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Wpływ hormonów tarczycowych na wzrost i roz- stosunkowo mało poznana. W dotychczasowych ba-
w§j somatyczny i psychiczny zwierząt przejawia się daniach zaobserwowano, że Ęreoktomia nie zmtęnia
bezpośrednim oddział}łvaniem na metabolizm całego aktywności płciowej klaczy w sezonie rozrodczym (15)
organlzmu, co znajduje odzwierciedlenie w czynno- oraz czasu rozpoczęcia zimowego anestrus Qa).
ści jak i współdziałaniu poszczegolnych narządow i Stwierdzono natomiast, że uklaczy wykazujących w
układów (26). Wykazano,że Ęroksyna (T.) i trójjodo- zimte cykle płciowe stęzenie To jest wyższe w porów-

Ęronina (T.) wpĘwajątakże na układ rozrodczy oraz naniu do klaczy o zimorłym anesttus (1, n). Na tej
mechanizmy regulujące jego czynności (l, 6, I2). podstawie orazna stosowaniu w prakĘce podawania
Stwierdzono udziałjodotyronin w występowaniu se- T. w celu skrócenia zimowego anesttus Fitzgerald i
zonów rozrodczych (7, i1,19,25). Sezonowośćroz- Davison(7)uważajążehormonytarczycowespełniają
rodcza związanajest z długością dnia świetlnego, se- bliżej nieokreśloną rolę w przejściu klaczy do sezonu
krecją melatoniny i jej wpĘrvem na akĘwnośc ukła- rozrodczego.
dupodwzgorzowo-przysadkowo-gonadowego(4,5,8- Celem badań było określenie stanu klinicznego i
10, 16, IJ,22,23,28). Wykazano bezpośredni wpĘw aktywności hormonalnej jajników ttarczycyklaczy w
hormonów tarczycowych na sekrecję melatoniny i zimowym anestrus, atakżew fazie lutealnej i pęche-
podwzgorzowej gonadoliberyny (Gn RH; 1, 35). Po- rzykowej cyklu płciowego.
woduje to zmiany uwalniania przysadkowych go-
nadotiopin FSH i LH, które są odpowi edzialnJ za Matetiał i metodY

wzrost i dojrzewanie pęcherzykow jajnikowych, owu- Badania przeprowadzono na klaczach rasy konik polski
lację i powstanie ciałka żołtego oraz syntezę i sekre- w wieku od 7 do I7 lat. Zwierzęta utrzymywane były w
cję hormonów steroidowych - estrogenów i gestage- tych samych warunkach pomieszczeniowych (stajnia, ca-
nów (14, 18,29,30). łodzienny wybieg) i naturalnym dniu świetlnym. Klacze

Rolę hormonow tarczycowych w występowaniu se- jednakowo ży,rviono zimą dostawały siano łąkowe oraz
zonów rozrodczych u ssaków wykazano głównie u owies i marchew latem przeblłvaĘ tla pastwisku, ze swo-
owiec (2, 16, 19, ż0, 3l, 34,35). U klaczy jest ona bodnym dostępem od wody.



W okresie zimowego anestrus l se-
zonie rozrodczym badania przeprowa-
dzono odpowiednio na J i 5 tych sa-
mych klaczach, Przęz cały okres do-
świadczenia klaczę byĘ systemaĘcz-
nie badane w kjerunku występowania
zewnętrznych objawów rui (próby z
ogierem) oraz kontrolowano stan jaj-
ników manualnie i ultrasonograftcznię
(aparatem Ultra-Vission z głowicą 5
MHz) przez prostnicę. Krew do ozna-
czeń hormonów steroidowych (estra-
diolu i progesteronu) oraz hotmonów
tarczycowych (T1 i T3) pobierano zĘĘ
szyjnej zewnętrznej do probówek z
heparyną. Odwirowane osocze prze-
chowywano w temperaturze -20oC do
czasu wykonania oznaczeń, W okresie
zimowego anestlus wykonano 14 po-
brań krwi co tydzień od 22 grudnia
1998 do 23 marca 1999 r. W sezonie
rozrodczym badano cykl płciowy w
miesiącu sierpniu 1999 r., pobierając
krew odpowiednio w 11 i 19 dniu fazy
lutealnej i pęcherzykowej.

Stęzenie hormonów płciowych estra-
diolu i progesteronu omaczano meto-
dami radioimmunologi cznymt (RIA)
przy pomocy zestawów firmy ,,Spec-
tria" Finlandia, a do oznaczenia stęże-
nia hormonów tarczycowych - T. i T,
- llżyto zestawów firmy ,,Polatom"
Otwock-Swierk. Czułość metody dla
estradiolu wynosiła 5,45 pglml, średni
odzysk 99,5oń, błąd międzyseryjny i
wewnątrzseryjny odpowiednio 5,'7 Y6 i
4,9Yo, wiązanie krzyżow e estradiol
I00Yo, estron 0,97o/o, estriol 0,440ń.
Czlłośc metody dla progesteronu wy-
nosiła 0,06 ng/ml, średni odzyskg8,2oń,
błąd międzyseryjny i wewnątrzseryj ny
odpowiednio 4,3%o i 4,9oń, wiązania
krzyżowe progesteron I00oń, pregna-
nolon 3,9oń, kortykosteron 0,9oń.

Do określenia hormonów tarczyco-
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wych uzyto zestawów T4-RIA-PROP w zakresie 0-386
nmol/l przy czułośct6,43 nmolAoraz RIA-T, w zakresie 0-
],7 nmoUlprzy czliości 0,15 nmol/l. Błąd wewnątrzseryj-
ny wyno sił odpowiednio 6,3 80ń I 5,92oń. Ocenę staĘsĘczną
wyników wykonano j ednoczynnikową analizą wariancj i,
testem istotności Duncana oraz testem t-Studenta (21).

Wyniki iomówienie
Długość zimowego anes trus uklaczy wynos 1ła I39,I

+ 4,2 dni. W łm czasie klacze nie wykazyvĄ beha-
wioralnych objawów rui, a badania palpacyjne i ultra-
sonograficzne jajników wykazĘ, żebyĘ one małe i
twarde. Podczas tego sezonu pojawiĘ się małe pęche-
rzyki, których średnica nie przek<raczała 15-20 mm.
Wyniki te są zgodne z wczęśniejszymi obserwacjami

Ryc. 1. Zmiany stężenia estradiolu i progesteronu w osoczu krwi klaczy w okresie
zimowego anestrus (x + SEM)
Objaśnienia: a p < 0,05-0,0l wstosunkudopozostaĘchpobrań; b-p ś 0,05-0,01
od 1 do 11 pobrania

pr zepr ow adzonymi na klaczach rasy konik p o 1 ski (3 2,
33).

Stężenie estradiolu w osoczllkrwi wykaąrwało ten-
dencję wzrostową w końcowym okfesie zimowego
aneshus (ryc. 1). W grudniu wynosiło 10,8 + 1,9 a w
marcu 16,03 + 2,4 pglml i nie było statysĘcznie istot-
ne. Wzrost ten był prawdopodobnie wynikiem poja-
wienia się pęcherzyków o średnicy przekaczającej 20
Ilrrn, a szczegóInię w marcu, co moze wskazywać na
rozpoczęcie przejścia do sezonu rozrodczęgo. Ruja u
6klaczy wystąpiła do 15 kwietnia.

Początkowe stężenie progesteronu wynosiło a,J5 +

0,2, a następnie obni{Ło się istotnie (p . 0,05) do
najniższego poziomu 0,24 + 0,04 nglml po 7 Ęgo-
dniach. Maksymalny wzrost progesteronu obserwowa-
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nie niższych wańości w styczniu roz-
począł się wzrost stężenia T. do po-
ziomów obserwowanych w począt-
kowej fazie anestrus. Stężenie T, nie
zmieniało się istotnie od grudnii do
marca i wahało się od 0,66 + 0,05 do
0,75 + 0,04 nmol/l (ryc. 2). Wartość
w ostatnich pobraniach (23 marzec)
wynosiła 0,91 + 0,1 nmol/l i była
istotnie vrryższa od stwierdzonych na
przełomte grudnia i sĘcznia orazrra
początku marca. Huszenicza i wsp.
(1 1) sugeruj ą że wzrost ten następu-
je na skutek konwersji T 

^ 
do T ,. Zna-

mionować ona moze końcowĘ fazę
zimowego anestrus. Potwierdzają to
dane, w których podawanie ęgzogen-
nych hormonów tarczycowych kla-
czom skracało zimowe anestrus (7).

Dla porównania uzyskanych wyni-
ków przeprowadzono takżę badania
w sezonie tozrodczym. wybierając
cykl płciowy w miesiącu sierpniu. W
miesiącu tym Tischner i Wandas (32)
vłykazali r o ry o częcie wydłużania się
długości cyklu płciowego poprzedza-
j ącego zimowe anes trus lklaczy rasy
konik polski, Badania behawioralne
oraz palpacyjne i ultrasonograftcznę
jajników wykazaĘ w tym czasiepta-
widłowy przebieg cyklu, Długość cy-
klu wynosiŁa 2I-22 dni, czas trwania
fazy lutealnej I 6 - I7, a p ęcherzykowej
4-5 dni, Wyntki te nie odbiegĄ od
norrn podanych przęz Tischnera i
Wandasa (32) oraz Tischnera i wsp,
(33). Stężenie hormonów steroido-
wych estradiolu i progesteronu (tab.
1) wykaąrwało prawidłowe wartości
dla odpowiedniej fazy cyklu płciowe-
go (33). Stęzenie hormonów tarczy-
cowych nie zmieniało się w fazach
cyklu (tab. 1). Poziomy stęzeń jodo-

Ryc. 2, Zmiany stężenia Ęroksyny i tójjodoĘroniny w osoczu krwi klaczy w okresie
zimowego anestlus G + SEM)
Objaśnienia: a p < 0,05wstosunkudo l pobrania; b-p < 0,05 wstosunku doI,2,
3, 1I i 12 pobrania

no w marcu, kiedy jego poziom przekroczyŁwartości
1,0 nglml przyjmowany jako graniczny d|aklaczy w
zimowym anestrus (18) i wynosił odpowiednio 1,1 +

0,2 i I,6I + 0,3 nglml, Ostatnia wartość była staty-
stycznie Wższa od stwierdzonych od grudnia do po-
czątku marca (ryc. 1). Wyniki te są zgodne z wcześ-
niejszymi badaniami wielu autorów i potwierdzająże
przejście do okresu zimowego anestrus,jego trwanie
i zakończęnie są ściśle mviązane z aktywnością ukła-
du podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowego (3, 1 8,
21,33),

Przeprowadzonębadaniav,rykazĄ,żenapoczątku
okresu zimowego anestrus stężenie T. był wyższe -
38,0 + 7 ,6nmoVl,a w miarę pogłębiania się tego okresu
vłykarywało tendencję do spadku. Po osiągnięciu istot-
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ty,ronin odpowiadĄ wartościom stwierdzonym w koń-
c owym okre si e zimowe go an e s tru s. Br ak zmian akłw-
nościtarczycy w cyklu płciowym u kl acry wykazalirak-
że Kelly i wsp. (12). Wynik ten wskazuje, że ftzjolo-
giczniewyżsrypoziomhormonówtarczycowychwpł-
wa na występowanie cykli zarówno w wiosenno-letnim
sezonie rozrodczym. co wykazano w niniejszych bada-
niach, i w sezonie jesienno-zimowym w przypadku wy-
stępowania cykli płciowych (7, 11).

W podsumowaniu można stwierdzió, że vłyższe stę-
żenie hormonów tarczycowych To, a szczegolnie To
w osoczu krwi występuje w końcow)rm okresie zimo-
wego anestrus oraz w sezonie rozrodczym. Wyniki te
sugerują możliwość udzińu tych hormonów w regu-
lacji sezonów rozrodczych u klaczy.
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Tab. 1. Stężenie hormonów steroidowych i tarczycowych w
osoczu krwi klaczy w wybranym cyklu płciowym sezonu roz-
rodczego G + SEM)

Estrad iol
ps/ml

Progesteron
ng/ml

Tyroksyna
nmol/

Tróiiodotyron ina
nmol/|

35,3 t 3,1

8,8 t 1,1

32,3 t 4,5

0,87 t 0,1

52,8 t 4,0*

0,2 t 0,01 **

28,8 t 1,3

1,2 x 0,2

Objaśnienia: *p < 0,05; **p 
= 0,01
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Przebadano bakteriologiczrie i histopatologicznie tkanki padłego nagle pro-

sięcia rasy mieszanej w wieku 10 Ęg życia Na czoło zmian sekcyjnych lvysu-
wało się chroniczne r,vłókn ikowe zapalenie opłucnej, zmarnv,iaja.ce zapaIenie płuc,
któremu towarzyszyło tworzenie,,marlwiakórv", zmętni enie opon mózgowych-
polviększenie komór bocznych mózgu, ropne wieloogniskowe zapalenie miąż-
szu nerek z zatorami i nlartrvicą naczyń kr-wionośnych Ze zmian w phlcach oraz
zpĘnu rł,ypełniającego kornory boczne mózgu wyizo|owane ActinobacillLts plett,

ro pn ell nl o n i a e. Zar azek ten zi dentyfi kowano metodą hy brydy zacli i n s i nl w pły -

nie mózgowo-rdzeniowym, w zmianach chorobowych w nerkach i phrcach Pier-
wotnym ogniskiem zakażenta były najprawdopodobniej płuca, ska! infekcja

rozprzestrzeniła się droga hematogenną na opony mózgowe i rret,ki

G.


