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Według obecnie przyjętych poglądów, po-
między prrednim płatem przysadki mózgowej
a tarczycą i gonadami istnieje ścisła współza-
Iezność. Przedni płat przysadki mózgowej wy-
dzielając hormon tyreotropowy oraz hormony
gonadotropowe pobudza do sekrecji tarczycę i
gonady, które z kolei działają regulująco na
czynnośó płata przysadki mózgowej. Równi-.ż
wykazano (6,1), ze u zwlerząt młodych w okre-
sie wzrostu zachodzi zwiększone wydzielanie
hormonu wzrostowego oraz hormonu tyreotro-
po\^/ego.

Zagadnieniem, które dotychczas nie jest cał-
kowicie wyjaśnione jest zależność jaka zacho-
dzi pomiędzy czynnośctą tarczycy a czynnością
jąder. Dane z literatury na ten temat są sprze-
czne. Elmer (7) w swojej monografii poświęco-
nei tarczycy przedstawia poglądy szeregu auto-
rów, którzy wykazują zmiany w czynności ją-
der po tyreoektomii, inni zaś tych zmian nie
znależli. Z piśmiennictwa prze dstawionego
przez Buddenbrocka (5) rvynika, że usunięcie
tarczycy młodym szczurom powoduje zmni,ej-
szenie wagi jąder, Iecz w stosunku odpowiada-
jącemu ogólnemu zahamowaniu wzrostu całe-
go organizmu. Natomiast usunięcie Iarczycy
osobnikom starszym, wywołuje obniżenie
aktywności płciowej. Smelser (23) stwierdził,
że u samców szczurów tyreoektomia prowadzi
do zmniejszenia gonad i produkcji nasienia.
Spielman i współpr. (24) podają, że tyreoekto-
mia u buhaia w wieku 15 mies_ęcy nie wywarła
żadnego wpływu na spermatogenezę. Niedo-
czynnośc tarczycy wywołana podawaniem tio-
uracylu 2 młodym buhajom nie wpływała na
jakość i ilość nasienia, zaś u ?,]etniego buhaja
wywołała obniżehie żywotności i zwiększenie
ilości nienormalnych plemnikow. Natomiast u
ludzi przy obrzęku śluzakowatym, jądra są
często w zaniku, spermatogeneza osłabiona, zaś
popęd płciowy zmiriejszony. Stan przeciwny,
to znaczy działanie naCmiaru hormonów tar-
czycy można uzyskać podając zwierzętom hor-
mony tarczycowe.

Elmer podaje, że wprowadzenie ogierowi
hormonów tarczycowych nie wywarło wię-
kszego wpływu na jądra. Reźneke (19) stoso-
wał hormony tarczycy u 14 buhajów, u których
było brak popędu płciowego i u 10 z nich wy-
stąpiła wybitna poprawa.

Sch.ul.tze i Dauis (21) w badaniach na ? bu-
hajach, które otrzymały białko jodowane wy-
kazali, że wystąpił u nich o 5olo wzrost ruchli-
wości plemnikórv oraz wzrósł procent zacieleń

z Katedry zoohigienywi 
ii?:_%§lt 

Fizjolo8ii Rozrodu Iz
Kierownik: prof. dr WŁADYSŁAW BIELAŃS}<I

krów inseminowanych u 5 z 7 buhajów uży-
tych doświadczeń.

Wielu autorów przeprowadziło badania in
uitro, chcąę l1,ykazać działanie hormonów tar-
czycy na nasienie. Mann (15) w swojej mono-
grafii poświqconej badaniom nasienia cytuje
badaczy, którzy stwierdzili pobudzający wpłyrv
tyroksyny na plemnikj. Fg.rrżs i Colton (9) ba-
dając wpływ l-tyroksyny na nas,enie strł,ier-
dzili, że obnizyła ona ruchliwość plemników
oraz szybkość ruchu postępowego, zaś 3, 5, 3'

- l-trójjodotyronina miała wywolać wzlost
ilości plemników i zwiększenie 0/o ruchliwości,
była jednak bez wpływu na ruch postępowy
plemników. Freund i Mitner (10) nie zauwa-
żyli żadnego wpływu l-tyroksyny i 3, 5, 3' -l-trójjodotyroniny na fruktolizę nasienia buha-
ja choc_aż były pewlne przesłanki, że r,vpływ
taki mógłby istnieć, bowiem Oldrźch (1B)
wspomina, że po podaniu l-tyroksyny następu-
je wzrost aktywności heksokinazy, ktora wg
Manna ma wpływ na proces fruktolizy plem-
ników.

Jeśli choCzi o rvpływ usunięcia jąder na
czynność tarczycy to się przvjmuje, że kastra-
cja działa hamująco na jej czynność. Kastra-
cja buhajów i ogierów powoduje zmniejszenie
o 1/s do połowy wagi tarczycy (5). Kastracja
szczurów obniza znaeznie pobieranie Jl:r1 przez
tarczycę (17). Podobne obserwacje przeprowa-
dzono na młodych trykach (ż2).

Celem niniejszej pracy było zbadanie zaie-
żności pomiędzy poziomem jodu związanego 7
białkiem w surowicy krwi (PBI) a czynnością
gonad u buhajów. Poza tym uwzględniono też
u tych samych zwterząt zależności zachodzące
pomiędzy wagą zwierząt a poziomem PBI.

Materiał i metodyka
W Zakładzie Doświadczalnym w Balicach, ,w ra-

mach prac Instytutu Zootechniki, były robione do-
świadczenia nad płodnością 18 buhajów. Na margi-
nesie powyższych badań oznaczono w ich krwi ilośó
jodu zł,iązanego z białkiem (PBI). Buhaje byly w
r,óżnym wieku, rasy nizinnej czarno-białej i były przez
okres doświadczeń jednolicie żywione, wg dawek
ustalonych dla buhajów na stacjach inseminacyjnych.
Oznaczenie jodu we krwi i Iarczycy przeprowadzono
metodą Barkera i Humphreya (2) w modyfikacji (11).
Badania histologiczne tarezycy buhaja o zwiększonym
PBI wykonano z lewego i prawego płata tarczycy.
Wycinki utrwalono w płynie Bcuina, a preparaty
barwiono hematoksyliną i eozyną oraz r,ł,ykonano z
niclr zdjęcia w powiększeniu 80O-krotnym,

Nasienie pobierane było w odstępach tygodniowych
do sztucznej pochwy, Jednocześnie oceniano aktyw-
ność płciową buhaja wg skali pięciostopniowej ,,L"
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(27), zaś nasienie bezpośrednio po pobraniu poddawa-
wano ocenie makro- i mikroskopowej, IVlakroskopo-
wo oceniano: objętość ejakulatu, jego zapach, ziarni-
stość i konsystencję. Mikroskoporł,o oceniano szacun-
kowo: ruch masy, gęstość i procent plemników o ru-
chu postępowym olaz pH lrasienia. Poza tym okre-
ślano przeżywalnośó nasienia przechowywanego w
temperaturze + 46,5a C, oraz w azy do
badania morfologicznego nasien nasie-
nia oceniot,to wg klasyfikacji Bi

Zakres wartości PBI przedstalviono na wykresie 1.

wartości normalne z piśmiennictwa podanego w ru-
bryce trzeciej.

Tab. 1. Porównanie PBI krwi. wagi, całkowitej ilości
jodtt i histologii tarczycy buhaja z nadczynną lar-

czycą z werrtościami normalnymi.

Buhaj z nadczynną
tarczycą

wartość
normalna

piśrnien-
nictwo

PBI (i.,.c 7) 8,B7 - 17.74

Waga tarczycy 50,0 g.

całkorł,ita ilość jodu
w tarczycy 2,C35 mg

1,5 _ 6,0

20-30s
2,67 - 47,c0 l

l0.B8
5,61

8,14

25,26

7

Ńo

n8o
G-

Tab. 2. Wyniki oceny aktywności plciowej i cech nasieniŁl buhaja nr. XV. i cztcrcch młodych buhajów
z glupy doświadczalnej. (Dane podają średnie za cały czels prowadzenia obserwacji,

T?_,r'.].es 1. Fozlotry FBI ,jla buh3: óĘ ]i.::ro1-,=:ch /a/ 1 buhaJa z radcz7noą iz.tcz-lcą /r:/ ,

Dolna krzywa (a) obrazuje średnie wartości PBI dla
wszystkich buhajów przy czym najwyższa pojedyn-
cza wartośó nie przekracza 5,B7 pr,go/o. Górna krzy-
wa (b) obrazuje poziom PBI dla buhaja z nadczynną
tarczycą, u którego rrajniższa rł,artość wynosi 8,87,,a
najwyźsza 17,74p"§0lo. Ostatni wynik otrzymano bez-
pośrednio po zabiciu buhaja. Dane dot},czące PBI
krwi, wagi oraz jodu całkowitego w tarczycy przed-
stawiono w tabeli 1, W rubryce pierwszej są dane
buhaja z ,nadczytlną larczycą, w rubryce drugiej

oblaz histologiczny Larczycy buhaja z nadcz},nną taIczvcą,
Widoczny jest nadczynny nabłonek otacZający pęcherzyki
o tysokich komórkach cylindlycznych (a) oraz duża ilość
waklroli brzeżnych (b), które wg niektórych badaczy świad-

cZą także o nadczynnej taIczycy.

V/yrriki liczbo.łe, uzyskane z ocer' ejakulatów oraz
prób biologicznych ujęto w tabeli 2, która podaje
zcstar,ł,ienia śrcdnich obliczonl,ch dla danej cechy foz-
płoonil<a, lub jcgo cjaktllatu. za cały okres prowaoze-
tlia cbserrr.acji Ponadto obejrnuje wartości śrerlnic
cech buhaja XV, lvartości śrcdnic cech czterech buha-
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jów z całej grupy kontrolnej łącznie, (dla wyraźniej-
szego porównania z cechami buhaja XV.) oraz w,ar-
tości dla poszczególnych buhajów kontrolnych (V,
x, XII, xlx).

Aktywność płciowa obserrvov",anego rozpłodnika
kształtowała się równomiertrie przez caly okres obser-
wacji, wartość ,,La" nie różniła się zasadniczo od
średniej dla grupy kontrolnej. Ocenę nasienia prze-
prowadzono na 26 ejakulatach buhaja z nadczynną
tarczycą (XV) oraz 105 ejakulatach grrrpy kontrolnej.
Średnia objętość ejakuJatu buhaja XV ksziałtowała
się na wysokości 4 m], wykazując najwyższą wartość
dla środkowych miesięcy okresu obserwacji. Nie róż-
ni się ona w znaczniejszy sposób od średniej dla gru-
py kontrolnej. Barwa ejakulatu buhaja XV była
przeważnie żółta, zapach swoisty lub słabo swoisty,
ziarnistość ejakulatu dobra lub nie zaznaczona, kon-
systencja wodnista lub wodrristo mleczna. Szacunko-
wo ruch maso:ły słaby (przeciętna ocena tiłl lub
+ -| ), gęsto,ść średnia (SD) (4), zaś procent plenlni-
ków o ruchu postępowym średnio 700/c, maiejący ku
końcowi obserwacji, nie różni się zasadniczo od war-
tości dla grup1, irontrolr-rej. Odczyn nasienia wyniósł
pH 6.7, jest niemai stały przez cał), es doświad-
czenia i zgodny ze średnią dla. gr kontrolnej,
Próba na przeżywanie w tempelaturze ł 460 C nie
wykazuje zasadniczej różnicy między buhajem XV a
buhajami kontrolnymi. ]Można jedynie zaobserwor,,lać
pewne podlvyższenie się czasu przeży-wania nasienia
buhaja XV w czasie trwania obserwacji,

Badanie morfologiczne nasienia, które najlepiej
wskazuje jak przebiega proces sperm:,,togenezy wyka-
zało , że procent plemników pierwotnie zmienionych
w nasieniu buhaja XV zmienia się lv nieznacznym
stopniu w przeciągu czasu trvlania o'lcserwacji. Sre-
dnio 2.2llo w stosunku do przeciętncj z grupy buha-
jów kontrolnych nie r,vykazuje odchyleń. Procent
plemnikóu, normalnych jest nieco wyższy (o Z|Jlo) zaś
procent plemnikó,v wtórnie zmienion;,,ch niższy, ani-
zeli średnia dla grupy kontrolnej. Nieco niższą i<on-
centrację nasienia buhajaXVwynoszącą 840000 plem-
ników w mm'', i co za tym idzie, w danynr wypadku
nieco niższe od lvartości dla ogólnej ilości plemni-
ków w ejaku':acie i ilości plemnikó,*, o ruchu postępo-
wym w ejakulacie w stosunku do średnich dla
tychże wartości w grupie kontrolnej, należy po-
traktować racze j jako wyraz indywidualnej zmien-
ności danej cechy w granicach normy ftzjo7o-
gicznej, aniżeli doszukiwać się tu jakiegoś ewentu-
alnego rvpływu podwyższonej cz1,nności tarczycy. In-
ny zresztą buha j (x) wj,kazuje jeszcze niższą Średnią
koncentrację nasicnia i związanych z nią wskaźni-
ków,

Przy porórvnaniu t,ag uwzględniono tylko 4 buhaje,
które były w przybliżeniu w tym sam),m wieku. Po-
równanie buhaja z nadczynlrą tarczycą do rrzszyst-
kich nie miałoby istotnego znaczenia, Edyż wzrost
przede wszystkim zaleŻy oa wieku. Procentowy przy-
rost wagi w okresie dośrviadczalnym przecistawiono
na wykresie 2.

Wagę początl<ot-ą każdego buhaja przyjęto za 7a0]lł
i do niej odnoszono ubytki i przyrosty wago$,e rń,/Jr_

r:ażone w procentach. Z wykresr_r ił,idać ,że najszyb-
szy ptzyrost lmiał buhaj z nadczynną tarczycą (krzy-
wa a); wyniósł on dla całego okresu obserwacji 25,80/o
wobec 18.0, 16.5, i5.9, i 1,3.40ll dla pozostałych buha-
Jow.

Średnia ciepłota buhaja z nadczynną tarczycą była
przez cały okres obserl,vacji wyższa od średniej cie-
płoty pozostałych zwierząt. Rozpiętość tożnic za\eża-
ła od wieku buhajów. W porównaniu z buhajami
starszymi różnica wynosiła średnio 0.5c C, zaś z mło-
dymi 0.2oC.

Omówienie wyników i wnioski
W przeprowadzonych badaniach stwierdzo-

no że u 17 buhajów poziom jodu związanego

WykTee :. ł:rzyw 1rz;rostów wagawyłh//,/
bu| rJ a ż ,r!,,dczy ą tarczycą lal l Xon-
tro]_nylh/ b,:,d ą/

o.
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z rla
p pgo
h hał
!L teg
niach histologicznyclr tarczycy, zmiany świad-

]a duze ilości hormonu tyreotropowego i pobu-
dza do wzmożonej czynności tarczycę. W
obserwacjach popędu płciowego i ocenie na-
sienia nie stwierdzono różnic w porównaniu z
pozostałą glupą zwierząt. Interesujący wydaje
się większy przyrost wagi u buhaja nr XV,
n]imo nadczynności w poTó.,i/naniu z pozosta-
łymi zwierzętami. Obserwacje powyższe po-
twierdzają dane z piśmiennictwa (B, 12, 73, 14,
16), które podają, że u zwierząt młodych tar-
czyca iest aktywniejsza kilkakrotnie, aniżeli u
osobników starszych i wiadomo, że zl,vierzęta
młode losną i przybierają na wadze. Nato-
mtast u zwierząt starszych przy podwyższonei
czynności tarczycy jest stały ubytek wagi. U
osobników młodyc}r jest zwiększone wydziela-
nie hormonu wzrostowego (somatotropowego),
warunkującego wzrost i przyrosty wagowe
or:az inorrnonu tyreotropowego, który pobudza
gruczoł tarczycowy do wydzielania hormonów.
Wydaje się, że u 2-Ietniego buhaia nr XV
zwiększone wydzielanie hormonu tyreotropo-
wego , łączyło się z wydzielan.en hormonu
wzlostowego i tym tłurnaczy Się przyrosty wa-
gowe. Natomiast nie można dopatrzyć się za-
Ieżności pomiędzy wydzielonym hormonem
tyreotropowym a hormonami gonadotropowy-
mi, które na podstawie obserwacji popędu płcio-
Wego oraz oceny nas],enia wydzielały Się na nor-
malnym poziomie. Wg Rlbona i współpr. (20)
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arz", Van Hornq (cyt. B), istnieje antagonizm
pomiędzy ilością wydzielonego hormonu tyreo-
tropowego a ilością hormonów gonadotropo-
wych. Obnizone wydz:elanie hormonu tyreo-
tropowego rna wzmagać wydzielanie hormo-
nów gonadotropowych. Tym też należałoby
tłumaczyć korzystne wyniki leczenia przy nie-
płodności buha,iów tyroksyną (19). Wprowa-
dzona do ustroju tyroksyna ma hamować wy-
dzielanie hormonu tyreotropowego, a tym sa-

ni
h wynika, że

n ć na normal-
n an ropowych i
produkcję nasienia.

26. Tangl H.: Die Rolle der Vitamine, HoTmone und Anti-
biotika in der TieIZucht; Akadćmiai Kiado, BudapeSt
1959.

27,-WieIZbowski S.: Med. WeterynaTyjna, 11,483, 19j5.

Adres autola: prof. dr zygmunt Ewy, Kraków, .Ą1. Mic-
kiewicza 21.

3sul C,, EoógK C, .llrulr<o A , - ĘA3VlOnOrnqECKAfl
rhnEPóyHKuHfl tll4ToBuaqov1 XErE3bl y Mono-
Aoro 6blKA,

Aaropovltł onHcoH cnyroń coMocTorTerbHo no9BHB,
ueńcn rłnepQyHKqhH u{hros}aAHoi xere3bl y 2-x.nerHero
óurr<o. B rposrHoń cbtBopoTKe óulo ycroHoBreHo noBbl-
uexłe (B,87 - 17,7 ya !f) xolrłrecrao HoAo cBr3oHHoro
c óelrovl, o6HrłNexle (2,035 ur) evlecrlłuocTH HoAo
B ułHToBHAHofi xeleae }i noBbluJeHHe (50 0 r.) eć seco.
fHcronorH,łecKo, l(opTHHo yl(o3blBoJro ToK)Ke Ho rHnep,
oyHKl-łHlo arofi ><elegsl. Caepx roro oóaopyxeHo ycKo-
penuoti npHpocT Teno )KlłBoTHoro H He3Ho9HTerbHoe
noBbltueH}4e TeMnepoTypbl. B ceueHrł óutro xe xoiAeno
rorylx ln6o cyułecTBeHHblx otl<lorłennil.

Ewy Z., Bobek S., Laszczl<a A. - Spontaneous Thy-
roid Hyperactivity of Young Bull.
A case of hyperthyroidism is described of one young
bui1 (2 years oid). The high PBI ].eve.l, in blood plasma
G.e7-17.7 ps 0/0), the low,content of thyr d iodine
(2.C35 mg) and the high weight oń the thyro (50.0 g)
rvas f,ound. Also the histological picture of the thyroid
showed the hyperactivity. The growth was accele-
rated and the temperature was higher. We did not
Iind any significant changes in the bull semen rate.

Ewy Z., Bobek S,, Laszczka A, - Hyperfonction phy_
siolog:ique du corps thyroide chez un jeune taureau.

Un cas de hyperfotrction spontanóe du corps thyroi-
dechezunjeune taureau de 2 ans fut dócrit. On con-
stata un niveau ćlevć d'iode lie avec l'al,bumine (PBI)
dans le plasma du sang. (8.87-17.7 p80/o) Ia teneur
d'iode du corps thyroide ótait peu ólevó (2.035 mg) le
poids du corps thyroide ótait augmentó (50,0 g). L'ima-
ge histologique indique de mćme une hyperfonction
de cette glande. On constata une accólćration de l'ac-
croissement du corps et une hausse de J,a tempóra-
ture. On ne constata pas de changements róels dans
le sperme du taureau.

F'wy Z., Bobek S., Laszczka A. - Spontane Hyper-
aktivitót tler Schiltlćlriise beim Jungbullen.

Es wird eine spontane Hyperaktivitót der Schild-
drijse bei einem zweijAhrigen Bullen beschrieben.
Hoher Jodproteinspiegel PBI im Plasma (8.87-17.7
Pe n/o), niedriger Jodgehalt in der Schilddriise
(2.035 mg) und vergróssertes Gewicht (50 c) des Or-
gans wurden festgestellt, Das histologische Bild wies
eine HyperaktivitAt der Schilddri-ise auf . Nebenbei
lst ein beschleunigtes Kórperwachstum und leichte
Temperaturerhóhung doch keine effektiven Ver6n-
derungen des Bullenspermas beobachtet worden,

2. Czy są jakżeś u:olne godzżnu od pracg, chodzi
o późniejsze przajścże rano do pracy, ltże na godz.8,
jeżel,ż pełnżono dyżur ż załatwźano zgloszenia nocne,
Iub nże było zgłoszefl u nocy?

3. Czy pracounżk pomocniczg służbg usetergllaryjnej
może pracouać dod,atkouo ,tD innej żnstgtucjź po
godz. 15 bez u:grażenźa zgodg kżerounżka leczni,cu,
a tym samym uyłamyucLć sżę od pełnżenźa nałożongch
nań dyżuróu: (technżk), tłumaczqc sżę, że musż iść
do drugżej pracy. Chodzż konkretnże o to, że chce
mieć specjalnźe usyznaczone d,ni dyżuróus na co nźe
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PYTANIE:
Uł zlL:źqziłu 2e sprauJq poruszoną u nr 411961

,,Meclycyny Weterllnargjne j" ,tD dzża|e ColĘoqużum
Medźcum proszę o t-uEjcLśnienle:

1. Czg lls PZLZ, lecznżca poużatoua, obowiązują
dgżurg, kto je ustal,a ż jest odpoużedzżalny za żch
pełnżenże (jest 1 l,ekarz wet. jako kżeroąnnżk, 1 tech"nżk
ź 7 sanitarżusz; 1xaru,nkż do pelnżenia d,ażuróu: są).
Nże u:nikam, u spralJJę odpłatności za clażura, gduż
jej ruźe ma, a iest, za to ekusitualent wyprrlcotuttngch
plunktóln do premiź.
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