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Select haematological and immunologica! indices of Arabian males in lelation to theil age
Summary

The aim of the study was to determine the influence of age on the level of some physiological indices in Arabian
mares bred in the Białka stud (Lublin region). Blood tests (erythrocytes, hematocrit, haemoglobin, leukocytes, class
G immunoglobulins (Ig G), lysozyme, haptoglobin) were conducted on every mare at monthly intervals - the last
four months of pregnancy and the six lactation months. The level of select indices were analysed in the fotlowing age
groups: 5-8 years-old (24 mares), 9-11 years-old (15 mares) and 12-18 years-old (9 mares). The Ig G level increased
together lvith the mares' age in both physiological periods. Moreover, a significant difference in the hematocrit
level between 5-8 year-old mares and 12-18 year-old ones was stated: 40.26+3.99lll and 37.93+4.76,|/l respectivety.
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Adaptacja zwlerząt do określonych warunków fizjo-
logicznych i środowiskowych wiĘe się z szeregiern
zmian metabolicznych i odpornościowych ustroju, któ-
lrych wyrazem jest poziom wskaźnikow krwi. lch sto-
sunkowo d:użazmlenność moze wynikać zróżnjc gatun-
kowych, rasowych, płci, wieku, stanu fizjologicznego
i stanu zdrowia, a takżę warunków utrzymania. W nie-
licznych badaniach dotyczących wpływu wieku na po-
zioln wskaźników krwi koni stwierdzono zróżnicowa-
nie parametrów gospodarki że7azowej - wyższe stęże-
nte żelaza i zwiększony współczynnik wysycenia trans-
feryny surowiczej u starszych koni (7), zmiany w pozio-
mie kortyzo7u - niższe stęzenie tego hormonu podczas
treningu u koni 2-letnich w porównanilze starszymi (1 1),
spadek aktyrvno ś ci fo s fatazy alkali cznej w r az z wi ekiem
koni (l0). W badaniach prowadzonych u koni dziko zy-
jących w Nevadzie i Oregonie (USA) stwierdzono istotne
statystycznie rożnice w poziomie hemoglobiny, hemato-
krytu, Iiczby erytrocytów i leukocytow w zalezności od
wieku koni (l4),

Celem pracy było określenie wpływu wieku na po-
ziom wybranych wskaźników hematologicznych i im-
munologicznych u k7aczy arabskich w dwóch okresach
ftzj o7o giczny ch zaaw an s owanej ciĘy i l aktacj i .

Mateliał i metody
Badaniami objęto klacze czystej krwi arabskiej w Stadni-

nie Koni Białka koło Krasnegostawu (woj. lubelskie). Wa-
runki utrzymania, zywienia i pielęgnacji dla wszystkich kla-
czy były ujednolicone i zgodne zprzylętymi normami dla kla-
czy źrebnych i karmiących (13). Klacze były żywionę ziar-
nem owsa i sianem łąkowym, Ponadto w sezonię zimowym
otrzymywały marcherł, i otręby pszenne, a w okresie żywie-
nia letniego korzystały z pastrviska. Pobieranie krwi przepro-
wadzono u każdej klaczy jeden raz w miesiącu w godzinach
rannych w cztęrech ostatnich miesiącach ctĘy (od 8 do l l

miesiąca) i w ciągu całego okresu laktacji (od 1 do 6 miesią-
ca). Badania krwi obejmowały określenie liczby erytrocytów
i 1eukocytów, oraz warlości hematokrytu i poziomu hemoglo-
biny metodalni przyjętymi w badaniach klinicznych (16), ozna-
czenie w surowicy krwi: stęzenia immunoglobulin klasy G
zrno dyfikowaną m etodą i mmunodyfu zji r adi alnej według
Manciniego (|2)przy ńyciu zestawu diagnosĘcznego ,,BIND
A RlD TM" firmy The Binding Site, stęzenia haptoglobiny
me to dą enzy maty czną wykorzysfuj ąc ze staw diagnostyczny
,,PHASE TM RANGE" firmy Tridelta Development oraz
aktywności lizozrymu wedfug zmodyfikowanej metody Shuga-
ra (15), Anallzie poddano poziom wybranych wskazników
krwi u następujących grup wiekowych klaczy:5-S-letnie (24
klacze),9-11-letnie (15 klaczy) oraz I2-18-1etnie (9 klaczy).

Do statystycznej oceny wyników zastosowano kom-
puterowy program statystyczny SPSS.

Wyniki iomówienie
Średnie wartości i odchylenia standardowe oznacza-

nych parametrów hęmatologicznych dla poszczególnych
grup wiekowych klaczy przedstawiono w tab. 1. Wyni-
ka z nich, że najstarsze zbadanychklaczy miały w okre-
sie laktacji istotnie niższą wartość hematokrytu w po-
równaniu do klaczy najmłodszych. Warlości pozostĄch
wskaźników hematologic zny ch dla p oszczególnych grup
wiekowych klaczy były bardzo zbliżone, w przypadku
leukocytów zauw ażono niewielki, statystycznie nieistot-
ny spadek ich liczby wTaz z wiekiem klaczy.

Wpływ wieku na wartość wskaźnika N/L, jak rów-
nież poziom granulocytów segmentowanych i limfocy-
tów (tab. 1) stwierdzono juz we wcześniejszych bada-
niach własnych (2), uzyskując dodatnie wysoko istotne
współczynniki korelacji pomiędzy wiekiem klaczy a od-
setkiem granulocytów segmentowanych i poziomem N/L
oraz ujemny pomiędzy wiekiem a odsetkiem limfocytów
przy P < 0,00l. Odsetek granulocy.tów segmentowanych
przyjmował wartości od 49,4 + 10.8 (5-8-Ietnie klacze),



Tab. 1. Wskaźniki hematologiczne z uwzględnieniem wieku i okresu fizjologicznego (ciąża,
laktacia) klaczy (i+s)

Objaśnienia: średnie oznaczonęróżnymi literami w kolumnach róznią się istotnię: '\ 
oprry p -

0,01; ', 
l'przy p < 0,05

52,5 + 8,04 (9-1 1-letnie) do 64,I + II,6Yo(12-1 8-letnie)
w okresie zaawansowanej ciĘy oraz 50,07 +9,8ż,53,5
+ 11,1 i 60,3 + 7I,5oń, odpowiednio dla grup wiekowych
klaczy, w okresje laktacji. Wskaźnik N/L zmieniał się
wTaz z wiekiem k7aczy od 1,3 + 0,61 (5-8-1etnie), 1,58 +
0,84 (9-11-letnie) do 2,73 + I,43 (12-18-letnie) w za-
awansowanej ciązy orazI,33 + 0,61, 1,52+0,]4i2,ż6
+ 1,06, odpowiednio, podczas laktacji. Poziom limfocy-
tow wyno si ł d7a p o szcze gó lnych grup wiekołv y ch : 4 4,I 8
+ II,64, 41,6 + 9,5 i 30,'7 + I0,37oń w okresie póżnej
źrebności oraz 42,4I + 10,01, 40,23 + 10,19 i 31,5 +
8,58oń u klaczy karmiących.

Badania prowadzone u koników polskich (9) wykaza-
ły wzrost liczby granulocytów neutrofilnych, a spadek
Iiczby leukocytów i odsetka limfocytów wTazzwiekiem,
co równiez zauważono u badanych klaczy arabskich.
Natomiast nie stwierdzono podobnej tendencji w zmia-
nach dotyczących poziomu hematokrytu i hemoglobiny,
wartości Ęch wskaznikow czerwonokrwinkowych według
cytowanych autorów wzrastały wTaz z wiekiem koni.

Gliński i Wernicki (6) podają ze spośrod 4 klas im-
munoglobulin u koni, Ig M, Ig A, Ig E, zawartość IgG
jest jednym z najistotniejszych wskaźników odporności
humoralnej. W surowicy koni stęzenie immunoglobulin
klasy G wynosi 5,0-37,4 gll,przy czym ich poziom uwa-
runkowany jest różnymi czynnikami, wśród których
możnawymienić rasę, płeć, wiek, sezon i stan odzywie-
nia koni (3,6, I7). Wyniki oznaczeń wskazników im-
munologicznych zawarto w tab. 2. Stwierdzono wzrost
stęzenia immunoglobulin klasy G u starszych klaczy, wy-
kazljąc dodatnią wysoko istotną (P < 0,001) korelację
między wiekiem a poziomem Ig G 1r,, - 0,26).

Aktywność lizozymll koni w stosunku do lizozymu
świń, bydła i psa jest dwukrotnie większa ( 1), a jego ilość

Tab. 2. Wskaźn i ki immu nol ogic zne z uw zględnienie m wieku
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podobnie jak u bydła za\eży od
sezonu, rasy i stanu ftzjologtcz-
nego zwierząt (l, 4, 5). Równiez
białka ostrej fazy, do których za-
7iczana jest haptoglobina, od-
zwierciedlają stan aktywacji
układu odpomościowego, a ozla-
czanie ich w ramach monitorin-
gu zdrowotności pozwala wyła-
niać grupy mvierzątw fazie stresu
immunolo g iczne go (8 ). Wskaź-
niki nieswoistej odporności hu-
moralnej -lizozym i haptoglo-
bina nie wykazały istotnego sta-
tystycznie zrożnicowania w za-
leżności od wieku klaczy.
W okresie ciĘy nteznacznie wry ż-

sze st ęzeni e lizozy mu o dno tow ano u klac zy n aj s tars zych.
Uzyskane wyniki badań własnych i dane piśmiennic-

twa wskazują że wiek koni jest czynnikiem róznicują-
cym poziom niektórych parametrów krwi, jednakze nie
dochodzi do odchyleń o d norm przyj ętych za ftzj olo gicz-
ne (3, 18, 19).
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i okresu fizjologicznego (ciąża, laktacja) klaczy (-x+s)

n

5-8 lal

9-1 1 lal

12-18 lal

24

,l5

9

9,62 x 1 ,14

9,19 t 1,57

9,72 x 1 ,0'|

42,13 ł 4,87

41 ,46 t 3,33

41 ,96 t 3,89

9,48 x 1 ,34

8,95 t 1,12

9,Ą7 =0,73

8,89 t 1,47

8,68 t 1,97

8,44 t 1,83

5-8 lat

9-11 lal

12-18 lal

24

15

9

9,32 ł 0,92

9,30 t 1,43

8,76 t 1,05

40,26 t 3,99A

40,46 t 5,61a

37,93 t 4,76Bb

9,04 t 1,07

9,30 t 1,54

8,70 t 1,10

8,88 t 1,90

9,00 t 1,82

8,58 t 1,89

n

|sG sl

Laktacja

l-izozym, U/pl I Haploglobina, mg/ml

5-8 lat

9-11 lat

12-18 lat

24

15

9

10,45 t 1 ,43A

10,84 t 1,44a

12,02 t 1,19Bb

1,79 t 1,05

1,54 t0,82

2,05 t 0,71

1 ,65 t 0,45

1,B0 t 0,49

1 ,66 t 0,49

11,32 ! 1,82Aa

12,44 x 2,D[B

12,0t x 1,75b

2,10 t 0,91

2,11 t 0,96

1 ,99 t 0,89

1,81 t 0,34

1 ,96 t 0,39

1,97 x 0,62

Objaśnienia: jak w tab. 1,


