Prace poglądowe

Siara i mleko klaczy.
Część I. Siara – skład chemiczny
i znaczenie w żywieniu źrebiąt
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ierwszym pokarmem źrebiąt jest wydzielina gruczołu mlekowego klaczy, która
dostarcza składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. W pierwszej
części artykułu zostanie omówiony skład
chemiczny siary i jej znaczenie w żywieniu
źrebiąt. Przy omawianiu składu chemicznego szczególny nacisk położono na zmiany
zachodzące, gdy gruczoł mlekowy zamiast
siary zaczyna wytwarzać mleko.
W okresie przedporodowym w gruczole
mlekowym następują zmiany, które mają na
celu przygotowanie go do laktacji. Po porodzie wytwarzana jest siara. Mówiąc o siarze, najczęściej ma się na myśli źródło immunoglobulin. Nowo narodzone źrebięta,
ze względu na cechy budowy łożyska klaczy
i brak zdolności samodzielnego wytwarzania odpowiednich ilości przeciwciał, muszą polegać na immunoglobulinach zawartych w siarze. Przed porodem dochodzi do
szybkiego wzrostu stężenia immunoglobulin w wydzielinie gruczołu mlekowego (1).
W siarze najwięcej jest IgG. Można przytoczyć badania, w których ich stężenie wynosiło średnio 8912 mg/dl. W tym samym czasie
średnie stężenia IgM i IgA wynosiły odpowiednio 957 i 123 mg/dl (2). Pobranie siary bogatej w immunoglobuliny przez zdrowego noworodka powoduje szybki wzrost
ich zawartości we krwi. W pracy niemieckich autorów średnie stężenie IgG w surowicy krwi źrebiąt przed wypiciem pierwszej
porcji siary wynosiło 0,3 mg/ml, a w 5–8 godzinie życia osiągnęło wartość 9,6 mg/ml.
Najlepszym źródłem immunoglobulin są
właśnie pierwsze porcje siary. Później ich
zawartość ulega obniżeniu. Średnie stężenie
IgG w siarze pobranej w okresie pierwszych
4 godzin po porodzie wyniosło 54,5 mg/
ml, 9–12 godzin po porodzie spadło do
10,1 mg/ml (3). Według badań przeprowadzonych na wieloródkach pierwsze 250 ml
siary zawiera średnio 10% wszystkich IgG
i 6% wszystkich IgM. W przypadku pierwszych 500 ml siary wartości te wynoszą odpowiednio 20 i 14% (4). Zawartość immunoglobulin w siarze klaczy może zależeć
od rasy. Średnie stężenie IgG w siarze klaczy czystej krwi arabskiej pobranej w czasie porodu wynosiło prawie 9700 mg/dl,
a u klaczy pełnej krwi angielskiej było niższe

o ponad 5000 mg/dl. Podwyższone stężenie
IgG utrzymywało się znacznie dłużej u klaczy czystej krwi arabskiej. Uległo obniżeniu do wartości zbliżonej do obserwowanej
przed porodem (1000 mg/dl) w czasie odpowiednio 19,1 i 8,9 godziny (5). W innej pracy wykazano różnice w zawartości immunoglobulin w siarze między wieloródkami
a pierwiastkami. Bezpośrednio po porodzie
stężenie IgG było wyższe w siarze pierwiastek, wynosiło bowiem 68 mg/ml, a u wieloródek 51 mg/ml. Wieloródki wytworzyły
jednak więcej siary, dlatego całkowita ilość
IgG była wyższa właśnie u nich. U wieloródek istotne obniżenie stężenia IgG odnotowano w czasie półtorej godziny po porodzie, a u pierwiastek w czasie trzech godzin
po porodzie (6).
Immunoglobuliny pobrane z siarą są
wchłaniane w jelicie cienkim. Są chronione przed strawieniem w przewodzie pokarmowym w pierwszych godzinach życia noworodka dzięki niskiej aktywności proteaz
i obecności inhibitora trypsyny w siarze (7).
Wchłanianie immunoglobulin jest najefektywniejsze w ciągu kilku godzin po porodzie,
potem ulega znacznemu ograniczeniu. Niemniej jednak źrebięta mogą przyswoić zadowalającą ilość immunoglobulin do około
12.–16. godziny życia. Źrebię powinno wypić pierwszą porcję siary do trzech godzin
po porodzie (8). W badaniach polskich autorów nad czasem trwania poszczególnych
etapów okresu poporodowego u koni pełnej krwi angielskiej nowo narodzone źrebięta wstawały średnio po około osiemdziesięciu minutach. Mniej więcej tyle samo czasu
trwało od wstania po urodzeniu do pierwszego ssania. Odnotowano pewne różnice
w odniesieniu do płci źrebięcia i miesiąca,
w którym nastąpiło wyźrebienie (9). Według
obserwacji koni czystej krwi arabskiej i koni
angloarabskich trzymanych w jednej z wiodących polskich stadnin, większość źrebiąt
zaczyna ssać matkę w drugiej lub trzeciej godzinie życia. Im wcześniej źrebię wstawało,
tym wcześniej zaczynało ssać. Stwierdzono ponadto, że im dłuższa ciąża, tym krótszy czas od urodzenia do pobrania pierwszej porcji siary. W czasie pierwszych czterech godzin życia źrebięta piły siarę mniej
więcej dziesięć razy (10).
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Nieprawidłowe zaopatrzenie noworodka w immunoglobuliny zagraża jego zdrowiu i życiu. Może to być spowodowane złą
jakością siary, niemożnością pobrania siary, zbyt późnym pobraniem, wypiciem zbyt
małej ilości lub zaburzeniami wchłaniania
immunoglobulin w przewodzie pokarmowym. Wśród czynników utrudniających
uzyskanie właściwej odporności siarowej
można zatem wymienić: niedobór immunoglobulin w siarze, przedwczesny poród,
zbyt wcześnie rozpoczętą laktację, choroby gruczołu mlekowego, zaawansowany
wiek klaczy, osierocenie źrebięcia, osłabienie, chorobę, upośledzenie odruchów ssania i połykania, a także dysfunkcje przewodu pokarmowego. Niedostateczne zabezpieczenie immunologiczne może wynikać
również z nieprawidłowego postępowania
osób opiekujących się końmi (11). Stopień
zaopatrzenia źrebięcia w przeciwciała można ocenić, oznaczając stężenie IgG w surowicy krwi. Prawidłowa wartość tego stężenia między 18. a 24. godziną życia wynosi
co najmniej 800 mg/dl (8).
Zawartość immunoglobulin w siarze ma
wpływ na jej ciężar właściwy – im więcej immunoglobulin, tym większy ciężar właściwy. Optymalny ciężar właściwy siary bezpośrednio po porodzie wynosi co najmniej
1060 g/l, a stężenie IgG nie powinno być niższe niż 3000 mg/dl. W badaniach przeprowadzonych w tym zakresie osiem spośród
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czterdziestu ośmiu źrebiąt miało stężenie
IgG w surowicy krwi niższe niż 400 mg/dl.
Ciężar właściwy siary ich matek był mniejszy niż 1060 g/l, a stężenie IgG było niższe
niż 3000 mg/dl (12). W innej pracy mniejszy ciężar właściwy siary wykryto u prawie 30% klaczy. Ponad 70% źrebiąt karmionych przez te klacze miało zbyt niskie stężenie IgG (13).
Źrebięta pijąc siarę, otrzymują również
składniki energetyczne i budulcowe. Zawartość tych składników ulega szybkim
zmianom. Siara pobrana zanim źrebię zacznie ssać matkę bardzo różni się od siary pobranej w późniejszym okresie. W badaniach przeprowadzonych na klaczach
rasy haflinger siara pobrana bezpośrednio po porodzie zawierała w przeliczeniu
na 1 litr: 202,5 g suchej masy, 160,1 g białka, 7,2 g tłuszczu i 34,0 g laktozy. Siara pobrana sześć godzin później, czyli wówczas,
gdy źrebięta już ssały, miała znacznie mniej
suchej masy (124,0 g) i białka (48,9 g). Była
natomiast bogatsza w tłuszcz (24,9 g) i laktozę (49,5 g) (14). W pracy, w której porównano skład siary i mleka klaczy kilku
ras, siara pobrana bezpośrednio po porodzie zawierała średnio 25,6% suchej masy,
16,4% białka i 2,9% tłuszczu. W przypadku
mleka z 2.–5. dnia laktacji wartości te były
znacznie niższe i wynosiły odpowiednio
12,6; 4,1 i 2,1% (15, 16).
Białko siary charakteryzuje się dużym
udziałem białek serwatkowych. Stosunek
stężenia białek serwatkowych do stężenia
kazeiny w siarze może być wyższy niż 4:1.
W mleku z 2.–5. dnia laktacji wynosi mniej
więcej 1:1 (15). W pierwszych dniach laktacji udział poszczególnych frakcji białek ulega dużym zmianom. Wzrasta udział albumin i α-globulin, a maleje udział γ-globulin.
Prealbuminy występują tylko w siarze (17).
Mleko różni się od siary profilem aminokwasowym. Udział większości aminokwasów niezbędnych ulega obniżeniu, a wzrasta udział kwasu glutaminowego i proliny.
Zmiany profilu aminokwasowego sprawiają, że najwyższą wartością biologiczną charakteryzuje się białko wydzieliny gruczołu
mlekowego bezpośrednio po porodzie, co
wynika z wysokiego udziału treoniny i lizyny (15). Także inne badania dowodzą, że
między siarą a mlekiem istnieją duże różnice w udziale poszczególnych aminokwasów w puli aminokwasów. Stwierdzono, że
w mleku wzrasta udział kwasu glutaminowego, proliny, metioniny, izoleucyny i lizyny. Maleje natomiast udział cystyny, glicyny, seryny, treoniny i alaniny (18).
Wraz z upływem laktacji dochodzi też
do zmian w profilu kwasów tłuszczowych
wydzieliny gruczołu mlekowego. Zmiany
te nie są jednak tak gwałtowne jak zmiany zachodzące w składzie białka. Zmiany
w profilu kwasów tłuszczowych siary i mleka klaczy znalazły się w kręgu zainteresowań
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polskich autorów. Badania siary koników
polskich wykazały, że prawie 50% sumy
kwasów tłuszczowych stanowią nasycone
kwasy tłuszczowe. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe stanowią ponad 29% sumy
kwasów tłuszczowych. W przypadku wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wartość ta wynosi niecałe 21%. Oznaczono
szesnaście kwasów tłuszczowych. W przypadku sześciu kwasów tłuszczowych wykryto istotne różnice stężeń między siarą
a mlekiem. W tłuszczu mleka z pierwszego miesiąca laktacji stwierdzono 48,5% nasyconych kwasów tłuszczowych. W mleku
dominują nienasycone kwasy tłuszczowe,
które w pierwszym miesiącu laktacji stanowią 51,5% sumy kwasów tłuszczowych.
Jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe stanowią w tym okresie odpowiednio niecałe 25% i prawie 27% sumy
kwasów tłuszczowych (19).
W porównaniu z mlekiem siara jest bogatszym źródłem witamin (20, 21, 22, 23).
W pracy, w której porównano skład siary i mleka klaczy kilku ras, siara zawierała
1,4–2,6 razy więcej witamin A, D3, K3 i C.
Stężenia witaminy E były podobne w siarze i mleku (16). Siara jest znacznie bogatszym źródłem β-karotenu. W jednych
badaniach siara miała kilkadziesiąt razy
więcej β-karotenu i tylko kilka razy więcej
witamin A i E (22). Siara różni się od mleka
również pod względem zawartości składników mineralnych. W siarze klaczy wypasanych na pastwisku stwierdzono więcej magnezu, sodu, potasu, miedzi, żelaza,
cynku i siarki. Najwięcej wapnia i fosforu
było jednak w mleku w siódmym dniu laktacji (24). Zawartość popiołu w siarze pobranej od klaczy kilku ras wynosiła ponad
0,59%, a w mleku niecałe 0,41%. W porównaniu z mlekiem siara zawierała więcej potasu, sodu, fosforu, magnezu, cynku i miedzi. Była natomiast uboższa w żelazo, mangan i wapń. Stężenie wapnia było najniższe
bezpośrednio po porodzie, a najwyższe
w piątym dniu laktacji (15). Siara jest bogatym źródłem także innych substancji. Zawiera wiele hormonów, cytokin, czynników
wzrostowych i enzymów, które mogą oddziaływać na rozwój organizmu. W badaniach nad konsekwencjami braku siary nie
wykazano jednak, aby mógł on w istotnym
stopniu pogorszyć rozwój i funkcjonowanie układu pokarmowego u źrebiąt pojonych preparatem mlekozastępczym, które
zaopatrzono w immunoglobuliny stosując
osocze (25).

Podsumowanie
Siara zdrowych klaczy stanowi optymalny pokarm dla ich potomstwa tuż po narodzinach. Okres wytwarzania siary jest
bardzo krótki. Już po 24–36 godzinach po
porodzie wydzielina gruczołu mlekowego

pod wieloma względami przypomina mleko (26). W tym czasie jej skład ulega bardzo dużym zmianom. Siara jest płynem
skoncentrowanym. Wraz z upływem laktacji wydzielina gruczołu mlekowego staje się coraz uboższa w składniki odżywcze.
W drugiej części artykułu zostanie omówiony skład chemiczny mleka i jego znaczenie
w żywieniu źrebiąt.
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Wątki weterynaryjne
na znaczkach pocztowych
Grzegorz Jakubik
z Działu Weterynarii Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Z

bieranie znaczków pocztowych jest jednym z najpopularniejszych hobby na
świecie. Nie może to nikogo dziwić, biorąc
pod uwagę powszechność znaczków pocztowych, jak i wielką różnorodność tematyki na nich przedstawianej. Jak to ma miejsce w wielu sytuacjach, także filateliści tworzą zbiory tematyczne. W takich wypadkach
można mówić o dogłębnym poznaniu interesującego nas zagadnienia, jak i utworzeniu w miarę kompletnej kolekcji.
Wśród wielu tematów spotykanych na
znaczkach pocztowych weterynaria wydaje się być marginalnym, jednak dokładając
starań, można znaleźć pewną ilość walorów
związanych z tą tematyką.
W niektórych krajach doceniono wagę
służby weterynaryjnej, emitując znaczki upamiętniające jej jubileusze. Jednymi z pierwszych byli Turcy. W 1967 r. z okazji 125-lecia tamtejszej służby weterynaryjnej ukazała
się dwuznaczkowa seria. W 1991 r. ukazał się
znaczek z okazji pięćdziesięciolecia Egipskiego
Związku Lekarzy Weterynarii. Znalazł się na
nim starożytny rysunek przedstawiający osobę asystującą przy porodzie u krowy. Malezja
uhonorowała w 1994 r. serią trzech znaczków
służbę weterynaryjną kraju z okazji stulecia jej
istnienia. W następnym roku ukazały się kolejne znaczki, upamiętniające jubileusze: sześćdziesięciolecia nauki weterynaryjnej w Tajlandii oraz siedemdziesięciopięciolecia służb weterynaryjnych Izraela (ryc. 1). Poczta Namibii
wydała w 1997 r. trójkątny znaczek pocztowy
z okazji pięćdziesięciolecia tamtejszego związku lekarzy weterynarii. W 2007 r. ukazała się
dwuznaczkowa seria upamiętniająca stulecie
państwowej służby weterynaryjnej Paragwaju.
W kilku wypadkach znaczków doczekali
się wojskowi lekarze weterynarii. Poczta Indii wyemitowała w 1994 r. znaczek z okazji
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jubileuszu 215. rocznicy powstania służby remontowej i weterynaryjnej armii indyjskiej.
Jest to jedna z najstarszych formacji w armii,
wywodząca swe tradycje od 1779 r. (1). Także
poczta Chile uhonorowała jubileusz stulecia
służby weterynaryjnej tamtejszej armii i wydała w 1998 r. dwuznaczkową serię.
Przypadający na 2011 r. Światowy Rok
Weterynarii został odnotowany przez kilka krajowych poczt. Francja wydała okolicznościowy znaczek upamiętniający 250.
rocznicę powołania do życia pierwszej szkoły weterynaryjnej. Widnieje na nim portret
Claude’a Bourgelat – założyciela szkół weterynaryjnych w Lyonie i Alfort (2). Poczta
Portugalii upamiętniła Światowy Rok Weterynarii wydaniem niezwykle barwnej czteroznaczkowej serii oraz bloku. Poszczególne znaczki odnoszą się do rozmaitych aspektów: ochrony zdrowia zwierząt, doskonalenia
ras, produkcji leków dla zwierząt oraz ochrony zdrowia publicznego. Blok zaś dodatkowo poświęcony jest Centrum Rehabilitacji

25. Palm F., Nagel C., Bruckmaier R.M., Aurich J.E., Aurich C.:
Clinical parameters, intestinal function, and IGF1 concentrations in colostrum-deprived and colostrum-fed newborn pony foals. Theriogenology 2013, 80, 1045–51.
26. Salimei E., Fantuz F.: Equid milk for human consumption.
Int. Dairy J. 2012, 24, 130–142.
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Veterinary motives on postage stamps
Jakubik G., Veterinary Department, J.K. Kluk
Museum of Agriculture in Ciechanowiec
This article aimed at the presentation of veterinary
motives in philately. Postage stamps memorize many
historical moments. Postal authorities of numerous
countries have emitted stamps to clebrateanniversaries of veterinary organizations and institutions. Much
attention was paid to jubilees of veterinary schools.
Stamps also document current events like local conferences and world veterinary congresses. Following
the example of many other fields, one can find outstanding representatives of veterinary medicine on
stamps. There were scientists, professionals but also
local communities. Stamps are also important in
promoting campaigns against infectious diseases.
Many African countries have launched stamps commemorating campaign against rinderpest and now
stamps are propagating the battle against trypanosomiasis. Some reported this way about total eradication of disease.
Keywords: postage stamps, history of veterinary
medicine, rinderpest campaign.
Dzikich Zwierząt w Lizbonie. Instytucja ta
powstała w 1997 r. jako miejsce, do którego
mogą trafiać osłabione bądź ranne zwierzęta
z okolic stolicy kraju (3). Znaczki z tej okazji wypuściły także poczty: Togo oraz Iranu.
Znaczek irański, na którym zestawiono starożytnego opiekuna bydła i współczesnego
lekarza, upamiętnia także Narodowy Dzień
Weterynarii (ryc. 2).

Ryc. 2. Narodowy Dzień Weterynarii/Światowy Rok
Ryc. 1. 75 lat służb weterynaryjnych, Izrael, 1995

Weterynarii, Iran, 2011
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