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Summary

After intramuscular injections of LPS in prepubertal female pigs, the content of GnRH in the median
eminence and in the ventral h}pothalamus did not undergo any significant change. After intravenous infusion
of LPS, a lower content level of GnRH was found in rats at the hypothalamus. Regardless of their physiological
state and the method of introducing bacteria or LPS into their bodies, in mares, cattle and pigs the concentration
of H and F'SH significantly dropped and account parameters ofthe pulsatory release ofgonadotrophins changed.
A lower P4 content was recorded in mares with postpuerperal infection five days prior to its luteolytic fal|.
Afterwards, a low hormone level was sustained up to the end of the estrous cycle. In cattle the infusion of
bacteria or LPS into the uterus had no detectable effects on the P4 concentration. However, after
intravenou:sly injecting LPS, the P4 concentration initially rose and then following the passage of more hours
significantly fell. Still, the changes in P4 content had no influence on estrous cycle. In pigs, after intravenous
and intraovarian (into the hilus of both ovaries) injection with bacteria or LPS, the content of P4 fe|l
significantly. However, after the infusion of LPS into the hilus of one ovary, a rise in P4 content was noted.
After the infusion of LPS into the hilus of both ovaries in pigs, the concentration of A4 and T fell significant|y.
The injection of inflammatory substances into the parenchyma and hilus of both ovaries caused a significant
decrease in the concentration of T and an increase in ,Ą4 content. Concentrations of androgens remained
unchanged after introducing LPS intramuscularly or into the hilus of one ovary. Afier infusions of bacteria or
LPS into the uterus, ovarian hilus, and intravenously, the concentrations of El and E2 were very low, often
below detection in cattle and pigs. Only in prepubertal pigs did intramuscu|ar injections of LPS have no effect
on E2 concentration. Regardless of the physiological state and method of introducing bacteria or LPS into
their bodies, the concentration of C was always significantly increased in cattle, goats, and pigs. The presence
of bacteria and LPS in the bodies of the mares, dairy cows, goats, and pigs contributes to the increased
secretion of PGF2a and PGE2 in cattle as well.
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D oty chczas przeprow adzone, j ak i kontynuowane
obecnie doświadczenia na zwierzętach przy użyciu
endotoksyny (lipopolisacharydu, LPS) i bakterii, np.
Escherichia coli, Salmonella Ęphimurium i in. mają
na celu określenie wpływu tych czynników na podsta-
wowe wskaźniki hormonalne (stęzenie hormonu, kon-
centrację receptorów), a w przypadku gonadotropin -
równięż na wartość parametrów pulsacyjnego uwal-
niania. W pracach tych opisano zaburzęnia w przebie-
gu cyklu ruj owego, zmiany horrnonalne w okresie po-
porodowym, a także w czasie ciązy spowodowane
działanięm LP S lub b akteri i, naj c zęś ci ej Gram-uj em-
nych (3, 5,6,9, I0, 14, 15,37).

Zmiany parametrów hormonalnych indukowane
w sposób eksperymentalny są tozsame z tymi, jakie
występująw warunkach naturalnych po infekcjach bak-
teryjnych. Szczególnie duzo uwagi poświęcono oddzia-

Ęwaniu LPS izolowanemu z E. coli bądź S. Typhimu-
rium na stęzenia i pojemność receptorowąhormonów
płciowych odpowiedzialnych za prawtdŁowy przebieg
cyklu rujowego i okresowe zmiany w narządach rod-
nych. Badaniami zostŃy objęte hormony osi podwzgó-
rzow o -pr zys adkowo -j aj nikowej t nadner c zowej, j ak
rownież prostaglandyny: hormon uwalniający gona-
dotropiny (GnRH), hormon luteinizujący (LH), hor-
mon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych (FSH)
oraz hormony steroidowe uwalniane z jajnikow i kory
nadnerczy (4, 7, 1I, 12, 77 -I9, 24, 25, 35).

W opracowaniutymprzedstawiono wpĘw LPS oraz
bakterii na profile hotmonalne, a w przypadku gona-
dotropin równiez na waftośc parametrów pulsacyjne-
go uwalniania. Uwzględniono takżeróżnice, jakie ist-
niej ą pomiędzy intensywnością zmian a dro gą j aką te
patogenne czynniki zostały wprowadzone do organiz-
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mu. Zmlany profili hormonalnych opisano u takich
gafunkow zwierzą| jak: klacze, bydło, kozy, świnie
1szc^lry.

Hotmon uwa!niaiący gonadOtlOpiny (GnRH),
hormon luteinizujący (tH) i homon dojzewania

pęchezyków jajnikowych (FSH)

IJ niedojrzaĘch płciowo loszek domięśniowe iniek-
cje LPS (dziennie 2 x 2 mg) izolowanego z bakterii
E. coli przeprowadzone w ciągu kolejnych 4 dni nie
miaĘ wpĘrłu nazawartość GnRH w wyniosłości po-
środkowej i w części podstawnej podwzgotza (13),
W b adani ach przeprow adzony ch na szczur ach do zyl-
nie podany LPS (250 pglkg m.c.) spowodował obni-
żonązawartośc GnRH w podwzgórzu i istotne zmia-
ny parametrów pulsacyjnego uwalniania gonadotropin.
W przypadku LH, LPS obntżył amplitudę i częstotli-
wość pulsow oraz maksymalnąwartość i ilośc uwol-
nionego hormonu. Równiez wartości podstawowe LH
były istotnie obnizone. Wpływ LPS na FSH był mniej
widoczny i przejawlł się w zmniejszeniu całkowitej
ilości uwolnionej gonadotropiny i w obnizeniu war-
tości podstawowych hormonu (31). U jałówek, tuz po
rui LPS (5 pglkg m.c.) izolowany z E. coli był poda-
wany w 10 domacicznych infuzjach co 6 godzin. Stę-
żęniaLH w krwi obwodowej u jałówek kontrolnych
byĘ niskie do 60 godzin po rui, Następnie w ciągu
kilku kolejnych godzin stwierdzono znaczny wzrost
L H. Prz e dowulacyj ny wyrzut LH trw ał pr ze c i ętni e 5, 6 7
+0,57 godz. osiągając średniąwartość 63,33 nglm]'
U jałowek doświadczalnych w analogicznym okresie
l póżniej aż do 84, godz. po rui stęzenia LH nie prze-
WoczyĘ wartości podstawowych. Ponadto, całkowita
ilość uwolnionego LH była istotnie wyższau jałowek
kontrolnych (26 -3 0), W badaniach przeprow adzony ch
na niedojrzałych płciowo loszkach w ciągu 4 kolej-
nych dni, 5 godz. po domięśniowej iniekcji LPS (dzien-
nie 2 x 2 mg), stęzenia LH w krwi obwodowej w po-
równaniu z gntpą kontrolną byĘ istotnie obnizone.
Jednak warto ś ó p arametrów pulsacyj ne go uwalniania
LH, tj.: częstotliwość, amplitudai czas trwania pulsów
nie zmieniĘ się, Ponadto, określana w tym doświad-
czeniu koncentracja receptorów LHlhCG w ścianie
pęcherzykow jajnikowych nie uległa istotnym zmla-
nom ( 1 3). W innym doświadczeniu przeprowadzonym
na loszkach, w którym do miązszu i wnęki jajników
wprowadzono środki zapalentotw órcze (rozcieńczo-
na w wodzię I : 2 zawiesina terpentyny i formaliny
w dawce 1 ml), wytworzony stanzapalnyjajnikow spo-
wodował istotne obniżenie stęzenia LH . Zaw artość LH
w badanych próbach krwi była p ontżej czułości meto-
dy (8,21). Podawanie loszkom do wnęki jednego jaj-
nika LPS (dziennie 2 x 2mg) w okresie od 15. do 19.
dnia cyklu lub bakterii E. coli (107 bakterii w 1 ml)
w 15. dniu cyklu, spowodowało w porównaniu ze
nvierzętami kontrolnymi istotne obniżenie stęzenia LH
w okresie od20. do 3. dnia następnego cyklu (15, 16).
W b adaniach przeprow adzony ch na ctężarnych 1o sz-

kach w 60. dniu ciĘy Cort i wsp. (3)wykazali, że LPS
(3 pglkg m.c.) izolowany z S. Ęphimurium, podany
dozylnie spowodował wystąpienie nieregularnych pul-
sów LH z obniżoną amplitudą wartości, W póżniej-
szych stadiach ciĘy stężenia LH były niskie zę spota-
dycznymi pulsami. Jak sugerująaltorzy, ze względu
na niską zawartość hormonu trudno było ustalić bez-
pośredni wpĘw LPS na hormonalne parametry cha-
r aktery zlj ące uwalni anie LH.

Progestelon (PJ, andlostendion (Aj, testosteron (T),

estlon (E,|, esttadiol (Er) i kottyzol (G)

U zdrowych klaczy, b ez infekcj i p op oro dowych lu-
teolityczne uwalnianie PGF,a rozpoczyna się 14-15
dni po owulacji. IJ klaczy z-infekcją obecność drob-
noustrojów patogennych w macicy powo{11e przed-
wczesne, co najmniej o 5 dni, uwalnianie PGF,a. Kon-
sekwencj ą takiego uwalniania j est luteoliza,' skróce-
nie cyklu rujowego i istotne obnizenie stęzenia Po.
Niski poziom hormonu utrzymuje się zwykle do koń-
ca cyklu (18). U jałówek, domaciczne infuzje LPS
(5 pglkg m.c.) nie mtaĘ istotnego wpĘwu na stęze-
nia Po w przebiegu ałkowita war-
tośó Po w badanym się pomiędzy
grupąkontrolnąa d W innym ba-
daniu przeptowadzonym na jałówkach, po domacicz-
nych infuzjach bakterit E. coli (i09 bakterii w 1 ml)
stężenie P. w krwi obwodowej było istotnie v,ryższe
niżlzwięrzątw grupie kontrolnej. Po dozylnej infu-
zji LPS sło 4 godzinypo iniekcji, Jed-
nak w k ach (tzn. od 12. do 28.) nastą-
piło istotne obnizenie zawartości hormonu, po czym
jego sekrecjapowróciła do normy, a długość cykluru-
jowego nie zmieniła się (10). U loszek po dożylnej
iniekcji LPS (3 pelkem.c.) w 12. dniu cyklu nastąpiło
istotne obnizenie stęzenia P. w granicach od 30-55%
w porównaniu zę zwierzętami w grupie kontrolnej.
Niski poziom Po utrz5rmyr,vał się ok. 36 godzin,po czym
stęzenie hormonu wzrosło przedkońcowym spadkiem
charakterys Ę czny m dla f azy p ęch erzykow ej cyklu ( 3 ).
U świń w 60. dniu ciĘy po doĄlnej iniekcji LPS (3 pgl
,&g m.c.) nastąpiło istotne obnizenie zawartości P. w cią-
gu 30-40 godzin.Póżniej niskie poziomy P. obserwo-
wano aż do pierwszej rui po poronieniu (3). Dojajni-
kowe infuzje LPS (dziennie 3 x 1 mg) do wnęki obu
jajników u loszek w okresie od 14. do 19. dnia cyklu
spowodowały istotne obnizenie stęzenia Po. Obnize-
nię zawartości hormonu w porównaniu zę świniami
kontrolnymi wynosiło 84,60/0 (22). W doświadczeniu
przeprowadzonym równiez na loszkach jednorazowa
iniekcja środków zapaleniotwórczych do miąższu
i wnęki jajników spowodowała istotne obniżenie stę-
żeniaP^ mierzonego w Ęlejarzmowej imaciczno-
jajnikowej (8, 21). Nieco rozbieżne wyniki od przed-
stawionych powyżej uzyskano u loszek po infuzjach
LPS (dziennie2 x 2 mg) i bakterii E. coli (107 bakterii
w 1 ml) do wnęki jednego jajnika. Po infuzjach LPS
stwierdzono istotny wzrost stęzenia Po. Obserwowa-



ny wzrost zawartości hormonu można wytłumaczyó
obecnościątorbieli jajnikowych (15). W grupie loszek,
ktore otrzymywaĘ bakterie nie stwierdzono torbieli
jajnikowych, a wartość zmięrzonego Po w okresie ba-
dań w porownaniu ze zwierzętami kontrolnymi była
istotnie obniżona (1 6).

U loszek po dojajnikowych infuzjach LPS (dzien-

1i9 3.>< 1 mg) do wnęki obu jajnikow stężenia 'Ą1 i .TbyĘ istotnie niższę. Stopień obnizenia w porównaniu
z loszkami kontrolnymi wynosił dla A, 86,00ń, aT -
7 3,}Yo (22). Infuzje środków zapalenicitw ór czy ch do
miĘszu i wnęki obu jajnikow spowodowały istotne
obnizenie stęzenia T w krwi obwodowej i maciczno-
-jajnikowej i wzrost z
wzrost zawaności A,. je
moze jest on związany
wych lub zaburzeniami w przemianie androgenów do
estrogenów (8,22). Po domięśniowych iniekcjach LPS
ntedojrzałympłciowo loszkom (13) lub do wnęki jed-
nego jajnika loszkom będącym w cyklu (15) stęzenia
T był podobne jak u zwierząt kontrolnych w kolej-
nych dniach eksperymentu.

W grupie jałówek kontrolnych stężenia E, ksźałto-
waĘ się na poziomie wartości podstawowych az do
4 godzinprzedwyrzutem LH. W ciągu kolejnych kil-
ku godzin zawartośc E, istotnie wzrosła. U jałówek
po domacicznych infuąach LPS (5 pglkgm.c.) przez
cĄ okres badania stęzenia E, utrzymywĄ się na nis-
kim poziomie. Oprócz tego, ćałkowita wartośc zmie-
rzonego E, u jałówek kontrolnych była istotnie wyż-
sza ntż u zw ier ząt do świadczalnych (28, 29) . U lo szek
ciejamychw 55.-60. dniu ciązy stęzenie E.utrzymy-
wało się na granicy czułości metody. Po dozylnych in-
fuzjach LPS zawartość E, była niewykrywalna. Po
poronieniu obserwowano wzrost poziomu E,, ktory
mógł świadczyc o rozwoju pęcherzyków jajnikbwych.
Oznaczany w tym badaniu siarczan estronu był nie-
wykrywalny u wszystkich roniący ch zw ier ząt (3 ), U lo -
szek będących w cyklu, po iniekcjach LPS do wnęki
obu jaj i E, byĘ bardzo niskie i tyl-
kow n rzeŃyższaływartość 5 pglml
(2ż).W badaniu, w ktorym LPS był infundowany do
wnęki jednego jajnika, stęzenie E. w krwi obwodowej
w dniach infuzji było podobne jak u loszek kontrol-
nych. Jednak w kolejnych dniach i na początku na-
stępnego cyklu zawaftośó E, w porownaniu z grupą
kontrolnąistotnie obniżyIa się. Stęzenie E. w żylema-
ctczno-jajnikowej jajnika infundowanegó i przeciw-
ległego - kontrolnego było również istotnie obnizone
w 7. dniu cyklu (l6). U loszek będących w cyklu po
infuzjachbakterii E. coli do wnęki jednego jajnika stę-
żenięE" w klwi obwodowej w pierwszych dniach eks-
perymentu (tj. od 15-18 dnia cyklu) było podobne jak
u zwierząt kontrolnych. Jednak w okresie okołorujo-
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dowały,zestęzenieestrogenów.ułr.o*|ri|&*ti5"#3-
Tzonę w klwi obwodowej tmaciczno-jajnikowej było
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istotnie obnizone (21). U ntedojrzaĘchpłciowo loszek
domięśniowe iniekcje LPS nie miały wpĘwu na stę-
żeniaE. w krwi obwodowej podczas kolejnych 4 dni
eksperymentu (13),

U jałowek po domacicznej infuzji LPS (5 pglkg
m.c.) stężenia C w surowicy wzrosły (4-10-krotnie)
w ciągu dwoch pierwszych godzin. Następnie poziom
C stopniowo obnizał się, az do czasu kolejnej infuzji.
Całkowita wartośc zmierzonego C była istotnie wyż-
sza w grup ie j ałowek do świ ad czalny ch w porównaniu
ze zwierzętami kontrolnymi (27). U kóz stężenie C
było badane w 3 eksperymentach. W pierwszym LPS
był podany dozylnie i dowymieniowo w dawce 200
i 4000 nglkg m.c. Po dozylnej iniekcji LPS stęzenie C
było istotnie podwyższone, osiągając maksymalne
wartości po upływie 3 godz. Po dowymieniowych in-
fuzjach, pomimo 20-krotnie wyższej dawki LPS,
wzrost stęzenia C nie był tak dynamiczny, a maksy-
malne wartości hormonu stwierdzono dopiero po 4 go-
dzinach, W drugim badaniu stęzenie C było oznacza-
ne po dozylnych infuzjach wzrastających dawek LPS
(0,25,100 i 500 nglkgm.c.) i po podaniu flurbiprofe-
nu (środka hamującego syntezę prostaglandyny F.a).
W doświadczenhl tym ustalono istotną zależnośc po-
między dawkąLPS a stężeniem C. Flurbiprofen poda-
ny 30 min. przed iniekcją LPS, a następnie po 6 godz.
tylko nieznacznie obntżyłzawartośc C w osoczu. Miał
on wpĘw na niskie i średnie dawki LPS, przy dlżych
dawkach nie stwierdzono różntc pomiędzy grupąkóz
z LPS i LPS + flurbiprofen. W trzecim doświadczeniu
stęzenie C było badane po dowymieniowych infuzjach
LPS z zastosowaniem lub nie flurbiprofenu. LPS
w dawce 2000 ng/kg m.c. indukował istotny wzrost C
w osoczu, osiągając maksymalne wartości po upływie
4 godzin. Flurbiprofen podany razęm z LPS spowo-
dował nieistotne obnizenie stęzenia C (23). U niedoj-
rzałych płciowo loszek domięśniowe iniekcje LPS
(2 x 2 mg w ciągu dnia) spowodowaĘ istotny wzrost
stężenia C. Zawartość hormonu była podobna w ko-
lejnych dniach eksperymentu. Wzrost stężenia C na-
stępował 2 godziny po podaniu LPS i trwał ok. 7 go-
dzin ( 1 3).

łostaglandynaFra (PGFra) i E, (PGE2)

U klaczy luteol ityczne uwalniani e P GF,a rczp o czy -
na się zwykle I4.-I5, dnia po owulacji. Poporodowa
infekcja macicy powoduje, ze wysokie stęzenie PGF,a
pojawia się juz 5 dni przed tym terminem (18, l9).
Uwalnianie PGF,a związanejest często z wyciekami
ś luzowo -ropnymi z macicy . W przyp adku przewlekłej
infekcji połączonej z ropomaclczem długość cyklu
rujowego jest często przedłużona.Uważa się, ze bak-
terie patogenne obecne w macicy powodują destruk-
cję elementow endometrium bez możIiwości napra-
wy. Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn które po-
wodują obnizoną sekrecję PGF"a. W takich warun-
kach ilość uwolnionej PGF,a może być niewystarcza-
jąca do wywołania luteolizy-. Utrzymujące się zbyt dłu-
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go ciałko żóŁtę w jajniku uniemozliwia wznowienie
kolej ne go cyklu ruj owe go. Wydaj e się j ednak, że pr zy -
czyn, które powodują powstawanie ciałka żołtego
o przedłużonej sekrecji jest więcej, tymbardztej, że
przy wysokich stęzeniach endogennej PGF,a obser-
wuje się takze obecność takich ciałek w jajnlkach (9.
26). Dowody wskazujące na to, że LPS wpĘwa na
syntezę prostaglandyn były przedstawione już wiele
lat temu przez Skarnesa i Harpera (34) oraz Robertsa
i wsp. (33). Badania te wykazały, że LPS moze byc
częścią poporodowego kompleksu maciczno-jajniko-
we go i j e st potencj alnym czynnikiem uaktywniaj ącym
przemiany kwasu arachidonowego (9).

U bydła, po domacicznychlub dozylnych infuzjach
LPS (5 i 1-5 pglkg m.c.), wysokie stęzenia metabolitu
1 3, 1 4-dihydro- 1 5 -keto-PGFra-(PGFM) w krwi obwo-
dowej pojawiły sięjuz od 1. do 4. godztny po zabiegu.
Wysoki poziom PGFM utrzymywał sięprzez ok. 6-8
godz., a po 10 godz. wartości wracaĘ do normy (2,
I0,29). U krow bez powikłań poporodowych najwyż-
sze stęzenie PGFM stwierdzano w dniu porodu, po-
tęm zawartość hormonu w ciągu 15 dni obnizała się
do wartości podstawowych. U krów z zatrzymaniem
błon płodowych i z towarzyszącą infekcją macicy
wysokie poziomy PGFM obsetwowano dopiero 1. lub
ż, dnia po porodzie. Następnie stężenia PGFM obni-
zył się do niskich wartości 9.-10. dnia po porodzie
(20). Wydaje się, ze wysoki poziom PGFM związany
jest z obecnościądrobnoustrojów patogennych w ma-
cicy. U któw z poporodowym endometritis Mateus
i wsp. (2 4) wykazali do datnią korelacj ę pomiędzy stę-
żęntami LPS a zawartościąPGF,a i PGE, w maclcz-
nej wydzielinie zapalnej. Stężenla PGFM były istot-
nie wyzsze w osoczu, a obu prostaglandyn - w płynie
macicznym l<row z cięzkim endometritls w porówna-
nlu ze zwierzętami o łagodnym przebiegu tego scho-
rzęnia.U kóz po dozylnej infuzji LPS (1 pglkg m,c.)
izolowanego z S. Ęphimurium stężenia PGFM w krwi
obwodowej wzrosĘ w przeciągu od 10 do 150 min.
PGFM była uwalniana dwufazowo po 30 min. i po
1-5 godzinach. Potem wysoka zawartośc hormonu
stopniowo obniżała się, a po upływie 8 godz. powró-
ciła do wartości podstawowych (1). U loszek do 12.
dnia cyklu stęzenia PGFM w krwi obwodowej utrzy-
mywały się poniżej 0,5 nmol/l, Po dozylnej iniekcji
LPS wartości PGFM wzrosĘ 30-80-krotnie. Potem
w przeciągtl 12 godz. obniżyĘ się ponizej 1 nmol/l,
ń do czasupulsacyjnego uwalniania PGF,a, tj. od 1 4.
do 19. dnia cyklu (3). U świń cięzarnych do 60. dnia
ctĘy stężenia PGFM byĘ poniżej 1 nmol/l. Po iniek-
cj i LP S loszki odpowiedziały 3 5 - 6 O-kf otnym wzro stem
zawarto ści PGFM, z pierw szym szczytem p o 12 go dz.
i drugim po 48 godz. Drugi szczyt uwalniania PGFM
wystąpił w okresie ronień i wydalania płodow (3 , 32),

podsumowanie

Obecność bakterii lub LPS, niezależnię od drogi,
jaką te patogenne czynniki zostaną wprowadzone do

organizmu, prowadzi do zmian stęzenia horTnonow osl
pod-wzgorzowo-przysadkowo-j ajnikowej i -nadnerczo-
wej, a także prostaglandyn. U niedojrzŃych płciowo
loszek, po domięśniowych iniekcjach LPS, zawartość
GnRH w wyniosłości pośrodkowej i w części podstaw-
nej podwzgórzanie uległa istotnej zmianię.U szczu-
rów, po dożylnej iniekcji LPS, obnizoną zawartość
GnRH stwierdzono w podwzgorzu. U klaczy, bydła
i świń niezależnię od stanu fizjologtcznego, w jakim
aktualnie znajdowŃy się te zwterzęta i drogi, ktorą
podawano bakterie lub LPS, stężenia LH i FSH uległy
istotnemu obnizeniu, a wartośó parametrów pulsacyj-
nego uwalniania gonadotropin zmieniła się. U klaczy
z infekcj ą p op oro dową obnizoną zaw arto ść Po stwier-
dzono już 5 dni przed j e go naturalnym luteol tĘ cznym
spadkiem. Niski poziom hormonu utrzymywał się do
końca cyklu. U bydła domaciczne infuzje bakterii lub
LPS nie miaĘ wpĘr,vu na stęzenie Po. Po dozylnej in-
fuzji LPS stęzenie P. początkowo wzrosło a następnie
w ciągu kilkunastu godzin obnizyło się. Jednak zmia-
ny zawartości Po nie miaĘ wptywu na długość cyklu
rujowego. U świń, dożylne lub dojajnikowe (do wnę-
ki obu jajnikow) iniekcje bakterii lub LPS spowo-
dowały istotne obnizenie zawartości Po. Natomiast
iniekcje LPS do wnęki jednego jajnika wywołały
wzrost stęzenia Po. U loszek po infuzjach LPS do wnęki
obu jajnikow, stęzenia A4 i T istotnie obniżyĘ się. Do-
jajnikowe infuzje środków zapaleniotwórczych spo-
wodowaĘ istotne obnizenie zawartości T i wzrost stę-
żenta Ao. Po podaniu loszkom LPS domięśniowo lub
do wnęki jednego jajnika, stężenia androgenów byĘ
niezmienione. U bydła i świń, po domacicznych, do-
żylnych i dojajnikowych infuzjach bakterii lub LPS
stęzenia Er i E2 byĘbardzo niskie, często pontżej czl-
łości metody. Jedynie uniedojrzŃych płciowo loszek
domięśniowe iniekcje LPS nie miały wpĘrłu na stę-
żentaB", U bydła, kóz i świń nięzalężnię od stanu fi-
zjologióznego tych zwierząt i drogi, jaką bakterie lub
LPS zostaĘ wprowadzone do organizmll, stężenia C
byĘ zawsze istotnie podwyzszone. Obecność bakterii
patogennych, wywołujących stany zapalne lub LPS
w macicy, jak również dożylne lub domięśniowe
iniekcj e LP S prowa dzą do w zmożonej s ekrecj i PGF,a
uklaczy,krów, kóz i świń, atakżę PGE2 u krów.
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Określono składjakościowy i ilościowy flory bakteryjnej w górnym odcinku
układu oddechowego królików w wiekrt od ó tyg do 2 lat Większość badanych
zwierząt stanowiły osobniki dorosłe. Wymazy pochodza.ce zjanly nosowej po-
siewano na agar CM33l, inkubowano w warunkach tlenowych i beztlenowych
otaz na agar Mac Conkeya inkubowany w warunkach beztlenowych Górne
drogi oddechowe wszystkich królików zasiedlał koagulazodod alni Staphylocot,-
cus alreus. Od 10% krótików izolowano ponadto z jamy nosowej Klebsiella
pneumoniae, od,9%o Micrococcus luLeus i od l% Pseudomona, acruginosu.
W żadnym przypadku nie izolorvano z górnych dróg oddechowych Pasteurella.

RowE T. A., LEONARD F. C., KELLY G.,
LYNCH P. B., EGAN J., QUIRKE A. M.,
QUINN P. J.: Serotypy Salmonellavłrystępujące na
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Określono częstotliwość występowania różnych serotypów salmonelli rł, 59
fetmach świń w Irlandii. Próbki kału c1o badań pobierano z kojców pt osiąt w wieku
3-10 tyg i 1 0- l 7 tyg, od tuczników i zasuszonych macior i z porodówki Zaka-
żenie salmonellami występowało w 30 fermaclr. W 12 fermach zakażenie wywo-
łała wyłącznie Salmotlella Tvpltimurimn,w 8 S Derby,lv 7 S. Tl?hinturiunl
i S Derby W jednym stadzie występowały zakażenia wytł,ołane przez S. Lon-
tl on, S Livill g.s l tl n e i S I n/ h n t i,ł Występowały lóżnice rł, częstot] i wości izolowa-
nia salmonelli zkał.:t zwierząl w różnych etapach cyklu produkcyjnego 
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