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Effect of chotionig ggnadgt]opin on sexual matulity in stallions
Summary

The purpose of the present study was to examine the mechanisms which control the Process of sexual matura-
tion and to demonstrate rvhether |,ong-term administration of hCG may accelerate sexual maturitY in sta|lions.

Investigations were carried out on 16 Polish Pony colts aged 7-8 months. The exPerimental grouP (9 colts)

were givei 2000 i.v. hCG three times a week for 16 weeks. Sexua| behavior, testosterone concentration in blood

serum and the rate of testes development were examined during this period. Semen was collected from daY one

of the experiment attempts from 5 experimental and 4 control animals by means of A.VG. The collected ejacu-
lates were macro- and micro-evaluated and spermatozoa concentration and morphology estimated.

The erperimental colts showed earlier and more frequent sexrral reactions, higher testosterone levels from the

beginning of treatment as well as increased ejaculate volumes. The negative effectof hCG on spermatogenesis
reńains Óbscure. The first ejaculates collected after attaining sexual maturity contained fewer motile sPermato-
zoa and more normal ones.
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Procesy zachodzące w organizmie samca w okresie
doj rzewania maj ą kluc zow ę znaczenie dla kształtowa-
nia się płodności i wydolności rozrodczej w wieku
dojrzaĘm. W tym czasię mogąwystępowacrówntęż
zabltzęnia tego procesu, które mają ujemny wpływ
na dalsząkarierę rozpłodową samca. Niezaleznie od
po poznania me lrją-
cy wania płciow y się
ob ciej do skraca ypo-
koleniowego, aby tym samym przyspieszyó postęp

praktyka hodowlana wyma-
ej eksploatacji rozpłodowej
sadnionych przypadkach do

końca nafuralnej wydolności (24). W hodowlt zwię-
rząt i stni ej e już szer e g meto d p o zw alaj ący ch na ptzy -
spieszanie dojrzałości płciowej u samic (3, 13, 18).

B adania nad przysp ie sz eni em dojrzało ści płciowej
poprzęz podawanie LH i FSH przeprowadzono rów-
nięż tt 4-8-tygodniowych buhajków (4). Innym hor-
monem, którymoze być stosowany do przyspieszania
dojrzałości płciowej samców jest gonadotropina kos-
mówkowa (hCG). Ma ona działanie analogiczne do
działania hotmonu luteinizuj ace go LH. Wi ąże rec ep -

tory LH w komó yntezę
i wydzielanie ho a (10).
Hormon tenznaj andro-
logii, zastępując trudne do uzyskania w większej iloś-
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ci gonadotropiny przysadkowe. W leczeniu chorób
zw tązany ch z ni e dob orem hormonów płci owych czę-
stokroć zwraca się uwagę na pozytywny wpływ stoso-
wania hCG na rozwójjąder i proces spermatogenezy
or az pr aw idłowe kształtowani e s ię zachowania płcio -
wego (8).

C elem b adafi było bltższe p oznanie me chanizmów
płciowego oraz
epodawaniehCG
dojrzałości płcio-

wej ogierów.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 16 ogierkach rasy konik

polski. Piętnaście ogierl<ów urodzonych w miesiącach
marzec-sietpień pochodziło z jednego stada. Sześć z nich
było pełnymi braćmi, a dziewięc półbraćmi. Jeden ogierek
został zakupiony ze stada zachowawczego koników pol-
skich w Popielnie. Przez cały okres doświadczenia ogierki
przebywały w jednakowych warunkach utrzymania, były
jednakowo zywione i rrriały zapewniony rulch. Zwierzęta
podzielono na dwie grupy: doświadczalną (9 szt.) i kon-
trolną ('7 szt.). Ogierkom z gTLIpy doświadczalnej, które
osiągnęły wiek 7-B miesięcy, podawano trzy razy w tygod-
niu przez 16 tygodni (poniedziałek, środa, piaJek), hCG
(Biogonadyl, Biomed Lublin) i.m, w ilości 2000 i.u.

Badania nad kształtowaniem się zachowania płciowego
przeprowadzo17o na9 ogierkach, jeden tydzień przed pierw-
szym podaniem hCG i kontynuowanoprzez cały okres jego



Tab. 1. Wyniki oceny zachowania płciowego ogierków wobec
klaczywrui§+SD)

Pnedkopulacyjne:

- dotykanie

- szczypanle

- lizanie

- obwąchiwanie słabizny

- obwąchiwanie zewn.
narządów płciowych

- flehmen

- wokalizacja

- wypuszczanie ptącia

- erekcja

Kop u lacyine:

- wspięcie bez erekcji

- wspięcie z etekcią

- wprowadzanie prącia

- kopulacja

9,79- t 4,49

3,19 ł3,22

1,94 t 1,78

1,12- ł 1,1Ą

4,23- ł2,38

1,57* t 1,54

1,31 t '|,95

'|,92*x 2,04

0,74-t 1,30

0,39 t 0,92

0,51 t 1,01

0,03 t 0,18

0,02 t 0,15

6,82 t 3,62

2,24 ł2,26

0,66 t 1,08

0,49 t 0,99

2,01 ł 1,62

0,64 t 0,95

blak

0,32 t 0,60

0,19 t 0,62

brak

b rak

brak

blak

Objaśnienia: *p.0,05

podawania. Przeprowadzano ję raz w tygodniu, a każda
próba składała się z osobnych 10-minutowych testów dla
p o szcze gÓInych o s obnik Ów. Zachowanie o gierkÓw wob ec
klaczy w rui rejestrowano przy lżycill wideokamery z ge-
nelatorem napisów umozliwiaj apym w czytanie zegara pra-
cującego z dokładnościądo 1 sek. Wideokasety odtwarza-
no i analizowano w laboratorium.Typ oraz częstotliwośó
poszczegóInych zachowań płciowych notowano bezpośred-
nio podczas prób. Reakcje podzielono na reakcje przedko-
pulacyjne i kopulacyjne (tab. 1).

Przed pierwszym podaniem hCG od wszystkich ogier-
ków trzykrotnie pobrano krew celem określenia stęzenia
testosteronu. Pobieranie krwi kontynuowano jeden razw ty-
godniu, zawsze o stałej porze,w godz.14.00-15.00 przez
cały okres podawania preparatu Biogonadyl i 2 tygodnie
po zakohczeniu podawania. Surowicę kr.wi przechowywa-
no w temperatlrze -18"C aż do czasll wykonania właści-
wych oznaczeń. Stęzenie testosterom oznaczano metodą
immunoenzy maty czną (B iodata Diagno stic s, Włochy) i ra-
dioimmunol ogiczną(Orion Diagnostica, Finlandia). Róż-
nice w średnich stęzeniach testosteronu, wynlkalące z za-
stosowania metody immunoenzymaty cznej i radioimmu-
nologicznej nie przekraczaĘ I0oń, co pozwoliło na połą-
częnie wyników oznaczeh.

Pomiary jąder za pomocą testimetru i ultrasonografu
z głowicą liniową przeprowadzano Taz w miesiącu na 16
ogierkach. W wieku 12 miesięcy 7 znich wykastrowano
i pomiary kontynuowano na pozostałych 9 ogierkach, az
do osiagnięciaprzeznie wieku 30 miesięcy. W celu zobta-
zowania rozwoju jąder posfuzono się parametrem objętoś-
ci (cm3) jąder wyliczonym zę wzoru na objętość elipsoidu:
I/: 4/3 r (w/2) (h/2) a/2) gdzie litery w, h, l oznaczają
kolejno: szerokość, wysokość i długośójądra.

Od początku trwania eksperymentu od 9 ogierków do-
konywano prób pobierania nasienia do sztucznej pochwy.
Po uzyskaniu pierwszych ejakulatów nasienie pobierano
jedenruz w tygodniu przezpierwsze 3 miesiape, a następ-
nie co 4 tygodnie. Każdy ejakulat poddawano ocenie ma-
kro- i mikroskopowej oraz określano koncentrację i budo-
wę morfologicznąplemników. W wieku ok. żlatprzepro-
wadzano przez I0 kolejnych dni tzw próbę opróznienia
(PO) (1,6). Średnia Iiczba plemników uzyskana od 4-10
dnia próby określona zostałajako ich efektywna dobowa
produkcja (5, 6).

Uzyskane dane poddano analizię staĘstycznej zuwzględ-
nieniem średnich z odchyleniem standardowym. Do wery-
f,rkacji istotności różnic pomiędzy badanymi grupami wy-
korzystano j e dno czynnikową ana7lzę wariancj i, test t- Stu-
denta i test LSD.

Wyniki i omówienie

W dotychczasowych pracach obejmujących proble-
matykę dojrzew ania płciowego o gierów zwr acano
głównie uwagę na zmiany wielkości jąder, zachowa-
nie płciowę, zmiany stężenia hormonów gonadotro-
powych i testosteronu, wiek uzyskania pierwszych eja-
kulatów, wiek wystąpienia pierwszych plemników
w ej akulatach i dobową produkcj ę plemników ( 1 4, 1 5),
Badano równiez wpływ pory roku na dojrzewanie
płc i owe (20) or az okre ś 1 ano zaw arto ś ó p o d stawowych
składnikow osocza nasienia iprzydatnośó nasienia do
głębokiego zanrażania (12). W dostępnym piśmien-
nictwie brak jest natomiast informacji dotyczących
prób przyspieszenia dojrzewania płciowego oraz da-
nych nt, wpływu hormonów egzogennych na proces
dojrzewania płciowe go o gierów. Większo ść b adan z te -

go zakresu dotyczy hldzi, buhajów, trykow i zwterząt
laboratoryjnych.

Rozwój jąder. U ogierków w wieku 7-8 miesięcy
jądra były słabo wyczuwalne, konsystencji wiotkiej"
Objętość jąder w tym czasie wynosiła 4,0 Ł 2,I3 cm3
u ogierków grupy doświadczalnej t 4,4 + 2,73 cm]
w grupie kontrolnej. Intensywny rozwójjąder rozpo-
czął się w wieku 1 roku, Wzrost jąder postępował
u wszystkich ogierkow w sposób liniowy co potwier-
dzająbadania Nadena i wsp. (15). Objętość jąder
w wieku jednego roku ogierków grupy doświadczal-
nej wynosiŁa I3,0 t 6,0 cm3 i w grupie kontrolnej 11,9
t 5,J cm3. Ogierki, które otrzymywały hCG wykazy-
wĄ tendencje szybszego ptzyrostu masy jąder, jed-
nak w żadnym okresie nie wystąpiĘ istotne różnice
pomiędzy grupą doświadczalną i kontrolną co suge-
ruje, że hCG nie wpływa na szybkość rozwoju jąder.
W chwili zakohczęnia eksperymentu, tj. w wieku 30
miesięcy średnia objętość jąder u ogierków grupy do-
świadczalnej wynosiła 88,2 + 35,74 cm3, a kontrolnej
7],8+ 19,78 cm3 (ryc. 1).

Poziom testośteronu. U wszystkich ogierków stę-
żenie testosteronu prze d rozpoczęciem podawania hCG
było podobne i wynosiło ok. 0,7 nnollL,zwahaniami
od 0 do 1,39 nmol/L. Stosowanie hCG spowodowało
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Ryc. 1. Rozwój jąder ogierów rasy konik polski G + SD)

Ryc. 2. Stężenie testosteronu G + SD) w surowicy krwi ogierków w kolejnych

tygodniacń doświadczenia. Wiek ogierków w chwili rozpoczęcia eksperymentu:

jednorazowym podaniu hCG pod-

W postaci Znaczącęgo Wzrostu StęZe-

nia testosteronu w porownaniu z jego
naj
nle
Wo

Możę to oznaczać istnienie pewnej

1

stosowania hCG, co moze rówriez su-

W niniejszych badaniach, podczas
ustalania wielkości dawki i częstotli-

7-8 miesięcy
Objaśnienia: a-p < 0,05

zbltżone u ogierków doświadczalnych i kontrolnych
(ryc.2).

Wzrost pQziomu testos anra

nie następuje jednakwraz LH,
co oznacza. że komórki owo
nie są wrażliwe na stymulację hormonalną (15). Po
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nych ogierów otrąrmujących hCG, co
świadczy o dużej Itczbte receptorów
androgenowych w badanych komór-
kach. W jądrach 12- i 30-miesięcz-
nych ogierów grupykontrolnej nie no-
towano tak silnej ekspresji badanego
białka receptorowego. Zwiększenie
intensywności reakcji immunohisto-
chemicznej na receptory androgeno-
we w tkankach jądra mogło być spo-
wodowane stymulacjąhCG, co możę
wskazyłvaó, że u ogierków otrzymu-
jących hCG nie nastąpiło wytworze-
nie przeciw ciał przeciw gonadotropi-
nie kosmówkowej.

Zachow anie płciowe. Podawanie
hCG 7- S-miesięcznym ogierkom spo-
wodowało zwiększenie częstotliwo ś-
ci reakcj i przedkopulacyj nych i przy -

spieszenie wystąpienia niektorych re-
akcji płciowych (tab. 1). W pierw-
szych kontakt ach zklacząw rui ogierki zarowno z gru-
py doświadczalnej,jak i kontrolnej nie wykazywały
żadnych reakcji płciowych, W czasie trzectej próby
można jń było zaobserwować wszystkie reakcje
przedkopulacyjne i niektóre reakcje kopulacyjne. Zdę-
cydowaną większośc reakcj i przedkopulacyjnych ob-
serwowano u ogierków grupy doświadczalnej. Pod-
czas kolejnych prób u wszystkich ogierków nastąpiło
stopniowe nasilenie reakcji płciowych, które objawia-
Ę się zwiększaniem częstotliwości występowania ba-
danych reakcji, jednak reakcje kopulacyjne wystąpiły
Ęlko u ogierków otrzymujących hCG.

Doj rzało ś ć płciowa. P ierwsze ej akulaty u o gierkow
grypy doświadczalnej uzyskano średnio w wieku 18,6
miesięcy, a pierwsze plemniki pojawiĘ się w ejakula-
tach w wieku 20,7 miesięcy. U ogierków grupy kon-
trolnej pierwsze ejakulaty uzyskano około dwa mie-
siące pozniej, a pierwsze plemniki I,2 miesiąca póź-
niej, Liczba plemnikow i ich ruchliwość wzrastały
w kolejnych ejakulatach.

Sredni czas uzyskanta dojrzałości płciowej zdefi-
niowanej przez Nadęna i wsp, (15) jako obecność
w ejakulacie co najmniej 50 milionów plemnikow,
z ktory ch I 0% wykazuje ruch p o stęp owy, o gi erki z gru-
py doświadczalnej osiąnęły w wieku 21,8 miesiąca
(zwahaniami 18-25 miesięcy), a ogierki z grupy kon-
trolnej w wieku 24,4miesięcy (zwahaniami od 20 do
30 miesięcy),

Nasienie. Porownanie wybranych cech nasienia
przedstawiono w tab.2. Wwieku 24-28 miesięcy śred-
nia objętość ejakulatów ogierków grupy doświadczal-
nej była wyższaniżw grupie kontrolnej. Zwiększenie
objętości nasienia w następstwie podawania hCG ob-
serwowano również u psów (26). Natomiast średnia
ruchliwość masy plemników u ogierków otrzymlją-
cych hCG w wieku 24-25 miesięcy byłantższa o ok.
I2oń w porównaniu ze średnią ruchliwością plemni-

ków w grupie kontrolnej. Prawdopodobnie ubocznym
skutkiem podawania hCG było przejściowe obniżenie
w wieku 24-25 miesięcy procentu plemników ruchli-
wych u ogierków doświadczalnych. W kolejnych mie-
siącach procent plemnikow ruchliwych ustabilizował
się zarówno w nasieniu ogierkow grupy doświadczal-
nej, jak i kontrolnej,

Srednia Liczba plemników morfolo gicznie normal-
nych ogierów w wieku 24-25 miesięcy byłaznacząco
ntższa u ogierów z grapy doświadczalnej (p < 0,05).
Najczęściej stwierdzanymi wadami plemnikow w na-
sieniu ogierów grupy doświadczalnej były: pojedyn-
cze p ętle witki ( 1 0 - 4 3oń), zŁamani a witki (4 - l 7 Y"), Ilż-
ne główki (5 -22%), krop 1 e pt otoplazmaty czne dal s ze
(3-II%) oraz krople protoplazmatyczne bliższe (5-
-7%). W grupie kontrolnej byĘ to: pojedyncze pętle
witki (19-25Yo), złamania witki (4%),Ilżne głowki
(6-1S%) oraz krople protoplazmaĘczne w połozeniu
bltższym (4%) i dalszym (3-5%). Liczba plemnikow
zllżnymi głowkami była znacznie większa w nasie-
niu obu grup ogierów w porównaniu z wynikami po-
danymi przez Rasińskiego i Kosiniaka (19). W kolej-
nych miesiącach procent plemników prawidłowych
ltrzymywał się juz na podobnym poziomie zarówno
w nasieniu ogierków otrzymującymi hCG, jak i kon-
trolnych. Obserwacje te wskazują ze długotrwałe sto-
sowanie gonadotropiny kosmówkowej w okresie doj-
rzewania płciowego możę powodować odwracalne
zablrzenia w procesie dojrzewania plemników.
Zmniejszenie się Itczby plemników morfologicznie
niezmienionych przy jednoczesnym wzroście obj ętoś-
ci obserwowano podczas stosowania analogów GnRH
u psów z oligospermią (11),

Całkowita liczba plemnikow w ejakulatach ogierów
doświadczalnych i kontrolnych w chwili osiągnięcia
dojrzałości była podobna i nie rożnlła się od wyników
uzyskanych pTzęz Nadena i wsp. (15). W kolejnych

Tab.2. Wybrane cechy nasienia ogierów w zależności od wieku ogierów CX+SD)

Objaśnienia: * p < 0,05; 1. 1, liczba ejakulatów

0biętość (ml)

Glupa: doświadczalna

k0 nlro lna

16,9- t 7,0

10,1 t 4,7

16,6* t 7,7

11,0 t 4,8

10 l 12,6t7,0

l l 10.9t7,1

0gólna liczba plemników x109

Glupa: doświadczalna l 21 1,90 t 1,5

1,64 ł 1,2

1,90 t 1,2

2,21 ł'l ,3

10 l2,41 t1,8

6 | 2,31t2,0

Ruchliwość (%)

Gtupa: doświadczalna

k0 nt]oln a

19 l 40.5-t11.6

13 | 52,7 ł12,0

40,0 t 11 ,8

41 ,9 t 23,3

48,1 t 13,6

54,0 ł 20,7

Plemniki ptawidłowe (%)

Grupa: doświadczalna

konltolna

38,7- t 9,9

56,9 t 'l3,9

44,3 t 13,3

54,4 t 13,1

46,8 t 16,2

ł8,3 t 13,5



miesiącach liczba plemników w nasieniu w obu gru-
pach stopniowo wzrastała.

Efektywna dobowa produkcja plemników
(EDPP). Podczas proby opróznienia (PO) średnia
dzienna liczba uzyskanych ej akulatów wynosiła 1, 9 8
+ 0,38 dla ogierów doświadczalnych i I,75 +0,26 dla
kontroĘch. Efektywna dobowa produkcja plemnikow
wyniosła I,39 + 1,19 x 109 dla ogierów z grupy do-
świadczalnej i0,77 +0,57 x 109 dla grupy kontrolnej.
W obu grupach wystąpiĘ znaczneróżnicę indywidu-
alne pomiędzy ogierami. Srednia liczba plemnikow
wyprodukowanych w ciąu doby przez ogiery grupy
otrzymującej hCG wieku 24 miesięcy była większa
w porównaniu z EDPP ogierów 26-28-miesięcznych
rasy pantaneiro (14) t zbltżona do produkcji 24-mię-
sięcznych ogierów półkrwi (15). Amann (2) podaje,
że EDPP dorosĘch ogierów waha się zależnię od se-
zonu od 3,19 do 6,4 x I09. Potwierdzato wcześniejsze
obserwacje , żew wieku 24 miesięcy wielkość produk-
cji plemników jest niewielka, a gonadotropina kos-
mówkowa podawana w okresie dojrzewania nie ma
wpĘrvu na zwiększenię dobowej produkcji plemni-
kówwwieku2lat.

podsumowanie

Długotrwałe podawanie gonadotropiny kosmówko-
wej ogieromw okresie dojrzewaniapłciowego, w daw-
ce 2000 j.m. przyspieszawystąpienie niektórych oznak
dojrzałości. Powoduje szybsze wystąpienie i zwięk-
szenie częstotliwości reakcji płciowych, podwyższa
stęzenie testosteronu w początkowym okresie stoso-
wania hCG i zwiększa objętość ejakulatów, Niejasny
jest natomiast negatywny wpływ hCG na proces sper-
matogenezy. W pierwszych ejakulatach po uzyskaniu
doj rzałości płciowej stwierdzano mniej szą liczbę plem-
ników ruchliwych i j ednocześnie większą liczbę plem-
ników z w adamt morfolo gic znymi.
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W kwietniu 2003 r. do Instytutu RoJniczo-Weterynaryjnego w Rabacie do-
starczono l 2 niosek w wieku 46 tyg. pochodzących ze stada liczącego 9000 kur
rasy walTen Ptaki padały w ciągu tygodnia, a w ostatnich 2 dntach przed przry-

słaniem kur do badania padło 300 niosek. Wśród objawów klinicznych domino-
wała duszność, wyciek z oczu, spadek nieśności o 30%. Nie uzyskano efektów
stosując przez 5 kolejnych dni ko.listynę z enrofloksacyną Drugie ognisko cho-
roby wystąpiło w stadzie 4000 njosek rasy tetra w wieku 28 tyg., w którym
upadki nie prueWaczały 10 szfuk ptaków ldzieit. Jedyla zmianą pośmiefiną była
obecnośó skrzepów krwi i serowatych błon pokrywajapych nabłonek tchawicy.
Badaniem histologicznyrn stwierdzono ostre zapalenie oskrzeli, obrzęk śluzów-
ki i naciek zapalny w tchawicy głównie heterofilów, zwyrodnienie komórek na-

błonka, obecność włóknika i,erytrocytów. Wysięk zawierał syncycja z ciałkamj
wtrętowymi typu A Cowdry. Śródjądrowe cialka wtrętowe byĘ obecne w ko-
mórkach błony kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych po 1 l dniach po
zakażeniu patologicznym materiałem 
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