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: ,,' ,: Summary

malian species through faecal estrogens and gestagens
entration of faecal steroid hormones has some advan-
of collection, not requiring any conservation, based on
ts (RTA, EIA). This technique has been used frequently

to diagnose'pregnancy,, monitor miscarriages, ovarian activity, corpus luteum function as well as to diagnose
cryptorchidiśń and determine the reproductive s€ason in an ever expanding list of farm species, fiee-ranging
and zoo anińal9. The article also describes the physiological conditions of this method as well as the practlcal
aspects of its use.
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Podstawowymi metodami kontrolowania procesów
rozrodczych u zwierząt są obserwacje i badania kli-
nicznę (8). Określenie poziomu hormonów sterydo-
wych w kale stanowi nową alternaty.wę monitorowa-
nia procesów rozrodczych u zwierząt (2,23). Zaletą
tej metody jest łatwość pobierania prob oraz całkowi-
tanieinwazvjność. Umożliwia to jej szerokie zastoso-
wanienieĘlkounvterzątudomowionych(2),aletakżę
p ozw ala na określeni e p oziomów hormonów sterydo -
wych u wielu gatunków zwierząt przebywających w
ogrodach zoologicznych lub żyjącychdziko (5, 10, 11,
15,24). U osobników Ęch, przy użyciu tradycyjnej
metody, opartej na próbach krwi, istnieje konieczność
stosowania sedacji, która często zagraża zdrowiu i
ży ciu Ę ch zwierząt (l 2, 23).

Głównymi organami produkującymi hormony ste-
rydowe sąjajniki, jądra, łożysko inadnercza (I, 6,7 ,

19, 25). Schemat biosyntezy płciowych hormonów ste-
rydowych zuwzględnieniem tzw. szlakow A5 lub Aa
przedstawiaryc. I. Przemiany te sąregulowane enzy-
maĘcznte, zaś do głównych enzymow biorących w
nichudziaŁnależą:hydroksylazy,ltazy,dehydrogena-
zy t izomerazy. Występowanie znacznych różnic na-
rządowych i gatunkowych w produk cji poszczególnych
hormonów s terydowych zależy o d wyp o s aż enia enzy -
matycznego organów różnych gatunków mvierząt (7,
19,2I,25).

Hormony sterydowe sąwydzielane do krwi iwrazz
nią docieraj ądo narządów i tkanek docelowych. Jako
substancje hydrofoboweŁącząsię w osoczu ze specy-
ftcznymi białkami transpońowymi cechującymi się
wysokim powinowactwem i dużąpojemnością wią-
zania (I , 6, 7 , 25). Powstałe w ten sposób kompleksy
nie ulegająmetabolizmowi i wydalaniu, pozostając we
krwi w stanie dynamicznej równowagi. Stanowiąone
istniejącą w krwiobiegu pulę fezerwową chroniącą
ustrój przed nagĘmi zmtanami stężeń hormonów w
osocztl krwi (1, 7). Biologicznąaktywność w organach
do c e 1 owych wyk azuj ą j e dyni e nle zw lązanę z białka-
mi hormony sterydowe, które łącząc się ze specyficz-
nymi receptorami, wywołuj ą efekty tkankowe (I, ]).

Inaktywacja ich nadmiatu ma natomiast miejsce w
wielu organach, głównie jednak w wątrobie. Estroge-
ny sąenzymatycznte sprzęgane z kwasem siarkowym
i glukuronowym, w wyniku czego powstająsiarczany
i glukuroniany (1, 6, J, 19,23). Progesteron zaś jest
metabolizowany do pregnanów, gestagenów cechuj ą-
cych się obecnościąłańcuchów 5a illub 5B. Występo-
wani e §ch metab olitów Ll p o szcze gó lnych gatunków
zwterząt jestzrożnicowane (4, 10, 19, 23,24). Formy
skoniugowane hormonów sterydowych (siarczany, glu-
kuroniany), jak i pozostałe metaboliĘ sąrozpuszczalnę
w wodzie i dlatego sąszybko wydalane z moczem lub
drogą żołci wraz zkaŁem (2, 79, 23). Pov"ryższy opis
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su krążenia w ustroju oraz dro-
gi wydalania, w tym także z
kałem (2,23), Stwierdzono, ze
do jelit docierają one głównie
z żółcią ponadto ich częśc
wydzielana jest przęz błonę
śluzową jelita grubego (24).
Przesunięcie czasowe poj awia-
nia się metabolitów hormonów
sterydowych w kale w stosun-
ku do ich obecności w osoczu
odpowiada w przybliżeniu pa-
sażowi żółctdo prostnicy (23),
lJ zwierząt u których fermen-
tacja zachodzi w j elicie grubym
(np. koniowate), czas ten wy-
nosi około 24-28 godzin i jest
porównywalny z tempem przę-
chodzenia pokarmu z dwunast-
nicy do prostnicy (23).U prze-
żuwaczy zaś sterydy znajdują
się w kale jli po około 12-24
godzinach. co znacznle wy-
pr ze dza p as aż zaw atlio ś ci pr ze -

wodu pokarmowego (2, ż3),
Natomiast dla porównania, po-
jawienie się hormonów stery-
dowych w moczu ma miejsce
stosunkowo szybko, bo już po

y
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Ryc. l. Schemat biosyntezy sterydowych hormonów płciou,l,ch
ków metabolicznych, tzw. A] i A5

nie odnosi się do wszystkich szczegołow przemian
hormonów sterydowych w ustroju, przedstawia je-
dynie jego główny zarys, Zasadniczy schemat meta-
bolizmu hormonów sterydowych w organizmie przed-
stawia ryc,ż. Jak wynika zpowyższego opisu, w kale
znĄdująsię stosunkowo
stagenów, co jest wynikie

Badania wykonane u
doświadczalnych z uży ciem znakowanych sterydów
płciowych, pozwoliĘ na dokładniejsze ustalenie ich
metabolizmu, rodzaj u powstaj ących produkt ów, cza-

5 godzinach (1 5, 1 8,23).W jelitach estrogeny będące
w formie siarczanów lub glukuronianów ulegają de-

koniugacji, co odbywa się pod wpłyrvem flory bakte-
ryjnej jelita grube go (2, 23). U większości gatunków
zwierząt kał zawtera więc głównie wolne estrogeny.
W ich skład wchodząprzede wszystkim estron oraz
17 a- i 17 B-estradiol. Rodzaj owo odpowiada to w przy-
bliżeniu tch zawartości w osoczu, jednakże koncen-
tracjaestrog oło Ęsiąckrotnie
przewyższa 13, 18,20,23).
Ńatomiastw gesteronu, w kale

z uwzględnieniem szla-
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dominuj ą opisane uryżej pregnandio-
ny oraz mono- i dihydroksypregna-
ny. Obecność niezmetabolizowanego
progesteronu w świetle jelit jest nie-
wielka t leży na granicy wykrywal-
ności (2, 23),

Określanie poziomu estrogenów w
kale po s i ad a dużę znaczenie pr akty cz-
ne. Głównie pozwala ono na diagno-
zowanie ciĘy utych gatunków zwie-
r ząt, ktory ch łozysko pro dukuj e duże
ilości tych hormonów. Należądo nich
r odziny koniowatych, świniowatych
tprzeżuwaczy (2,23).

U koniowatych diagloza ciązy jest
możliwa od około l00 dnia aż do
porodu i polega na stwierdzeniu w
próbach kału wysokich koncentracji

Teslosteron
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Schemat krążenia w organizmic i wydalania sterydowych hormonów płcio-



estrogenów. Oznaczęnia przeprowadzonę w tym okre-
sie daj ą blisko 1 00% pewno ść diagnostyc zną. P omia-
ry te umożliwiaj ą j ednoczesne potwierdzenie żywot-
ności płodu (2,12, 13, I5-I7,20), Wynika to z faktu
funkcjonowania u tej rodziny zwierzątjednostki pło-
dowo-łozyskowej (3, I2-I5, 26, 27). Biosynteza es-
trogenów, odbywająca się w płodowej części łożyska
(3), jest uzależniona od dostępności płodowego dehy-
droepiandrosteronu (DHEA), którego źrodłem są go-
nady płodu. Spadek poziomu estrogenów w przebie-
guciązy wskazuje przezto na jej zaburzeniazwiązane
z zamięraniem płodu (3, I2-I7,27).

Precyry jnadiagnozaciązy jestmoż|iwatakżeuprze-
żlwaczy po 120 dniu od krycia, zaś u świniowatych
mtędzy 25 a 30, po czym ponownie w okresie od 70
dnia po kryciu (2). Wzrost koncentracji estrogenów u
obydwu wymienionych rodzin j estzwiązany z biosyn-
teząłożyskową która u tych zwierząt odbywa się jed-
nakbezudztafu,płodu. Nie pozwala to tym samym na
pełne wnioskowanie odnośnie fizjologicznego stanu
płodu (2, 23). Inną możliwość zastosowania omawia-
nej metody stanowi określanie terminu rui poprzez
wykrywanie przedowulacyjnego wzrostu poziomu es-
trogenów. Dużąniezawodnością cechuje się ona u
kotowatych i psowatych, atakżę u niektórych gatun-
ków naczelnych (5,24), U zwierząt tych estrogeny
wydalane zkałem występują głównie w postaci siar-
czantl estradiolu-l7B Q3) U przeżuwaczy natomiast
diagnozowanie rui tym sposobem nie pozwalauzyskać
pewnych wyników, co jest zwlązane z generalnie ni-
ską koncentracjąestrogenów w cyklu oraz ich wyda-
laniem głównie z moczem (2, 23).

Oznaczanie koncentracji estrogenów w kale ma tak-
ze zastosowanie u zwterząt żyjących dziko, cechują-
cych się sezonowością rozrodu. Metoda ta polega na
stwierdzaniu podwyżs zony ch zawartości estrogenów
w kale w okresach, które odpowiadają aktywności
płciowej (cykl) lub są j ej konsekwen cją (ciĘa), D zię-
ki łatwości pobierania próbek ma ona zastosowanie
zwłaszcza u zw ierząt szczegolnie niebezpiecznych lub
płochliwych, prowadzących skryty tryb życia. Postę-
powanie to pozwala na uzyskanie niezwykle ciekawych
informacj i doĘ czący ch sezonowośc i i behawioryzmu
rozrodu tych zwierząt (23). Metoda ta jest rcwnież
przydatna u samców tych gafunkóW u których jądra
produkują duże, często porównywalne do wartości
występujących u ciężarnych samic, ilości estrogenów.
Sąto gatunki należące do rodziny koniowatych i świ-
niowatych (2, 22,23), Umożliwia ona wykrywanie
zjawiska dominacji wśród zwierząt żyjących w gru-
pach poprzez stwierdzenie dużych ilości estrogenów
produkowany ch przez j ądra samców przewodników
(23). Natomiast diagnozowanie wnętrostwa wynika z
faktu, iż takżę gonady pozostające w jamie brzlsznej
lub kanale pachwinowym produkuj ąduże ilości estro-
genów. Pewnąodmianątego testu jest stymulacja przy
tlżyciuhCG, po której ma miejsce wzmożonaproduk-
cja estrogenów przez jądra (22,23).
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J ęszcze innym zastosowan ięm oznaczania zaw ar -
tości estrogenów w kale jest ustalanie płci u zwierząt
monomorfi czny ch. W tym celu pomiary wykonywane
sązvvłaszcza u egzoĘ czny ch gatunków papug hodow-
lanych oraz ssaków z zatartym dymorfizmem płcio-
wym, np. u pandy olbrzymiej (23), Zasada tego postę-
p owan i a op ańa j e s t na znac zny ch r o żntc ach zaw arto -
ści estrogenow oznaczanych w kale pomiędzy sami-
cami a samcami tych gatunkow zwterząt (23).

Określanie poziomu metabolitów progesteronu w
kale jest natomiast stosowane z dobrym skutkiem do
monitorowania funkcji ciałka żołtego. Umożliwia to
diagnozow anie fazy lute alnej cykl u, a pT zez to dojr za-
łości i aktywności płciowej oraz sezonowości rozro-
du. Dotychczasmożliwość takąopisano u słonia aĘ-
kańskiego, nosorozca sumatrzańskiego, nosorożca bia-
łe go or az n i e który c h nac zelny ch należący ch do ro dz i -
ny C a l l i tr i c h i d a e. Lic zba gatunk ów zw ier ząt obj ętyc h
badaniami nad zaw artością metabolitów progestero-
nu w kale w różnych fazach cyklu płciowego wciĘ
rośnie (4, 5, 9-II,23,24). Metoda ta, w porównaniu
do oznaczeń koncentracji estrogenów w kale, niezna1-
duje tak szerokiego zastosowania do diagnozowanta
ciĘy or az monitorowani a funkcj i łoży ska. P r zy czyną
jest możliwość występowania dużego odsetka wyni-
ków fałszywie pozytywnych jako następstwa obecno-
ści tworów zbudowanych z tkanki luteinowej, takich
jak ciałko żołte przetrwałe i torbielę luteinowe (8, 9).
Dodatkowym czynnikiem ogranic zającym generalnie
stosowanie tej metody jest to, iż jest ona trudniejsza
analitycznie (23).

Zarowno estrogeny, jak i metoabolity progesteronu
zaw artę w kal e o zlaczane sąpr zy pomocy metod ana-
litycznych opartych na reakcji hormonów ze specy-
ftcznymi przeciwctałami. Są to powszechnie znane
metody enzymatyczno-immunologiczna (EIA) oraz
radioimmunologiczna (RIA). Przy doborze przeciw -
ciałlżywanych do oznaczęń musi być uwzględniana
opisana w niniejszym artykule wiedza o specyfice
metabolicznej estrogenów i gestagenów u poszczegol-
nych gatunków zwierząt w określonychfazach cyklu
reprodukcyj ne go ( 6, I 2). Zastosowanie sprawdzonych
sposobów ekstrakcji, jako pierwszego etapu analitycz-
nego, oraz duża czułość metod (RIA, EIA) oznacza-
nia koncentracji hormonów sterydowych w kale, nio-
są ze sobąwysokąpowtarzalnośó. Określa to wysoką
wiarygodno śc anality czną całe go po stępowania (6).

Zaletą omawianej metody j est stabilno ść poziomu
hormonów sterydowych w próbach kału. Umożliwia
to gromadzenie ich w sposób tani i praktyczny. Stosu-
je się do tego celu torebki plastikowe bez konieczno-
ści dodatkowej konserwacj i prób (2, 12, 23). Przecho-
wywanie kafu w temperaturze otoczenia przez okres
kilku dni nie wpĘwa znacząco na skład i zawartość
hormonów (2,23). Pozwala to takżę na łatwe ibez-
pieczne przesyłanie prób do laboratorium pocztąku-
rierską (I2). Jeżelijednak analizy będąznacznie od-
dalone w czasie, próbki powinny zostac zamrożone w
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temperaturze -20oC aż do momenfu ich oznaczania
(2, 12, l5-I7, 22, 23). Takżę istotną za|etą metody,
p o dwyż s z aj ąc ą j ej pr akty c zną uży te c zno ść, j e s t repre -
zentatywność jednej tylko próbki. Rodzaj i skład skar-
mianej paszy, a także związany z tym stopień wilgot-
ność kału, nie zmieniają istotnie rodzaju oraz zawar-
tości sterydów. Dowodzątego wyniki badań przepro-
wadzanych zkałem świeżym, atakże w różnym stop-
niu wysuszonym, w których uzyskano takąsamąza-
wartość hormonów (2, 23).

Przedstawione zalety metody takie jak łatwość po-
bi erani a i b i olo gi czn a r epr ezentatywn o ś ć j e dn ej tylko
próbki, atakże prosta interpretacja powodują że ozna-
czanię poziomu hormonów sterydowych w kale po-
winno znaleźc w kraju szerszę niż dotychczas zainte-
resowanie. Stwarza ono możliwość wykorzystania
meto dy u zw l,er ząt go sp o darsk ich, pr zy c zym naj p ow-
szechniejsze zastosowanie ma u koni w celu potwier-
dzenia ciĘy po 100dniu, U tego gatunku ma to istot-
ne znaczenie,zewzględu na duże zagrożeniejej utraty
poprzez zamieranię zarodków i płodów orazronienia.
Przede wszystkim jednak jest cenną pomocą w kon-
tro l i rozrod u zw tet ząt w o grodach zoolo giczn y ch, ży -
jących półdziko w rezerwatach i parkach przyrodni-
czych, atakżę wolno w warunkach naturalnych. U Ęch
zwierząt stanowi bowiem jedyną praktyczną mozli-
wość kontrolowania przebiegu procesów rozrodczych.

9o{"3 podkreślenia jest taWę możliwość zastosowa-
nia jej w progIamach reintrodukcji zwierząt zagrożo-
nych lub ginących, zarówno egzotycznych, jak i sta-
nowiących element rodzimej fauny.
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ROY T. J., PRIETO L., GIL M. C.: Masa jąder
i najądrzy u psa domowego (Canisfamiliaris). (Te-
sticular and epidydymal weights in the domestic dog
(Canis familiaris). Vet. Rec. l50, 285, 2002 (9)

Okrcś|orro nlasę jąder i najądrz;, rł ciągu l 0 ]llintlt po iclr ri yprepirrorvaniu
od 29 psćlw różnvch ras i różniącvch się lllasą ciała. które poddirno eLltana7ji
Śrecllria nrasa ciała pstiu, tr vnosila l 5.-+ - I .() kg. Sl,r-rlnil lnasa pralł cgo ja.clra

u_vt-losiła 9.93 -L 0.9 _u (3.04-20.78 g). leu,ego jądra 9.9zl + 1.0 _!.. 
(3.1|t-22.0l

g). pralvego na.jądrza 2.01 +0ż g (0,65-6.L5 g) oraz Iewego nlrjądLza 2.02 +

0_2 g (0..ł2-6.1(l u) \\'.vstępou,ala drrźa kolclac_ja po;niędz_", rnasll jąder i rnasa.

ciała psów (l:0.E8) otaz 1ltlmięclzv nlasi1 nająclrzy inlsąciała (r- 0.80) Strvicr-
dzono leż duża korelację polrriędzy nlasą naja_drzy,i nlasa_ja.dcr (r - 0.88) przv
p < 0.0 I

G.

EDMONDSON P.: Wpływ dojarek mechanicznych
na występowanie zapalenia gruczołu mlekowego.
(Influence of milking machines on mastiti§). In Prac-
tice 23, 150-159, 200l (3)

[J krtirł dojonvch lrreclranicznie odsetek zapaleń gt,uczclłLr nrlckorvcuo jcst
lvyraźniewyższyaniżeliukrórł,dojonychręcznic Zapoślednictu,elllclrljLt tncclra-
niczllego si1 przelrosztllre do grrLczołu nr lekolł,cgo bakterie chorobotri tjrczc. Uszko-
dzona na skutek dojLr lnechatricznego skóra strzvków, wyt\vłrzanic podciśnielria
u,kanale stllyko\\yIl1, urlloźlirłiająwrriknięcie zal,azkórr.do gruczołu l-ttlektlrvc-
go Zakażenie ułatu,ia zalerranic lllcka u, kanalc strzykorł,ynr Uszkodzona skti-

ra strzykclrł,jesr idealn1,1rr ś1,odolviskieln do rozrł,ctju zakażenia rvywclłanego przcz
Staphylococctts auleus. Slrcptoctlcc,us d,vsga.lac,tiae Częslo clbserrł,orvanyll efck-
tcnl stosowania clojarek jcsL hipcrkeratoza końca strzykórł,.

c.


