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Praca oryginalna

Jednym z najistotniej szych problemów dotyczących
rozrodu psów rasowych utrudniających racjonalnąpra-
cę hodowlan ą są zaburzenia płodności suk. Kierunki
współczesnej hodowli psóui w tym celowy dobór i ko-
jarzenle samców i samic, praktykowany nterzadko in-
bred oraz selekcja osobników w oparciu o cechy tzw.
eksterieru, z pominięciem kryteriów płodności i plen-
ności osobników, sprzyj ającoraz częstszemu poj awia-
niu się różnych form zaburzeń dotyczących rozrod-
czości, Wśród tych anomalii istotnym, azarazemnie-
zmiernie trudnym w aspekcie diagnostyki i terapii pro-
blemem jest niepłodność na tle zaburzeń czynnościo-
wych jajników. Spośród wielu nieprawidłowości prze-
biegu cieczki najczęściej spotykane to: przedłużony
okres przedrujołvy Qtoestrus) i rujowy (oestrus),po-
zoma ruja, cicha ruja, zaburzeniaibrak procesu owu-
lacji, cystowatość jajników oraz niedoczynność funk-
cjonalna jajników (6, 16).

Opracowane metody po stępowania terapeu ty czne-
go w przypadku wyżej wymienionych nieprawidłowo-
ści zakładają sto s owani e e gz o gennych sub stancj i hor-
monalnych będących substytutem endogenny ch czyn-
ników endokrynnych oddziałuj ących fla p o szezegó lne
piętra osi podwz gorze-przysadka mózgowa-j aj niki.
Wykorzystywane są również pteparaty,ktorę w zało-
żęni;tt ni e maj ą zastęp ować, a zale dw te pobudz ać gru-
czoĘ dokrewne do prawidłowej czynności wydzielni-
czej, przywracającej w rezultacie pełną sekwencję
przemianftzjologtcznychwobrębienarządupłciowe-
go. W celu przywrócenia prawidłowego przebiegu
cyklu jajnikowego suk najczęściej stosowane są go-
nadotropina ko smówk ow a klaczy (eCG) (3, 9, 3 0, 3 4),
gonadotropina kosmówkowa ludzka (hCG) (4, 8, 38),
hormon folikulotropowy (FSH) (5, 2J, 29), hormon
luteinizujący (LH) (33), analogi gonadoliberyny
(GnRH) (7,I0, 13) i estrogeny (5, 27).Efekty tera-
peutyczne zastosowanych środków są jednak batdzo
zr ożnicow ane. Równie ż l<ryteria oceny wyników le-E)Pracę wykonano u,ramach projektu badawczcgo KBN 3 PO6K 004 23



częnia nie są ujednolicone i obejmują m.in. ana|izę
zmian stężenia hormonów płciowych, Iiczbęsuk z kli-
nicznie wyrażonymi objawami rui, liczbę owulowa-
nych oocytów, ewolucję ciężarnej macicy po unasien-
ni eniu, o ds etek s amic rodz ących szczenięta or az licz-
bę urodzonych po terapii szczeniąt lub liczbę uzyska-
nych miotów (3,I0,22).

Skuteczność terapii hormonalnej niepłodności suk
na tle zaburzeń cyklujajnikowego wynosi w zależno-
ści od przypadłości i metody postępowania od 0oń do
I00% - jeśli za najistotniejsze kryterium jej efektyw-
ności przyjąć odsetek samic rodzącychzdrowe szcze-
nięta w wyniku podjętego leczenia. Najkorzystniejsże
wyniki udaje się uzyskać przy indukowaniu pełnych
objawów cieczki w przypadkach cichej rui (1), a naj-
mniej zadowalające przy hormonalnym wywoĘwaniu
rui i owulacji (3,34).

Wydaje się, ze podstawowa trudność w leczeniu nie-
płodności na tle zaburzeń czynnościowych narządu
płciowego suk wynika z niefizjologicznego profilu
hormonalnego u samic, u których zastosowano egzo-
genną stymulacj ę o si podwzg orze-plzy sadka mózgo-
wa - jajniki nawet pomimo faktu, że w takich sytu-
acjach zewnętrzne objawy kliniczne kolejnych fazcy-
klu płciowego samic mogą nie odbiegać od fizjolo-
gicznej nonny (5, l3, 25). Nieprawidłowy charakter
indukowanych farmako lo gic zni e zmian w obrębi e na-
rządupłciowego jest Ęm większy, im większe sądawki
preparatu lub dłuższy jest czas jego stosowania (3).
Istnieją zatęm przesłanki do podjęcia badań nad za-
stosowaniem możliwie niskich, a jednocześnie sku-
tecznych dawek hormonów płciowych w ściśle wy-
znaczonej, odpowiedniej fazie cyklu rujowego, w taki
sposób aby stworzyć możliwie największą szansę po-
wodzenia terapii niepłodności.

Celem badań była ocena skuteczności terapii suk
wykazujących nieprawidłowości przebiegu cieczki
z zaburzeniami płodności przy zastosowaniu niskich
dawek gonadotropiny ko smówkowej klaczy ( e C G).

Materiał imetody
Materiał badawczy stanowiły rasowe, cenne pod wzglę-

dem hodowlanym suki stanowiące własność prywatną w
wieku 3-5 lat. Badaniami objęto 39 samic. Wszystkie suki
były w odstępie rocznym szczepione przeciwko nosówce,
chorobie Rubartha, parwowirozie, leptospirozie i wściekliź-
nię oraz odrobaczane w cyklu półrocznym. W obserwa-
cjach ujęto jedynie te samice, którym nie podawano wcze-
śniej żadnych preparatów antykoncepcyjnych i poronnych
oraz nie stosowano w dłuższym okresie czasu glikokońy-
kosterydów.

Badane suki podzielono na dwie grupy. Do grupy I za-
kwalifikowano 13 suk następujących ras: czarny terier ro-
syjski (2 suki), dog de bordeaux (2 suki), owczarek nie-
miecki (4 suki), doberman, west highland white terier, ma-
stiff angielski, bouvier des flandres, pudel duży. Samice te,
mimo wielokrotnych prób, nie zostały dotychczas pokryte
pTzęz samca ze względl na brak odruchu tolerancji w trak-

cie wcześniej przebiegających cykli jajnikowych. Kontrolne
badanie ginekologiczne dwóch poprzednich cieczek wy-
kazało słabo wyrazone objawy kliniczne fazy proestrus i
oestnts, przy skąpej ilości wypĘwu z dróg rodnych, led-
wie dostrzegalnym obrzęku sromu i braku odruchu tole-
rancji samca. Badanie palpacyjne i waginoskopowe wy-
kluczyło wady anatomiczne uniemożliwiające lub utrud-
niające krycie. Badanie cytologiczne wymazów pochwo-
wych wykazywało wzrost odsetka komórek eozynolrlnych
maksymalnie do 60%o. Kolejne badania nie wykazywĄ
dalszych progresywnych zmian w zakresie proliferacji
i zŁttszczania nabłonka pochwy, przy czym obraz cytolo-
giczny wymazów pochwowych u tych zwierząt nie zmie-
niał się przez okres 3-7 dni, po czym odsetek komórek eozy-
nofi lnych ulegał spadkowi.

Do grupy II, liczącej 26 suk, zakwalifikowano samice
następuj ących ras : czarny terier rosyj ski, dog niemiecki (2
suki), dog de bordeaux (2 suki), owczarek niemiecki (2
suki), sznaucer olbrzym, seter angielski, briard (2 suki),
skye terier (2 suki), szkocki terier (2 suki), rhodesian rid-
geback, labrador retriever, barneński pies pasterski (2 suki),
nowofunland (4 suki), whippet, bouvięr des flandres (2
suki). Samice te pomimo wykazywania odruchu tolerancji
i wielokrotnych kryc w cyklach poprzedzających nie byĘ
ciężame. U suk tych - podobnie jak w grupie I, kontrolne
badanie ginekologiczne 2 poprzedzających cykli jajniko-
wych wykazało słabo zaznaczonę symptomy fazy proeshus
i'oestrus.Dotyczyło to zarówno objawów klinicznych jak i
zmlan cytologicznych wymazów pochwowych, gdzie mak-
symalny odsetek komórek eozynofilnych wyniósł 60%.
Pomimo tego objawy tolerancji samca były na ty\e wyraź-
ne, że u suk przeprowadzono kilkukrotne krycie w odstę-
pach 2-dniowych w fazię rui właściwej (oestrus), aż do
rozpoczęcia fazy porujowej (dioestrus). Samice były kryte
samcami o płodności sprawdzonej w ostatnich 2 miesią-
cach w próbach biologicznych oraz po kontrolijakości na-
sienia przeprowadzonej 3-7 dni przed pierwszym kryciem.

lJ żadnej z samic obu grup ujętych w obserwacjach ba-
danie bakteriologiczne wymazów pobranych z pochwy
właściwej nie wskazywało na zakaźny charakter zaburzęń
płodności.

Zwierzęta poddane zostały również kontroli ultrasono-
gr aftcznej j amy brzuszn ej . Jedynie s ami ce b ez wido cznych
zmian chorobowych w zakresie macicy i jajników zostały
uwzględnione w dalszych badaniach.

Podczas cyklu płciowego u zakwalifikowanych do le-
czenia suk dokonywano wnikliwej oceny przebiegu fazy
proestrus i oestrus za pomocą metod badania klinicznego
i laboratoryjnego. W odstępach 2-dniowych określano cha-
rakter wypĘrvu z dróg rodnych, nasilenie i charakter obrzę-
ku sromu, objawy tolerancji (odchylenie na bok ogona,
akceptacja) w obecności samca. Równocześnie pobierano
materiał do badań cytologicznych wymazów pochwowych
(23). Preparaty poddawano ocenie po ich zabarwieniu
zmodyfikowanąmetodą Shorra (26,32). W wyniku oceny
morfologicznej 300 komórek określano odsetek komórek
eozynofilnych - skeratynizowanych posługując się przyję-
tą współcześnie klasyfi kacj ą clologiczną komórek nabłon-
ka pochwy suk (l6). Od badanych suk pobierano również
krew z żyĘ dostopowej bocznej (5 ml) oraz wirowano ją



(2000 g) w celu uzyskania surowicy, w ktorej oznaczano
stęzenie progesteronu za pomocą dostępnego w handlu
półilościowego testu ELISA. Zęstaw ten pozwala na po-
miar stęźenia progesteronu w czterech zakresach: < l ng/
m7, I-2,5 ng/ml, 2,5-8 nglml i > 8 nglml.

Moment zasto s owania terapii hormonalnej w y znaczano
w oparciu o wyniki badań klinicznego orazzmiany obrazu
cytologicznego wymazów pochwowych, Podstawą do in-
terwencj i farmakolo gicznej było zatrzymanie progresyw-
nych zmian cltologicznych i klinicznych w przebiegu ciecz-
ki. Leczenie podejmowano w sytuacji, gdy w dwóch kolej-
nych b adaniach przeprow adzany ch w o dstęp i e 2 - dniowym
nie dochodziło do wzrostu odsetka komórek eozynofilnych
-powierzchniowych i nie obserwowano postępów w obja-
wach klinicznych cieczki. Następnego dnia po badaniu
wykazującym powyzsze zabltzenl,e cyklu rujowego sami-
com podawano jednorazowo eCG, w iniekcji domięśnio-
wej, w dawce 5 j.m./kg masy ciała. U suk wykazujących
odruch tolerancji 48 godzin po iniekcji eCG przeprowa-
dzano pierwsze krycie samcem o sprawdzonej płodności.
W miarę pojawiania się odruchu tolerancji przeprowadza-
no w odstępach 2-dniowych dalsze krycia, aż do zakończe-
ntafazy oestrus.

W trakcie fazy oestrus, w odstępach 2-dniowych prze-
prowadzana była w dalszym ciągu cytologiczna kontrola
wymazów pochwowych. Badania te wykonywano az do
pojawienia się cytologicznych symptomów fazy dioestlas
(20). W 6 i 14 dniu po iniekcji eCG u wszystkich badanych
suk oznaczano stężenie progesteronu we krwi obwodowej.

4 tygodnie po pierwszym kryciu u suk przeprowadzano
badanie ultrasonograftczne jamy brzusznej przy użyciu 5
i 7 ,5 MHz głowicy sektorowej w celu potwierdzenia ciĘy.
Ponadto przeprowadzano monitorowanie prawidłowości
przebiegu ciĘy t porodu u samic ciężamych, Illb fazy dio-
e s tru s l nie ciężarnych, odnotowuj ąc ws zystkie zacho dzą-
ce komplikacje. Ocenie poddawano ll,czbęlrodzonych mio-
tów pochodzących od badanych samic. Odnotowywano
równiez liczebnośc miotów i liczbę ż;ywych szczeniątw mo-
mencie narodzin.

Wyniki iomówienie
Po podaniu eCG doszło do pojawienia się odruchu

tolerancji w obecności samca u 7 suk I grupy (ab, 1).
Równocześnie u ponad połowy samic dochodziło do
progresywnych zmian w obrazie cytologicznym wy-
mazów pochwowych, czego nie obserwowano we
wcześniej s zy ch badaniach kontrolnych cykli płcio-
wych. U 12 samic po podaniu eCG odnotowano po-
stępujący wzrost stęzenia progesteronu w krwiobie-
gu. W 6 dniu po iniekcji hormonu stężenie progeste-
ronu u 5 suk wynosiło 1-2,5 nglml, a u 7 suk mieściło
się w granicach 2,5-8 nglml. W 14 dniu po iniekcji
eCG stęzenie progesteronu było wyższe niż 8 nglml
u 12 samic. Poziom progesteronu wyższy nlż I nglml
przemawia za aktywnością lutealną jajników samic
tego gatunku zwierząt (16). U suk w okresie owulacji
stężenie progesteronu mieści się w granicach2,5-5 ngl
ml, a podczas zapłodnienia wynosi ono 6-8 nglml.
W fazie porujowej (dioestrus) stężenie tego hormonu
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w krwiobiegu osiąga wartości 15-60 nglml (18, 21).
Można zatemprzypuszczać, że u 12 suk grupy I wy-
stąpiła owulacja i doszło do ukształtowania się ciałek
żołty ch. B ad an i e ultra s on o gr aftc zne p rz ep row a dzone
28 dni po pierwszym kryciu wykazało obecność pło-
dów u wszystkich 1 wykazujących odruch tolerancji
i pokrytych suk. Z tej grupy 6 suk urodziło prawidło-
wo rozwinl,ęte szczenięta w spodziewanym terminie.
U jednej suki w 55 dniu po pierwszym kryciu stwier-
dzono obecność ropnego wypĘrvu zdrogrodnych. Ba-
dani e ultras ono grafi czne j amy br zusznej przeprowa-
dzonę u tej samicy wykazało obecność 3 marlwych
płodów w obrębie macicy. Płody te wydobyto chirur-
gicznie drogą cesarskiego cięcia. Liczebność miotów
w grupie I wynosiła od 1 do I0 szczeniąt (średnio 4,2)
i nie odbiegała od plenności typowej dla ras ujętych
w eksperymencie.

W II grupie odruch tolerancji w obecności samca
obsetwowano w trakcie ctęczkt u wszystkich26 sa-
mic (tab. 2), podobnie jak miało to miejsce w trakcie
cykli kontrolnych. U większości suk po iniekcji eCG
dochodziło do progresywnych zmlan obrazu cytolo-
gicznego wymazów pochwowych. Stwierdzono w nich
wzrost odsetka komórek eozynofilnych do wartości
sięgających maksymalnie 90- 100% , czego nie obser-
wowano w trakcie wcześniejszych cieczek.

Odnotowany w grupie II wzrost stęzenia progeste-
ronu w trakcie przebiegu cyklu płciowego przemawia
zatym, że u21 suk doszło do owulacji ipóźniejszego
rozwoju ciałek żóŁtych. W 6 dniu po iniekcji eCG stę-
żenie progesteronu u 3 suk wynosiło I -2,5 ngl mI, l 12
samic 2,5-8 nglml, a u dalszych 6 suk przewyższało
ono 8 nglml, U pozostałych 5 samic stęzenie tego hor-
monu znajdowało się w tym czasie na poziomie pod-
stawowym, tzn. było ono nizsze ntż I nglml. U tych
samic w 14 dniu po iniekcji eCG stężenie progestero-
nu znajdowało się w dalszym ciągu na poziomie pod-
stawowym. Natomiast u każdej z2I pozostałych suk
poziom progesteronu w tym czasie był wyższy od 8

nglmI.
Spośród 26 pokrytych suk grupy II badanie ultraso-

nograftczne wykonane 28 dni po pierwszym kryciu
wykazało u 15 samic obecność pęcherzy płodowych.
Jedenaście suk urodziło drogami naturalnymi zdrowe
i żywotne szczeniętaw spodziewanym tetminie, nato-
miast u 4 pozostałych zwierzątkonieczne było prze-
prowadzenie zabiegu cesarskiego cięcia. Liczebnośc
zyr,vych szczeniąt w miotach uzyskanych w grupie II
wahaŁa się w granicach I-I2 (śr. 6,1). Należy dodać,
iż w 8 przypadkach Iiczba noworodków w miocie
wynosiła 6 i więcej szczeniąt.

U jednej suki grupy II stwierdzono w trzecimtygo-
dniu po pokryciu ropne zapalenie macicy, w zwtązku
z czym dokonano u niej zńtegu owariohisterektomii.
U pozostałych 10 samic, u których nie doszło do roz-
woju ciąży, nie zaobserwowano równiez żadnychpa-
tologicznych zmian w zakresie narządu płciowego.



Wykazujących objawy tolerancji samca

Wykazujących wzlost lE*

Wykazu jących wztost stężenia
progesteronu

Sukipokryte (%)

Suki szczenne-USG (%)

Suki oszczenione-poród (%)

Liczba żywych szczeniąl w miocie

Liczba miotów martwych (%)

Sukinieszczenne (%)

badano badano

7 (53,8%)

7 (53,8%)

6 (46,2"/"|

1-10 (śt.4,2)

1 (7,6%)

6 (46,2%)

Tab. 1. Pojawianie się odruchu tolerancji, zmiany obrazu cytologicznego i stęże-
nia progesteronu oraz wyniki krycia suk w grupie I po podaniu eCG (n : 13)

Objaśnienie: *wzrost w stosunku do dnia iniekcji ęCG tzw. IE indeksu eozynofilowego
- odsetka komórek kwasochłonnych w obrazie cytologicznym wymazów pochwowych

Tab. 2. Pojawianie się odruchu tolerancji, zmiany obrazu cytologicznego i stęże-
nia progesteronu oraz wyniki krycia suk w grupie II po podaniu eCG (n : 26)

Objaśnienia: *wzrost w stosunku do dnia iniekcji eCG tzw, IE indeksu eozynofilowego
- odsetka komórek kwasochłonnych w obrazie cytologicznym wymazów pochwowych,
x*62 dnia po pierwszym kryciu drogą cesarskiego cięcia wydobyto 1 żywe szczenię
i 2 martwe płody

Uzyskane w niniejszych badaniach stężenie proge-
steronu w 6 dniu po iniekcji eCG mieszczące się
w większości przypadków w granicach 1-8 nglml (u
efektywnie leczonych suk) jesttypowe dla fazy oeshus,
zarówno indukowanej hormonalnie (10, 27, 3I), jak
i występującej spontanicznie (37), Stwierdzonę w 14
dniu po podaniu eCG stęzenie tego hormonu wyno-
szące powyżej 8 nglmljest charakterystyczne dlafazy
dioestrus lub końcowej fazy rui właściwej (oestrus),
bez względu na to, czy pojawiła się ona spontanicz-

nie, czy została wywołana za pomo-
cą środków farmakologicznych.

Odsetek suk, które urodzlŁy zdro-
we szczenięta, wynoszący w I i II
grupie odpowiednio 46,20ń i 57,7o^
wydaje się obiecujący, mając na
względzie fakt, że wcześniej mimo
wielokrotnych prób krycia u samic
tych nie dochodziło do rozwoju cią-
ży.W doświadczeniu ujęto przecież
suki, u których w kontrolnym bada-
nill p opr zedzaj ącym c ie czkę vłykaza-
no zabvrzenia odruchów płciowych
(I grupa) i zmiany cytologiczne wy-
mazów pochwowych wskazujące na
zaburzenia w doj rzewaniu pęcherzy-
ków j ajniko!\rych i nieprawidłowości
procesu owulacji (I i II grupa). War-
to przypomntec,że w I grupie samic
u ponad połowy suk doszło do zmian
proglesywnych w zakresie polifera-
cji nabłonkapochwy i pojawienia się
odruchu tolerancji, w stopniu które-
go nie obserwowano w trakcie wcze-
śniej przebiegających cykli kontrol-
nych. W tej grupie suk gotowość do
kryciawystępowała jedynie u samic,
u których obserwowano postępujące
zmlany obrazls clologicznęgo wy-
mazów pochwowych i sukcesywne
zwiększanie się stężenia progestero-
nu we krwi obwodowej. W przypad-
ku, gdy zabrakło pierwszego z W-
mienionych elementów, tj . prawidło-
lvych zmlan obrazu cytologicznego
wymazow pochwowych (niski sto-
pień estrogenizacji) - akceptacja nie
występowała.

W dostępnym piśmiennictwie ist-
nieją dane, ze odruch tolerancji w
obecności samca pojawia się u suk
w wyniku sekwencji hormonalnych
pr zemian prowadzących do wzro stu
i poźntejszego spadku stężenia 17 -B
estradiolu, z następującym w dalszej
kolejności wzrostem stężenia proge-
steronu (11, 12,37). Concannon
i wsp. (l2) oraz Wildt i wsp, (37)

stwierdzili, że ftzjologtcznie faza oestrus pojawia się
po specyficznej sekwencji przemian hormonalnych po-
legających na wzroście stężenia 17-B estradiolu po-
cząwszy od wartości podstawowych (8-15 nglml) do
maksimum (40-80 pglml), przedowulacyjnym wyle-
wie LH (średnio 45,1nglml) orazpostępującym wzto-
ście stężenia progesteronu. Wydaje się zatem,iżw ni-
niejszym eksperymencie jednorazowa dawka eCG
mogła przyczynic się w wielu przypadkach do rozwo-
ju pęcherzyków jajnikowych i późniejszego wytwo-

Wykazujących objawy lolerancji samca

Wykazujących wzrost lE*

Wykazujących wzrost stężenia
ptogesteronu

Suki pokryte (%)

Suki szczenne-USG (%)

Suki oszczenione-poród (%)

Liczba żywych szczeniąl w miocie

Liczba miotów mailwych (%)

Suki nieszczenne (%)

Powikłania-lopne zapalenie macicy

26 (100%)

15 (57,7%)

15 |57,7"/"|

1-12 (śr. 6,1)

1 (część miotu)-- (3,8%)

1,1 (42,3%|

1 (3,8%)



tzęniatkanki luteinowej w obrębie jajników u suk. Tezę
tę p otwierd zaj ą zar owno pro gre syw ne zmiany indek-
su eozynofilowego w obrazie cytologicznym wyma-
zów p ochwowych, świ adcząc e o e stro geni zacji nar zą-
du płciowego, jak i następujący później wzrost stęże-
nia progesteronu, obserwowany u większości badanych
suk. Wzrost stężenia progesteronu wskazuje na nasi-
loną aktywno ś c s ekre cyj ną tkanki luteinowej or az p o -
średnio przemawia za zaistnlałą owulacją. Brak poja-
wienia się odruchu tolerancji u 6 suk grupy I może
zatem wynikać z fakbl,, że podjęte leczenie nie dopro-
w adziło do wyzwolenia wspomnianych ftzj olo gicz-
nych mechanizmów regulacyjnych. Wydaje się, że
wśró d przy czy n te go stanu w p ierw s zym rzędzie naIe -
ży brac pod uwagę niedostateczny stopień estrogeni-
zac j i nar ządll p łc i owe g o . Z a te zątąpr zęmaw ia fakt, iż
u 5 suk, u których nie obserwowano zmlal7 obrazu
cytologicznego wymazów pochwowych po iniekcji
eCG, nie wystąpił również odruch tolerancji.

Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie dlaczego
u części suk grupy II wystąpił odruch tolerancji w obec-
ności samca pomimo, żę nte potwierdzono u nich
cyto 1o gic znie wys oki ej e stro geniza cji nar ządu płcio -
wego oraz nie zaobserwowano wzrostu stężenia pro-
gesteronu. W.rdlje się zatem, że tŁumaczenie mecha-
nizmu pojawienia się behawioralnych symptomów rui
wyłącznie sekwencją przemlan hormonalnych, tj.
wzro stem stężenia e stro genów i p oźniej szym - pro ge-
steronu jest nieco uproszczone. Należy bowiem pod-
kreślić, że podczas flzjologicznego cyklu rujowego,
do objawów tolerancji w obecności samca dochodzi u
suk nierzadko jeszcze przedwylewem przedowulacyj -
nym LH (18, 36), tj. w czasie, gdy stęzenie progeste-
ronu znajduje się na poziomie podstawowym (< 1 ngl
m1). W badaniach własnych u 5 suk grupy II stwier-
dzono gotowość do krycia, mimo tego,że u samic tych
nle wykazano wzro stu stężenia pro ge steronu p o lecze -
niu eCG. Za pojawienie się odruchu tolerancji u suk
odpowiedzialny może byc zatem daleko bardziej zŁo-
ż o ny me ch anizm zw uązany z funkcj o no wani em ukł a-
du neurohormonalnego.

W badaniach nad indukcjąrui i owulacji u suk w fa-
zl,ę anoestrus za pomocą iniekcji gonadotropiny ko-
smówkowej klaczy w odstęp ach 2 4 - go dzinnych Thun
i wsp. (34) stwierdzlli, żę do wzrostu stężenia proge-
steronu dochodzi począwszy od 5 dnia podawania
eCG. Dziesięć dni odrozpoczęcia terapii, tj. w czasie,
gdy samicom podawano hCG, stęzenie progesteronu
wynosiło już średnio ok. 3 nglml surowicy. Można
zatem przypvszazac, iż Iuteinizacja pęcherzyków j aj -
nikowych oraz być możę równiez, indukcj a owulacj i,
j est możliw a za pomocąpodawania preparatów zawie-
rających eCG - bez konieczności stosowania hCG.
Jeśli jest to możliwe po cieczce indukowanej hormo-
nalnie, to wydaje się również prawdopodobne przy
leczeniu zaburzeń spontanicznie występuj ącej ciecz-
ki. Tezę tę wydają się potwierdzać wyniki uzyskane
ptzez Moses i Shille (27),którzy wzrost stężenia pro-

gesteronu następujący po spadku poziomu 17-B estra-
diolu uzyskali dopiero po podaniu FSH, podczas gdy
wcześniejsza tntekcja LH nie wyzwalała jeszcze tego
rodzaju oddziaływania na czynność jajnikow. Podob-
nie Renton i wsp. (30) oraz Karczewski (25) uzyskali
objawy tolerancji u suk przy indukcji rui jedynie za
pomocą eCG. Obecnie j ednak ru§nowym postępowa-
nl,ęmprzy zaburzęniach owulacji u suk jest próbabez-
p o średniej indukcj i j aj e czkowania za p omo c ąhC G lub
po średnio - przy lży ciu analo gu GnRH (6, 17 ), pomi-
mo ryzyka wywiązania się schorzeń macicy w pierw-
szym i niskim efekcie terapeutycznym w drugimprzy-
padku (16).

W II grupie samic badanie cytologiczne wymazów
pochwowych przeprowadzone 2 i 4 dnla po iniekcji
eCG przem awia za prawidłowym rozwoj em pęcherzy -
ków jajnikowych, odpowiednio u 15 i 19 suk. Pomi-
mo, iż wzrost stęzenia progesteronu powyżej 8 nglml
(I4 dzień po iniekcji eCG) przemawia za prawidło-
wym przebiegiem owulacji u 2 1 samic, to ciĘa zosta-
ła potwierdzonaw odniesieniu do 15 suk. Tak więc u
6 suk, u których jak można przypuszczaó, doszło do
owulacji i uformowania się ciałek żołtych, nie doszło
jednak do rozwoju ciązy,Przyczyny tego faktu należy
upatrywać albo w zaburzentach samego procesu za-
płodnienia, albo tęż w komplikacjach zaistniałych
w trakcie implantacji lub rozwoju zarodków i płodów.
Z piśmiennictwa wiadomo (22), że dotychczas nie
opracowano niezawodnej metody diagnostycznej po-
zwalającej jednoznacznie potwierdzic ciĘę u suk do
3 tygodnia.

Wśród przyczyn niepłodności suk, u których docho-
dzi do owulacji brać pod uwagę należy upośledzenie
procesu implantacji na skutek zmtanw strukturze eł-
dometrium. Zmiany te mogą być indukowane przez
zaburzenta przebiegu cyklu płciowego lub hormony
egzogenne estrogeny i gestageny (16). Zatempraw-
dopodobne jest, że brak ciĘy w części przypadków
ujętych w niniejszym doświadczeniu mógł być para-
doksalnie spowodowany przez, potwierdzony w pra-
cy, korzystny wpływ eCG na dojrzewanie pęcherzy-
ków jajnikowych. Syntetyzowane w ich obrębie es-
tro geny wy zw alająprocesy pr ow adzące do obrzęku,
proliferacji łożyska naczyniowego i rozbudowy endo-
metrium (19). Można zatemprzyplszczać, że w nie-
ktory ch pr zypadkach efektem p odani a eC G mo gła być
nadmierna estrogenizacja, która wywołując subtelne
zmiany strukfury błony śluzowej macicy uniemozli-
wiła implantację i rozwój cĄzy.

W dostępnym piśmiennictwie istnieje szereg infor-
macji na temat potencjalnych niepożądanych działan
ubocznych wynikających z podawania preparatów za-
wierających eCG w dawkach wielokrotnte wyższych
od zasto sowanej w niniej szej pracy. Efekty te uwidacz-
niają się w szczegolności w sytuacjach długiego po-
dawania stosowanej powszechnie dawki wynoszącej
20-44 j.m./kg masy ciała lub 500 j,m.lzwierzę (2,8,
28). Renton i wsp. (30) podając sukom 500 j.m. eCG



l

zjolo glcznych. Dochodziło ponadto do upo śIedzenta
działalności ciałek żoĘch, czego wyrazem była przed-

tow eCG może doprowadzićnieĘlko do zablrzeńprze-
biegu fazy \utea|nej, ale równiez, poptzęz wywoływa-
ni ę nadmi ernej e stro ge nizacjt, p owo dowa ć mo że zabu -
rzęniaprocesu owulacj i, rozwoj u oo cytów or az ntepr a-

widłowości dojrzewania moruli do stadium blastocy-
sty. Amold i wsp. (3) wymieniającĘ sze
ubocznych powstĄch w wyniku l0-dnio
wania eCGw dawce 20 j.m./kgmasy ciała.

ka ta jest około 4 do 8 razy mniejsza od stosowanej
zwykle w zabutzęniach cyklu płciowego u suk. Jej

dalsze zmniejszanie nie przyniosło spodziewanych
efektów terapeutycznych (brak wpłyvrąl na przebleg
cieczki i płodność), a zwtększanie nie wydawało się
wskazane, bowiem nie przynoslŁo znaczącej poprawy
e fektów |e czenta, zwiększaj ąc j e dyni e mo żliwo ść p o -
jawienia się komplikacji. Według opinii autorów klu-
czowy dla powodzenla zastosowanej metody postę-
powania jest właściwy moment podania preparatu.
W niniejszych badaniach eCG podawano w momen-
cie, gdy stwierdzano symptomy
hamowaniem dojrzewania pęch
i brakiem nasilenia objawów estrogenizacji. Jak się
wydaje w wielu przypadkach metoda ta okazaŁa się
s kute c zna. N astęp ował b owi em (zahamow any ttpr ze d-
nio) dalszy wzrost pęcherzyków jajnikowych z owu-
lacj ą i uformowaniem ciałek żółĘ ch,

W każdym przypadku braku efektywności przyjętej
metody postępowania, w odniesieniu do kazdej suki

estrus.
O ile przyczyny braku ciąży są dyskusyjne w st9-

sunku dó części samic, które pomimo owulacji nie byĘ

się nieskuteczny.
Pomimo, że plenność w odniesieniu do uzyskanych

miotów mieści się w fizjologicznych granicach, to

funland (2 suki). Wydaje się, ze możebyctozwtązane
z I,I|I go

nPoF'
p ny le-

sków.
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BRAUN U., STEHLE C., EHRENSPERGER F.:
Objawy kliniczne i leczenie listeriozy u 67 owiec i
kóz. (Clinical findings and treatment of listeriosis
in 67 sheep and goats). Vet, Rec. l50,38-42,2002 (2)

Badaniem kJlnicznym i leczeniem objęto zł5 owiec i 22 kozy chorc na Iiste-
riozę U 55 zwierząt chorobę rozpoznano u oparciu o występowanie takich ob-
jawów klinlcznych jak: ataksja przedsionkowa, kołowacizna, jednostronne za-
burzenie czynności nerwów czaszkowych U 12 zwterząt ostateczne rozpozna-
nie cboroby bvło nrożliwe na podstawie wyników sekcji Do typowych zmlarl
hellatologicznych i biochemicznych należała rvysoka wartośó hematokrytu wy-
nosząca 37,1-54%) u 16 sztuk, wysoki poziom białka całkowitego w surowicy
k-wi (7ó-l10 g/L) u 33 sztuk, wysokie stężenie bilirubiny ( 4,9-16.2 glnol/L)
u 39 zwierząt, wysoki poziom azotu mocznikowego (7,1-16,2 mmol/L) u 28

sztuk U 28 sztuk wystąpiła kwasica metaboljczna. Pominro zastosowanego le-
czenia (terapia antybiotykowa, 50% roztwór dwuwęglanu sodrr, glukoza, flumik-
syn-neglumina w dawce 2,2 mg/kg rł, odstępach 24 godz) l0 sztuk wyJeczono,
pozostałe skicrowano do uboju Spośród l5 sztuk leczonyclr chloramfenikolem
(20 mg/kg w odstępach 8 godz) przeżyła l sztuka, z grupy 9 zwierząt leczonych
gentamycyną (3 ng/kg co l2 godz) łącznie z amoksycyliną (7 mg/kg co 24
godz)przeżyło6sztuk.
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BIRTLES R. J., LAYCOCK G., KENNY M. J.,
SHA\ry S. E., DAY M. J.: Częstotliwość występo-
wania Bartonella sp., powodującej bakteriemię
u zwierząt domowych i towarzyszących w Zjedno-
czonym Królestwie. (Prevalence of Bartonella sp.,
causing bacteraemia in domesticated and compa-
nion animals in the United Kingdom). Vet. Rec. 151,
225-229,2002 (8)

Próbki krwi pobierane n]tynowo do badań helnatologicznych ]ub rvjrusoIo-
gicznych badano hodowlanię w kierunku obecności Baftonella sp Ogółem prze-
badano 691 próbek pochodzących od 6l5 zrł,ierząt; 395 próbek pochodziło od
360 kotów, 239 próbki pobrano od 2l1 psów, 39 od 2] koni, 17 od 16 krów
i 1 por,hodziła od goryla Z35 (9,4%) próbek pochodzących od 34 kotów wy-
osobniono Baftonella U pozostałych gatunków zwierzal nie stwierdzono obec-

nosci tego drobnoustroju. Analiza produktów amplifikacji genu lb SrRNA po-
twierdziła przypllszczente. że 30 kotów było zakażolych przez Bańonc}la hen-
selae genotyp 1l Dwa koty były zakazone przez Baftonel}a hense}ae genotyp I,

dwa były zakażone obydwoma genotyparrri Battone]]a hense]ae U kotów star-

szycl:'znacznie częściej u,ystępowała bakteriemia aniżeli u osobników młod5,gh

G.


