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Sunrnraty

The experimerrts łvere carried out to investigate the levels of leptin and 17P-estradiol in the plasńa of.

synchronised PON erve-lambs and ew,es. These hormones were evaluated in order to determine their level irl
,"elutio., to ovulation rate. Laparoscopic examination of the ovaries of all the ewes was performed on the 6th
day of the oestrus cycle to deiermine the number of corpora lutea per ewe. Ovulation rate in the ewe.lamb§
*ai loro.. both in the group f'ed on hay as rve|l as the group on mixed feed lower than in the respectiye groyP
of erves. Plasma ,urnpń. w-ere collected during standńg oestrus every 30 min. lbr 3 or ó h and analysed, for'

leptin and estradiot (-P-2). Plasma leptin concentrations during standing oestrus were the lowest in ewe lam_bS

fed on hay with single ovulation (1.60 + 0.46 ng/ml) and the highest in ewes on mixed feed rvith double ovula.-

tion (ż.2i + 0.12 ng7ml). The opposite trend was observed in relation to the |evel of estradiol. Both ewes and
ewe-lambs with dńble ovulation had |ower levels of E-ż (20,49 + 3.94 and,79.44 + 0.75 pg/ml respectively)
th .28 and 25.24 + 1.48 pg/ml respectively). These results suggest that
fa ion rate in sheep is the level of leptin during oestrus. Because the l
re to the E-2 level, the action of the leptin may suppress E-2 synthesi
promote the development of addition vesicles in sheep ovaries.
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Zależnośc reprodukcji od prawidłowego żywienia t
stanu rezerw energetycznychw organizmie znana jest
od dawna (5, 7). Dostępność składników energetycz-
nych zwiększa sprawność kazdego ogniwa osi repro-
dukcyjnej (8). Hormon (12) cytokina (1, 2) leptyna
odkyty w ostatnich latachu mutantów homozygotycz-
nie (ob/ob) otyłych myszy, niemal wyłącznie syntety-
zowany i wydzielany przez adipocyty (z niewielką
ekspresjąrł,łożysku i tkance mięśniowej) uwazany jest
przy otwartym oknie aktywności za metaboliczny sy-
gnał modulujący aktywność reprodukcyjną(5, 14). W
tym znaczeniu z jednej strony wysokie jej stężenia
hamująprzyjmowanie pokarmu (13) z drugiej pobu-
dzaj ąr epr odukcj ę zwi ęk s zaj ąc czę sto ś ć puls ów GnRH
(5). Białko to ze 16] aminokwasami i masą cząstecz-
kową 16-kDa jest swego rodzaju ,,adipostatem" (2l)
Wązącymwe krwi, w ilości proporcjonalnej do otłusz-
czentaustroju, będąc równocześnie przetwomikowym
sygnałem stanu energetycznego na funkcje reproduk-
cyjne. Stąd, uwazany jest za hormon stanowiący po-
most między stanem, w którym samica osiąga dopusz-
czalne, dostosowujące otłuszczenie (fatness) a poja-
wieniem się akĘwności reprodukcyjnej. Obecność lep-
tyny u samic sankcjonuje znane stwierdzenie mówią-

ce o ,,kryty cznej zawartości tłIlszczLl" niezbędnego do
wydajnej płodności.

Występowanie podwójnych, a czasem potrójnych
owulacji u owiec wyjaśnia się zwykle występowaniem
genu,B o oro o l a l r asy m eryno s czy też zwiększeniem
stężenia osoczowego androstenedionu u rasy roma-
nowskiej (22), albo prolongacjąw fazie estralnej
zlnniej szonego tonicznego wylzutu LH połączoną z
supresjąwytwarzania 17B estradiolu (E,) w pęcherzy-
ku dominującym (3). Nie bez znaczęnlajest dostęp-
ność substratów dla sterydogenezy jajnikowej (4),
w z g l ę dni e działanl,ę o zynników p arakrynnych taki ch
jak IGF-l (Insuline-Like Growth Factor) (6) w obrębie
komórek osłonki twardej i ziarnistej jajnika. Stwier-
dzeni e, że 1 eptyna pr zelnł arza ob e cny stan energetycz -

ny na sygnał wydajnej reprodukcji samicy oraz zloka-
lizowanie receptorów ob-Rw jajniku (13) zainicjowa-
ło badania własne w kierunku wykazania zwtązku
między osoczową leptyną a wydajnością owulacji u
polskiej owcy nizinnej (pon).

Matetiał i metody

Doświadczenia przeprowadzono na 32 owcach rasy pol-
ska olł,ca nizinna, które podzielono na dwie grupy pod



\\/z_qlędcm wieku i masy ciała. Grupę I
stanorł,iły maciorki w wieku 3-4 lat o
średniej masie ciała 61,5 kg (n - 22),

_er-Lrpę TI ;arki o średrriej nasie ciała 29
k_t (n - 10). Przed rozpoczęciem do-
śrł,iadczenia każdąz glup podzielono na
d,,l-ie podglupy: A i B, które utrzymy-
wano \\- oddzielnych zagrodach i od-
llietlrlie żywiotlo, z zachowaniem we
rvszr stkich podgrupach stosunku świa-
tła ciziennego do nocnego 14 h D-10 h
N \\'szy,stkim owcon podawano wodę
ad ltbitulll oraz karmę dwa razy dzięn-
nic o godz, 8.00 i 17,00, przy czym pod-
g-upr .Ą otl,zynlywały wyłącznie siano
łaJ<olr e ( l ._5 kg/dzieńlowcę), podgrupy
B natotniast otręby pszenne (0,5 kg/
dzicli olr cę). lvysłodki buraczane (0,2
kg clzieri'orvcę) i siano łąkowe (1,5 l<g/

dzieri orvcę). W obydwu przypadkach
pasza bvła Lzupełniana Polf-amixem OK,
Ori cc poddano synchronizacji cyklu ru-
jori cgo poprzez dwukrotną iniekcję
(i.rl.) Oestrophanu w odstępie 11 clni.
Dośli iadczenie trwało 26 dni od nro-
lllclltll pictwszego podania prostaglan-
dy,n1, do l5-go dnia pierwszego po syn-
rhrollizacji cyklu rujowcgo. Rrrję roz-
pozl]a\\ ano przy pomocy barana ,,szLt-
kal,kl". Orl części owiec w czasie nri po-
bieratro. do probówel< z wcrsenianem
drr usodowym, krew zżyły jarznowej przez 6 godzirr co 30
t-ninltt. od wszystkich pozostałychprzez 3 godziny rownicz
co 30 tlit,tut. Leptynę oznaczano w osoczu krwi rnetodą
radioinrnrunologiczną przy uży cil zestawu (M ulti-S peci es
Leptin RIA KlT, Linco Research), według netodyki poda-
ne1 przez producenta. Zmienność wewnaJrzoznaczetliorł a
r,vyno si ła 1 3,98%, zmi cnnośc zcwnątrzoznaczcniorł a na-
totniast 15,84%. Zastosowany zestaw zalecany jest do ozna-
czatlitr leptyny w osoczll l<rwi między innynri tal<ich gatun-
kór,r,, zr,vierząt, jak owca. świnia, kot, krowa, koń, Stęzenie
17B-estradiolu o|<reślano metodą wysol<o sprawnej chro-
matografii cieczowej (HPLC) według procedury opisanej
we wcześniejszyclr pracach (4, l0). Szóstego dnia następ-
nego cyklu rujowego (ruja dzień 0) wykonano u owicc ba-
danie laparoskopowe jajników dla stwierdzcnia 1iczby cia-
łek zółtych i pośrednio owulacji.

W celu wykazania statystycznie istotnych róznic mię-
dzy badanynli grupami wykonano test t-Studenta dla cech
nieparzystych. Otrzymanąwartośc p < 0,05 przyjęto jako
istotną statystycznie, Dla stwierdzenia zależności między
badanymi zmiennymi przeprowadzono liniową analizę re-
grc sj i z równ ocze sny m w y znaczeniem współczynnika ko-
rc lacj i .

Wyniki iomówienie

Badanie laparoskopowe (tab. 1). Laparoskopowo
stwierdzono wyższą średnią liczbę owulacji u owiec
starszych (1,68 + 0,49) wporównaniu z jarkami (1,30
+ 0, 5 1 ). Zatowno w I, j ak i w II grupi ę liczba owulacj i

1cl
!2cl

Rl,c. l. Porórl,nanie stężeń |eptynJ- !v osoczu krrvi owiec poszczególnl,ch grup z
pojedl,nczą (1Cl) i podrvójną (2Cl) owulacją. Objaśnienie: a, b średnie oznaczonc
rćlżn,vllli litc;:arni róźrrią się istotlrie przy p < 0,05.

była wyższa w podgrupach otrzymujących ztożnrco-
Wanąkarmę.

Stężenie leptyny (ryc. 1). Srednie stężenie leptyny
w osoczu krwi owiec w oklesie rui było najwyższe w
przypadku owiec o większej masie ciaŁa. otrzymują-
cy ch zr o żnic ow aną kannę i z p o dw ój ną ow ulacj ą (2,2 4
+0,I2 ng/ml) (ryc. 1), nĄniższezaśw przypadku owiec
młodszych o niższej masie cnła żywrcnych sianem z
pojedynczą owulacją (1,60 + 0,46 nglml). W każdej
podgrupie, nięzależnle od wieku, masy ciała i sposo-
bu żywi eni a zw ier ząt wy ższę stęzenie l ep tyny s tw ier-
dzono w osoczu krwi owiec z podwojnąowulacją(lA
- ż,16 + 0,39 ng/ml; IB - 2,24 + 0,7ż nglml; II A
2,08 + 0,25 nglml; II B 2,04 + 0,16 ng/ml) w porów-
naniu do owiec z pojedynczą owulacją (IA - 1,65 +

0,13 nglml; IB - 1,90 + 0,19 ng/ml; lI A I,60 +0,46
nglml; II B - 1,95 + 0,49 nglml). Stężenie leptyn;, w
grupie I owiec z podwójną owulacją żywionych za-
równo sianem, jak i karmą urozmaiconą było istotnie
wyższe (p < 0,05) od stężenia leptyny w osoczu kr-wi
owiec z pojedynczą owulacją żywionych sianem. W
grupie jarek, u których wykazano podwójnąowulację
ntęzależnię od zylvienia stężenie leptyny również było
istotnie wyższe (p < 0,05) w porównaniu do tych z
poj edynczą owulacj ą żywionych sianem.

Leptyna oznaczanaprzęz okres 6 godzin w czasie
rui osiągała statystycznie istotnie (p < 0,05) wyższe
wartości u owiec z podwójną owulacją (tyc.2).

Tab. l. Porównanie liczby owulacji w poszczególnych grupach doślviadczalnych

układ doświadczenia
Grupa l(n=22|

A(n=10) B(n=12)

Grupa ll (n = 10)

A(n=5) | nln=s;

Liczba z pojedynczą owulacią

0Wlec z podwójną owulacią

Średnia liczba owulacji

średnia masa ciała

4

6

1,60 t 0,48

60,5

3

9

1,75 t 0,51

62,5

4

1

1,20 t 0,51

27,g

3

2

1,40 t 0,51

30,1
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Ryc. 2. Zmiany stężenia leptyny, w osoczu krwi owiec z pojedynczą (lCI) i po-
dlr,ójną (2C1) owulacją. Objaśnienie: *oznacza różnicę istotnąstatystycznie (p < 0,05)
w stilsttnklt do wartości otrzymallej w tym samym czasie dla jarck 1Cl.

Ry,c. 3. Porórvnanie stężeń 17B-estradiolu lv osoczu krwi owiec poszczególnych
grup z pojedynczą (1Cl) i podlvójną (2Cl) owulac.ją, Objaśnienic jak ryc. 1 .
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Ryc. 4. Zmiany stężenia 17B-estradiolu lv osoczu krwi orł,iec z pojedynczą (1Ct) i
podwójną (2 Cl) owulacją

Stężenie 17 B-estradiolu. Srednie stężenia I7 B-es-
tradiolu w osoczu krwi owiec w okresie rui były wyż-
sze u owiec starszych o większej masie ciała (ryc. 3).
W każdej z podgrup wyższy poziom tego hormonu ob-

serwowano u maclorek zpojędynczą
owulacją (ryc. 5) (IA - ż8,40 + 4,28
pglml;IB -27,I4 +7,2I pglml; II A
-25,24 + 1,48 pglml; II B - 22,79 +

I,47 pglml) niz u maciorek z owula-
cj ą podwójną (IA - 22,7 4 + 6,Il pgl
ml; IB 20,49 +3,94 pglml; II A
24,14 + I,9ż pglml; II B - 19,44 +

0.75 pglml). W grupie owiec star-
szych stwierdzono istotne statystycz-
nie różnice (p < 0,05) w stężeniu 17B-
estradiolu pomiędzy grupami macio-
rek z pojedyncząi podwojnąowula-
cj4 zarowno w przypadku zwlerząt
otrzymuj ących siano, jak i zr ożnico-
waną karrnę. W grupie jarek stęze-
nia hormonu nie rozniły się istotnie.
(,yc.3).

w czasie rui zawatlość estradiolu
badana przez 6 godzin w osoczu krwi
owiec z podwój ną owulacj ą była nlż-
sza, niż u owiec z pojedynczą owu-
lacją(ryc.4).

Za|eżność stężenia leptyny od
masy ciała i stężenia 17B-estradio-
lu. Analizą krzywej regresji stwier-
dzono, lż wraz ze wzrostem masy
ciała zwiększa się stężenie leptyny.
Wykazano prostoliniową współza-
leżność pomiędzy masą ciała a stę-
zeniem leptyny (ryc. 6) u badanych
owiec (r:0,88). Równocześnie wy-
kazano odwrotną relacj ę między stę-
żeniem leptyny a stęzeniem l7B-es-
tradiolu (r: -0,95) (,yc. 7).

Spontanicznie występuj ące wie1o-
krotne owulacje u zwierzą\ spośród
których częściej u owiec, mogą być
spowodowane uprzed zającym dzia-
łaniem czynników endokrynalnych i
lokalnych w jajniku (3, 4, 22).
Zmniejszona synteza 1 7B-estradiolu
(E,) w pęcherzyku dominującym
wskutek obnizont syntezy IGF-I i
mniej burzliwego przyrostu recepto-
rów LH sprzyja wymykaniu się do-
datkowych pęcherzyków spod supre-
syj ne go wpływu pęcher zyka dominu-
jącego (3). Duży udział w hamowa-
niu supresyjnego działania E, wyka-
zuje leptyna. Jako hormon pojawia-
jący się w krążeniu w ilościach pro-
porcj onalnych do zawaft ości tłuszczu
w organizmie wywiera podwójny

wpływ na układ rozrodczy,. centralny pobudzający i
lokalny hamujący. W obrębie mózgowia, oproczbez-
p o średnie go wpĘrł.u stymuluj ące go w neuronach p o d-
stawy podwzgorza syntezę GnRH (11, 20) leptyna w
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głównej mięrzę działa w interakcji z
glukozą zw iększaj ąc sygnaliz acj ę
dostępności glukozy w area postre-
ma (8, 9), okołokomorowej struktu-

ry Ęłomózgowia przekazującej sy-
napĘcznte informacje do neuronów
synteĘzuj ących GnRH. Leptyna j est
niezbędna więc do pełnej aktywno-
ści osi podw zgórzowo-przysadkowej
prowadzącej do wydzielania gonado-
tropin (2). Działanie neuroendok y-
nalne leptyny prowadzące do uwal-
niania GnRH odbywa się z udziałem
neuropeptydu Y (NPY) (26). Lepty-
nazmniejsza ekspresję NPY w jądrze
łukowatym p o dw zgorza t zap obte ga
hamującemu działann tego neuro-
peptyduna sekrecję GnRH. W zyciu
młodzieiczym zwiększone wytwa-
rzanie NPY ogranicza stymulujące
impulsy zstępujące na neufony uwalniające GnRH.
Pojawiająca się leptyna obntża ekspresję NPY i od-
blokowuje uwalnianie GnRH, w efekcie pojawia się
dojrzałość płciowa lub cykliczna aktyłvność po okre-
sie anestralnym. Niedożywienie jest stanem przypo-
minającym genotyp ob/ob zbraktem lepĘny, powo-
dującym hamowanie wydzielania leptyny i akĘwno-
ści reprodukcyjnej. Wykazano ponadto, ze występują-
ce przedłużenie przebiegu owulacji w stanie głodze-
nia ulega skróceniu po podaniu leptyny (14), Poznany
mechanizm działania centralnego leptyny może być
przydatny w hodowli, zwłaszcza przemysłowej. Far-

AB

B. El. ę" Ęo§'oR

Ryc. 5. Profil hormonów sterydowych w osoczu krwi owiec:
A. z podwójną owulacją; B. z pojedynczą owulacją.
Objaśnienia: OIS standard wewnętrzny (kwas dehydrocholo-
wy|;E-2-17 B-estradiol; T testostęron; Ad - androstencdion; P-
4 - progesteron.

Ryc. 6. Za|eżność stężenia leptyny od masy ciała. y -0,]6414 + 0,02091 ,x; korela-
cja: r - 0,81612

makologiczne preparaty leptynowe dają możliwość z
jednej strony przyspieszania i ułatwiania przejścia w
stan dojrzałości płciowej, z drugiej, usuwania ciszy
seksualnej u samic aktywnych sezonowo lub pozosta-
jących w poporodowym okresie anestralnym.

Lokalne działante leptyny w jajniku wiĘe się z ha-
mowaniem sterydogen ezy (2). W przeprowadzonych
badaniach wykazano odwrotną korelację między stę-
żentami leptyny i E, P r zy wy ższy ch warto ś ci ach lep -

§ny w osoczu owióc w dobrej kondycji, z optymal-
nym depo tłuszczol*rym, odpowiada ona zabezpośred-
nie hańowanie nasilenia stymulacj i (pr zez IGF -I) syn-
tezy E. pod wpływem FSH w komórkach ziarnistych
(I, 12; I9)). Zmniejszone stężenie E, w pęcherzykl
dominującym powoduje. że następny'lub kolejne pę-
cherzyki wymykają się z pod supresyjnego wpływu
tego hormonu i wówczas stadium owulacyjne osiąga
dodatkowy lub dodatkowe pęcherzyki. Agarwal i wsp.
( 1 ) stwierdzili ponadto bezpo średnio hamuj ący wpĘw
leptyny na pobudzan ie pr zez IGF -I sĘmuĘ ące go syn-
tezę androstenedionu działanta LH w komórkach
osłonki wewnętrznej . W skraj nych pr zypadkach oty-
łości wzmozona produkcja leptyny możę całkowicie
blokować (24) wspomnianę działanie IGF-I i aroma-
ty zacj ę prowadząc o statecznie do niepło dno ś ci.

Leptyna jako hormon sytości, zmniejsza przyjmo-
wanie pokarmu, obntżamasę ciała i zwiększawydatki
energeĘ czne, zarówno wskutek sympatycznej aktywa-
cj i termo ge nezy, j ak i b ezp o śre dni e go w zbudzenia nie -
sprzężonych białek mitochondrialnych (7 , II, 15, 1 8),
Brak leptyny u homozygotycznte otyłych myszy po-
woduje sterylizację i nie występowanie dojrzałości
płciowej, ze zmniejszonąmasąjajników i macicy (5).
Podanie rekombinowanej leptyny odwraca ten stan,
pojawia się płodność.

F izjolo giczna czynność leptyny w j aj niku okazuj e
się być modulująca w stosunku do hormonów troficz-
nych. Podwyższony jej poziom, poprzęz obniżenie
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Ryc. 7. Za|eżność stężenia estradiolu od stężenia leptyny. y :
korelacja: r: 0,9518

c zuło ści działania IGF -I na stymuluj ąc e sterydo gene -

zę działante gonadotropin, może powodowac rozwój
kilku zamiast j edne go p ęcherzyka . Z kolei wys okie j ej

stę z eni a pr ze ciw dziaŁaj ą uczdaj ącym e fekto m c zy n-
ników wzrostu, takim jak IGF-I i blokują sterydoge-
nezę powodując niepłodność, Uważa się, że wytwa-
r zanię pr zez p ę c h erzyk do minuj ący c ząste c zek uczu -
lających typu IGF-I nasila działante FSH (6), promuje
jego rozwój i daje mu przewagę rozwojowąw stosun-
ku do pęcherzyków podporządkowanych. Podwójny
potencjał leptyny polega na tym, iż gdy nięznaczntę
obniża ona syntezę estradiolu dochodzi do podwój-
nych owulacji, gdy zaś jej stężenie jest większe hamu-
je syntezę E, w takim stopniu, że staje się on nieade-
kwatnym bodźcem dla wysiewu LH, co w ekstremal-
nych warunkach powoduj e brak pęcherzyków owula-
cyjnych i niepłodność. Taki sposób dziaŁania leptyny
tłumaczy, dlaczego u osobników otyĘch często ob-
semłrje się brak owulacji i niepłodność, a u osobni-
ków w kondycji rozpłodowej spotykana jest podwój-
na lub potrójna owulacja.
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