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Ocena histologiczna preparatów mikroskopowych
z j¹der i naj¹drzy samców ¿ubrów Bison bonasus (L.)
eliminowanych w latach 1969-1993 wykaza³a, ¿e zwie-
rzêta te rozpoczynaj¹ spermatogenezê w wieku 4 lat
(10). Kontynuowanie tych badañ pozwoli³o na stwier-
dzenie, ¿e pojedyncze osobniki maj¹ spermiogenezê
w wieku 15 czy 18 miesiêcy (8). Badania prowadzone
z u¿yciem mikroskopu elektronowego równie¿ po-
twierdzi³y obecno�æ plemników w kanalikach krêtych
j¹der 1,5 rocznego samca ¿ubra (1). Podobne wyniki
uzyskali inni badacze zarówno na podstawie obser-
wacji terenowej samców, jak i analizy danych rodo-
wodowych z Ksiêgi Rodowodowej ¯ubrów, które
wykaza³y, ¿e samce w wieku 15-20 miesiêcy skutecz-
nie kry³y ¿ubrzyce w warunkach hodowli zamkniêtej
(19, 28, 38). Niemniej przypadki spermiogenezy u m³o-
dych samców ¿ubrów traktowano jako zjawisko od-
osobnione, dotycz¹ce tylko pojedynczych osobni-
ków. Weryfikacjê tych pogl¹dów przynios³y ostatnie
badania, które wykaza³y, ¿e w�ród zwierz¹t 3-letnich
spermiogenezê obserwowano u ponad po³owy bada-
nej grupy (53,3%) (6). Natomiast w wieku 2 lat sper-
miogeneza rzeczywi�cie jest zjawiskiem rzadkim, siê-
ga 16,7% przypadków w�ród m³odych samców (6).

Badania prowadzone w drugiej po³owie lat dziewiêæ-
dziesi¹tych minionego stulecia wykaza³y, ¿e estroge-
ny bior¹ udzia³ w regulacji spermatogenezy, poza tym
odpowiadaj¹ za ekspresjê zachowañ seksualnych,
wp³ywaj¹ na dymorfizm zachowañ seksualnych sam-
ców i samic. U niedojrza³ych p³ciowo samców g³ów-
nym miejscem powstawania estrogenów s¹ komórki
Sertoliego, za� u dojrza³ych p³ciowo zwierz¹t komór-
ki Sertoliego, komórki Leydiga oraz komórki plem-
nikotwórcze (29), przy czym do estrogenów nale¿¹
estron (E1), 17â-estradiol (E2) i estriol (E3). G³ównym
estrogenem jest estron powstaj¹cy z androstendionu
pod wp³ywem aromatazy, natomiast najaktywniejszym
jest 17â-estradiol (20).

W dostêpnym pi�miennictwie obecne s¹ jedynie in-
formacje dotycz¹ce poziomów E2 w surowicy sam-
ców ¿ubrów. W swojej monografii Gill (14) porównu-
je stê¿enia E2 w surowicy m³odych byczków i doro-
s³ych samców ¿ubra. Natomiast Czykier (5) porów-
nuje stê¿enia E2 w surowicy m³odych samców ¿ubra
bêd¹cych w wieku 2 i 3 lat. Inni autorzy prowadzili
badania dotycz¹ce oceny stê¿eñ estrogenów w suro-
wicy g³ównie u koni (13, 17, 18, 24, 31-33) oraz
u innych gatunków zwierz¹t nale¿¹cych do kopytnych
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� jelenia wirginijskiego (Odocoileus virginianus) (2)
i byd³a domowego (11, 35). Dotychczas nie prowa-
dzono ¿adnych badañ dotycz¹cych poziomu E1 (bê-
d¹cego g³ównym estrogenem) w surowicy samców
¿ubra. Wcze�niejsze publikacje dotycz¹ce spermioge-
nezy u m³odych ¿ubrów w wieku 2 i 3 lat opisywa³y
poziom ca³kowitego testosteronu (TT), wolnego testo-
steronu (FT) oraz E2 (5, 7). Opis stê¿eñ E1 w surowi-
cy tych zwierz¹t stanowi cenne uzupe³nienie dotych-
czasowych badañ.

Celem badañ by³o porównanie: a) stê¿eñ (E1) w su-
rowicy m³odych samców w wieku 2 i 3 lat ze spermio-
genez¹ w stosunku do m³odych samców w tym samym
wieku, b) masy cia³a tych zwierz¹t oraz c) masy j¹der
lewego i prawego. Ponadto okre�lono korelacjê po-
miêdzy nastêpuj¹cymi parami cech: poziomem estro-
nu a wiekiem badanych zwierz¹t, mas¹ cia³a, mas¹
j¹dra prawego i mas¹ j¹dra lewego.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na surowicy 37 ¿ubrów, po-

branej od zwierz¹t odstrzelonych w sezonie jesienno-zi-
mowym (po zakoñczeniu okresu rujowego) w latach 1995-
-2008 na terenie Puszczy Bia³owieskiej (12), pochodz¹-
cych z hodowli zamkniêtej (n = 8) i stada wolno ¿yj¹cego
(n = 29). Eliminacje by³y dokonywane w celu redukcji li-
czebno�ci populacji. Przyczyny wyboru konkretnych osob-
ników do eliminacji by³y ró¿ne, np. choroby, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem nekrotycznego zapalenia napletka
samców (NZN), z³a kondycja, wady eksterierowe, urazy
ró¿nego pochodzenia, agresja w stosunku do cz³owieka
czy staro�æ (21, 22, 30). Wiek ¿ubrów pochodz¹cych
z wolno ¿yj¹cej populacji by³ okre�lany przez Z. A. Kra-
siñskiego i J. Dackiewicza z Bia³owieskiego Parku Naro-
dowego (BPN) na podstawie wyrzynania siê zêbów mlecz-
nych i wymiany zêbów mlecznych na sta³e oraz wielko�ci
i kszta³tu rogów (23, 37). Wiek zwierz¹t z hodowli zamkniê-
tej okre�lano w oparciu o dane pochodz¹ce z Ksiêgi Rodo-
wodowej ̄ ubrów. Odstrza³y ¿ubrów przeprowadzano w go-
dzinach przedpo³udniowych. Dane dotycz¹ce masy cia³a
¿ubrów (n = 37) uzyskano z BPN. Dokonano pomiaru masy
j¹dra lewego (n = 26) i masy j¹dra prawego (n = 26). Po-
bierano wycinek z lewego i prawego j¹dra oraz fragment
trzonu lewego i prawego naj¹drza. Materia³ utrwalano
w p³ynie Bouina, prowadzono technik¹ parafinow¹, bar-
wiono H+E. Pobierano pe³n¹ krew z têtnicy udowej zwie-
rz¹t (post mortem), a nastêpnie odwirowywano w Zak³a-
dzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Bia³o-
wie¿y. Próbki surowic mro¿ono i przechowywano w tem-
peraturze �20°C. Stê¿enie estronu oznaczono w surowicy
37 samców ¿ubrów metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA)
charakteryzuj¹c¹ siê czu³o�ci¹ 6,3 pg/ml, (No KAPD4174)
firmy BIOSOURCE (Belgia). Pomiary stê¿eñ E1 w suro-
wicy samców ¿ubrów wykonano w Laboratorium Kliniki
Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnêtrznych Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia³ymstoku.

Zwierzêta podzielono na nastêpuj¹ce klasy wiekowe:
klasa I � osobniki w wieku do 2 lat, klasa II � m³ode samce
w wieku do 3 lat. Jako kryterium obecno�ci spermiogene-

zy przyjêto wystêpowanie plemników w kanalikach krê-
tych j¹der i/lub obecno�æ plemników w przewodzie naj¹d-
rza w preparatach mikroskopowych. W I klasie wiekowej
14 osobników mia³o nekrotyczne zapalenie napletka, 10
osobników mia³o torbiele naj¹drza (26, 27, 34). W II klasie
wiekowej 6 osobników mia³o nekrotyczne zapalenie na-
pletka, torbiele naj¹drzy obserwowano u 7 sztuk (26, 27,
34).

Analizê statystyczn¹ otrzymanych wyników przeprowa-
dzono w oparciu o pakiet statystyczny SPSS 17.0. Najpierw
sprawdzono, przy wykorzystaniu jednoczynnikowej anali-
zy wariancji, czy zaobserwowana spermiogeneza (obecno�æ
plemników lub ich brak) ma wp³yw na poziom estronu,
wielko�æ masy cia³a, wielko�æ masy j¹dra lewego oraz wiel-
ko�æ masy j¹dra prawego. Osobno rozpatrzono grupê zwie-
rz¹t dwuletnich, a osobno trzyletnich. W kolejnej czê�ci
analiz, dla obu grup ³¹cznie, wykorzystuj¹c dwuczynniko-
w¹ analizê wariancji, sprawdzono, czy grupa wiekowa (wiek
w latach: do 2 lub do 3) oraz zaobserwowana spermioge-
neza maj¹ wp³yw na poziom estronu. W tym modelu
uwzglêdniono tak¿e interakcjê obu czynników.

Wyniki i omówienie
¯ubry w wieku 2 lat. W I klasie wiekowej (n = 25)

u 7 m³odych samców ¿ubra obserwowano spermioge-
nezê (28%), przy czym 3 zwierzêta pochodzi³y z re-
zerwatu, a 4 osobniki by³y ze stada wolnego. U tych
7 zwierz¹t stwierdzono w surowicy �rednie i wysokie
stê¿enia E1. Natomiast pozosta³e osobniki (n = 18)
(3 zwierzêta pochodzi³y z rezerwatu, 15 osobników
by³o ze stada wolnego) w tej klasie wiekowej, u któ-
rych nie obserwowano spermiogenezy, cechowa³y siê
niskim, �rednim i wysokim stê¿eniem E1 w surowicy
(ryc. 1). W surowicy ¿ubrów, u których obserwowano
spermiogenezê, stwierdzono wy¿sze �rednie stê¿enie
E1 w stosunku do m³odych samców, u których nie
obserwowano spermiogenezy, przy czym nie by³a to
ró¿nica istotna statystycznie (tab. 1). Porównuj¹c zwie-
rzêta ze stwierdzon¹ spermiogenez¹ z tymi bez sper-
miogenezy stwierdzono wysoko istotne ró¿nice w masie
cia³a (p = 0,007) i masie j¹dra prawego (p = 0,000)
oraz istotne ró¿nice w masie j¹dra lewego (p = 0,039)
(tab. 2, 3, 4).

Ryc. 1. Stê¿enia estronu w surowicy badanych ¿ubrów w wie-
ku 2 i 3 lat
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¯ubry w wieku 3 lat. W II klasie wiekowej (n = 12)
u 7 m³odych samców ¿ubra stwierdzono spermioge-
nezê (58,33%), przy czym 1 osobnik pochodzi³ z re-
zerwatu, a 6 zwierz¹t by³o ze stada wolnego. Pozosta³e
5 zwierz¹t bez spermiogenezy, to 4 osobniki ze stada
wolnego i 1 ¿ubr z hodowli zamkniêtej. W tej klasie
wiekowej u ¿ubrów (ze spermiogenez¹) obserwowa-
no znacznie wiêksze zró¿nicowanie stê¿eñ E1 w suro-
wicy (od warto�ci bardzo niskich do warto�ci bardzo
wysokich) w stosunku do zwierz¹t bêd¹cych w tej
samej klasie wiekowej, u których nie obserwowano
spermiogenezy (ryc. 1). W tej klasie wiekowej zarów-
no ¿ubry, u których stwierdzono spermiogenezê, jak

i zwierzêta, u których nie obserwowano spermioge-
nezy mia³y zbli¿one �rednie stê¿enie E1 w surowicy
(tab. 1). W przypadku zwierz¹t 3-letnich dla ¿adnej
z analizowanych cech (masy cia³a, masy j¹dra lewego,
masy j¹dra prawego) nie stwierdzono ró¿nic istotnych
statystycznie (tab. 2, 3, 4).

W wykonanych badaniach stwierdzono du¿e zró¿-
nicowanie warto�ci stê¿eñ E1 w surowicy dla poszcze-
gólnych osobników z obu klas wiekowych, niezale¿-
nie od obecno�ci czy braku spermiogenezy (ryc. 1).
Stwierdzono równie¿, ¿e w badanej próbie grupa wie-
kowa nie ma istotnego statystycznie wp³ywu na poziom
estronu (p = 0,819). Podobny wynik uzyskano dla sper-
miogenezy (p = 0,911). Tak¿e interakcja pomiêdzy tymi
dwoma czynnikami nie ma istotnego statystycznie
wp³ywu na poziom estronu (p = 0,882). Nie stwier-
dzono korelacji pomiêdzy nastêpuj¹cymi parami cech:
estron i wiek (w miesi¹cach), estron i masa cia³a, es-
tron i masa j¹dra prawego, estron i masa j¹dra lewego.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ¿e
spermiogeneza pojawia siê stosunkowo rzadko u zwie-
rz¹t bêd¹cych w wieku 2 lat, natomiast w�ród zwie-
rz¹t bêd¹cych w wieku 3 lat obejmuje ponad po³owê
badanej grupy osobników. Uzyskane wyniki pokrywaj¹
siê z obserwacjami innych autorów (6-8, 10). Ponadto
u ¿ubrów bêd¹cych w wieku 3 lat spermiogenezê ob-
serwowano zdecydowanie czê�ciej w�ród zwierz¹t
pochodz¹cych ze stada wolnego ani¿eli z hodowli
zamkniêtej. W grupie osobników 2-letnich czêsto�æ
wystêpowania spermiogenezy u osobników z hodowli
zamkniêtej i stada wolnego by³a zbli¿ona. W porów-
naniu z innymi gatunkami ssaków kopytnych spermio-
geneza u ¿ubra pojawia siê stosunkowo pó�no (10).
Przyk³adowo: u jelenia szlachetnego (Cervus elaphus)
stwierdzono plemniki w ejakulacie osobników bêd¹-
cych w wieku 2 lat (15), u daniela (Dama dama) w wie-
ku 16 miesiêcy (3, 4), za� u jelenia aksis (Axis axis)
miêdzy 12. a 15. miesi¹cem (36), u bizona (Bison bi-
son) miêdzy 18. a 33. miesi¹cem (16).

W przeprowadzoym badaniu stwierdzono, ¿e 2-let-
nie ¿ubry ze spermiogenez¹ uzyskuj¹ zdecydowanie
wiêksze masy cia³a i masy ka¿dego z j¹der. Podobn¹
tendencjê obserwowano ju¿ w poprzednim badaniu,
ale nie by³a ona tak silnie wyra¿ona (6). Natomiast
u starszych zwierz¹t, 3-letnich, obserwowano zbli¿o-
ne masy cia³a i masy ka¿dego z j¹der niezale¿nie od
obecno�ci czy braku spermiogenezy.

W obecnym badaniu obserwowano bardzo du¿e
zró¿nicowanie indywidualne warto�ci stê¿eñ E1
w surowicy m³odych ¿ubrów. Podobn¹ prawid³owo�æ
obserwowali inni autorzy, oznaczaj¹c stê¿enia innych
hormonów p³ciowych (testosteronu, wolnego testoste-
ronu, 17â-estradiolu) w surowicy ¿ubrów (5, 7, 9).
W porównaniu z doros³ymi koñmi, u ¿ubrów ze sper-
miogenez¹ obserwowano zdecydowanie wy¿sze stê-
¿enia E1 w surowicy, natomiast u ¿ubrów, u których
nie obserwowano spermiogenezy, stê¿enia E1 w suro-
wicy by³y zbli¿one do warto�ci obserwowanych u �re-

Tab. 1. �rednie stê¿enie estronu w surowicy m³odych samców
¿ubrów (I � do 2. roku, II � do 3. roku)

asalK
awokeiw

N
)lm/gp(nortsE

ainder� DS niM xaM p

I
A 7 13,605 77,442 0,332 2,858 ,sn

208,0=pB 81 1 30,084 14,822 1,541 7,379

II
A 7 752,864 139,273 6,97 1401 ,sn

377,0=pB 5 088,174 469,503 8,25 9,928

Tab. 2. Masa cia³a m³odych samców ¿ubrów (I � do 2. roku,
II � do 3. roku)

asalK
awokeiw

N
)gk(a³aicasaM

ainder� DS niM xaM p

I
A 7 34,662 06,35 00,002 00,043

700,0=p
B 81 1 38,512 94,13 00,061 00,082

II
A 7 82,403 31,81 00,092 00,043 ,sn

278,0=pB 5 00,803 03,65 00,052 00,093

Tab. 3. Masa lewego j¹dra m³odych samców ¿ubrów (I � do
2. roku, I � do 3. roku)

asalK
awokeiw

N
)g(ard¹jogewelasaM

ainder� DS niM xaM p

I
A 4 75,16 20,54 00,51 00,301 1

930,0=p
B 41 1 04,33 64,11 00,81 00,25

II
A 5 07,74 76,92 00,81 00,48 ,sn

121,0=pB 3 07,97 1 93,3 00,67 00,28

Tab. 4. Masa prawego j¹dra m³odych samców ¿ubrów (I � do
2. roku, II � do 3. roku)

asalK
awokeiw N

)g(ard¹jogewarpasaM

ainder� DS niM xaM p

I
A 4 97,86 60,31 94,15 01,38

000,0=p
B 41 1 31,43 68,21 07,61 05,66

II
A 5 85,58 98,44 00,02 07,731 ,sn

332,0=pB 3 69,05 28,93 06,91 05,211

Obja�nienia do tab. 1-4: A � m³ode samce ze spermiogenez¹; B �
m³ode samce bez spermiogenezy; ns � nieistotne statystycznie
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bi¹t koni (17, 24, 31). Du¿¹ trudno�ci¹ w interpretacji
wyników stê¿eñ E1 w surowicy ¿ubrów jest brak war-
to�ci referencyjnych dla tego gatunku. Ponadto nie jest
znana dynamika stê¿eñ hormonów p³ciowych w cyklu
rocznym. Zgromadzone wyniki stê¿eñ E1 pochodz¹
z okresu jesienno-zimowego, a jest to czas przypa-
daj¹cy po rui u ¿ubra, która u tego gatunku wypada
w okresie od po³owy lipca do koñca pa�dziernika (12).
U innych gatunków dzikich zwierz¹t po okresie rui
obserwowane jest zahamowanie spermatogenezy i spa-
dek stê¿eñ hormonów p³ciowych w surowicy (3, 4, 15,
25). Byæ mo¿e, ta sama prawid³owo�æ dotycz¹ca ak-
tywno�ci i zahamowania spermatogenezy w cyklu
rocznym wystêpuje równie¿ u ¿ubra.

Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e u 3-letnich
¿ubrów spermiogeneza jest czêstym zjawiskiem, obej-
muje ponad po³owê badanych zwierz¹t. Natomiast
u 2-letnich ¿ubrów spermiogeneza pojawia siê spora-
dycznie i stanowi od 16,7% do 28% (6). Jednocze�-
nie u 2-letnich ¿ubrów zaobserwowano, ¿e spermio-
geneza wystêpuje u zwierz¹t o wiêkszej masie cia³a
i wiêkszej masie ka¿dego z j¹der. Natomiast u 3-let-
nich ¿ubrów takiej prawid³owo�ci nie obserwowano
w odniesieniu do masy cia³a oraz masy ka¿dego z j¹-
der. Ponadto u ¿ubrów zaobserwowano bardzo du¿e
zró¿nicowanie stê¿eñ E1 w surowicy u poszczegól-
nych osobników. Natomiast nie stwierdzono istotnych
ró¿nic w warto�ciach stê¿eñ E1 w surowicy zwierz¹t,
u których obserwowano spermiogenezê w porówna-
niu z pozosta³ymi osobnikami, niezale¿nie od wieku.
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