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Je dnym z pr zykładow ewo lucyj ne go przy sto s owa-
nia się zwlerząt do panujących warunków klimatycz-
nych jest zjawisko sezonowości w rozrodzie. W toku
ewolucj i zwierzęta wykształciły różnorodne mecha-
nizmy pozwalające na przewidywanie pór roku oraz
kontrolę sezonowych cykli rozmnażania. W zależno-
ści od długości clpy, u poszczególnych gatunków
zwierząt, sezon aktywności płciowej przypadaw roż-
nych porach roku. Tak zaprogramowany genetycznie
rytm reprodukcyjny zapęwnta wydanie potomstwa w
porze roku gwarantującej mu największe szanse na
przeżycie, co ma dominujące znaczęnte dla zachowa-
nia gatunku.

Do zwterząt gospodarskich, u których mimo udo-
mowienia zachowały się jeszcze sezonowe zmiany w
reprodukcj t, na\eżąniewątpliwie kozy i owce. Dlate-
go też te dwa gatunki zwierząt od lat sąprzedmiotem
wielu badań próbującychpoznac i wyjaśnić mechani-
zmy kieruj ące sezonowością w rozrodzie.

Zarowno owce jak ikozy sązwterzętami tzw. dnia
krótkiego, co oznacza, że ich aktywność płciowa przy-
pada na okres skracającego się dnia świetlnego. U
większości ras tych gatunków hodowanych w naszej
szeroko ści geograficznej, sezon r ozr o dczy r ozpoezy -

na się w miesiącach letnio-jesiennych, a kończy w
miesiącach zimowo-wiosennych. W okresie tym, w
zależnośct od rasy, występuje zwykle od 8 do 10 sie-
demnastodniowych cykli rujowych u maciorek i od 6

do 8 dwudziestojednodniowych cykli u kóz. Należy
zaznaczyć, iz u ras prymitywnych sezon aktywności
rozrodczej trwa krocej podczas gdy u ras o daleko po-
suniętym udomowieniu sezon ten trwa dłużej. Zjawi-
sko sezonowości w rozrodzie odnosi się również do
samców, u których w przeciwięństwie do samic zmia-
ny w przebiegu procesów rozrodczych są słabiej za-
znaczonę. Niemniej jednak w okresie dnia długiego
iclr aktywność płciowa oTaz czynność gametotworcza
jąder jest obniżona (7, 23)- 

Podstawowąrolę w regulacji sezonowo zmieniają-
cych się plocesow rozrodczych odgrywa długość dnia
świetlnego. Stwierdzono, że wzrost długości dnia na
wiosnę hamuje u tych gatunków zwterząt aktywność
seksualnąi uczula je na krotki dzień. Rola dnia krót-
kiego polega natomiast na stymulowaniu aktywności
płc iowej or az nap o dtrzymywaniu z ako dowanej gene -

tycznie długości sezonu rozrodczego (2). Taki rytm w
rozrodzięwskazuje, ze sezonowe zmiany w reproduk-
cji za\eżąnie tylko od zmian w długości dnia świetl-
nego, ale także od endogennego (wrodzonego) około-
rocznęgo rytmu biologicznego (I2, 16). W świetle
obecnych poglądów, ustalenie rocznych faz roztod-
czych nie jest określane specyficznie pTzez rytm do-
bowy, lecz w pierwszej linii poprzez obntżęnlrc wraż-
liwości układu podwzgorzowo-przysadkowego na
melatoninę (22). Jest to zgodne z koncepcją Reitera
(17), która zaĘada istnienie dwoch n,l,ezależnych ryt-



mów tzn. dobowego rytmu melatoniny i rytmu wrażIi-
wości narządu docelowego na melatoninę.

Badania ostatnich lat prowadzone mtędzy innymi
przez Karaska (8), dostarczyły niezbitych dowodów,
że głównym narządem pośredniczącym w przekazy-
waniu informacji świetlnej ze środowiska do organi-
zmu jest szyszynka. Gruczoł ten, poprzezwydzielante
melatoniny, przekazuje informacje o długości dnia i
przez to za występowanie sezo-
nowych IJ ptzebadanych doty,ch-
czas ssa ezonowosc w rozrodzię
honnon ten wykorzystywany jest jako sygnał bioche-
miczny informujący je o długości dnia świetlnego.
Niezależnie od tego jaki tryb życiaprowadzl dany ga-
tunek (dzienny czy nocny), produkcja i sekrecja mela-
toniny występuje zawsze nocą. U owiec gwałtowny
wzrost poziomu melatoniny obserwuje się już w cią-
gu 30 minut od zapadntęcia ciemności. Wysoka pro-
dukcja tego hormonu utrzymuj e s,s.ę ptzez całą noc i
ulega szybkiemu wygaszeniu dopiero przed nastaniem
świtu (24,25). Sygnał melatoninowy jest zatem do-
datnio skorelowany z długościąnocy. Niskie poziomy
melatoniny to sygnał dnia, wysokie to sygnał nocy.
Stopniowe,,roZsZeTZanIe" czy,Zwężanle" zakresu
podni ytywana jest
przez atonina,,od-
mIeTZ czny Zęgar l
kalęndar z umo żl iwi aj ący repro dukcj ę w o dp owi e dnim
terminie (25).

Spośród wielu czynników środowiska, światło jest
najwazniej szym, który reguluje biosyntezę melatoni-
ny (18). U ssaków impulsy świetlne odbierane sąprzez
receptory optyczne siatkówki oka. Siatkówkowe foto-
re c eptory zamientaj ąświ atło w impul s,,neuro chemi cz -

ny", który przepĘwa nerwem wzrokowym do jąder
nadsb zy żowani owych p o dw zgór za ( S CN) . P o dal s zej
korekcie impuls w formie potencjałów aktywności
do c iera szlaki em wie loneuronalnym do zazw oj owych
włó ki en w s p ółc zulny ch unerw i aj ących p ine al o cfy. W
nocy dochodzi do aktyr;vacji elektrycznej tychwłókien
i zwiększa się wydzielanie z ich zakończeń noradre-
naliny. W wyniku tego następuje szybki wzrost pozio-
mu wewnątrzkomórkowego cAMĘ który uruchamia
szereg procesów biochemicznych prowadzących w
efekcie końcowym do indukcji N-acetylotranferuzy
(NAT). Enzymten z kolei, odgrywa kluczowąrolę w
syntezie melatoniny.Wraz z nadejściem świtu gwaŁ
townie spada ilość noradrenaliny, obntża się aktyw-
nośó NAT i dochodzi do zahamowania syntezy mela-
toniny (I9,24).

Zsyntetyzowana w szyszynce melatonina zostaje
pulsacyjnie uwolniona do krwi i pbmu mózgowo-rdze-
niowego i tą drogą dociera do różnorodnych tkanek i
komórek organizmu gdzie wywiera swoje działanię
flĄologiczne (25). Melatonina znajdująca się w ukła-
dzie kłĘenia odgrywa ważnąrolę j ako substan cja prze-
kaźnikowa pomiędzy układem nerwowym i endokryn-
nym,przy czym hormon ten reguluje wydzielanie do-

krewne na wielu ,,szlakach" metabolicznych organi-
zmu. Dokładna droga oddziaĘwania melatoniny na
komórki docelowe nie zostałapoznana. Przyjmuje się,

zowataprzysadki mózgowej to jedyny obszar mózgu,
gdzie stwierdzono największą koncentracj ę recepto-
iów melatoninowych niemal u wszystkich przebada-
nych fotoperiodycznych ssaków. się,

że to właśnrc pars tuberalis odg ę w
regulacji procesów fiz1ologtcznych zależnych od pór
roku, podczas gdy SCN uważany jest za centralny roz-
rusznik rytmow okołodobowy ch (24).

Interesujące są zatem doniesienia na temat udziaŁu
szyszynki w kontroli cyklu reprodukcyjnego. U więk-
szości gatunków ssakóą w tym także uludzi, wyka-
zano hamujący wpłyłv melatoniny na czynności na-
rządów układu płciowego (I7 ,I9). To antygonadotro-

hotmonu mo duluj ąc e go aktywno ś ć płc iową warunku-
jącą prawidłowy przebieg cyklu reprodukcyjnego u
mvterzątw terminie Ępourym dla danego gatunku (14).

zapłodnienia dochodzi w czasie dni krotkich (25)
Należy zaznaczyć, iż dokładny mechanizm działa-

nia melatoniny na czynność układu podwzgórzowo-
-pr wego nie zostaŁ ściśle określo-
ny. ze sezonowe wzmożenie lub
osł płciowej u owiec tkózwiĘe
się . Dlatego też
wy wytŁumaczyc
me ninynauwal-
nianie hormonów przysadkowych. Część badaczy
przyplszcza, że pobudzenie receptorów melatonino-
wych w pars tuberalis bezpośrednio reguluje uwal-
nianie hormonu luteinizującęgo z ptzysadki. Hipote-
zę tę podważają doświadczenia plzeprowadzonę na
owcach, które nie wykazały bezpośredniego wpływu
melatoniny na aktywność sekrecyjną komórek gona-
dotropowych w części gruczołowej przysadki. Ponad-
to, u zwierząttych stwierdzono połączenie części gu-
zowatej przysadki z wyniosłością pośrodkową pod-
wzgoTza. Znajdujące się w tej strukturze mózgl za-
kończenia neuronów wydzielaj ące dopaminę sąsiadu-
ją z kolei z zakoiczęniami neuronów uwalniającymi
GnRH ( 1 3 ). Uwag ę zwraca sezonowa akĘwność ukła-
du dopaminerglcznęgo w wyniosłości pośrodkowej
podwzgórza. ,żewraz ze wzrostem
dfugości dnia lanie dopaminywzra-



Odpowiedź LH na hamuiące działanie estradiolu zwiększonej częstotliwoŚcl,Przezco
ogranlczone ; est magazynowante te1

nIsl(a WZraSIa|ąCa WY§UKa lll"lEląUd sadki. Zapewnia to utrzytllanic wy-,[} L _U i ł ;;kl;g" ioziomu LH we krwi kó-
1:l:

nIsl(a Wzrasla|ąca Wy§UKa lll.rlE|ąUd

sta przy jednoczesnym obniżeniu sekrecji GnRH (13,
21). Sugeruje to możliwość oddziaływania melatoni-
ny odwzgórzowe
glc lczącegowne
zw ranym przez
neurosekrecyjne uwalniające GnRH (I4, l5). Taka
droga dzialania me
na. tym bardziej. ż -

nizmatni l<ontroluj i

kóz wskazuj ą lż przejścte z anestrus do okresu roz-
rodczego i odwrotnie , uzależnione jest od wrażliwo-
ści generatora pulsów GnRH na oddziaływanie zwrot-
ne estradiolu (20).

W warunkach fizjologicznych, znajdująca się pod
kontrolą gonadoliberyny sekrecja przysadkowych go-
nadotropin regulowana jest na zasadzie sprzężeń
zwrotnych, obejmujących podwz górze, przysadkę i
jajnik. Uwalnianie GnRH odbywa się w sposób pulsa-
cyjny i każdemu pulsowi odpowiada puls LH (4). W
sezonie rozrodczym częstotliwość pulsów LH jest
wzmożona i waha się w za\eżności od fazy cyklu.
Największa ilość pulsów przypada na końcowy okres
fazy folikularnej (1 puls na 30-60 minut), kiedy to lu-
teoltza ciałka żoŁtego powoduje spadek progesteronu.
Podwyzszony poziorn LH pociąga za sobąwzmozoną
sekrecję estradiolu, która potęguje częstotliwość pul-
sów LH i przyczynla się do obnizenia ich amplitudy
(za wyjątkiem wyrzutu LH poprzedzającego owula-
cję). Niska amplituda pulsów LH jest następstwem ich

LH :]:::::P"_1:f:§l,",::1t#::1::l-Ll I

-JEz- -JE2"

. -, ll = -,, l\ pi",.:;iJ
diOlU na Sektcu.lę \Jl[\rr l rJrrJ9§r rrr-

\ ... l ;k;;'. *ięc *iaZliwośc generatora
LH l.[^_ LH. t ^ 

LĘ . l pulsów na estradiol jesi znacznie
osłabiona. pod koniec sezonu rozrod-
czeqo podczas regresii ostatniego

Ryc. 1. Schemat kontroli sezonorvych zmian w rozrodzie owiec (rvg Karscha i wsp. poprzęz ograniczenie tonicznej se-
1980) krecji LH (l puls na 6-12 godzin).

Przy braku odpowiedniego czynnika
stymulującego, LH nie osiąga właściwego progu, ruJa

i owulacja nie mogą w związkuztymwystaptć. Ane-
strus utrzymuje się tak długo aż siła ujemnego spTzę-

żentazwrotnego estradiolu na podwzgórzę tw konse-
kwencji na sekrecję LH, która w tym okresie jest wy-
soka, spadnie, co występuje w lecie i cyklicznośó zmian

pojawi (23).
hemacie negatywnego oddzi ały-
ekrecję GnRH jest,jeszcze wiele

miejscu dziaŁanta

:l?ffiJl&*1-
i g tej hipote-
e na sekrecję
w go lub kilku

p o zap o dw zgó rz owyc h o ś ro dkó w no radrenerg tc zny ch,
któr ę z kolei wzmagaj ą aktywno śó hamuj ąc ego syste-
mu dopaminergicznego w podwzgotzu(3,6, 11). Inna
z koncepcji zakłada, że estradiol dztała bezpośrednio
naszyszynkę (20).

Rozp atruj ąc mechanizmy wzaj emn e go o ddzi aływa-
nia p omi ęd zy gonadami, po dwz gó rzęm i przys adką nie
sposób pominąć roli prolaktyny, której sekrecja wyka-
Ąe równieżwyraźne sezonowe wahania w ciągu roku
(10). Ostatnio stwierdzono, że na sekrecję prolaktyny
ma wpływ szyszytka(8). Ustalono, że uwalnianie tego
hormonu u zwterz{.,,dnia krótkiego" wzrastawraz z
wydłuzaniem się dnia świetlnego (23). Jedna z kon-
cepcji zakłada, ze melatonina moze mieó wpływ na
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regulacj ę wydzielania prolakĘny poprzez mechanizmy
dopaminergiczne dztałające w obrębie podwzgorza i
przysadki (l4, 15). Zmiany długości dnia poprzez
zmiany sekrecji melatoniny mogłyby wpływaó na se-
zonowe uwalnianie prolaktyny, której stężenie regu-
l owałoby z kolęi aktywno ś ć układu dop aminer glcznę -
go. Jednak na podstawie aktualnych badań nie mozna
jasno zdefiniować funkcji prolaktyny w sezonowości
rozrodu, dlatego też interesujące azarazem obiecują-
ce sąbadania nad zależnośctami między uwalnianiem
prolaktyny i melatoniny.

Reasumując należy stwierdzić, że dotychczasowe
o s i ągni ę c i a nie p ozwalaj ą na j e dn o znaczne wyj aśni e -
nie mechanizmow regulujących funkcje roztodczę w
okresach przejścta z sęzonu rozpłodowe go do anestrus
i odwrotnie. Bazując jednak na aktualnych danych
opracowano szereg prakty cznych programów świetl-
nych, często połączonych z podawaniem egzogennej
melatoniny, stw arzających mozliwość przyspieszenia
sezonu rozrodczego (5). Należyjednak zaznaczyó, że
utrzymanie przęz dłuższy czas aktyłvności cyklicznej
p opr zęz r eżimy świ etlne lub terap i ę me la t onino wą nie
jest możliwe, gdyż po jakimś czasię dochodzi do po-
wstania stanu refrakcji i dominuje rytm roczny (22).
Dlatego też, najbatdziej efektywnym sposobem wy-
wołania ruIpoza sezonem jest nadal metoda polegają-
c a na stymulowaniu c zynno ści ciałka żołte go, p opr zez
zastosowanie progestagenów przy dodatkowym pobu-
dzaniu p ę ch erzyków j aj nikowych do wzro stu p opr zez
podawanie egzogennych gonadotropin ( 1 ).

Poznanie fizjologicznych aspektów sezonowych
zmlan z pewno ścią stworzy j eszcze większe mozliwo-

ści w sterowaniu rozrodem i pozwoli na efektywniej-
sze wykorzystanie potencj ału r ozr o dcze go koz l, owie c.
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LLOYD D.H., LAMPORT A. I.: AkĘwność szam-
ponów zawierających chloroheksydynę in vitro w
stosunku do Stuphylococcus intermedius, Pseudo-
monas aeraginosa i Malassezia pachydermatis. (Ac-
tivity of chlorhexidine shampoos in vitro against
Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aerugi-
nosa i Malassezia pachydermatis). Vet. Rec. 744, 536-
-537, 1999 (I9)

ChJoroheksydyna jest silnym środkiem odkażaja.cym o szerokim zakresic
działania przeciwbaktery.jnego. Z powodzeniem jest ona stosowana w odkaźa-
niu ran i pola opcracyjnego. Określono skuteczność szamponów zalecanych u
psów w stosunkl do Staphylococcus inlernledius, Pseudonlottus aeruginosa t

Malassezia pachvdermatis S inlermedius ginie rł, czasie poniżej l nin. po cks-
pozyc.ji na szampon zawierajapy 3 lub 4% chloroheksydyny (Chlorcxi Derm
4%; DVM Phanlaceutical Pyodenrr) w rozcieńczeniu ],l5 i Il25 oraz po ekspo-
zycj i na szampon o zawartości 20lo chloroheksydyny w rozcieńczen i u 1 15. P. aertr
ginosa ginte po 4 min ekspozycji na sza]npon 40lo w rozcieńczeniu l/5 oraz po
[i rrrin ekspozycji na szampon o zawafiości 3% chloroheksydyny w rozcieńcze-
niu l/5 i 1 /25, po l6 min. na szampon 40ń w rozcieńczęniu l/25 oraz po 30 min.
po ekspozycji na działanie szamponu 20ń w obydwu rozcieńczeniach. M. pac,hy-

dermalis ginie po 8 min. ekspozycji na szampon o zawartości 3% chloroheksy-
dyny w rozcieńczeniu 1/5 i 1/25, po l 6 lnin. dzjałania szamponu 4% w rozcień-
czcniu ]/5 S. inlermedius jest najbardziej podatny zaś M. pachlldermatis naj-
bardziej oporny na działanie chloroheksydyny.

G.

REGASSA F., NOAI(ES D. E.: Odpowiedźbiałek
ostrej fazy u maciorek i wydzielanie PGFM w za-
leżności od inwolucji i obecności bakterii w maci-
cy. (Acute phase protein response of ewes and the
release of PGFM in relation to uterine involution
and the presence of intrauterine bacteria). Vet. Rec.
I44,502-506, 1999 (18)

Szybkość inwolucji macicy po porodzie o]<reślono u l3 owjec metodąradio-
graficzną. Równocześuic badano nrożliwość bakteryjnego zakażenia jamy lna-
cicy lv okresie pier-wszego tygodnia po porodzie i oznaczano do 6 tyg po poro-
dzie poziom haptoglobiny, seromukoidu w plazmie, ceruJoplazminy, l5-
-keto1 3.14-dihydloprostaglandyny F.,, (PGFM). Maksymalna redukcja długo-
ści macicy i średlricy t-ogów macicznych przypadła na 28 dzień po porodzie.
Wyjąlek stanowiłajedna sztuka, u której ten czas przedłlżył się do 42 dni U 4
zwierząt stwierdzono zakażenie jarny macicy wywołane przez Escherichia coli,
Clo:tridium -sp , Staphylococcus aureusj Streptococcus ttberis i Enlerococcus
s7 U owcy z opóźrrioną inwolucją macicy jalna macicy była jałowa U 12 owiec
wzrastał po porodzie średni poziom haptoglobiny osiągając maksyrnalną wal-
tość 1 dnia. Obniżał się on stopniowo wraz z postępem inwolucji lnacicy. U 4

zakażonych owiec poziom haptoglobiny był znacznie niższy. Poziom seronul<o-

idu przed i po porodzie nie różnił się istotnie u 8 owiec zjałową nacicą zwięk-
szał się natomiast u owiec z macicą zainlekowaną Nie r.vystępowały różnice w
poziomie ceroloplazminy, zaś poziom PGFM jest wyższy we wczcsnym okrcsie
poporodowym u owiec z zakażeniern bakteryjnyrn macicy,
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