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Summary

The aim of the study was to determine the intensiĘ of reaction of the sympatho-adrenal and hypothalamo-
-pituitary-adrenal systems in mares and foals during short term transportation on day 9 followińg parturi-
tion. Five pairs of Polish pony mares in foal heat and their foals were used in the experiment. Al| the animals
were transported in a trailer for 20 minutes. Blood samples were col]ected from the jugular vein as follows: 30
minutes before transportation, in the trailer, immediately after the 2O-minute-journey and 30 minutes after
its conclusion.

Transportation on day 9 following parturition seemed to be a stronger stress factor for the mare than for
her foal (p < 0.01) and elicited an evident and longJasting increase of catecholamine and cortisol concentra-
tions in mare blood. There were no significant changes in adrenaline concentration in the foals either during
transportation or afterwards and only the level of noradrenalin and cortisol increased after transportation
concluded. Concentrations of adrenaline, noradrenalin and cortisol were three times higher in mares than in
their foals (p < 0.01).
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Transport koni, podobnie jak innych gatunkow rwie-
ruąt, jest czynnikiem stresotwórc zym (9, 24, 26, 27).
Współczesna hodowla oraz intensywny rozwoj sportu
jeżdzieckiego powodują że konie coraz częściejprze-
wozone sąnarożne odległości. Wielokrotnie w ciągu
sezonu transportuje się je ze stajni macierzystej na
miej sca zawodów czy do klinik weterynaryj nych, Row-
niez okres stanowieniaklaczy wtĘe się z jej dowoze-
niem do wybrane go o giera. S zcze gólnyrrr przyp adkiem
takiego transportu jest przewożęnieklaczy do ogiera
z jej nowo narodzonym źrebięciem w okresię rui źre-
bięcej czyli około 9. dnia po porodzie.

Podczas stresu następuje gwałtowne pobudzenie
układów współczulno-nadnęrczowego (SAS) oraz
p o dw zgór zowo -przys adkowo-nadnerczowe go (HPA).
Uwolnienie adrenaliny (A), noradrenaliny §A) oraz
ACTH i kortyzolu (F) ma istotne znaczenie dlaprze-
zwyctężanta stresu lub adaptacji (1, 3). Wielkość po-
budzenia układów SAS i HPA w czasie stresu zależy
od gatunku,płci, wieku i stanu flzjologicznego zwie-
rząt (I2,13,28,29), atakżę odrodzajl czynnika stre-
sotwórczego, jego nasilenia, czasu trwania i częstości
powtarzanta (I7 , 19,28).

Stres może prowadzić do licznych niepożądanych
następstw, takich jak: zaburzenia w funkcjonowaniu
układu pokarrnowego, sercowo-naczyniowego, nerwo-

wego, oddechowego, rozrodczego, osłabienie odpor-
ności na czynniki chorobotwórcze, a także w zacho-
waniu sięzwterząt (5, 10, 11).

Celem przeprowadzonych badań było określenie
natężenia re akcj i układu wsp ółczulno -nadnerczowe -
go ( S AS ) i p odwzgor zow o -przysadkowo-n adner czo -
wego (HPA) podczas transportu klaczy w rui i tchżrę-
biąt w 9. dniu po porodzie.

Mateilał i metody

Do badań wykorzystano 5 par klacz-źrebię rasy konik
polski przebywających w Stacji Doświadczalnej Katedry
Rozrodu AR w Krakowie.

Konie utrzymyłvane były w stadzie, w stajni wolnosta-
nowiskowej, na głębokiej ściółce, przy zachowaniu nafu-
ralnego dnia świetlnego. Paszę treściwą zadawano rano
około godziny 7 oraz popołudniu około l6, Pojenie odby-
wało się tużpo karmieniu paszątreściwą, Konie miały nie-
ograniczony dostęp do paszy objętościowej suchej. W okre-
sie od kwietnia do paździenlkaprzęz około 6 godzinprze-
byłvały na ogrodzonym pastwisku o powierzchni 4,5 ha.

Przed przy stąpieniern do doświadczenia wszystkie zwie-
rzętazostały zbadane klinicznie iuznane zazdrowe. Bada-
nie rektalne i USG klaczy wykazało prawidłowy stan fizjo-
Ioglczny macicy i jajników.

W przeddzień transporfu (w ósmym dniu po porodzie -
kontrola) klacze doprowadzano do ogiera próbnika w celu
określenia zewnęttznych objawów rujowych. Następnie*)Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN 2 PO6D 011 27,



macicę i jajniki klaczy badano palpacyjnie oraz ultrasono-
gaflcznie. W przypadku stwierdzenia obecności przedowu-
lacyjnego pęcherzyka dominującego, od wszystkich zwie-
rząt pobierano kontrolnie krew w tych samych odstępach
czasu, jak to miało następnie miejsce w dniu transporlu.
W dziewiątym dniu po porodzie klacze ponownie badano
rektalnie w celu potwierdzenia rui, a następniewrazze żrę-
bięciem transportowano w koniowozie przezż0 minut. Do
transportu koni uzyto dwukonnej przyczępy ciągniętej za
samochodem osobowym prowadzonym przez tego samego
kierowcę. Podłoga koniowozu wyłożona była gumowym,
karbowanym materacem, a wnętrze podzielone wzdhlżna
pół metalowo-drewniany m przedzie7nikiem. Konie, w kan-
tarach, przywiązane przy pomocy uwiązów, ustawione przo-
dem do kierunku jazdy,przewożono po stałej trasie.

W dniu transporlu pobierano od zwierząt krew: 30 mi-
nut przed transportem, następnie po załadowaniu na przy-
czepę) po zakohczeniu transportu i w 30 minut po zakoń-
czeniu transp ortu. Krew pob ierano z żyĘ szyj nej zewnętrz-
nej do probówek o pojemności około 10 ml, zawierających
EGTA i zredukowany glutation do oznaczehamin katecho-
lowych oraz probówek z heparynądo oznaczeń kortyzolu
i steroidowych hormonów płciowych. Krew po pobraniu
i przelaniu do probowek schładzano w Łaźni lodowej, na-
stępnie wirowano z szybko ś cią 3 5 0 0 obrotów l mtnięptzez
10 minut. Uzyskane osocze przechowlłvanow zamrażarce
w temperaturzę -20"C do czasu wykonania oznaczeh-

Aminy katecholowe w osocztI krwi oznaczano metodą
radioenzym aty czną pr zy uży cltl,,REA-kit, C atechola H3 "
(Czechy). Czułość metody wynosiła dla A - 0,37 nmol/l,
a dla NA - 0,53 nmol/l. Błąd wewnątrzseryjny dla A wy-
nosił 3,1oń, a dla NA 4,ż%o,natomiast błąd międzyseryjny
o dp owiedni o 4,żoń i'7,4o^. Kortyzol oznaczano meto dą ra-

dioimmunol ogicznąużywaj ąc zestawu ,,Formos Diagnos-
tica" (Finlandia). Czułośc metody wynoslła4-'7 nmol/l, błąd

wewnątrzseryjny 3,050ń, a międzyseryjny 5,B3o^. Otrzy-
mane wyniki opracowano statystycznie, stosując dwuczyn-
nikowa analizęwariancji w układzie bloków zrandomizo-
wanych oraz test istotności Duncana (8).

Stężenie hotmonów płciowych estradiolu i progestero-
nu oznaczano metodami radioimmunologicznymi (RIA)
przy pomocy zestawów firmy ,,Spectria" Finlandja- Cztl-
łość metody wynosiła odpowiednio 5,45 pg/ml i 0,06 ngl
/ml, bła! międzyseryjny 5,7oń i 4,3oń, a wewnątrzseryjny
odpowiednio 4,3oń i 4,9oń.

Wyniki i omówienie

Zamiany stęzenia A, NA i F w osoczu krwi klaczy
iżrebiątpodczas transportu przedstawiono na ryc. 1,

2, 3. Na podstawie uzyskanych wynikow okazało się,
że krótkotrwĄ transport w 9. dniu po porodzie jest
silniej szym czynnikiem stresotwórc zym dlaklaczy niż
dlaźrebiąt. Transport klaczy wrazzę swym nowo na-
rodzonym źrebięciem spowodow ał wyr ażny i długo-
trwały wzrost stężenia amin katecholowych (A i NA)
orazkoĘzolu (p ś 0,01). Podwyższony poziom ba-
danych hormonów obserwowano zarówno podczas
transporlu, jak i po jego zakońazeniul. Bezpośrednia
obecńośc matki powodowała, że żrebtęta nie niepo-
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Ryc. 1. Zmiany stężenia adrenaliny (A) w osoczu krwi klaczy
i źrebiąt w czasie transportu
Objaśnrenia: a - p ś 0,01 w stosunku do wafiości poczaJkowej;

b p ś 0,01 w stosunku do wartości kontrolnej

ło tylko bezpośrednio po zakończeniu transportu w sto,-

sunku do wartości przed tran§portem, jak i uzyskanych
wynikow podczas badań kontrolnych (p < 0,0.1).

Stwierdzoń o takżę statystyczrrie istotne różnice w wiel-
kości reakcji stresowej pomiędzy klaczamt a tch żrę-
biętami. IJ klaczy maksymalny wzrost stęzenia okreś-
lanych hormonów (A, NA, F) był trzykrotnie wyższy

cji wzrastały proporcje AA{A. Wzrost wartości tych
pioporcji charakterynlje stres Ępu emocjonalnego (6).

W Ózasie transporhr proporcje ANA prawie nie ule-
gaĘ zmianie (klacze 0,3 4 + 0, 0 3 nmol/I, żr ebtęta 0,3 5

+ 0,04 nmo1/1), co sugeruje, ze krotkotrwały transport
wywoĘwał stres bardziej typu ftzycznego niż emo-
cjonalnego.
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Ryc. 2. Zmiany stężenia noradrenaliny (NA) w o§oczu krwi
klaczy i źrebiąt w czasie transportu
Objaśnienia: jak na ryc. 1.

Hormony uwalniane w czasie stresu wpływają na
aktywność układu podw zgórzow o-przysadkowo-gona-
dowego (HPG), Chroniczny stres albo o duzym nasi-
leniu obnizają sekrecję LH i FSH (J , 14, 15,2I,28),
atakżęopóźniająprzedowulacyjnywyrzutLH(23,25).
Spadek sekrecji przysadkowych gonadotropin jest
wynikiem zahamow ania uwalniania gonadoliberyny
(GnRH) ptzęz CRH i neuromodulatory centralnego
układu nerwowego (20). Zmiany sekrecji GnRH i go-
nadotropin powodują zablxzęnia w syntezie i uwal-
nianiu hormonów steroidowych jajnika, atakże mogą
pTowadztĆ do atrezjt pęcherzyka dominującego, po-
wstania cyst jajniko!\ych i jałowości samic (2,7).Ist-
nieją jednak badania, w których wykazano, ze stres
pobudza układ HPG. Baucus i wsp. (4) zaobserwowa-
Ii, że l}-godzinny transport nie wpływa nazachowa-
nie płciowe w cyklu rujowym, owulację iliczbęza-
źrebionych klaczy.

W li c znych b adani ach wykazano, że r e akcj a na stre s
w większości przypadkow jest silniejsza u samic niz
samców (I2, 18,28). Stwierdzono rownteż, żę hor-
mony płciowe modyfikuj ą reakcj ę na stres (I2, 20, 28,
32). Wielkość reakcji stresowej u samic uzalężniona
jest od stęzenia ktĘących we krwi obwodowej hor-
monów steroidowych jajnika (I2, 20, 28). Hormony
płciowe, estradiol i progesteron modyfikują funkcjo-
nowanie osi układu p odw zgorzowo-przysadkowo-nad-
nerczowego (HPA) u samic. Estradiol stymuluje syn-
tezę i uwalnianie peptydów pochodnych proopiome-

Ryc. 3. Zmiany stężenia kortyzolu (F) w osoczu krwi klaczy
i źrebiąt w czasie transportu
Objaśnienia:jak na ryc. 1.

lanokoĘny (POMC) i glikokoĘkoidów podczas stre-
su. Progesteron wywiera natomiast przeciwstawny
efekt w porownaniu z estradiolem, hamując sekrecję
CRH z podwzgórza i ACTH zprzysadki oraz obniża
gęstość receptorów glikokortykoidow w podwzgórzu.
W obserwa cjachprzeprowadzonych na owcach stwier-
dzono, ze podstawowe stęzenie ACTH, kortyzolu
i amin katecholowych w osoczu krwi nie zmienia się,
natomiast reakcja układów SAS i HPA na stres jest
różnaw zależności od cyklu rujowego (12,28,30, 31).

B adani a Wroński ej -F ortuny ( 3 0, 3 I) j e dno znac znie
wykazaŁy, że reakcja układów SAS i HPA u owcy
w czasie rui jest obnizona w stosunku do fazy luteal-
nej i anestrus. Wyniki te w duzym stopniu zostĄ po-
twierdzone przez Komesaroffa i wsp. (I2) i Turnera
i wsp. (28). Możnazatem stwierdzić, ze stymulujące
dziaŁanie estrogenów na reakcję stresową nie wystę-
puje w okresie rui.

W niniejszych badaniach stęzenie estradiolu w oso-
czu krwi transportowanych klaczy wahało się od 79
do 89 pglml, a progesteronu 0,20-0 ,28 nglml, co po-
twtęr dza występowanie rui, Można ptzypvszczaó, że
podobnie jak u owiec nastąpiło osłabienie reakcji ukła-
dów SAS i HPA na stres transportu uklaczy.Hipoteza
ta wymagaj ednak dalszych b adań.

U klaczy pierwsza ruja po porodzie (ruja żrebięca)
pojawia się najczęściej w 7.-9, dntu po wyźrebieniu
tkoficzy sięzazvłyczaj owulacją. Hodowcy koni sta-
rają się wykorzystać tę pierwsząrujępo porodzie do



zaźrebieniaklaczy, aby tym samym uzyskaó jak naj-
krótszy odstęp pomiędzy kolejnymi wyźrebieniami.
Dlatego teżczęsto podczas rui źrebięcej klaczwrazzę
źrebięciem transportuje się do ogiera w celu jej zńrę-
bienia. Zdenerwowana transportęm klacz moze jed-
nak ni e vłykazyw ać w tym czasie wyr ażny ch obj awów
rujowych i nie ,,dopuszczaó" do siebie ogiera. Jak
wykazano w doświadczeniu, nawet po 30 minutach
od zakończonego transpońu uklaczy obserwuje się
podv,ryższający siępoziom hormonów (A, NA i F), co
może mieó negaĘwny wpĘw naprzejawianie odru-
chów płciowych i proces zapŁodnienia.

Reasumując można stwierdzić, ze krótkotrwały
transport klaczy wraz zjej źrebięciem w 9. dniu po
porodzie ma duży wpływ na akfinośó układu SAS
i HPA, natomiast nie ma znaczącęgo wpłyłrru na reak-
Ęwnośó Ęch układów u jej żrebtęcia. Poziom ozna-
czanychhormonówlżrebiątwskazuje,żetransporto-
wane wspólnie z matkąnie przejawiająvrryraźnie stre-
su transportowego.
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U dwóch koni ze szpiczakiem mnogim i wtórną monoklonalną gammopatią
IgA występowałalutrata masy ciała, bladośó błon śluzowych, obrzęk kończyn,
bakteryjne zakażenia układu oddechowego. Poziom surowiczych immunoglo-
bulin wynosił ujednego konia w przypadku IgG 650 mg/dl, IgM 30 mg/dl i IgA
11 100 mg/dl, a u drugiego konia odpowiednio l800 mg/dl, 30 mg/dl i 7750 mg/dl.

Ponadto u obydwu koni wystąlowała hypelproteinemia, hypoalbuminemia i hy-
perkalcemia. Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie stwierdzenia mono-
klonalnej gammopatii IgA w surowicy i w moczu koni oraz obecności plazmo-
cytozy w szpiku kostnym. Badanie sekcyjne wykazało obecnośó nacieku nowo-
tworowych komórek plazmatycznych w nerkach, śledzionie, wątrobie, szpiku
kostnym, mięśniu serca i w nadnerczach, Drugi koń, u którego wyleczono bak-
teryjne zapaleni e pŁuc żył jeszcze po 6 miesiącach od pierwszego Oudurru. 
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