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Danek J.
Effect of dexamethasone and flunixin on blood selum testostetone, 17B-estradiol concenttations and

moryhology of spematozoa in sta!lions
Sumlnaly

Three clinically normal stallions (Polish Primitive Horses) were injected (i.m.) with deksamethasone at
a dose of 0.069 mg/kg (DBX); threc stallions were treated with flunixin meglumine at a dose of 1.1 mg/kg b.rł,.,
i.v. (FM). Two stallions served as the control group. Administering DEX had a negative influence on the
testosterone (T) and 17B-estradiol (E2) concentrations and morphology of sperm in the stallions. There was
a statistical|y significant decrease in the T (maximum in the 5h, AT - 0, 48 ng/ml) and in the E2 (maximum in
the 6h and 24h, 

^E2 
- 30, 5 pg/ml). As far as each of the morphological defects of the spermatozoa (24h-9th

after DEX administration) were concerned, the percentage of those lvith loose heads (^-33.7%) and small
,,dwarf' heads (^-45.0%) was clearly higher. No negative effects following treatment with flunixin meglumine
on the serum T and E2 concentrations and seminological parameters were noted.

Kel,words: stallion, dexamethasone, flunixin meglumine, testosterone, 17§-estradiol, spermatozoa defects

Nierviele jest danych dotyczących wpŁyłvu leków
przeciwzapalnych na funkcje płciowe i wartość biolo-
giczną nasienia samca, w tym szczego7nie ogiera.
Steroidowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne są
stosunkowo często uzyvvane w lecznictwie zwterząt.
D eks ametazon (DEX) j e st synteĘc znym analo gi em hy-
drokoĄzonu uzywanym w leczeniu różnych stanów
chorobowych u koni (16). Obok wielokierunkowego
działanta, charakterystycznego dla glikokortykoidów,
i stotną właściwością deksam e tazonu j est hamowani e
odczynu zapalnego powstałego pod wpływęm czyn-
nikówtraumaĘcznych,infekcyjnych,anafilaktycznych
(10). Megluminian fluniksyny (FM) jako niesteroido-
wy lek przeciwzapalny (NlPZ)używany jest w prak-
tyce klinicznej u koni w tłumieniu bolu morzyskowe-
go oraz w chorobach mięśniowo-szkieletowych (17,
20, 2 I, 24). Obok wielu działah charakterys ty czny ch
dla NLPZ (12) wymienia się w przypadku FM zdol-
nośó hamowania efektów działania endotoksyn, stąd
lek ten wykorzysĘwany jest w zapobieganiu skutkom
endotoksemii u koni (9, 11, 15,23,28). Wstępne ba-
dania zużyciem DEX wykazały,że podanie tego leku
nie wpĘrva niekorzystnie na większość makroskopo-
wych cech nasienia ogierów, za wyjątkiem ruchliwoś-
ci plemnikow, gdzte obserwuje się tendencje spadko-
we (13). PotwierdziĘ to badania własne (5), w kto-

rych wykazano, obok spadku ruchliwości plemnikow
w nasieniu, także wzrost stężenia białka całkowitego,
żę7aza i aktywności fosfatazy zasadowej w osoczu
nasienia ogierów po podaniu DEX. Wykazano tężnie-
korzystny wpływ DEX na stęzenie testosteronu we
krwi ogierów (29). Zkolęi badania z zastosowaniem
leku z grupy NLPZ - fenylbutazonu(PBZ)wykazaĘ,
żę nię obserwuje się niekorzystnych zmian w makro-
i mikroskopowych cechach nasienia u ogierow po do-
ustnym podaniu tego leku (22). Podanie PBZ powo-
duje natomiast spadek stęzenia prostaglandyn (PG)
w nasieniu ogierow (18),

Celem badań było określenie wpływu podania wy-
branych leków przeciwzapalnych - deksametazonu
i megluminianu fluniksyny - na stężenie testosteronu
i l7B-estradiolu w surowicy Wwi oraz na morfologię
plemników ogiera.

Materiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na 8 klinicznie zdrowych ogie-

rach rasy konik polski, w wieku 5-I4lat, masie ciała 420-
-550 kg, w sezonie kopulacyjnym (maj-czer-wiec). Pierw-
szej grupie ogierów doświadczalnych (DEX, n: 3) poda-
no steroidowy lek przeciwzapalny - deksametazon w poje-
dynczej dawce (0,069 rng/kg m.c.) w postaci preparatu
Dexafort (Intervet, Holland), zawierającego 2 mg fenylo-



propionianu i l mg fosforanu sodowego dek-
sametazonu. Dexafoń podawano w iniekcji
domięśniowej. W drugiej grupie ogierow
(FM, n : 3) podawano niesteroidowy lek
przeciwzapalny flunixin meglumine
(w dawce 1,1 mg/kg m.c.) w postaci prepa-
ratu Finadyne vet. firmy ScanVet., Dania
(Flunixin 50 mg/ml). FM podawano dożyl-
nie. Pozostałe ogiery stanowiły grupę kon-
trolną (K, n : 2). Krew do badań pobierano
z żyĘ szyjnej zewnętrznej przy użyciuka-
teteru (Secalon@ Kathy 1 firmy Viggo) wg
następującego schematu: bezpośrednio
przed podaniem DEX lub FM (oznaczono
jako 0), następnie co godzinę przez 8 go-
dzin (1h-Sh) oraz w 24., 48. i'l2. godzinie
(24h-7żh) po podaniu DEX lub FM. Nasie-
nie do badań seminologicznych uzyskiwa-
no przy pomocy sztacznej pochwy, model
Missuori, dwukrotnie w kazdym z 4 tygod-
ni badań wstępnych orazw 72. i 24. godzi-
nie przed rozpoczęciem doświadczenia
(średnią oznaczonojako 0) następnie w 24.
i 7ż. godzinie oraz dwukrotnie w każdym
kolejnym tygodniu doświadczenia począw-
szy od l, do 9. tygodnia, po podaniu DEX
lub FM (średnią oznaczono jako 24h-9t).
Makro- i mikroskopowe badanie nasienia
wykonywano bezpośrednio po pobraniu
pierwszych ejakulatów przy lżyciu ogólnie
przyjętych metod stosowanych u koni. Kla-
syfikację morfologiczną nienormalnych
plemników ogiera prowadzono po wybar-
wieniu rozmazów nasienia 50ń roztworem
nigrozynowo-eozynowym (3). Analizie pod-
dano oń następujących wad plemników:
kropla cytoplazmatyczna dalsza (W1), po-
jedyncza pętla witki (W4), luźne główki
(W9), karłowata główka (Wl5). W surowi-
cy krwi oznaczano stęzenie testosteronu (T)
i I7B-estradiolu (E,) metodąRIA (6).

Ryc. l. Stężenie T w surowicy krwi ogierów po podaniu DEX i FM
Objaśnienia: K - grupa kontrolna; DEX - grupa otrzymująca deksametazon
(0,069 mg/kg, i.m.); FM - grupa otrzymująca fluniksynę (1,1 mg/kg, i.v.); * istot-
ne róznice odnośnie do czasu 0; a:b istotne różnicę między grupami przy p < 0,05
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Analizy statystyczne przeprowadzono Ryc. 2. Stężenie E, w surowicy krwi ogierów po podaniu DEX i FM
przy lżyciuprogramu Statistica Pl Statsoft- Objaśnienia:jak na ryc. 1.

-Polska, z zastosowaniem testu analizy wa-
riancji ANOVA. Srednie (+ SD) porównywanoprzylży- po podaniu deksametazonu (0,1 mg/kg DEX, przez
ciu testu Fishera. Róznice uznano za statystycznie istotne 4 dni). Spadek poziomu T stwierdzono także u buha-
przyp <0,05, jów(l)w42.dniupopodaniu2OmgDEX,przez7 dni.

Wyniki i omówienie W badaniach Ęch v,rykazano również tendencję spad-
kową stęzenia T w tkance j ądrowej samców otrzym:u-

U ogierów DEX stwierdzono statystycznie istotny, jących DEX. U trykow (27) podanie DEX (w całko-
w odniesieniu do czasu 0 i grupy kontrolnej, spadek witej dawce 3 mg/kg m,c.) spowodowało spadek T we
stęzenia testosteronu w surowicy krwi w 5 i72h (mak- krwi w czasie między 1, i 4. dniem po iniekcji.
symalny spadek w 5 h, do 0,18 nglml, A, - 0,48 ngl Odnośnie do l7B-estradiolu brakuje podobnych ba-
lml) oraz l7B-estradiolu w 6-72h (maksymalny spa- dahprzeprowadzonych u ogierów i u innych samców
dek w 6 h, do 65,2 pglm| Au, - 30,4 pglml) po poda- zwterząt gospodarskich.
niu deksametazonll. W pozostĄch grupach ogierów Hamowanie funkcji rozrodczychuzwterzątw cza-
(FM i K) nie było istotnych zmian w stężeniu T i E, sie stre tresowa związana jest
w surowicy krwi (ryc. 1-2). .vqrrwo )nvtązane jestzwpĘ-

Wbadaniachwcześniejszychu ogierów (29) stwier- wem osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
dzono spadek stężenia T we krwi w 2., 8., i 14. dniu narozrodczy system hormonalny. Potwierdzajątoba-
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Ryc. 3. Plemniki z kroplą cytoplazmaĘczną dalszą w nasie- Ryc. 4. Ptemniki z pojedynczą pętlą witki w nasieniu ogierów
niu ogierów po podaniu DEX i FM po podaniu DEX i FM
Objaśnienia: K- grupa kontrolna; DEX - grupa otrzymująca deksamętazol(0,069 mg/kg, i.m.); FM - grupa otrzymująca fluniksynę
(1,1 mg/kg, i.v.); * istotne rożtlicę odnośnie do czasu 0 przy p < 0,05; a:a - nieistotnę różnice między grupami przy p > 0,05
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Ryc. 5. Luźne główki plemników w nasieniu ogierów po po-
daniu DEX i FM

dania u owiec (14), u których wykazano, żę zarówno
ACTH, jak i DEX powodują spadek stężenia koĘzo-
lu, testosteronu i LH w surowicy krwi. U młodego
bydła (26) podanie DEX obniża sekrecję przysadko-
wego LH w ci€u godziny, a testosteronu w ci€u 4 go-
dzin. Z kolei w badaniach in vitro (30) stwierdzono,
że deksametazon (10 ? M) powoduje spadek produk-
cji T (50-600ń), androstendionu (80%), 17 alfa-hydro-
xypro geste r onu (57 oń) or az pro gestero ml (28%)
w jądrach szczlrów. Badania te wskazująna to, że
DEX hamuje steroidogenezę w komórkach Leydiga
poprzez obniżenie produkcji cAMP oraz aktywności
I7 alfa-hydroksylazy. Nalezy więc sądzić, że l ogie-
rów po podaniu DEX doszło do podobnychzablrzeń
w biosyntezie testosteronu. U ogierów konwersja an-

estrogenów C.,, za
dyż cytochrońow
st w tych właśnie

dukcja estrogenów i testosteronu regulowana jestprzez
LH(7,8). Spadek stęzenia l7B-estradiolu w surowicy
krwi po podaniu DEX świadczy więc o niekorzyst-
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Ryc. 6. Plemniki z karłowatą główką w nasieniu ogierów po
podaniu DEX i FM

nym równiez wpływie glikokortykoidów na produk-
cję estrogenów u ogierów.

Podanie FM nie wpĘnęło w sposób istotny na po-
ziombadanych hormonów w surowicy krwi ogierów.
Podobnie u ludzi (4) po podaniu aspiryny nie stwier-
dzono zmianw stęzeniu testosteronu w plazmie krwi.
Lek ten o granicza j ednak odpowiedź andrologiczną
(testosteronu, 17OH-progesteronu, androstendionu,
dihydroepiandrosteronu) na hCG.

W grupie DEX stwierdzono Iicznę zmiany morfo-
logiczne plemników. Po podaniu deksametazonu,
w odniesieniu do czas|lO, odnotowano istotny wzrost
odsetka plemników zwaĘ 1 i 4. W tym samym czasie
podobne zmiany odnotowano w grupie FM (ryc. 3-4),
§lko w grupie DEX stwierdzono istotny wzrost plem-
nl
I,
ni
giczny ch plemników w nasieniu.

W piśmiennictwie brakuj e dokładniej s zych opraco-
wań odnośnie do wpĘwu glikoĄkoidów na morfologię

Objaśnienia: K- grupa kontrolna; DEX - grupa otrzymująca deksametazon (0,069 mg/kg, i.m,); FM - grupaotrzymująca fluniksynę
(1,1 mg/kg, i,r.); * - istotne różnlcę odnośnie do czasu 0; a:b istotne różnice między grupami, przy p < 0,05
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plemników ogiera. Wcześniej (29) wykazano, ze nie
ma istotnego wzrostu ogólnego odsetka nienormalnych
plemników w nasieniu ogierów po podaniu DEX,
wykazując zarazęm statystycznie istotne róznice mię-
dzy grupąkontrolną a otrzymuj ącą deksamet azon po
8 tygodniach badań. U buhajów (1) podanie deksame-
tazonuwywołałowielezmianmorfologicznychplem-
nikow, w swym charakterze podobnych do zmian wy-
wołanych podgrzantem moszny. Efekt podgrzania
moszny był jednak mniej nasilony niż po podaniu stero-
idowego leku przeciwzapalnego, szczegóInie w odnie-
sieniu do zmian plemników związanych z niekorzyst-
nym wpĘwem na plemniki dojrzewające w najądrzu.

Odnośnie do badań z lżyctem niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych(22) wynika, ze doustne poda-
nie 1 g fenylbutazonu (PBZ) dwarazy dziennie, pTzez
4 tygodnie nie powoduje istotnych zmian w jakości
nasienia ogierów, w tym szczególnie w ruchliwości
plemników ocenianej metodami tradycyjnym,l oraz
pr zy uĘ cil automaty czne go anal i z atora (H T M Ą) or az
w ogólnym odsętku plemników morfologicznie nor-
malnych. Nie wykazano też niekorzystnego wpĘwu
tego leku na jakość nasienia buhajów (2). Natomiast
podanie ogierom PBZw ilości 3 gprzez24 dnipowo-
duje spadek stęzenia metabolitu prostaglandyny PGF.,,
(PGFM) w osoczu nasienia (18), U królików (19).
9-dniowa iniekcja BPZ obniżyła koncentrację PGE.
i PGFr,, w nasieniu oraz spowodowała tendencje
wzrostowe odnośnie do objętości ejakulatu, ruchli-
wości plemników i płodności tychzwierząt. Plemniki
buhaja (25) zawterają cyklooksygenazę - enzym syn-
tezy PG, a indometacyna hamuj ę w 50-70oń syntezę
zarówno PGE,, jak i PGF,.,. Określenie wpływu bada-
nych leków przeciwzapaliiych na PG w nasieniu ogie-
rów wymaga jednak oddzielnych badań.

Reasumując należy stwierdzić, że podanie glikokor-
tykoidu - deksametazonu powoduje u ogierów obni-
żenie stężenia testosteronu i 17B-estradiolu w surowi-
cy krwi oraz w pewnym stopniu wpływa niekorzyst-
nie na morfologię plemników, w tym szczególnie
powo duj e wzro st p lemni ków z luźnymi or az karŁow a-
tymi główkami w nasieniu. Takich zmian nie obser-
wuje się po podaniu niesteroidowego leku przeciwza-
palnego - fluniksyny.
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