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Summary

The aim of the study was to estimate pineal and ovarian function as well as fertility in mares suffering from
post-parturition anaphrodisia early in the breeding season (January-February) and treated with a depot form
of GnRH analogue dalarelin suspension. The study rvas performed on 12 Arabian mare§ experiencing normal
pregnancv and foaling without any post-parturition complications but having no signs of first heat after
parturition. The mares were divided into experimental (n:6) and control (n:6) groups. The experimental
mares were administered a suspension of dalarelin intramuscular diarneter at a dose of 0.1 pglkg b.m Biochefa
testing series on day 17 + 4.56 post parturition when follicles had reached 3.32 + 0.41 cm. The hormone was
injected once more after 24 hours i cases exhibiting a lack of ovulation. The mares }yere bred with cooled
semen and the development of follicles and ovulation rt,ere monitored in the mare's sexual behavior. The
serum of the mares was examined in order to estimate the concentration of Lfl, l7B-estradiol and progeste-
rone. The same procedure was perforrned on day 14.5 + 4.85 following parturition when follicles had reached
3.24 + 0.18 cm diameter in mares from the control group not receiving dalarelin suspension.

Maximum serum concentrations of LH detected 1 hr following the administration of dalarelin suspension
injection were much higher compared to control mares (p:0.01). All mares having anaphrodisia had low
serum concentrations of 17B-estradiol but, following GnRII analogue injections concentrations lvere higher
than in the control group. Low concentrations of progesterone were obseryed on day 5lbllowing ovulation in
onc of the experimental and two of the control mares indicating the inadequate functioning of corpus luteum
in these animals. Ovulation occurred approximate|y 50.15 + 49.32 hrs following the first injection of GnRH
analogue and 74 + 17.84 hrs in the control group. The number of bleedings per mare was lower in the experi-
mental group (1.67 + 1.2l) than in the control group (2.3 + 0.52). The development of normal pregnancies till
day 80 following ovulation was detected in 5 (83.37o) experimental and 4 (66.7%) control mares.
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Ptaca oryginalna

Klaczenależądo zwierząt u których występuje se-
zonowa poliestralna aktywność rozrodcza. Roczny
rytm reprodukcyjny klaczy uzależniony jest od sezo-
nowych zmianw długości dnia i nocy (8). Wrocznym
cyklu u samic tego gatunku mozna wyrożnic okres
aktywności i spokoju płciowego, pomiędzy którymi
występuj e przej ściowa zdolność rozrodcza (9 , l4,23).
W strefie umiarkowanej północnej szerokości geogra-
ficznej regulame cykle owulacyjne rozpoczynają się
wiosną, ktorej towarzyszy wydŁużĄący się dzień,
sprzylająca temperatura i dostępność do urozmaico-
nej paszy (pastwiska). Laktacja u dojrzałych płciowo
klaczy odgrywa wazną ro 1ę w inaktyr,vacj i cyklu j aj ni-
kowego, chociaż u niektórych występują normalne
cykle podczas karmienia źrebląt U większości mło-

dych klaczy (2-3-Ietnich) i klaczy w laktacji bezowu-
lacyjny ol<res zaczyna się jesienią i trwa przez zimę.
Natomiast około połowa nie karmiących samic w wie-
ku powyżej 3 lat przejawia zimowy spokój płciowy
(13, 25). Nieprawidłowe cykle jajnikowe, które wy-
stępuj ą w zimte, wczesną wio sną i pozną j esienią utrud-
niają lub wręcz uniemozliwtają zażrebienie. Mogą
wystąpió wówczas ciche ruje, nieregularne iprzedłu-
żone cykle jajnikowe oraz cykle nięzakończone owu-
lacj ą, Doch o dzlć możę do niewydolności czynnościo-
wej ciałka żóŁtego czy też do powstawania ciałka żoŁ-
tego przetrwałego (1, 3, 34).

F ndo genną re gulacj ę cyklicznej aktywno ści płcio-
wej sprawują: szyszynka, podwzgórze i przysadka
móz gowa. Neurome diatorem pr zekazuj ącym bodźc e



świetlne organizmowi j e st wydzi elana pr zez szy szyn-
kę melatonina. Melatonina wpływa na wydzielanie
GnRH zpodwzgórza i pośrednio reguluje funkcje roz-
rodczę u wszystkich kręgowców. Gonadoliberyna
uwalniana jest pulsacyjnie i działa na przysadkę, po-
budzając produkcj ę hormonów gonadotropowych :

FSH i LH. Mechanizm obniżenia wydzielania GnRH
i gonadotropin w anestrus u klaczy niejest do końca
poznany. Neuralny system w po dwzgórntpoprzeznelJ-
rotransmitery (w odpowiedzi na wewnętrzne i ze-
wnętrzne czynniki) powoduj e inhibicj ę wy dzielanta
GnRH w zimowym anestrus. Doświadczenia przepro-
wadzone na sezonowo anestralnych klaczach wyka-
zały rolę opioidow i katecholamin w hamowaniu
wydzielania GnRH (2, 5, 20, 30). W miesiącach
zimowych ilo ść uwalnianego LH przez przysadkę j est
niewielka, co odzwierciedlone jest przezniskie stęże-
nie tego hormonu w surowicy (7 ,25,28). Stwierdza-
no niskie stęzenia LH w surowicy klaczy w ostatnim
Ęme strze ciązy, we wcze snym okresie poporodowym
oraz obniżęnie stężenia tego hormonu w laktacji (10,
11). U klaczy, w odroznieniu od owiec i krow, stęże-
nie LH w surowicy szybko rośnie po porodzie, pomi-
mo laktacji (10). Występowanie poporodowego ąnes-
trus p ow iązane j est z niedostateczną koncentracj ą LH
w przedniej części przysadki mozgowej i w surowicy
krwi. Przysadkowa zawartość FSH nie zmienia się
istotnie w ostatnim trymestrze ciązy, okresie poporo-
dowym czy w okresie przejściowej aktyłvności płcio-
wej (10, 12, 16,29). Tak więc hormonalnym marke-
Tem czynności przysadki w odniesieniu do sezonowoś-
ci i aktywności rozrodczej po porodzie jest ilość LH
magazynowanego w przysadce, Pomiędzy zawartością
LH w przedniej części przysadki a ilościąuwalniane-
go LH po podaniu egzogennego GnRH istnieje ścisła
korelacja (29). W celu określenia czynności przysadki
mózgowej można oznaczaó zmiany stężenia LH w su-
rowicy po zastosowaniu egzogennego GnRH, Bada-
nie to przydatnejest w ocenie sezonowej aktywności
r ozr odczej klaczy (28, ż9).

Celem badah było określenie wpływu analogu
GnRH w formie depot (zawiesina dalareliny - seria
próbna, Biochefa) na czynność przysadki mózgowej
i jajników oraz płodnoścklaczy nie wykazuj ącychze-
wnętrznych objawów rui po wyźrebieniu na początku
roku.

Materiał imetody
Badania zostały przeprowadzone na klaczach czystej

krwi arabskiej, które wyźreblĘ się w okresie styczeń-luty
2003 i 2004 r. Zwierzęta pochodziły z jednej stadniny, były
jednakowo żywione i utrzymane (poddane środowiskowym
zmianom świetlnym, boksy 4 x 5 tn, po urodzeniu źrebięta
przebywały zklaczami i ssały do woli). W celu oceny za-
chowania płciowego klaczy od 5. dnia po porodzie wyko-
nywano próbęz ogierem. Poporodową inwolucję macicy
i aktywność jajników oceniano badaniem ultrasonograficz-
nym, Do badań wybrano l2klaczy (w wieku 6-161at) z pra-

widłowo przebiegającąciąz% porodem i okresem poporo-
dowym, u których pomimo rozwoju pęcherzyka dominują-
cego nie wystąpiły zewnętrzne objawy pierwszej rui po
porodzie. Zwierzęta podzielono na dwie grupy: doświad-
czalną i kontrolną. Wszystkie klacze w okresie doświad-
czeniabyły 2 razy dziennie stymulowane obecnością ogie-
ra w celu oceny zewnętrznych objawów rui, badane ultra-
sonograficznie (co 12 godzin, a w okresie okołoowulacyj-
nym co 6 godzin) w celu określenia dynamiki rozwoju
pęcherzykow i czasu wystapienia owulacji. Wielkość
pęcherzyka wyliczano ze średniej warlości maksymalnej
wysokoś c i i szeroko ści j amy pęcher zyka. Klaczom z grupy
doświadczal nej, po stwierdzen iu pęcherzyka dominuj apego
o wielkości około 3 cm, podano domięśniowo zawiesinę
dalareliny w dawce 0,1 pglkg rn.c. W przypadku braku owu-
lacji powtarzano iniekcję hormonu po 24 godzinach. Kla-
cze inseminowano po 12 godzinach od pierwszego poda-
ni a analo gu GnRH nas ieniem schłodzonym, r ozrzedzonym
pochodzącym od sprawdzonego pod względem płodności
ogiera (ewentualne reinseminacje wykonywano co 36 go-
dzin, aż do wystąpienia owulacji). Zwierzętabadano ultra-
sonograficznie od 14. do 80. dnia po ostatniej inseminacji
w celu wykazania czasu i miejsca zagnteżdżenia pęcherzy-
ka zarodkowego, wykluczenia ciąży b|iżniaczych oraz
wczesnego obumierania zarodków i płodów. Podobny sche-
mat postępowania zastosowano u klaczy z grupy kontrol-
nej, którym przy stwierdzeniupęcheruyka o wielkości około
3 cm nie podano zawiesiny dalareliny. U klaczy po poda-
niu analogu GnRH określono dynamikę kształtowania się
stęzenia LH, progesteronu i l7B-estradiolu w krwi obwo-
dowej. Krew pobierano z żyły szyjnej zewnętrznej (pro-
bówki Vacuette). Do oznaczania stęzenia LH krew pobie-
rano: l godzinę przed i po l, 4, B, 12, 16, 22 godzinach od
podania analogu GnRH. Do oznaczania stęzenia 17B-es-
tradiolu wykorzystano krew pobraną: 1 godzinę przed i po
2,4,8, 12,22 godzinach od podania zawiesiny dalareliny.
Do oznaczania stęzenia progesteronu krew pobierano: l go-
dzinę przed i po 8, 22,52 godzinach od podania analogu
GnRH oraz po 5 dniach od stwierdzenia owulacji. Wkrót-
ce po pobraniu krew była odwirowywana, zaś otrzymaną
surowicę mrozono w -20oC, a następnie przechowywano
w temperatu rzę -7 6" C do czasu wykonan ia oznaczeh. Ozna-
czenia stęzeń hotmonów przeprowadzono następuj ącymi
metodami:

- LH, metodą radioimmunologiczną GrA) według me-
todyki opisanej przez Jedlihską i wsp. (l5) oraz Zięclka
i wsp. (35). W oznaczaniuuĘtoprzeciwcińprzeciwko eLH
i standardów eLH (Tucker Endocrine Research Institute
LLC, USA) orazprzeciwciał owczych przeciwko 7-globu-
linom kró]iczym (prof. A. Ztęclk, PAN, Olsztyn). Czułość
metody wynosiła 4,94 nglml, a wspołczynnik zmienności
(cv) w badaniu wewnątrzseryjnym (intra-assay) wynosił
średnio 6,70ń,

- estradiol, metodą radioimmunologiczną przy uĄcitl
zestawów E2-RIA-CT firmy Biosource z aplikacją dla
zwierza!. Surowice poddano ekstrakcji eterowej według
instrukcji załączonej przez prodlcenta. Wysuszone probki
po ekstrakcjirozptlszczono w 100 pl standardu zero.Czu-
łość metody wynosiła 4,8 + 1,2 pg/ml. Nie stwierdzono
reakcji krzyżowych z podstawowymi steroidami obecny-
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mi w surowicy (cross-reactivity od 0oń do 3%o (estron),
Współczynnik zmienności (cv) w badaniu wewnaJrzseryj-
nym (intra-assay) wynosił średnio 5,5Yo, a w badaniu rnię-
dzyseryjnym średnio 8,1%. Średni odzysk dla metody wy-
nosił l00,4oń,

progesteron, metodą radioimmunologiczną przy uży -
ciu zestawów PROG-RIA-CT firrny Biosource z aplikacją
dla zw ierza3.. S urowice do oznaczeń przy gotowan o w edłu g
takiego samego schematu, jak w przypadku estradiolu.
Wysuszone próbki po ekstrakcj irozpuszczono w 50 pl stan-
dardu zero. Czułość metody wytlosiła 0,05 ng/ml. Nie
stwierdzono reakcji krzyzowych z innymi steroidami obec-
nymi w surowicy (cross-reactivity od 0% do 3,95ol, (5-alfa-
-pregnan-3-20 dione). Współczynnik zmienności (cv) w ba-
daniu wewnątrzseryjnyrn wynosił średnio 6,8oń, w bada-
niu międzyseryjnym średnio I0,1nń. Sredni odzysk dla
metody wyrrosił 9],860ń.

Wszystkie wyniki przedstawiono w postaci średnich z od-
chyleniem standardowym, Porównania średnich rniędzy
grup arni or az p ar ametrów wewnątrz grup owych d o k onano
na podstawl,e anallzy zmienności (test t-Studenta), Istot-
nośc róznic określono przy p < 0,05 i p . 0,0l.

Wyniki iomówienie
Naturalny sezon rozrodczy u klaczy żyjących na

połkuli połnocnej występuje od kwietnia do września
(13). Natomiast wiele związków hodowlanych, aby
uzyskać podobny wiek źrebiąt urodzonych w danym
roku ustaliło oficjalny sezon hodowlany od lutego do
lipca, Należy mieó na uwadze, żebadanieprzeprowa-
dzono na klaczach po porodzie w zimie, a więc pod-
danych silnemu wpływowi sezonowości. Po wyźre-
bieniu w styczniu, lutym obserwowano wydłuzenie
okresu od porodu do wystąpienia pierws zej rui lub j ej
brak (31), Rownież po luteolizie pierwszego ctałka
żołtego w kolejnym cyklu stwierdzano dŁuższąfazę
pęcherzykową lub powrót do anes trus (I7, 19, 22, 24).

Przeprowadzone badania własne wykazaĘ, że po-
danie zawiesiny dalareliny klaczom z anafrodyzjąnie
miało *ĘŁ*u na natęzenie zewnętrznych objawow
pierwszej rui po porodzie. Badaniem ultrasonograftcz-
nym u klaczy z Erupy doświadczalnej i kontrolnej
stwierdzono rozwój fazy pęcherzykowej cyklu jajni-
kowego pized upĘwem 20 dni od porodu. Przyjmuje
się, ze pierwsza ruja po porodzie zakończona owula-
cją poWinna wystąpió do 20 dni po porodzie (18).
Zw terzęta z grupy do świadc zalnej otrzymaĘ zawi e si -
nę dalareliny 17 + 4,56 dnia po porodzie, przy śred-
niej wielkości pęcherzyków 3,33 + 0,41 cm (godzina
0 doświadc zenia).U k|aczy zgrupy kontrolnej podobną
wielkość pęcherzyków (3,24 + 0,18 cm) odnotowano
14,5 + 4,85 dnia po porodzie (godzina 0 doświadcze-
nia). Czas,jaki upĘnął od porodu i wielkość pęche-
rzyków dominujących w ujęciu sta§sĘcznym nie róz-
niĘ się istotnie między zwterzętami z gnryy doświad-
czalnej i kontrolnej w godzinie 0 doświadczenia. Po
upĘwie 12 godzin od podania analogu GnRH odno-
towano wzrost rozmiaru pęcherzyków dominuj ących
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do wielkośct 4,02 + 0,46 cm (p < 0,05). W grupie
kontrolnej po 12 godzinach pęcherzyki osiągnęĘ wiel-
kośó 3,62 +0,32 interożniĘ.się istotnie w porówna-
niu z wielkością wyjściową. Srednia wielkość pęche-
rzykow po upływie 24 godzin była podobnauklaczy
z grupy doświadczalnej i kontrolnej i wynosiła odpo-
wiednio: 4,I3 + 0,43 cm I 4,01 + 0,42 cm. Nalezy
zaznaczyć, ze wielkość pęcherzyków w 24. godzinie
doświadczenia określono tylko u 4 klaczy z grupy
doświadcza|nej, gdyż u 2 wystąpiła owulacj a przed
upĘwem doby. U wszystkich zwierząt z grupy do-
świadczalnej i kontrolnej wystąpiła owulacj a, u żad-
nej klaczy nie odnotowano mnogiej owulacji. Wiel-
kośc pęcherzyków, które uległy owulacji była podob-
na w grupie doświadcza|nej (4,57 + 0,75 cm) i kon-
trolnej (4,89 + 0,36 cm). Sredni czas wystąpienia owu-
lacji u klaczy, ktorym podano analog GnRH był krot-
szy (50,16 + 49,32 godzin) w porównaniu z grupąkon-
trolną (16,33 + l8,4 godzin). W grupie doświadczal-
nej, w okresie do 48 godzin odpodania analogu GnRH
stwi erdzono wy s tąp i eni e owulacj i u 4 l<7aczy (6 6,67 Yo),
natomiast w tym samym okręsie czasLl nie odnotowa-
no owulacji u zadnej klaczy z grupy kontrolnej,

U wszystki chklaczy z anafrodyzją stężenie LH w su-
rowicy na godzinę przed rozpoczęclem doświadcze-
nia było niskie i wynosiło w grupie doświadczalnej
5,7 + 0,49 nglml, a w grupie kontrolnej 5,76 + 0,J4
nglml. Po upływie l godziny od podania zawiesiny
dalareliny stężenie LH w surowicy osiągnęło najwyż-
sząwartość i wynosiło 155,2 +9I,26 nglml (p . 0,01
w porównaniu z wartością wyjściową). W grupie kon-
trolnej po godzinie stęzenie LH w surowicy kształto-
wało się nadal na niskim poziomie i wynosiło 5,77
Ł 0,67 nglml (p . 0,0l między grupą doświadczalną
a kontrolną). W czasie 22 godzin od iniekcji zawiesi-
ny dalareliny odnotowano dwukrotnie (w 1. i 16. go-
dzinie) znaczne wzrosty stęzenia LH w surowicy,
W tym czasie, w grupie kontrolnej odnotowano tylko
jeden, spontaniczny wzrost stęzenia LH (ryc. 1) Wy-
daje się, ze w efekcie zwiększonej amplitudy i często-
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Ryc. l. Stężenie LH (ng/ml) w surowicy klaczy z anafrodyzją
przed i po podaniu zawiesiny dalareliny w pierwszym popo-
rodowym cyklu owulacyjnym na początku roku
ObjaŚnienia: * p . 0,05, ** p . 0,01
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Ryc. 2. Stężenie l7B-estradiolu (pg/ml) w §urowicy klaczy
z anafrod,yzją przed i po podaniu zawie§iny dalareliny
w pierwszym cyklu owulacyjnym po porodzie na początku
roku

tliwości pulsów LH wydzielanego przęz przysadkę
mózgową owulacja wystą)iła szybciej u klaczy do-
świadczalnych w porównaniu zę zwlęTzętami kontrol-
nymi. Potwierdzałoby to badania innych autorów (2 1 ),
żenię tylko zwiększone stęzenie ale zwiększona częs-
totliwość pulsówuwalnianego do krwi obwodowej LH
inicj uj e owulacj ę u klaczy. Inne do świ adczęnte }vyko -
nane ptzez Harrisona i wsp. (10) w okresie okołopo-
ro dowym wykazało, że tm dłuższy j est czas o d w y żr e -
bienia, tym uwalnianie LH z ptzysadki po podaniu
GnRH jest większe.

U wszystki chklaczy z anafrodyzją stęzenia I7 B-es-
tradiolu w krwi obwodowe jbyły niskie (ryc.2). Rów-
nteż charakterystyczna dla rui echotekstura macicy,
uwidoczniona badaniem ultrasonogr aftcznymbyła sła-
bo wyrazona, mimo to u wszystkich klaczy doświad-
czalnych i kontrolnych wystąpiła owulacja. W grupie
doświadczalnej w 2,,4.,8. i 12. godzinie po zastoso-
waniu analogu GnRH odnotowanowyższe stęzenia es-
tradiolu w porównaniu z grupąkontrolną (brak rózni-
cy statystycznie istotnej). Najwyzsze średnie stęzenie
estradiolu w surowicy klaczy doświadczalnych odno-
towano w 4. godzine po zastosowaniu zawiesiny dala-
reliny (3,98 + 2,7 pglml), Srednie stęzenie estradiolu
w surowicy klaczy kontrolnych utrzymyłvało się na
stałym poziomie i nie przekraczało wartości 2,5 pglml
(ry c. 2) . U w aża si ę, że pro dukuj ący o dpowiednią ilo śc
estrogenów pęcherzyk z dużym prawdopodobień-
stwem ulegnie owulacji (33), W przypadkach obec-
ności nie ulegających owulacji pęcherzyków w suro-
wicy krwi odnotowywane byĘ niskie stęzenia estra-
diolu (4, 32). Wyniki te sugerują upośledzenie proce-
su steroidogęnezy w pęcherzyku, który nie ulegnie
owulacji. Inne badania potwierdz ają że w okresie paru
dni prze d wystąpi eniem pi erwszej owulacj i w s ezonie
r ozw ijaj ąsi ę p ęcherzyki dominuj ąc e, które pro dukuj ą
większe ilości estrogenów (odnotowylvane są wów-
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Ryc. 3. Stężenie progesteronu (ng/ml) w surowicy przed i po
podaniu zawiesiny dalareliny klaczom z anafrodyzją w pierw-
szym cyklu owulacyjnym po porodzie na początku roku
Objaśnienia: **p.0,01

czas średnie stęzenia estradiolu > 5 pglml surowicy)
(27). Badania wykonane na kucach podkontec ane-
strus podczas ostatnich bezowulacyjnych fal pęche-
rzykowych, w których pecherzyki nie przekraczały
wielkości 30 mm vrykazaĘ średnie najwyższe stęze-
nia estradiolu w surowicy w granicach I pglml Nato-
miast podczas pierwszych owulacyjnych fal przy śred-
nich wielkościach pęcherzyka około 40 mm (I-2 dnt
przed owulacją), najwyższe średnie stęzenia estradio-
luwynosiĘ 5-6pglml (6). Dane te odbiegająodwyni-
ków innych badań wskazującygh, ż9 w czasie pi9.*-
szej w sezonie owulacyjnej fali pęcherzykowej śred-
nie stężenia estradiolu w surowicy krwi przekraczają
poziom 10 pglml (26, 33). Otrzymane wyniki badań
własnychprzeprowadzonychnaklaczachzanafrodyz-
ją w pierwszym cyklu owulacyjnnym po porodzie na
początku roku wskazują że pomimo niskich stęzeń
I 7 B - estr adio lu w surowicy u ws zystkich zw terząt wy -
stąpiła owulacja,

Stężenie progesteronu w surowicy badanych klaczy
w okresie od 1. godziny przed podaniem do 52. godzi-
ny po podaniu analogu GnRH nte przekaczaŁo war-
tości 0,4 nglml, co było charakterystyczne dlafazy pę-
cherzykowej cyklujajnikowego (ryc, 3).W 52. godzi-
nie doświadczęnla stężenie progesteronu w surowicy
było wy ższe uklaczy doświadczalnych w porównaniu
ze zwierzętami kontrolnymi (p < 0,01). Związane to
byŁo z wy stąp i eni em owul acj i u 4 klaczy (6 6,67 oń) do -
świadczalnychprzed upływem 52 godzin od podania
analogu GnRH. W grupie doświadczalnej 5. dnia po
owulacji średnie stęzenie progesteronu w surowicy wy-
nosiło 1,09 + 0,36 nglml. a w grupie kontrolnej 0,95
+ 0,4I nglml. Należy zauwńyć, że 5. dnia po owula-
cji w surowtcy I klaczy z grupy doświadczalnej (0,43
ng/ml) oraz 2 klaczy z grupy kontrolnej (0,26 nglml
i0,52 nglml) odnotowano niskie stęzenia progestero-
nu. Niskie stęzenia progesteronu sugerowaĘ niepra-
widłową funkcję ciałek żółtych u tych zwierząt, co
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Ryc. 4. Płodność klaczy z anafrodyzją po podaniu zawiesiny
dalareliny w pierwszym cyklu owulacyjnym po porodzie
Objaśnienia: i - u l klaczy z grupy kor-rtrolncj między l8. a 25.
dniem po owulacji wystapiła wczęsna śmierc zarodkowa

znalazŁo potwierdzenie w tym, że2klaczy nie udało się
zażrebic, a u 1 wystąpiła wczesna śmierć zarodkowa,

Klacze w pierwszym poporodowym cyklu owula-
cyjnym, które otrzymały zaw|esinę dalareliny insemi-
nowano I,6J + 1,21-krotnie natomiast zwierzętazgfll-
py kontrolnei 2,5 + 0,55-krotnie. W 14. dniu po owu-
lacji u 5 klaczy (83,3%) z grupy doświadczalnej i 5
(83,3 %) z grupy kontro lnej stwierdzono ob e cno ś ć p ę-
cherzyka zarodkowego. Między I8. a 25. dniem po
owulacji u I klaczy z grupy kontrolnej odnotowano
wczesną śmierć zarodkową. Do 80. dnia po owulacji
prawidłowy rozwoj ciąży odnotowano u 5 (83,3%)
klaczy zgrupy doświadczalnej i 4 (66,1%)klaczy z gru-
py kontrolnej (ryc. a).

Podsumowując otrzymane wyniki badań należy
stwierdzić, ze podanie zawiesiny dalareliny spowodo-
wało zwiększenie amplitudy i częstotliwości pulsów
wydzielanego LH z przysadki mozgowej, w efekcie
czę go uzyskano skró c en i e czasu wystąp i eni a owulacj i
or az zmniejszenie liczby zabi e gów unas i enniania wy -
konanych u klaczy z anafrodyzjąpo wyźrebieniu na
początku roku,
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