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латиница и 19 – на кирилица.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  

АПК – антиген представящи клетки
БКК – бели кръвни клетки
КАР – киселинно-алкално равновесие
HCO3⁻- актуални бикарбонати
pO2 -  парциално налягане на кислорода
pCO2 - парциално налягане на въглеродния диоксид
РСК – реакция за свързване на комплемента
TCO2 – тотален въглероден диоксид
APP – остро-фазов протеин
APR – остро-фазов отговор
AGP - a1- кисел глюкопротеин 
AG – анионна разлика
A- - негативно зареждане на серумните протеини
ATP – аденозинтрифосфат
ADP- аденозиндифосфат
ASAT – аспартатаминотрансфераза 
ALAT – аланинаминотрансфераза
BEvv – алкален излишък
CTL –цитотоксични Т лимфоцити
CK – креатинкиназа
Con A- concanavalin A
CRP – С реактивен протеин
CEI (Concours Endurance International) 2* - 120-139 kм на ден
CEI (Concours Endurance International) 3* - 140-160 kм на ден
ЕIV – конски инфлуенца вирус
EHV – конски херпес вирус
fT4 – свободен тироксин
Fib – фибриноген
GM-CSF – гранулоцитно-макрофагиален колониестимулиращ фактор
Нb – хемоглобин
HSP – топлинно стресови протеини
Hp – хаптоглобин
HDL-холестерол – липопротеини с висока плътност
HI – хемаглутинационно инхибиране
IL – интерлевкин
INF – интерферон
LAK cells – лимфокин активиращи килърни клетки
LPS – липополизахарид
mRNA- транспортна рибонуклеинова киселина
MLV –модифицирани живи вируси
MCV – среден обем на един еритроцит
MCH – средна хемоглобинова концентрация на еритроцита
MCHC – средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите
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NK cells – естествени килърни клетки
NO – азотен оксид
NADH – никотинамид аденин динуклеотид редуциран
NAD – никотинамид аденин динуклеотид
О2ˉ -супероксиден анион
O2SAT – кислородна сатурация
PAF – тромбоцит активиращ фактор
PHA – фитохемаглутинин
PWM – pokeweed митоген
PAM – белодробни алвеоларни макрофаги
ROS – реактивни кислородни видове
SAA- серумен амилоид А
SAP- серумен амилоид P
SRH – проста радиална хемолиза
Swine MAP – свински главен остро фазов протеин
TLR – toll-like рецептори
TNF – тумор некротизиращ фактор
Th – Т хелпери
TSH – тиреоидстимулиращ фактор
URTI – инфекции на горните дихателни пътища
VN – вирусна неутрализация
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I.  УВОД

Стресови фактори, сред които и физическото натоварване могат да 
оказват влияние върху защитните механизми на организма и да 
въздействат при протичането на редица инфекциозни заболявания. 
Приложено в различни форми, физическото натоварване при спортните 
коне се съпътства от двойствен ефект върху имунната им система. От 
една страна, постоянното умерено физическо натоварване стимулира 
имунната система и протектира индивидите от инфекции. От друга 
страна, след продължително и изтощително физическо натоварване или 
след интензивно и краткотрайно такова, след тежки състезания или 
свръхтрениране, се наблюдава различна по степен имуносупресия, 
водеща до повишаване чувствителността към инфекции, главно 
вирусни,  засягащи горните дихателни пътища.

Сред вирусите причиняващи сериозни здравни и значителни 
икономически проблеми в конската популация са инфлуенца вирусът и 
херпес вирусът. Инфлуенца вирусът предизвиква инфекция на респира-
торния тракт, която е силно заразна, особено за млади коне с 
недостатъчно зряла имунна система, живеещи в големи популации, 
както и за спортни коне, участващи в състезания. Кратко продължа-
ващият имунитет и антигенната променливост на вирусните субтипове 
позволяват конете да бъдат често реинфектирани. Конските херпес 
вируси тип 1 и 4 са също познати  респираторни патогени при тези 
животни. Респираторната инфекция индуцирана от тях, показва подобна 
на грипа симптоматика, но често протича в по-лека форма. Отделно от 
ринопневмонита, ЕНV-1 може да предизвика неврологични нарушения, 
аборти при бременните кобили и тежка очна патология. Ваксинационни 
програми, ранното разпознаване на тези инфекции и процедурите на 
изолация са главните средства за тяхното контролиране. Въпреки 
широкото използване на ваксини, механизмите на защита са не 
достатъчно проучени, освен стимулирания от съдържащите се в тях 
антигени хуморален имунен отговор. Много малко се знае за ефекта на 
ваксинацията върху динамиката, тежестта и времетраенето на въз-
палителния отговор, формиращ се под влияние на ваксиналните 
антигени, както и за метаболитния отговор на ваксинирания организъм.

Данните от изследванията на разнообразните физиологични отговори и 
метаболитни адаптации на организма на спортните коне при съчетаното 
действие на  физическо натоварване и ваксинация, както и изясняването 
механизмите, целящи съхраняване и защита на хомеостазата при тези 
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животни са ограничени. Това мотивира нашето изследване да проучим 
промените в широк спектър от селектирани показатели на естествения и 
придобития имунен отговор, както и метаболитния отговор  при 
ваксинация срещу инфлуенца вирус и конски херпес вирус коне, след 
прилагане на многократно физическо натоварване по време на 
ефекторната фаза на имунния отговор.

СОБСТВЕНИ   ИЗСЛЕДВАНИЯ

ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се изследват 
ефектите на физическото натоварване на фона на ваксинация срещу 
EHV 4/1 и EIV, субтипове A1 и А2, както и да се проучи ефекта само на 
ваксинацията, върху широк спектър от защитни и адаптивни отговори и 
механизми, обезпечаващи хомеостазата на организма на спортните 
коне. 

Основната хипотеза, която тестваме със заложените в дисертационния 
труд изследвания е: тъй като изтощителното физическо натоварване 
редуцира имунните функции и увеличава предразположението към 
инфекции, дали интензивното физическо натоварване ще намали 
ефикасността на ваксинацията. Освен това, изследвахме дали интен-
зивното физическо натоварване съчетано с ваксинация, ще повлияе и на 
други хомеостатични отговори и механизми – хормонални, хематоло-
гични, метаболитни и клинични в организма на спортните коне, които 
да компрометират тяхното благополучие и спортна изява.

За постигане на набелязаната цел си поставихме следните конкретни 
задачи:

А. Да се изследва влиянието на физическо натоварване върху хормо-
налния отговор чрез определяне концентрациите на серумните 
хормони: кортизол, тиреостимулиращ хормон, свободен тироксин и 
общ трийодтиронин. 

Б. Да се установи влиянието на физическото натоварване приложено на 
спортни коне на фона на ваксинация (мултивалентна ваксина Fluvac 
EHV 4/1 plus срещу ринопневмонит и инфлуенца) върху : 

I. Неспецифичния имунен отговор, включващ проучване динамиката 
на клетъчни и хуморални отговори и механизми, като:
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1. Общ брой левкоцити, левкограма и съотношение неутрофили/лим-
фоцити;

2. Серумен лизоцим, алтернативен и класически път на активиране на 
комплемента;

3. Показатели от белтъчния спектър: общ белтък, белтъчни фракции и 
съотношение албумин:глобулини;

4. Умерените при коне остро-фазови протеини: хаптоглобин и фибри-
ноген, както и върху СУЕ и корелативните им взаимоотношения с 
някои хематологични показатели. 

II. Специфичния имунен отговор чрез проучване динамиката на:

1. Антителния отговор срещу EHV-1 и EHV-4;

2. Антителния титър срещу EIV субтип A1 и EIV субтип A2.

III. Показателите на еритрона (Ер, Нв, Нсt, еритроцитни индекси, 
морфология на Ер);

IV. Метаболитния отговор чрез проучване динамиката на:

1. Концентрацията на глюкоза, пируват и лактат, съотношението 
лактат/пируват, както и корелациите между тях;

2. Активност на произхождащи от мускулите ензими: СК, ASAT и 
ALAT;

3. Селектирани биохимични показатели: креатинин, холестерол и 
триацилглицероли;

4. Електролитния отговор: натрий, калий, хлориди, общ и йонизиран 
калций;

5. Показатели на киселинно-алкалното равновесие (рН, ТСО2, НСО3¯, 
ВЕvv, рСО2, рО2, О2SAT, AG и A¯), както и корелациите между 
някои от тези показатели и показателите на вродения имунен отговор.

V. Отговора на някои клинични показатели (ректална температура, 
пулсова честота, дихателна честота).

В. Да се изследва влиянието само на ваксинацията срещу ринопневмо-
нит и инфлуенца (от деня на въвеждането й до 14-я ден след това) 
върху:

I. Неспецифичния имунен отговор включващ проучвания върху 
динамиката на:
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1. Общ брой левкоцити, левкограма и съотношение неутрофили/лим-
фоцити;

2. Серумен лизоцим, алтернативен и класически път на активиране на 
комплемента;

3. Показатели от белтъчния спектър: общ белтък, белтъчни фракции и 
съотношение албумин:глобулини;

4. Умерени при коне остро фазови протеини: хаптоглобин и фибри-
ноген, както и върху СУЕ.

II. Специфичния имунен отговор:

1. Антителен отговор срещу EHV-1 и EHV-4;

2. Антителен титър срещу EIV субтип A1 и EIV субтип A2.

III. Показателите на еритрона (Ер, Нв, Нсt, еритроцитни индекси, 
морфология на Ер);

IV. Метаболитния отговор чрез проучване динамиката на:

1. Концентрацията на глюкоза, пируват, лактат и съотношението лак-
тат/пируват.

2.  Активност на ензимите ASAT и ALAT;

3. Електролитен отговор: натрий, калий, общ и йонизиран калций;

V. Клиничния отговор (постваксинални реакции, ректална темпера-
тура, пулсова честота, дихателна честота).

III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

ІІІ. 1. ИЗСЛЕДВАНЕ СЪЧЕТАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИ-
ЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ И ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ EHV 4/1, 
EIV-A1 И EIV-A2 ВЪРХУ ХОМЕОСТАТИЧНИЯ ОТГОВОР НА 
СПОРТНИ КОНЕ

III.1.1. Животни

Изследванията са извършени върху 15 клинично здрави кастрирани 
коне, порода Хановер, на възраст  от 4 до 9 години с телесно тегло 500 ± 
100 kg. Животните бяха от Учебно-експерименталната база на 
Тракийския университет, гр. Стара Загора. Те бяха отглеждани индиви-
дуално при подходящи условия на живот (в хигиенични, безопасни и 
удобни боксове с необходимата им вентилация, при естествен фото-
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период и заобикаляща ги температура) и грижи от опитни конегледачи. 
Конете бяха хранени с фабрично приготвени гранули и сено от люцерна 
и трева. Те получаваха прясна вода и сол ad libitum. За да бъде прецизно 
оценяването на мускулния им тонус до започване на изследванията, 
конете не бяха подлагани предварително на активен тренировъчен 
режим и усилено физическо натоварване. Те се разхождаха свободно в 
продължение на няколко часа на ден в заградена ливада в близост до 
конюшнята.

Животните бяха разделени в три групи: група А, контроли (3 невакси-
нирани коне); група В, 6 коня с ваксинация (ненатоварени) и група С, 6 
коня с ваксинация и подложени на физическо натоварване. Една година 
преди това изследване конете от групи В и С са били ваксинирани срещу 
конски херпес вирус 4/1 и конски инфлуенца вирус. Преди започване на 
изследванията конете от трите групи бяха предварително обезпарази-
тени с Panacur (Fenbendazole), 10% орална суспензия в доза 25 mg/kg 
т.м. (Интервет).

Всички процедури свързани с отглеждане, ваксиниране и физическо 
натоварване бяха в съгласие с международните и български законода-
телства за протекция и благополучие на животните.

III.1.2. Ваксинация

В деня на ваксинацията конете от групи В и С ваксинирахме с мастно 
аджувантна поливалентна, инактивирана ваксина (1 мл) срещу инфлу-
енца и херпес вирусна инфекции (Fluvac EHV4/1 Plus, Fort Dodge, Iowa, 
USA). Ваксината съдържа MetaStim аджувант за усилване на имунния 
отговор и за подпомагане подходящ размер на абсорбция, след 
инокулацията й. Ваксината прилагахме чрез дълбоко интрамускулно 
инжектиране в шията, асептично. По същия начин контролната група 
беше третирана с еквивалентен обем на стерилен физиологичен разтвор 
като плацебо.

III.1.3. Физическо натоварване

Приложена бе следната схема на физическо натоварване (група С): 
конете предварително загряваха 15 min ходом със скорост 100-120 
m/min, 15 min тръс със скорост 250 m/min и 5 min галоп със скорост 350 
m/min. След това животните извършваха седем предварителни скока, 
последвани от още 15 в паркур при постепенно увеличаване на 
височината от 90 до 110 cm. Увеличаването на височината беше с цел да 
се избегне привикване от страна на хипоталамо-хипофизо-надбъбречна-
та ос, резултиращо в отслабен отговор. Конете извършваха максимално 
физическо натоварване, подобно на онова по време на състезание в 
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продължение на 4 последователни дни (при естествена външна 
температура 19-21°С  и относителна влажност 55-65%), винаги по едно 
и също време на деня (между 8°° и 11°° часа сутринта), започвайки от 
14-я ден след ваксинацията (фиг. 1). След това въздействие те не бяха 
подлагани на усилено физическо натоварване до края на проучването. 

група А (контролна,  )n=3

група В (ваксинирана, 6 )n=

група С (ваксинирана + 
физическо натоварване, 6)n=

ваксинация

ваксинация

-1 14 17 18 19 21 28

преди
натоварване

0 1 2 4 11 дни

Фиг. 1. Схема на експерименталния дизайн – група А ( контроли, неваксинирани), 
група В (с ваксинация) и група С (с ваксинация + физическо натоварване).

Бяха взети възможните мерки физическото натоварване на конете да не 
застрашава тяхното благополучие. В този смисъл, всички препятствия 
бяха планирани по начин обезпечаващ безопасността на животните. 
Също така и паркурът беше извършван от професионални жокеи.

III.1.4. Биологични проби

Кръвни проби бяха получавани на гладно от v. jugularis externa в  
следната динамика: един ден преди физическото натоварване, веднага 
след него (0 час) и на 2-я час, което е релевантно на 14-я и 17-я ден след 
ваксинацията; също на 1-я, 2-я, 4-я и 11-я ден след физическото 
натоварване, което кореспондира на 18-я, 19-я, 21-я и 28-я ден след 
ваксинация.

За хематологични изследвания кръвните проби бяха взети в епруветки, 
съдържащи антикоагуланта хепарин. Епруветките бяха поставени в 
хладилник (+4 °С) и анализирани до 4-я час след вземането на кръвта. 
Подобно, кръв в хепаринизирани епруветки бе взета за изследване 
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концентрацията на хаптоглобина, а за определяне концентрацията на 
фибриногена бяха използвани епруветки с 3.8 % натриев цитрат (9 
части кръв и 1 част антикоагулант). Те бяха веднага центрофугирани за 
получаване на плазма. Фибриногенът беше определян незабавно след 
получаването на плазмата. 

Цитратно-антикоагулирана кръв (3.8 % натриев цитрат) беше използ-
вана за определяне на скоростта на утаяване на еритроцитите. Също 
кръв с натриев цитрат беше взета и за определяне на пирувата. 

За изследване на лактата кръвните проби бяха взети в епруветки с 
антикоагулант натриев флуорид. Веднага след получаването те бяха 
поставени в съд с лед и транспортирани до лабораторията, където до 30 
min след получаването на кръвта те бяха центрофугирани.

Кръвни натривки за оценяване морфологията на еритроцитите и ДКК 
бяха направени веднага след получаването на кръвта.

За изследване показателите на КАP, кръв беше получена по анаеробен 
начин в хепаринизирани капилярки, предназначени за тези изследвания. 
Кръвта беше взета без седация и/или локална анестезия. Капилярките 
бяха поставени в съд с раздробен лед за инхибиране на анаеробната 
гликолиза и анализирани до 2 часа и половина след вземането на 
кръвта. 

За получаване на серум, кръв беше взета в епруветки без антикоагулант. 
Те бяха държани на стайна температура до 2 часа за съсирване на 
кръвта, след което бяха центрофугирани за 10 min при 2000×g. Получе-
ният серум беше използван за определяне на общия белтък, белтъчните 
фракции, лизоцим, АПАК, КПАК, антителата, хормоните TSH, fT4, T3 
и кортизол, глюкоза, общ калций.

Нехемолизиран серум беше използван също и за изследване на общата 
креатинкиназа, триацилглицероли, общ холестерол, креатинин, натрий, 
калий и хлор, а кръвна плазма беше използвана за определяне на 
активностите на ASAT и ALAT. Тези показатели бяха определени до 24-
я час от получаването на кръвта.

След вземането на кръвта, мястото на пунктиране на вената беше 
притиснато с ръка за кратко време за избягване на възможно кървене и 
образуване на хематом.

Периодите на изследване за хормоналните показатели, показателите на 
КАР, хаптоглобина, фибриногена, антителата и биохимичните показа-
тели са отразени в съответните таблици и фигури в раздел „Резултати”.
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III.1.5. Клинични изследвания

Определянето на ректалната температура беше осъществено с помощта 
на дигитален термометър. След неговото дезинфекциране и омазняване, 
той беше поставен внимателно в ректума на животните с леки 
въртеливи движения. Пулсовата честота (палпационен метод), 
дихателната честота (аускултационен метод) и ректалната температура 
бяха определяни винаги преди вземане на кръвните проби.

III. 2. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕ-
ЩУ EHV 4/1 И EIV-A1 И EIV-A2 ВЪРХУ ХОМЕОСТАТИЧНИЯ 
ОТГОВОР НА СПОРТНИ КОНЕ

III.2.1. Животни

Бяха изследвани девет мъжки клинично здрави коне, порода Хановер, 
на възраст между 6 и 9 години, с телесна маса 500-600 kg. Те бяха 
отглеждани в самостоятелни боксове в Учебно-експерименталната база 
на Тракийския университет, гр. Стара Загора при същите условия на 
жизнена среда, хранене и поене и грижи, описани в III.1.1. До момента 
на проучването конете не бяха подлагани на активен тренировъчен 
режим, нито на усилено физическо натоварване, а се разхождаха 
свободно в продължение на няколко часа в заградена ливада до 
конюшнята.

Те бяха разделени на две групи: група D, включваща 3 броя невакси-
нирани коне и група Е – 6 броя ваксинирани коне. Конете от група Е са 
били ваксинирани преди година срещу EHV 4/1 и EIV.

III.2.2. Ваксинация

Една седмица преди ваксинацията конете бяха обезпаразитени с Panacur 
(Fenbendazole), 10% орална суспензия в доза 25 mg/кг т.м. (Интервет). В 
деня на ваксинацията, животните от група E бяха ваксинирани с 1 ml от 
същата ваксина, описана в раздел III.1.2. На конете от група D беше 
поставен 1 ml стерилен физиологичен разтвор i.m. (placebo) също в 
шията (фиг. 2).

III.2.3. Биологични проби

Бяха взети кръвни проби на гладно от v. jugularis externa в следната 
динамика: изходно ниво (един ден преди ваксинацията) и след 
ваксинацията на 2-ри, 24-ти, 48-ми и 72-ри час, а също и на 7-ми и 14-
ти ден. Периодите на изследване на отделни селектирани показатели са 
показани в съответните таблици и фигури в раздел „Резултати”. 
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група  (контролна,  )D n=3

група  (ваксинирана, 6)E n=

ваксинация

-1 48 h 72 h 7 ден 14 ден2  h42h

Фиг 2. Схема на експерименталния дизайн – група D ( контроли, неваксинирани), 
и група E (с ваксинация).

III.2.4. Клинични изследвания

Конете бяха контролирани 48 часа за наличие на постваксинални 
реакции – носни изтечения, кашлица, промени в субмандибуларните 
лимфни възли, локален възпалителен отговор в мястото на инжектиране 
(оток, затопляне, болка) и системни прояви – треска, летаргия, ано-
рексия, реакции на свръхчувствителност – уртикария, анафилаксия. 
Пулсовата честота, дихателната честота и ректалната температура бяха 
определяни през целия изследван период. Ректална температура >38.5°С 
беше разглеждана като абнормална (наличие на треска). 

III. 3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

III.3.1. Изследване на хормонални показатели

Концентрацията на TSH, fT-4 и T-3 и кортизол бяха определени чрез 
Automated Chemiluminiscence Systems, ACS: 180,  Chiron Diagnostic 
(Chiron Diagnostic Ltd., Halstead, Essex, CO9 2DX UK). Тестът за опре-
деляне на тези хормони е на базата на конкурентен имунологичен 
принцип с две антитела, използвайки директна хемилуминисцентна 
технология.

III.3.2. Изследване на показатели на неспецифичния имунен отговор

 Бяла кръвна картина 
Общият брой левкоцити бе определен с камерен метод (камера на 
Бюркер) под микроскоп. За микроскопско отчитане на левкограмата са 
използвани кръвни натривки, боядисани по May-Grünwald-Giemsa и 
Меандъров метод на изброяване. Видовете бели кръвни клетки са 
представени в раздел „Резултати” в абсолютен брой, изчислен при 
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умножаването на процента на дадения вид левкоцити с общия брой на 
всички левкоцити и разделяне на 100. Съотношението неутрофи-
ли/лимфоцити бе изчислено чрез разделяне абсолютния брой на 
неутрофилите на абсолютния брой на лимфоцитите.

 Серумен лизоцим
Концентрацията на лизоцима беше определена по метода на Lie et al. 
(1986). Тя бе изчислена в  µg/mL чрез компютърна програма, разрабо-
тена в Тракийски университет, гр. Стара Загора.

 Алтернативен път на активиране на комплемента 
Алтернативният път на активиране на комплемента беше изследван по 
метода на Sotirov (1986), адаптиран за коне. Резултатите за хемолитич-
ната активност на комплемента активиран по алтернативния път бяха 
представени като 50% хемолитични единици (СН50). СН50 бе реци-
прочно на серумното разреждане, което лизира 50% от сензибилизи-
раните еритроцити. 

 Класически път на активиране на комплемента 
Класическият път на активиране на комплемента беше определен по 
метод на Mayer (1961), адаптиран за коне (Coley and Leid, 1982). 
Резултатите за хемолитичната активност на комплемента активиран по 
класическия път бяха представени като 50% хемолитични единици 
(СН50). СН50 беше реципрочно на серумното разреждане, което лизира 
50% от сензибилизираните ОВЕр. 

 Изследване на белтъчния профил на кръвта
Концентрацията на общия белтък беше определена в серума чрез 
биуретова реакция. Използван бе колориметричен тест на фирма Human 
Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH (Wiesbaden, Germany).

Определянето на белтъчните фракции бе осъществено чрез микроелек-
трофореза на серум от изследваните животни върху буфериран агарозен 
гел (Merck, Germany) с рН 8.6. Протеиновите фракции бяха отчетени на 
дензитометър (Carl Zeiss, Jena, Germany). Абсолютната концентрация на 
индивидуалните фракции  албумин, α1-, α2-, β1-, β2-, и γ-глобулини, 
представена в g/L беше изчислена така: 

Абсолютна концентрация на всяка фракция (g/L) = 
% от всяка фракция × общия серумен протеин/ 100

Общата глобулинова концентрация бе изчислена като разлика между 
общия белтък и серумната албуминова концентрация. Съотношението 
албумин/глобулини бе изчислено чрез разделяне концентрацията на 
албумина на концентрацията на общите глобулини.
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 Острофазови протеини
Концентрацията на хаптоглобина беше определена в РеактивЛаб към 
Ветеринарномедицинския факултет в Глазгоу, Шотландия по патентован 
от тях метод на автоматичен анализатор. Тя се изчисляваше чрез 
сравняване със стандартни проби с известна концентрация на хапто-
глобина. 

Определянето на фибриногена бе извършено с помощта на хрономет-
ричен коагулационен тест (HemoStat Fibrinogen) на фирма Human 
Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, Wiesbaden, Germany). 

III 3.3. Изследване на показатели  на специфичния имунен отговор

За определяне на антителата срещу EHV-1 и EHV-4 бе използван EIA 
комбиниран тест кит (Svanovir®, Svanova Biotech, Uppsala, Sweden), 
позволяващ да се открият и разграничат антитела, специфични срещу 
EHV-1 и EHV-4. Процедурата на кита е базирана върху индиректен 
имуноензимен анализ (indirect EIA). OD бе измерена при дължина на 
вълната 450 nm на микроплаков фотометър Multiscan 340 (Laboratorial 
systems, Helsinki, Finland). За положителни се разглеждаха проби с 
оптична плътност по-голяма от 0.2.

За определяне на антителния  титър срещу EIV-A1 и EIV-A2 бе 
приложен серологичен тест реакция задържане на хемаглутинацията 
(РЗХА) (Anonymous, OEI Terrestrial Manual, 2012). За теста бяха 
използвани фосфатно буфериран физиологичен разтвор (PBS) с рН 7.2-
7.4, серуми от изследваните коне, антигени [референтни щамове A/equi 
1/Praque 56 (H7N7) и A/equi 2/Miami 63 (H3N8) на инфлуенца вируса в 
доза 4 хемаглутиниращи единици] и кокоши еритроцити. 

За титър на антителата чрез РЗХА се приемаше онова най-високо 
разреждане на серума, показващо пълно инхибиране на аглутинацията. 

За протективен титър след ваксинация се считаше титъра на задържа-
щите хемаглутинацията антитела 1:40 и нагоре. Титрите бяха преиз-
числявани в lg10. Титър 1:40 отговаряше на 1.602 lg10.

III.3.4. Изследване на показатели на еритрона

Еритроцитите бяха определяни чрез хемоцитометрична техника. Те бяха 
изброени в камерата на Бюркер под микроскоп.

Количеството на хемоглобина бе определено спектрофотометрично по 
цианхемоглобиновия колориметричен метод, използвайки комерсиален 
кит (Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica, Wiesbaden, 
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Germany). Хематокритът бе определен по микрометод чрез използване 
на центрофуга (ТН-21, VEB MLW Medizintekhnik, Leipzig, Germany).

Средният обем на един еритроцит (MCV) бе изчислен по формулата: 
MCV (fL)= Hct (L/L) / Er (1x1012/L)

Средното количество Hb в една червена кръвна клетка (MCH) бе 
изчислено по фоpмулата: MCH (pg) = Hb (g/L) / Er (1x1012/L)

Средната концентрация на Hb в еритроцитите (MCHC) бе изчислена по 
формулата: MCHC (g/L) = Hb (g/L) / Hct (L/L) 

Изчисляването на еритроцитните индекси MCV, MCH и MCHC при 
изследваните коне бе направено по Lassen and Swardson  (1995).

Кръвни натривки за оценяване морфологията на еритроцитите бяха 
приготвени и боядисани по May-Grünwald-Giemsa. Микроскопски се 
отчитаха промените в големината, формата и оцветяването на еритроци-
тите и евентуалното наличие на включения в тях.

III.3.5. Изследване на скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
Определянето на СУЕ бе осъществено чрез Westergren метода, който се 
препоръчва от международния комитет за стандартизация в хематоло-
гията като референтен метод. 

III. 3.6. Изследване на биохимични показатели

Концентрацията на глюкозата бе определена с ензимен UV тест 
(хексокиназен метод). Отчитането бе направено на Beckman Coulter 
Analyzer (UK Ltd) при 340 nm дължина на вълната. 

Количественото определяне  на пирувата бе осъществено чрез колори-
метричен метод на Umbright, модифициран от Koлб и Камышников 
(1982) и Ибришимов и Лалов (1984). Пробите са отчетени на 
спектрофотометър при 546 nm (Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, Germany).

Концентрацията на лактата беше определена чрез колориметричен ме-
тод на Berker and Summerson (по Попов и Дишлянова, 1993). Пробите са 
отчетени на спектрофотометър при 574 nm (Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, 
Germany).

Лактат/пируватното съотношение беше изчислявано чрез разделяне 
концентрацията на лактата на концентрацията на пирувата.

 Ензимни активности в кръвта
Креатинкиназа  използван бе ензимен кинетичен метод с реагенти на 
фирма Hebros Dijagnostica d.o.o. Sisak, Croatia. Тя бе отчетена на 
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автоматичен биохимичен анализатор (Shimadzu CL 7000, 570 Aliance,  
Shimadzu Co., Kyoto, Japan).

ASAT и ALAT  тези ензими бяха определен чрез liqui-UV тестове на 
фирма Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica GmbH, 
Wiesbaden, Germany. Пробите бяха отчетени на спектрофотометър  
Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, Germany.

Концентрациите на креатинина, холестерола и триацилглицеролите 
бяха определени с китове от реагенти на фирма Hebros Dijagnostica 
d.o.o. Sisak, Croatia. Те бяха отчетени на автоматичен биохимичен 
анализатор (Shimadzu CL 7000, 570 Aliance,  Shimadzu Corporation, 
Kyoto, Japan).

 Електролити
За определяне концентрацията на натрий бе използван колориметричен 
тест (Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, 
Wiesbaden, Germany). Пробите бяха отчетени на спектрофотометър  
Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, Germany.

За определяне концентрацията на калий бе използван фотометричен 
турбидиметричен тест (Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnos-
tica mbH, Wiesbaden, Germany). Отчитането на пробите бе  спектрофото-
метрично  (Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, Germany).  

Концентрацията на хлоридите бе определена чрез колориметричен ме-
тод. Използван бе кит на фирма Giesse Diagnostics snc, Roma, Italy). 
Пробите бяха отчетени на спектрофотометър (Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, 
Germany).

За определяне концентрацията на общия калций бе използван фотомет-
ричен тест на фирма Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica 
mbH, Wiesbaden, Germany. Пробите бяха отчетени на спектрофотометър  
Spekol 11, Carl Zeiss, Jena, Germany. 

Йонизираният калций беше изчислен по формулата на Toffaletti (2011):

                             iCa = 0.25 x [0.9 + (0.55 x tCa – 0.3 x albumin)], 

където  tCa е в mg/dl, а албуминът е в g/dl. Преизчислен е в mmol/L чрeз 
фактор за преизчисляване 0.25.

 Показатели на КАP
Кръвните проби бяха анализирани на апарат AVL 982 Electrolyte 
analyzer, AVL, List GmbH, Graz, Austria. Определени бяха следните 
показатели: кръвно рН, TCO2, HCO3ˉ, BEvv, pCO2, pO2, O2SAT. Апара-
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тът бе калибриран преди всяко измерване според индивидуалната рек-
тална температура.

Анионната разлика (AG) беше изчислена по следната формула:

AG = (Na+ +  K+) - (CIˉ + HCO3
ˉ) (Carlson, 1991)

Определяне нивото на негативното зареждане на серумните протеини 
(Аˉ) бе осъществено чрез изчисляване по формулата: 

Aˉ = общия белтък (g/L) х 0.175 mmol/L  (Stämpfli and Carlson, 2001).

III.3.7. Статистическа обработка на данните

Стойностите са представени като средно аритметично ± стандартна 
грешка. В таблиците на раздел „Резултати”, са означени като средно 
аритметично (SE). За проверка на нормалността на разпределение на 
стойностите в групата е използван теста на Колмогоров-Смирнов.

При сравняване на две независими извадки бяха прилагани парамет-
ричния t-тест на Стюдънт (при еднакъв брой животни в групите) и 
непараметричния U-тест на Ман Уитни (при различен брой животни в 
групите). При сравняване на повече от две извадки използвахме 
еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) и post hoc LSD тест и тест 
на Tukey (параметрични) или непараметричния му аналог еднофакторен 
дисперсионен анализ на Крускал-Уолис следван от post hoc тест на 
Dunett. Минималното ниво на значимост беше р<0.05.

Корелационните коефициенти (r) и нивото на статистическа значимост 
(р) бяха изчислявани по метода на Пиърсън със софтуер за статистика 
(StatMost for Windows, DataMost Co, USA).

Peзултатите бяха анализирани с помощта на статистически софтуери 
StatMost (DataMost Co, USA) и GraphPad InStat 3.0 (GraphPad Software 
Ldt., USA).

ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

IV. 1. ИЗСЛЕДВАНЕ СЪЧЕТАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА  ФИЗИ-
ЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ И ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ EHV 4/1, 
EIV-A1 И EIV-A2 ВЪРХУ ХОМЕОСТАТИЧНИЯ ОТГОВОР НА 
СПОРТНИ КОНЕ 

IV.1.1. Проучване промените в хормоналния отговор

Промените в концентрацията на серумния кортизол при конете с 
ваксинация (група В) и конете с ваксинация и физическо натоварване 
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(група С) са представени на фиг. 3. Резултатите показват, че адренокор-
тикалната функция индикирана чрез увеличаване на циркулиращия 
кортизол (промените му на 0-я час са над горната граница на 
референтния обсег: 27.6-138 nmol/L, посочен от  Singh et al. 1997), 
активно модулира отговора към физическото натоварване при спортните 
коне. Измерването на кортизола показва включването на хипоталамо-
хипофизо-адреналната система при състояние на остър стрес на конете. 
Неговото повишено ниво веднага след физическото натоварване 
индикиращо стресово състояние, може да информира също и за степента 
на повлияване  на благополучието при тези животни (Fazio et al. 2008; 
Andronie et al. 2009). Освен това, увеличеният кортизол в отговор на фи-
зическо натоварване въздейства за субстратна мобилизация и промени в 
кардиопулмоналната функция, а също подготвя организма за възста-
новителния период след натоварването (McKeever and Gordon, 2004).

Кортизол, nmol/L
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преди 0 h 2 h

***

PB-C<0.001

PB-C<0.05

група B ––––  ; група C ––––

Фиг. 3. Промени в нивата на кортизол (nmol/L) при коне от група В (ваксинирани) 
и група С (ваксинирани и физически натоварени). 
***P<0.001 спрямо периода преди натоварването.

В комбинация с други изследвания, като някои хормони на хипофизата 
(ТSH) и на щитовидната жлеза (fТ-4 и Т-3) може да бъде получено по-
пълно описание на стрес нивата при коне, осъществяващи прескачане на 
препятствия. Нашите изследвания ни дават информация, че в сравнение 
с началното ниво, концентрацията на TSH и Т-3 на 0-я час се увеличава 
достоверно, а на fT4 се намалява недостоверно (фиг. 4 и 5). Най-вероят-
но физическото натоварване включва и оста хипоталамус (чрез отделяне 
на TRH) – хипофиза (наблюдавано чрез повишено отделяне на TSH)  
щитовидна жлеза. Това повишение в концентрацията на TSH, оценя-
ващо само функцията на щитовидната жлеза обаче не е в такава степен, 
че да намали концентрацията, както и превръщането на периферните 
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хормони  fT4 в Т-3 ( което се вижда от промените в нивата им)  по  типа  
на отрицателната обратна  връзка.  Очевидно приложеното физическо 
натоварване най-вероятно стимулира секрецията на Т-3, чиято концен-
трация се увеличава около два пъти от 0-я до 2-я час, а концентрацията 
на fT-4 (този хормон се счита за много чувствителен и специфичен 
показател за хипотиреоза) остава в референтния обсег (8.715.7 pmol/L), 
посочен от Breuhaus (2014). Увеличената секреция в Т-3 вероятно е във 
връзка с увеличения размер на метаболизма, индуциран от физическото 
натоварване, защото e установено, че след  прилагане на трийодтиронин 
се индуцира транскрипция на гени, които кодират ензими, необходими 
за протеиновия, въглехидратния и липиден метаболизъм, т.е. 
тиреоидните хормони по същество са включени в регулацията на всички 
аспекти на енергийния метаболизъм (Clement et al. 2002).

TSH, IU/mL
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Фиг. 4. Промени в нивата на тиреостимулиращия хормон (µIU/mL) при коне от 
група С (ваксинирани и подложени на физическо натоварване). * P<0.05 спрямо 

периода преди натоварването.

fT-4, pmol/L
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Фиг. 5. Промени в нивата на свободния тироксин (pmol/L) и трийодтиронин 
(nmol/L) при коне от група С (ваксинирани и подложени на физическо 
натоварване). * P<0.05; **P<0.01 спрямо периода преди натоварването.
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IV.1.2. Неспецифичен имунен отговор, включващ проучване 
динамиката на клетъчни и хуморални отговори и механизми

При конете подложени на физическо натоварване и ваксинация (група 
С) ние установяваме статистически значимо намаляване в общия брой 
на левкоцити от 4-я до 11-я ден, като стойностите на този показател са 
под референтния обсег (5.512.5 G/L), посочен от Lassen et al. (1995) 
(фиг. 6). Тази левкопения е съпътствана от намаляване  в същия 
изследван период на сегментоядрените неутрофили, под референтните 
граници (2.7-6.7 G/L, Lassen et al. 1995) (фиг. 7). Gross et al. (1998) 
описват, че физическото натоварване комбинирано с инфлуенца вирусна 
инфекция индуцира намаляване броя на левкоцитите и увеличаване броя 
на лимфоцитите. Вирус-зависимо намаляване на сегментоядрените 
неутрофили беше документирано след херпес-вирус 1 инфекция (Sea-
horn et al. 1990; Harless and Pusterla, 2006) и инфлуенца епидемии 
(Kastner et al. 1999; Wilson, 1993).
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Група А Група В Група С

* *

Левкоцити (G/L)

Фиг. 6. Промени в общия брой левкоцити на коне от група А (контроли), група В 
(ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени); *P<0.05, спрямо 

стойностите преди физическото натоварване.

Увеличение в абсолютния брой на пръчкоядрените неутрофили бе 
наблюдавано между 1-я и 4-я ден след физическото натоварване при 
конете от група С, което е над референтния обсег (0-0.1 G/L, Lassen et al. 
1995) (фиг. 7). Вероятно промените в левкоцитната кинетика са свърза-
ни с увеличаването в концентрацията на хормони от надбъбреците в 
кръвта (главно кортизол) (Jensen-Waern et al. 1999). Кортизолът стиму-
лира костномозъчната продукция на неутрофили и тяхното отделяне в 
периферната кръв, потиска миграцията на тези клетки от кръвоносните 
съдове и има супресиращ ефект върху броя на циркулиращите лимфо-
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цити (Krumrych, 2006). Harless and Pusterla (2006) намират левкопения, 
асоциирана с ляво разместване при вирусна инфекция на коне с Herpes 
virus 1/4. 
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Фиг. 7. Промени в абсолютния брой на пръчкоядрени и сегментоядрени 
неутрофили на коне от група А (контроли), група В (ваксинирани) и група С 

(ваксинирани и физически натоварени). *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо 
стойностите преди физическото натоварване.

Сходни с нашите резултати са установени и от други автори (Hoffman-
Goetz and Pedersen, 1994, Suzuki et al. 1999). Те съобщават освен това, 
че промените в пръчкоядрените неутрофили са съпроводени  от отделяне 
на биологично активни субстанции като плазмен растежен хормон, 
адреналин, IL-6 и IL-1. Много вероятно е, тези биологично активни 
субстанции да са отговорни за неутрофилната мобилизация.
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Различни промени (в референтните граници) настъпват в абсолютния 
брой на останалите видове левкоцити при конете от група С: намаление 
на еозинофилите и повишаване на моноцитите в ранните часове (2-ри  
час) и недостоверно увеличаване в лимфоцитния брой и достоверно 
намаляване в съотношението неутрофили/лимфоцити на 2-ри ден след 
физическото натоварване. Тези резултати показват, че вероятно при 
съчетаното действие на физическо натоварване и ваксинация домини-
ращо влияние спрямо стресовите ефекти на приложеното натоварване 
оказват ваксиналните вирусни антигени.

Ние намираме увеличаване в концентрациитe на общия протеин и на 
албумина (в рамките на нормалния обсег) на 0-я час и на 1-я ден (само 
за общия белтък) (фиг. 8 и 9). Това вероятно се дължи  на хемоконцент-
рация, настъпила поради усилено изпотяване,  водещо до дехидратация 
след физическото натоварване на коне (Manohar et al. 2004; de Miranda 
et al. 2009). Увеличаването в концентрацията на  общия белтък веднага 
след натоварване може да е и в резултат от преразпределяне на 
флуидите от екстрацелуларното към интрацелуларно пространство, 
което е познато да се среща по време на физическа активност (Piccione 
et al. 2007б, 2015; Fazio et al. 2011).
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Фиг. 8. Промени в концентрациите на общия белтък на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 
натоварени). *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди 

физическото натоварване

Според някои автори (Lucke et al. 1979) промяната в плазмения албумин 
не е коректния индикатор за дехидратация. Stockham, 1995 съобщава че, 
глюкокортикоидите са познати да увеличават синтезата на албумин и да 
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причиняват хипералбуминемия при различни видове животни, вклю-
чително и при коне. Повишено ниво на глюкокортикоиди след физи-
ческото натоварване бе наблюдавано и от нас. Увеличение в концент-
рацията на общия белтък и албумина след физическо натоварване, 
установяват и други автори (Coyne et al. 1990; Hanzawa et al. 2000; 
Piccione et al. 2015), подкрепяйки нашите резултати. В изследванията на 
Balogh et al. (2001) също се установява значимо увеличаване в концент-
рацията на общия белтък при коне, прескачащи препятствия и 
участващи в модерен петобой веднага и на 24-я час след завършване на 
физическото натоварване. Повишаване в концентрацията на тези два 
показателя – общ белтък и албумин при коне за прескачане след 
прилагане на интензивен или лек тренинг установяват Piccione et al. 
2015. Тези автори считат, че интерпретацията на серумния протеинов 
профил при спортни коне не може да бъде ограничавана към сравняване 
със статичния нормален обсег, а трябва да бъде разглеждано тяхното 
динамично оценяване с напредване на тренинга.  
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Фиг. 9. Промени в концентрациите на албумина на коне от група А (контроли), 
група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени). *P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди физическото натоварване           

Нашите резултати показват достоверно намаляване на общия белтък и 
на албумина, в сравнение с първоначалното ниво на 2-я ден, 4-я ден и 
11-я ден след физическото натоварване. Вероятно намаляването в общия 
белтък е поради рефлукс на течности от екстраваскуларното прост-
ранство в интраваскуларното такова (Bochiş et al. 2008). Нашите наход-
ки не са в съгласие с онези представени от Jovič et al. (2013),  които не 
установяват значими промени в общия белтък при коне, извършващи 
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надбягвания в галоп на 2400 м на 3-я и 4-я ден след тяхното приключ-
ване и на коне, осъществяващи 40 км ендюрънс езда нито веднага след 
натоварването, нито от 2-я до 6-я ден след него. Те не намират значими 
промени и в албумина при коне, извършващи надбягвания в галоп на 
2400 м, но регистрират намаляване в този показател на 4-я ден при 
коне, осъществяващи 40 км ендюрънс езда. Други автори съобщават, че 
редукцията на интраваскуларната протеинова концентрация може да се 
дължи на загубата й чрез изпражненията, урината или ексцезивен 
катаболизъм (Rovira et al. 2007).  В тази връзка са данните за установена 
микроалбуминурия след 20 min бягане върху хоризонтален треадмил 
при повече от 15% от натоварените животни (Gary et al. 2004).

Промените в α1, α2, β1 и β2- глобулините варират в границите на рефе-
ренса, което показва, че те не се повлияват съществено от приложеното 
физическо натоварване. 

Достоверно увеличение в концентрацията на γ-глобулиновата фракция 
(фиг. 10) над референтния обсег след физическо натоварване намираме 
до 1-я ден. Подобни на нашите данни, посочващи повишена концентра-
ция на γ глобулиновата фракция след физическо натоварване на коне 
установяват и други автори (Coyne et al. 1990), които освен това 
регистрират и увеличаване на α1-, α2-, β1- и β2- глобулините. 
Увеличаване в относителното количество на  γ-глобулините намират и  
Piccione et al. (2008) при надбягване на коне на дълги разстояния. 
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Фиг. 10. Промени в концентрациите на γ-глобулините на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 
натоварени). *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди 

физическото натоварване
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Фиг. 11. Промени в концентрациите на глобулините на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 
натоварени). *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди 

физическото натоварване

Janicki et al. (2013а) съобщават, че размера на промените в белтъчния 
профил е свързан със степента на тренинг, също и с вида и 
интензивността на физическото натоварване.При конете от група С бе 
регистрирано повишаване с максимум на 1-я ден (р<0.01), а след това от 
2-я ден до края на изследването статистически значимо понижаване на 
общите глобулини спрямо началното ниво (фиг. 11). С изключение на 
4-я ден, концентрацията на общите глобулини е над референтните 
стойности, съобщени от Кaneko et al. (2008). Това вероятно е свързано 
със изменение в интензивността на синтез на общите глобулини под 
влияние на физическото натоварване. Изключение бе намерено за 
антителата срещу ЕHV-1,  ЕHV- 4 и срещу конски инфлуенца вирус суб-
тип А1 и А2 , които са увеличени на 4-я и 11-я ден, (съответстващи на 
21-я и 28-я ден след ваксинацията) при подложени на физическо 
натоварване ваксинирани коне. Piccione et al. (2009) описват промени в 
серумните общи глобулини след физическо натоварване, но без 
установяване на някаква закономерност в тяхната динамика.

 При физически натоварените ваксинирани коне ние установяваме 
намаляване на А/Г съотношение на 1-я ден, което е резултат от 
увеличаване на концентрацията на серумните общи глобулини, респ. γ- 
глобулини. Подобни резултати съобщават и Coyne et al. (1990) след 
физическо натоварване на коне. Ние регистрираме на 4-я ден увели-
чаване на това съотношение, дължащо се на понижаване количеството 
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на общите глобулини, а също  и поради възстановяване количеството на 
албумина до началното му ниво.

Ние установяваме леко понижаване в концентрацията на остро фазовия 
протеин хаптоглобин при физически натоварените коне, но в нормал-
ния референтен обсег (фиг.12). Данните на Weight et al. (1991), Pelleg-
rini Masini et al. (2003) и Inoue et al. (2005), показват статистически зна-
чимо понижаване в серумния хаптоглобин след физическо натоварване.  
Kaseem et al.  (2012) намират  редуцирано  ниво  на  хаптоглобина  при
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Фиг. 12. Промени в концентрациите на остро фазовите протеини хаптоглобин и 
фибриноген в кръвната плазма на коне от група А (контроли), група В 

(ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени). 
**P<0.01 спрямо стойностите преди физическото натоварване.

продължително физическо натоварване  и считат, че това може да е 
индикация за интраваскуларна хемолиза по време на натоварването. 
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Противоположно, изследванията на Hanzawa et al. (2002) показват, че 
физическото натоварване повишава нивото на общия хаптоглобин. 
Gondin et al. (2013) също установяват, че играта на поло включва при 
коне остро фазов отговор с относително кратка продължителност, 
проявен с увеличаване концентрацията на хаптоглобин, церулоплазмин 
и α1-антитрипсин, който те характеризират като невъзпалителен, 
свързан със стреса от физическото натоварване. Ville et al. (2015) не 
наблюдават достоверни промени в концентрацията на хаптоглобина при 
коне, участващи в двудневни състезания по всестранна езда.

Нашите резултати показват максимална концентрация на АРР фибрино-
ген (в референтния обсег) на 1-я ден след физическото натоварване 
(фиг. 12). Това повишаване e статистически значимо както спрямо 
началното ниво, така и спрямо ваксинираните коне. Едно от възможните 
обяснения за този резултат може да бъде факта, че физическото 
натоварване предизвиква вероятно тъканни нарушения в мускулите, 
пораждащи възпалително състояние, свързано с отделяне от макрофа-
гите локално в тях на IL-6 в нива, предизвикващи остро фазов отговор 
(Northoff et al. 1991). Друга възможност според Donovan et al. (2007а), е 
че краткотрайното изморително физическо натоварване индуцира 
ендотоксемия, като ендотоксинът може да увеличи отделянето на голям 
брой провъзпалителни цитокини, включително IL-6 и TNFα във високи 
концентрации, индуциращи остро фазов отговор, респ. повишено ниво 
на фибриноген. Възможно е за промените във фибриногена влияние да 
оказва  и повишената концентрация на кортизол, отделен по време на 
физическото натоварване, повлияващ продукцията на фибриноген. 
Според литературни данни (Prisko et al. 1994) промените в този показа-
тел по време на физическо натоварване може да индикират функцио-
нална адаптация на организма на конете към натоварването. Обаче 
повишената кръвосъсирваща активност при конските атлети може да 
отразява развитието на критично циркулаторни нарушения като 
дисеминирана интраваскуларна коагулация (Piccione et al. 2004). Поради 
това, тези автори препоръчват по време на тренировъчни програми и 
състезания редовно да бъде контролиран хемокоагулациония статус на 
атлетичните коне, за да се проследи техния фитнес.

Нашите данни сочат, че СУЕ се забавя статистически значимо веднага 
след физическото натоварване на конете (0-в час) (фиг. 13). 
Установената от  нас отрицателно значима корелация между СУЕ и 
фибриногена на 2-я час показва, че това забавяне не е в резултат от 
промени в концентрацията на фибриногена, нито в концентрацията на 
хаптоглобина, (принадлежащ към α2 фракцията на глобулините), който 
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не се променя съществено през целия период на изследване. Най-вероят-
но причина за  забавяне на СУЕ може да бъде увеличения брой на 
еритроцитите, който наблюдавахме през този интервал на изследване 
след физическото натоварване. Според Fallon et al. (2001), СУЕ се 
забавя след умерено и тежко физическо натоварване.   

40

60

80

100

120

преди 0 h 2 h 1 ден 2 ден 4 ден 11 ден

Група А Група В Група С

PB-C < 0.01

*
** *

*

*

PB-C < 0.05

СУЕ - 1 h (mm)

*

Фиг. 13. Динамика на СУЕ (1 час, mm) при коне от група А (контроли), група В 
(ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени); *P<0.05, 

**P<0.01 спрямо стойностите преди физическото натоварване. 

На 1-я ден след физическото натоварване ние намираме статистически 
значимо повишение в СУЕ в сравнение с група В. Установяваме също, 
че през този период хаптоглобинът и фибриногенът показват 
положителна (r=0,509; p=0,303) за хаптоглобина и за фибриногена 
(r=0,383; p=0,454) корелация със СУЕ. Това означава, че СУЕ в значи-
телна степен зависи от остро фазовите протеини, като гореспоменатите. 
В подкрепа на нашите изследвания са данните получени от Husain et al. 
(2002); Cha et al. (2009);  Lee et al. (2009). Allen  (1988) намира висока 
корелация между концентрацията на фибриногена и СУЕ при 
чистопородни състезателни коне, като изказва предположението, че 
промените в този остро фазов протеин влияят върху степента на 
образуване на агломерати и формирането на монетни стълбове от 
еритроцити при конете.                                                                                                                                                                   

В нашето проучване лизоцимът при ваксинираните срещу EHV 4/1 и 
EIV коне показваше статистически значимо понижаване на 4-я и 11-я 
ден, съответстващо на 21-я и 28-я ден след ваксинацията (фиг. 14). 
Намаляване нивото на този показател на естествената резистентност е 
най-вероятно свързано с активиране на специфичната имунна защита. 
При подложените на физическо натоварване коне това намаляване в 
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концентрацията на лизоцима започваше по-рано – от 1-я ден и продъл-
жаваше до 11-я ден след натоварването (кореспондиращо на периода от 
18-я до 28-я ден след ваксинацията). Въпреки, че разликите между тези 
групи коне не бяха статистически значими, регистрираните вариации 
бяха по-големи при физически натоварените коне до 4-я ден и e 
възможно те да са резултат от индуциран от физическото натоварване 
стрес. Вероятно приложеното натоварване води до промени в суб-
станции, произхождащи от невроендокринната и имунната системи, 
които могат да повлияят фактори на вродения имунитет. Потенциалните 
ефекти  на стреса върху лизоцимната активност са спорни. Fitko et al. 
1992 са наблюдавали такова намаляване в лизоцимната активност след 
имобилизационен стрес, а други автори съобщават за увеличаване на 
този показател след стрес индуциран от изолация, от травма или 
физическо натоварване при други животински видове (Demers and 
Bayne, 1997; Lechowski et al. 1998; Morozov et al. 2003). Достоверно 
увеличаване в концентрацията на лизоцима след двудневно състезание 
по всестранна езда на коне  съобщават Valle et al. (2015). 
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Фиг. 14. Динамика на серумния лизоцим при коне от група А (контроли), група В 
(ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени); *P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди физическото натоварване.

Комплементната система е ранен вроден имунен механизъм, прецизно 
осигуряващ защита срещу патогенни агенти, нахлуващи в организма, но 
той също играе важна роля и в адаптивния имунитет (Thomas et al. 
2011). В нашите изследвания ние намираме при ваксинираните коне от 
група В намаляване в активността на алтернативния път на 
активиране на комплемента на 1-я ден (съответстващо на 18-я ден 
след ваксинацията) и повишаване в активността на КПАК на 2-я ден 
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(19-ти ден след ваксинация) (фиг.15). Тъй като активирането на КПАК 
изисква образуването на комплекса антиген-антитяло, увеличаване на 
серумните антитела може да бъде най-вероятната причина за тези про-
мени. Литературните данни за промените в активността на тази система 
при ваксинация на животни са много ограничени, особено при конете.
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Фиг. 15. Промени в AПАК и KПАК в серума при коне от група А (контроли), 
група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени); *P<0.05, 

**P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди физическото натоварване.

При ваксинираните и физически натоварени коне от група С също се 
наблюдава понижена активност на АПАК на 2-я час след 
натоварването, съответстващо на 17-я ден след ваксинацията, докато 
тази промяна при ваксинираната група се среща на 18-я ден. След това, 
подчертано увеличаване на АПАК на 4-я и 11-я ден (21-я и 28-я ден 
след ваксинацията) се регистрираше само при група С.  Пикът на КПАК 
беше установен при конете от група С на 2-я ден след натоварването 
(19-ти ден след ваксинацията) и освен това неговата амплитуда бе по-
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висока сравнена с група В (р<0.05). В наши предварителни изследвания 
ние сме установили, че физическото натоварване не редуцира КПАК 
(Goundasheva et al. 1993). Активирането на двата пътя на комплементна 
активация убедително доказва мобилизирането на неспецифичната 
защита, която допълва действието на синтезираните антитела в защита 
на организма по отношение на приложените ваксинални антигенни 
въздействия. Има малко съобщения за ефектите на физическото нато-
варване върху активността на комплементната система. Thomsen et al. 
(1992) намират, че нивата на C3d и C3c, продукти получени при 
разцепването на C3 компонента на комплемента не се променят при 
краткотрайно физическо натоварване или тренинг. Scoppetta et al. (2012) 
описват увеличаване в комплементния фактор С4 и намаляване в 
комплементния фактор В след продължително физическо натоварване.

IV.1.3. Промени в специфичния имунен отговор срещу EHV-1, ЕHV-4, 
ЕIV-A1 и ЕIV-A2

Неваксинираните коне от група А остават серонегативни към EHV-1 и 
ЕHV-4 през целия период на изследване (фиг. 16). Подобно е състояни-
ето и на антителния титър срещу ЕIV-A1 и ЕIV-A2, който много слабо 
се повишава, но е под 1 (lg10)  (фиг.17). Според Cullinane et al. (2002), 
когато антителата имат HI (lg) титър <1 се счита, че са фактически 
неоткриваеми. Тези данни индикират отсъствието на теренна инфекция. 

Изследванията на конете от група В осигуряват доказателства за 
активното включване механизми на хуморален имунен отговор, 
характеризиращ се с увеличаване на серумните антитела срещу вакси-
налните вирусни антигени (EHV 4/1 и EIV A1/A2) във времевия 
интервал от 21-ви до 28-ми ден (фиг.16). Вирусзависимо увеличаване на 
антителния отговор след имунизация с инактивиран инфлуенца вирус е 
съобщено от Мolitor et al. (1992) и Brun et al. (1994). Други автори също 
демонстрират увеличен антителен титър срещу EIV-A1,  EIV-A2 и EHV-
1 след ваксинация при коне (Art et al. 1993; Morley et al. 1999; 
Ruitenberg et al. 1999; Seahorn et al. 1990). Cullinane et al. (2001) 
установяват, че ваксина съдържаща само инфлуенца вирус може да  
обезпечи по-добра протекция срещу инфлуенца, отколкото комбинирана 
ваксина съставена от инфлуенца вирус, херпес вирус и реовирус. 
Heldens et al. (2002) провеждат сравнително проучване за прилагане на 
моноваксина срещу конска инфлуенца и на комбинирана ваксина срещу 
конски инфлуенца вирус и EHV-1 и EHV4. Те наблюдават еднакво ниво 
на повишен антителен титър 5 седмици след ваксинацията на двата вида 
ваксини.  Kydd et al. (2006) съобщават, че имунния отговор, стимулиран 
от ваксинация срещу EHV-1, остава централен в стратегиите за контрол, 
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тъй като чрез него се извършва редукция/елиминиране на клетъчно-
асоциирана виремия.

Anti EHV-1, OD
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PA-B<0.01 PA-B<0.05

0
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Anti EHV-4, OD
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

изходно ниво 21 ден 28 ден

PA-C<0.05

група А  –– –– ;  група B ––––  ; група C ––––  

Фиг. 16. Динамика на антителния отговор (OD) към EHV-1 и EHV-4 в серума на 
коне от група А (контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и 

физически натоварени); **P<0.01, ***P<0.001 спрямо изходното ниво.
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Anti EIV A2, lg10
***
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PA-C<0.05

PA-B<0.05
PA-C<0.05

0,3

0,8

1,3

1,8

2,3

изходно ниво 21 ден 28 ден

група А  –– –– ;  група B ––––  ; група C ––––

Фиг. 17. Динамика на антителния титър (lg10) срещу EIV субтип А1 и А2 в серума 
на коне от група А (контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и 
физически натоварени); ***P<0.001 спрямо изходното ниво.

Имунната стимулация след ваксинация е вероятно свързана с проли-
ферацията на кръвни лимфоцити, стимулирани от вирусните протеини, 
които са познати да действат като митогени или суперантигени върху 
някои лимфоцитни субпопулации (Vezina et al. 1996). Има изследвания, 
че ако клетките са в S фаза или S и G2/M фази на клетъчния цикъл, това 
улеснява вирусната репликация (van der Meulen et al. 2002). 
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При конете от група С титърът  на антителата  срещу инфлуенца вирус, 
субтип А1 и субтип А2, както и антителния отговор срещу EHV-1 и 
EHV-4 на 4-я и 11-я ден след физическото натоварване  (кореспон-
диращо на 21-я и 28-я ден след ваксинацията) също се увеличават 
(фиг.16 и 17). Отсъствието на значими разлики в изследваните антитела 
между група В и група С  демонстрират, че физическото натоварване не 
променя имунния отговор срещу ваксиналните антигени. Подобни на 
нашите, са и изследванията и на други автори, които илюстрират, че 
ваксиналния отговор срещу EIV-A1,  EIV-A2 и EHV-1 е адекватен след 
интензивна физическа активност (Art and Lekeux, 1993; Horohov et al. 
1999; Mackowiak et al. 1990; Wong et al. 1992 ). Gross et al. (1998) също 
съобщават, че умереното физическо натоварване приложено при коне, 
на фона на грипна инфекция не променя силата на имунния отговор 
срещу инфлуенца вируса. Lunn et al. (2001) описват, че понита, подло-
жени пет дни на физическо натоварване и след това ваксинирани с MLV 
ваксина срещу инфлуенца развиват същия протективен имунен отговор 
към ваксинацията, както понита, които са само ваксинирани.

IV.1.4. Промени в отговора на еритрона

Както е видно от фиг. 18 и 19, при ваксинираните коне (група В) 
наблюдаваните значими спрямо контролната група промени в еритроци-
тите (1-ви ден), хемоглобина (от 0-я час до 2-я ден) и в хематокрита (от 
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Фиг. 18. Промени в количеството на хемоглобина на коне от група А (контроли), 
група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени). 

**P<0.01 спрямо стойностите преди физическото натоварване. 

началното  ниво до 1-я  ден)  отразяват  по-скоро вариране  в рамките на 
референтните им стойности, отколкото въздействие на ваксинацията. 
Липсва информация в достъпната ни литературата за промени в ерит-
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рона при ваксинирани срещу инфлуенца и конски херпес вирус коне. 
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Фиг. 19. Промени в броя на еритроцитите и хематокрита на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 
натоварени). *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди 

физическото натоварване.

Физическото натоварване (група С) предизвиква на 0-я час спрямо 
изходното ниво значимо увеличаване в броя на еритроцитите (9.65 Т/L), 
количеството на хемоглобина (202 g/L) и хематокрита (0.46 L/L). Тези 
промени индикират дехидратация. При дехидратация, увеличението в 
Hct трябва да бъде съпътствано с увеличение на общия белтък (Satué et 
al. 2012). В нашите изследвания хематокритът при група С остава по-
висок  както спрямо началното ниво, така и спрямо групи А и В през 
този изследван период. Подобно на Hct, увеличение в концентрациите 
на общия белтък и албумина  при коне ние наблюдаваме веднага след 
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физическото натоварване. Това бе съобщено и от други автори (Coenen 
2005; Sabev and Petkov 2009; Zobba et al. 2011; Kruljc et al. 2014). Най-
възможната причина за дехидратацията е усиленото изпотяване на 
конете по време на натоварването, водещо до хемоконцентрация (Lassen 
and Swardson 1995; Cuniberti et al. 2012). Увеличеният брой еритроцити 
може да бъде и в резултат на отделянето им от слезката, поради 
контракция на нейните гладки мускули, инициирана от повишената 
активност на симпатикусовата нервна система и също под влияние на 
циркулиращи катехоламини, инкретирани вследствие интензивното 
физическо натоварване като естествена реакция на страх или 
възбуждане (Rovira et al. 2007; McGowan, 2008; Cuniberti et al. 2012; 
Janicki et al. 2013; Kupczyński and Śpitalniak, 2015). Слезката е 
резервоар на еритроцити, съхраняваща от 6 до 12 L богата на 
еритроцити кръв, които при нужда бързо постъпват в кръвната 
циркулация с цел увеличаване на кислородния транспортен капацитет на 
кръвта към активните мускули и увеличаване на аеробния капацитет 
(Cesta 2006; Satué et al. 2012; Vazzana et al. 2014). 

Ние намираме увеличаване в нивото на хемоглобина при група С. 
Заедно с това, установяваме на 1-я ден висока обратна взаимовръзка 
между броя на еритроцитите и дихателната честота (r= -0.864, p= 0.02) и 
количеството на хемоглобина и дихателната честота (r= -0.942, p= 
0.005). Тези промени може да отразяват нуждата от повишен транспорт 
на кислород, осъществен от хемоглобина и неговото усвояване от 
работещите мускули по време на физическо натоварване, което вероятно 
е от важно значение за аеробния перформанс на конете. Подобни са 
изследванията и на други автори ( Fan et al. 2002; Inoue et al. 2002; 
Cywinska A. et al. 2013а; Janicki et al. 2013; Kristensen et al. 2014). 

Определянето на хематокрита представлява един от най-точните и 
възпроизводими методи за оценяване на кръвната еритроцитна 
концентрация при коне. Степента на увеличение  в количеството на Hct 
е функция на интензивността на физическото натоварване, респ. на 
контракция на слезката. Обаче, важна роля за повишения Hct има и 
намаления обем на кръвната плазма. Последният, може да бъде породен 
от усилено изпотяване, целящо разсейване на топлината, произведена от 
мускулните контракции, но също и от предизвикано от физическото 
натоварване преместване на течност от интраваскуларното пространство 
главно към мускулите (Kingston 2004; McGowan 2008). В подкрепа на 
това са данните за 25-30 литра загуба на вода по време на състезание на 
спортни коне (Szarska, 2002). 
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Нашите данни показват, че MCV остава през целия изследван период в 
референтния обсег 36-52 fl, съобщен от редица автори (Thrall et al. 2005; 
1995; Kramer, 2000; Grondin and Dewitt, 2010). Установено е, че при 
породи коне предназначени за спорт, MCV е по-нисък в сравнение с 
други породи. Тъй като хемоглобина е разпределен в голям брой клетки, 
общата повърхност на еритроцитната маса се увеличава. Тази 
адаптация, най-вероятно е средство за постигане на по-лесен газообмен 
и по-висок аеробен капацитет при спортните коне по време на 
физическо натоварване (Kramer, 2000; Kearns et al. 2002). При 
краткотрайно максимално физическо натоварване е намерено слабо 
увеличение на MCV и намаление в MCH и  MCHС (Satué et al. 2012; 
Kupczyński and Śpitalniak, 2015), а при продължителна езда – 
понижение в референтния обсег на MCV (Sabev, 2010).  Hanzawa et al. 
(1995) намират разлика в еритроцитните индекси при различно по 
тежест физическо натоварване на чистокръвни породи коне. Така те 
регистрират, че при леко физическо натоварване, отделянето на 
еритроцити от слезката се съпътства от по-ниски стойности на MCV и 
MCHC, докато при тежко физическо натоварване  еритроцитното 
отделяне от слезката се характеризира с по-високи стойности на MCV и 
MCHC. Редица автори установяват слабо изразени промени в 
еритроцитните индекси MCV, MCH и  MCHС, които нямат закономерен 
характер (Munoz 2008; Sabev and Petkov, 2009).

На 1-я и 11-я ден след физическото натоварване ние също наблюдаваме 
статистически значимо повишаване в стойностите на Ер и Нв, и на Hct 
(11-ти ден)  и несигнификантно понижаване в MCV (11-ти ден) спрямо 
началното ниво, но в референтния обсег, а за МСНС – извън този обсег. 
Ние намираме през тези времеви периоди на изследване общ белтък в 
нормалния обсег (Gundasheva and Georgieva, 2012). Това ни дава осно-
вание да предположим, че най-вероятно повишението в еритроцитните 
показатели се дължи на възбуда от получаването на  кръвните проби, 
ако то е продължило повече от 30 s, тъй като тогава се включва 
мобилизация от слезката, поради активиране на симпатико-адреналната 
и хипоталамо-хипофизната ос (Kurosawa et al. 1998). В кръвта 
постъпват главно еритроцити с по-малки размери (Hanzawa, 1995; 
Muñoz et al. 2008), което обяснява понижения MCV.

IV.1.5. Промени в метаболитния отговор

Ние установяваме леко незначимо покачване в нивото на глюкозата 
веднага след физическото натоварване. Други автори (Freestone et al. 
1991; Valberg et al. 1993; Piccione et al. 2010; Adamu et al. 2013; 
Kupczynski and Spitalniak, 2015) намират хипергликемия след изтощи-
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телно физическо натоварване. Степента на повишаване на концентра-
цията на кръвната захар, вероятно е свързана с ефекта на катехолами-
ните и глюкагонът, които стимулират гликогенолизата в черния дроб 
(Snow et al. 1992; Kline, 1997; Leinstein et al. 2001; Kedzierski and 
Bergero, 2006).

Стойностите на лактата в кръвната плазма при първоначалното ниво 
бяха малко по-високи от референтния лимит  в цяла кръв 1.111.78 
mmol/L), посочен от Каneko et al. (2008) (фиг. 20). Стойности за плазме-
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Фиг. 20. Промени в концентрацията на пируват и лактат на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 
натоварени); *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 спрямо стойностите преди 

физическото натоварване   

ния лактат, подобни на нашите при коне (2.93 mmol/L и 2.78 mmol/L ) 
са установили и Härtlova et al. (2010). Според някои автори стойностите 
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на лактата определени в кръвната плазма са около 40% до 50% по-
високи от тези определени в цяла кръв (Pösö et al. 2008; Mc Gowan and 
Hodgson, 2014).

В това изследване на 0-я час след физическото натоварване, се устано-
вява хиперпируватемия с хиперлактатемия. Повишаване концент-
рацията на кръвния лактат може да се дължи на увеличения размер на 
гликогенолизата, съчетан с редукция в превръщането на пирувата в 
ацетил CoA чрез пируватдехидрогеназния комплекс. Този отговор 
вероятно отразява и увеличения размер на гликолизата, като високо-
енергиен източник, който се включва поради ограничаване аеробното 
разграждане на глюкозата и потискане на биологичното окисление в 
клетките, след усилено физическо натоварване на коне (Taylor et al. 
1995). Инактивирането на пируватдехидрогеназния комплекс, в комби-
нация с повишена гликолиза може да резултира в по-голяма лактатна 
продукция (Vary et al. 1986; Robergs et al. 2004). В подкрепа на това е 
положителната корелация между пирувата и лактата на 0-я час (r=0.676; 
p<0.140) и високата положителна корелация на 1 ден (r=0.803; p<0.05). 
Нашите резултати са в съгласие с изследванията на други автори 
(Horohov et al. 1999; Aguiera-Tejero et al. 2000; Lunn et al. 2001; Art et al. 
2006; Zobba, et al. 2011; Sabev, 2011), показващи увеличаване в концент-
рацията на плазмения лактат, отразяващо анаеробния метаболизъм на 
мускулните клетки при физическо натоварване на коне (състезание по 
прескачане на препятствия). Повишението в кръвния лактат след 
физическо натоварване може да се дължи освен на увеличената му 
продукция, и на други фактори, включващи увеличен ефлукс от 
клетките и редуциран размер на очистване на лактата от кръвта (Mazzeo 
et al. 1986; Ferrante et al. 1994). Според Taylor et al. (1995) конете 
изглежда са способни да толерират натрупването на лактат по време на 
кратко, високо интензивно физическо натоварване.

Ние наблюдаваме увеличение на пирувата при група В между 1-я и 2-я 
ден (съответстващо на 18-ти и 19-ти ден след ваксинацията) (фиг. 20). 
Вероятно това е резултат от превръщането на глюкозата в пируват. В 
подкрепа на това предположение е отрицателната корелация между 
глюкозата и пирувата на 2-я ден (r= -0.636; p<0.174). От друга страна 
липсата на значими промени в концентрацията на лактата, индикира, че 
пируватът не се редуцира в лактат. Доказателство за тази връзка е 
значителната положителна корелация, между тези параметри на 1-я ден 
(r=0.625; p<0.185). Вероятно за хиперпируватемията влияние може да 
има и смутеното превръщане на пирувата в Ацетил-КоА, както и 
намаления капацитет на цикъла на трикарбоновите киселини (цикъл на 
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Кребс). Изясняването обаче на тези механизми изисква допълнителни 
проучвания.

Плазмената концентрация на лактата е използвана като диагностичен 
показател за умора и ацидоза (Stull and Rodiek, 2000; Escribano et al. 
2005а), както и за атлетичния перформанс на конете (Trilk et al. 2002; 
Ricketts et al. 2006). Наблюдаваната от нас тенденция към намаляване 
на глюкозата, макар и в референтния обсег (4.16-6.39 mmol/L, Kaneko et 
al. 2008) на 1-я ден след физическото натоварване и все още повишената 
стойност на лактата през същия период ни дава информация, че запасът 
на наличната енергия, обезпечена от глюкозата е намален. Подобни 
находки са намерени след натоварване на коне и от други автори, които 
освен това считат, че такива изменения в двата показателя могат 
частично да бъдат асоциирани с началото на периферна умора (Нärtlova 
et al. 2010). Според Piccione et al. (2005) намаляването на глюкозата и 
увеличаването на лактата веднага след приключване на състезания по 
конкур-ипик на коне, показва включването на анаеробен метаболизъм.

Изследванията показват, че в организма на конете настъпват био-
химични промени под влияние на приложеното физическо натоварване. 
Това натоварване предизвиква достоверно увеличение в активността на 
ензимите СК, АSAT (0-в час - 24-ти час) и ALAT (0-в час – 2-ри час) 
(фиг. 21 и 22), макар и в референтния им обсег. Увеличението в 
активността на тези ензими не беше съпътствано от някакви явни 
клинични признаци на миопатия до края на изследването. Получените 
данни са в съгласие с редица предварителни проучвания (Balogh et al. 
2001; Morillas-Ruiz et al. 2006; Adedapo et al. 2009; Jovič et al. 2013; 
Kupczyński and Śpitalniak, 2015), но се различават от тези на други 
автори, които намират намаляване в активността на ASAT  веднага след 
официално състезание по прескачане на препятствия на коне и 
увеличаването й на 60 min  (Assenza et al. 1996). 

В изследванията проведени от Soares et al. (2011) бе установена 
повишена активност в ензимите СК и LDH веднага след състезание по 
прескачане на препятствия. Авторите считат, че тези промени в 
ензимите се дължат на селективно увеличаване в пропускливостта на 
мембраните на мускулните влакна поради по-висока продукция на 
свободни радикали и като последствие - усилена липидна пероксидация, 
срещаща се по време на такъв тип натоварване. Marlin et al. (2002) също 
съобщават, че физическото натоварване индуцира оксидативен стрес и 
увреждане на различни тъкани от свободни кислородни радикали, с 
което обясняват увеличената тъканнo-ензимна активност в плазмата. 
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Фиг. 21. Промени в активността на CK (U/L) при коне от група С (ваксинирани и 
подложени на физическо натоварване); **P<0.01; ***P<0.001 спрямо периода 

преди натоварването.
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Фиг. 22. Промени в активността на ALAT (U/L) и ASAT (U/L) при коне от група С 
(ваксинирани и подложени на физическо натоварване); **P<0.01; ***P<0.001 

спрямо периода преди натоварването.

Увеличеното ниво на АSAT наблюдавано в нашите изследвания вероят-
но е свързано с обстоятелството, че по време на физическото натовар-
ване не се произвежда АТФ в скелетните мускулни клетки в количество, 
пропорционално на размера на консумирането му. Редукцията в АТФ 
увеличава клетъчната пропускливост, като настъпва изтичане на ензими 
в циркулаторната система и увеличение в активността на плазмения 
ензим АSАT (Adedapo et al. 2009). 

Беше установена позитивна корелация между СК и ASAT на 1-я ден, 
както и негативна корелация между СК и ALAT на 2-я час след 
натоварването. Силна корелация между СК и ASAT след 
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продължително физическо натоварване бе намерена и от други автори 
(Trigo et al. 2010). 

Ние наблюдаваме увеличаване и в серумната активност на ALAT. Има 
ясни доказателства, че тя може да бъде повишена като резултат от 
увреждания на миоцити, тъй като значителна активност на този ензим е 
намерена в скелетните мускули и сърцето (Galano et al. 2005). 
Увеличение в стойностите на ALAT и ASAT след тренировки по 
прескачане на препятствия са установени и от Наlo et al. (2008). 
Авторите обясняват повишението в ензимната активност с интензивната 
мускулна работа.

**
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Фиг. 23. Промени в нивата на холестерола (mmol/L) и триацилглицеролите 
(mmol/L) при коне от група С (ваксинирани и подложени на физическо 
натоварване); *P<0.05, **P<0.01 спрямо периода преди натоварването.

Увеличаване в концентрацията на два важни показатели от липидния 
профил, като триацилглицеролите и общия  холестерол на 0-я час 
бяха  намерени при изследваните коне (фиг. 23). Нивата на тези 
показатели не превишават референтния лимит 0.5 mmol/L за 
триглицеридите (Kaneko et al. 2008) и 3.692 mmol/L за общия 
холестерол (Latimer et al. 2003). Подобни на нашите са изследванията и 
на други автори (Bochiş et al. 2008; Sabev, 2012). Pösö, (2008) намира 
повишени нива в серума на тези показатели. Той съобщава, че източник 
на енергия за работещите мускули са процесите на окисление на 
свободните мастни киселини, отделени от триацилглицеролите. Тези 
процеси протичат едновременно със синтез на триацилглицероли в 
черния дроб, което се отразява на тяхната концентрация в кръвта. 
Същият автор счита, че това увеличение в триацилглицеролите е 
специфично за физически натоварените коне, за разлика от хората. 
Повишение в концентрацията на триглицеридите вероятно поради 
възникване на оксидативен стрес и въздействие на свободни кислородни 
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радикали върху липидните мембрани на мускулните клетки е 
наблюдавано и след състезание по ендюрънс езда на 80 km (Adamu, 
2012а). Според Waziri et al. (2010), увеличението на холестерола може 
да бъде фактор, съдействащ към инхибиране синтезата на глюкоза или 
може да бъде отговорен за увеличеното усвояване на глюкоза от 
клетките на организма.  Ние наблюдаваме отрицателна корелация 
между триацилглицеролите и холестерола през целия изследван период, 
което означава, че степента на увеличение на триацилглицеролите е по-
голяма от тази на холестерола, поради използването им като важен 
енергиен източник при физическото натоварване. 

Наблюдаваните корелации между СК и ASAT, СК и ALАT както и 
между триацилглицеролите и холестерола показват, че тези биохимични 
маркери изследвани комбинирано, отразяват значително по-пълно 
участието на различни физиологични механизми в метаболитния 
отговор към физическото натоварване.                                                                                                          

*** ***

Креатинин, mol/L
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Фиг. 24. Промени в концентрациите на креатинин (µmol/L) при коне от група С 
(ваксинирани и подложени на физическо натоварване); 

***P<0.001 спрямо периода преди натоварването.

Установено е повишение в серумния креатинин на 0-я и 2-я час след 
физическото натоварване на коне, но в рамките на референтния лимит 
(35.36 -194.48 μmol/L), посочен от Latimer et al. (2003) (фиг 24).  Това 
увеличение вероятно може да се дължи на увеличена фосфорилация на 
креатина във фосфокреатин в мускулите под влияние на ензима 
креатинкиназа и в последствие на спонтанното му превръщане в 
креатинин (Adedapo et al. 2009; Fazio et al. 2011). Най-висока  
концентрация на креатин е намерена в скелетните мускули – 98% от 
общия креатинов пул в организма, поради което някои автори (Irving et 
al. 1990) считат, че увеличената плазмена концентрация на креатинина 
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може да индикира мускулно увреждане. Серумната концентрация на 
креатинина обаче е много важна при оценяване на гломерулната 
филтрация, респ. на бъбречната функция. Установено е, че гломерул-
ната филтрация се променя, поради съдосвиващия ефект на свободни 
кислородни радикали, образувани под влияние на изтощително физи-
ческо натоварване (Ohta et al. 2004). Освен това, тя може да бъде 
намалена след физическо натоварване и поради намаления кръвен ток в 
бъбреците, вследствие на загубата на течности чрез усиленото изпотява-
не на атлетичните коне, а също и в резултат на остра бъбречна недоста-
тъчност, като общо усложнение от изтощение при тези животни (Pic-
cione et al. 2010; McGowan and Hodgson, 2014). Това несъмнено води до 
увеличаване концентрацията на серумния креатинин след физическо 
натоварване.

Беше установено, че при физически натоварените коне на 2-я час  Т-3 
има висока отрицателна корелация със серумните триацилглицероли (r= 
-0.736, p<0.09). Сред ефектите на тиреоидните хормони са стимули-
рането на синтезата и деградацията на триацилглицеролите (Nasifi et al. 
2003; Мейер и Харви, 2007), което обяснява тази зависимост. Освен 
това бе регистрирана и отрицателна корелация по същото време между 
кортизола и серумния холестерол (r= -0.485, p<0. 329). Тя се свързва с 
въздействието на кортизола върху мастния метаболизъм, изразяващо се 
в увеличаване катаболизма на холестерола и серумната концентрация на 
свободните мастни киселини (Nasifi et al. 2003). 

Физическото натоварване приложено на ваксинирани коне (група С) 
слабо променя концентрациите на електролитите натрий, калий и 
хлориди (в референтния им лимит). То предизвиква значимо понижа-
ване на общия калций (2-ри – 4-ти ден), в сравнение с конете от група 
В, като на 2-я ден се наблюдаваше слаба хипокалциемия (фиг. 25) 
Подобни данни съобщават и други автори (Snow 1990; Leinstein et al. 
2001; Zobba et al. 2011). Хипокалциемия при дехидратирали коне, 
вследствие на изтощително яздене установяват и Carlson et al. (1974); 
Hoffman et al. (2002); Yur et al. (2008). Намалената концентрация на 
общия калций би могла да бъде вследствие на включване на стриктни 
хомеостатични механизми, като увеличаване нивото на циркулирация 
калцитонин след физическо натоварване (Inoue et al. 2002), а също и 
промени във нивата на витамин Д и други хормони, такива като 
глюкокортикостероиди, тироксин, полови хормони и соматотропин, 
които също влияят върху калциевата хомеостаза (Caprita et al. 2013). 
Присъствие на обратна връзка между йонизирания калций и парат-
хормона след физическо натоварване на коне за прескачане установяват 
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Aguilera-Tejero et al. (1998). След интензивно физическо натоварване 
под влияние на високата концентрация на катехоламините и индуци-
раната от натоварването хипоксия, настъпва изчерпване концентрацията 
на АТФ, което води до инактивиране на калциевата помпа в 
еритроцитната мембрана и до увеличаване на калциевата акумулация в 
еритроцитите, респ. намаляване на калция в кръвта (Sommardahl et al. 
1994). Други възможни причини за по-ниското ниво на калция са веро-
ятно промени в размера на гломерулната филтрация (Rovira et al. 2007) 
или хипоалбуминемията (Stockham, 1995). Нашите изследвания 
показват липса на изменения в концентрацията на серумния креатинин
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Фиг. 25. Промени в нивата на общия и йонизирания калций в кръвната плазма на 
коне от група А (контроли), група В (ваксинирани) и група С 

(ваксинирани и физически натоварени). 

на 1-я ден след натоварването. Ние обаче, установяваме значимо 
понижаване в концентрацията на албумина на 2-я ден след натовар-
ването, заедно с отрицателна корелационна зависимост между тези два 
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показателя – на 4-я ден (r= -0.564, p=0.244) и на 11-я ден (r= -0.615, 
p=0.194). Освен това такава отрицателна зависимост е намерена и 
между общия калций и общия протеин на 2-я ден (r= -0.428, p=0.397) и 
11-я ден (r= -0.761, p=0.079). Това показва, че концентрацията на този 
показател силно зависи от концентрацията на албумина, респ. от 
концентрацията на общия белтък, тъй като е установено, че 90% от 
белтъчно-свързания калций е свързан с албумина, а останалите 10% - с 
различни глобулини (Caprita et al. 2013). 

С изключение на 1-я ден след натоварването, когато наблюдаваме пови-
шена концентрация на йонизирания калций (1.83 ± 0.15) (фиг. 25) над 
референтния обсег (1.25–1.75 mmol/L, посочен от Heska Corporation, 
2005), през останалите времеви периоди този показател варира във 
физиологичните граници. Редица автори намират, че за повишаване  
концентрацията на iCa значение имат промените в рН, (дори да не е 
променен общия калций), като ацидозата понижава свързването на 
калция с албумина и увеличава нивото на йонизирания калций (Цвет-
кова и сътр. 1998; Wang et al. 2002; Caprita et al. 2013). Ние 
наблюдаваме на 0-я час след физическото натоварване понижаване в 
стойностите на рН, но в референтния диапазон за коне, заедно с 
увеличаване на лактата. Вероятно не това е причината за промяната в 
iCa, защото няма установена корелация между iCa и рН (до 2-я час), и за 
iCa и лактата (на 1-я ден). Подобни на нашите са и данните от 
изследване на коне за прескачане, участващи в състезание (Aguilera-
Tejero et al. 1998). Най- вероятната причина за увеличаване нивото на 
iCa е хипоалбуминемията, каквато наблюдаваме на 1-я ден след 
физическото натоварване. В подкрепа на това предположение е 
намерената от нас изключително висока отрицателна корелация между 
iCa и албумина (r= -0.941, p=0.005), а също и отрицателна корелация 
между iCa и общия белтък през този изследван период (r= -0.566, 
p=0.241). Според Vervuert et al. (2006) по-високото ниво в кръвта на 
биологично активния iCa може да бъде от полза по време на 
възстановяването на конете след изморително физическо натоварване, 
поради неговата роля като биологичен месенжер, специално при 
мускулния контрактилитет. 

Други автори намират понижаване в плазмения iCa, увеличена лактатна 
концентрация и увеличаване в концентрацията на паратхормона след 
високо скоростно физическо натоварване (Vervuert et al. 2002, 2006), 
след 80 км ендюрънс езда (Aguilera-Tejero et al. 2001), а също и след 
остро физическо натоварване при поло коне (Zobba et al. 2011). 
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Вероятно типът на физическото натоварване влияе по различен начин на 
калциевата хомеостаза.

Резултатите от нашите изследвания показват, че се развива компенси-
рана метаболитна ацидоза най-добре изразена на 0-я час след 
физическото натоварване. За това свидетелства пониженото рН (в 
рамките на референтните стойности за коне: 7.32-7.44, Kaneko et al. 
2008) и асоциираното с него намаление в рСО2, НСО3¯, ВЕvv и ТСО2 
сравнявани със стойностите преди натоварване (фиг. 26). В подкрепа на 
това е установената висока позитивна корелация между рН и ВЕvv на 2-
я час (r=0.818, p<0.047), както и позитивната корелация между рН и 
рСО2 (r=0.524, p<0.286). 
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Фиг. 26. Промени в нивата на рН, тоталния въглероден диоксид (TCO2, mmol/L), 
актуалните бикарбонати (HCO3

– , mmol/L) и алкалния излишък (BЕvv, mmol/L)  
във венозна кръв при коне от група С (ваксинирани и подложени на физическо 

натоварване); * P<0.05; **P<0.01; ***P<0.01 спрямо периода преди 
натоварването.

Подобни на нашите са данните съобщени от Piccione et al. (2003); 
Foreman et al. (2004) и Bayly et al. (2006). Отрицателната корелация 
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между рН и лактат установена в нашите изследвания на 0-я час (r= -0. 
650, p<0.162) е вероятната причина за тази ацидоза. Наблюдаваните от 
нас редуцирани стойности в BEvv и НСО3¯ подкрепят тезата, че 
ацидозата на 0-я час след натоварването вероятно се дължи на 
увеличената продукция на лактат, вследствие доминиране на 
анаеробната гликолиза в мускулните клетки. В съгласие с това са 
данните за негативна асоциация между BЕvv и лактат на 0-я час (r= -
0.661, p<0.152)  и на 2-я час (r= -0.479, p<0.336), както и между НСО3¯ 
и лактат на 0-я час (r= -0.461, p<0.358)  и на 2-я час (r= -0.669, p<0.146). 
Нашите резултати са сходни с тези на Aguilera-Tejero et al. (2000), които 
намират при коне за прескачане липса на значими промени в рН и 
достоверно увеличаване в концентрацията на лактат и намаляване в 
нивата на рСО2  и НСО3¯.

Алкалният излишък определя тежестта на метаболитната ацидоза и той 
се счита за точен индикатор на метаболитния компонент на нарушения-
та в киселинно-алкалния статус (Mythen, 2005). Важно влияние за 
промените в ВЕvv, освен лактата има и количеството на бикарбонатите, 
действащи като буфери при неутрализиране на хидрогенния йон. 
Тясната връзка между тези показатели се вижда от изключително 
високата позитивна корелация през изследваните времеви интервали 0-в 
час (r=0.960, p<0.002) и особено 2-ри час (r=0.969, p<0.001) след 
физическото натоварване.

Намалението в бикарбонатите може да се дължи на елиминиране на СО2 
от белите дробове. Поради това не се осъществява превръщане на СО2 в 
НСО3¯ (Fazio et al. 2012).  Доказателство за посочената теза е изключи-
телно високата корелация между  рСО2  и НСО3¯ (r=0.920, p<0.009). 
Подобна позитивна корелация е намерена и в предишни наши 
изследвания (Goundasheva, 2000), както и от други автори (Stoker et al. 
1999; Constable, 2003; Araújo et al. 2014).

Ние установяваме тенденция към понижаване на рСО2  и към повишава-
не на рО2  на 0-я час при натоварените коне (фиг. 27). Възможно е тези 
промени да са в резултат от компенсаторна алвеоларна хипервентила-
ция, породена от предизвиканата вследствие физическото натоварване 
ацидоза. Подобни данни са установени след  физическо натоварване на 
коне и от други автори (Milne, 1974; Aguilera- Tejero et al. 2000; Araújo 
et al. 2014). При хипервентилация, кръвта почти се насища с кислород, 
нужен за натоварената мускулна тъкан, но заедно с това се елиминира 
СО2, което допринася за възстановяване на пониженото рН (2-я час) до 
ниво близко към първоначалното. Заедно с увеличаването на рО2 ние 
установяваме и увеличаване в хематокрита. Според някои автори това 
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повишаване в Hct повлиява транспорта на кислород на единица обем 
кръв, a наличността на кислорода е съществена  за ефикасна продукция 
на АТФ по време на физическото натоварване (Hoffman et al. 2002a).

Данните от О2SAT представляваща процента кръв, наситена с кислород 
показват слабо постепенно повишаване на 2-я час в сравнение с нивото 
преди натоварване (фиг. 27), което означава, че тези коне не преживяват 
тежка хипоксия след натоварването и компенсират бързо напрежението 
от физическото натоварване през периода на възстановяване. Този 
показател следва поведението на рО2. Всъщност сатурацията на хемо-
глобина с кислород е директно свързана с неговото парциално налягане 
(Tennent-Brawn et al. 2006). Изключително висока корелация между рО2 
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Фиг. 27. Промени в нивата на pO2 (mmHg), кислородната сатурация (O2SAT,%), 
pСO2 (mmHg) и негативното зареждане на серумните протеини (A, mmol/L)  във 

венозна кръв при коне от група С (ваксинирани и подложени на физическо 
натоварване). * P<0.05 спрямо периода преди натоварването.

и О2SAT е  установена на 0-я час (r=0.947, p<0.004), както и на 2-я час 
(r=0.994, p<0.00005), което показва тясната взаимовръзка между тези 
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два показатели. По този начин О2SAT ни дава информация за 
ефективността на дифузията на кислорода в кръвта на конете.

В нашите изследвания нивото на негативното зареждане на серумните 
протеини (А-) леко се покачва на 0-я час, но остава в референтния обсег 
(11-16 mmol/L, Gomez et al. 2013) (фиг. 27). Според някои автори 
(Rossing et al. 1986; Aguilera-Tejero et al. 2000) увеличението в А- 
(серумните протеини са слаби нелетливи киселини) може допълнително 
да подкрепя киселинните ефекти на факторите, които пораждат метабо-
литна  ацидоза при физически натоваренитe коне.  А според Gomez et al. 
(2013) А- отразява ролята на протеиновата серумна концентрация, ос. на 
албумина в киселинно-алкалния баланс, като електрическият заряд на 
албумина модифицира [H+] в плазмата. 

Увеличаването на хемоглобина особено на 0-я час, освен поради 
причини посочени по-горе, би могло да се свърже и с увеличаване на 
буферния капацитет на кръвта, което очевидно е нужно при физическото 
натоварване на конете (Piccione et al. 2003; Kupczyński and Śpitalniak, 
2015). В качеството си на буфер хемоглобинът намалява подкиселява-
нето на венозната кръв при постъпване на СО2.

Несъмнено всички буфери в кръвта едновременно се включват като 
„първа защитна линия” на организма срещу промените в КАР, 
свързвайки при състояние на ацидоза излишните Н+. За окончателното 
възстановяване на киселинно-алкалното равновесие обаче са необходи-
ми дихателна и бъбречна регулация. Наблюдаваната от нас хипервенти-
лация говори за участието на дихателния контрол, който като бърз и 
ефективен механизъм се оказва достатъчен за коригиране на 
настъпилата компенсирана ацидоза след натоварването. Включването на 
бъбречния механизъм, чиято регулация е времево бавна е много слабо. 
За него съдим по наблюдаваното от нас повишение (но в рамките на 
референтния му лимит) в концентрацията на серумния креатинин на 0-я 
и 2-я час след физическото натоварване на конете.

Влиянието на киселинно-алкалното равновесие върху компонентите на 
вродения имунен отговор, осигуряващи ранната фаза на защита срещу 
силни външни въздействия не е добре проучено. Промените в показате-
лите на вродения имунен отговор показват, че приложеното от нас 
физическо натоварване, асоциирано с компенсирана метаболитна 
ацидоза, леко супресира концентрацията на лизоцима до 2-я час, докато 
тази супресия в АПАК е особенно силна на 2-я час (р<0.001). То не 
повлиява КПАК. 
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Възможно е намаленото количество на лизоцим да е свързано с неутро-
филна левкопения (неутрофилите са главен негов източник), каквато 
наблюдаваме в нашите изследвания. Клинични пациенти с ацидоза от 
различен произход развиват имунодефицитни състояния (Lardner, 2001). 
Дали ацидозата, която повлиява неутрофилната фагоцитоза и 
интрацелуларния килинг (Kellum et al. 2004), променя синтезата и отде-
лянето на този ензим, засега не е ясно. Положителна корелация е 
установена обаче на 2-я час между рСО2  и лизоцима (r=0.583, p<0.225).

Намереното от нас понижаване в активността на АПАК на 2-я час след 
физическото натоварване може да е резултат на комбинирано действие 
от повишена концентрация на кортизол и допълващия това действие 
ефект на ацидозата. Според литературни източници по време на 
метаболитна ацидоза се увеличава транскрипцията и транслацията на 
глюкокортикоиди, които имат инхибиращ ефект върху имунните 
функции (Landner, 2001). Интензивността на биосинтезата на белтъците, 
в това число и на комплементните протеини може да бъде повлияна 
стимулиращо или супресиращо от концентрацията на въглената 
киселина (Гулый  и Мельничук, 1978; Луценко и сотр. 1978). Тъй като в 
организма въглената киселина е под формата на СО2, ние намираме 
позитивна корелация на рСО2 и АПАК на 2-я час (r=0.719, p<0.107) и на 
ТСО2 и АПАК на 0-я час (r=0.736, p<0.095) и на 2-я час (r=0.617, 
p<0.192). Установяваме също и позитивна корелация между компонента 
на бикарбонатния буфер - НСО3¯ и АПАК на 0-я час (r=0.762, p<0.078) 
и на 2-я час (r=0.604, p<0.203). Вероятно най-важната за организма 
бикарбонатна буферна система оказва влияние върху вродените 
защитни фактори на имунитета, но разкриването на механизмите на 
техните взаимоотношения се нуждаят от бъдещи изследвания.

IV.1.6. Промени в клиничния отговор

Ние намираме статистически значимо повишаване в ректалната 
температура веднага след натоварването (0-ев час) (фиг. 28). Заедно с 
това в същия времеви интервал бе установено и увеличено ниво на TSH 
и на T-3.  Вероятно увеличеното ниво на TSH стимулира инкрецията на 
T-3 от щитовидната жлеза и повишава концентрацията му в кръвта. Т-3 
усилва метаболизма и производството на голямо количество топлина. 
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 група А  –– –– ;  група B ––––  ; група C ––––

Фиг. 28. Промени в ректалната температура (оС) на коне от група А (контроли), 
група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически натоварени); 

***P<0.01 спрямо периода преди натоварването 

При конете съществува особеност в терморегулацията. Те имат 
значително по-малка повърхностна площ през която да отстраняват 
относително по-големия метаболитен топлинен товар. И по време на 
физическо натоварване те трябва да разсейват приблизително 4 пъти 
повече топлина на единица повърхностна площ от тялото, отколкото 
това при хора атлети (McCutcheon and Geor, 2008). Допълнителен 
фактор би могъл да бъде и протичащата дехидратация при физически 
натоварените коне, която е възможна причина за намаляване трансфера 
на топлина от вътрешността към периферията на тялото (кожата), което 
също пречи за адекватен терморегулаторен отговор (Naylor et al. 1993; 
Hodson et al. 1994, McCutcheon and Geor, 1998). Продукцията на такова 
количество топлина, без адекватната способност за разсейването й  
може да доведе до повишение в телесната температура по време на 
физическо натоварване (McCutcheon and Geor, 2008). В последствие, на 
2-я час температурата е вече в референтния обсег, което вероятно е 
свързано с наблюдаваното от нас учестено дишане, като механизъм, 
включен в терморегулацията. В подкрепа на това е намерената висока 
позитивна корелация между двата показателя на 2-я час (r= 0.801, 
p<0.05). За позитивна корелация между ректалната температура и 
дихателната честота след физическо натоварване съобщават и Rovira et 
al. (2008).

Данните от това изследване показват значимо повишение в пулсовата 
честота на 0-я и 2-ия час след физическото натоварване на конете (фиг. 
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29). Сходни с нашите резултати са получени и от други автори 
(Krumrich, 2006; Ferrazzo et al. 2009; Sabev 2011, Zobba et al. 2011; 
Janicki et al. 2013). По-високи стойности на пулса (180-190 /в минута) са 
били регистрирани по време на спортно състезание по прескачане на 
препятствия, когато конете развиват по-висока скорост и са в състояние 
на силен емоционален стрес (Art et al. 1990; Becker-Birck et al. 2013), а 
също и след стандартизиран тест върху треадмил (Inoue et al. 2002).

Ние регистрираме увеличаване на дихателните движения над 
референтните стойности веднага, и на 2-я час след физическото 
натоварване (фиг. 29). Паралелното увеличаване и на пулсовата честота
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група А  –– –– ;  група B ––––  ; група C ––––

Фиг. 29. Промени в пулсовата и дихателната честота (min-1) на коне от група А 
(контроли), група В (ваксинирани) и група С (ваксинирани и физически 

натоварени); ***P<0.01 спрямо периода преди натоварването
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през същия период показва, че и двата показателя са включени при 
обезпечаването на повишените изисквания на работещите по време на 
физическо натоварване мускули към кислород (Foreman et al. 2004; 
Krumrich, 2006; Janicki et al. 2013). В подкрепа на това е наблюдаваната 
значителна позитивна корелация между двата показателя на 2-я час и 1-
я ден. Освен това увеличената честота на дихателните движения и 
увеличения кръвен ток към тъканите на горния респираторен тракт имат 
важно значение и за увеличаване степента на охлаждащо изпаряване 
чрез респираторната система по време на физическо натоварване (Geor 
et al. 1995; McCutcheon and Geor, 2008). 

Връщането и на двата изследвани показатели – дихателна честота и пул-
сова честота до стойности, близки до началното ниво се наблюдава едва 
на 1-я ден. Според някои автори, ако стойностите на тези показатели 
бързо се възстановяват (до 30 мин.), това индикира, че конете имат 
добра продуктивна подготовка за осъществяване на тренировъчната 
програма (Hargreaves et al. 1999; Krumrich, 2006). Вероятно по-бавното 
възстановяване на пулсовата и дихателната честота при нашето изслед-
ване доказват, че конете не са подлагани на активен тренировъчен 
режим и това натоварване за тях е изморително и прекомерно.

IV. 2. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА  ВАКСИНАЦИЯТА СРЕ-
ЩУ EHV 4/1, EIV - A1 И EIV - A2 ВЪРХУ ХОМЕОСТАТИЧНИЯ 
ОТГОВОР НА СПОРТНИ КОНЕ 

IV.2.1. Проучване промените в неспецифичния имунен отговор
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,
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група D  –– –– ;  група E ––––

Фиг. 30. Промени в общия брой левкоцити на коне от група D (контроли) и група 
Е (ваксинирани).
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Общият брой на левкоцитите при ваксинираните коне (група Е) 
недостоверно варираше в референтния обсег (5.2 – 13.9 G/L, Мейер и 
Харви, 2007)  до 72-я час след ваксинацията (фиг. 30). На 7-я ден 
техният брой бе под референтните стойности. Липсваха статистически 
значими промени спрямо изходното ниво и между контролната група.

При ваксинираните коне абсолютният брой на сегментоядрените 
неутрофили показваше достоверно намаляване на 7-я ден, което беше 
под референтните граници и на 14-я ден след ваксинацията спрямо 
изходното ниво (фиг. 31).
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Фиг. 31. Промени в абсолютния брой на сегментоядрените неутрофили и 
лимфоцитите на коне от група D (контроли) и група Е (ваксинирани); * P<0.05; 

**P<0.01 спрямо изходното ниво.  

При конете с ваксинация бе наблюдавана тенденция към повишаване 
(недостоверно) броя на лимфоцитите от 2-я час с достигане макси-
мална стойност на 14-я ден (фиг. 31). Не беше установена статистическа 
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разлика както спрямо изходното ниво, така и между контролната група. 

Нашите изследвания показват две тенденции в динамиката на 
неспецифичните фактори на имунна защита – левкоцити, брой на отдел-
ните видове бели кръвни клетки, лизоцим и АПАК. Наблюдавано бе 
леко увеличаване в активността на лизоцима (фиг. 32) и АПАК (фиг. 
33) в ранния период  след ваксинацията (между 24-я и 48-я час), което е 
указание, че тези фактори на вродения имунитет вземат участие в 
имунния отговор и в отстраняване на нахлуващите патогени. По време 
на този период ние не установихме сигнификантни промени в броя на 
сегментоядрените неутрофили и  моноцити, което е индиректно доказа-
телство, че процесът фагоцитоза не е в достатъчна степен активиран. 
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Фиг. 32. Промени в серумния лизоцим на коне от група D (контроли) и група Е 
(ваксинирани).

През по-късния период след ваксинацията лизоцимът е леко понижен 
(14-ти ден), AПAK показва достоверно понижаване спрямо контролите 
(14-ти ден) и сегментоядрените неутрофили статистически значимо 
също се понижават спрямо изходното ниво (7-ми – 14-ти ден). Тези 
промени могат да бъдат обяснени с имунобиологичната трансформация 
протичаща в организма, за което говори наблюдаваното увеличение 
(макар и статистически незначимо) в броя на лимфоцитите на 14-я ден 
след ваксинацията. В съгласие с това са и данните за поликлонална 
активация на лимфоцити в кръвта в рамките на 7-14-ти ден след 
вирусна респираторна инфекция при прасета, като се предполага, че 
вирусния протеин може да действа като митоген или суперантиген 
върху някои лимфоцитни субпопулации (Vezina et al. 1996). Сходни с 
нашите са и данните на Sutton et al. (1998) за бялата кръвна картина при 
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експериментално заразени с EHV-1 понита. Авторите установяват 
левкопения с неутропения през първата седмица след инфекцията и 
неутрофилна левкоцитоза през втората седмица, както и моноцитопения 
на 3-я ден и статистически незначимо увеличаване броя на лимфоцитите 
между 7-я и 21-я ден след инфекцията. 
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Фиг. 33. Промени в АПАК и КПАК на коне от група D (контроли) и група Е 
(ваксинирани); * P<0.05; **P<0.01 спрямо периода преди натоварването. 

Приложената ваксинация предизвиква слабо забележим възпалителен 
отговор, водейки до статистически значимо леко повишаване в 
хемолитичната активност на КПАК през първите 72 часа след ваксина-
цията (фиг.33). Някои автори (Blom et al. 2009) намират, че компле-
ментната система e в достатъчно количество през ранния стадий на 
инфекция  не само в кръвта,  но и  върху бронхеалната,  цервикалната 
иинтестинална епителиални повърхности, тъй като активирането й, и 
последващата опсонизация с C3b компонента на комплемента са ключо-
ви събития на вродената имунна защита срещу инфекции. Според  
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Gabay and Kushner (1999) компонентите на класическия път на 
активиране на комплемента, много от които са остро фазови протеини 
имат провъзпалителна роля в имунитета. Било е съобщено също, че С3, 
С4 и церулоплазмина показват слаб и непоследователен остро фазов 
отговор. Активирането на КПАК от една страна води до хемотаксис, 
ексудация на плазмени протеини във възпаления участък, опсонизация 
на инфекциозни агенти и увредени клетки (Blom et al. 2009; Gabay and 
Kushner, 1999). От друга страна, вероятно то е свързано и с 
включването му в развитието на ваксинално индуциран антителен 
отговор. Изследванията за ролята на С3d компонента на комплемента за 
активирането на В-клетките и регулацията на адаптивния имунитет, 
подкрепят това (Toapanta and Ross, 2006, Carroll, 2008).
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Фиг. 34. Промени в концентрациите на α1-глобулините на коне от група D 
(контроли) и група Е (ваксинирани); * P<0.05 спрямо изходното ниво.

Ваксинираните коне от група Е реагират със статистически значимо 
макар и леко увеличение на α1-глобулините и на γ-глобулините на 48-
я час след ваксинацията над референтния обсег (фиг. 34 и 35). Според 
литературни данни увеличение в α1-глобулиновата фракция се наблю-
дава при остро възпаление и злокачествени тумори (резултат от остро 
фазови реактанти)(O’Connell et al. 2005). При интерпретиране на 
серумната електрофореза особено внимание се набляга върху γ- 
глобулиновата фракция. Тя включва не само IgG, но също и IgA, IgE, 
IgD, IgМ и C-реактивен протеин, но някои от тях могат да мигрират и в 
други фракции глобулини (Alberghina et al. 2010; Wallace K, 2014; 
Tothova et al. 2016). В нашите изследвания слабата степен на 
увеличение в γ- глобулините вероятно не се дължи на имуноглобулин G, 
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чийто титър срещу ваксиналните херпес и инфлуенца антигени 
наблюдаваме да се увеличава между 14-я и 21-я ден, а на 
имуноглобулини от други класове. Индиректно доказателство за това е и 
активирането на КПАК между 24-я и 72-я час, който се включва само 
при наличие на антитела.

Нашите резултати показват, че конете от група Е нямат статистически 
значими промени извън референтния обсег от 2-я час до 14-я ден след 
ваксинацията срещу EHV 4/1 и EIV за концентрациите на α2-глобули-
ните, β1- глобулините и β2- глобулините. В състава на тези фракции са 
включени редица остро фазови протеини (Eckersall, 2008; Tothova et al. 
2016). При конете липсва информация за измененията в електрофоре-
тичните фракции протеини след прилагане на тази комбинирана 
ваксина.
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Фиг. 35. Промени в концентрациите на γ-глобулините на коне от група D 
(контроли) и група Е (ваксинирани); * P<0.05 спрямо изходното ниво.

Изследваните ваксинирани коне показват повишаване (статистически 
незначимо) в общите глобулини на 48-я час след ваксинацията над 
референтния обсег (26.2-38 g/L, Kaneko et al. 2008) (фиг. 36). Най-
вероятната причина за това са увеличените концентрации на белтъчните 
фракции α1-глобулини и γ-глобулини.
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Фиг. 36. Промени в концентрациите на глобулините на коне от група D (контроли) 
и група Е (ваксинирани).

След ваксинирането на конете срещу EHV 4/1 и EIV стойностите на 
общия белтък остават в референтния обсег определен от Kaneko еt al. 
(2008); Riond et al. (2009) (5279 g/L) (фиг. 37). Стойностите, получени 
за концентрацията на албумина при тази група коне, макар да се 
повишават статистически значимо (спрямо изходното ниво) на 24-я час 
след ваксинацията, остават също в границите на референтния обсег 
(фиг.38).
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Фиг. 37. Промени в концентрациите на общия белтък на коне от група D 
(контроли) и група Е (ваксинирани).
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Фиг. 38. Промени в концентрациите на албумина на коне от група D (контроли) и 
група Е (ваксинирани); * P<0.05 спрямо изходното ниво.

Ваксинацията, приложена от нас се съпровожда със слабо повишение на 
остро фазовия протеин хаптоглобин, което е в рамките на референтния 
интервал (фиг. 39). 

Подобни на нашите, са резултатите от изследванията на Petersen et al. 
(2004), които не намират увеличаване в концентрацията на 
хаптоглобина след ваксиниране на коне срещу инфлуенца. При 
моделиране на възпаление, Taira et al. (1992) регистрират 1.5 до 9 пъти 
по-високо ниво на този протеин, а Mills еt al. (2008), установяват 
сигнификантно повишаване както на хаптоглобина, така и на фибрино-
гена. В откриването на различни възпалителни болести при конете, 
хаптоглобина проявява по-голяма чувствителност от фибриногена 
(Oukacha et al. 2005). Хиперхаптоглобинемия е установена след инфек-
ция с конски инфуенца вирус (Kent and Goodall, 1991).

Достоверно намаляване, но в рамките на референтните стойности, 
наблюдаваме в концентрацията на фибриногена след  ваксинацията 
(фиг. 39). Този най-широко използван при конете акутно фазов протеин 
е бил съобщен да остава в референтния обсег по време на неусложнена 
инфекция с инфлуенца вирус (Wilson, 1993), както и при експериментал-
на инфекция на понита с EHV-1 (Sutton et al. 1998). Хипофибриноге-
немия се среща рядко при конете, и тя може да се дължи на чернодробна 
недостатъчност, тъй като фибриногенът се синтезира единствено от 
хепатоцитите, но може да се срещне и при болести, включващи 
дисеминирана интраваскуларна коагулация (Tamzali et al. 2001). 
Противоположно, Andersen et al. (2012) намират значимо увеличаване в 
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този показател при коне, след прилагането на два различни типа 
ваксини  инактивирана ISCOM ваксина и жива рекомбинантна век-
торна ваксина. Прилагането на ваксинация на конете може да бъде 
използвана като етично приемлив лек възпалителен стимул при 
експериментални изследвания на събития, срещащи се по време на 
остро фазов отговор на коне, подобно на ваксинацията при хората 
(Verschuur et al. 2004).
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Фиг. 39. Промени в концентрацията на хаптоглобина и фибриногена в кръвната 
плазма на коне от група D (контроли) и група Е (ваксинирани); 

* P<0.05; спрямо изходното ниво.

Наблюдаваните от нас промени в изследваните остро фазови  протеини 
хаптоглобин и фибриноген не бяха така тежки, както онези предвари-
телно описани след експериментално индуцирано възпаление при коне 
(Taira et al. 1992). При вирусни инфекции концентрациите на остро 
фазовите протеини обикновено са по-слабо повишени в сравнение с 
тези, при бактериални инфекции (Hulten et al. 1999).  



64

Един от най-широко използваните индикатори на отговора на остро-
фазовите протеини при възпаление е СУЕ. СУЕ е индиректно измер-
ване на плазмената концентрация на тези протеини, и предимно на фиб-
риногена. Но тя може да бъде повлияна и от размера, формата и броя на 
еритроцитите, както и от други плазмени съставки, като имуноглобу-
лините (Gabay and Kushner, 1999). Ние наблюдаваме ускоряване на СУЕ, 
най-силно изразено на 72-я час след ваксинирането на конете (фиг. 40). 
Ускорена СУЕ, мускулна слабост и треска при i.m. прилагане на ваксини, 
съдържащи алуминиев хидрооксид като аджувант, бяха също съобщени 
при по-ранни проучвания (Gherardi et al. 2001).

От проведените изследвания се вижда, че между 24-я и 72-я час 
ваксинацията индуцира хипералфа1глобулинемия (48-ми час), увели-
чаване на:  хаптоглобина (48-ми час), АПАК (24-ти час), КПАК (24-ти - 
72-ри час), лизоцима (48-ми час) и СУЕ (72-ри час), което 
характеризира наличие на слаб остро фазов отговор и слабо протичащо 
следваксинално възпаление. 
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Фиг. 40. Промени в СУЕ -1 час (mm) при коне от група D (контроли) и група Е 
(ваксинирани).

IV.2.2. Проучване промените в специфичния имунен отговор

Ние наблюдавахме статистически увеличен антителен отговор срещу 
EHV-1 (21-ви ден), срещу EHV-4 (14-ти и 21-ви ден) (фиг. 41), срещу 
EIV A1 и срещу EIV A2 (и за двата типа 14-ти и 21-ви ден) след 
ваксинацията (фиг. 42), което подкрепя факта за увеличена синтеза на 
вирус-неутрализиращи антитела през периода, когато показателите на 
неспецифичната резистентност изследвани от нас показват понижени 
нива. Това е в съгласие с данните на Kastner et al. (1999) и Singh et al. 
(2006), които описват вирус-детерминирано увеличаване в хуморалния 
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имунен отговор след имунизация или след заразяване с инфлуенца вирус 
и EHV-1. Pearson et al. (2007) съобщават за значим антителен отговор на 
21-я и 28-я ден  и за увеличаване процента на CD4+ лимфоцитите след 
ваксинация срещу ЕHV-1 при коне. Singh et al. (2006) намират още по-
силен антитялоотговор, когато инактивирания EHV-1 антиген е в 
комбинация с манид моноолеат - нейонен, но повърхностно активен 
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Фиг. 41. Динамика на антителния отговор (OD) към EHV-1 и EHV-4 в серума на 
коне от група D (контроли) и група E (ваксинирани); ** P<0.01; *** P<0.001 
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Фиг. 42. Динамика на антителния титър (lg10) срещу EIV субтип А1 и EIV субтип 
А2 в серума на коне от група D (контроли) и група E (ваксинирани); ***P<0.01 

спрямо изходното ниво.

емулгатор. Изследванията на Heldens et al. (2001a) са също сходни. Тези 
автори установяват  висок антителен титър  след бустер ваксинация при 
прилагане на комбинирана ваксина срещу инфлуенца, EHV1/4  и 
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тетанусов токсоид.  Противоположни на тези са данните на Tabynov et 
al. (2014), които съобщават за необразуване на откриваеми нива на 
анти-тела при единично интраназално прилагане на модифицирана жива 
EIV ваксина на 7-я, 14-я и 28-я ден при едногодишни кончета и бремен-
ни кобили и за клетъчно-медииран имунен отговор in vitro при тях на 
14-я ден след ваксинацията. Силен протективен специфичен IgG 
отговор, предимно IgGa и IgGb срещу инфлуенца  вирус след ваксини-
ране с ISCOM ваксина на понита са наблюдавали Crouch et al. (2004). 

IV.2.3. Проучване промените в еритрона
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Хематокрит, L/L

*

PD-Е < 0.05

PD-Е < 0.05

група D  –– –– ;  група E ––––

Фиг. 43. Промени в броя на еритроцитите и хематокрита на коне от група D 
(контроли) и група Е (ваксинирани); *P<0.05 спрямо изходното ниво.

Получените от нас резултати при ваксинираните коне показват ста-
тистически значимо повишение на 14-я ден за хемоглобина и броя  на 
еритроцитите, а за хематокрита - на 48-я час (фиг. 43 и 44), но в рефе-
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рентните граници. Еритроцитните индекси не се променят 
статистически. Подобни на нашите са данните на Pearson et al. (2007) 
след ваксиниране на коне срещу EHV-1, които не са намерили 
статистически значими промени в броя на еритроцитите, хемоглобина и 
хематокрита, както и в хемоглобиновите индекси. 

100
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140

160

180

изходно
ниво

2 час 24 час 48 час 72 час 7 ден 14 ден

Хемоглобин, g/L

*

група D  –– –– ;  група E ––––

Фиг. 44. Промени в количеството на хемоглобина на коне от група D (контроли) и 
група Е (ваксинирани); *P<0.05 спрямо изходното ниво.

IV.2.4. Проучване промените в метаболитния отговор

При ваксинираните коне промените в показателите глюкоза, лактат и 
пируват са в референтните граници. Същото се наблюдава и за електро-
литите натрий, калий, общ калций и йонизиран калций. 

ASAT и ALAT имат леко статистически значимо увеличаване спрямо 
контролната група и изходното ниво на 2-я час, но в границите на 
нормата. Оскъдни са данните за влиянието на ваксинациите, включител-
но и за приложената от нас ваксинация срещу херпес вирус 4/1 и срещу 
инфлуенца вирус върху енергийния и електролитния метаболизъм при 
конете. При ваксиниране на коне срещу EHV-1 Pearson et al. (2007) 
установяват недостоверно понижаване в концентрацията на натрий. 
Авторите съобщават, че не са намерили значими промени в концентра-
циите на калций, хлориди, холестерол, креатинкиназа, креатинин, 
глюкоза, фосфати, калий и ASAT.
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IV.2.5. Проучване промените в клиничния отговор

В настоящите изследвания, ваксинацията не причинява промени в 
мястото на инжектиране, с изключение на един кон, при който имаше 
минимален и много бързо отзвучаващ локален едем. Подобни на 
нашите, са данните на Singh et al. (2006) които съобщават, че след 
прилагане на убита EHV-1 комерсиална ваксина не се наблюдава 
подуване в мястото на инокулиране, няма назални изтечения или 
температурни реакции след имунизацията. Други автори също намират, 
че единичното интраназално прилагане на модифицирана жива ЕIV 
ваксина не предизвиква странични ефекти при кончета, навършили 1 
година и при бременни кобили (Tabynov et al. 2014). За подчертана 
редукция в клиничните симптоми след  заразяване с EHV-1 субтип Ab4 
на ваксинирани с инактивирана аджувантна ваксина (Duvaxyn EHV 1/4) 
при кончета и бременни кобили, съобщават и Heldens et al. (2001a). 
Lunn et al. (2001) също описват, че ваксинирането на понита с MLV 
ваксина срещу инфлеунца не се последва от странични клинични 
признаци, нито след самата ваксинация, нито такива се развиват след 
заразяване на ваксинираните животни с конски инфлуенца вирус. 
Holmes et al. (2006) след ваксиниране на коне с мултивалентна ваксина 
срещу EIV, EHV-1, EHV-4, източен конски енцефаломиелит и тетанус 
установяват при два от тези коне, неболезнена подутина в мястото на 
поставяне на ваксината, която отшумява до 72-я час след ваксинацията. 
Cullinane et al. (2001) наблюдават слаби признаци на респираторна 
болест при чистокръвни кончета, които получават субединична ваксина 
срещу инфлуенца вирус няколко дни след бустер ваксинацията.

Ние регистрираме  ускоряване на честотата на пулса (в рамките на 
референтните стойности) и липса на статистически значими промени в 
дихателната честота и ректалната температура. Сходни с нашите 
резултати са данните от изследванията на Andersen et al. 2012, които 
намират запазване на нормални стойности на ректалната температура, 
пулсовата честота и дихателната честота след ваксинация на коне срещу 
тетанус и инфлуенца.

В заключение, нашите резултати показват, че спортните коне след 
ваксинация могат да бъдат натоварвани, тъй като подобен тип 
физическо натоварване (прескачане на препятствия) не потиска 
производството на виреснеутрализиращи антитела срещу ваксинал-
ните антигени (EHV 4/1, EIV-A1 и EIV-A2) и макар че то предизвиква 
редица хомеостатични промени, насочени главно към адаптиране на 
организма спрямо приложените въздействия, тези промени не 
повлияват специфичния имунен отговор.
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Прилаганата ваксинация индуцира слаб остро фазов отговор между 
24-я и 72-я час. Между 7-ми и 14-ти ден от въвеждането й се нама-
лява неспецифичния имунен отговор, а от 14-я ден се установява 
специфичен имунен отговор. Метаболитният, електролитният и 
клиничният отговори са слабо повлияни  от нея. Тези данни показват, 
че използваната ваксинация няма негативни последици върху 
хомеостазата на организма на конете.

Накрая ще отбележим, че проведеното изследване допринася за 
изясняване на множество аспекти, свързани с поведението на 
защитните механизми в организма – неспецифични и специфични, 
както и с редица други отговори в хормоналния фон, в еритрона, в 
различни биохимични и клинични показатели, които не са проучени или 
са недостатъчно проучени при прилагане на съчетаното въздействие 
на физическо натоварване и ваксинация, респ. само ваксинация.

    V. ИЗВОДИ

1. Физическото натоварване (прескачане на препятствия) при спортни 
коне води до стресов отговор и адаптационни промени свързани с:

    - краткотрайно увеличаване на кортизола (0-в час); 
    - повишаване честотата на сърдечната дейност (0-в час и 2-ри час); 
    - увеличена  концентрация на TSH и Т-3 на 0-в час.
2. При съчетаване на физическо натоварване и ваксинация срещу EHV 

4/1, EIV-A1 и EIV-A2 се установява левкопения (4-ти – 11-ти ден) със 
сегментоядрена неутропения (2-ри ден) и пръчкоядрена неутрофилия 
(1-ви – 4-ти ден).

3. Физическото натоварване при ваксинирани коне предизвиква разно-
посочни промени в показателите на белтъчния спектър: достоверно 
увеличаване (0-в час) и след това значимо намаляване (2-ри – 11-ти 
ден) на общия белтък и албумина, намаляване на α2- и β2- глобули-
ните (в нормалния обсег), хиперглобулинемия и хипергамаглобули-
немия (1-ви ден).

4. Установен е слаб остро фазов отговор, който се проявява с увели-
чаване на фибриногена (1-ви ден), намаляване на хаптоглобина (2-ри 
час – 4-ти ден)(в нормалните им граници) и ускоряване на СУЕ (1-ви 
и 4-ти ден след натоварването). 

5. Физическото натоварване и ваксинация на коне мобилизира неспе-
цифичната защита чрез увеличаване активността на двата пътя на 
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комплементната система  АПАК на 4-ти и 11-ти ден и КПАК на 2-
ри ден. 

6. На 4-ти и 11-ти ден след физическо натоварване (кореспондиращо на 
21-я и 28-я ден след ваксинацията) се установява нарастване на 
серумните антитела срещу ваксиналните антигени, което по интензи-
тет е сходно с нарастването на антителата при ваксинираните, но 
ненатоварени коне.

7. Промените в еритрона на 0-я час, 1-я ден и 11-я ден след физическото 
натоварване се изразяват с достоверно увеличение в стойностите на 
еритроцитите и хематокрита (в референтния лимит), хиперхромемия 
и по-високи стойности на МСНС (на 2-я и 11-я ден). Увеличението в 
еритроцитите и хемоглобина корелира с учестена дихателна дейност. 

8. Физическото натоварване и ваксинация на коне предизвиква  
повишен аеробно-анаеробен метаболизъм на мускулните клетки, 
характеризиращ се с  хиперпируватемия и хиперлактатемия (0-в час) 
и увеличено съотношение лактат/пируват (0-в час и 1-ви ден). 

9.  Физическото натоварване индуцира достоверно увеличаване в стой-
ностите на биохимичните показатели СК и ASAТ (0-в час – 24-ти 
час), триацилглицероли и общ холестерол ( 0-в час), ALAT и 
креатинин (0-в час – 2-ри час) в референтния обсег. Увеличението на 
тези показатели е в различна степен и показва корелационна зависи-
мост между CK и ASAТ (1-ви  ден), както и между общия холестерол 
и креатинина (преди, 0-в и 2-ри час). 

10. Физическото натоварване променя слабо концентрациите на елект-
ролитите натрий, калий и хлориди (в референтния обсег). То 
достоверно понижава (спрямо група В) концентрацията на общия 
калций (2-ри ден) и увеличава концентрацията на йонизирания 
калций (1-ви ден). Хиперкалциемията корелира с хипоалбуминемия. 

11. Физическото натоварване предизвиква компенсирана метаболитна 
ацидоза (0-в час), асоциирана с хиперлактатемия, достоверно 
намален калий (в референтния обсег), нормохлоридемия, активирана 
белтъчна буферна система (леко покачено ниво на А¯ и увеличен 
хемоглобин), учестено дишане респ. хипервентилация (тенденция към 
понижаване на рСО2 и на повишение на рО2) и слабо променена 
бъбречна функция (леко повишен в референтния обсег креатинин). 

12. Компенсираната метаболитна ацидоза повлиява в различна степен 
(2-ри час) вродените защитни фактори на имунитета - не променя 
КПАК, леко потиска концентрацията на лизоцима и силно супресира 
АПАК. Израз на тези взаимоотношения е позитивната корелация 
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между рСО2 и АПАК (2-ри час) и между НСО3¯ и АПАК (0-в и 2-ри 
час). 

13. Физическото натоварване индуцира  достоверни промени в клинич-
ния статус на конете, изразяващи се в:

    - повишаване на ректалната температура, паралелно с увеличаване на 
TSH и Т-3;

    - учестено дишане корелиращо с повишена ректална температура; 
    - увеличена пулсова честота в асоциация с учестено дишане.
14. Между 7-ми и 14-ти ден след ваксинацията срещу EHV 4/1, EIV-А1 

и EIV-А2 се установява имунобиологична трансформация при конете, 
изразяваща се с левкопения (7-ми ден), сегментоядрена неутропения 
(7-ми ден), намаляване на лизоцима и АПАК (14-ти ден)  и 
увеличаване на лимфоцитите (14-ти ден) (в референтния обсег).

15. Ваксинацията индуцира степенно различни промени в белтъчния 
спектър: хипералфа1глобулинемия (48-ми час), хиперглобулинемия с 
хипергамаглобулинемия (48-ми час), достоверно увеличаване на 
албумина (24-ти час, в референтния обсег) и недостоверно вариране 
във физиологичните граници на общия белтък и останалите белтъчни 
фракции (α2-, β1-и β2- глобулини). 

16. Ваксинацията предизвиква слаб острофазов отговор между 24-я и 
72-я час, проявяващ се с ускоряване на СУЕ, увеличаване на α1-
глобулините и КПАК и слабо повишение на хаптоглобина (в 
референтния обсег). 

17. След ваксинация е установена увеличена синтеза на вируснеутрали-
зиращи антитела срещу EHV-1 (21-ви ден), EHV-4 (14-ти и 21-ви 
ден), EIV-A1 и EIV-A2 (14-ти и 21-ти ден), като отговора им срещу 
EHV-4 е по-силен от този срещу EHV-1.  

18. Прилагането на ваксинация срещу конски херпес вирус 4/1 и инфлу-
енца вирус при коне се съпътства от значими колебания в 
стойностите на еритроцитите и хемоглобина (14-ти  ден) и на 
хематокрита (48-ми час), но в рамките на референтния обсег.

19. Ваксинацията слабо повлиява метаболитния, електролитния и кли-
ничния отговори, тъй като промените в глюкозата, пирувата и 
лактата, както и в ензимите ASAT и ALAT, и електролитите натрий, 
калий, общ калций и йонизиран калций варират във физиологичните 
си граници, няма треска и постваксинални реакции.
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VI. ПРИНОСИ

Получените от нас резултати относно комбинирания ефект на 
физическото натоварване и ваксинацията срещу EHV 4/1, EIV-А1 и 
EIV-A2 при коне, допринасят за изясняване промените настъпващи в 
защитните отговори, метаболитната среда и включването на механизми, 
целящи съхраняване хомеостазата и благополучието на животните. 
Представените данни са свързани в логическа последователност и дават 
възможност за изработването на критерии за по-пълното оценяване и 
контролиране на имунния и здравен статус на физически натоварените 
коне на фона на ваксинация по време на тренировки и състезания по 
конкур-ипик. 

VI. 1. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ

1. За първи път в България е направено комплексно проучване, включ-
ващо показатели на вродения имунен отговор (левкоцити и 
левкограма, общ белтък и белтъчни фракции, АРР, лизоцим, АПАК и 
КПАК), на специфичния имунен отговор (антитела); на метаболитния 
отговор (глюкоза, пируват и лактат; електролити – натрий, калий и 
хлориди, общ и йонизиран калций; ензими произхождащи от 
мускулите (СК, ASAT и ALAT); селектирани биохимични показатели 
- креатинин, холестерол и триацилглицероли; на киселинно-алкално 
равновесие), както и на хормоналния отговор (кортизол, TSH, T-3 и 
fT4), за да се оцени влиянието на физическото натоварване, прило-
жено на фона на бустер ваксинация срещу EHV 4/1, EIV-A1 и EHV-
A2 върху физиологичното състояние на спортни коне, участващи в 
дисциплина прескачане на препятствия (конкур-ипик).

2. Установено е, че при съчетаното действие на физическо натоварване 
и ваксинация, ваксиналното вирусно антигенно въздействие (EHV 
4/1, EIV-A1 и EIV-A2) има по-силно влияние от това на физическото 
натоварване (прескачане на препятствия) върху бялата кръвна 
картина, изразяващо се в левкопения с намаляване на зрелите 
неутрофили и лява девиация между 4-ти и 11-ти ден (кореспондиращо 
на 21-я и 28-я ден след ваксинацията).

3. Установено е, че комбинираното действие на физическо натоварване 
и ваксинация при коне предизвиква слаб остро фазов отговор, 
проявяващ се с хипоалбуминемия (2-ри ден), увеличаване 
концентрацията на фибриногена  (1-ви ден, във физиологичния обсег) 
и усилване на СУЕ (1-ви и 4-ти ден спрямо ваксинираната група). 
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4. За първи път в България се доказва, че при съчетаното действие на 
физическо натоварване и ваксинация (EHV 4/1, EIV-A1 и EIV-A2) 
при коне, настъпват разнопосочни промени в неспецифичните 
фактори на защита - намаляване в концентрацията на лизоцима (1-ви 
– 11-ти ден) и повишаване в хемолитичната активност на АПАК (4-ти 
– 11-ти  ден) и на КПАК (2-ри ден).

5. При съчетаното действие на физическо натоварване и ваксинация, 
физическото натоварване не потиска интензитета на специфичния 
хуморален имунен отговор на конете, сравнен с отговора на 
ваксинираните, но ненатоварени коне.

6. Установява се, че за по-прецизно и ранно откриване на метаболитни 
отклонения в скелетните мускули, бъбреци и типа на енергийния 
метаболизъм при спортни коне, участващи в състезания по конкур-
ипик може успешно да се използва комплекс от биохимични 
показатели: СК, ASAT, ALAT, креатинин, холестерол и 
триацилглицероли. Приложеното от нас натоварване предизвиква 
достоверно увеличаване, но в съответния референтен обсег на тези 
показатели през ранните часове след неговото приключване.

7. Доказва се, че физическото натоварване слабо повлиява електролит-
ния отговор с промени в референтния обсег за натрия, калия и 
хлоридите. По-чувствителен към неговото въздействие е калцият, 
като общия калций на 2-ри ден е под референтния обсег, а 
йонизирания калций на 1-ви ден след натоварването е над този обсег. 
Установява се причината за хиперкалциемията – хипоалбуминемия, 
съдейки по изключително високата отрицателна корелация между iСа 
и албумин на 1-ви ден (р=-0.941, r=0.005).

8. За първи път в България се доказва, че компенсираната метаболитна 
ацидоза настъпила след физическо натоварване на коне, леко 
супресира концентрацията на лизоцима и силно потиска активността 
на АПАК (2-я час), но не повлиява активността на КПАК. 
Намерената позитивна зависимост между рСО2 и АПАК (2-ри час) и 
между HCO3¯и АПАК (0-в час и 2-ри час) доказва влиянието на 
бикарбонатната буферна система върху вродените имунни фактори. 

9. Доказва се, че приложената ваксинация срещу EHV 4/1, EIV-A1 и 
EIV-A2 през първите 14 дни от въвеждането й повлиява неспецифич-
ните фактори на защита предизвиквайки левкопения (7-ми ден), 
сегментоядрена неутропения (7-ми ден) и намаляване концентрацията 
на  лизоцима и активността на АПАК  (14-ти ден).
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10. Установява се, че ваксинацията срещу EHV 4/1, EIV-A1 и EIV-A2 
включва слаб остро фазов отговор проявен с увеличаване концентра-
цията на α1-глобулините (48-ми час) и активността на КПАК (24-ти - 
72-ри час), с усилване СУЕ (72-ри час), повишаване на хаптоглобина 
(в нормалния обсег) и липса на треска. Комплексното оценяване на 
тези показатели дава информация за наличие на слабо протичащо 
следваксинално възпаление. 

11. Доказва се, че спортните коне след ваксинация могат да бъдат нато-
варвани, тъй като подобен тип физическо натоварване (прескачане на 
препятствия) не потиска производството на виреснеутрализиращи 
антитела срещу ваксиналните антигени (EHV 4/1, EIV-A1 и EIV-A2) 
и макар че предизвиква редица хомеостатични промени, насочени 
главно към адаптиране на организма спрямо приложените въздей-
ствия, тези промени не повлияват специфичния имунен отговор.

VI. 2. ПОТВЪРДИТЕЛНИ  ПРИНОСИ

1.  Антитялоотговорът към EHV-4 на 21-я и 28-я ден след ваксинацията 
е по-висок, отколкото този към EHV-1.

2.  През периода на увеличен синтез на вируснеутрализиращи антитела, 
нивата на показателите на неспецифичната защита се понижават.                                                                                                                                                                                                                                                     

3.  Потвърдена е зависимостта между броя на еритроцитите и количест-
вото на хемоглобина от една страна и дихателната честота от друга 
при физическо натоварване на коне. 

4. Установена е позитивна връзка между повишената температура и 
учестеното дишане, като терморегулаторен фактор. Доказва се 
позитивна корелация между пулсовата и дихателна честоти в ранния 
период след натоварването.

 VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Определянето на констелацията от следните показатели: хемоглобин, 
дихателна честота, пируват и лактат при ваксинирани и физически 
натоварени коне може да се използва за  оценяване на аеробния им 
потенциал.

2. Контролът на здравния статус след ваксинация на коне чрез рутинни 
(хематологични и клинични) и допълнителни (биохимични, електро-
форетични, АРР и имунологични) изследвания, може да осигури 
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ценна информация за състоянието на имунния отговор, също както и 
за постваксинални усложнения.

3. При физически натоварени коне, за откриване причините пораждащи 
нарушена калциева хомеостаза, се препоръчва определянето на 
йонизиран калций да се извършва заедно с определянето на общ 
белтък, албумин, рН и лактат, поради важната роля на iCa в 
мускулния контрактилитет.  

 4. След физическо натоварване се препоръчва оценяването на наруше-
нията в киселинно-алкалното равновесие да става чрез прилагане на 
комплексен подход, включващ определяне на: показатели на КАР 
(рН, ТСО2, HCO3¯, ВЕ); концентрация на лактат; електролити - 
калий, натрий и хлориди; газов състав на кръвта (рО2, рСО2, О2SAT, 
О2CT), общ белтък, албумин, хемоглобин, креатинин и ректална 
температура. 

5. Физическото натоварване на спортни коне може да бъде приложено 
по всяко време след ваксинацията им, тъй като то не потиска  специ-
фичната имунна защита (антитялосинтезата). 

VIII. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ 
С ДИСЕРТАЦИЯТА

1. Gundasheva D., L. Sotirov, I. Chenchev, T. Karadjov, G. Barsev. 
Influence of booster vaccination against influenza and equine herpes virus 
4/1 on some parameters of the immune response in horses. Revue de Me-
decine Veterinaire, 2002, 153, 8-9, 569-574. (Импакт фактор – 0.170).

2. Sotirov L., D. Gundasheva, P. Dzhelebov. Lysozyme and complement 
response to exercise in horses with booster vaccination against influenza 
virus and equine herpes virus 4/1. Revue de Medecine Veterinaire, 2004, 
155, 8-9, 449-452. (Импакт фактор -  0.122).

3. Gundasheva D., I. Chenchev, R. Katsarova, T. Karadjov, I. Tsachev, G. 
Barsev. Changes in leucocyte and antibody response following exercise in 
horses with booster vaccination against influenza and equine herpes v 
irus 4/1. Revue de Medecine Veterinaire, 2005, 156, 11, 527-532. 
(Импакт фактор - 0.170).

4. Gundasheva D., R. Katsarova. Influence of physical exercise of horses on 
thyroid hormones, body temperature and electrolytes sodium and 
potassium. Trakia Journal of Sciences, 2008, 6, 2, Suppl. 3, 239-242.



76

5. Gundasheva D., T. Georgieva. Influence of physical exercise on the total 
calcium, albumin and total protein levels in horses with booster 
vaccination against influenza and equine herpes virus 4/1. Trakia Journal 
of  Sciences, 2012, 10, Suppl. 1, 348-352.

6. Гундашева Д, Т. Георгиева. Влияние реваксинации против 
инфлюэнцавируса и герпесвируса 4/1 на некоторые острофазные 
белки у лошадей. Науковий вiсник. Нацiонального унiверситету 
бiоресурсiв i природокористування Украïни, Киïв, 2012, 172, 3, 71-78. 
ISSN: 2222-8608.

7. Гундашева Д, Л. Сотиров. Влияние метаболического ацидоза на 
некоторые показатели неспецифического иммунного ответа у 
лошадей. Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2013, 17, 1, 
6-9. (Импакт фактор -  0.320).

8. Gundasheva D., K. Kostov, E. Dishlyanova. Effects of physical exercise 
on blood glucose and glycolysis-associated metabolite levels in 
revaccinated horses. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2013, 16, 
Suppl. 1, 54-61 (SJR = 0.136).

9. Gundasheva D. Electrophoretic analysis of serum proteins in strenuously 
trained horses revaccinated against equine herpes virus 4/1 and equine 
influenza virus. Veterinarija ir zootechnika. 2015, 69, 91, 18-25. 
(Импакт фактор -  0.101, SJR=0.140).

10. Gundasheva D., T. Georgieva. Changes in some acute phase response 
parameters after physical exercise in horses with booster vaccination 
against equine herpes virus 4/1 and equine influenza virus. Veterinarija ir 
zootechnika. 2015, 70, 92, 22-28. (Импакт фактор -  0.101, 
SJR=0.140).

11. Gundasheva D., I. Tsachev. Laboratory and field studies on acute phase 
response of horses after vaccination against equine influenza virus and 
equine herpes virus 4/1. Trakia Journal of Sciences, 2015, 13, 1, 88-92.

12. Gundasheva D. Effect of exercise on erythron, heart and respiratory 
rates in horses vaccinated against equine herpes virus 4/1 and equine 
influenza virus. Comparative Clinical Pathology. 2015, 24, 6, 1565-
1572. (Current impact factor 0.37; SJR=0.200).

13. Gundasheva D. Biochemical response to physical exercise in show-
jumping horses. Comparative Exercise Physiology. 2016, 12, 1, 11-16. 
(Journal Impact 0.56).

14.  Gundasheva D. Immune response against equine influenza virus and 
equine herpes virus after infection and after vaccination in horses. Bulga-
rian Journal of Veterinary 



77

Medicine (Приета за печат) (SJR = 0.184). 
15. Gundasheva D. Acute-Phase Proteins and Physical Exercise in Sport 

horses. Revue de Medecine Veterinaire (Представена за публикуване) 
(Импакт фактор – за 2015 - 0.48). 

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ 
НАУЧНИ ФОРУМИ (РЕЗЮМЕТА)

1. Gundasheva D., R. Katsarova. Influence of physical exercise of horses on 
thyroid hormones, body temperature and electrolytes sodium and 
potassium. Юбилейна научна конференция „25 години Медицински 
факултет, Стара Загора, 27-29 септември 2007. Публикувана в пълен 
текст в: Trakia Journal of Science. 2008, 6(2), Suppl. 3, 239-242; под 
номер 4 в Списъка на публикациите.

2. Гундашева Д, Л. Сотиров. Влияние кислотно-щелочного состояние 
на некоторые показатели врожденного имунного ответа после 
физической нагрузки лошадей. Международной научной конферен-
ции по патофизиологии животных, посвещенной 90-летию кафедры 
Патологической физиологии ФГОУ ВПО „СПбГАВМ”. Санкт-
Петербург, 2011. Публикувана в пълен текст в: Актуальные вопросы 
ветеринарной биологии. 2013, 1(17): 6-9;  под номер 7 в Списъка на 
публикациите.

3. Гундашева Д, Т. Георгиева. Влияние реваксинации против 
инфлюэнцавируса и герпесвируса 4/1 на некоторые острофазные 
белки у лошадей. VI науково-практична конференцiя всеукраïнського 
товариства ветеринарних патологiв (з мiжднародною участю) 
”Розвиток дослiджень i впроваджень у ветеринарнix патолгii”. 9-11 
жовтня, 2012 року, Киïв, Украïни. Публикувана в пълен текст в : 
Науковий вiсник. Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i 
природокористування Украïни. Киïв. 2012, 172, 3, 71-78. ISSN: 2222-
8608. под номер 6 в Списъка на публикациите.

4. Gundasheva D.,Т. Georgieva. Influence of exercise on the total calcium, 
albumin and total protein in horses with booster vaccination against 
influenza and equine herpes virus 4/1. Научна конференция с 
международно участие „30 години висше медицинско образование”. 
Стара Загора, 21-22 май, 2012. Публикувана в пълен текст в: Trakia 
Journal of Science. 2012, 10, Suppl. 1, 348-352. под номер 5 в Списъка 
на публикациите.

5. Gundasheva D., К. Коstov , Е.Dishlianova. Effects of physical exercise 
on the levels of metabolites associated with glycolysis in vaccinated 



78

horses. 90 years Faculty of Veterinary Мedicine in Bulgaria. International 
scientific conference. Stara Zagora, 30-31 may, 2013. Публикувана в 
пълен текст в: Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 2013, 16, 
Suppl. 1, 54-61. под номер 8 в Списъка на публикациите.

6. Gundasheva D., T. Georgieva. Changes in some acute phase response 
parameters after physical exercise in horses with booster vaccination 
against equine herpes virus 4/1 and equine influenza virus. International 
scientific conference ” Veterinary medicine – science, practice, business”. 
Stara Zagora, Bulgaria, October 9, 2014. Публикувана в пълен текст в: 
Veterinarija ir Zootechnika. 2015, 70(92):22-28; под номер 10 в 
Списъка на публикациите.

7. Gundasheva D., I. Tsachev. Vaccination and acute phase response in 
horses. International scientific conference “Veterinary medicine – 
science, practice, business”. Stara Zagora, Bulgaria October 9, 2014. 
Публикувана в пълен текст в: Trakia Journal of Science. 2015, 13(1): 
88-92; под номер 11 в Списъка на публикациите.

8. Gundasheva D. Changes in the erythron, heart and respiratory rates in 
response to exercise in horses vaccinated against equine herpes virus 4/1 
and equine influenza virus. Юбилейна научна конференция с 
международно участие „20 години Тракийски университет”, Стара 
Загора, 19-20. 05. 2015 г. Публикувана в пълен текст в: Comparative 
Clinical Pathology, 2015, 24, 1565-1572. под номер 12 в Списъка на 
публикациите.

IX. ENGLISH SUMMARY

PHYSICAL EXERCISE AND VACCINATION IN SPORTS 
HORSES - HOMEOSTATIC RESPONSES AND MECHANISMS

The study of the effects of physical exercise on cellular and humoral 
immunity factors has recently attracted considerable attention worldwide. 
However, there are some aspects, such as the combined action of physical 
exercise and vaccination, or only vaccination, which have not been 
thoroughly examined yet. They deal with numerous features related to the 
behavior of non-specific and specific defense mechanisms, as well as to 
certain other responses in the hormonal background. The study also focuses 
on the erythron, and various biochemical and clinical indicators, which 
haven’t been studied during the administration of combined physical 
exercise and vaccination, or uniquely vaccination.
We vaccinated sports horses against EHV 4/1 and EIV and subjected them 
to physical exercise on the 14th day after vaccination four consecutive days. 
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We have used a complex approach in evaluating their non-specific defense 
mechanisms to study a combination of indicators of innate defense. We have 
found that on the first day after exercise (relevant to the 18th day after 
vaccination) there was a slight acute-phase response (increased ESR and 
fibrinogen values, but within the reference ranges; increase of CPCA (2nd 
day), whereas the other indicators of this response reacted by decreasing the 
concentration of lysozyme and the activity of APCA (1st day). Another 
decrease, yet within the reference ranges, was observed in α2-globulins (2nd 
day). From the first to the 11th day after exercise different time changes were 
found, such as: increase of the total globulins and γ-globulins, leukopenia 
with a decrease in segmented neutrophils and left deviation; hypoalbumi-
nemia, decreased concentration of lysozyme, increased activity of APCA and 
CPCA. These changes indicated the presence of a certain alteration which 
created an environment favorable for the production of specific antibodies 
for vaccine antigens.
Indeed, on day 4 and day 11 (relevant to day 21 and 28 after vaccination) 
high levels of antibodies were registered in the blood serum. They resembled 
the increase in the levels in vaccinated, but non-trained horses.
The combined action of physical exercise and vaccination, however, affected 
the erythron, especially on 0 hour – the increased level in the number of 
erythrocytes and haematocrit, hyperchromemia and panting were compensa-
tory mechanisms, intended to provide the increased need for oxygen to 
skeletal muscles.
The metabolic response was influenced, especially during the first 24 hours 
after exercise. Hyperpyruvatemia with hyperlactatemia were registered after 
0 hour, which proved the presence of increased glycogenolysis, and 
glycolysis. The analysis of reliably increased select biochemical indicators 
(creatine kinase, ASAT, ALAT, triacylglycerols, total cholesterol and 
creatinine), despite being within the reference ranges, showed the organ 
reaction (skeletal muscles and kidneys), and the type of energy metabolism, 
which were related to physical exercise. Changes in the electrolyte response 
were best seen in relation to calcium – decrease in the total calcium levels 
(2nd day), and an increase of ionized calcium (1st day). As for the 
hypercalcemia, it was apparently a result of hypoalbuminemia (extremely 
high negative correlation between iCa and albumin: (p=-0.941, r=0.005). 
The use of the complex approach in the analysis of the changes in acid-base 
balance showed that on 0 hour there was a compensated metabolic acidosis, 
associated with high lactate concentration, reliably decreased potassium 
(within the reference ranges), unchanged chloride concentration, activated 
protein buffer system (slightly increased level of A¯ and increased 
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haemoglobin), panting, resp. hyperventilation (tendency to pCO2 decrease 
and pO2 increase), and slightly changed kidney function (slightly increased 
creatinine within the reference ranges). Furthermore, the positive correlation 
between pCO2 and APCA, and between HCO3¯and APCA proved the 
relationship between the changes in the acid-base balance and the innate 
defense mechanisms.
Therefore, our results led to the conclusion that sports horses after vaccina-
tion could be trained, because such type of physical exercise (barrier-
jumping) did not suppress the production of virus neutralizing antibodies 
against vaccine antigens (EHV4/1, EIV-A1 and EIV-A2). Even though it 
led to numerous homeostatic changes, directed mainly to adaptation of the 
organism to the applied influences, these changes did not affect the specific 
immune response.
We have also studied the singlе effect of the vaccine on horses in its early 
stage (from the 14th day). The data showed that between the 24th and the 
72nd hour it induced a slight acute-phase response (increased ESR, increased 
α1-globulins, increased CPAC activity, slight increase within the reference 
ranges of haptoglobin). Between the 7th and the 14th day after vaccination, a 
reduction of leucocytes, lysozyme and APCA were observed, as a result of 
the logical switching of non-specific immune response to specific immune 
response, occurring with an increase of virus neutralizing antibodies on the 
14th and 21st day. The metabolic and electrolytic responses were slightly 
influenced – the changes in glucose, pyruvate and lactate, as well as in the 
enzymes ASAT and ALAT, and the electrolytes sodium, potassium, total 
calcium and ionized calcium varied within the physiological ranges. No 
fever or side effects were observed. These data show that the administered 
vaccination has no negative effects on the homeostasis of the horse 
organism. 


