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estrous]cycle (14'(+1.8) follicles and 7 (+0.8) follicles
follicles and 5.15 (+1.4) follicles : 5 mm). The greatest n
last estrous cycle (P < 0.05). There l\.ere no statistic
follicles in autumn between the last period of anestrus
respectively, but the n_umber of follicles growing > 5 mm was significantly higher (P ś 0.01) in the anestrus_
cycle (12.3 1+:;2)) compared to the estrous cycle (7.8 .+0.5)). The greatest number of follicles emerged in the
ovulatory wave ending anestrus (P < 0.01). The number of emerging and growing fotlicles was significantly
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Fizjologiczne mechanizmy odpowiadające za naprze- sekrecji podwzgórzowego czynnika uwalniającego i hor-
miennewystępowanie sezonurozrodczego i okresu spoczyn- monów przysadkowych FSH i LH, których zadaniem jest
ku płciowego u zwierząt o sezonowym rozrodzie, mimo regulacja wzrostu i owulacji pęcherzyków (3, B, 10). Dla-
długoletnich badań są wciąz mało poznane, Za podstawo- tego tez w szerokośct geograftcznej Polski sezon rozrod-
wy czynnik środowiskowy wpływajapy na nie uwaza się czy małychprzeżlwaczy występuje jesienią. Podczas wy-
długośc dniaświetlnego (11). Zmianywspomnianego czyn- dłużania się dnia świetlnego zmniejsza się produkcja i se-
nika wywierają bowiem bardzo silny wpływ na wydziela- krecja melatoniny, co powoduje wzrost wrazliwości pod-
nie honnonów w osi podwgórzowo-przysadkowo-jajniko- wzgórza na hamujące działanie estradiolu. Spadek stęze-
wej. Funkcjęnadrzędnąwtej regulacji sprawujepodwzgó- nia GnRH powoduje z kolei obnizenie uwalniania LH
rzowy czynnik uwalniający gonadotropiny przysadkowe z przysadki mózgowej, blokując wystąpienie owulacji (9).
(GnRH). |Jtrzymanie homeostazy mozliwe jest dzięki zja- Taki jest obowiązujący obecnie schemat regulacji hotmo-
wisku ujemnego sprzężenia zwrotnego, w którym produ- nalnej okresów przejściowych pomiędzy sezonem rozrod-
kowane przez jajnlk steroidy, głównie estradiol, hamują czym a spoczynkiem płciowym u owiec i kóz. Nie zostały
sekrecję gonadoliberyny i tym samym gonadotropin (12). dotychczas opublikowane wyniki badań, w których podję-

Wyniki nielicznych badań wskazują iz u owiec w okre- to by próbę określenia aktywności pęcherzykowej jajników
sie spoczynku płciowego pęcherzyki jajnikowe wzrastają w tym czasię. Opisanie tych zjawisk wydaje się niezbędne
w postaci fal, ajedynąróżnicę w stosunku do sezonu roz- dlapełnego zrozumieniacałokształtuprocesów związanych
rodczego stanowi brak owulacji (4, 6, 15), Jeszcze mniej z sezonowościąrozrodu kóz, dlatego podjęto badania, któ-
liczne są badania wykonane na kozach, lecz wypływające rych celem było prześledzenie wzrostu pęcherzyków jajni-
znich wnioski sąbardzo podobne, ztymże zaobser-wowa- kowychpodczas ostatniego cyklurujowego w sezonieroz-
no tęż istotny spadek liczby rosnących pęcherzyków, jed- rodczym, w początkowym okresie spoczynku płciowego,
nakprzy zachowaniu falowego modelu ichwzrostu (14). atakżewkońcowymokresie anoestrus iwpierwszymcyk-

W czasie skracania się dnia świetlnego, wydzielanaprzez 1u rujowym nowego sezonu rozrodczego,
szyszynkę melatonina obniża wrazliwość podwzgórza na
halnujące działanie estradiolu, co prowadzido pońudzenia Mateilał i metOdY
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równonocy wiosennej oraz we wrześnfuipażdziernku, czyll
w okresie równonocyjesiennej. Pierwszy etap badań objął
ostatni cykl rujowy sezonu rozrodczego orazkolejne 22
dni po ostatniej owulacji. W etapie drugim wzrost pęche-
rzyków obserwowano przez 23 dni poprzedzające pierw-
szą w sezonie owulację ofaz w czasie trwania pierwszego
cyklu rujowego. Codzienne obserwacje jajników prowa-
dzone były przez jednego opęratoraprzy użyciu ultrasono-
grafu Aloka SSD 500 Micrus wyposażonego w głowicę li-
niową o częstotliwości 7 ,5 MHz, przystosowaną do bada-
nia rektalnego. Kozy unięruchamiano w specjalnie skon-
stfuowanym poskromie, w pozycji stojącej. Sondę ultraso-
nografu wprowadzano do prostnicy i odnajdywano jajnik.
Następnie liczono pęcherzyki, mierzono średnicę i wyko-
nywano szkic z zaznaczenlęm pozycji wszystkich pęche-
rzyków wjajniku. Dodatkowo robiono zdjęcie jajnikaprzy
użyciu termoprintera Mitsubischi. Przy zestawianiu danych
pęcherzyki dzielono na klasy: l. pęcherzyki o średnicy < 4
mm,2. pęcherzyki > 4 mm, 3. pęcherzyki > 5 mm. W dal-
szych analizach brano pod uwagę tylko pęcherzyki zali-
czonę do klasy 2. i 3. Tak przeprowadzone obliczenia po-
zwoliły na ustalenie liczby pęcherzyków rosnących w jed-
nostce czasu, a takze tempa i uporządkowania ich wzrostu,

Statystyczna analiza uzyskanych wyników badań objęła
następujące parametry: średnią liczbę pęcherzyków rosną-
cych do średnicy > 4 mm w cyklu rujowym i w okresie
spoczynku płciowego; średnią liczbę pęcherzyków rosną-
cych do średnicy > 5 mm w cyklu rujowym i w okresię
spoczynku płciowego; średnią liczbę pęcherzyków rosną-
cych do średnicy > 4 mm w fali cyklu rujowego i okresu
spoczynku płciowego; średnią liczbę pęcherzyków rosną-
cych do średnicy ż 5 mm w fali cyklu rujowego i okresu
spoczynku płciowego; średni przyrost dobowy pęcherzyka
w obu badanych okresach; średnią liczbę fal w cyklu rujo-
wym oraz w okresie spoczyŃu płciowego. Pięć pierwszych
parametrów porównywano pomiędzy cyklem rujowym
a 2l-dniowym okresem spoczynku płciowego przy pomo-
cy tesfu t-Studenta dla grup niezależnych. Uzyskane wyni-
ki pośłuzyły do porównania aktywności pęcherzykowej jaj-
ników pomiędzy badanymi okresami orazpomiędzy dwo-
ma etapami doświadczenia, Liczbę pęcherzyków rosnących
w poszczególnych falach porównywano analizą wariancji
i testem wielokrotnego rozstępu Duncana.

Wyniki i omówienie

Srednia długość ostatniego cyklu rujowego w se-
zonie rozrodczym wyniosła22 + 1,6 dni. U dwóch
zwierzątpojawiĘ się 4 fale wzrostu pęcherzyków, zaś
u dwóch pozostałych 5, Podobnie było w pierwszym
okresie spoczynku płciowego, kiedy to równiez
u dwóch kóz pojawiĘ się 4 fale wzrostu pęcherzy-
ków, a u pozostałych było ich 5. W ostatnim cyklu
Sezonu rozrodczego Średnio rosło 14 t 1,8 pęcherzy-
ków, z częgo 7 t 0,B osiągnęło średnicę ż 5 mm. Nato-
miast w pierwszym okresi ę anoestrus rosło l 3 + 2,8 pęche-
rzyków z czego 5,5 + I,4 osi€nęło średnicę > 5 mm (ryc. l ).
Różnice nie byĘ istotne ze statystycznego punktu widze-
nia. Najwięcej pęcherzyków dużych rosło w fali owulacyj-
nej (p ś 0,05), podobnie jak miało to miejsce w przebiegu
całego sezonu rozrodczego (13). W dwu pierwszych falach
po ostatniej owulacji wzrastało niewiele pęcherzyków, ale
w następnych ich liczba stopniowo sięzwiększyła. Falapę-
cherzyków wzrastająca po luteolizie ciałka żóhego była licz-
na w pęcherzykimałe, ale nie nastąpiła typowa przedowu-
lacyjna aktywacja jajników, polegająca na wzroście duzej
lic;,by pęcherzyków osiągających średnicę > 5 mm (ryc.ż).

Ryc. 1. Średnia liczba pęcherryków jajnikowych rosnących u kóz
w poszczególnych okresach badawczych
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Ryc. 2. Srednia liczba pęcherzyków jajnikowych rosnących u kóz
w kolejnych falach w okresie przejścia §ezonu rozrodczegow anoes-
trus
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Ryc. 3. Średnia ticzba pęcherzyków jajnikowych rosnących u kóz
w kolejnych falach w okresie przejścia anoestrus w sezon rozrodczy

Długośc cyklu rujowego w okresie przejściowym od
spoczynku płciowego do sezonu rozrodczego wyniosła 22,8
+ 0,5 dnia. Dlatego też długość ostatniego okresu anoestrus
ustalono na23 dni,w czasie których wzrastĄ średnio 4 fale
p ęcherzyków j aj nikowych. W przec iętnej, poj edync zĄ fali
tego okresu wzrastało 5,4 + 2,6 pęcherzyków z czego 2,9 +

1,8 osiągnęło średnicę > 5 mm. W ciągu całego ostatniego
23-dniowego okresu anoestrus rozwijało się22,3 t 3,3 pę-
cherzyków, z częgo |2,3 + 3,2 osiągnęło średnicę > 5 mm
(ryc. 1).

W pierwszym cyklu rujowym rozpoczynającego się se-
zonu rozrodczego zanotowano średnio 5 fal wzrostu pę-
cherzyków. W pojedynczej fali rosło średnio 4,4 + 1,1 pę-



cherzyka, z czego 1,6 + 0,B osiągnęło średnicę > 5 mm.
Ogólnie, w pierwszym cyklu rujowym rozwijało się 22,B
+ 2,6 pęcherzyków, a w tej puli mieściło się 7,B + 0,5 pę-
cherzyków o średnicy > 5 mm (,yc. l).Najliczniejsza, za-
równo w pęcherzyki małe, jak i duze, była czwartafala ano-
e s trtts (p 

.< 0,0 1 ), będąca j ednocześnie falą owula cy jnąr oz-
p o c zyn aJ ąc ą s e zon rozro d czy. P óźni ej nastap i ła stab ili za-
cj a liczby wzrastaj ących p ęcherzyków i ko lej ne zwi ęk sze -

nie się ich liczby (p < 0,05) miało miejsce dopiero w ostat-
niej, owulacyjnej fali cyklu rujowego (ryc. 3). Ogólna licz-
ba pęcherzyków wzrastających w pierwszym cyklu nrjo-
wym nie różniła się istotnie od ostatniego okresu spoczyn-
ku płciowego, zaś w przypadku pęcherzyków dużychróż-
nica była wysoce istotna (p < 0,01) nakorzyść anoestrus.

Liczba pęcherzyków rosnących w obydwu okresach je-
siennego etapu badań była istotnie wyższa (p < 0,01) niż
w etapte wlosennym.

Fizj o1o giczny mechanizm powoduj apy przej ście samic
z sezonu rozrodczego do sezonu spoczynku płciowego,
atakżę ponowne ich wejście w sezon aktywności płciowej
stanowi jeszcze większą zagadkęniz sam fakt występowa-
nia sezonowości rozrodu. Od wielu juz lat wiadomo, iz pod-
stawowe znaczenie ma dla tego zjawiska zmiana długości
dnia świetlnego (10). Jednakze różnica w tejże długości
pomiędzy ostatnim cyklem rujowym sezonu rozrodczego
a początkowym okresem anoestrus jest bardzo niewielka.
Jakwykazały przeprowadzone badania nie ma teżw prze-
łomowym okresie różnic w liczbie wzrastających pęche-
rzyków j aj n ikowych. Naj istotniej sza zaobserwowana roż-
nica pomiędzy ostatnim cyklem rujowym a pierwszym
okresem spoczynku płciowego związanabyła z liczbą pę-
cherzyków wzrastajapych w poszczegolnych falach. Oka-
zało się, ze w cyklu rujowym pojawiająca się po luteolizie
ciałka żółtego, a zatęm w fazie pęcherzykowej, fala była
Iiczniejsza od pozostałych fal cyklu rujowego zarówno
w pęcherzyki małe, jak i,co znacznie bardziej istotne, w du-
ze. Natomiast w pierwszym okresie anoestralnym, po hl-
teolizie równiez pojawiła się znacznie 1iczniejsza fala, jed-
nak tylko niewielka liczba pęcherzyków osiagnęła średni-
cę > 5 mm. Wydaje się więc, ze obserwowany w sezonie
r o zr o dczy m fakt zwiększonej aktywno śc i p ęcherzyko wej
jajników po zaniku ciałkażółtego ma miejsce także w pierw-
szym okresie anoestrus,jednakże nie dochodzi do aktywa-
cji mechanizmu umozliwiającego większej liczbie pęche-
rzyków osiągnięcie rozmiarów predysponujących je do
owulacji.

Liczne badania wykonane na bydle i owcach pozwoliły
na wyodrębnienie dwóch faz rozwojlpęcherzyka. Zapierw-
sząz nich, związanąz zapoczątkowaniem wzrostu i jego
kontynuacją do tzw. dnia selekcji, odpowiedzialny jest FSH
(2), zaś w drugiej, w której pęcherzyk osiąga średnicę po-
tencj alni e umożliwi aj ąc ą owulacj ę, d e cyduj ap e znaczenie
ma LH (1, 3). Opierając się na tym założeniu możnaprzy-
jąć, że z dużej liczby pęcherzyków wzrastających po luteo-
lizie zbyt mało zdołało przejść przez proces selekcji, na
czym przypuszczalnie zaważyło zbyt niskie stężenie LH
przy wystarczającym poziomie FSH.

Ponowne wejście kóz w sezon rozrodczy nastapiło na
przełomie września l paździemlka, Zaobser-wowano stop-
niowe zwiększanie się 1iczby wzrastających pęcherzyków
jajnikowych wraz ze skracaniem się dnia świetlnego.
W końcowym okresie anoestrus było ich znacznte więcej

niz w cyklach rujowych kończących sezon rozrodczy wios-
ną. Podobnie jakw wiosennym okresie przejściowym, w je-
siennym podstawową r óżnicępomiędzy ostatn im okresem
anoestrus a pierwszym cyklem rujowym rozpoczynające-
go się sezonu rozrodczego stanowiła liczba pęcherzyków
wzrastających w falach. Ostatnia fala spoczynku płciowe-
go, będąca j ednocześn i e falą owulacyj ną była istotnie licz-
niejsza pod względem zarówno pęcherzyków małych, jak
i dużych od wszystkich pozostałych fal tego okresu. Wska-
zuje to na rownoczesne zadziałanie mechanizmu pobudze-
nia aktywności pęcherzykowej jajnika oraz mechanizmu
umoz l i wi aj ape go większej liczbie p ęcherzykow o s iagnię-
cie potencjalnie owulacyjnej średnicy. Podobne wyniki
w badaniach przeprowadzonych na owcach osiągna.ł Bart-
lewski i wsp. (5).

Wnioski
U zyskane wyniki pozwalaj ą na sformułowan ie na stępu-

jących wniosków:
l. Przejście kóz w okres spoczynku płciowego następu-

je w czasie równonocy wiosennej i w przebiegu folikulo-
genezy charakteryzuje się obnizeniem liczby pęcherzyków
rosnapych po luteolizie ciałka żołtego w porównaniu z se-
zonem rozrodczym.

2. Rozpoczęcie sezonu r ozr o dczego u kóz zw ięane j est
z gwałtownym zwiększeniem się llczby rosnących pęche-
rzyków w okresie równonocy jesiennej, a zwłaszcza
w pierwszej lali owulacyjnej.
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