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Monitoring of plegnancy by fecal estrogen measulement in sanctuary and zoological Equidae
Summary

carried out on l8 polish primitive Hors
ds in the Popielno Sanctuary and 5 Shet §
urchelli antiquorum s. Chapmani) and §

Gdańsk Oliwa Zoo.1Fecallsamples were collected from April to February, once or twice ćveiy twol,ńonths.
The total unconjugated estrogón concentration in the coilected samples was mea§ured by nia; The'study
confirmed the possibilitylof diagnosing pregnancy in these animals and during the second and third trimester
of pregnancy ,fećal estrogen concentration in mares of all the studied species of l'was:hi d its
values rvere different than those of non-pregnant animals (<41.88ng/g). .Ą case of eath an sub-
sequent decrease, in the level of estrogen was
in diagnosingl,and monitoring pregnancy i
particu_lar phaseś of pregnancy in these an

U koni domowych oznaczanie koncentracji estro-
genów w kale stanowi uzupełnienie klinicznych me-
tod diagnozowania ciązy, takich jak badanie per rec-
tum illtrasonograftczne (6, 13). Natomiast u nieudo-
mowionych gatunków i ras rodziny koniowatych jest
ono j edyną praktycznie użytecznąaltema§wą (6, I 2,
13, 15). Mozliwośc stosowania tej metody uzwterząt
wolno żyjącychwynika przede wszystkim z nieinwa-
zyjnego charakteru pobierania próbek oraz łatwego ich
gromadzenia w warunkach terenowych bez kontęcz-
ności konserwacji (2, 5, 6,11-13, 15). Jest to związa-
ne z dużąstabilnością hormonów sterydowych w kale
(I , 2, 5 , 12) . Przydatnośc metody podkreśIa także łat-
wa interpretacja uzyskanych wyników, wynikająca ze
znacznychrożnic w koncentracji estrogenów w kale
u zw ierząt ciężarny ch i niecięzarnych ( 1 3, 1 5, 1 7). Po-
przęz diagnozowanie ciĘy metoda ta stwarza dodat-
kowo mozliwość śledzenia sezonowości procesów
rozrodczych u gatunków żyjących dziko (6, I2,75,
17). W Polsce nie podejmowano dotychczas powyż-

szej problematyki. Niewiele informacji na ten temat
zawartych jest także w piśmiennictwie zagranicznym
(6,17,I2).

C elem b adań było okre ś 1 enie przy datno ś ci oznacza-
nia koncentracji estrogenów w kale do diagnozowa-
nia i monitorowania ciĘy oruzustalania sezonowości
procesów rozrodczych u klaczy ze stad zachowaw-
czych konika polskiego żyjącychw tęzęrwatach oraz
koniowatych żyjący ch w ogrodach zoologicznych,

Matetiał imetody
Badania zostały wykonane na3I klaczachróżnych ga-

tunków i ras rodziny koniowatych: 18 klaczach konika pol-
skiego (Equus caballus glnelini s. gmelini silvatica) two-
rzących 4 tabuny na terenie Rezerwatu Konika Polskiego
w Popielnie oraz 5 klaczach kuca szetlandzkiego (Equus
cabąllus sp.),4 zębrach Chapmana (Equus burchelli anti-
quorum s, Chapruani) i 4 osłach domowych (Equus asinus
usinus) z Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku
Oliwie. Zwierzęta były identyfikowane na podstawie do-
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kładnych opisow cech charakte-
rystycznych, sporuądzonych dla
celów niniejszych badań oraz
opisów hodowlanych. Dodatkowo
stosowano także znakowanie (osĘ)
i dokumentację fotografi czną.

W grupie klaczy żyjących w re-
zerwacie próbki kału do badań
pobierano raz na dwa miesiące.
zaś od zwterzal z ogrodu zoolo-
gicznego raz na miesiąc, w okre-
sie od kwietnia do lutego następ-
nego roku. Istnienie ciązy weryfi-
kowano poprzęz obserwację jej
póżnych obj awów klinicznych
oraz występowanie porodu. Gru-
pę kontrolną stanowiło 7 dojrza-
łych płciowo nieźrebnych klaczy
pełnej kr"wi angielskiej ze Stadni-
ny Koni Rzeczna. Pobieranie pro-
bek kału u tych zwierząt mtało
miejsce od stycznia do marca
w odstępach dwutygodniowych
i doĘczyło także okresu rui. Prób-
ki świeżego kafu od poszczegóI-
nych klaczy pobierano do plasti-
kowych probówek z podłoża na
pastwisku lub w indywidualnych
boksach. N astępnie transpotlowa-
no je do laboralorium w stanie
schłodzonym i zamrażano do cza-
su oznaczeń.

Poziom całkowitych estroge-
nów nieskoniugowanych w kale
oznaczano meto dą radio i mm uno-
Io gicznąz ekstrakcj ą. B ezpośred-
nio przed analizami z pobranych
próbek odwazano 0,5 g kału. Na-
stępnie, po dodaniu 1,5 ml KOH
( l rnol/l) i 0,5 ml mieszaniny chlo-
rofotm/n-heksan w stosunku 6 :4, całośc wytrząsano ptzez
30 min. przy pomocy wytrząsarki rotacyjnej i wirowano
przez 15 min. (1500 x g). Wydajnośc ekstrakcji wynosiła
98%, 10 pl tak uzyskanego nadsączu rozpuszczano w 0,5 ml
buforu fosforanowego o pH 7,0. Następnie dodawano oko-
ło 10 000 cpm 3H-estronu (Amersham) w 0,1 ml buforu
i 0,1 ml roztworu przeciwciał antyestrogenowych [Gi-E1-
-Gesamt (K.K.-06198)]. Inkubacja w temperaturze ł4"C
trwała 22 godziny. Następnie dodawano 0,5 ml węgla ak-
tywowanego opłaszczonego dekstranem t przez l5 min.
wirowano przy pomocy wirówki z chłodzeniem (3200 obr./
/min.). Radioaktywność zliczano przy pomocy licznika ciek-
łej scyntylacji po dodaniu 5 ml scyntylatora. Czułośc me-
tody wynosiła 14,I pg, zaś zmiennośc wewnątrz- i zewnątrz-
seryjna odpowiednio 5,5oń i 13,9oń.

Koncentracj a odrożniaj ąc a klacze cięzarne i n iecięzar-
ne (wartośc graniczna) została ustalona poprzez dodanie
do średniej arytmetycznej koncentracji estrogenów w prób-
kach kału nieźrebnych klaczy grupy kontrolnej wartości
trzęch odchyleń standardowych (x+ 3 SD).
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Nazwa tabunu
+Tytan (n=7)

+ Tasznik (n=4)

+ Nacios (n=3)

+osowiec (n=3)
::- Wańośó graniczna
+Nieźrebne (n=3)
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Ryc. 1. Koncentracja całkowitych estrogenów nieskoniugowanch fi + SEM) w kale
źrebnych klaczy konika polskiego w poszczególnych tabunach oraz klaczy nieźrebnych
łącznie
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kwiecień maj czerwiec lipiec wrzesień paździer, listopad grudzień styczeń luty

Ryc. 2, Koncentracja całkowitych estrogenów nieskoniugowanych w kale klaczy zebry
Chapmana

Wyniki i omówienie

Warto ś ć o dr ó żniaj ąc a klac zę ciężarne i n i e c i ęz arn e
(i+ 3 SD) wynosiła41,88 nglgkŃu(l8,64 +3 x 7,J46
ngl g). Zgo dnte z w cześniejszymi wynikami własny-
mi, dotyczącymi koni ras udomowionych, diagnozo-
wanie ciĘy przy użycill metody oznaczania koncen-
tracji estrogenów w kale z uwzględnieniem powyz-
szej wartości granicznej jest mozliwe od około 110.
dnia po kryciu, zaś monitorowanie jej prawidłowego
przebięguorazrozwoju płodu istnieje w okresie 2. i 3.
trymestru ciĘy (| 3). Wynika to z funkcj onowania u ko-
niowatych jednostki płodowo-łożyskowej, wykorzy-
stującej do produkcji estrogenów powstający w gona-
dach płodu dehydroepiandrosteron (9, 10). W opinii
szeregu autorow (6,72, i5) wymieniana metoda sta-
nowi j edyn ą pr akty cznie użyteczną możliwo ś c kon-
troli procesow rozrodc zy ch u zwierzątnieudomowio-
nych. W niniejszej pracy wykazano zrożnicowanepfo-
file estrogenów u poszczegolnych osobników b&da-
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Ryc, 3. Koncentracja całkowitych estrogenów nieskoniugowanych w kale klaczy kuców
szetlandzkich

+ Prawe Ucho 1

+ Prawe-Lewe Ucho 1-1

+. Lewe Ucho 1

-+Złanany Kłąb
-+-- Wańośc grcniczna
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Ryc. 4. Koncentracja całkowitych estrogenów nieskoniugowanych w kale klaczy osła

nych gatunków i ras koniowatych. Na ich podstawie
mozliwe było wskazanlę zwieTząt ciężanych i niecię-
żamych(ryc. 1-a). U pierwszych z nich w długich okre-
sach badań, obejmujących miesiące letnie i jesienne,
stwierdzano wysokie poziomy hormonów, przekracza-
jące znacznie wartość graniczną. Nastąlnie miał miej-
s c e ich sp adek, częmu tow ar zy szyĘ porody. Zw ier zę-
ta zaś z niską koncentracją estrogenów w caĘm okre-
sie obserwacji nie urodzlĘ potomstwa. Opisane pro-
fi le e stro ge nó,w or az przebie g ci ąz potwi e r dzaj ą b ar -
dzo wysoką trafność dtagnoz. Rozpoznawanlę ciąży
jest najistotniejszym zastosowaniem wymienianej
metody u zwterząt wolno żyjących. Warto przy tym
podkreślić, że w odróżnieniu od sytuacji u koniowa-
ty ch utrzymy\rvanych w sposób tradycyjny, istotniej -
sza jest tutaj sama możliwość rozpoznania ctĘy ani-
żeli jejjak najwcześniejszy termin (2, 6, 13).

Przeprowadz one b adani a p otwi erdziĘ także możIi-
wość monitorowania ciązy,Dotyczy to zarówno jej
ftzjologtcznego, co opisano powyżej, jak rowniez pa-
tologiczneg o przebiegu. Zjawisko to obserwowano
u jednej zebry Gyc.2). Po początkowym wzroście kon-
centracji estrogenów, wskazującym na prawidłowy

rozwój ciązy, zaobserwowano
nagły spadek tych hormonów
ponizej wartości grantcznei.
Znacznę obniżenie produkcj i
estrogenów przez j ednostkę
płodowo-łożyskową świadczy
o zamarciu płodu. Na możli-
wośó dokumentowania zjawisk
patologicznych w ciĘy przy
uzyciu wymienianej metody
wskazują równiez badania in-
nych autorów (2, 5-7), a także
wcześniej sze obserwacj e włas-
ne dotyczące koni pełnej krwi
i koników polskich utrzymywa-
nych w stajni (13).

Diagnozowanie i monitoro-
wanie ciĘy przy lżyciu ozna-
czania estrogenów w kale
umozliwia również śledzenie
zj awiska sezonowości rozrodu
(6,12,15, 17). W grupie koni-
ków polskich, kuców szet-
landzkich oraz zębr najwy ższe
koncentracje estrogenow, od-
powiadaj ące zaawansowanej
ciĘy mtaĘ miejsce w miesią-
cach j esienny ch (październik,
listopad), porody zaś występo-
wały od połowy stycznia do
końca marca (ryc. 1-3), Kon-
centracja terminów porodów,
przy założeniu stałej długości
ctĘy świadczy, iż największe
natężente aktyrvno ś c i płciowej

miało u Ęch zwierząt miejsce w okresie od połowy
lutego do końca kwietnia. Natomiast u osłórv ciĘęi to-
w arzyszącę j ej wysokie poziomy estrogenów stwier-
dzano w różnychporach roku, co wskazuje na zrożni-
cowany termin sezonu kopulacyjnego u poszczegol-
nych samic tego gafunku (ryc.4).

Możliwość kontrolowania fizj ologlcznego i patolo-
gicznego przebiegu ciĘy oraz określania terminu wy-
stępowania aktywności płciowej zwierząt wolno zy-
jących pozwala na gromadzente danych odnośnie ich
procesów rozrodczych (6, 7 , I7) . Umożliwta przez to
obliczanie wskaźników płodności w odniesieniu dO
caĘchpopulacji, atakże ocenę dynamiki ich rozwoju
oraz szans przetrwania (5, 12,17). W świetle powyż-
szego istotnym aspektem przęprowadzonych badań
była możltwośó oceny płodności klaczy konika pol-
skiego żyjącychw tabunach (.yc. 1). Zwierzętate sta-
nowią bowiem stosunkowo nieliczną populacj ę kilku-
dzi e s i ęc iu o s obników, zamte s zkując ą o grani c zony te -
ren rezerwatu. Z uwagi na istniejący system natural.
nego krycia, nieuchronnym zjawiskiem w tych stadach
j est stanowienie między osobnikami spokrewnionymi
ze sobąw różnymstopniu (4). Uzyskane wyniki (85%



źrebnychklaczy) wskazują ze w populacji tej płod-
ność j est bar dzo wysoka. W perspektywie długoletnie
badania wykorzystuj ące wymienianą metodę stanowią
mozliwo ść dodatkowej oc eny wpĘwu wzrastaj ąc e go
stopnia inbredu populacji na wskaźniki reprodukcji.

Otrzymane wyniki wykazały, ze u badanychzwie-
rząt koncentracja estrogenów w poszczególnych fazach
ctĘy była bardzo zbltżona do występującej u koni
udomowionych (3, 8, 14). Swiadczy to o istnieniu po-
dobieństwa hormonalnej regulacji ciĘy oraz procesu
łozyskowej biosyntezy estrogenów w całej rodzinie
koniowatych (2, 6, 13, I4). Jedynie u pojedynczych
osobników osłów stwierdzono, ze maksymalna kon-
centracja estrogenów była nawet dwukrotnie wyższa
niz u pozostaĘch samic (ryc.4). Ocena tego faktu jest
trudna, zwłaszcza że różnice te nie miaĘ wpĘwu na
kliniczny przebieg ciązy.

Podkreślić należy, żę ll, zwięrząt wolno żyjących
zas adnl,c zą zaletą di agno zowania i m onitorowan i a
przeb ie gu ciĘ1 p opr zez oznac zani e e stro g enów w kal e
jest nieinwazłjny sposób pobierania próbek. Zwtetzęta
nie ulegają przez to stresowi immobilizacji, na ktory
sąnarazone przy stosowaniu tradycyjnych metod diag-
nozowania ciĘy (6, 12). Pojmanie choćby jednego
osobnika zę stada powoduje bowiem niepokoj całej
grupy zwierząt. Nasila to występowanie wielu nega-
tywnych zjawisk, do śmierci pojedynczych zwierząt
wŁącznie,atakżę wpĘwa ujemnie na procesy rozrod-
cze (6). Metoda oznaczaniaestrogenów w kale pomvala
także na eliminację stosowanej do niedawna niehu-
manitamej metody uśmiercania wybrany ch zw ierząt
dla określenia statusu rozrodczego stada (16).

Wadą wymienianej metody j est natomiast koniecz-
ność długich okresów obserwacji zwterząt, co zwią-
zane jest głownie z ich bytowaniem na duzych obsza-
rach (1 I, 12, I7). Uwzględniać przy Ęm należy pra-
widłową identyfikację osobnikóW co uzyskuje się
przez ich znakowanie, dokładne opisywanię oraz fo-
tografowanie (17). Metodami Ęmi posłuzono się tak-
że w niniejszychbadaniach. W odniesieniu do duzych
stad mozna dodatkowo stosować radiolokacj ę, przy
pomocy której mozliwe są długoletnie badania nad
reprodukcją(17).Uważa się, ze przy dobrej organlza-
cji pracy i odpowiednim wyposażentu identyfikacja
zwierząt oraz pobieranie próbek kału do badań są
łatwe i odbywaj ą s ię b ez zal<łó ceh ży cia stada (6, I] ) .

Mimo że jest ono czasochłonne, stanowi metodę zW-
boru w stosunku do innych mozliwości kontrolowa-
niaprocesów rozrodczych u zwierząt wolno żyjących,

piśmiennictwo

1 Bamberg E , Choi H. S , Mijstl E., Wtrnl W, Lorin D , Arheiter K.: Enzyma-
tic determination of unconjrrgated oestrogens in faeces tbr pregnancy diag-
nosjs in mares. Eq. Vet J. 1984, l6, 537-539.

2 Henderson K. M, Perkins N. R,l|/arrls R L, Slewarl J, -/,: Non-irrvasivc
pregnancy dctcrmination in marcs by enzymeinlmunoassay of cstfone sul-
phate concentl,ations in faeces Proc. New Zea]and Soc. Aninl. Prod l997.
51, 234-236.

3.Holfinann B , Centz F., Failing K.: lnvestigations into the coursc of progeste-
rone-, ocstfogen- and cCG- concentrations during normal and impaired prcg-
nancy in tlre tnare Reprod. Dorrr. Anirn 1996, 31,7l7-723

60 (8l

4.Jezierski T., Jaworslti Z.: Uwagi w sprawie hodowli zachowawczej koników
pol skich w rezerwacie ]eśn}łl w ZD Popielno. Przegla! Hod 1992, 60, 29 -3 l.

5 Kil,kpatrick J. F, Shideler S E , Turner J. W, Jr ,.Pregnancy detenrrination in
uncaptured leral horscs based on steroid nretabolites in urine-soaked snorv
and free steroids in feces. Can J Zool. l990. 68,2576-2579.

6.KirkpalrickJ F, LaslevB L, ShidelerS. E., RoserJ. F., TurnerJ. Ił'.:Non-
-instrumented immunoassay field tests for pregnancy detection jn free-
-roaming leral horses J Wild]. Manag l993, 57, 168-173

7. Kuckelkonl.B : Assesslnent of pregnancy in kiang mares (Equus hemionus
boldereri) using estrogen determination in faeces. Theriogenology 1994,42,
3] -4l.

8 Móstl E , Nobauer H,, Choi H. S., l|urm l|'., Bamberg E: Trachtigkeitsdiag-
nose bei der Stute rnittcls Óstrogenbestimmung iln Kot. Prakt Tierarzt l983,
64. 49I-492.

9 Pa,shen R L, Allen W. R:Thę role olfoetal gonads and placenta in steroid
production, trlaintenance of pregnancy, and parfurition in the marc. J. Re-
prod Fert 1979, Suppl 21,499-509.

l0 Pashen R L , Shelelrick E L, Allen I|. R, Flht A P. F: Dehydroepiandro-
sterone syntlresis by tlre 1-eta1 foal and its irnpońance as an oestrogen precur-
sor. J. Reprod Fert l982, Suppl.32,389-397.

1l-SaJar-Hernnnn N., Isnail M. N., Choi H. S, I'Ióstl E , Bamberg E.: Preg-
nancy diagnosis in zoo animals by estrogcn detennination in feces Zoo Biol
l 987. 6, l 89- l 93.

l2 Sc,lnt,arzelthergal, E, Móstl E , Palme R , Bunberg E: Faecal steroid analy-
sis for non-invasive nonitoring olreproductive stafus in fanrr. wild and zoo
animals. Anlln Rcprod. Sci 1996, 42,5l5-526

l3 Skolintolr.ska A , ,Iunotski T., Golonka M: Diagnozorvanie i monitorowanie
ciązy rr klaczy poprzez oznaczanie koncentracji estrogcnów w kale. Medycy-
na W'et (prz.vjętc do druku).

l4 Skolinlov,ska Ą , .Iuttott,ski T., Golonka M: Koncentracja estrogenów rł, kale
i krrł,i u klaczy ras pełna krew angielska i konik polski podczas ciąży Medy-
cy]la Wet 2004, 60. 96-99

1 5 Sko]intolłs ka A , Ma lecki-Tepich t J., J unowski I : Określanie poziomu estro-
genórl i gestagenów w kale jako a]tematywna metoda monitorowania proce-
sóri, rozrodczych u zwierząt. Medycyna Wet 2003, 59,204-207.

16.I|'estlins,an,4urde L M., Van Aatde R. J., Skinner l D.: Reproduction in
female Hafimanns zebra. Equus zebra hadmannae J. Reprod. Fert 1988,

84. 505_5 l l
17 l{hite P J., Garrot R, A, Ki.rkpatrick J. F, Berkeley E Z.: Diagnosing preg-

nancy in flree-ranging eJk using fecal stcrold metabolites J Wildl. Dis 1995,

3I. 514-522

Adres autora: dr Agnieszka Skolimowska, ul. Oczapowskiego 14, 10-957
Olszt1 n; e-mail: slonce66@wp.pl

REGENZIE l BIBLIoGRAFIA
Weterynaryjne Zeszyty Historyczne. Tom 1, nr 1,
ż004.

Ukazała się now,a zupełnie pozycja periodyczna, pod
podanym wyzej tytułem. Jej redaktorem i wydawcąjest lek.
wet. Jarosław Sobolewski, zamieszkĄ Jezewice 23,89-2|0
Łabiszyn (tel. 0-606 414220 i te|./fax 0-52 391-91-32).
|Jkazał się pierwszy numer tego wydawnictwa, w udanej
formie i treści. W założeniach ma to być połrocznik. Zy-
czyć należy jak najlepiej tej interesujapej inicjatywie, o treś-
ci odbiegającej od powtarzanych w innych czasopismach
zawodowychprzypadkachchoróbzwierząttowarzyszących.
Periodyk ten wnosi powiew humanizmu, nawiązuje do hi-
storii zawodu, zwłaszcza w Polsce. Zalecić tylko mozna,
aby nasze zakłady naukowe i zawodowe, a także koledzy
w terenie zaprenumerowali ten periodyk, kontaktując się
Z wydawcą.

E. K. Prost


