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Udział szyszynki w hormonalnej regulacji
dojrzewania płciowego u samic karpia
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Cykl płciowy, rozwój gonad oraz dojrzewanie to
skomplikowany pro ces zacho dzący p od kontrolą p od-
wzgorza i przysadki mózgowej, W podwzgorzu ryb
występują dwa neurohormony kontrolujące gonado-
tropową aktywność przysadki mózgowej. Pterwszy z
nich - GnRH - to podwzgórzowy czynnik stymulują-
cy sekrecję gonadotropiny dojrzewania (GtH2) zprzy-
sadki mózgowej (1). Drugi, to jedna z amin biogen-
nych dopamina (DA), która blokując formowanie
się kwasu adenozynomonofosforanowego (oAMP) w
komórkach produkujących GtH2 (2) hamuje tę sekre-
cję. Ponieważ u ryb kostnoszkieletowych brak jest
(obecnego u wyższych kręgowców) przysadkowo-pod-
wzgórzowego krązenia wrotnego (8), oba te neurohor-
mony oddziaływują na komórki produkujące GtH2
przysadki drogą nerwową dynamicznie kontrolując
uwalnianie GtHz do krwi (18). Należy dodaó, że po-
ziom GIIJZ w krwi dojrzaĘch ryb nie jest staĘ lecz
ma charakter rytrnu okołodobowęgo z wysokim stę-
zeniem hormonu podczas dnia i niskim nocą (12).

Do chwili obecnej przeważała opinia, żeurybkar-
piowaĘch decydującym czynnikiem zewnętrznym sĘ-
muluj ącym poptzęz podwzgorze gonadotropową dzia-
łalnośó przysadki mózgowej (a co za Ęm idzie i ak-

Ęwnośc reprodukcyjną) - jest temperatura wody (7).

Jednakże dalsze badania (4,9|) rwróciĘ uwagę na drugi
czynnik środowiskowy jakim jest światło, Zmiany
natężenia światł a s ą rej e strow ane pr zęz s i atkowkę oka
(I4), atakże szyszynkę (6), która u ntższych kręgow-
ców ma zdolność do bezpośredniego odbioru sygnału
świetlnego l zamlany go na sygnał chemiczny jakim
jest MT (19). Synteza i uwalnianie tego głównego hor-
monu szyszynki następuje w okresie ciemności, nato-

miast światło (powyżej 300 luksów) hamuje ten pro-
ces (16). Tak więc poziom MT w gruczole, jak i w
krwi, ulega cyklicznym, dobowym zmianom z ni-
skim poziomem. w dzięn t wysokim nocą (15). Dobo_
we zmiany poziomu MT wpĘwająna wiele funkcji

najwięcej obserwacji poczyniono
iaływania szyszynki na regulacje
kazano w nich, iż szyszynka ryb

może sĘmulować lub hamować wzrost gonad w za-
leżności od warunków świetlnych, pory roku czy tem-
peratury wody (Z},żI).Inn eż,że
u ryb zmiany temperatury ać na
wrażliwość szyszynki na światło (6). Dane te doĘczą
przeważnte ryb łososiowaĘch, których tarło (wiosen-
ne lub późnojesienne) sĘmulowane jest głównie wy-
dfużającym się lub skracającym dniem. Mało jest na-
tomiast danych doĘczących ryb karpiowaĘch odby-
wających tarło w okresie lata, gdzie przy stosunkowo
wysokiej temperaturze wody (20-25" C) występuj e dh"r-

gi dzień.
Celembadańbyło wykazanie w jakim stopniu zmia-

ny temperatury wody i długości dnia w okresie tarło-
wym karpia mogą wptynąć na poziom MT i GtH2 w
krwi ryb oraz jaktjest udział szyszynki w regulacji
ostatnich etapów dojrzewania płciowego samic kar-
pia pod wpĘwem Ęch dwóch najważniejszych czyn-
ników środowiska.

Mateilał imetody
Do eksperymentu uzyto 40 dojrzĘch, pięcioletnich sa-

mic karpia (Cypńnus calpio Z.) o średniej masie + 1,7B5

kg, pochodzących z chowu Rybackiej Stacji Doświadczal-
nej Katedry w Krakowie-Mydlnikach Ryby po odłowie-
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niu ze stawów, przeniesiono do 4 betonowych basenow z
przepĘrvowąwodą o pojemności2 m3 każdy. Temperatu-
ra wody (12"C) oraz oświetlenie (stosunek długości okre-
su światła ,,L" do tlwania ciemności ,,D") : 16:8 regulo-
wane były elektronicznie (światło > 1500 luksów włącza-
ne o godz. 400), Stosowano sztuczne napowietrzanie wody,
kontrolując, aby zawafiość w niej tlenu nie spadała poni-
że1 4 mgO, na litr. Ryby podzielono na 4 grupy po 10 sztuk.

Następnie w t<aZaej grupie, u 5 samic przeprowadzono za-

bieg operacyjnego usunięcia szyszynki (Px) wg metody opi-
sanej przez Popka (13), natomiast u pozostaĘch ryb - za-

bieg pozomy. Po wykonaniu pinealektomii, zróżnicowano
warunki temperafurowe i świetlne w poszczególnych gru-

pach według następującego schematu: gl-upa 1 - stopnio-
wo podnoszono temperaturę wody (1'C na godzinę) do

22oC, utrzymując jednocześnie długi okres świetlny (L:D
: 16:8). Grupa 2 - ltrzymmo temperaturę wody Iż"C i
długi okres światła (L:D : 16:8). Grupa 3 stopniowo pod-

noszono temperaturę wody do 22"C oraz zmniejszano dłu-
gość okresu do L:D : 8:16. Grupa 4 -
utrzymano t 2"C otaz zmniejszano dłu-
gość okresu świetlnego do L:D - 8:] 6. Do tak ztożnlcowa-
nych warunków ryby adaptowane byĘ przez okres dwóch
tygodni. Po upĄrvie tego czasu, od wszystkich ryb pobra-
no próbki krwi z żyĘ ogonowejptzy pomocy strzykawki z
kropląheparyny, Krew o objętości 0,5 mlpobierano 7 razy
w ciągu doby (co 4 godziny),rozpoczynając o godzinie 1200.

W tak skolekcjonowanych próbkach oznaczol7o stęzenie
CtH2 enzymatycznąmetodą ELISA (5). Dodatkowo, w
próbkach kr-wi pobranych w godzinach Iż00 i2400 oznaczo-
no stężenie MT metodą radjoimmunologiczną (RIA), Pod-

czas zabiegow chirurgicznych oraz przy poborze krwi do

oznaczeń, ryby poddano narkozie 0,03% roztworem 2-fe-
noksyetanolu (Merck-Schuchardt Co),

Uzyskane wyniki badań zostaĘ poddane analizie staty-

stycznej przy p omo cy j edno czyrrn ikowej analizy wariancj i
oraz testowi Duncana.

Wyniki iomówienie

Wzrost temperatury wody z 12" do 22"C oraz dhlgt
okres światła (L:D : 16:8) to warunki opĘmalne dla
ostatniego etapu dojrzewania płciowego i rozrodu u

ryb . W warunkach Polski i Europy okres
ten miesiące wiosenno-letnie - koniec
maj lipiec, Poziom GtHż w krwi karpia
osiąga wtedy wartości najryższę w skali roku i w przę-
ciwieństwie do ryb niedojrzaĘch, wykazuje dobowe
zmiany, z wysokim stężeniem hormonu podczas dnia
iniższymw nocy (12). Te dobowe fluktuacje GtH2 w
krwi dojrzaĘch karpi poprzedzające wystąpienie tzw.
fali owulacyjnej (17) są waznym czynnikiem stymu-
lującym i warunkującym wystąpienie owulacji itarŁa,

Badając poziom MT w krwi ryb kontroĘchz gru-

nym źrodłem tego hormonu w krwiobiegu (ryc. 1).

Analtza 2 w krwi
grupy 1 stężenie t
zmięntał doby (od
4,62 nglmlw dzień) t że różnicę pomiędzy Ęmi śred-
nimi były statystycznie istotne (p < 0,01) (ryc.2).

rza jej rytmu okołodobowego.
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Ryc. 1. Zmiany poziomu MT w krrvi dojrzałych samic karpia
przetrzymywanych w długim fotoperiodzie (16 godz. ślviatła
i 8 godz. ciemności), adaptowanych do temperatury 20"C (Gr
1, kontrolna) i t2'C (Gr.2, kontrolna). Sredllie zaznaczonę

różnymi dużymi literami różnią się statystycznie istotnie (p <

0,01), literami maĘn,i (p < 0,05)
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Ryc. 2. Dobowe zmiany poziomu GtH2 w krwi dojrzałych
samic karpia przetrzymywanych w długim fotoperiodzie (16

godz. światła i 8 godz. ciemności), adaptowanych do tempe-
ratury 20'C (linie czerwone) i 12oC (linie zielone). Srednię za-

ztaczone różnymi duźymi literanri różnią się statystycznie istot-

nie (p < 0,0l), literami maĘmi (p < 0,05)

L Gl. 1 - kontr. (20) ,]
L:D ='16:8l Gr.2-kontr. (12) _

+Gr. 1-kontr.(20)
G1.1-Px(20)

-Gt. 2 - kontr. ('l2)

*Gr.2-Px(12)
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U ryb w grupie 2 ptzebywających w długim okresie
światła (L:D: 16:8), ale w niskiej temperaturze wody
Iż"C wykazano, że poziom MT w krwi samic kon-
trol- nych z grqpy 2wahał się od 17,02pglml w dzień
do 91,56 pgiml w nocy, Analiza statysĘcznavłykaza-
ła, że średnteteróżnlĘ się statystycznie istotnie (p '
0,05) (ryc. 1). Porównując poziom MT w krwi samic
przebywających w temperaturze opĘmalnej (grupa 1)

zpoziomemtego hormonu w krwi samic grupy 2 wi-
dac, że w niższej temperaturze jest on wyraźnte niż-
szy - zarowno nocą jak i w dziei.Możnawięc wysu-
nąó hipotezę, ze temperaturamożębyc drugim (oprocz
światła) środowiskowym czynnikiem wpływaj ącym na
syntezę i uwalnianie tego hormonu. Niska temperatu-
ra wody wpĘnęła teżneglĘwnie na sekrecję GtH2 u
karpi. Krzywa zmian dobowego profilu GtH2 w krwi
samic z grupy 2 - kontrolnej, była bardziej płaska niż
u samic z grupy 1, nie wykazując zdecydowanego

dziennego wzrostu poziomu hormonu. Róznice pomię-
dzy poziomem GtH2 w krwi ryb w dziei (1200) i w
nocy (2400) były statystycznie istotne (p < 0,05)
(ryc.2).

Obserwowana reakcja organizmu na obniżenie tem-
peratury wody przy utrrymanym długim dniu (16 go-
dzin) świadczry o wadzę optymalnej temperatury dla
synchronizacj i proce sów kieruj ących doj rzewaniem -
a w tym, podtrzyrnujących endogenny rytm poziomu
GtH2 w krwi. Wl,nik i pokazuj ą te ż, że szy szynka może

jego desynchronizację (ryc. 2).
W grupie 3, rybom zmniejszono długość okresu

światła z 16 do 8 godzin i jednocześnie podnięsiono
temp nte spowodowały
więk GtH2 w krwi sa-

mic, oziomMT w krwi

p
p
p
ko na światłoleczrównież nazmiany temperatury oto-
czenla.

W grupie 4, w stałej, niskiej tem-
peralxze I2"C światła (L:D:8:16).
Warunki te mo najmniej sprzyjające,
występujące w średnich szerokościach geograficznych
w zimie, w praktyce wykluczając możliwość odby-
ciatarŁaprzęz karpie. W grupie tej dzienny poziom
MT (21,18 pglml), jak i poziom nocny (12I,06 pglml)
osiągnęĘ wartości średnie, różniąc się statystycznie
istotnie (p < 0,05) (ryc.3),Wprzlpadku GtH2 stwier-
dzono, żerlryb kontrolnych nastąpiło spłaszczenie do-
borowego profilu uwalniania GtH2. Srednie dobowe
stężenia tego hormonu w krwi wahaĘ się od 3,25 do
3,93 nglml, natomiast u ryb pozbawionych szyszynki
(podobnie jak u ryb z grupy 2) stwierdzono sponta-
nlczneuwalnianie hormonu świadczące o zaniku cech
rytmu (ryc. a).

Wszystkie uzyskane wyniki jasno wskazują nazna-
czącąrolę temperatury wody i optymalnej długości

121620244812
Pota doby (godziny)

Ryc. 3. Zmiany poziomu MT w krwi dojrzałych samic karpia
przetrzymywanych w krótkim fotoperiodzie (8 godz. światła
i 16 godz. ciemności), adaptowanych do temperatury 20oC
(Gr. 3, kontrolna) i 12'C (Gr.4, kontrolna). Srednie zazIlaczo-
ne różnymi literami różnią się sta§stycznie istotnie (p < 0,0l)
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Ryc. 4. Dobowe zmiany poziomu GtH2 w krwi dojrzałych
samic karpia przetrzymywanych w krótkim fotoperiodzie (8

godz. światła i 16 godz. ciemności), adaptowanych do tempe-
ratury 20oC (linie czerwone) i |2"C (linie zielone). Srednie
zaznaczone róznymi dużymi literami różnią się sta§s§cznie istot-
nie (p < 0,01), literami maĘmi (p < 0,05)

L Gr. 3 - kontr. (20)

L:D = 8:16
L Gr 4 - konl], (12)



światła w ostatnich etapach dojrzewania płciowego u

ra wody 12" C) wykazano również spadek nocnego stę-

żenia MT w t<rwi. Obserwacje te potwierdzająrezul-
nakera (6) u troci. Tak-
różnych temperaturach
tego gruczohlnazmta-

karpia wykazĘ, że podobnie jak u ssaków (22,?3)
MT może hamowac akĘwność podwzgórzowej DA,

to ratury wody, stała ciemność). Tak
w zaburzenta w uwalnianiu GtH2
w w grupachryb bezszyszytkiprze-

aje się też, że temperatura
ezpośrednio na szyszynkę
iomu MT w krwi dojrza-

Ęch samic karpi.
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