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Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na stan zdrowia. Dawka pokarmo-

wa powinna zawierać prawidłowe ilości wszystkich 
składników odżywczych, m.in. aminokwasów. Opie-
kunowie koni często stosują dodatki paszowe. Wzbo-
gacanie dawki pokarmowej w różne składniki odżyw-
cze jest praktykowane przede wszystkim w żywieniu 
koni poddawanych wysiłkowi fizycznemu. W artyku-
le opisano zagadnienia związane ze znaczeniem i su-
plementacją aminokwasów w żywieniu koni.

Według jednych danych stężenie większości amino-
kwasów we krwi płodów jest podobne do ich stężenia 
we krwi klaczy w zaawansowanej ciąży (1). W innych 
badaniach zwrócono uwagę na różnice w profilu ami-
nokwasowym krwi klaczy i ich nowo narodzonego po-
tomstwa. Stwierdzono, że stężenie większości amino-
kwasów w osoczu krwi źrebiąt po porodzie jest niższe 
niż u ich matek. Stężenie wielu aminokwasów w oso-
czu krwi wzrasta w pierwszych dwóch dobach życia (2).

Zawartość aminokwasów we krwi zależy m.in. od 
zawartości białka w dawce pokarmowej. Potwierdzają 

to badania wykonane na klaczach, którym podawano 
posiłek dostarczający 0; 0,06; 0,125; 0,25 lub 0,5 g biał-
ka/kg masy ciała. Wraz ze wzrostem zawartości biał-
ka w posiłku dochodzi do liniowego wzrostu stężenia 
niezbędnych aminokwasów w osoczu krwi (3). Za-
graniczni naukowcy ocenili zmiany stężenia wolnych 
aminokwasów w osoczu krwi młodych koni po posił-
ku składającym się z siana, owsa i soi. Zauważono, że 
stężenie prawie wszystkich aminokwasów wzrasta po 
posiłku co najmniej o kilkanaście procent, a najwięk-
szy wzrost przekracza 200%. Z czasem zawartość wol-
nych aminokwasów w osoczu krwi ulega obniżeniu. 
Osiem godzin po posiłku stężenie większości amino-
kwasów jest zbliżone do wartości sprzed karmienia (4).

W jednych badaniach nie wykazano znaczącego 
wpływu składu runi pastwiskowej na profil amino-
kwasowy krwi klaczy. Wykryto różnice tylko w stę-
żeniu treoniny w osoczu krwi, mimo dużych różnic 
w składzie aminokwasowym roślin porastających 
pastwiska (5). Zagraniczni naukowcy zainteresowali 
się przyswajalnością żelatyny, która wchodzi w skład 
niektórych preparatów chroniących stawy. Najwyż-
szą zawartość wolnych aminokwasów w osoczu krwi 
koni odnotowano 2–3 godz. po posiłku składającym 
się z siana, paszy treściwej i dodatku żelatyny. Stwier-
dzono, że tygodniowa suplementacja żelatyny może 
spowodować znaczny wzrost stężenia glicyny i proliny 
we krwi koni poddawanych wysiłkowi fizycznemu (6).

Wysiłek fizyczny powoduje spore zmiany w za-
wartości wolnych aminokwasów we krwi i komór-
kach mięśni szkieletowych. Według jednych obser-
wacji krótkotrwały intensywny wysiłek na dystansie 
2000 m powoduje wzrost stężenia alaniny, leucy-
ny, izoleucyny, lizyny, tauryny oraz kwasu aspa-
raginowego i kwasu glutaminowego w osoczu krwi 
koni. Stężenie kilku aminokwasów ulega obniżeniu, 
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m.in. argininy i metioniny (7). Długo-
trwały bieg prowadzi do nasilenia się 
katabolizmu różnych aminokwasów, 
co skutkuje obniżeniem ich zawartości 
w surowicy krwi. Dotyczy to m.in. ami-
nokwasów rozgałęzionych (leucyny, 
izoleucyny i waliny). Taki efekt wy-
stępuje u koni, które pokonują kilka-
dziesiąt kilometrów (8, 9). Powrót stę-
żenia leucyny, izoleucyny i waliny do 
wartości sprzed biegu po pokonaniu 
60 km trwa dwie doby. Bieg długody-
stansowy powoduje zwiększenie za-
wartości aminokwasów rozgałęzio-
nych w mięśniach szkieletowych, co 
wynika ze wzrostu stężenia izoleu-
cyny (10). Znacznie mniejsze zmiany 
zachodzą w komórkach mięśnia ser-
cowego. U koni regularnie wykonu-
jących ćwiczenia fizyczne wykryto 
istotny wzrost stężenia treoniny (11).

Dostępność aminokwasów jest jed-
nym z głównych czynników modulują-
cych metabolizm białka. Można przy-
toczyć badania wykonane na koniach 
poddawanych wysiłkowi fizycznemu, 
którym podano mieszaninę amino-
kwasów drogą dożylną. Zauważono, że 
podanie aminokwasów po ćwiczeniach 
pobudza syntezę białek w mięśniach 
szkieletowych. Ten efekt suplemen-
tacji aminokwasów ulega nasileniu 
w przypadku jednoczesnego zasto-
sowania glukozy. Może to wynikać ze 
zmian w sekrecji insuliny i zużywa-
nia mniejszych ilości aminokwasów 
na cele energetyczne (12).

Zagraniczni naukowcy opracowa-
li preparat zawierający mieszaninę 
białka i aminokwasów, który stwarza 
możliwość ograniczenia degradacji 
białka w mięśniach szkieletowych koni 
poddawanych wysiłkowi fizycznemu. 
Taki efekt uzyskano dzięki podaniu 
preparatu w ciągu godziny po ćwi-
czeniach (13). Suplementacja powodu-
je wzrost zawartości niektórych ami-
nokwasów w mięśniach szkieletowych, 
m.in. alaniny, izoleucyny, metioniny, 
tyrozyny, histydyny i waliny. Pewne 
zmiany można zaobserwować już kil-
ka godzin po podaniu preparatu (14).

Zawartość aminokwasów w diecie 
młodych koni ma zasadniczy wpływ na 
wzrost i rozwój organizmu. Potwier-
dzają to badania, w których oceniono 
skutki wzbogacania paszy treściwej 
w lizynę i  treoninę. Stwierdzono, że 
0,2% dodatek lizyny powoduje zwięk-
szenie pobrania paszy i przyspiesze-
nie tempa wzrostu. Jeszcze wyższe 
wartości tych parametrów uzyskano 
po jednoczesnym zastosowaniu 0,1% 

dodatku treoniny (15). Suplementacja 
aminokwasów może mieć korzyst-
ny wpływ na masę mięśni zarówno 
koni młodych, jak i tych w podeszłym 
wieku. Wykazano, że podawanie lizy-
ny i treoniny w dawce wynoszącej od-
powiednio 20 i 15 g dziennie zwiększa 
zdolność organizmu do utrzymania 
masy mięśniowej, niezależnie od wie-
ku. Konie otrzymujące dodatek amino-
kwasów przybrały na wadze w ciągu 
14 tygodni, a pozostałe konie schu-
dły. Konie, które otrzymywały dodatek 
aminokwasów, miały lepiej rozwinię-
te mięśnie po zakończeniu badań (16).

Dobre wyniki uzyskano też w bada-
niach wykonanych na dorosłych kla-
czach żywionych niskiej jakości paszą 
objętościową. Stwierdzono, że wzbo-
gacanie paszy treściwej w aminokwa-
sy, mikroelementy w formie organicz-
nej i metabolity procesów fermentacji 
powoduje zwiększenie powierzch-
ni przekroju mięśnia najdłuższego 
grzbietu (17). W innych badaniach nie 
odnotowano poprawy metabolizmu 
białka u  starszych koni żywionych 
paszą wzbogaconą w lizynę, treoninę 
i metioninę. Aminokwasy dodane do 
dawki pokarmowej mogły ulec degra-
dacji w organizmie. Dostępność ami-
nokwasów nie stanowiła zatem czyn-
nika ograniczającego syntezę białek 
u koni żywionych dawką pokarmową 
bez ich dodatku (18).

Spore zainteresowanie w żywieniu 
zwierząt budzi suplementacja trypto-
fanu. Jest on prekursorem serotoniny, 
która wywiera wpływ na zachowanie 
się zwierząt. Suplementacja L-trypto-
fanu powoduje wzrost jego zawartości 
we krwi koni. W jednych badaniach po-
danie 6,3 g L-tryptofanu spowodowa-
ło 3-krotny wzrost stężenia tryptofanu 
w osoczu krwi, a najwyższe wartości 
wykryto  1,5–2 godz. po podaniu tego 
aminokwasu. Mimo to nie odnotowano 
wpływu suplementacji na zachowanie 
się koni (19). W nowszych badaniach 
dawkę tryptofanu zwiększono do 30, 
60 lub 120 mg/kg masy ciała. Ponow-
nie nie uzyskano efektu uspokajające-
go po podaniu pojedynczej dawki (20). 
W żywieniu koni sportowych pewne 
nadzieje wiąże się z aminokwasami 
rozgałęzionymi. Stwierdzono jednak, 
że suplementacja tych aminokwasów 
nie poprawia zdolności zdrowych i do-
brze odżywionych koni do wykonywa-
nia wysiłku fizycznego (21).

Badania wykonane na różnych ga-
tunkach zwierząt dowodzą istot-
nego znaczenia argininy w rozwoju 
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zarodków i płodów. Z tego względu w ostatnich la-
tach zainteresowano się efektami suplementacji tego 
aminokwasu w żywieniu ciężarnych klaczy. Wyka-
zano, że L-arginina podawana w ilości mniej więcej 
0,0125% masy ciała dziennie nie pogarsza wczesnego 
rozwoju zarodków. Efektem 30-dniowej suplementa-
cji rozpoczętej 15 dni po owulacji są większe rozmiary 
zarodków. Suplementacja L-argininy nie ma jednak 
wpływu na rozmiary i masę ciała nowo narodzonych 
źrebiąt (22). W innych badaniach suplementację roz-
poczęto w późniejszej ciąży. Zauważono, że L-argi-
nina podawana w dawce wynoszącej 100 g dziennie 
może mieć korzystny wpływ na metabolizm u klaczy 
pierwiastek. Ponadto suplementacja polepsza funk-
cjonowanie łożyska. Odnotowano zwiększenie eks-
presji genów uczestniczących w transporcie glukozy 
i kwasów tłuszczowych w łożysku. Nie ma to jednak 
przełożenia na urodzeniową masę ciała źrebiąt. Su-
plementacja L-argininy powoduje wzrost jej stężenia 
w osoczu krwi matek, jednak nie zmienia zawarto-
ści aminokwasów u nowo narodzonych źrebiąt (23).

L-arginina podawana w nadmiernych ilościach 
może pogorszyć wchłanianie innych aminokwasów. 
Taki wniosek wyciągnięto na podstawie badań wyko-
nanych na klaczach, które nakarmiono posiłkiem z do-
datkiem L-argininy w ilości wynoszącej 0,025% masy 
ciała. Dwa razy niższa dawka (0,0125% masy ciała) po-
dana w jednym posiłku nie ma wpływu na wchłanianie 
aminokwasów. Obie dawki powodują wzrost stężenia 
argininy i ornityny w osoczu krwi (24). Warto podkre-
ślić, że suplementacja zaledwie jednego aminokwa-
su może spowodować duże zmiany w profilu amino-
kwasowym krwi. Potwierdzają to badania wykonane 
na ciężarnych klaczach, którym podawano dodatek 
metioniny. W wyniku suplementacji doszło do zmia-
ny stężenia 19 aminokwasów w surowicy krwi (25).

Podsumowanie

Szereg czynników wpływa na zapotrzebowanie koni na 
składniki odżywcze, m.in. wiek, aktywność fizyczna, 
stan fizjologiczny i skład dawki pokarmowej. Obec-
na wiedza na temat zapotrzebowania koni na białko 
i aminokwasy wciąż jest niewystarczająca (26). Do-
kładniejsze poznanie tych zagadnień ułatwi układa-
nie zbilansowanych dawek pokarmowych i umożli-
wi opracowanie odpowiednich dodatków paszowych.
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