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, ' , Bobowiec R., KędzierskiW.,
', l ,lRćlationship behłeen hormonalstatus, IGF

, IGF-I and E, successively increased before ovulation,

W cyklu rujowym klaczy folikulogenezakohcząca
się owulacją i skutecznym zapłodnieniem jest proce-
sem o niespoĘkanym u innych gatunkow stopniu kom-
plikacj i (3, 1 1, I2, I 5, 19, 23, 28, 29). Ilustracjązłożo-
ności tego procesu jest niewielka (I0%), w porówna-
niu z innymi gatunkami (90oń), przeżywalność oocy-
tow klaczy w warunka ch in v itro ( l 3 ). Niezrównowa-
zenie na poziomię regulacji endokrynnej (zmiany przy-
sadkowych gonadotropin i sterydów j ajnikowych) (22),
parakrynnej (odchylenia w wytwarzaniu insulinopo-
dobnego czynnikawzrostu [IGF-1], tlenku azotu [NO],
p eptydu sp okrewnio nę go z p arathor-rnonem IPTHrP 

.l 

)
(5) i autokrynnej (bloki w sygnalizacji hormonalnej
i czynnikach transkrypcyjnych) powoduj e dysfunkcj e
jajnika (25). Wyjątkowo długi okres rui (6 dni) iprzed-

Łużona o wul acj a sprzyj aj ą u klac zy ro zwoj owi ni e owu -
lacyjnych pęcherzyków (20). Hormonalnym po dŁożem
tej specyfiki jest, w fazie pęcherzykowej, długotrwaĘ
wyrzut FSH (21), a następnie długie wydzielanie LH
(czasami w zbY małej ilości), bez typowego szczytu
przedowulacyjnego (9). Koniec znym zaś warunkiem
uruchomienia sekwencji zjawisk prowadzących do
owulacji u klaczy jest utrzymujący się co najmniej
przez 8 godzin, wysoki poziom LH we krwi (8, 10).
W przeciwnym wypadku nie dochodzi do pękaniu pę-
cherzyków. Proby korygowania utrudnionej owulacji
pozomie prosĘm sposobem, j akim j est podawanie pre-
paratów o działaniu zbliżonym do LH, są mało sku-
teczne, z powodu szybkiej odpowiedzi immunizacyj-
nej (20). Ze wzglęill na często notowane przypadkt



przetrw ałych pęcherzyków nieowulacyj -
nych (18), spotykanych zwłaszczaw oke-
sie zmieniających siępór roku (14, 30) i nie-
j asną ich patogenezę postanowiono określić
profil hormonalny u aktywnych estralnie
klaczy z zaburzęniami procesu zapłodnie-
nla,

Mateilał imetody
B adania prueprowadzono na l 6 klaczach rasy

arabskiej, w wieku 4-16lat w okresie między
I0.03.-3 .04.2003 r. Klacze przez okres doświad-
czenia pozostawały w boksach. Aktyrrność j aj -
nika kontrolowano ultrasono gra flcznie i przez
próbęz ogierem. Gdy wielkość pęcherzyka osią-
gała średnicę 3,30 cm, podawano Chorulon
w dawce 3000I.U. (gonadotropina kosmówko-
wa (hCG), otrzymywana z moczu cięzarnych
kobiet). Pierwszy dziehrui przyjmowano jako
początek nowego cyklu. Następnego dnia po
kryc iu ultrasono graftcznie b adano stan j aj nika
izmianyw macicy. Napodstawie losu dominu-
jącego pęcherzyka klacze podzielono na 3 gru-
py: l. wykazljące ruję, owulującetzażrebione
(n : 4) , 2 . wykazljące ruj ę, owuluj ąc e i nie za-
zrebione (n: 5), 3. wykazujące ruję nie owulu-
iące (n: 6).

Próbki krwi pobierano od wszystkich klaczy
począwszy od 12. dnia cyklu w następującym
chronologicznym układzie: pietwsze pobranie
wykonano 12. dnia cyklu, a następne w odstę-
pach 24 godz., rozpoczynając od pier-wszego
dnia rui (pierwszy dzień cyklu) i kończąc
w 5. dniu po rui. Uzyskane po odwirowaniu he-
parynizow anę osocze przechowl.wano do ozna-
czeń hormonów i IGF-I w temperaturzę -ZI"C.

LH oznaczano metodą immunoradiomeĘcz-
ną (LH IRMA (125I), Orion Diagnostica, Fin-
landia), natomiast IGF-I metodą radioimmuno-
logiczną (IGF-I-D-zuA-Cl Biosource, Belgia).
Stęzenie hormonów sterydowych (estradiol,
testosteron i progesteron) analizowano metodą
HPLC z detekcjąUY (220 nm). Rozdziału do-
konyrvano w układzie faz odwróconych (kolum-
na RP C18, 250 x 4 mm, 5pm, LiChrospher l00,
Merck, Niemcy), stosując 0,25oń kwas ortofos-
forowy i acetonitryl jakofazęruchomą(16, 17).

Analizę statystyczną wyników otrzymanych
w poszczególnych grupach przeprowadzono,
posługując się programem ANOVA, Poziom
istotności oznaczollo testem t- Studenta.

Wyniki i omówienie

Poziom LH. Wahania poziomu LH w poszczegól-
nych grupa chklaczy przedstawia ryc. 1 . Przebie gkłzry -
wej poziomu LH uklaczy nie owulujących jest od-
mienny od krąrwych wykreślonych dla dwóch pozo-
staĘch grup, Narastanie stęzenia LH przed owulacją
obserwowano u klaczy owulujących, natomiast u kla-
czy nie owulujących poziom LH obniżń się w miarę

Ryc. 1. Stężenie LH (+ SD) w poszczególnych grupach klaczy przed i po
spodziewanej owulacji
Objaśnienie: a, b - wartości otrzymane w tym samym czasie i oznaczone różny-
mi literami różntąsię istotnie (p < 0,05)

Ryc. 2. Stężenie 17B-estradiolu (+ SD) w poszczególnych grupach klaczy
przed i po spodziewanej owulacji
Objaśnienie: jak dla ryc. 1.

0,1
dni cyklu rujowego

Ryc.3. Stężenie testosteronu (+ SD) w poszczególnych grupach klaczy przed
i po spodziewanej owulacji
Objaśnienie: jak dla ryc. 1,

zbliżającego się okresu owulacji, W tej ostatniej gru-
pie poziom LH podnosi się stopniowo na dzięhprzed
owulacj ą i utr zymĄe się na wysokim poziomie w okre -
sie diestralnym.W grupie klaczy owulujących, ale nie
zaźrebtonychw okresie pierwszych dwóch dnipo owu-
lacjtwykazano istotnie (p < 0,05) niższe stęzenia LH,
niżw grupie owulującej.
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nia tego hormonu różniĘ się istotnie (p < 0,05) po-
między poszczególnymi grupami, Poziom Po był naj-
wyższy w grupie klaczy zażrebtonych, niższy u nie
zaźr ebtony ch, a najniżs zy, o sycyluj ący woko ł 1 n g/ml,
u nie owulujących.

IGF-I. U klaczy owuluj ących ob s erwowano tenden-
cję wzrostową IGF-I do momentu owulacji (ryc, 6),
przy czymwyższe wartości notowano uklaczy zażre-
bionych w porównaniu z nie zaźrebtonymi. Poziom
IGF-I lklaczy nie owulujących istotnie (p < 0,05) spa-
dał w Ęm okresie.

U klaczy prawdopodobieństwo zaistnienia owula-
cji i prawidłowy jej przebieg ma miejsce wówczas,
j eśli na 24 - 48 godz. przed spodziewaną owulacj ą wy-
dzielanie E, osiąa szczytpo czym szybko postępuje
spadek, po którym następuje stromy, poowulacyjny
wzrost stęzenia progesteronu (PJ (2). Efektyrvne doj-
rzewanie pęcherzyków u klaczy wymaga więc, aby
w o statniej przedowulacyj nej fazie vnryhamowywana
była m.in. synteza E,, co obserwowano w przedsta-
wionych wynikach u klaczy z owulacją a narastaŁa
synteza P., ( 13), co widoczne było w okresie poowula-
cyjnym (ryc. a). W przypadku obecności dużych nie-
owulacyjnych pęcherzyków poziom osoczowy estra-

Ryc. 4. Rozdział chromatograficzny reprodukcyjnych hormo-
nórv sterydowych w osoczu krwi klaczy: A-zaźrebionej; B -
nie owulującej około 24 godz, przed spodziewaną owulacją;
E-ż - 17B-estradiol; E-l - estron; T - testosteron; IS - stan-
dard wewnętrzny1 P-4 - progesteron

77 B-estradiol (Er). Kształt krzywych obrazujący
zmiany stęzenia E, u klaczy owulujących
jest zblizony (ryc. 2), przy czym wartości
E, u klaczy, ktore zażrebiły się byĘ wyższe
(cio 80 pglml przed owulacją) niżuklaczy
nię zażrebionych (70 pglml). W badanym
okresie poziom E, u klaczy nie owuĘących
był istotnie niższy (25 pglml) i stopniowo
wzrastał,

Testosteron (T).Przez cĄ okres badaw-
czy w grupie klaczy nie owulujących oso-
czowe stężenia T (ryc. 3) były wysokie
i istotnie (p < 0,05) rożnlły się w porówna-
niu z wafiościami stęzeń notowanych w po-
zostałych dwoch grupach. U klaczy nie
owulujących okres około owulacyjny wią-
zał się z najwyższymi stężeniami tego hor-
monu. Klaczę owulujące miały niski
i względnie stałypoziom T. Jedynie w okre-
sie okołoowulacyjnym notowano niezna-
mienne (p > 0,05) przesunięcia w poziomie
T uklaczy zaźrebionych i nię zaźrebionych.

Rózne wańości w poszczególnych gru-
pach klaczy przybierał stosunek E. : T
Gyc. Ą. Przęd spodziewaną owulacją naj-
wyższy był w grupie k|aczy zapłodnionych
(E, 78 nglml : T 6 nglml : -15), niższy
w grupie zpęcherzykami owulującymi, ale
nie zapŁodnionych (-9) i najniższy (-I)
w grupie z pęcherzykami nieowulacyjnymi.

Progesteron (P.).
niezależnie od grupy
(ryc. 5) dopierwszego
mywaĘ się na poziomie poniżej 1 nglml.
Począwszy od tego okresu wartości stęze-
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Rvc. 5. Stężenie progesteronu (+ SD) ł,poszczególnych grupach klaczy przed
i po spodziewanej orvulacji
Objaśnienie: a. b, c wartości otrzymane w tym salnym czasle l ozna;zone
róznymi literarni różnią się istotnie (p < 0,05)
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Ryc. 6. Stężenie IGF-I (+ SD) w poszczególnych grupach klaczy przed i po
spodziewanej owulacji
Objaśnienie: jak dla ryc. 1.
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diolu był znamiennie niski (ryc. 2), Równocześnie ule-
gało podwy ższentu stęzenie E,, b ez charakterystycz-
ńego fazowego zaŁamania widócznego u klaczy zpę-
cherzykami owulacyj nymi. Eti o1o gic znym po dłozem
obnizonego stęzenia E, w grupie klaczy zpęcherzyka-
mi nieowulacyjnymi wg Donadeu i wsp. (8) może być
słab e ich un ac ryniente oraz up o ś l e dzony r o zwoj o słon-
ki pęcherzyka (the c a fo l licul i).

Wbrewprzy jętymschematom,testosteronuklaczy
jest waznym hormonem regulującym cykl rujowy (1,
26, 27 ) . Wydzielan y z p ęcher zyka owulacyj ne go po -

budza przysadkową akumulacj ę F SH (26), zapewnia-
jącą jego uwalnianie w najbltższym okresie diestral-
nym. Pozytywne, mobilizujące FSH, działante pęche-
rzykowego testosteronu jest jednak korzystne tylko
wówczas, gdy nie przekracza minimalnego progu.
Uzyskane wyniki własne wskazują że jeśli poziom
osoczowy tego hormonu przekracza I0 pglml i ma sil-
ną tendencję wzrostową w miarę postępującej rui,
wówczas rosnące jego stęzenie staje się waznym su-
presorem procesu owulacji. Poziom tego hormonu
:uklaczy nie owulujących pozostaje w odwrotnym sto-
sunku do stęzenia LH. Taka zależnośc jest w pewnym
stopniu sprzęcznaz wynikami Thompsona i wsp. (29)
wskazujących,że podawanie testosteronu w rui u kla-
czy nie wqłvrla nie tylko na stęzenie T H, ale równiez
naczas pojawienia się owulacyjnego piku LH. Stwier-
dzany na dzien przed owulacj ą wysoki stosunek E, : T
: -15 uklaczy zapłodnionych, a zbliżony do jednóści
uklaczy nie owulujących wyznacza dalsze losy doj-
rzewającego pęcherzyka. Badania, w ktorych Okolski
i wsp, (24) określili zawartośó E, i T w duzych, zdro-
wych pęcherzyka ch klaczy, pokazaĘ rowniez wyso-
kie stęzenia E, i niskie T Ęlko w przypadku zdrowych,
r o zw tj aj ącycń s i ę p ęcherzyków nie atr eĘ c znych.

Na rozwój każdej nowej fali pęcherzykow duży
wpływ wyłviera hormon wzrostu (GH), którego wtór-
nym przekaźnikiem tkankowym jest IGF-I, zmtęnta-
jący dynamikę pęcherzyków (7). Dla oceny wpływu
GH na aktywność jajnika lepiej jest oznaczać IGF-I
niz sam pierwotny hormon. Wynika to z odmiennego
wzorcawydzielania GH i IGF-I. GH mozna ocenić sku-
tęcznie tylko przy częstych pomiarach, w krótkich
odstępach i w przeciągu długiego czasul, a IGF-I, ze
względu na ciągłą syntezęiwydzielanie, można ozna-
czać rzadziej i wyniki sąprzy tym w pełni miarodajne
(7). Wcześniej udowodniono duząrolęIGF-I w rekru-
tacji nowej fali pęcherzyków, nie doshzegając przry tym
znaczącego działaniatej cytokiny na wzrost pęcherzy-
ków. Ki eruj ąc si ę w zw tązlu z ty m stwi erdz eni em po -
zyĘwnej korelacji między osoczowym i pęcherzyko-
wym poziomem IGF-I oraz zdolnością do dyfuzji
IGF-I z osocza do pĘnu pęcherzykowego, wazne wy-
dawało się wykazanuę) czy lstnieje związek między
osoczowym poziomem IGF-I a zdolno ści ą pęcherzy -
ka do owulacjttzapŁodnienia. Poziom IGF-I zmieniał
się róznie, zalężntę od grupy badanych klaczy: u kla-
czy,lktórych doszło do owulacji i zapłodnienia zwięk-

szał się, w grupie klaczy z pęcherzykiem owulacyj-
nym, ale nie zapłodnionych pozostawał niezmienio-
ny, Ęmczasem w grupie klaczy z pęcherzykiem nie
owuluj ącym spadał. Potwierdzeniem uzyskanych wy-
ników mogąbyć dane Górarda i wsp. (13), ktorzy elek-
troforetycznie wykazali w przedowulacyjnych pęche-
rzykach klaczy pojawianie się dodatkowego prĘka
zw lązanę go z ukJadęm b i ałkowym I GF. Jak v,rykazalt
inni autorzy (4,7,9), gonadotropiny (FSH i LH) i hor-
monwzrostu (z IGF-I jako jego obwodowymprzekaź-
nikiem) stymuluj ą aktywno ść j aj nika w spo s ób syner-
gis§czny. Synergizm ten wydaje sięnaruszonyu kla-
czy,uktorychnie dochodzi do owulacji. Ponadto sku-
teczność zapładniania oocytów rośnie (7), jeśli poziom
hormonu wzrostu i IGF-I jest v,lyższy.IcF-I oddziaŁl-
je na aktywność steroidogennąjajnika w sposób obni-
żający syntezę E, i p odwyższ ający p oziom Po. Widoc z-
ne w drugi ej i trzeciej grupie klaczy peńurbacje wy-
dzielania IGF-I pozostają w zwtązku z zaburzeniami
owulacji u tych klaczy. Biorąc pod uwagę ścisłąza-
lezność między poziomem IGF-I a rozwojem pęche-
rzykow wydaje się, ze spełnia on rolę nie tylko w se-
lekcji, ale również w dojrzewaniu pęcherzyków owu-
lacyjnych.

Poziom LH u klaczy nie owulujących obniżał się
w miarę zbliżanta się do spodziewanego okresu owu-
lacj i. Niewy star czające wówczas działanie tropowe
zmntejsza w efekcie poziom jajnikowego E,. Z prze-
prowadzonych oznaczeń wynika, że LH obbk napę-
dzanla procesu owulacji uklaczy niezbędne jest do
przedowulacyjnego rozwoju pęcherzyków. Wyniki te
znajdująpotwierdzenie w badaniach Bergfelta i wsp.
(6), któr zy v,:Jkazali zmni ej s z eni e śre dni cy p ęcher zy -
kow dominujących u klaczy po eksperymentalnym
obniżeniu poziomu LH. W związku z tym LH pod-
trzymuje ctągły wzrost pęcherzyka dominującego.
Gonadotropina ta włączonajest również w inicjację
rozdziału pęcherzyków na dominujące i podporząd-
kowane (atrezyjne),warunkowanego uprzednim wzro-
stem osoczowego stęzenia LH,

Uzyskane wyniki wskazuj ą n a użyteczność p omia-
ru E, i T orazwyznaczęnia stosunku tych hormonów
dla określenia losów pęcherzyków przedowulacyjnych
lklaczy. Sugerują rownież, ze w patomechantzmza-
bwzeń owulacji t zapłodnienia włączony jest IGF-I.
Zaburzenta w regulacji procesu owulacji i zapłodnie-
nta u klaczy wynikają zatem ze zmian ilościowych
znanych hormonów i c4mnikow wzrostu, anie działania
odrębnych, sp ecyfi cznych dla klaczy re gulatorów.

Wnioski
1. Obnizony w osoczu krwi, podczas rui uklaczy,

poziom E, z tendencją wzrostową utrzymującą się
w okresie poowulacyjrlym oraz wysoki przedowula-
cyj ny poziom te sto steronu p owo duj ą zabur zenia pr o -

cesu owulacji;
2. Przedowulacyjny niski stosunek E, : T wskazuje,

żęnię dojdzie do owulacji dojrzewającegb pęcherzyka.
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TSUTSUI T., YAMANE I., SHIMURA K.: Wstęp-
na ocena częstotliwoŚci występowania BSE w Ja-
ponii. (Preliminary evaluation of the prevalence of
BSE in Japan). Vet. Rec. I54, II3-II4,2004 (4)

Pier-wszy przypadek BSE w Azji wystąpił we wrześniu 200l r w Japonii Do
listopada 2002 r zdiagnozowano w Japonii 5 przypadków BSE Od paździemi-
ka 2001 r wprowadzono obowia3kou,e badanie bydła rzeźnego w kienrnku BSE
oraz obserwację bydła w fenr-rach hodowlanych. W badaniach stosowano test
E LISA, a w przypadku lrzyskania wlniku pozytywnego w tym teście stosowano
in-rmunobloting i badanie immunohistoclremicznc. Z fenrr pobierano próbki do
badania od zwierząt z objawami neurologicznymi lub od zwierząt padłych wśród
tych objawór.v Przebadano ponad 1,2 mln sztuk bydła poddanego ubojowi
w okresie od października 200l do października 2002 W 5 przypadkach stwier-
dzono BSE W tym okresie czasu objawy neurologiczne nasuwające podejrzenie
BSE stwierdzon o u 2047 sztuk bydła lv rł,i eku 2zł miesięcy i starszych J ednakże
rł,żadnym przypadku tlie stwierdzono badaniem pośnrieftnym BSE. Wiek byd-
ła, u którego \yystąpiło BSE wynosi} ó4-80 rrricsięcy Zrdne z tych zwierząt nie
oLvyrnyr.vało z karmą dodatku mączki mięsnej lub kostlej Otrzymywały nato-
miast preparat mlekozastępczy sprowadzony z Holandii wyprodukor.vany na ba_

zie tłuszczu bydlęcego 
G.

DURHAM A. E, PHILLPS T. J., WALMSLEY J. P.,
NEWTON J. R.: Badania nad skutkami kliniczny-
mi pooperacyjnego parenteralnego odżywiania u 15
koni. (Study of the clinical effects of postoperative
parenteral nutrition in 15 horses). Vet. Rec, 153,493-
-498,2003 (16)

Obser-wacje przeprowadzono na 15 koniach, u których przeprowadzono re-
sekcję zawęźlonego odcinka jelit cienklch Do odzywiania parenteralnego sto-
sowano mieszaninę 507o roztrł,olu glukozy z roztworem aminokwasów i emulsji
lipidów w ciągłej infuzji dożylnej w tempie 0,5 rnl/kg/godz od momentu wy-
prowadzenia zwierzęcia z sali operacyjnej do pobrania pielwszej dawki paszy.
W grupie kontrolnej stosowano iniekcje dożyJne elektrolitów Nie występowały
istotne różnice pomiędzy grupą doświadczalną a kontlolną w czasie, jaki upły-
nął do pobrania pierwszej dawki paszy, czasu hospitalizacji, częstotliwości wy-
stępowania bólór,v kolkor.vych i czasu przeżycia Odżywianie parenteralne przez
krótkj okr-es czasu wpłyrł,ało negatywtrie na opróżnianie żołądka. W rniejscu
zamocowania kateteru dożylnego występowały borviem miejscowe odczyny za-
palne. Nie sttvierdzono jcdrrak ob.jawów klinicznych, które wskazywałyby za-
lórł,no na polepszen je stan lt odży u,ienia kon i, j ak i na n egatywny wpłyrł, takiego
postępowanla pooperacy]nego 

G.


