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Estimation of colostlal ptotection of foals in the eatly neonatal pefiod

Surnmary

The aim of the study was to evaluate the level of passive immunity in foals during four years of observation.
We a|so decided to investigate the influence of the antigenic stimulation of fetus immunological system (indi-
cated in foals' sera before absorbing colostrum) on the level ofpassive transfer.

The investigations were conducted in a Thoroughbred stable during four consecutive breeding seasons.
Seventy nine sera from mares as well as 79 sera from foals before absorbing colostrum and 76 sera from foals
after suckling were examined. In the examined sera total protein level and its fractions were estimated using
electrophoretic analysis. In our experiment we discovered that 83.Ioń of the investigated foals had good pas-
sive protection (> 8g Ig/L in serum). Moreover, it was demonstrated that antigen stimulation of the fetuses (the
increase of c, B - globulins, IgM and immune complexes in serum of foals before suckling) |imited intestinal
absorption of colostral immunoglobu|ins.
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Moment przerwanla pępowiny to poczaJek zmian
adaptacyjnych w narządach noworodka do samodziel-
nego funkcjonowania, W ich wyniku dochodzi, między
innymi, do przestawienia gazowej wymiany łozyskowej
na płucną i podjęcia czynności oddechowej (8). Adap-
tacja termiczna noworodków do warunków środowisko-
wych j est zależna od wzrostu przemiany materii. U Żrę-
biąt produkcja ciepła następuje przede wszystkim na
dro dze termo genezy drzeniow ej, przy udziale muskula-
tllry ciała (9). Wzrost tempa ptzemlany materii umożli-
wia przejście z odżywiania płodowego, czyli oparlego
na glukozie, na odżywianie wysokobiałkowe (1, 5).
Wczesne podanie źrebięciu siary to nie tylko szansa na
uzyskanie właściwego statusu immunologicznego, ale
rowntęż uzyskania pokarmu potrzebnego do procesów
metabolicznych.

Zdr ow e żr ebtę z rozwinięĘmi o druchami s sania i po -
łykaniapowinno zacza§ ssać sutekw ciagu dwochpierw-
szych godzin Ęcia (13, 14). U koni rasy pełnej klwi
angielskiej okles od narcdzin do wstania wynosi śred-
nio od 30 do 140 minut, a okres od wstania do szukania
sutka około 7 minut (2).

S zczyt ab sorpcj i makromolekuł odporno ś ciowych
zprzewodu pokannowego u żrebia!przypada na około
6. godzinę po podaniu siary (6). Proces ten odbywa się
na całej szerokości i długości jelita cienkiego, i ma cha-
rakter nieselektywny (7). Zjawisko nieswoistego, czyn-
nego transportu immunoglobulin ptzez enterocyty za-
czynazanlkac od 15.-16. godziny życia, a koniec trans-
pofiu ma miejsce w 18. godzinie. W praktyce oznacza

to, ze w czasie od pierwszej do szóstej godziny zaopat-
tzęnię noworodka w siarę jest istotne dla jego przeżycta
(3). Przyje].o się, ze kontrolę koncentracji immunoglo-
bulin w surowicy żrebięcla wykonuje się w 24, godzi-
nie jego życia. Osiągnięcie poziomu 8 g (i więcej) im-
munoglobulin/L surowicy żrebięcia świadczy o uzys-
kaniu prawidłowej odporności posiarowej. Jezeli zawaT-
tość immunoglobulin w surowicy mieści się od 4 do
8 glL,jest to częściowy niedobór odporności biernej -
PFPT (pańial failure of p as s ive transfer), Zr ebtęta, u kto -

rych poziom immunoglobulin jest niższy od4 glL zalt-
cza się do grupy z niedoborem odpomości biernej - FPT
(failure of passive transfer) (4).

Celem badan było określenie poziomow biernego
zab ezpte czeni a immuno lo gi czne go żr ebiąt w okre si e
czterech lat. Postanowiono rowniez zbadaó wpĄłv in-
tensyrvności pobudzenia układu immunolog tcznego pło -
du (oznaczenia w surowicy przedsiarowej) na odpor-
ność posiarową źrebiąt.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1999-2002, na terenie

stadniny koni pełnej krwi angielskiej. W okresie prowadzo-
nych badań klaczę i ich źrebięta byĘ pod stałą opieką lekar-
sko-weterynaryjną i były klinicznie zdrowe.

Do badań pobierano krew pępowinową od 79 żrebiąt z tęt-
niącej żyĘ pępowinowej (surowica ,,0") oraz krew od ]6 żre-
btąt z żyĘ szyjnej zewnętrztej w 36.-48. godzinie (surowica
po zakończonej absorpcji jelitowej immunoglobulin siaro-
\Ąrych). Krew od 79 klaczy pobierano w 36.-48. godzinie po
porodzie z żyĘ szyjnej zewnęIrznej. Surowicę porcjowano



i przechowywano w temp. -20"C do momenfu
wykonania analiz. Białko całkowitę oznaczono
metodą biuretową (10). Rozdział elektrofore-
tyczny surowic wykonano na paskach bibuĘ
Whatman nr 1, w buforze weronalowym o pH
8,6. Czas elektroforezy: 5 h, napięcie 200 V,
natęzenie 10 mA na 8 pasków. Określono pro-
centową zawarlość poszczególnych frakcj i biał-
ka w badanych surowicach i wyliczono ich za-
wartości bezwzględne w białku całkowitym.

Zebrany materiał liczbowy opracowano sta-
tysĘcznie metodą analizy wariancjiw układzie
nieorlogonalnym. Istotno ść r óżnic oszacowano
testem wielokrotnego rozstępu Duncana, Obli-
częnia wykonano przy wlkorzystaniu pakretu
programów statystycznych SAS.

Wyniki iomówienie
Poziombiałka całkowitego w 36.-48, go-

dzinięĘciażrebiątbyłzróżnicowanywposzazęgóInych
sezonach. Wykazane różnicę statysĘcznie istotne po-
między sezonami przedstawiano w tab. 1. Srednia war-
tość białka całkowitego wszystkich źrebiąt wynosiła56,4
glL.ByŁawyższao I4,2 g/L od średniej surowic przed-
siarowych. Niemal identyczny przyrost białka całkowi-
tego o 7,4 gldl pomiędzy wynikami ptzed piciem siary
oruzpo zakonczonym transferze jelitowym podaje Rum-
baugh i wsp. (11).

W poszczególnych sezonach wyźrebień przyrostbiŃ-
ka całkowitego w surowicach żrebiąt był dość zróżni-
cowany i wynosił w: 1999 r. - I5,2 glL, 2000 r. - 5,3 gL,
200I r. - 19,6 glL iw 2002 r. - I7,9 glL,

Zmiany ilościowę albuminy surowiczej u żrebiąt, ja-
kie stwierdzono po wyssaniu siary wykazĄ spadek ich
procentowego udziahl w białku całkowitym surowicy,
ale wzrost ich zawartości bezwzględnej, w porównaniu
z odnośnymi wartościami w surowicy żrebtąt przed
piciem siary. Jedynie w 2000 r. obserwowano spadek
o 3,I glL wartości albumin w 36-48 godz. Ęcia w sto-
sunku do wyniku przedpiciem siary. Moznaprzypusz-
czać, że było to spowodowane gorszymi warunkami
ltrzymaniaklaczy w wymienionym roku, a niedostatki
dieteĘczne w okresie ciązy wpĘnęły na poziom albu-
min oznaczonych w surowicy żrebiąt po zakohczonej
absorpcji jelitowej. Zv,ryjątkiemdanych z2000 r., otrzy-
mane wyniki są zbliżone do ręzultatów otrzymanych
przez Rumbaugh i wsp, (11),

We wszystkich sezonach wyżtebień stwierdzono
wzrost poziomu gamma globulin surowiczych po ab-
sorpcji. Był onproporcjonalny do poziomówbiałka cał-
kowitego, co znajduje potwierdzenie w wysokiej kore-
lacji pomiędzy Ęmi parametrami po absorpcjir:0,77
(p < 0,001), utrzymującej się jeszcze w badaniu kon-
trolnym w 3.-4. tygodniu życiar :0,629 (p < 0,001).
Efekt wchłaniania jelitowego, tj. poziom Ig w surowicy
żrebiąt dwudniowych był tęż dodatnio skorelowany
zpoztomem immunoglobulin w surowicy klaczy ma-
tek r: 0,32 (p < 0,01).

P o p o dzi e 1 en tu żr eb iąt na grupy we dfu g tr o jpr ze dzta-
łowej oceny koncentracji Ig w ich surowicy po zakoń-
czonej absorpcji (I2) okazało się, ze 83,I%o wszystkich

Tab. 1. Białko całkowite i proteinogram surowic źrebiąt (g/L) po zakończo-
nym transferze jelitowym (36.-48. godzina życia) w 4 sezonach G + s; min.-
-max.)

żrebiąt znalazło się w grupie z właściwym biernym za-
bezpteczeniem immunologicznym (tj. wykaąrwało > 8g
IglL surowicy) (ryc. 1). Ta grupa żrebiątw poszczegól-
nych sezonach stanowiła 80,0%-85,7Yo (ryc. ż).

Sredni przyrost koncentracji immunoglobulin suro-
wiczych l źrebiąt po zakohczonej absorpcji jelitowej,
w stosunku do poziomu przed piciem siary, w kolej-
nych sezonach wynosiłw 1999 II,5 glL, w 2000 9,8
glL,w 200I - L3,0 glL,w 2002 II,I glL, Niski przy-
rost gamma globulin w surowicy żrebiąt w 2000 r. jest
trudny do interpretacjt, gdyż średni poziom immuno-
globulin siarowych w tym roku nie był najniższy i łl1z-
nosił 63,1 glL (ryc.3). NatomiastnĄniższa koncentra-
cj a Ig w siarze, tj. 59,7 glL pozwoliła źrebiętom w 200 1 r.

osiągnąó najv,ryższy poziomu immunoglobulin w suro-
wicy 14,5 g/L, Wynika z tego, że poziom immunoglo-
bulin w surowicy żrebiąt po absorpcji nie jest bezpo-
średnio zależny od zawartości tych immunoglobulin
w siarze klaczy (I5).
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Ryc. 1. Procent źrebiąt z całkowitym i częściowym niedobo-
rem gamma globulin (glL) oraz źrebiąt, które uzyskały pra-
widłową odporność posiarową (n : 76)
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Objaśnienia: A, B, C istotność różnicprzy p < 0,0l
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Ryc. 2. Skuteczność immunologicznego zabezpieczenia bada-
nych źrebiąt w poszczególnych latach
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Ryc. 3. Zależnośćpomiędzy poziomem alfa, beta i gamma glo-
bulin w surowicy przed §§aniem siary a biernym zabezpie-
czeniem immunologicznym źrebiąt w czterech sezonach

W 2000 r. poziom białka całkowitego w surowicy
klaczybyłnajniższy 62,0 glL w stosunku do wartości
zpozostałych lat: 7I,4 glL - 1999 t.,67 ,6 glL -200I r.,
70,I glL - 2002 r. Wynik ten istotnie statystycznle roż-
nił się z wartościami z 1999 r. i 2002 r. (p < 0,01). Po-
nadto w roku Ęm stwierdzono w surowicachklaczy naj-
niższe warlości albumin i beta globulin (15). Mimo tego
noworodki urodzone przezteklacze miŃy w surowicy
przed pobraniem siary najwyższy poziom białka cał-
kowitego (45,3 glL), co wynikało zpoziomu albumin
(30,4 glL) oraznajwyższych stwierdzonych wartości alfa
(6,4 glL) i beta (7,4 glL) globulin i niskiego poziomu
gamma globulin (I,I glL) (ryc. 3).

Te wyniki, a także stwierdzony najwyższy poziom
komp leks ów immunolo g iczny ch w surowicy przedsia-

rowej w 2000 r. skłaniajądoprzypuszczęIula, ze na sku-
tecznośc przechodzenia I g przez jeltta może mieć uj emny
wpływ stymulacja antygenowa płodu. Za domniema-
niem Ęm przęmawia równiez stwierdzenie najwyzszych
wartości gęstości optycznej (OD) dla IgM w 2000 r.

w surowicy przedsiarowej źrebiąt.Także wzrost pozio-
mu OD dla IgM pomiędzy oznaczeniemw godz.0. a w
36-48. godzinie życiabyłnajwyższy w tym roku. Naj-
większy wzrost wartości IgM, immunoglobuliny uczest-
niczag,ej w odpowiedzi pierwotnej, moze byó zwięany
z w cześniej zap o czątkowanymi reakcj ami obronnymi
płodu.

Przedstawione wyniki p o rw alaj ą domni emyw ac z du-
zym prawdopodobieństwem, ze uruchomienie czynnej
odpowiedzi immunolo g icznej przez płod wpłyłva uj em-
nie na zdolnośó wchłaniania immunoglobulin siarowych
przez noworodka.

Wnioski

1. Staranna opieka nad nowo narodzonymi żrebię-
tami nie gwarantuje wszystkim mvierzętom prawidło-
wej odporności posiarowej. W poszczególnych latach
obserwacji podobny procent fuebiąt wykazywał FPT
oraz PFPT, ataMę uzyskiwał prawidłowe bierne zabęz-
pieczenie immunologiczne.

2. Stymulacja antygenowa płodu, manifestująca się
wzrostem poziomow alfa i beta globulin, IgM oraz kom-
pleksówimmunologtcznych,ograniczaużrebiątabsorp-
cję jelitową immunoglobulin siarowych,
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