
Ptaca otyginalna Original paper

Wykrywanie obecności lgM i lgG
w surowi cv fuebiąt przed ssaniem sia]y

AN NA WŁODAR CZY K-SZYDŁOWSKA, WOJ Cl ECH NOWACK!

Zakład Prewencji ilmmunologii Weterynaryjnej Katedry iKliniki Rozrodu, Chorób Plzeżuwaczy
oraz Ochrony ZdrowiaZwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław

Mechanizmy ochrony nowego życia sączynne jlż
w momencie krycia/inseminacji klaczy. Sprawnte dzia-
łaj ąca odpowiedźkomórkowa, humoraln a orazmecha-
nizmyoczyszczaniamacicy,zapewniajązstępującejdo
macicy moruli lub wczesnej blastocyście warunki
spr zyjając e dalszemu rozwoj owi (I 9, 2 I, 2 5 ). Rozro st
trofoblastu prowadzi do powstania błon płodowych,
którychzadantem jestamoĘzacjawazówmechanicz-
nych oraz izolacja płodu od środowiska zewnętrzne-
go. Czpniki środowiskowe, takie jak bakterie, wiru-
sy, grzyby orazróżne czynniki nieinfekcyjne, mogĘ-
by uszkadzać łozysko lub płód (I,20,23). Jego częś-
ciową ochronę zapewnia w tym okresie rozwijający
się, własnyukład immunologiczny. Do około 100. dnia
rozwoju płodu wykształcają się centralne i obwodowe
narządy immunolog lczne. Obecno śc limfocytów we
krwi krążącej stwierdzono około I20. dnia rozwoju
płodowego. U płodow poddanych wewnątrzmacicz-
nej sĘmulacji antygenowej, przectwctała klasy IgG
vłykazano juz w 180.-210. dniu rozwoju, co świadczy
o łm, ze płódjestw stanie identyfikować niektóre an-
tygeny t rozwinąc przeciwko nim odporność czynną
(8-10). Badania płodów końskich wykazńy, ze domi-
nującą immunoglobuliną w surowicy płodowej prze-
ciwko Leptospira pomona jest IgM i IgGa ( 1 5). Reak-
cję na antygeny leptospirozowe zaobserwowano u pło-
dów już od 135. dnia Ęcia (3), W surowicy żrebtąt
bezpośrednio po urodzenhl się, w klasie IgG stwier-
dzono tylko izotyp IgGa. Natomiast po zakończonym
trans ferze j elitowym immuno globulin siarowych, po-
twierdzono obecność IgGa, IgGb, IgG(T) (14), Prace

badaw cze, doĘ czące immunolo gii okresu neonatalne-
go, sąjednak do tej pory nieliczne.

C elem b adah było okre ślenie p oziomu pr zeciw ciaŁ
klasy IgM i IgG w surowicy żrębiątprzedwyssaniem
siary or az oznaczenie p ozi omu immunokomp leks ów
w surowicy klaczy iichźrebiąt.

Matetiał imetody
Badania prowadzono na terenie stadniny koni pełnej krui

angielskiej w latach 1999-2002. Ogółem badaniem objęto
50klaczy pełnej krwi angielskiej i ich żrebiętaorazIklacz
rasy wielkopolskiej i jej 3 żrebięta.

Klaczematki przebyw Ę na terenie stajni matek od grud-
nia roku poprzedzającego wyźrebienie do momentu odsa-
dzenla, tj. lipca-list-opada roku następnego. Żrebięta odsa-
dzanepo ukończeniu pół roku życiałączone były w pary
tej samej płci tak, aby różnica wieku pomiędzy nimi nie
przekraczała dwóch tygodni. Zrebięta w utworzonych pa-
rach pozostawaĘ na terenie stajni matek aż do zakończe-
nia sezonu odsadzeniowego. Potem cała grupa w parach
przechodziła do stajni dla roczniaków. Klacze po odsadze-
niu źrebiąt przenoszone były czasowo na teren stajni ogó1-
nych, skąd po zażrebieniu wracały do stajni matek.

Klacze i ich źrebiętażywione były wg nolTn opracowa-
nych dla tych grup mvierząt;' podstawą diety było ziarno
owsa i siano łąkowe z wyjątkiem okresu poprzedzającego
sezon wy żr ebień 2 0 0 0 r., kiedy z przy czyn ekonomicznych
wprowadzono do zywienia dodatek sianokiszonki. W se-
zonie zimowymkażdego roku zwierzęta otrzymywaĘ mar-
chew i otręby pszenne, atakże dodatek ziama kukurydzy.
W okresie zy.wienia letniego od kwiętnia do pażdziernika,
klacze ze żrebiętamiprzebywaĘ na pastwisku.



W okresie prowadzonych badań klacze t ich źrebięta byĘ
pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną i byĘ klinicznie
zdrowe.

Materiałem do badań była krew pępowinowa, którą
pobierano od żrebiąt z tętntącej zyły pępowinowej (suro-
wica ,,0") oraz pobierana krew z żyĘ szyjnej zewnętrznej
w 36.-48. godzinie i 3.-4. tygodnhlżycia. Krew od klaczy
pobierana w 36.-48. godzinie po porodzie z żyŁy szyjnej
zewnętrznej. Uzyskaną surowicę porcj owano i przechowy-
wano w temp. -20'C do momentu wykonania analiz.

Białko całkowite w surowicy ozl7aczano metodą biure-
tową ( 1 1 ). Rozdziały elektroforetyczne surowicy wykona-
no na paskach bibuĘ Whatman nr 1, w buforze weronalo-
wym o pH 8,6 (26). Na paski nanoszono po 18 mikrolitrów
surowicy przedsiarowej orazpo 12 mikrolitów pozostĄch
surowic. Czas elektro forezy : 5 h, napięcie 200 Y,natęzenie
10 mA na 8 paskow. Określono procentową zawafiość po-
szczególnych frakcji białka w badanej surowicy i wyliczo-
no ich zawat1.ość bezwzględnąw białku całkowitym.

Immunoelektroforezę wykonano w I,2oń żelu agarowym
Difco-Noble w buforze weronalowym o pH 8,2. Reakcję
precypitacji pomiędzy antygenem (badane surowice) a su-
rowicą odpornościową (uzyskana we własnym zakresie
l<rólicza surowica odpornościowa przeciw białkom suro-
wicy konia) wykonano na szkiełkach podstawowych (17).

W celu potwierdzenia prawidłowego rczpoznaniaobecnoś-
ci IgG wykrywanych surowicą l<róliczą przeprowadzono
dodatkowe badanie immunoelektroforetyczne surowicy
źrebiąt przedpiciem siary, z owczą surowicą handlow ąprze-
ciw białkom IgG (H + L) konia (Sheep Anti-Horse Immu-
noglobulins IgG (H + L) firmy The Binding Site nr katalo-
gowy: AIN22'7lI20997; numer kodu 260).

Kompleksy immunolo gi czne oznaQzano wg Swierczyń-
skiej i wsp. (18). Metoda tapozwala ilościowo oznaczyć
kompleksy immunologiczne (antygen przeciwciało) w}4rą-
conę z badanej surowicy przy lżyctll PEG-6000 (glikol
polietylenowy).

Do oznaczania klasy immunoglobulin opracowano test
ELISA wzorując się na pracy Stefaniaka (16). Każdąprob-
kę badano w trzech powtorzeniach, na płaskodennych płyt-
kach mikrotitracyjnych z polichlorku winylu §unc) jako
fazie stńej. Wartość gęstości optycznej (OD - optic densi-
ty) badanych próbek odczytano przy długoś ci fali 492 nm,
w czytniku do mikropĘtek (ImmunReade NJ-
2000, InterMed). Jako antygenu kontrolnego
uzyto albuminy bydlęcej. Poziom IgG ozna-
czano wg schemafu opracowanego we wła-
snym zakresie, stosując: kozie przeciwciała
swoiste anĘ IgG (H + L) konia, zawarle w su-
rowicy handlowej (Goat Anti Equine IgG
(H + L) Purifled (LINLB) Antibody) oraz
kozią surowicę handlową anty IgG (H + L)
konia skoniu gow aną z p eroksydazą chr zano -

wą (Goat Anti Equine IgG (H + L) Horsera-
dish Peroxidase (FIPR) 1,0 ml Conjugate). An-
Ęgen stanowiĘ IgG badane w surowicy. War-
tości bezwzględne odczytywano z krzywej
standardowej (24). Wańość OD dlaIgM ozna-
czono wg schematu opracowanego we włas-
nym zakresie z użyciem przeciwciał: swo-

istych zkoziej surowicy handlowej anty IgM konia (Goat
Anti Equine IgM firmy Serotec) otazprzeciwciał swoistych
zkoziej surowicy handlowej anty IgM konia skoniugowa-
nych z peroksydazą chrzanową (Goat Anti Equine IgM:
HRP Purfied IgG conjugated to Horseradish Peroxidase
(HRP) liquid 1,0 ml/1,0 mg), Antygen stanowiĘ IgM
badane w surowicy (24).

Zebrany materiał liczbowy opracowano statystycznie
metodą anallzy wariancji w układzie nieortogonalnym.
Istotność różnic oszacowano testem wielokrotnego rozstę-
pu Duncana. Obliczenió wykonano wykorzysfując pakiet
programów statys§cznych SAS,

Wyniki i omówienie

Stanzdrowtażrebnejl<Iaczymabezpośredniwpływ
na r o 
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ój fizj olo giczny źreb i ęci a. Chroni c zne infek-

cje i inwazje pasozytniczeklaczy mogą stać się przy-
czynąnaruszenia Śródmacicznej izolacj i płodu przed
czynnlkami zewnętrznymi, a co Za Ęm idzte mogą
doprowadzić do poronienia, przedw czesnego porodu
lub urodzenia słabego żrebięcia (7, 22). Niedobory
białka i witaminy A u klaczy ciężarnych, mogą pro-
wadzió do urodzenia źrebtąt z niedowagą tj. poniżej
30 kg. Niska masa ciała żrebiątmożębyćteżzwiąza-
na z Ił ótszym okre s em ciązy. Ciąża u koni trwa około
340 dni (310-370) (2),W trakcie przęprowadzonych
badań własnych ciĘa u klaczy trwała średnio 335
+ 6,43 (32 I -33 4). Natomiast średnia masa rrro dzonych
żrebiąt wynosiła 52,5 kg+ 6,2 (36kg-66 kg). Wska-
zuje to, ze obserwowanę źrebięta urodzlĘ się dono-
sZone.

W badaniach własnych średni poziom białka całko-
witego w surowicy fuebiątwynosił 42,2 gl|. Wielkość
ta w porównaniu do wartości w surowicy klaczy -
matek była o 25,5 gll niższa (24). Zawartość białka
całkowitego u nowo narodzony ch fu ebiąt pełnej krwi
w badaniach Rumbaugh i wsp. (13), wynoslła 43 gll.
Poziom albumin wedfug tego autora wynosił 30 gll,
co stanowi 7 0% białka całkowitego. Frakcj a globulin
miŃawartośó 13 gll.

Srednia procentowa zawartość albumin w badanych
próbkach ,,0", wyrroslła 69,7. Śrędnia alfa globulin

Tab. 1. Poziom białka i jego frakcji (g/l) w surowicy źrebiąt przed piciem
siary w 4 sezonach wyźrebień §+ s; min-max)

2,2 x 1,1^
(0,4-5,3)

1,1 t 0,5Bc
(0,3-1,8)

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

0,8 t 0,4c
(0,2-1,9)

1,5 t 1,0
(0,2-5,3)

43,4 t 11,5
(14,8-74,8)

45,3 t 9,1
(25,0-58,0)

37,9 t 5,0
(27 ,6-43,2|

41 ,6 t 5,5
(32,5-55,0)

42,2 ł9,5
(14,8-74,8)

29,6 t 6,8
(9,3-46,0 )

30,4 t 6,1
(19,9-42,3)

26,5 t 3,8
(14,2-3,| ,7|

31,4 x 4,2
(23,1-37,8)

29,4 ł6,4
(9,3-46,0)

5,5 ł2,2
(1,8-12,9)

6,4 ł 4,2
(0,9-20,5)

4,1 t 1,6
(1,9-8,5)

4,'l x2,1
(1,2-9,3)

5,1 t 2,8
(0,9_20,5)

6,1 ł 2,7
(1 ,6-13,3)

7,4 ł2,5
(3,4-14,1)

5,8 t 1,8
(3,4-10,6)

5,3 t 1,0
(3,7-6,9)

6,2 ł2,4
(1 ,6-1 4,1 )

Objaśnienia: A, B, C istotność różntc przy p < 0,0l



Ryc. 1. Immunoelektroforeza
przedsiarowych surowic źre-
biąt z immunosurowicą króli-
czą:. strzał|<i białe - immuno-
globuliny klasy IgM; strzałki
czerwone - immunoglobulina
klasy IgG; strzałki żółte - frak-
cja albumin

Ęm braku immunoglobulin u rodzących się źrebiąt,
Stanowisko takie wynikało prawdopodobnie z ogol-
nej wiedzy na temat braku transferu łozyskowego,
małej Itczby badań nad płodami końskimi, trudności
z p o zy skani em dobrej j ako ś c i materi ału b adaw c ze go,
charakterystycznego dla tego okresu. Związane byŁo
również z problemami technicznyml dotyczącymi
oznaczęnia znikomych ilości IgM i IgG w surowicy
żr ebiąt pr zed przyj ęciem siary ( 1 2). Ob ecno ś ć immu-
noglobulin w surowicy nowo narodzonych żrebiąt
stwierdził McGuire i wsp. (4) testem radialnej immu-
nodyfuzji. Wyk ył on w niektórych badanych surowi-
cach obecność IgM i IgG, natomiast niewykazałobec-
ności IgA i IgG(T).

W chwili obecnej wiadomo, że ułJad immunolo-
giczny płodów końskich jest w stanie wytwarzać im-
munoglobuliny IgM i IgG, jednak ilość ich u zdrowych
żrebtąt powinna być jak najniższa. Stwierdzane po-
ziomy IgM to 2 glIiIgG 1,3 g/1 (13). Bosted (3) poda-

j e, że dopu szczalna warto ść c ałkowita immuno globu-
lin powinna wynosić pontżej 2,4 gll.

W badaniach własnych obecność immunoglobulin
IgM i IgG wykazano bezpośrednio w surowicy przed-
siarowej metodą imunoelektroforezy i testem ELISA
or az w sp o s ób p o śre dni p opr zę z wykazante ob e cno ś c i
immunokompleksów.

W badaniu immuno elekroforetycz nym 7 9 . surowic
źr ebiąt pt ze d s s ani em siary, vqlkazano ob e cno ś ć I gM
u 63 badanychźrebiąti obecność IgG u 7I,ttżywając
surowicy króIiczej anty białkom sufowicy konia
(.yc. 1). Spośród surowic, w ktorych stwierdzono obec-
ność IgG, wybrano losowo 10 próbek. Swoistą suro-
wicąhandlową anĘ IgG konia potwierdzono obecnośó
IgG we wszystkich przypadkach (ry c. 2).

W surowicy ,,0" 75 żrebiąt oznaczono poziom im-
mrrnoglobulin IgM i IgG testem ELISA. W przypadku
IgM określono średniąwartości OD. W prąpadku IgG
dysponowano standardem i przeliczano OD na war-
tości bezwzględne w gll.

W 1999 r. zaobserwowano najniższąwartość OD
0,288 dla IgM statysĘc znie różnąod poziomów,stwier-
dzanych w pozostĄch sezonach (p < 0,01). Srednie
wartości IgM uzyskane w latach 2000-2002 był ury-
równane izbliżonę do średniej z wszystkichbadan,tj.

lf

Ryc. 2. Immunoelektroforeza przedsiarowych surowic źrebiąt
z przeciwciałem owczym anty IgG konia

l

{

F

wynosiła II,8%o, beta
globulin I 4,7 oń, galnma
globulin 3,8o/o. Odpo-
wiadające im średnie
wartości bezwzględne
przedstawiono w tab. 1.

Wartości bezwzględne
p o szcze gólnych frakcj i
w sezonach i średnia
czteroletni a były zblt-
zone do siebie. Jedynie
w przypadku 7-globulin
stwierdzono róznice wy-
soko istotne statystycz-
nie, Nie wpĘwaĘ jed-
nakone narożntcew po-
ziomie biŃka całkowite-
go Występujące pomię-
dzy sezonami. Wydaje
się, ze u nowo narodzo-
ny ch żr ebtąt naj wi ęks zy
wpływ na poziom białka
całkowitego mają war-
tości alfa i beta globulin,
co jest szczegolnie wi-
doczne y wynikach
z2000 r. Sredni poziom
gammaglobulinw4se-
zonach był niższy od
wyników uzyskanych
przęz Rumbaugh i wsp.
(13), tj. od wartości
2,6 gll.

Początki badań nad
statusem immunologicz-
nymżrebtąt wiązĄ się
z poglądem o całkowi-

l.-
)(



0,3]2. Wskaznik ten był wy-
soki i stanowił prawie 67Yo
poziomu l klaczy matek -
0,559. Wyniki stwierdzone
w surowicy żrebiątpo zakoń-
czonej absorpcji jelitowej im-
munoglobulin siarowy ch oraz
w 3.-4. tygodniu Ęciażrebiąt
byĘ podobne i wynosiĘ odpo-
wiednio 0,463 i0,469 (24).

Najnizszą średnią wartość
bezwzględną IgG odnotowano
w przedsiarowej surowicy żre-
biąt, w 200I r. (0,006 g/l),
anajunryższąw 2002 r. (0,022
g/l). Sredni wynik całejbada-
nej grupy - 0,013 gll,był porownyvvalny z wynikiem
0,03 mg/ml (subizotyp IgGa) oznaczonym przęz
Sheoran i wsp. (14).

Obecność w badanych sezonach różnych poziomów
immunoglobulin IgM i IgG, w surowicy żrebtątprzed
piciem siary potwierdza zróżnicowaną zdolność od-
powiedzi immunologtcznej płodu na anĘgeny środo-
wiska,

Oznaczanie kompleksów immunolo gtczny ch
w przypadku noworodków ludzkich pozwala na wy-
krywanie zakńeńwę wczesnym okresie rozwoju i pod-
jęcie odpowiednich krokow zapobiegawczych (5, 6).
W prze dstawianych b adaniach żr ebiąt pr ze d s s aniem
siary (tab. 2), metoda ta pozwala stwierdzić różnę
poziomy tego parametru w badanych sezonach. Wy-
kazano różnicę staĘstycznie istotne (p < 0,01). Oce-
niany wskaźnik był najwyższy w 2000 r. co moze
świadczyć o intensywniejszej ekspozycji żrebtąt na
anĘgeny środowiskowe niz w pozostaĘch latach. Po
zakohczonej ab sorp cj i j elitowej p oziom kompleksów
immunolog iczny ch w zr osŁ nięznacznię w stosunku do
badaniaprzed ssaniem i osiągnął wartość 0,161 w dru-
giej dobie ży cia or az 0,I7 9 w 3 -4 tygodniu ży cia (24).

Wniosek

S tan immunolo giczny żr ebięcia mo że byó o c eniany
na p o dstaw ie oznaczania konc entracj i immuno globu-
lin i kompleksów immunologicznych w surowicy
noworodka przed ssaniem siary. Podwyższenie tych
parametrów świadczy o zwiększonym kontakcie pło-
duz antygenami.
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Sezon n Klacze n
Źreb ęta godz

,,0
n

Źrebięla godz.

36-48
n

Źrebięla 3-4
tydzień

1 999

2000

2001

2002

)

25

20

20

14

79

0,34'l t 0,320
(0,140-1,700)

0,193 t 0,090
(0,098-0,1 62)

0,297 t 0,170
(0,090_0,743)

0,236 t 0,130
(0,090_0,502)

0,271ł0,210
(0,090-1,700)

23

19

20

13

75

0,177 t 0,103AB
(0,01 7-0,465)

0,210 t 0,059A
(0,1 22-0,336)

0,062 t 0,043c
(0,01 4_0,1 76)

0,145 t 0,079B
(0,01 4-0,288)

0,149 t 0,090
(0,01 4-0,465)

22

20

16

14

72

0,184 t 0,110
(0,088-0,600)

0,'l50 t 0,048
(0,086_0,278)

0,136 t 0,037
(0,086-0,21 8)

0,171 t 0,135
(0,074-0,564)

0,161 t 0,090
(0,074_0,600 )

24

20

17

12

73

0,174 t 0,057AB
(0,080-0,306)

0,187 t 0,038AB
(0,118-0,292)

0,148 t 0,029B
(0,1 00-0,21 2)

0,222 t 0,112^
(0,1 22-0,51 8)

0,179 t 0,065
(0,080-0,51 8)

Objaśnienia: jak w tab, 1.


