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Summary
The roe deer (Capreolus capreolus) is a seasonally breeding animal. The females have a single oestru§ and

mate during late July and early August. In this species the blastocysts exist in a state of diapause from August
to the end of December when the trophoblast elongates rapidly. During the 5 months between August and
December the coropra lutea remain active regardless of whether,the doe is pregnant or not. The coropra lutea
regression in non-pregnant does is coincident in time with blastocyst reactivation in pregnant o,nes. At the end
of the period of embryonic diapause the embryo rapidly expands without any apparent cuć fibnr the mother,
and after the next 5 months of a normal pregnancy does give trirth to one, two or sometimes three young.
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Sama (Capreolus capreolusL ) jest gatunkiem dość
licznie występującym na terenie Polski. Populacja sar-
ny w 2000 r. wynosiła blisko 600 tys. osobników.
Wzro stowi liczebno ś ci te go gatunku spr zy ja fragmen-
tacja kompleksów leśnych orazbrak dużych drapież-
nikow, takich jak wilki i rysie. Uważa się, ze w za-
chodniej części kraju znaczący wpływ na wielkośó
populacji sarny wywiera wzrastająca liczebnośó lisa
(6). Wiedza na temat biologii rozrodu tego gatunku
nie jest znana szerszemu gronu czytelnikóą dlatego
tez celem niniejszego opracowania jest przybliżente
wiadomośc i doty czących mechanizmów steruj ących
rozrodem samy, ktor e ze względu na swą oryginalnośó,
przejawiającą się monoestralnością i okresowym za-
hamowaniem rozwoju zarodka są bardzo interesujące.

Stan zahamowania ro zwoj u zar o dka j e st sto sunko -
wo szeroko rozpowszechniony w królestwie roślin
t zwierząt. Został on opisany u siedmiu rzędów ssa-
ków (Marsupialia, Insectivora, Chiroptera, Edenta-
ta, Carnivora, RodendiataiArtiodacĘla), a sarna jest
j edynym przedstawi c ielem kopytnych wykorzystuj ą-
cym tę strategię w procesie rozrodu (14). Mecha-
ntzmy sterujące zahamowaniem rozwoju zarodka
nie przebie gaj ą j ednakowo w obrębie poszczególnych
rzędow, a nawet rodzin ssaków. Generalnie fenomen
ten dzieli się na opóźnioną implantację, tzn, rozwój
zarodka będącego w stadium blastocysty zostaje
zahamowany przed implantacją oraz opożniony rozwój
opisany u ntetoperzy, polegający na zahamowal7luroz-
woju po implantacji. Fenomen opóźnionej implanta-
cji mozna z kolei podzielić na fakultatywne (laktacyj-
ne) i obligatoryjne opóźnienie implantacji (1a). Po-
shguj ąc s i ę p owyz s zy m p o działem, s arn ę n ale ży zali-

czyć do grupy obligatoryjnie opóźniających implanta-
cję, a omawiana strategia rozrodu została opisana
u tego gatunku po raz pierwszy przez Zteglera w 1 843 r.

i Bischoffa w 1858 r. (cyt. 8).
Sezon rozrodczy u samy odbywa się na przełomie

lipca i sierpnia itowarzyszy mu wystąpienie tylko jed-
nej rui, co pozwala zakwalifikowaó sarnę do grupy
zwierząt sezonowo monoestralnych, poniew aż prze -
prowadzone obserwacje nie potwierdziĘ występowa-
nia spontanicznej rui w listopadzie (8). Dane zgroma-
dzone przez autorów francuskich (22) swiadcząo wy -
sokim potencjale rozrodczym tego gatunku, bowiem
wśród badanych zwierząt odsetek samic ciejamych
wynosił 960ń, z częgo 4I%o stanowiĘ samice zrozwi-
jaj ąc ą si ę ciążą b 1 iżniaczą.

Całkowity okres ciązy u sarny trwa około 10 mie-
sięcy. Kilka dni po owulacji i utracie przezblastocystę
oto c zki pr zejr zy ste1 r o zp o a zy na s ię o kre s zahamow a -
nia rozwoju zarodka, który trwa przez 5 miesięcy, tj.
do przełomu grudnia i stycznia. W okresie diapalzy
blastocysta nie nawiązuje kontakfu z endometrium.Na
p o czątku sty cznia r o zp o czyna szybki wzro st (elonga-
cja), po czym dochodzi do zagnieżdżęnia i po kolej-
nych 5 miesiącach ,,normalnej" ciązy przychodząna
świat jedno, dwa lub czasami trzy kożlęta (1). Nie-
wiele jest danych mowiących o procesach zachodzą-
cych w zarodku po dczas pierwszych 5 miesięcy ciązy.
Lengwiant i Meyer (I2) vłykazali wy ższąaktywno ś ć
proliferacyjną blastocyst na kilka Ęgodni przed zakoh-
c z eni em diap auzy w p o równani u z p ierw szymi ty go d-
niami po zapŁodnieniu, w oparciu o wzrost wbudowy-
wania ptzęz DNA trofoblastu BrdU, wskazując jed-
nocześnie na nieproporcjonalny wzrost embrio i tro-



foblastu, Podjęto także próby wywoĘwania supero-
wulacji oraz transferu zarodków u sarny (4, 11). Wy-
płukując zarodki 7 . dnia odzakoitczenia superowula-
cjtwykazano,żew tym czasie znajdująsię one w róz-
nym stadium rozwoju (11). Natomiast przenosząc chi-
rurgicznie biorczyniom embriony, poddane kriokon-
serwacji przęz okres kilku tygodni, uzyskano jedną
ctĘęzporodem po 257 dniach od zabiegu, co świad-
czy o skroceniu diapauzy z5 do 3,5 miesięcy @).Zda-
niem autorów angielskich (1, 2), wzrost zarodka po
okresie diapauzy możę być następstwem uwalniania
zaw artości z gruczołów endometrium. Przeczą teml
inne badania (10), w których wykazano) że akty,wność
sekrecyjna blastocyst rozpoczyna się przed wzrostem
aktywnościsekrecyjnejendometrium,wskantjącprzęz
to na mozliwośó geneĘcznego zaprogramowania za-
rodka do rozpoczęcia reaktywacji w określonym ter-
minie (9, 10), Uważasię, ze gruczoĘ endometrium są
pod kontrolą estrogenów, a hormony te mogąbyć po-
chodzenia zarodkowego, dając przęz to podstawy do
pt zypuszczeit, że podwyzszony poziom e stro genów
jest konsekwencją a nie przyczpąwzrostu zarodka
(1). Powyższe sugestie potwierdziĘ wynikt badań,
w których wykazano syntezę estronu w omoczniokos-
mówc e zar o dka samy (7 ), a znaczący wzro st p oziomu
estradiolu zanotowano podczas elongacji (9, 10).

U większości gatunkow diapauza związana jest
z brakiem aktywności lutealnej, Natomiast u sarny,
w oparciu o badanie histologiczne, wykazano stałą
obecność ciałka żółtego w tym okresie (2),przy po-
ziomie progesteronu we krwi przehłaczającym2 ng/ml
(8, 18). Ponadto nie wykazano znaczących zmianna
jajnikach podczas elongacji zarodka, co wskazuje na
brak wpĘwu j aj nika na r ozp o częcie powyzs ze go pf o -

cesu (2). Przeprowadzone badania (8, 18, 22) wyka-
zaĘ wzrost poziomu progesteronu w czasie zagnież-
dżenta, niemniej rola tego hormonu w procesie pobu-
dzenta zarodku do wzrostu nie jest znana i podobnie
jakw 

.przypadku estrogelów, jest raczej jego_ konsek-
w encj ą a nle pr zy c zyną. Równo cze śni e z p o dvrry ższa-
niem poziomu progesteronu obserwowano szybki
wzrost pęcherzy płodowych, a samice z ciĘąbliźnia-
czą miały znacząao wyższy poziom tego hormonu
w porównaniu z samicami z ciĘąpojedynczą (22).
W nowszych badaniach (10) nie wykazano równiez,
aby progesteron, estradiol czy prolaktyna odgrywały
rolę w mechanizmie pobudzenia zarodka do wzrostu.
Dane piśmiennictwa (8, 1 8, 22) w skanją że podczas
diap auzy źr o dŁem pro ge steronu j e st c i ałko żóŁte, a na-
stępnie także łożysko. Zagadką pozostaje, jakt czyn-
nik decyduje o podtrzymaniu funkcji ciałka żółtego.
Zdantem Guinnessa (cyt. 2), po owulacji, która jest
spontaniczna, samice sarny wchodrąw okres 5-mie-
sięcznej ciĘy rzekomej, z funkcjonującym ciałkiem
żółĘm bez względu na to, czy samtcajest cięzarna,
czy nie. Po tym okresie zachodzące zmiany w środo-
wisku macicy umożliwiaj ą dalszy rozwój zarodka
i utrzymanie funkcj onalnego ciałka żołte go. Schams

i wsp. (17), dokonując pomiaru poziomu LH, FSH
i progesteronu w pierwszych tygodniach po rui, nie
w ykazali znaczący ch r óżnic p omi ędzy s ami c ami c i ę-
żamymi i niecięzarnymi. Natomiast wyraźne różnicę
odnotowano w okre sie przyp adaj ąc\}.rn na drugą p oło -

węciĘy (8). U samic nieciężarnych poziom progeste-
ronu stopniowo opadał od sĘcznia do kwietnia, osią-
gając poziom ponizej I ngl mI w kwietniu, co potwier-
dzajątakże inne badania (2I). Natomiast u samic cię-
żamych poziom progesteronu zbliżył się do 1 nglml

ał-
do

luteolizy pr zebie gaj ą o dmiennie niż u polie stralnych
przeżlwaczy, Potwierdzająto badania Flinta i wsp. (5).

Clowani autorzy wyk azali, że zarodki sarny nie uwal-
niają interferonu tau (czynnika odpowiedzialnego za
podtrzymanie czynności ciałka żółtego), a podawanie
oksytocyny nie stymuluje sekrecji PGF2,. Niemniej
Sempóró i wsp. (21), podając niecięzarnym sarnom
clopro steno 1 w mie sięc zny ch interwałach p o cząw szy
od pńdzietnika, obserwowali spadek poziomu pro-
gesteronu w ciągu 72 godz. od iniekcji, po czymna-
stępował stopniowy wzrost poziomu tego hormonu.
Cytowani autorzy nie stwierdzili wzrostu poziomu
progesteronu po spadku towarzyszącemu iniekcji clo-
pro stenolu n a ptzeŁomie lute go i marca. Powyzsze dane
wskazująna możliwość wywoĘwania rui pozasezo-
nem rozrodczym w czasie obecności ciałka żółtego
poprzęz podawanie analogów PGF2,, a profile LH
i progesteronu w trakcie rui spontanicznej i prowoko-
wanej sąpodobne (2 1 ), Natomiast w innych badaniach
(I 9) wykazano, że założęnie imp 1 anfu me 1 atoniny p o -

cząwszy od połowy sĘcznta powoduje wydłuzenie
okre su występowania owulacj i w odpowie dzi na aplt-
kację cloprostenolu. Wykazano ponadto, że założente
implantu od połowy kwietnia powoduje szybkie i wy-
r ażnę obniżenie p o zi omu pro laktyny or az pr zy spi e sz e -

nie owulacji o ponad dwa miesiące, a utrzymywanie
saren w warunkach długiego dnia (16 godz. światła
i 8 godz. ciemności) po letnim przesileniu przyczynla
się do opoźnienia owulacji o póhora miesiąca, co wska-
zlje, że czynnikiem wpĘwającym na rozpoczęcie se-
zonll rozrodczego jest skracający się dzięfl, a zakoit-
czel7te sezonu owulacyjnego wiąże się ze wzrostem
długości dnia świetlnego (19).

S ezonowa aktywno ś ć r o zr o dc za doty czy takżę ko z,
łow. Badania Blottnera i wsp. (3) v"l1kazały m.in., że
odsetek plemników ruchliwych pozyskanych z ogona
najądrzy najwyższyjest w okresie rui w porównaniu
z okresem przed i po sezonie tozrodczym, a rnasa ją-
der najwyższa jest wkrótce przed i w okresie akĘw-
ności płciowej samic (3, 13,23). Sezonowe wahania
odnotowanotakżę w poziomie hormonów, takich jak:
FSH, LH testosteron i prolaktyna (15, 16,20), co wią-
ze się z procesem wzrostu, dojrzewania 1 zrzulcanla
p or oża (20) or az zmianami zacho dzącymi w fu nkcj o -
nowaniu oraz obrazię histologicznym jąder (13, 15,23).



Reasumując należy stwierdzió, żę sama należy do
grupy zw ier ząt z s ilni e zaznac zony m s ezonem r ozr o d-
czym) a mechanizmy regulujące procesem wejścia
zarodka w okres diapalzy oraz jego reaktywacjąpo-
zo staj ąciągle niewyj aśnione. Aktywno ść płciowa sa-
mic, manifestująca się wystąpieniem jednej rui w roku,
przypada na środek lata, co w porównaniu z innynri
dzkimi pr zeżuw aczami j e st ni e sp o§kane, b owiem p o -
zo stali prz e dstawi c i e l e j e leni owatych, zamieszkuj ący
tę samą strefę klimatyczn ą r ozpoczynają sezon r oz-
rodczy w czasie intensywnie skracającego się dnia
świetlnego i cechują się sezonową poliestralnością,
Z przytoczonego przeglądu piśmiennictwa wy,rrika, że
głównym czynnikiem decydującym o wystąpieniu ak-
tywności płciowej jest długośó dnia świetlnego, & po-
przez aplikacj e melatoniny, pro staglandy n or az stero -
wanie długością dnia świetlnego mozna w pewnym
stopniu wpĘwać na wystąpienie rui.
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BORGSTEEDE F. H.M., MOLL L., VELLEMA P.,
GAASENBEEK C. P. H.: Brak nawrotu wrażliwoś-
ci Fasciola hepatica opornej na triklabendazol.
(Lack of reversion in triclabendazole-resistant Fas-
ciola hepatica).Yet. Rec. 156, 350-351,2005 (11)

Badania nad możliwością nawrofu wrażliwości Fasciola hepatica na trikla-
bendazol przeprowadzono w fermie owiec, gdzie w 1998/99 występowała opor-
ność moĘlicy na ten preparat. Od momenfu stwierdzenia lekoopomości owce
1eczono na wiosnę, latem i jesienią przy użyciu kJozantalu. Jesienią 2002 r. po
sprzedaĄ owiec do fenny sprowadzono owce wolne odF hepatica, które wypa-
sano na pastwisku, na którym uprzednio wypasano owce zarńone E hepatica
oporną na triklabendazol. W grudniu ż002 r badanie serologiczne wykazało
u 5 owiec obecność przeciwciał dla F. hepatica, zaś badanie parazltologiczne
kafu wypadło ujemnie Leczenie nie wpĘnęło na liczbęjaj wydalanych z kałem
po 7 dniach 1eczenia triklobendazolem. Efekt terapeutyczny uzyskano dopiero
po zastosowaniu klozantelu. Stosowany przez okres 3 lat klozantel nie spowodo-
wał nawrotu opomości F. hepatica na triklabendazol.

G,

LORENZ I., GENTILE A., KLEE W.: Badania nad
metabolizmem D-mleczanu i objawy kliniczne
D-laktatemii u cieląt. (Investigations of D-lactate
metabolism and the clinical signs of D-lactataemia
in calves). Vet, Rec. 156,4I2-4I5, 2005 (13)

Kwasicę D-mleczanową opisano dotychczas u ludziillprzeżllwaczy. U byd-
ła jest ona związana z ostrą kwasicążwacza. Sposób eJiminowania D-mleczanu
z krwi cieląt był celern badań przeprowadzonych na 1 8 zdrowych cielętach rasy
holsztyńsko-fryzyjskiej w wieku do l4 dni, o średniej masie ciŃa 42,1+4,5 kg.
Pięć cieląt (grupa doświadczalna) otrzymało w iniekcji doĄlnej 25 g (223 mmol)
D-mleczanu sodu w 100 ml jałowej wody destylowanej. Pięciu kontrolnym cie-
lętom podano dożylnie 100 m1 0,9% Ioztwon] chlorku sodu Po 8 i 40 min.
z łatwością można było odróżnić cielęta z obydwu grup na podstawie takich ob-
jawów klinicznych, jak zabltzenia odruchu powiekowego, sennośó, chwiejny
chód, Analiza rozmieszczelia D-mleczanu w plazmie krwi oraz ocena klirensu
cieląt wskaĄe na ich zdolność do metabolizowania dużych ilości D-rnleczanu.
Po 4 godz ustąpiły objawy kliniczne i cielęta wlpiĘ dawkę południową mleka.


