et al., 2005).
Очевидно, що зниження вмісту Натрію і Калію в
крові спортивних коней після фізичного навантаження відбувається через їх втрату з потом (Noleto et al.,
2016), внаслідок чого в тварин розвивається дисбаланс електролітів (Schott et al., 2006).
Висновки
1 Дослідження вмісту загального Кальцію та неорганічного Фосфору в сироватці крові коней показали
тенденцію до зниження кількості цих макроелементів
після фізичного навантаження середньої інтенсивності. Фізичне навантаження у спортивних коней не
впливає на обмін Магнію в крові.

2. У спортивних коней після фізичного навантаження у сироватці крові вірогідно знижується вміст
Натрію та Калію, що відбувається внаслідок втрати
електролітів з потом та розвитку електролітного дисбалансу.
Перспективи подальших досліджень. Вивчення
впливу мінеральної підгодівлі на метаболізм електролітів у спортивних та робочих коней.
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