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Artykuł przeglądowy Review

Biotechnologia rozrodu kotowatych (Felidae) sta-
nowi obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzinę 
nauki. Spowodowane jest to, z jednej strony, wzrastają-
cą presją ze strony hodowców kotów rasowych, z dru-
giej – rosnącym zainteresowaniem wielu organizacji 
zajmujących się ratowaniem ginących gatunków dzi-
kich kotowatych. Spośród 37 przedstawicieli rodziny 
Felidae 36 gatunków jest zagrożonych wyginięciem 
na części lub całym obszarze swojego występowania, 
a próby rozmnażania osobników trzymanych w niewoli 
napotykają szereg trudności i często kończą się niepo-
wodzeniem (7). Nic więc dziwnego, że wiele ośrodków 
na całym świecie prowadzi badania nad biotechnikami 
rozrodu kota domowego, podkreślając, że osiągnięcia 
w tej dziedzinie będą miały kluczowe znaczenie dla 
ratowania populacji zwierząt dzikich.

Niestety, skuteczność sztucznej inseminacji czy 
embriotransferu u dzikich kotowatych jest niska w po-
równaniu do rezultatów osiąganych u kota domowego 
(30). Niski odsetek uzyskiwanych ciąż oraz mało li-
czebne mioty (9, 29) są największym ograniczeniem 
w rutynowym stosowaniu wym. technik w rozrodzie 
dzikich kotowatych.

Wielu autorów podkreśla, że możliwą przyczyną 
tego stanu rzeczy jest brak dostatecznej i dogłębnej 
znajomości endokrynologicznych aspektów rozrodu 
poszczególnych przedstawicieli rodziny Felidae (37) 
oraz trudności dotyczące stymulacji hormonalnej sa-
micy (7, 14, 30, 39, 40). Z tego powodu opracowanie 
poświęcono endokrynnym aspektom stosowania bio-
technik rozrodu.

Metody kontroli cyklu
Monitorowanie aktywności jajników stanowi istot-

ny element badań nad rozrodem kotowatych. Jest 
podstawą do poznania gatunkowo-specyficznej cha-
rakterystyki cyklu, a także pozwala na zastosowanie 
biotechnik rozrodu w optymalnym momencie oraz na 
ocenę skuteczności zastosowanych protokołów (3).

Do ustalenia statusu hormonalnego samicy oraz do 
określenia charakterystyki cyklu wykorzystywane są 
takie metody, jak: obserwacja wystąpienia charakte-
rystycznych objawów rujowych (37, 42), oznaczenie 
poziomu hormonów płciowych w surowicy (2, 34-37) 
oraz pomiar stężenia hormonów płciowych i ich me-
tabolitów w kale (5-8, 20, 25-27, 33).

Należy zaznaczyć, że ze względu na niepodważalne 
zalety pomiaru metabolitów hormonów płciowych 
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w kale, takie jak: łatwość pozyskania próbek, brak 
konieczności wprowadzenia zwierzęcia w znieczule-
nie, nieinwazyjność, mniejsza zależność otrzymanych 
wyników od dobowych wahań hormonów, stało się to 
metodą z wyboru w endokrynologii zwierząt dzikich 
(3, 17).

Fizjologia cyklu samic rodziny Felidae
Wspomniane wcześniej badania, pomimo że w więk-

szości przeprowadzone na małej liczbie osobników, 
pozwoliły na poznanie charakterystyki cyklu rujowego 
i profilu hormonalnego większości przedstawicieli 
rodziny Felidae. Generalnie można przyjąć, że cykl 
jajnikowy tzw. małych kotów (podrodzina Felinae) 
trwa 10-20 dni (5, 8, 17, 19, 20, 26, 27, 33, 38), nato-
miast u tzw. dużych kotów (podrodzina Pantherinae) 
jest dłuższy, bo ok. 3-4-tygodniowy (7, 16, 29, 34, 35, 
37). Ruja u wszystkich kotowatych charakteryzuje się 
dużą rozpiętością czasu trwania – od 2 do 10 dni (5, 7, 
8, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 33-35, 37, 38). Długość ciąży 
koreluje dodatnio z masą ciała danego przedstawiciela 
Felidae. U najmniejszych kotowatych ciąża trwa ok. 
60-63 dni (19, 20), u średnich (np. u pumy (Puma 
concolor), geparda (Acinonyx jubatus), pantery mgli-
stej (Neofelis nebulosa), pantery śnieżnej (Panthera 
uncia)) trwa ok. 90-100 dni (2, 6-8, 24-26), a u naj-
większych (lwa (Panthera leo) i tygrysa (Panthera 
tigris)) ok. 110 dni (10, 16, 36). Długość nieciężarnej 
fazy lutealnej równa jest od ½ do ⅔ długości ciąży (2, 
7, 8, 16, 25, 33). Pomimo zbieżności ogólnego wzor-
ca należy mieć na uwadze różnice międzygatunkowe 
w obrębie podrodziny oraz wyjątki od podanej reguły, 
np. u pumy, zaliczanej do Felinae, cykl jajnikowy trwa 
ok. 23 dni (2).

Istotne różnice w obrębie rodziny Felidae występują 
w czasie trwania sezonu rozrodczego. Najkrótszym, 
trzymiesięcznym okresem aktywności rozrodczej 
charakteryzuje się manul (Otocolobus manul) (5), 
najdłuższym zaś (9 miesięcy) pantera mglista (7). 
Niektóre z Felidae wykazują cykliczną aktywność 
jajnikową przez cały rok, jak np. lew (36), lampart 
(Panthera pardus) (35), gepard (8), puma (2), margaj 
(Leopardus wiedii), ocelot (Leopardus pardalis).

Poszczególni przedstawiciele kotowatych różnią się 
także pod względem częstości występowania spon-
tanicznej owulacji. W początkach badań nad kotem 
domowym stwierdzono, że należy on do gatunków 
o indukowanej owulacji, jednak z czasem kolejne 
badania pokazywały, że częstotliwość spontanicznej 
owulacji może sięgać nawet 67% (18). Wśród dzikich 
kotowatych widoczne są duże różnice międzygatunko-
we oraz osobnicze pod tym względem (3). Do gatun-
ków, u których spontaniczna owulacja notowana jest 
relatywnie często, należą: lew (36), pantera mglista 
(7, 22, 24, 29), lampart (35), margaj (27), manul (5), 
taraj (Prionailurus viverrinus) (33), kot czarnołapy 
(Felis nigripes) (19). Z kolei u gepardów (8, 26), kota 
tygrysiego (27), ocelota (27), pantery śnieżnej (34), 

jaguara (Panthera onca) (42), pumy (2), tygrysa (16, 
37) i kota arabskiego (Felis margarita) (19) nie odno-
towano występowania takiego fenomenu lub zdarza 
się on bardzo rzadko.

Zmiana owulacji z indukowanej na spontaniczną 
może nastąpić pod wpływem trzymania samic w pa-
rach (29, 36, 35), zmiany środowiska lub stresu zwią-
zanego z obezwładnianiem zwierzęcia czy zabiegami 
weterynaryjnymi (33).

Częstość występowania spontanicznej owulacji 
jest bardzo istotna z punktu widzenia zastosowania 
biotechnik rozrodu, gdyż zaobserwowano, że spon-
taniczna owulacja mająca miejsce tuż przed zasto-
sowaniem stymulacji hormonalnej powoduje gorszą 
odpowiedź jajników na zastosowane gonadotropiny 
(7, 38, 43) oraz jest odpowiedzialna za nieskuteczne 
unasiennianie (24).

Sterowanie cyklem rozrodczym
Biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy rozrodu 

kotowatych, umiejętność precyzyjnego sterowania 
cyklem rozrodczym nabiera kluczowego znacze-
nia w kontekście zastosowania takich technik, jak: 
sztuczna inseminacja (AI – artificial insemination), 
zapłodnienie i hodowla zarodków in vitro (IVF – in 
vitro fertilization, EC – embrioculture) czy transfer 
zarodków (ET – embriotransfer) (30).

Ponieważ niektóre gatunki kotowatych wykazują 
sezonowość rozrodu i należą do tzw. samic długiego 
dnia, można pobudzić aktywność jajników za pomocą 
zwiększenia ekspozycji na światło do minimum 12 
godzin dziennie (5, 7, 37). Nie jest to jednak metoda 
precyzyjna i niezawodna, dlatego w biotechnikach 
rozrodu w celu indukcji rui i owulacji stosuje się me-
tody farmakologiczne.

Stymulacja hormonalna
Do stymulacji dojrzewania pęcherzyków stosuje się 

gonadotropinę kosmówkową źrebnych klaczy (eCG) 
(1, 14, 16, 24, 32) oraz hormon folikulotropowy po-
zyskany od świń (pFSH) (9, 15, 43). Z kolei w celu 
wywołania dojrzewania pęcherzyków i indukcji owu-
lacji używa się ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej 
(hCG) (13, 32, 43) oraz hormonu luteinizującego 
pozyskanego od świń (pLH) (9). Były również próby 
zastosowania gonadoliberyny (GnRH) (4, 42) oraz jej 
analogów (29).

Wadą hormonów przysadkowych (pFSH, pLH) 
jest konieczność ich wielokrotnego podania (1-2 razy 
dziennie przez 3-6 dni), a stres związany z powtarza-
jącymi się iniekcjami może odbić się negatywnie na 
odpowiedzi jajników na stymulację (9), dlatego też są 
rzadziej stosowane. Z kolei przedłużone działanie eCG 
i hCG może być odpowiedzialne za nadmierną stymu-
lację jajników, czego nie zauważono przy stosowaniu 
pFSH u gepardów (43) i tygrysów (9).

Najczęściej używany protokół zakłada pojedynczą 
iniekcję eCG, z następującą 80-84 godz. po niej iniek-
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cją hCG (30). Metoda ta została opracowana dla kota 
domowego jako postępowanie przed sztuczną insemi-
nacją (21), a następnie zaadaptowana dla dzikich koto-
watych i z powodzeniem (ciąża) zastosowana m.in. u: 
geparda (23, 24), pantery mglistej (22), tygrysa (12), 
pumy (1, 2) i ocelota (40). Przykładowe dawkowanie 
przedstawiono w tab. 1.

Owulacja u kota domowego następuje po 25-30 
godzinach od iniekcji hCG (21). U dzikich kotowa-
tych może wystąpić w podobnym czasie – po 24-26 
godz. (2, 12, 43), lecz zwykle występuje później – ok. 
37(40)-48 godz. od iniekcji hCG (1, 2, 10, 22, 23, 
32). Znajomość momentu wystąpienia owulacji ma 
istotne znaczenie – kotki inseminowane po owulacji 
(31-50 godz. po iniekcji hCG) produkują nawet ponad 
10-krotnie więcej zarodków, a prawdopodobieństwo 
uzyskania ciąży wzrasta ponad trzykrotnie w porów-
naniu do kotek inseminowanych przed owulacją (21). 
Może być to spowodowane hamującym wpływem 
znieczulenia na owulację (21-23, 31) i/lub samego 
zabiegu sztucznej inseminacji (21, 31).

Zaburzenia towarzyszące stymulacji hormonalnej
Niestety, odpowiedź samicy na podanie egzogen-

nych gonadotropin jest różna u różnych gatunków 
dzikich kotowatych (24), jak również pomiędzy po-
szczególnymi osobnikami (12). Najlepsza odpowiedź 
cechuje gepardy. U nich odsetek ciąż uzyskanych 
w wyniku sztucznej inseminacji jest najwyższy (8, 
23), porównywalny z uzyskiwanym u kota domowe-
go. U pozostałych gatunków (oraz u części gepardów 
i kotów domowych) stymulacja hormonalna wiąże się 
z szeregiem zaburzeń endokrynologicznych, mogących 

odbijać się negatywnie na późniejszym rozwoju ciąży 
i zarodka.

Najczęściej obserwowanymi nieprawidłowościami 
są: nadmierna stymulacja jajników, objawiająca się 
dojrzewaniem większej liczby pęcherzyków oraz 
formowaniem licznych ciałek żółtych (14, 17, 20, 31, 
41), podwyższone i/lub przedłużone stężenie estro-
genów przed owulacją (2, 12, 16, 17, 21, 33, 38, 40), 
przedwczesna i/lub nadmierna sekrecja progesteronu 
(7, 14-16, 33, 38, 40), przedłużona nieciążowa faza 
lutealna z podwyższonym stężeniem progesteronu 
oraz niewydolność lutealna jajników prowadząca do 
przedwczesnej luteolizy (17). Zaburzenia te są związa-
ne z występującą ok. 5-7 dni po pierwszej dodatkową 
falą dojrzewania pęcherzyków i owulacji z powstaniem 
ciałek żółtych (12, 14, 17, 21, 38, 39). Wytworzone 
w ten sposób nieprawidłowe środowisko hormonalne 
wpływa negatywnie na jakość oocytów (15) i zarod-
ków (31), transport zarodków (17) oraz rozwój ciąży 
(12), co w efekcie daje zmniejszoną skuteczność bio-
technik rozrodu i małą liczebność otrzymanych w ten 
sposób miotów (14, 29).

Spekuluje się, że dodatkowa fala pęcherzyków 
spowodowana jest przedłużonym działaniem eCG 
i hCG (14), które pozostają w krążeniu, odpowiednio, 
co najmniej 120 godz. i 96 godz. (41). Udowodniono, 
że hCG u kotów ma działanie nie tylko luteotropowe, 
ale też stymuluje wzrost pęcherzyków jajnikowych 
(41) i może być (przynajmniej częściowo) odpowie-
dzialny za tworzenie dodatkowej fali pęcherzyków 
po owulacji. Za tym argumentem przemawia fakt, że 
stosowanie jedynie hCG prowadzi do indukcji rui oraz 
wytworzenia pęcherzyków i ich dojrzewania w ta-

Tab. 1. Przykładowe protokoły stymulacji rui i owulacji u kotowatych
Gatunek Masa ciała Indukcja dojrzewania pęcherzyków Indukcja owulacji Źródło

Kot domowy (Felis catus s. domesticus) ok 3 kg eCG 100 IU
eCG 150 IU
pFSH 20 mg 1 × dziennie przez 5 dni

hCG 75 IU po 80 godz.
hCG 100 IU po 80-84 godz. 
hCG 250 IU 2.-3. dnia rui

(18, 17, 21) 
(14, 39)
(15)

Kot czarnołapy (Felis nigripes) 0,8-1,2 kg eCG 100 IU hCG 75 IU po 84-86 godz. (20)

Kot piaskowy (Felis margarita) 1,4-3,1 kg eCG 150 IU hCG 100 IU po 84-86 godz. (20)

Manul (Otocolobus manul) 2,5-3,5 kg eCG 100 IU
eCG  300 IU

hCG  75 IU po 80 godz. 
hCG  150 IU po 80 godz.

(5)

Taraj (Prionailurus viverrinus) 8 kg eCG 150 IU hCG 100 IU po 80 godz (33)

Pantera mglista (Neofelis nebulosa) 11-23 kg eCG 50-100 IU hCG 75 IU po 80 godz. (7, 22, 29)

Ocelot (Leopardus pardalis) 12-16 kg eCG 200 IU
eCG 400 IU
eCG  500 IU

hCG 150 IU po 80 godz.
hCG 150 IU po 80 godz.
hCG 250 IU po 80 godz.

(40)

Gepard (Acinonyx jubatus) 30-45 kg eCG 200 IU
eCG 400 IU
pFSH 10 mg 1 × dziennie przez 5 dni

hCG 100 IU po 80 godz.
hCG 250 IU po 80 godz.
hCG 500 IU, 6. i 7. dzień

(8, 23, 24)
(23, 24)
(43)

Puma (Puma concolor) 35-50 kg eCG 100 lub 200 IU
eCG 1250 IU

hCG 100 IU po 80 godz.
hCG1000 IU po 72 godz.

(1)
(2)

Lew (Panthera leo) 100-160 kg eCG 1600 IU hCG 1000 IU po 71-74 godz. (32)

Tygrys (Panthera tigris) 100-160 kg eCG 1000 IU
eCG 2500 IU
pFSH 20 IU, po 14 h – 15 IU, po 24 h – 10 IU, 
  po 24 h – 5 IU

hCG 750 lub 1000 IU po 80 godz.
hCG 2000 IU po 84 godz.
pLH 25 IU po 80 godz. pierwszej 
  iniekcji pFSH

(10, 16)
(12)
(9)
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kim samym stopniu, jak podanie jedynie eCG (41). 
Ponadto próba przerwania działania eCG za pomocą 
przeciwciał neutralizujących zakończyła się u kotów 
niepowodzeniem (39). Hipotezę potwierdza również 
fakt, że u kotek uzyskano 4 razy więcej dobrej jakości 
zarodków i blastocyst, gdy stymulowano ruję za po-
mocą eCG, a następnie dopuszczano do naturalnego 
krycia, niż u kotek krytych w naturalnej rui. Natomiast 
zastosowanie hCG po naturalnym kryciu powodowało 
wzrost odsetka niezapłodnionych oocytów w porów-
naniu do kotek krytych naturalnie (31).

Istotne znaczenie dla powodzenia technik wspoma-
ganego rozrodu ma dawka gonadotropin. Wyższe daw-
ki hCG skutkowały nasileniem degeneracji zarodków 
oraz niższym odsetkiem zapłodnień w warunkach in 
vitro (14). Z kolei skrajnie wysokie lub niskie dawki 
eCG/hCG powodowały powstanie dwóch rodzajów 
ciałek żółtych: małych, uważanych za niedorozwinięte 
oraz dużych, rozwiniętych. Zastosowanie średnich 
dawek powodowało wykształcenie jedynie dużych 
ciałek żółtych (23, 24, 38). Ciążę udało się uzyskać 
u samicy z największą liczbą dużych ciałek żółtych 
i najmniejszą liczbą niezowulowanych pęcherzyków.

W badaniach niektórych autorów (31) protokół eCG/
hCG powodował zwiększony odsetek niezapłodnio-
nych i degenerujących oocytów oraz zarodków niskiej 
jakości, nawet pomimo tego, że profil hormonalny nie 
różnił się od grupy kontrolnej (naturalna ruja i kopu-
lacja).

Również odstęp pomiędzy podaniem eCG i hCG 
ma znaczenie dla uzyskanych wyników zapłodnień. 
Badania Goodrowe i wsp. (14) wykazały, że lepsze 
wyniki IVF uzyskuje się przy odstępie czasu pomię-
dzy podaniem eCG i hCG wynoszącym 80 godz. niż 
72 godz. i przy niższych dawkach hCG, pomimo 
że u samic nie było różnic w stężeniu estrogenów 
i progesteronu. Donoghue i wsp. (11) stwierdzili, że 
najbardziej przydatne oocyty do procedury IVF moż-
na pozyskać przy odstępie pomiędzy podaniem eCG 
a hCG wynoszącym 80-92 godz.

Gorsza odpowiedź, a w szczególności coraz słabsza 
odpowiedź na kolejne zastosowania tego samego pro-
tokołu wynikać może z wykształcenia odpowiedzi im-
munologicznej przeciwko obcogatunkowym białkom 
zawartym w wymienianych środkach (9). Powtarzanie 
protokołu stymulacji gonadotropinami eCG/hCG 
w odstępach czasu > 6-8 mies. nie powodowało obni-
żenia odpowiedzi na nie, a te same dawki powodowały 
podobną odpowiedź jajników (24, 40). Trwają prace 
nad stworzeniem specyficznej kociej FSH (9).

„Wyciszanie” jajników przed zastosowaniem 
protokołu stymulacji hormonalnej

U kota domowego udowodniono, że najwyższa 
skuteczność odpowiedzi na gonadotropiny występuje 
wówczas, gdy są one podawane w interoestrus, kiedy 
jajniki są „wyciszone” (3). Howard i wsp. (24) wysu-

nęli hipotezę, że relatywnie wysoka skuteczność ART 
u gepardów może być spowodowana występowaniem 
u tych zwierząt niezwiązanych z sezonowością okre-
sów braku aktywności jajników (8).

Podejmowano próby hormonalnego „wyciszania” 
(quiescence) jajników u kotowatych. U kota domowe-
go dowiedziono, że zahamowanie aktywności gonad 
przed zastosowaniem stymulacji hormonalnej wpły-
wało pozytywnie na powodzenie technik wspomaga-
nego rozrodu (38). Wśród preparatów stosowanych do 
tego celu wymienić można progestageny stosowane 
doustnie przez 38 dni (altrenogest) (38) lub w postaci 
implantu usuwanego chirurgicznie po 38 dniach (le-
vonogestrel) (28). Stosowano również z powodzeniem 
melatoninę (30 mg dziennie p.o. przez 30 dni) (18), 
analogi GnRH (octan leuprolidu) (29) lub antagonistów 
GnRH (antide, dwie iniekcje co 15 dni, pierwsza 39 dni 
przed stymulacją) (28). Niestety, nie sprawdza się to 
u wszystkich kotowatych – podanie octanu leuprolidu 
u pantery mglistej spowodowało gorszą odpowiedź 
jajników na stymulację hormonalną oraz brak owulacji 
u większości badanych samic (29). U kotów lepsze 
efekty osiągnięto przy stosowaniu w celu „wyciszenia” 
jajników progestagenów niż antagonistów GnRH (28).

Podsumowanie
Jakkolwiek techniki wspomaganego rozrodu sta-

nowią potężne narzędzie w ratowaniu ginących koto-
watych, u podstaw ich zastosowania leży gruntowna 
znajomość fizjologii rozrodu danego gatunku. Według 
wielu autorów relatywnie niska skuteczność sztucznej 
inseminacji i innych technik wspomaganego rozrodu 
u dzikich kotowatych spowodowana jest trudnościa-
mi w opracowaniu optymalnej metodyki stymulacji 
jajników. Z tego powodu dogłębne poznanie charak-
terystyki endokrynologii rozrodu danego gatunku, 
opracowanie skutecznych protokołów indukcji doj-
rzewania pęcherzyków i owulacji, produkcja oczysz-
czonych, specyficznych dla kotowatych gonadotropin 
oraz badania nad przedstymulacyjnym „wygaszaniem” 
aktywności jajników mają dla dalszego postępu w tej 
dziedzinie kluczowe znaczenie i najwyższy priorytet.
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