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Summaty

The aim of the study was to state the antibody level in foals' sera absorbed from the colostrum, specific
to selected pathogens. The investigations were conducted in a thoroughbred stable over fo,ur consecutive
breeding seasons. Thirty-seven sera from mares and 37 sera from foals after suck|ing as well as 37 whey
sampleiwere examined. In the examined sera and whey, the optic densities specific to 12 selected pathogen
antibodies in the IgM and IgG classes were estimated. The pathogens were selected by an Api test and were
subsequently prepared as suspended matter of 109in PBS concentration. Specific IgG and IgM levels were
tested by means of ELISA test.

Generally, the specific antibody levels in dams' §era were higher than in foalso sera. In our experiment
we detected a correlation between the level of specific antibody in dams' sera and the level of specific antibody
in foals' sera ofIgG class in 5 of 12 selected pathogens.
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Mikroorganizmy środowiskowe to jeden z czynni-
kóq od ktorych zależy stan zdrowia matki i potom-
stwa. Infekcje bakteryjne wywołuj ą u klaczy około
30% poronieh, a wirusowe 4-I4Yo, natomiast niein-
fekcyjnym p rzy czynomporonień przypisuj e sięznacz-
nie ntższy procent, np, ciązy bliżniaczej Ioń, wadom
łozyska 5oń, niedorozwojowi błony kosmówkowo-
-omoczniowej 0,5oń (19). Tło infekcyjne jest główną
przy czyną strat wynos zący ch w okresie prenatalnym
13,60ń, w okresie okołoporodowym - 2,Io^, a pouro-
dzeniowyrrr - 9,I% (I4).

Choroby infekcyjne żrebiąt dzieli się na dwie gru-
py: choroby noworodków i młodszych źrebtąt oraz
choroby źrebiąt starszych. W pierwszej grupie domi-
nuj ą infekcj e bakteryj ne. Mo gą pro w adzió do rozwoj u
po socznicy, stanów zapalny ch dro g oddechowych,
przewodu pokarmowego, układu ruchu - zwłaszcza
stawów. Najczęstsze zachorowania w okresie około-
p oro dowym wywołuj ą b akterie r o dzajll A c t in o b a c i l -

lus, Escherichia, Clostridium, Salmonella, Streptococ-
cus, sporadycznie Klebsiellą. W grupie źrebtąt star-
szych, w wieku od około 3. miesiąca życia, zachoro-
wania o p odłozu b akteryj nym wywołuj e Rho d o c o c cus
equi, B acillus pilformis, Clostridium perfringens typ A
i Clostridium dfficile (18, 19).

Celem badań było określenie w surowicy żrębiąt
poziomu przeciwciał zaabsorbowanych z siary swo-
istych wobec wybranych szczępow bakteryjnych.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na terenje stadniny koni peł-

nej krwi angielskiej, w czterech sezonach wyźrebień. Kla-
cze matki przebywały na terenie stajni matek od grudnia
roku poprzedzalącego wyzrebienie do odsadzenia, tj. lip-
ca-listopada roku następnego. Od kwietnia do pażdziemi-
ka klacze ze żrebtętami korzystały z pastwiska. Zrebięta
odsadzane łączone były w pary i pozostawały na terenie
stajni matek aż do zakończenia sezonu odsadzeniowego.
Potem parami przechodzlły do stajni dla roczniaków. Kla-
cze po odsadzeniu żrebtal przeprowadzane były czasowo
na teren stajni ogólnych. W okresie prowadzonych badań
klacze i ich źrebięta były klinicznie zdrowe i pozostawały
pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną. Materiał do ba-
dań pobrano od ż2 k|aczy i ich żrebląt (surowica klaczy
i siara - 37 próbek, surowica fuebiąt- 36 próbek). Do ba-
dań pob ierano krew z żyły szyj nej zewnętrznej o d klaczy
matek i ich źrebiąt w 36.-48. godzinie od porodu. Siarę zda-
jano bezpośrednio po porodzie (do 30 minut) z lewej po-
łówki gruczołu mlekowego, w ilości 10 ml, przed pierw-
szym s sanie m przez fu ebię.



Tab. 1. Wartości OD swoistych przeciwciał lvobec badanych patogenów w klasach IgM i IgG (i + s; min-max)

Nt
szGzepu

PatoOen

Sulowica klacry*'
1:100
n=37

lsGIgM

Sulowica źlebiąt*'
1 :100
n=36

lsGIgM

Siala * *'
1 :1000
n=37

|gM l lsc

Staphylococcus sciuri

SIaphylococcus sciuri

Staphylococcus sciuri

Sta p hy lo co cc u s xy lo su s

Stap hylococcu s xylosus

Staphylococcus aureus

StaphyIococcus aureus

SIreptococcus equi
subsp, zooepidemicus

Streptococcus equi
subsp. zooepidemicus

Ente ru b acle r a g lo me ra n s

Bhodococcus equi

salmonella enterica
set. Typhimurium

0,448 t 0,121
(0,1 12-0,678)

0,414 t 0,143
(0,01 7-0,725)

0,282 t 0,065
(0,084-0,444)

0,342 ł0,112
(0,026-0,582)

0,461 t 0,116
(0,287 -0,728\

0,378 t 0,079
(0,206-0,567)

0,476 t 0,076
(0,335-0,694)

0,308 t 0,100
(0,057-0,511)

0,382 t 0,175
(0,1 05-0,714)

0,227 ł0,052
(0,097-0,324)

0,306 t 0,079
(0,092-0,500)

0,583 t 0"l08
(0,330-0,849)

0,51 0 t 0,375
(0,047-1,408)

0,288 t 0,205
(0,006-0,71 2)

0,246 t 0,208
(0,025-0,755)

0,210 ł0,225
(0,000-0,876)

0,099 t 0,1 04
(0,000-0,362 )

0,3'l4 t 0,205
(0,049-0,758)

0,171 t 0,095
(0,021-0,478)

0,394 t 0,283
(0,01 5-0,934)

0,1 64 t 0,204
(0,000-0,661 )

0,061 t 0,048
(0,001-0,21 1 )

0,338 t 0,257
(0,049-0,959)

0,178 t 0,091
(0,027-0,395)

0,241 t 0,103
(0,073_0,486)

0,324 ł0,125
(0,093-0,557)

0,3'l8 t 0,105
(0,1 1 5-0,505)

0,'l85 t 0,113
(0,040_0,529)

0,270 t 0,130
(0,084_0,582)

0,281 t 0,123
(0,099_0,550)

0,298 t 0,134
(0,083-0,587)

0,170 t 0,104
(0,041 -0,51 7)

0,371 t 0,138
(0,1 01 -0,733)

0,365 t 0,131
(0,1 50-0,656)

0,2'l0 t 0,089
(0,068-0,461 )

0,379 t 0,125
(0,131_0,663)

0,554 t 0,352
(0,075_1,170)

0,118 t 0,13'|
(0,000-0,536)

0,144 t 0,179
(0,01 0-0,715)

0,203 t 0,254
(0,000-0,985)

0,106 t 0,143
(0,000-0,477)

0,262 t 0,156
(0,051 -0,676)

0,118 t 0,105
(0,027-0,490)

0,493 t 0,405
(0,059_1 ,430)

0,22'l 
= 

0,222
(0,000-0,856)

0,064 t 0,056
(0,000-0,303)

0,315 t 0,254
(0,012-1 ,174)

0,251 t 0,147
(0,036-0,602)

0,294 t 0,087
(0,1 36-0,480)

0,249 t 0,087
(0,034-0,454)

0,245 t 0,066
(0,1 37_0,382)

0,390 t 0,103
(0,21 5-0,608)

0,228 t 0,093
(0,094-0,417)

0,3'l6 t 0,110
(0,043-0,595)

0,405 t 0,092
(0,1 89-0,579)

0,308 t 0,123
(0,070-0,604)

0,171 t 0,133
(0,007_0,528)

0,121 t 0,068
(0,020-0,236)

0,327 t 0,095
(0,1 45-0,568)

0,458 t 0,122
(0,1 99-0,71 9)

0,388 t 0,295
(0,030-1,053)

0,224 ł0,234
(0,013-1,021 )

0,254 =0,232
(0,01 6-0,969)

0,095 t 0,123
(0,000-0,455)

0,144 t 0,189
(0,000_0,691)

0,245 t 0,169
(0,01 7-0,689)

0,150 t 0,112
(0,041-0,459)

0,440 t 0,248
(0,015-0,937)

0,215 t 0,215
(0,000-0,81 2)

0,072 t 0,062
(0,01 6-0,279)

0,236 t 0,248
(0,007-0,844)

0,385 t 0,187
(0,086_0,783)

Objaśnienia: * - numery szczepów bakteryjnych, które omawiane są w niniejszym opracowaniu; ** - 36-48 godz. od porodu; **x -
pierwsza siara pobrana w ciagu 30 minut od porodu

W sezonie 2001 r. pobierano od źrebiąt odsadzonych
głębokie wymazy z lewej części nosowej gardła. Materiał
mikrobiologiczny namnażano l, izolowano najczęściej wy-
stępujape szczepy balderyjne. Identyfikowano je testem Api.
Wybór izolowanych bakterii podaje tab. 1. Szczepy od nr 1

do nr 10 wyizolowano z dróg oddechowych zrebiąt odsa-
dzanych, Szczepy 11 i l2 to dodatkowo wybrane patogeny
o szczegÓlnej chorobotwórczoŚci w okresie wychowu ŹIe-
bial nI l l, a w okresie około urodzeniowym nr 12. Do
oznaczanl,a SWoiStoŚci klasy immunoglobulin opracoWano
test ELISA wzorujap się na pracy Stefaniaka (13). Kazdą
próbkę badano w trzech powtórzeniach, na płaskodennych
płytkach mikrotitracyjnych z polichlorku winylu (Nunc)
jako fazie stałej. Wartość gęstości optycznej (OD) bada-
nych prób odczytano przy długości fali 492 nm w czytniku
do mikropłytek (ImmunReade NJ 2000, InterMed). Jako
antygenu kontrolnego uzyto albuminy bydlęcej.

W przeprow adzony ch badaniach, poziom przeciwciał
swoistych określono w klasie IgM i IgG. Wyniki uzyskane
po zbadaniu surowicy klinicznie zdrowych klaczy trakto-
wano jako wartości odwoławcze przy ocenie poziomów
swoistych przeciwciał w surowicy żrebia!.

Antygenem do opłaszczeniafazy stałej byĘ marlwe bak-
terie o koncentracji 109/ml zawieszonę w PBS. Zawtesina
byLarozcieńczanaw buforze węglanowym w stosunku ob-
jętościowym 1 : 10 i nanoszonapo 50 pl do basenika. Pier"w-
sze przeciwciało zawięrała surowica badana rozcięiczona

1 : 100 i serwatka w rozcieńczeniu 1 : 1000 w PBS. Drugie
przeciwciało pochodziło zkoziej surowicy handlowej prze-
ciw IgG (H + L) konia znakowanej peroksydaząchrzano-
wą (Goat Anti-Equine IgG (H + L), Horseradish Peroxida-
se (HRP) Conjugate, SouthernIgGBiotechnology. Cat. No.
6040-05) w rozcieficzeniu 1 : 4000 w PBS oTaz zkoziej
surowicy harrdlowej przeciw IgM konia znakowanej per-
oksydazą chTzanow ą(Goat Anti-Equine IgM, Horseradish
Peroxidase (HRP) Conjugate, Serotec, Cat. No.AA 133P)
w rozcieńczeniu 1 : 10 000 w PBS.

Zebrany materiał liczbowy opracowano statystycznie
metodą ana7izy wariancji w układzie nieortogonalnym.
Istotność różnic oszacowano testem wielokrotnego rozstę-
pu Duncana. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu
pakietu programów statystycznych SAS.

Wyniki iomówienie
Brak skute cznę go zab ęzpieazeni a siarowe go moze

prowadzic do wystąpienia ostrych posocznic przębie-
gaj ący ch naj c zęś c i ej z zap alęniem stawó w (6) . O zna-
częniu tego zagrożenia dla źrebtęcia śwtadcząItcznę
dane pi śmiennictwa p o dkre ś laj ąc ę zw iązęk pomiędzy
hypogammaglobulinemią a rozwoj em posocznicy (8,
I2). Przeciwciała siarowe chronią żrebtęta równiez
przęd paciorkowcami. Klaczę po przębytych zakażę-
niach Streptococcus equi mogą przękaTryac żrebię-



tom z siarą oraz w niewielkich ilościach
z mlekiem przeciwciała chroniące je przed
infekcją. Są to IgG odpowiedzialnę za obro-
nę systemowąi IgA zapewniające miejsco-
wą ochronę przewodu pokarmowego (17,
1 8).

W surowicy badanych klaczy najwyższe
średnie wartości OD dla przeciwciał swo-
istych klasy IgM zaobserwowano wobec
Salmonella enterica subsp. enterica sęr,

Ęphimurium (I2*), Staphyloco c cus s ciuri
(Ix) i Staphylococcus aureus (7x). Wartoś-
ciprzeciwciał IgM anty Rhodococcus equi
(I1*) i Enterobacter aglomerans ( 1 0*) byŁy
najntższe (tab. 1). Nie stwierdzono tóżnic
istotnych staĘsĘcmie pomiędzy wartościa-
mi OD wobec patogenów w badanych la-
tach. Sezonem z najmniejszą stymulacją
odpowiedzi pierwotnej (IgM) był 1999 t.,
w którym odnotowano najwięcej najniż-
szych wartości OD wobec badanych pato-
genów. Najwyższe wartości gęstości opĘcznej wkla-
sie IgM stwierdzono natomiast w latach 200I i2002,
Stwierdzenienajwyższych wartości OD dla IgM swo-
istych wobec 

^S. Ęphirnurium ( 1 2x), zarówno w przy -
padku średniej dla grupy, jak i wyników dla poszczę-
golnych sezonów, wskazuje na zllaczną obecność
w środowisku tego patogenu, grożnego bardziej dla
nowo narodzonychżrebiątniż dla ich matek.

Srednie wartości OD swoisĘch przeciwciał klasy
I gG wob e c p ato g enów wykaryw Ńy dlże zr ó żni c owa-
nie. Najwyższe czteroletnie średnie stwierdzono
w przypadku S. sciuri (I*), Streptococcus equi subsp.
zooepidemicus (8*) oraz R. equi (I1*) (tab. 1). Wyso-
ki poziom OD wobec S. sciuri (1*) wydaje się oczy-
wisty, ponieważ drobnoustrój ten jest rozpowszech-
niony w środowiska,Iecz duzy niepokój budzi !\1lso-
ki poziom przeciwciał swoistych wobec S. equi subsp.
zooepidemicus (8*) t R, equi (1 1*). Pierwszy z nich
j est często izolowany z drógrodnych klaczy (3 , 7 , II),
u których może wywoĘwać stany zapalne macicy
t gruczołu mlekowego (I, 2, 16), a drugi jest niebez-
piecznym patogenem dla żrebiąt. Najniższe wartości
OD stwierdzono wobec E. aglomerans (10*).

Najsłabszą odpowiedź w klasie IgG wobec bada-
nych patogenów, odnotowano w surowicy klaczy
w 2000 r. Natomiast najintensyrvniejszą reakcję ob-
serwowano w 2002 r. Róznice statystycznie istotne wy-
stąpiŁy w przypadku 4 drobnoustrojów: S. sciuri (2*),
S. xylosus (4*) 

^S. 
xylosus (5*) §. equi slbsp. zooepi-

demicus (9*). Najwyższe wrynlki gęstości optycznej
statystyczntę różnę od pozostaĘch sezonów odnoto-
wano w 2002 r. Moze to sugerowac zwiększony kon-
takt klaczy - matek z drobnoustrojami, jednak nie
można tych wartościuznac za dowód choroby, ponie-
ważpozostałe parametry oznaczone w surowicy kla-
czy,t1. białko całkowite i jego frakcje oraz kompleksy
immunologiczne pozostawały w normie (20), a kla-
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Ryc. 1. Średnia wartość OD wobec patogenów dla swoistych przeciwciał
klasy IgG w surowicy klaczy matek i ich źrebiąt po zakończonej absorpcji
jelitowej, badana w 36-48 godz. po porodzie
Objaśnienie: * nazwy patogenów przyporządkowal]e numerom na rycinie
podano w tab, 1

cze były klinicznie zdrowe w okresie prowadzonych
badań.

W siarze (ab, 1) najvryższe średnie wartości OD
przeciwciŃ swoisĘch klasy IgM stwierdzono wobec
S. Ęphimurium (12*), S. aureus (7*), ,§. xylosus (4*).
Najnizszy poziom OD odnotowano w przypadku
S. equi subsp. zooepidemicus (9*), E. aglomerans
(10*).Niepokojący jest fakt utrzymywania się w sia-
rzę zę wszystkich cztęręch sezonów najwyższego po-
ziomu swoisĘch przectw ctał wobec,S. Ęphimurium
(12*) i wzrost poziomu wobec R. equi (1 1*). Najwyż-
sze wyniki średnie zaobserwowano w 2000 i 2002 r.
W pozostaĘch dwoch latach obserwacji odnotowano
ni skie i najniższe śre dnie warto ś c i swoi stych p r ze clw -
ciał klasy IgM wobec wszystkich patogenów.

Najwyzsze wartości OD swoistych IgG odnotowa-
no, podobnie jak w surowicy, wobec S. equi subsp.
zooepidemicus (8*) t S. sciuri (1*). Wysoki poziom
IgM wobec S. Ęphimurium (12x) potwierdził sięrów-
nięż w przypadku IgG. Podobną tendencję zaobser-
wowano w poziomach przeciwciał klasy IgG swoistych
wobec R. equi (11*). Ichpoziom wzrastałwkolejnych
latach. Najwięcej najvryższych wartości OD, istotnie
rożnych od pozostałych sezonów, było w 2002 r. Naj-
niższę wyniki stwierdzono w 1999 r.

Ocena zmiany swoistych przectwciał klasy IgM
w surowicy żrebtąt,po absorpcji immunoglobulin, wy-
kazała najwyższe średnie poziomy wobec §. Typhi-
murium (I2*), S, equi subsp. zooepidemicus (9*)
i E. aglomerans (I0*), a najniższe wobec drugiego
zbadanych szczepów S. equi subsp. zooepidemicus
(8*). W poszczególnych sezonach, zabezpteczente
bierne wobec patogenów miało podobny poziom.
Zwraca jednak uw'agę fakt, że w kolejnych latach
stwierdzono wzrastający poziom przectwciał swo-
istych wobec S. xylosus (4*), S. xylosus (5*), S. equi
subsp. zooepidemicus (8*).



Wartości OD swoistych przeciwciał klasy IgG
świadczą ze ab s orpcj a j elitowa dostar czyła źrebiętom
biernej odpowiedzi wobec badanych bakterii zwyjąt-
kiem E. aglomerans (10*). W przypadku tego drob-
noustroju poziom przeciwciał swoistych oznaczony
przed piciem siary był wyższy ntżpoziom oznaczony
po absorpcji, a jego średnia wartość wynosiła 0,139.

W przypadku R. equi (1 1*) i §. Typhimuriurn (12x)
stwi erdzon o, że p oziom swo i stych p r zę ciw ciŃ znaczą-
co wzrósł w porównaniu z wartościami prawie zero-
wymi przed piciem siary i osiągnął wysoki poziom
w surowicy w 3 6. -4 8. godz. ży cia. Wykazany w bada-
niach własnych wzrost po absorpcji poziomu swoistych
przeciwciał wobec R. equi rożni się od wyników in-
nych autorów (5, 15). Uważają oni, że w przypadlll
tego drobnoustroju odporność żrebtęcia jest wynikiem
narastania odporności własnej w okresie wychowu,
a nie wynikiem zabsorbowania Ig z stary. Znaczęnię
odporności siarowej wobec R. equi potwierdzająna-
tomiast Prescott i wsp. (9, 10). Interpretację badań nad
j ako ścią zab ezpieczanta bierne go wobec R, e qui kom-
plikuje fakt s§mulacji układu immunologiczrrego koni
przezniepatogenn ę szczepy środowiskow e, nierozróż-
nialne od zj adliwy ch przy uży ct,s, konwencj onalnych
meto d diagno styc zny ch (4).

W przeprowadzonych badaniach własnych stwier-
dzono, ze poabsorpcyjne wartości Ig w surowicy źre-
biąt są zbliżonę do stęzenia immunoglobulin w suro-
wicy matek, co potwierdza wykazana wcześniej do-
datnia korelacja (21).

W 36,-48. godzinie życia w surowicy żrebiąt po-
ziom swoisĘchprzeciwciał, był wobec badanych pa-
togenów zbliżony do wartości stwierdzonych w tym
czasie w surowicy matek (ryc. 1). Wartości OD dla
IgG przeciw,. S. sciuri (2*), S. sciuri (3*), .§. xylosus
(4*),.§. aureus (6*), S. aureus (7*), R. equi (I1*) są
uklaczy nieco wyższe od wyników w surowtcy żre-
biąt (50%), nieomal iden§czne (I7%) w przypadku
S. xylosus (5*) i E. aglomerans (I0*), aniższe (33%)
w przypadku obydwu szczępow S. equi subsp, zooepi-
demicus otaz S. Ęphimurium (12*) i S. sciuri (I*).

Ponadto stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy
poziomem swoisĘch przeciwciał w surowicach źre-
biąt i ich matek wobec S. s ciuri (2*) 0,47 5 (p < 0,00 1 ),
S. sciuri (I*) 0,779 (p < 0,001), S. sciuri (3*) 0,732
(p < 0,001), S. equi subsp. zooepidemicus (8*),0,894
(p < 0,001), R. equi (Ir) 0,1I] (p < 0,001). Poziom
przeciwciał w opisyrvanych korelacjach był v,ryższy
w surowicy żrebiąt od wartości w srrrowicy matek wo-
bec §. sciuri (1*), S. equi subsp. zooepidemicus (8*).

Reasumując można stwierdzić, ze w wyniku absorp-
cji jelitowej, poziom przeciwctń swoistych w surowi-
cy żrebiąt jest zblizony do poziomu przeciwciał w su-
rowicy ich matek.
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