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Role of melatonin in ptolactin sectetion conilol in sheep

Sumnary
Secreting melatonin by the pineal gland is a biochemical signal which informs the organism about changes

in the duration of day and night. Melatonin regulates the activity of many organs. So far the activity of me|a-
tonin has been associated with its influence on fertility periods in anima|s. In the case of sheep, melatonin
stimulates FSH and LH (gonadotropin hormone) secretion. Research in recent years has indicated that me]a-
tonin modulates the secretion of prolactin in ewes. During periods of short daylight melatonin reduces the
secretion of prolactin which, in turn, results in a decrease of milk yield in the sheep.
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Wpływ światła nazachowanie się zw,l,erzątbył zna-
ny od dawna. Badaniaprzeprowadzone w 1925 t.przez
Rowana wykazały, ze warunki oświetlenia wpĘwają
na aktywność gonad u ptaków, a procesy z tym zwlą-
zane nie są kontrolowane tylko za pomocą sygnałów
wewnątrzustrojowych (31). Przeprowadzone w poź-
niej szych latach badania pozwoliły ustalić, że gruczo-
łem wrażliwym na zmlany oświetlenia jest szyszynka.
W ciągu ostatnich lat uzyskano wiele informacji doty-
czących anatomii, histologii i biochemii tego gruczo-
fu, jednakze jego procesy ftzjologiczne nadal pozo-
stają nie w pełni poznane (10). W odróżnieniu od in-
nych dobrze poznanych gruczołow wydzielania we-
wnętrznego , szys.zynka stanowi ważne i niedostatecz-
nie poznane ogniwo układu endokrynnego. Pośredni-
czy ona w przekazywaniu informacji ze środowiska
zewnętrznego do wnętrza organizmu. Gruczoł ten
funkcjonuje w rytmach skorelowanych z warunkami
świetlnymi ( 1 0, 20). Czynnościowo szyszynkę można
scharakteryzować jako ,,regulator regulatorów" , czyli
natząd, który nie wpływa bezpośrednio na narządy
docelowe. Gruczoł ten produkuj e specyfi czną substan-
cję określanąjako melatonina, która jest syntetyzowa-
na z serotoniny (10, 20,32). Ponadto, \^/ szyszynce
stwierdzono również obecność neurohormonów, o któ-
rych było wiadomo dotychczas, że sąsyntetyzowane
tylko w podwzgorzu (32, 3 8). B iosynteza melatoniny
ptzebiega w rytmie zależnym od warunków oświetle-
nia. Najwyższe stężenie tego hormonu nazywanego
często ,,hormonem ciemności" stwierdzono właśnie w
nocy (1, 22).Przeprowadzone badania wykazały, że
syntęzamelatoniny nie ogranicza się tylko do szyszyn-

ki, ale odbywa się również w siatkówce oka, przewo-
dzie pokarmowym, centralnym układzie nerwowym
oraz u ptaków w gruczole Hardera (.20, 30. 32). Zna-
częnię lokalnej syntezy tej indolaminy nie jest wyjaś-
nione. Głównym źrodłem melatoniny nadającym ryt-
mlczny charakter dobowym wahaniom w krwi jest jed-
nakszyszynka (19, 20). Zmtany dobowego rytmu se-
kre cj i me 1 atonin y ob s erw owan o także u zw ter ząt utr zy -
mywanych w sztucznych warunkach oświetlenia, sy-
mulując.okresy długiego i krótkieg9 dlia, W wyniku
operacyjnego usunięcia szyszynki dochodziło do cał-
kowitego zaniku tego rytmu, tak więc sekrecja mela-
toniny j est biochemicznym sygnałem przekazyw anym
przęz szyszynkę do organizmu informującym o zmie-
niającej się długości dnia świetlnego,

U wszystkich ssaków maksymalne stęzenie mela-
toniny zarówno we krwi obwodowej jak i w samej
szyszynce stwierdzano w okresie ciemności, a spadek
jej koncentracji związany byŁ z nastaniem dnia (10,
20, 32). Większośc wyników dotychczas pfzeprowa-
dzonych badań wskazuje na antygonadotropowy
wpływ melatoniny u ssaków (3,4,10,20). Jednak ba-
dania Bittmana i wsp. (2) oraz Karsha i wsp. (11) wy-
kazały progonadowe działanie tego hormonu u owiec.
Zjawisko sezonowości u tego gatunku odnosi się nie
tylko do samego rozrodu, Iecztakże dotyczy laktacji.

Prolaktyna jest jednym z gŁownych hormonów ko-
niecznym zarówno do zapoczątkowania jak i utrzy-
mania laktacji oraz syntezy białek mleka, tłuszczu oraz
immunoglobulin (34, 35). Synteza tego hormonu za-
chodzi przede wszystkim w komórkach laktotropo-
wych części gruczołowej przysadki.
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Regulacja wydzielania prolaktyny j est kompleksowa,
anajważniejsząrolę w tym procesie pełni podwzgórze
(7). Do czynników hamujących wydzielanie prolakty-
ny zaliczane są: peptydowy PIF (czynnik hamujący
uwalnianie prolaktyny - prolactin inhibitor factor),
GABA (kwas 7-aminomasłowy), progesteron oraz do-
pamina (6, 7, 23, 25), Czynnikami pobudzającymi
uwalnianie prolaktyny są TRH (horrnon uwalniający
hormon Ęreotropowy), VP (iaczynio aktywny peptyd
j elitowy), adrenalina a takżęB-endorfiny (7, 1 8).

W ostatnich latach zwrócono szczegolnąuwagę na
melatoninę pełniącąrolę modulatora poziomu prolak-
tyny (9, 10, l3, 14,23,32,33,36). Wynikibadańprze-
prowadzonych przez Misztala i wsp. (23), oraz Lin-
colna i wsp. (l7) wykazały bezsprzecznie, że melato-
nina jest hormonem decydującym o poziomie prolak-
tyny. Długotrwałe podawanie egzogennej melatoniny
doprowadzało nawet do prawie całkowitego zahamo-
wania syntezy prolaktyny w komórkach laktotropo-
wych przysadki zarówno u tryków jak i maciorek (14,
15, 31).

Część gruczołowa przysadki mózgowej owiec sta-
nowi doskonały materiał do badań zewzględunadlżą
koncentrację receptorów melatoniny (16, 27).W struk-
turze tej znajdująsię dwa typy komórek sekrecyjnych.
Na podstawie właściwości wydzielniczych tych ko-
morek stwierdzono, ze melatonina może wpływać na
syntezę białek produkowanychw pars tuberalis. Ostat-
nio wykazano,że w części gruczołowej przysadki po-
wstaje co najmniej osiem takich białek, a ich synteza
jest hamowanaptzez melatoninę. Białka te nie sąspe-
cyficznym produktem pars tuberalis, gdyż obecność
ich można stwierdzic w innych komórkach przysadki.
Jednakże ty|kow pars tubera]ismelatonina hamuje ich
syntezę (26). W badaniach in vitro wykazano, że w
części gruczołowej przysadki synteĘzowany jest mię-
dzy innymi peptyd nazwany umownie tuberaliną sty-
mulujący sekrecję prolaktyny. Dotychczas nie jest zna-
na struktura chemiczna tuberaliny ani czynnik akty-
wujący syntezę tego peptydu. Stwierdzono natomiast
hamujące działanie melatoniny na jego syntezę. Ba-
dania przeprowadzonę przęz Karaska (10) na szczu-
rach pozwoliły ustalić, że melatonina pobudza wydzie-
lanie prolaktyny. Również u ludzi melatonina wspo-
maga produkcj ę prolaktyny, p owoduj ąc obn i żenie po-
ziomu agresji, napięcia i niepokoju (28).

Modulujące działanie melatoniny u owiec o krót-
kim sezonie aktywności płciowej na sekrecję prolak-
tyny odbywa się prawdopodobnie poprzez dwa różne
mechanizmy, Jeden związany jest z rytmem rocznej
sekrecji, wówczas to melatonina wywiera bezpośred-
ni wpływ na przysadkę(I2,19,20,ż9,39). W warun-
kach naturalnych maksymalne stężenie prolaktyny w
krwi występuje w okresie dnia długiego, a najniższa
koncentracja podczas dni krótkich (l8, 23,24). SWa-
canie długości dnia lub długotrwałe podawanie mela-
toniny w okresie ftzjol'ogicznie podwyższonego stę-
żeniaprolaktyny prowadziło do jej obniżenia (20).
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Drugi mechanizm działanta melatoniny odnosi się
do dobowego rytmu, kiedy to za pośrednictwem nie-
zi dentyfi kowane go j e szcze czy nntka melatonina sty-
muluje uwalnianie prolaktyny (8,2I,22). Rytm dobo-
wy prolaktyny cechuje się dużą zmiennością sezono-
wą. Wiosną wyższe stężenie tego hormonu obsenvrrje
się w godzinach rannych i wieczornych. Latem szczyt
dobowej sekrecji następuje w nocy. Jesieniąrytm ten
ma podobnie jak wiosnącharakter dwufazowy. Wzrost
stężenia następuje w godzinach przedpołudniowych
or az w ięczornych. Zimą z ko l ei do cho dzi do c ałkowi-
tego zaniku wyraźnych wyrzutów prolaktyny (22).
D oty chczas owe b adania przeprow adzone n a owcach
jałowych i trykach polskiej owcy nizinnej wykazały,
że w rytmie rocznym najwyższy poziom melatoniny i
j ednocześnte najniższy prolaktyny występował w mie-
siącach j esienno-zimowych (22). Wynlki wstępnych
badań przeprowadzonych na polskich owcach długo-
wełnistych uzytkowanych mlecznte wykazały, że we
krwi tych owiec od czerwca do września wzrastało
stężenie melatoniny, a obniżeniu ulegał poziom pro-
laktyny. W tym samym okresie stwierdzono stopnio-
wy spadek wydajności mlecznej u owiec aż do całko-
witego zasuszenia (5).

Proces syntezy i uwalniania melatoniny z szyszynki
jest podobny u wszystkich kręgowcóq jednakże jej
oddziaĘłvanie na sekrecję innych hormonów zaleĄ od
gatunku z-łvierzęcia. Wyniki przeprowadzonych badań
na owcach wykazaĘ hamujące działante melatoniny na
sekrecję prolaktyny. Natomiast uz]wrcrząt dnia długie-
go hormon ten wykazuję dziaŁanie pobudzające. Moż-
nar,vięc stwierdzić, że melatoninajesthormonem o wielu
niezbadanych jeszcze obliczach, amechanizmy jej od-
dziaŁyw ania wymagaj ą dokładne go poznania.
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STAN Z.AKAZ,NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głownego lnspektoratu Weterynarii w listopadzie 2002 r,-)

1)Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 5 wojewodztwach, a mianowicie: lubel-
skim (2-3), mazowieckim (1-'1), podlaskim (2-6), warmińsko-mazurskim (3-3), wielkopolskim
(4-4). Wściekliznę stwierdzono u 4 psów, 5 kotow i 8 sztuk bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 11 województwach: dolnośląskim (2-2), ku-
jawsko-pomorskim (1-1), lubelskim (8-15), małopolskim (2-4), mazowieckim (1-1), podkar-
packim (6-7), podlaskim (4-5), pomorskim (1-3), świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazur-
skim (2-2), wielkopolskim (16-35). Zanotowano ją u 66 lisow,5 jenotów, 1 sareny, 4kun,2
tchórzy i 1 borsuka.

3) Zgnilec złośliwy pszczół - wystąpił w wojewodztwie lubelskim (1-1).
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