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Summary
The aim of the study was to estimate the level of Ig G,, Ig G, and IgM in colostrum and calves' serum

obtained just following after parturition and 48 hours and 4 weeks of life.
The study was carried out on a large commercial dairy farm over the period of a year and examined 100

calves and their mothers. The investigated colostrum§ were examined for specific gravĘ and IgG,, IgG, and
lgM levels were estimated in colostrums and calves' serums using the ELISA test.

The specific graviĘ of the investigated colostrums was 1.032-1.06l and the total immunoglobulin level was
23.8-68.ó g/l. The total immunoglobulin |evel in calves serum obtained on the second day of life was lower
than 5 gll in 25o/o of the investigated calves, and higher than 15.1 gll in 3loń of the calves
l ROy*ordś,;, ,,..,1ri,,rUńnńlośióbuliń; ],colostru m

Budowa łozyska u krów prawie zupełnte uniemozli-
wia łozyskowy transport Ig pomiędzy matkąa płodem
(ż, 3 2) w zw iązktl, z ty m w celu o chrony przed p owsze ch-
nie występujapyrni w środowisku zewnętrznym drobno-
ustrojami, cielęta zdane sąna przeciwciała otrzymane
w ciągu pierwszych 48 godzinpo porodzie z siarąmatki
(25), zanimich własny system odpornościowy będzie zdol-
ny do skutecznej odpowiedzi immunologicznej (5, 15).

Zarowno surowica, jak i siara u krow zawierającztery
klasy immunoglobulin. Są to IgG, IgM, IgA i IgE (31).
Podstawowąimmunoglobulinąu bydłajest IgG z jej pod-
klasami IgG, i IgG, która stanowi ok. 80% wszystkich
immunoglobulin (18). W surowicy stosunek obu podklas
jest porownywalny, natomiast główną róznicą pomiędzy
surowicą a siarą jest d:użo Wższy poziom IgG, w pro-
dukowanej bezpośrednio po porodzie siarze, wynoszący
7 : 1 (IgG, : IgGr) (29). Zawartość poszczególnych klas
immunoglobulin w siarze jest indywidualniebardzo zroż-
nicowana. Dlatego też ctelęta otrzymują niejednakową
ich ilość, nawet jeśli wypijają taką samą objętość siary
w tym samym czasie po porodzie. Ponadto, zawartość
immunoglobulin w siarze bardzo szybko maleje i w ko-
lejnych porcjach jest ich zdecydowanie mniej.

Najdłużej (do 21. godziny po porodzie) wchłanianą
immunoglobulinąjest IgG,IgA przyswajane jest do 21.
godziny, a IgM tylko do 16, godziny,ptzy czym najsku-
te czniej ab s orb owaną immuno globuliną z s iary j e st właś -

łaniana jest IgG, a na-
dowodniono . ż€ przy-
sze, im gorszajestja-

kość siary i im mniej zostało jej pobranej (30). Nato-
miast w przypadkll wchłaniania IgG, zaobserwowano
ne gatyłvną korelacj ę pomiędzy efektywno ścią wchłania-
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nia a całkowitą ilościątej immunoglobuliny w siarze. Ob-
serwacje te wskazują na fizjologiczne limitowanie iloś-
ci globulin, które zostaną wchłonięte z określonej obję-
tości siary (4).

Celem przeprowadzonych badań było porównanie
koncentracji przeciwciał IgG,, IgG, i IgM siarze krów
or az w surowicy cieląt p obran ej zar az po urodzeniu, w 4 8 .

godzinie i w 4. tygodnil życia.

Matetiał imetody
Materiał do badań pobierano przez okres jednego roku. Gru-

pę doświadczalną stanowiło l00 cieląt i ich matki, wybrano je
spośród zwierząt nalezapych do kompleksowej fermy krów
mlecznych. Badaniern objęto zwierzętaprzęz okręs 4 tygodni,
od momentu porodu do 28. dnia życia cielęcia. Cielęta odsa-
dzano zarazpo urodzeniu i umieszczano w indywidualnych koj-
cach cielętnika. Przęz pierwsze 3 dni pojono je siarą od włas-
nych matek, o temperaturze37"C, wiadrami ze srnoczkiem. Od
28. dnia życia otrzyml.wały mleko pasteryzowane, ponadto od
10. dnia dostawały owies gnieciony.Przez cały okres odchowu
miały wolny dostęp do wody oraz otrzymywały preparaty mi-
nęralno-witaminowe. Buhajki przeznaczano do sprzedaży, a ja-
łówki po osiągnięciu dojrzałości płciowej na remont stada.

Kręw do badań pobierano od krów bezpośrednio po poro-
dzie z żyły rnlecznej, w tym samym czasie zdajano ok. 100 ml
siary. Następnie pobierano krew od nowo narodzonych cieląt
z żyły szyjnej zewnętrznej, Kolejne próbki krwi od cielal po-
bierano w drugiej dobie ich życta (48. godzina) orazw 4. ty-
godniu zycia.

Oceniano równiez ilośc wypitej przez poszczególne ciel ęta
siaty oraz czas, w którym to nastąpiło.

Pobraną siarę pozostawiano w temperaturze pokojowej na
ok. 2 godziny, a następnie mierzono kolostrometrem jej cięzar
właściwy. Próbki krwi inkubowano w temperaturze pokojowej
przez24 godziny, następnie wirowano przy 3000 x gprzezI0



Tab. 1. Skuteczność absorpcjijelitowej Ig siarowych w bada-
nych grupach. Badanie lv 48. godzinie życia cielęcia

Tab. 2. Srednie wyniki wybranych badań w poszczególnych
grupach zwierząt

Objaśnienia: * 0. godz, przed odpojeniem siarą; ** 48. godz.
badanie w drugiej dobie zycia; *** 4. tydz. badanie w 28, dniu
zycia cielęcia

min. Uzyskaną surowicę kolekcjonowano i przechowywano do
momentu oznaczania, w temperaturze minus 20'C. Do próbek
siary dodawano podpuszczkę w celu jej wykrzepienia. Po-
zyskirł,aną serwatkę, wirowano z prędkością 10 000 x gprzez
10 minut, a uzyskany supęllatant kolekcjonowano i przecho-
wywano do momentu badania w temperaturze minus 20oC.

Do oznaczęnia koncentracji przeciwciał zastosowano test
irtmunodyfu zj i radialnej, z uży ci eln s urowic kóz z anty -by dIę-
cym TgG,, IgG, i IgM (20).

Do weryfikacji statystycznej użyto testu analizy wariancji,
testu t-Sfudenta oraz testu Duncana wszystkie na poziomie istot-
ności a - 0,05.

Wyniki iomówienie
Na podstawie sumy koncentracji (g/1) poszczególnych

klas immunoglobulin w surowicy cie7ąt z 48. godziny
ich ży cia, doświadczalną grupę krow i ich potomstwa po-
dzielono natrzy grupy: dobrą (D), dostateczną (Ds) i złą
(Z). PrzyleJo kryteria podzińll zawatlre w tab. 1.

Jałówki stanowiły 80% wśród noworodków grupy D,
5'7ońw grupie Ds, a w grupie Z jałówekbyło tylko 50%.
Buhajki stanowiły 38%o, ajałówki 6żoń wśród wszyst-
kich nowo narodzonych zwierząt.

Masa właściwa badanej siary wynosiła średnio 1,048,
a średnia koncentracja immunoglobulin całkowitych
kształtowała się na poziomie 52,4 gll. Najwyższa była
wgrupie D (1,061) przy średniej koncentracji Ig64,5 gll.
W grupie Ds tnasa właściwa siary była nieco niższa
(1,052), przy wyższej koncentracjiIg w serwatce (68,6
g/1). W grupie Z zarowno masa właściwa (1,032), jak
i stęzenie. immunoglobulin (23,8 g/l) były najntższe
(tab.2, ryc. 1). Róznice statystycznie istotne stwierdzo-
no zarówno w przypadku masy właściwej, j ak i koncentra-
cji immunoglobulin pomiędzy grupami D i Z orazDs i Z.

Ryc. 1. Srednia koncentracja (g/l) IgG,,
krów w poszczególnych grupach
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Ryc. 2. Średnia koncentracja Ig całkowitych w surowicy cie-
ląt (g/l) w poszczególnych grupach tuż po porodzie, w 48. go-
dzinie i 3.-4. tygodniu życia

Cielęta średnio wypijały I,ż5Iitra siary w ciągu 1 go-
dziny i 10 minut. Największą ilość siary (1,7 1) i w naj-
krótszym czasie (4ż minuty) łyypłały cielęta z grupy D.
Najmniej siary (1 1) wypr.laĘ cielęta z grwy Z i zajmo-
wało im to najwięcej czasu (średnio l05 minut) (tab. ż).

Srednia koncentracja inrmunoglobulin w surowicy krwi
badanych cielal wynosiła: bezpośrednio po urodzeniu
0,6 gl1, w 48. godzinie po urodzeniu 1ż,9 gll w 4. tygod-
nilżycia8,6 gll.

Bezpośrednio po urodzeniu surowice cieląt zawierały
śladowe ilości immunoglobulin w grupie D (0,2 g/1) i Ds
(0,1 g/l), natomiast w grupie Zkoncentracja Ig była duzo
wyższa (średnio I,4 gll) (tab, 2, ryc. ż).Różnice staty-
stycznie istotne zanotowano pomiędzy koncentracją Ig
surowiczych tuz po urodzeniu u cieląt z gnlpD iZ oraz
DsiZ.

Największą ilośc przeciwciał siarowych w 48. godzi-
nie ĘciawchłonęĘ cielęta z glwy D (średnio aż26,3 gll).
U noworodkow z grupy Ds wartość ta wyniosła średnio
8,7 gll, a w grupie Z jedynie 3,7 gl1 (tab. 2, ryc. ż).
W tym wypadku roznice statystycznie istotne stwierdzo-
no w przypadku grupy D i Ds, D i Z orazDs i Z.

Koncentracja Ig w surowicy cieląt spadła w ciągu
pierwszych4 Ęgodni Ęciazarowno w grupie D (10,7 g/l),
jak i Ds (4,3 gll), natomiast wzrosła w grupie Z (I0,8 gl1)
w stosunku do wartości z 48. godziny życia(tab.2,rya.ż).
Statystycznie istotne różnice zanotowano tylko pomię-
dzy grlpąD aZ.
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Koncentracia | 
0. godz.-

cieląt w g/| 
| 4. tydz.***

1,061 t 0,01

64,5 t 13,1

Ą2 t16

1,7 x0,2

0,2 ł0,2

26,3 t 5,3

10,7 t 3,6

1,052 t 0,01

68,6 t 14,5

55t8

1,3 t 0,6

0,1 t 0,3

8,7 t 'l ,3

4,3 t 1,1

1,032 t 0,003

23,8 t 3,9

105 t 30

1t0,7

1,4 
= 

1,2

3,7 t 1,0

10,8 t 6,6



Koncentracj ę poszczęgólnych klas immunoglobulin
w siarze krów oraz surowicy cielal w kolejnych bada-
niachprzedstawiono w tab. 3.

O hipogammaglobulinemii i nieprawidłowym przeka-
zywanil odporności biernej u bydła świadczy koncen-
tracja immunoglobulin surowiczych w 48. godzinie Ęcia
cielęcia poniżej 5 g/1 (1) lub 5,5 gll (16). Koncentracje
poniżej 6 gll sprzyjają również występowaniu biegunek,
zapaleipŁuc i posocznic oraz zwiększająryzyko padnięć
w czasie odchowu cieląt (11). WśródbadanychclęlątZ1oń
nie o siągnęło zadowalaj ącej konc entracj i immuno globu-
lin w surowicy w 48. godzinie ich życia (grqaZ).

Według Stott i wsp. (30), cielętazabezpieczone w stop-
niu dostatecznym to te, u których średni poziom prze-
ciwciał całkowitych w surowicy wynosi 8,5 g/l. Po-
wszechnie panuje pogląd, że cielęta są właściwię zabez-
p ieczone odp orno ś cią b ierną gdy konc en tr acj a prze ciw -
ciał w drugiej dobie zycia waha się pomiędzy 13,5-15,1
gĄ QĄ. Prawie połowa (44%) badanych cieląt zostało
zakwalifikowanych do grupy Ds (5,1-15,0 gllIg) przy
średniej koncentracji immunoglobulin 8,1 gll.

Dla tych zbadanych cieląt, u których koncentracje Ig
całkowitych w 48 godzinie życia przewryższńy I5,I gll
utworzono grupę D. Srednia koncentracja immunoglo-
bulin surowiczych w 48 godzinie życia wyniosła w tej
grupie ażż5,3 gll.Taka ilość przeciwciał powinna prak-
tycznte wykluczyć mozliwość wystapienia chorób,
w przypadku prawidłowych warunków zywienia iltrzy-
mania. W badaniach innych autorów średnia surowicza
koncentracja Ig osiąga poziom v""1rużnie Wżs7ry Q9,9 g1)
(1a) lub zdecydowanie niżsry od 16,5 g/1 (13) do 18,7 g/l
(1). Cielęta, które osiągnęły najwyższąkoncentrację Ig
c ałkowitych stanowiĘ 3 I oń b adany ch zw ier zaJ.

Wartość immunologiczna siary zależy prawie całko-
wicie od poziomu immunoglobulin (19). Prostą metodą
diagnosĘczną określaj ąc ązaw artośc immunolaktoglobu-
lin w siarze jest pomiar jej masy właściwej. Gęstość
względna wynosząca powyzej 1,047 jest przez jednych
autorów uznawalua za bardzo dobrą, mieszcząca się
w przedziale 1,037-1,046 za dobra. natomiast spadajapa
poniżej I,036 za złą(Iż). Według innej skali (3) siara
bardzo dobra to ta, której ciężar właściwy przeWacza
I,07l, siara dobra mieści się w granicach 1,070-I,057,
za miemąl;;znawana jest siara o ciężarze I,056-I,044,
a za złąta o ciężarze ponizej 1,044. Na tej podstawie
siary krów z grupy D mogą zostać Llznane za dobre lub
bardzo dobre w zależności od przyjętej skali, w grupie
Ds zabardzo dobre lub zaledwie mierne, a w grupie Z
bez względu na przyjętą skale za złe.

Koncentracj a przeciwciał w badanej siarze wyniosła
średnio w grupie D 64,5 gll,aw grupie Ds 68,6 g/l. Obie
te wartości klasyfikowane są w tym samym przedziale
iuznane zabardzo dobre (12), lub mierne (3). Najnizszą
koncentracj ę immunoglobulin całkowitych zanotowano
w siarze grqpy Z średnio 23,8 gll. Brak bezpośredniej za-
lezności pomiędzy koncentracją immunoglobulin, a cię-
żarem właściwym w przypadku grupy D i Ds spowodo-
wany był prawdopodobnie faktem, ze pomiar kolostro-
metrem jest pomiarem szacunkowym, silnie uzaleznio-
nym od czynników zewnętrznych (np. temperatury oto-
czenia), które mogą wpĘwać na płynnośc siary (4).

Tab.3. Średnie koncentracje przeciwciał klas IgG,,IgG, i IgM
siarze i surowicy cieląt w poszczególnych badaniach

Objaśnienia: * 0. godz. przed odpojeniem siarą; ** 48. godz.
badónie w drugiej dobie zycia; *** 4. tydz. - badanie w 28. dniu
życia cielęcia; **** n.o. - warlość nięoznaczalna przy zastoso-
waniu standardowych metod

Według Butler (9), koncentracja IgG w siarze tużprzed
porodem powinna zawierać siępomiędzy 30-200 gll,przy
czym IgG, powinno stanowió ok,'75% (średnio 46,4 gll).
Natomiasi wg Abel i wsp, (1) siara powinna zawteraó
przeciętnie o d 6,3 -9 4,9 gl l Ig przy wzaj emnym sto sunku
poszczególnych przeciwciał: IgG, 85.3 % ; IgG. 6,2%o

iIgM 3,4oń. Na wchłanianie przeciwciał ma wpływ nie
tylko niższa ich koncentracja w siarze, a|ę również zabl-
rzenia metaboliczne noworodka spowodowane m.in.
przedłlżającym się porodem (26).

W badanej grupie cieląt nie wykryto przeciwciał w su-
rowicy pobranej fużpo urodzeniu się u 19% osobników.
W grupie tej znalazły się wyłącznie cielęta z grup: D
i Ds. Sladowe ilości immunoglobulin w surowicy (do
0,5 gl| wg 10, 13) stwierdzono u 50ońbadanych nowo-
rodków. Głównie byĘ to noworodki z grup D i Ds oraz
6,ż5o^ stanowiły cielęta z grupy Z, Srednia koncentracja
Ig całkowitych w momencie porodu wyniosła w grupie
Złej I,4 g/1. W badaniach Osburn i wsp. (cyt. za 21) su-
rowica cielęcia fiż po urodzeniu nie powinna za:wieraó
więcej niż 0,2 g/l immunoglobulin. Natomiast w przy-
p adku śró dmacicznej stymulacj i anty genowej produkcj a
ptzeclwciałprzezpłód moze osiągac wartości nawet do
3,5 gll immunoglobulin (21).

Podawana cielętom siara zawierała średnio 42,I gll
Ig9,, przeciętnie 10,4 g/1. Naj-
wyżś gG, zanotowano zarówno
w sla w sulowlcachcieląt(2Ż,8
gll) z grlpy D, a najntższe w siarach krów (20,2) i w
surowicach cieląt (2,7 gll) z grlpy Z. W badaniach
innych autorów wartości te wahały się w granicach 40,0-
- 100,0 gll w siarze i 8,I-32,5 g/1 w surowicy (6, II, ),4,

I1, ż8). Podobne wyniki uzyskano w przypadku IgG,
(tu9. 3).

Srednia koncentracja IgM w badanej grupie zwierząt
była na takim samym poziomie zarówno w siarze, jak i w
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surowicy cieląt pobranej w 48. godzinie życiai wynosiła
0,7 gll U innych autorów średnia koncentracja IgM wahŃa
się ń surowicy cieląt od 0.4 do 2,8 gll,w przypadku sia-
ry byławyższa i wynosiła 3,7-9,2 gll (6,14,I'7,28, 30).

I1ość immunoglobulin wchłoniętych z slary powinna
s i ę fi zj o lo gi cznię obniżać, aby p o ok. 3 -4 Ęl go dniach Ę cia
osiągnąć ok.40% pierwotnej zawartości (ż4). Zarówno
w przypadku badanej grupy D, jak i Ds zanotowano spa-
dek koncentracji immunoglobulin całkowitych w czasie
pierwszych 4 Ęg. życia cielęcia do 10,7 g/l w grupie D
i 4,3 gll w grupie Ds. Natomiast w przypadku grupy Z
stwierdzono wzrost koncentracji przeciwciał w surowi-
cy pobranej w 4. tygodniu po urodzeniu do 10,8 g/l. Po-
dobne wyniki uzyskali Muggli i wsp. (ż2). Przyczyną
takiego stanu moze byó fakt, że odporność bierna dostar-
czona z siarąjest niewystarczająca lub nieadekwatna
wobec antygenowego naporu środowiska (7, 8,23).

W badaniach własnych stwierdzono pewną różnicę
w ilości wchłoniętych przeciwciałw 48 godzinie pomię-
dzy jałowkami i buhajkami. Do grupy D zakwalif,rkowa-
nych zostało tylko Z)%blhajków, w porównaniu z gru-
pąZ, gdzie znalazło się ich aż S}oń.Inni autorzy równiez
obserwowali wyższe stęzenia immunoglobulin w suro-
wicach j ałó w ek (27 ) . T hlmac zy s i ę to większą mas ą uro -
dzeni ową buhaj ków, a w zw iązku z Ę m z w lęks zym praw-
dopodobieństwem wystąpienia cięzkich porodów w przy-
padku tej płci. Następstwem przedłużających się poro-
dów są zwykle: ptzedwczesne wydzielanie pierws zej siary
orazzablrzenia metabollczne u noworodka, oba te czyn-
niki mogą decydować o skuteczności jelitowej absorpcji
immunoglobulin. Niższa koncentracj a immunoglobulin
siarowych w surowicy osobników męskich może być
równiez zwtązana z objętością krwi krajapej, która jest
mniejsza u jałówek oraz z coraz częściej pojawiającym
się poglądem o większej witalności i lepszych zdolnoś-
ciach adaptacyjnych noworodków płci żeńskiej (26).

Wnioski
Najwyzsze koncentracj e przeciwciał siarowych zano-

towano w grupie Ds i D. Natomiast w surowicach cielaJ
najwy ższe koncentracj e badanych klas przeciwciał stwier-
dzono w grupie D w 48. godzinie życiaorazw grupieZ
tuz po urodzeniu i w 4. tygodniu życia. W przypadku
grupy D wysokie koncentracje w 48. godzinie życia cie-
lęcia były wynikiem absorpcji Ig siarowych, a w grupie
Z wynikały z konieczności uruchomienia własnej synte-
zy przeciw ciał swoistych.

W czasie pierwszych 4 tygodni życial l9%obadanych
cieląt obserwowano objawy chorobowe dotyczące naj-
częściej naruądu oddechowego i/lub pokarmowego. Na-
leży podkreślic,że nie chorowało żadne zcielątw grupie
D. W grupie Ds chorowało Ęlko I4,3oń zwietząt, a w
grupie Z chorowała ażpołowa cieląt,
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