
512

Praca olyginalna

Medycyna Wet.2lM, 60 (5)

Ońginal paper
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poprzez oznaczanie estrogenów w kale
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Plegnancy diagnosis and monitoling in males uia estlogens detemination in feces

Sumnrary

The aim of this study was to evaluate the utility of the mean fecal estrogen concentration for the diagnosis
and monitoring of pregnancy. Fecal samples were collected from 30 pregnant mares (17 Thoroughbred and
13 Polish Primitive Horses) once a week from mating to the 120th day of pregnancy and then afterward until
parturition or pathological interruption of pregnancy - once every two weeks. Total unconjugated fecal
estrogen concentration was evaluated by radioimmunoassay (RIA) with extraction. The border level differen-
tiating pregnant from non-pregnant mares was obtained by the addition of value 3 standard deviations to
mean non-pregnant mares estrogen concentration (x+3SD). Ca|cu|ated at 41.88 ng/g feces, it has a|so been
demonstrated that the possibility of pregnancy diagnosis by this method exists from 16 weeks post-mating and
lasts during the 2 and 3 trimester of pregnancy until parturition. Feca| estrogen profiles obtained in individual
mares were fully related to the physiological or pathological course of pregnancy. Early embryo and fetal
death wa§ accompanied by low estrogen concentration. Abortions during late pregnancy, howeveł were con-
nected with the gradual or sudden decrease of high fecal estrogen concentration. The results of this study
indicated the practical importance of this method. Other applications were also discussed in this publication.
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Konie są gatunkie m szczegó|nte narażonym n a utratę
ciĘy w różnych fazachjej rozwoju, co związane jest
z pożnąimplantacją długo trwającym procesem pla-
centacji oraz zmięnnymi żrodłami progesteronu ( 1 , 3,
7 , 8, 74, 77 , 20, 2l), Z tego powodu u zwierząt tych
równie ważnejak wczesne diagnozowanie ciĘy, jest
kontrolowanie jej prawidłowego przebiegu (4, 18).
Nieinwazyjne monitorowanie ciĘy w okresie od oko-
ło l00. dnia do porodu umozliwia oznaczanie koncen-
tracji estrogenów w kale (16, 18). Mozliwość stoso-
wania tej metody u koniowatych wynika z produkcji
duzych ilości estrogenów, zwłaszcza w drugim i trze-
cim trymestrze ciĘy (2,6, 18, 19), Ich zrodło stanowi
jednostka płodowo-łozyskowa, której funkcjonowanie
polega na metabolicznej wspołpracy płodu i łozyska.
Gonady płodu wytwarzają dehydroepiandrosteron
(DHEA), który w płodowej części łożyska jest wyko-
rzystywany jako substrat w biosyntęzie estrogenów.
Warunkiem niezbędnym do fi zj ologicznego funkcj o-
nowania tego systemu jest zywotność płodu (7 , l1,75,
16, 18). Estrogeny drogą krĘeniapłodowo-łozysko-
wego dostają się do krwiobiegu matki, skąd duze ich
i lo ści, poprzez żółc i przewód pokarmowy, są wydala-
ne z kałem (2, I0, 1 1, 18).

Procesy zaburzające prawidłowe funkcj onowani e
jednostki płodowo-łozyskowej, prowadzące do pato-
logicznego przerrł,ania ciązy, skutkują szybkim spad-
kiem koncentracji estrogenów do niskich, charaktery-
zljących k|aczę nleżrebne, poziomów (6, 9. l0, 12.
18). Tematykapowyższa nie była doĘchczas pol1]szana
w literaturze krajowej, zaś piśmiennictwo światorve
jest nadal nieliczne,

Celem badań było określenie przydatności oznacza-
nia estrogenów w kale do diagnozowania ciĘy oraz
monitorowania j ej przebiegu.

Mateilał i metody

Badaniami objęto 30 cięzarnych klaczy, w tyrn l7 kla-
czy rasy pełna krew angielska pochodzących ze Stadniny
Koni Rzeczna oraz 13 rasy konik polsl<i ze Stacji Badaw-
czej PAN w Popielnie. Próbki kału do badań pobierano
w okrcsie od krycia do 1 20, dnia ciąży jeden laz w tygod-
niu, a następnie do porodu lub patologicznego przerwa-
nia ciajy jednorazowo w ciągrr dwóch tygodni. Zgodnie
z klasycznymi zasadaml ctĘę diagnozowano badaniami
rektalnym i ultrasonograficznyn, wykonywanymi około 20.
orazniędzy 40. a 50, dniem po kryciu, a następnie kontro-
lowano ją poprzez obserwacje i badania kllrliczne,
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Ryc. 1. Koncentracja estrogenów w kale u klaczy dwóch ras z fizjologicznym przebiegiem ciąży

Kał pobierano w godzinach rannych zpodłoża w indy-
widualnych boksach do plastikowy ch, przy gotowanych do
tego celu probówek. Sporadyczni ę,przy okazji badania rek-
talnego, był on pozyskiwany bezpośrednio z prostnicy. Pod-
czas transportu do laboratorium próby schładzano, a na-
stępnie przechowywano w temperatlrze2O"C ńdo analiz.

Koncentrację całkowitych estrogenow nieskoniugowa-
nych w kale oznaczano metodą radioimmunol o giczną (RIA)
z ekstrakcją (18J l9). Czułość metody wynosiła l4,1 pg,
zaś zmienność wewnątrz- i zewnątrzseryjna odpowiednio
5,5Y6 I 13,9o/o.

Koncentracja estrogenów w kale potwierdzająca ciĘę
(wartośó graniczna) została ustalona poprzęz określenie
średniej zawartości tych hormonów u zwierząt niecięzar-
nych oraz dodanie do niej wartości trzęch odchyleń stan-
dardowych (x + 3 SD). Badania te wykonano u 7 nieźreb-
nych, dojrzałych płciowo klaczy pełnej krwi angielskiej,
u ktorych próbki kafu (n : 42) gromadzono w odstępach
dwutygodniowych przez trzy kolejne miesiące wiosenne.
Ob l iczeni a wykonano przy uży citl pro gramów komputero-
wych Microsoft Access 2000 i Microsoft Excel 2000.

Wyniki i omówienie

D i a gno zow ani e c i ąży u klac zy pr zy użyc iu oznacza-
nia koncentracji estrogenów w kale polega najak naj-
wcześniejsąrm stwierdzeniu róznicy w poziomach tych
hormonów u zllv ter ząt c iężarnych i ni e c i ęzarnych. Przy-
jęto uwazać, że różnicę tę wyznaczawartość granicz-
na definiowana jako średnia koncentracja estrogenów
u klaczy nteżr ebny ch, p o wi ęks zona o w i e lko ś ć tr ze ch
odchyleń standardowych (x + 3 SD) (6, 10, 11, 16).
W niniejszej pracy wartość ta wlmosiła 41,88 ng/g kału
(18,64 + 3 x ],7 46 nglg). Zgodnie z sugestią niektó-
rych autorów, do jej obliczenia włączono takze war-
tości estrogenów u klaczy w rui (2, 16, 18). Wzrost
poziomu tych hormonów w estrus znajdlĄe bowiem
odbicie w ich poziomie w kale, co podnosi wartość
gt anlc zną, W y dŁuża to okre s mtędzy kryc i em a mo żlt-
wością stwierdzenia ciĘy tą metodą podnosząc jed-
nakprzy tym trafność diagnoz.

wzrost koncentracji estrogenów w kale, bo przypada-
jący na90, dzięń ciĘy wykazaliw swych badaniach
KirĘatrick i wsp. (10). Wszyscy cytowani autorzy
ocenili trafność diagnoz na 95%o-I00oń (6, 10, 16).
Także w badaniach własnych stwierdzono pełnązgod-
ność między diagnozami endokrynologicznymi i kli-
niczno-ultrasonograficznymi.Prz7Ąoczonerozbieznoś-
ci doĘczące terminu przydatności tej metody mogą
wynikać z odmienności procedur analttyczrtych oraz
osobniczych i rasowychróżnic w łozyskowej produk-
cji eshogenów (8, 18). Dysproporcje takie opisująHen-
derson i wsp. (6),którzy w indywidualnych przypad-
kach ciĘę tą metodą rozpoznawalt jń 50.-60, dnia
po stanowieniu, podczas gdy generalnie było to moż-
liwe dopiero około 140.-150. dnia. Inni autorzy także
zwr acająlwagę na rozb iezno śc i i stniej ąc e u p oszczę -
gólnych zwierząt.Uważająoni jednak, ze okres mię-
dzy 1 05. a I20. dniem po pokryciu stanowi optymalne
stadium ciĘy, w którym jej diagnozowanie jest moz-
liwe u wszystkich klaczy (2, 10-12,16). Termin ten
jest takze zgodny z obserwacjami własnymi.

Stwierdzona w niniejszych badaniach mozliwość
di a gno zow ania ciĘa w 1 6. Ęg o dni l j est znacznte p óż-
niejsza w stosunku do terminu stosowania badań rek-
talnych i ultrasonograftcznych. Wyklucza to w zasa-
dzie praktyczną lżytecznośó omawianej metody do
rutynowego diagnozowania wcze snej ciĘy, j ednakże
w niektórych przypadkach moze być ona przydatna.
U koniowatych bowiem, zewzględu na często lvystę-
pujące zjawiska resorpcji i utraty ciąży (3,8,9,72,14,
I7, 20, 2l), ntezależnie od wczesnego diagnozowa-
nia, zaleca się jej 1-2-krotne potwierdzenie w poźniej-
szy ch fazach (4). Meto da oznaczania ó stro genów w ka-
le mogłaby zatempełnić funkcję kontrolnego badania
uzupełniaj ącego u klaczy hodowlanych, pozwalaj ące-
go dodatkowo potwierdzać zywotność płodów (6).
Okre s em szcze gólnym j e st zwłaszcza 5 . -7 . mi e s i ąc c ią-
Ę,kiedy cięzar rosnącego płodu ściąga macicę w głąb
jamy brzusznej, utrudniając lub uniemozliwiając jej
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Ryc. 2. Koncentracja estrogenów w kale u klaczy z poronie-
niami

prawidłową palpację (4). Możliwość szerokiego wy-
korzystania omawianej metody do badania na clĘę
wynika głównie z nlęinwazyjnego sposobu pobiera-
nia probek do badań. Przez to moze ona znalęźć za-
stosowanie uklaczy o szczegolnie nerwowym tempe-
ramencie, jak równiez u koni ras miniaturowych.
U zvvierzątĘch klasycznebadanię per rectum jest częs-
to trudne lub niemożliwe do wykonania ze względu
na stosunkt anatomiczne (5, 6, 10). Kolejne zastoso-
wanie stanowi ą konie hodowc ów, którzy hołduj ą prze-
sądowi o szczegóInej wrazliwości źrebnychklaczy na
badania palpacyjne oraz zwierzęta utrzymyrvane w ho-
dowli ekstensywn ej, a także w rezerwatach i o grodach
zoologicznych (5,6, 10, 11, 18).

Praktyczne zasto s owanie metody o znaczania e stro -
genów w kale nie ogranicza się jednak wyłącznie do
diagnozow ania ciĘy. P ozwal a ona takżę na kontro 1o -
wanie jej przebiegu wraz z oceną zywotności płodu
(6, 16). Wynika to z funkcjonowania u koniowatych
opisanej we wstępnej części pracy jednostki płodowo-
-łozyskowej (6,7 ,11, 15). Zablnzenia funkcji łozyska
lub śmierć płodu powodują spadek koncentracji es-
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Ryc. 3. Koncentracja estrogenów w kale u klaczy z resorpcją
zarodków/płodów

trogenów do wartości typowych dlaklaczy nieciężar-
nych (6, 9, I0, 18). Ten sposób kontrolowania ciĘy
jest mozliwy w okresie drugiego itrzeciego trymestru
ciĘy (2,6, 18),

Dane piśmięnnictwa wskazuj ą na potrzebę monito-
rowania przebiegu ciĘy llklaczy i możliwość wyko-
rzystanta do tego celu badanej metody (6, 10). Hen-
derson i wsp. (6) opisują przypadekklaczy z patolo-
gicznymprzebiegiemciĘyoraztowarzyszącymuspa-
dek poziomu estrogenów w kale. Patologicznę przeF
wanie ciĘy w różnych fazachjej rozwoju obsetwo-
wano także w badaniach własnych. Łącznie u trzech
klaczy miały miejsce ronienia. występujące w 208.,
2I3. i w 276. dniu ciązy (:ryc. 2).Zaburzeń tych nie
poprzedzaĘ objawy kliniczne, z wyjątkiem jednej kla-
czy, u ktorej kilka tygodni wcześniej obserwowano
utratę masy ciała.W przypadku tym zna;znę obntże-
nie wartości estrogenów miało miejsce przedprzerwa-
niemciĘy (ryc.2c), podczas gdy w pozostałych wy-
stąpiło dopiero po wyparciu płodów (ryc, 2a,2b) . Róż-
ny przebieg profili estrogenów w tych przypadkach
w skazuj e na o dmi enn ę me chanizmy p ato l o g ic zne, kto -
re doprowadziĘ do przerwaniaciązy. Hoffrnan (7) oraz
Meinecke i Gips (13) nie potwierdzają mozliwości
przewidywania ronienia na podstawię analizy pozio-
mu estro genów. Op i sany p owyżej pr zyp adek (ry c. 2c)
przęczy temu twierdzeniu, jednakżęmożIiwość ta jest
zap ęw ne o grani c z on a do p oj e dy nc zy ch zw ier ząt.

W badaniach własnych obserwowano takżę dwa
przypadki zamierania i resorpcji płodów (ryc. 3). Po-
zytywne wyniki badań rektalnych i ultrasonograftcz-
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nych na ciĘęorazprofile estrogenów w kale wskazu-
ją że w przypadkach tych ciĘa została przerwana
w okresie między 50. a 100, dniem po kryciu. Kon-
centracja estrogenów potwierdziła u tych zwierzątbrak
prawidłowego rozwoju ciĘy, bowiem począwszy od
15.-16. tygodnia nie nastąpił u nich wzrost poziomu
tych hormonów do wartości typowych dla źrebnych
klac zy . W j e dnym z ty ch przyp adków, l klaczy p ełnej
krwi angielskiej ruja wystąpiła w 22. tygodniu po kry-
ciu, zaś u klaczy konika p o l skie go w okre s ie ob serwa-
cji nie zauważono jej objawow, Trudno jest jedno-
znacznie ustalić przyczynętego zjawiska. Nalezy tu-
taj brac pod uwagę możliwość długotrwałego hamo-
wania sekrecj i gonadotropin przys adk ovql ch pr zez go -
n adotropinę ko smówkową pocho dzącą z kubków en-
dometrialnych, funkcj onuj ących ni ęzalężnie od dalsze-
go rozwoju ciązy, oraz wpływ sezonowości na aktyrlv-
ność jajników klaczy (4,7, l8).

Re a s umuj ąc, pr zepr ow adz o ne b adani a w ykazaĘ, iż
w okresie 2. i 3. trymestru ciązy koncentracja estroge-
nów w kale klaczy jest wysoka i znacznję rożni się od
jĄ zawartości u zwierzątnieżrebnych. Mozliwość traf-
nego diagnozowaniactĘy natej podstawie istniała od
ok, 110 dnia. Ponadto, profile estrogenów u indywi-
dualnych klaczy kore spondowĄ z fizj o1o gicznym lub
patologicznym przebie giem ctĘy. Trwale niskie kon-
c entra cj e e s tro genów tow ar zy s zyĘ zami er aniu z aro d-
ków i płodów, natomiast w przypadkach poronień ob-
serwowano spadek poziomu tych hormonów w kale
do niskich wartości. Mozliwość diagnozow ania ciĘy
oraz kontrolowania jej fizjologlcznęgo i patologicz-
nego przebiegu dotyczyła w równym stopniu zwterząt
obu badanych ras. Potwierdza to wcześniejsze obser-
wacje własne, sugerujące bardzo zbltżoną sekrecję
estrogenów podczas ciĘy lkoni róznych ras (l 8, 19).

piśmiennictwo

1 Alletl W R , Kydd J. H., Bo1,Ie M. S., Antczak D, F.: Extraspecific donkey-in-
-horse pregnancy as a model ofear'ly fetal death. J Reprod. Fefi. l 987, Suppl.
35, 191-209

2 Balnberg E , Choi H. S., Mćj.stl E, l|'urnt ll/., Lorin D , Arheitet K.: Enzyma-
tic detennination olunconjugated oestrogens in laeces for pregnancy diag-
nosis in mares. Equ. Vet J l984, 16, 537-539.

3.Darenius K., Kindahl H., Knudsen O,, Madej A , Edqvist Ł. E.: PMSG, pro-
gesterone and oestrone sulphate during normal pregnancy anrl carly fetal
death J. Reprod, Fert. l982, Suppl 32,625-626.

4.Ginlher O -/.: Ultrasonic imaging and reproductive events in the rnare. Equi-
services, USA 1 986, s 122-124, 166,229-246,253-282

5.Henderson K., Slevens S., Bailey C., Hall G , Slewart J., Wards R.: Compa-
rison of the merits of measuring equine chorionic gonadotrophin (eCG) and

b[ood and faecaI concenfations ofestrone su[phate for determining the preg-
nancy status ofminiahrre horses, Reprod Fertil. Dev. l998, l0, 44I-444.

6.Henderson K. M., Perkins N, R., Wards R. L., Stelyart l I: Non-invasive
pregnancy determination in mares by enzyme immunoassay of estrone sul-
phate concentrations jn faeces Proc. New Zealand Society Anim. Prod. 1 997,
57, s.234-236.

7 Hoffmarul B , Genlz F., Failing K.: Investigations into the course of progeste-
rone-, oestrogen- and eCG- concentrations during normaI and impaired preg-
nancy in the mare. Reprod. Dom. Anim 1996, 31,7)7-723.

8.Jeffcott L. B , Hyland J. H,, McLeąn A. A , Dyke T., Robertson-Smith G,:

Changes in lnaternal horrnone concentrations associated with induction of
feta] death at day 45 of gestation in mares. Reprod. Feńil. l 987, Suppl. 35,
461-467 -

9 Kusnlalt L H., Hughe,s ,L P., StubenJbldt G H., Stalt M. D , Laslq, B L:
Estronc sulfate concentrations as an indicator ol1-etal demise in horscs Anil-tl

J Vet.Res. l988.49, l84-1t]7.
10KirkpatricltJ.F.,Laylel,B L,ShidelerS.E,RoserJ.F.,TurnerJ. trł'.: Non-

-instrumented imnrunoassay fle]d tests for pregnancy detcction in free-
-roamin,{ leral horses. J Wildl. Manag l99_3.57. l68-173.

l] Ktrckelkont B.: Assessment ol pregnancy irr kiang mares ([Jqtlus hctlriolrus
holdereri) using estrogen deterlrrination in f-aeces. Theriogenology 1994.42,
37 -41 ,

12 Lucus Z., Rercitle J. l , Betteridge K.,L : Non-invasivc asseslnent of the inci-
dcnces of prcgnancy and prcgnancy loos in the feral horses trf Sable Is]and.

J Rcprod. Fert l99l, Suppl 44,479-488
l3 Meinecke B, Gips H.: The endocrine status of c]illically conspictlous lnares

during peripartun period, Prakt. Tierlilzt L990, l 8, 5l3-523,
14MillerJ.F.,CjlueJ.,Il/illianlsonE,GortloltY.B,SykesA,Glttdzinskus.J G:

Foetal ]oss aftcr ilTplantation Lancet l980. 2. 554-556.
15.1ló,stl E: The horsc t'eto-pJacetrtal unit, Exp. Clin. Endocrinol. ]994, l02,

I66-168
16.Mósrl E , Nobauet,H., Choi H. S, I|urnt IIr.. Bantbcrg E.: Trachtigkeitsdiag-

nose bei dcr Sture mittels Ocstrogenbcstinrl,trung im Kot Prakt. Tierńrzt. I983.
64. 491-492

17.Shurp D C.: Factors associated with the lnatefnal rccognition ofpregnallcy
itl tnares Vet. Cljn. North All. Large Arrilt-t Pract. l980, 2.21]-290.

I8.Sltolimolyska,4 : Monitorowanie ciąźy u konior,vatych przy użyciu metody
oznaczania cstrogenów rv ka]c Praca dokt. Wydz Med Wct., UWN4 OIsz-
tyn 2002.

l9 Skolimov,slttl A , Julrltllski T., Colonka M.: Koncentracja estrogenów w |<alc

i krrvi u klaczy ras pcłna kr-erł, allgielska i konik poJski podczas ciaźy I'lz;,jq-
tc do druku rv Medycynie Wct.

20 Wiśniew.lki E , Dąbrow,ska J: Wczcsna obumieralllośc zarodków, rolricnja
i przedrvczcsne porody u klaczy. Zycie Wet 1996.2,41-16.

2\ I|lood,s G L, Buker C B, Ballwin J., Bull B A, Bilittski J., Cooper IL'. L,
Le), W B, Mank E C, Erb H, N: [arly pregnallcy loss itr brood rrrares

J Replod Fcrt. l987, Suppl. 35, 453-459

Adres autora: dr Agnieszka Skolimorvska, ul. Oczaporvskiego 14, l0-957
Olsztl,n ; e-mail: slonce66@tvp.pl

STUDDERT M.J., HARTLEY C.A., DYNON K.,
SA|{DY J. R., SLOCOMBE R. F., CHARLES J. A.,
MILNE M. E., CLARKE A. F., EL-HAGE C.:
Masowe zachorowania na zapalenie mózgu i rdze-
nia wywołaneprzez herpeswirus koni Ęp-l: nowe
dane na podstawie idenĘfikacji wirusa testem PCR
i ELISA do wykrywania swoistego przeciwciała dla
EHV-I. (Outbreak of equine herpesviru§ type 1 my-
eloencephalitis: new insights from virus identifica-
tion by PCR and the application of an EHV-l-spe-
cific antibody detection ELISA). Vet. Rec. I53,4I]-
-423,2003 (I4)

Zabvzęntaneurologiczne wystąliły u 5 klaczy karmiących potomstwo w sta-

dzi e liczący m 7 4 klacze, 5 8 źrebiąt i 6 ogierów T rzy kl acze, u któ rych wys tąpiĘ
porażenia kończyn, poddano eutanazji Z dwóch klaczy, które przeżyły, jedla
poroniła płód zakażony herpeswirusem koni typ l (EHV- l), druga urodziła w 283

dniu ciąży ataktyczne źrebię. U klaczy poddanych eutanazji zdiagnozowano za-
palenie mózgu i rdzenia, azakażentę EHV-l testem PCR i testem ELISA, U 10

źrebiąt występował silny śluzowo-ropny wyciek z nosa. W surowicy chorych

klaczy pobranej 7. dnia choroby nie stwierdzono przeciwciał dla EHV-l lub

miano przeciwciał było na granicy ich wykrywalności. Po kilku dniach u 2 kla-
czy miano swoistych przeciwciał wzrosło. W surowicy 5 zdrowych klaczy bada-

nych 7 i 13 dnia po wystąpieniu choroby w stadzie stwierdzono przeciwciała
dla EHV-I. 
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