
Praca oryginalna Original papet

Wpływ wybranyoh Gzynników na iakośó siary klaczy
i poziom immunoglobulin siarowych u źrebiąt

ANNA WŁoDAR czY K-szYDŁoWsKA, WoJcl EcH NoWAcKl, H ELloDoR Wl ERzBlcKl*

Zakład Prewencji i lmmunologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Hozrodu, Chorób Przeżuwaczy
oraz Ochrony ZdrowiaZwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31 , 50-375 Wrocław

*Katedra Genetyki iOgólnej Hodowli Zwierząl Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR, ul. Kożuchowska7,51-631 Wrocław

Włodarczyk-Szydlowska A., Nowacki W., Wierzbicki H.

lnfluence of chosen factots on the quality of mare's colostlums and immunoglobin leue! in foals
Summary

Variations in the total protein and Ig levels in colostrums depend on mares' body weight, breed and individual
features. The average level of total protein in colostrums, studied over a period of four seasons, was equal to
ll2.4 gll + 33.1. In this study the average percentage content of gamma globulin in 84 samples of colostrums was
equal to 58.8% (66.1 gll+ 23.1) and it did not reveal significant differences between the average gamma globulin
contents. However, the difference between the average lowest and highest obtained results was 17.4 g/l, and
between individual resu|ts was 15.64 gĄ - 124 g/l. The results of the study also showed that the level of Ig in
colostrums fell according to age of the mares.
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Siara - pierwsza wydzielina gruczoŁu mlekowego
klaczy powstaje w okresie okołoporodo\\rym w obję-
tości około I,5-2 L Białko całkowite stanowi około
I0% jej składu (4). Wzrostbiałka całkowitego i towa-
rzyszący mu wzrost immunoglobulin obserwowany
jest w siarzę w czwartej dobie przedporodem, a sam
porod to czynnik pobudzający przekazywanie immu-
noglobulin do wymienia. Po 20 minutachpo porodzie,
w wymieniu wzrasta poziom białka i immunoglobu-
Iin o 25-450ń, w stosunku do poziomu stwierdzonego
w wymieniu na 20 minut przed porodem (9). Mini-
malny poziom immunoglobulin w siatzę zapewntają-
cy odpornośc bierną żrebięcia, w przyszłych dniach
życia, to 30 g immunoglobulin w 1 1 (10). I1ość ta
wystarcza źrebięciu na osiągniecięw 24. godzinie ży-
cia prawidłowego zabezpteczenia bierne go - przynaj-
mniej 8 g immunoglobulirVl surowicy. Jeżelt w tym
czasię zawartośc immunoglobulin w jego surowicy
mieści się pomiędzy 4 a 8 g/l, to jest to częściowy nie-
dobór odporności biernej PFPT (partial failure of pas-
sive transfer). Wartości ponizej 4 gll,to niedobór od-
pomości biemej FPT (failure of passive transfer) (3).

W miarę ssania wymienia przęz żrebięzmienia się
skład siary najbardziej drastycznie widoczny w spad-
ku poziomu białka całkowitego do 1,7-3,0% (4). Pro-
ces ten wynika ze zmniejszenia się zawartości immuno-
globulin w siarze. Kolejne jej porcje sącorazuboższę
w prz e c iwc i ała. Je st to zmtana dy namiczna t zacho dzi
głównie w ciąu 24 h po oźrebieniu (5). Wykonanie
badania pierwszych partii siary jest podstawąjej oce-
ny, jako żródŁa immunologicznej ochrony żrebięcia.

Celem badań było określenie wpĘrvu sezonu i mie-
siącawyżrebienia oraz wieku klaczy iliczby porodów
na parametry siary aw szczegolności na koncentrację
immunoglobulin siarowych oraz ustale ntę zalężności
pomiędzy koncentracj ą immuno globulin w si arze a po-
ziomem odporności biernej żrebiąt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w stadninie koni pełnej krwi

angielskiej, w czterech sezonach wyźrebień. Badaniem
objęto 5l klaczy oraz ich żrebięta. W ciągu 4 lat obserwa-
cji badano 12 klaczy trzykrotnie, 9 klaczy dwukrotnie, 30
klaczy jednorazowo. Łącznie wykonano 84 obserwacje par
matka fuębię. Klacze iźrebiętabyĘ klinicznie zdrowe i po-
zo staw aĘ p o d stałą opieką lekarsko -weterynaryj ną.

Porody odbywały się głównie w godzinach nocnych, od
sĘcznl,a do maja każdego roku. Analizowane na podsta-
wie dokumentacji stadniny dane odnośnie do czasu ttwa-
nia ciĘy klaczy, masy ciała żrebięcia i czasu wstania od
porodu oraz Qzaslarozpoczęcia ssania od momentu wstania
przedstawiono w tab. 1.

Do badań pobierano krew ży\nązżyły szyjnej zewnętrz-
nej w 36-48 godzinie życiażrebiąt oraz siarę dojonąbez-
pośrednio po porodzie (do 30 minut) z lewej połówki gru-
czołu mlekowego w ilości 10 ml, przed pierwszym ssaniem
przez żrebię.

Siarę konserwowano azydkiem sodu o stęzeniu końco-
wrym 0,Ioń. Tłlszcz usuwano wiro waniem przez ż0 minut
ptzy 2800 obr./min. Kazeinę wytrącano w ciągu 24 h,
w temp. 37"C,roztworempodpuszczki l50 mg/l0 ml wody
destylowanej w stosunku objętościowym 1 : 100. Wykrze-
pioną w temperaturze pokojowej krew wirowano przez I0



minutprzy 2800 obrotóWmin. Białko całkowite w surowi- nikami innych autorów: I49 gll (I2), I20,I7 + 35,94
cach oznaczono metodą biuretową. Białko całkowite ser- ol1 (I3), I50 gll (2).
watki oznaczono lżywając odczynnika Benedicta (11.1. 

o''Żu*irtoSe 
6iałt<a całkowitego w siarze zależy,od,

RozdziaĘ elektroforetyczne surowicy i (2), atakże oó ich rasy (1, s). Ń'ba_
no na paskach bibuły Whatman nr l, w h'odnotowano różnicó w' póziomie
ł\rym o pH 8,6 (14). Na paski nanoszono go (tab. 2).pomiędzy średnimi z po-
surowicy źrebiąt i po 4 mikrolitry serw
troforezy: 5 h, napięcie 2l|Y,natężeni 1j;_1T5,1,:,ł*,::'^:?t:':I:::::_^..,)_.^* lalKa ca{Kowltego u poszczegolnycnków, określono Procentową zawartoś 

NarIy,dlatego tez średńia war-frakcji białka w badanej surowicy i wy oznlco\

tościbęzwzględne w białku całkowitym llnYch sezonów i Średnia wszYstkich
liczbowy opiuóo*urro statystycznie ńt< lzowałY się b,ardzo duŻylnrozrnltęm
cji w układzie nieortogońalńym. Istotno Yleniem standardowYm Po!o!19 sP9-
wano testem wielokrońego rozstępu Duncana. określono strzeŻenta PodająrównieŻtnnt autorzY (I,7): WY{_aje

korelację pomiędzy badanymi pńmetrami serwatki i su- się teŻ, Że znacznę roŻnicę oznaczanej wartoŚci białka
rowrcy. całkowitego w siarze, wynikaó mogą zróżnychtech-

Wyniki iomówienie
n7koznaczętiairożnegoterminupobrania,,plerwszej"
siary (I2, 1 3 ). Równiez stymulacj a układu immunolo -

U zwierząt które mająłożysko rzekome, siara jest gicznegoklacrylw okresie ciĘymożepowodowaćróz-
jedynym fuodłem odporności biemej. Charakterynlje nice w poziomach IgG w siatzę (głównej składowej
sięwysokimpoziomembiałka całkowitego,zależnym frakcji gamma globulinowęj) przry względnie stałych
od zawaĘch w niej immunoglobulin. W badaniach wartościach IgM i IgA (6).
własnychśrednipoziombiałkacałkowitegowserwatce Dominująca w surowicy frakcja albumin, w siarze
siary klaczy badanych w ciągu 4 sezonów wyżrebiei, stanowi znacznię mniej szy procent. W badaniach włas-
wynosił II2,4 g/r Wyniktenjestporównyłvalny zwy- nych, albuminy stanowiĘ średnio I4,5Y% alfa globu-

liny 1I,3oń, abęta globuliny 15,4Yo. Srednia war-
Tab. 1. Czas trwania ciąży l<laczy, masa ciała źrebięcia i czas wsta- tość be,zwzględna albumin w siarze, wynosząca

ł:r:l#"v oraz czas roz'oczęcia ssania od momentu wstania 
#;łkffilH,iHf?!Tir:J-,,,":,if,tl3_
ry, 5,4 g/l - konie pełnej krwi, 8,5 gll angloaraby).
Srednia wartość alfa globulin (I2,3 glL) stwierdzo-
na w badaniach własnych była zbltżona do wyni-
ków klaczy rasy haflinger i angloarabów, v,lyższa
natomiast o około 25oń od wynikow dla klaczy
pełnej krwi. Beta globuliny w badaniach własnych
wynosiły 16,9 gll. Byłtowynik.vqlższry odwarto-
ści uzyskanych u ras badanych przezCuradi i wsp,
(5), z wy jątkiem hafl ingerów.

Uzyskane w badaniach własnych wartości bez-
względne, podobnie jak i ich ldział procentowy,
vłykazyw ały zr ó żnic owani e w s e zonach. Naj wyż -
sze warto ś ci pro c entow e t b ezw zględne ob s erwo -

wano w pierws4m roku badań,natomiast
Tab.2. Wpływ sezonu wyźrebienia klaczy na poziom białka całkowitego jego
frakcji w siarze (g/t) G t s; min - max)

najniższe w 2001 r.

Najważniejszym dla źrebiąt składni-
kiem siary jest frakcja gamma globulino-
wa. Ma ona w siarze największy udział
procentowy i bezwzględny w całej zaw ar-
tości białka, w przeciwieństwie do suro-
wicy klaczy, w której dominuje frakcja
albumin. W wykonanych badaniach, war-
tość procentowa gamma globulin wyno-
siła 58,8oń, co odpowiada wartościbez-
względnej 66,7 gll. Wyższe wartości bez-
względne immunoglobulin - 111 + 38 g/l
- stwierdził Tischner i wsp. (13). Podob-
nie jak w przypadku białka całkowite-
go również zawartośc immunoglobulin
w siarze zależy od masy ciałaklaczy, jej

335 t 4,9
(325-341 )

335 t 7,1
(321 -349)

334 x8,2
(321 -345)

332 t 6,3
(321 -341 

)

335 t 6,5
(321 -349)

50,4 t 6,8
(40-60 )

52,0 * 7,6
(36-63)

54,7 t 5,9
(44.66)

52,2 t5,0
(46-60)

52,1 ł 6,4
(36-66)

57 ,4 ł 28,1
(20-120|

66,4 t 36,9
(30ł60)

58,3 ł 27 ,1
(20-1 05)

65,1 t 32,8
(28-1 25)

61,2 t 31,0
(20-1 60)

53,5 ł24,2
(1 0-85)

64,5 t 21,9
(35-125)

66,7 t 29,9
(30-1 30)

54,6 t 22,2
(30_100)

59,5 t 24,8
(1 0-1 30)

120,5 t 38,8
(36,5-1 79,0)

111,4 t 21 ,6
(29,5-148,0)

96,6 t 30,3
(31 ,5_1 55,2)

123,5 ł23,4
(58,0-146,5)

112,4 ł33,1
(29,5-1 79,0)

16,6 t 10,0
(3,5-49,5)

16,0 t 5,1
(2,5-27,1')

15,8 t 6,'t
(3,4-2l,1|

17,4 x7,3
(4,4-34,1)

16,5 t 7,6
(2,5-49,5)

12,7 x 3,9
(6,0-20,9)

13,'l t 5,3
(5,0-30,5)

10,6 t 4,5
(2,5-23,8)

12,5 t 4,9
(2,5-20,8)

12,3 ł 4 ,7
(2,5-30,5)

20,9 t 9,4A
(2,8-38,5)

19,2 ł7,7^
(2,5-40,2|

1 0,5 t 3,2B
(4,7-16,6)

16,5 t 3,9AB
(11,8-23,6)

16,9 t 8,2
(2,5-40,2\

70,3 t 28,0
(1 5,6-124,5)

63,1 t 15,5
(17,2-90,8)

59,7 t 19,5

|20,5-92,2|

77 ,'l x 21 ,3
(33,9-113,0)

66,7 t 23,1
(15,6-124,5)

Objaśnienia: A, B, C - istotność różnic przy p < 0,01
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Ryc. 1. Zawartość gamma globulin w siarze klaczy w zależności od
ich wieku

Ryc. 2. Zawartość gamma globulin w siarze klaczy y zależ-
ności od liczby urodzonych źrebiąt

rasy, a także od indyłvidualnych predyspozycji (1, 5,
8, 13). W przeprowadzonych badaniach nie wykaza-
no róznic statystycznie istotnych pomiędzy średnimi
wartościami immunoglobulin z poszczególnych lat,
jednak róznica pomiędzy średnimi skrajnymi wynika-
mi min. i max. w badanych latach w;mosiła aż 17,4 gll
(tń. 2). Natomiast prze dział pomiędry wpikami osob-
niczymi, min. i mak. wynosił 15,64 glI-I24,5 gl1r

Korelacj a pomiędzy wartością bezw zględną gam-
ma globulin, a ilościąbiałka całkowitego była wysoka
r : 0,88 (p < 0,001). Wynik ten świadczy o istotnej
zależnościpomiędzy §mi parametrami siary. Określo-
no równiez stopień zależności pomiędzy poziomem
IgG wchłoniętych z jelttado surowicy żrebięcia, apo-
ziomemwniej białka całkowitegor:0,7I (p < 0,001).
Potwierdza to dużązależnośó, poziomu białka całko-
witego w surowicy źrebięcia od immunoglobulin
wchłoniętychz siary.

Wykazana w badaniach własnych zalężnośc pomię-
dzy zawartością immunoglobulin w siarze, tj. ich do-
stępnością dla źrebtęcia a ich poziomem w surowicy

żrebiąt po absorpcji, wynosiła jedynie r:0,39
(p < 0,001). Swiadczy to, ze w;mik absorpcji je-
litowej nie jest wprost proporcjonalnie zależny
od ilości immunoglobulin w siarzę i ze o wyso-
ko ści odporno ś ci p o siarowej decyduj e transport
białek odpornościowych przęz błonę śluzową
jelit.

Dodatkowo zwraca uwagę fakt, że poziom
immunoglobulin w surowicy źrebtąt, po zakoń-
czonym okre sie wchłaniani a, był istotnie skore-
lowany z poziomem Ig w surowicy matek, r :
0,32 (p < 0,01).

Analtza statystyczna wpĘrłu miesiąca poro-
du na pozom białka całkowitego i jego frakcji,
nie wykazaŁa żadny ch i stotnych zalężno ści.

Wykonano równi eż analtzę statystyczną wpły-
wu wieku klaczy i urodzenia kolejnego źrebię-
cia na zmiany koncentracji immunoglobulin

w serwatce pierwszych partii siary. Stwierdzone wy-
niki ujemnej korelacji wskazująna spadek zawartości
immunoglobulin w siarzęwrazzwiekiem klaczy i ros-
nąc ąItc zb ąro dzonych żr ebiąt.

S zc ze gółow a analiza za p omo c ą analtzy gr aflcznej
i regresji liniowej, zależnościnajistotniej szej, z punk-
tu widzenia tych badań, frakcji gamma globulinowej
od wymienionych czynników, pozwoliła na określe-
nie dynamiki stężeń Ig w siarze. Analiza gtaflczna
spadku Ig w siarze z wiekiem klaczy (od 5 do 17 lat),
pozwoliła podzielić badane klaczę na dwa tworzące
się samoistnie przedziaĘ wiekowe ryc. 1. Pierwszy
przedziaŁ to klacze w wieku od 5 do 9 lat, u których
zawartość Ig w siarze w poszczęgólnych grupach wie-
kowych była podobna i nie wykazywała znacznych
rożntc pomiędzy osobnikami danej grupy. Wartości
średnie poszczegóInych grup wiekowych byĘ zbliżo-
ne. Re gresj ą liniową w pierwszym przedziale, wyka-
zano nięznaczny wzrost stężenia Ig w siarze wtaz
z wiekiem, o 0,47 gll (b: 0,47). Drugi przedziałwie-
kowy utworzył się z matek w wieku od 10 do 17 lat.
W tym przedziale wiekowym wyniki osobnicze im-
munoglobulin w siarze klaczybyĘ w poszczególnych
grup ac h wi ekowych, b ar dzo zr ó żnic ow ane. Charakte -

rysĘczna dla tego przedziału wiekowego była jednak
wyraźnatendencja spadkowa koncentracji Ig w siarzę
wrazzwiekiem o I,72 g/l (b: -I,7I). Powyższe wy-
niki wskazują jednoznacznlę na zmniejszającą się
z wiekiem matek zawartość immunoglobulin w sia-
rze. Najniż szy poziom immunoglobulin stwierdzono
w siarze dwóch l<7aczy l7-letrrich. W5mosił on33,9 gll
i26,6 gll, co pozwoliło ich źrebiętom uzyskać po za-
kończonej absorpcji jelitowej poziomy I4,0 glli7,3 gll
w Surowlcy.

Analiza metodą regresji liniowej koncentracji im-
munoglobulin siarowychwykazałaich spadek o 0,43 gll
(b : -0,43) wraz z rosnącą liczbąlrodzonych źrebiąt.
Dodatkowo zaobserwowano, że wTaz z kolejry,rn uro-
dzonym fo ebięciem konc entracj a immuno globulin w sia-
rze zmtenia się, będąc raz wysoką raz niską (ryc.2).
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Tab. 3. Poziom immunoglobulin
w siarze klaczy rodzących trzy-
krotnie oraz poziom immunoglo-
bulin w surowicy źrebiąt po za-
kończonej absorpcji jelitowej

1

1 999

2000

2002

53,28

47,18

90,01

17,06

12,78

1 6,40

4

,l999

2001

2002

80,52

71,70

97,46

8,98

10,85

7,68

6

1 999

2000

2001

38,54

70,46

54,09

5,69

11 ,36

6,82

7

1 999

2000

2001

75,97

69,92

65,19

8,72

11,20

15,96

11

1 999

2000

2001

105,2

Ą7,76

70,44

15,62

15,84

16,77

13

1 999

2000

2g02

85,40

58,04

88,52

13,62

1 3,,1 0

15,12

15

1 999

2000

2002

74,96

68,07

91,63

18,00

13,10

12,s3

24

1 999

2000

2001

58,27

78,12

35,32

25,12

,l3,88

14,99

31

2000

2001

2002

48,52

61,81

61,59

10,89

6,81

10,82

Dzięki czteroletniej
obserwacji klaczy ma-
tek w jednej stadninie
Zgromadzono do analiz
materiaŁ od 12 klaczy,
które trzy razy rodzlły
żrebięta w omawia-
nym okresie,Szczegó-
łowe wyniki badań
9 wybranych klaczy
matek przedstawiono
w tab. 3. Porównanie
skuteczności immuno-
logicznego zabezpte-
czania źrebiąt urodzo-
nychprzezvryżej omó-
wione klacze pozwala
zauważyć, że zawar-
tość Ig w siarze nie
miała decydującego
wpływu na odporność
posiarową żrebięcia
w poszczególnych la-
tach. Szczęgólnie wy-
raźnie widać to na
przykŁadzte klaczy
nr 11, której źrebtęta
z kolejnych trzęchIat
:uzyskaĘ podobne po-
ziomy immunoglobu-
Iin - 15,62 gll, 15,84
gl1', 16,77 gll, chociaż
zawartość Ig w siarze
tej klaczy w poszcze-
golnych latach była
bardzo zróżnicowana
i wynosiła kolejno
I05,2 gl1,47 ,76 gll,70
gll. U sześciu klaczy
(nr4,7,11, 15,24,3I)
ntższę wartości immu-
noglobulin w siarze
w jednym z sezonów
pozwoliły na lepsze
immunolo giczne za-

bezpieczanie źrebięcia w porównaniu z sezonem
z wyższąkoncentracją Ig w starzę. Potwierdza to, że
poziom immunoglobulin zabsorbowanych ptzez źre-
bięta nie był wprost proporcjonalny do zawartości tych
immunoglobulin w siarzę. Pomvala to sformułować
tezę,że zavlartośó immunoglobulin w siarzę powyżej
30 gllnie wpływa jlżznacząco na odporność posiaro-
wą źrebięcia, s zacowane go wg tr ójpr zedziałowej o c e-
ny koncentracj i immuno globulin surowiczych po za-
kończonej absorpcji jelitowej, Poziom Ig w siarze
ponizej 30 gll nie wystarcza do właściwej ochrony
immuno l o g icznej żr ebięcia ( 1 0 ). W s i arach klac zy b a-
danych w 3 sezonach stwierdzono przemienne wystę-

powanie wysokiego i niskiego stęzenia ganrma globu-
lin. Prawidłowość ta doty czyła 8 z 9 badanych klaczy.
łlko ujednej matki w dwóch kolejnych sezonach siara
miała prawie idenĘczną zawartość galnma globulin
(tab.3).

Wnioski

1. Poziom immunoglobulin w siarzę klaczy jest
stabilny do 9. roku Ęcia, póżniej zaznacza się duze
zr óżnicow anie o s obnicze z tendencj ą spadkową.

2. Brak jest wprost proporcjonalnej zależności po-
między poziomem immunoglobulin w drugiej dobie
życiażrebiąt a stęzeniem immunoglobulin w siarze.
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