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and Zn in the stallion's seminal p|asma concentrations }vere noted.
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Effect of dexamethasone on concentlation of testostetone, esttone, 1

and biochemical palametets in stal!ion semen
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The studY was carried out on 5 clinically normal Potish Primitive sta|lions divided into two groups: 3 staltions
were injected with (i.m.) deksamethasone at a dose of 0.069 mg/kg (DEX) and 2 stallions ser-ved as
group. The study a' of testosterone (T), estrone (E1), l7B-estr
w€re rnJecteo wltn (r.m.) oeKsametłrasone at a dose of 0.Uó9 mg/kg (DEx) and 2 stallions served aslt ,llćontro!
group. The stud1, a' of testosterone (T). estrone (El), l/3-estradiol (E73),grouP. ltre studY a of testosterone (T), estron9lE1), l7B-estradiol (B/),
cholesterol (CHOL rtate aminotranslerase (AST) activity in the semilńal
plasma of stallions. ly influence d the Ep concentration, urrd AsT activity in
senrinal Plasma (between 24h-9 week following DEX administration). A'statistically significant increase wassenrinal plasma (between 24h-9 week following DEX administration). A"sta
noted in the E"B - up to 142.0 pslml. 

^E^B-59.1Y" 
(maximum at week 2)_ an

§ęltllllal IJra§Irra (Detween Z4n-Y WeeK IOllOwrng LrŁX admlnl§tratron). A statistically significant increase was
Toj:lin_lĘPf - "p 

to 142.0 pą/T!, 
^PP-59.1% 

(maximum at week 2), and in AST -"up to 42.4 m\JĄag pl.,

^A§J 
-18.2% (maximum at week 5). No negative effects of dexamethasone treatment on the T, CH6L, AiB,
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Syntetyczne glikokortykosteroidy (deksametazon,
betamętazon, prednizon, meĘloprednizolon) są stosun-
kowo często ttżywane w praktyce lekarsko-weteryna-
ryjnej u koni, szczególnie ze względuna ich działanie
przeciwzapalne (22). Podanie naturalnych bądź syn-
tetycznych glikokortykoidów ma wpĘw na płodność
zwierząt, a ich oddziaływanie na funkcje rozrodcze
związanejest przede wszystkim z wpĘrvem osi pod-
w zgór zow o-przysadkowo -nadner czow ej (HPA axi s)
na roztodczy system hormonalny, co u samców pro-
wadzi, między innymi, do spadku stężenia hormonu
luteinizującego (LH) i androgenu jądrowego - testo-
steronu (T) w krwi (1, 2I,29). W badaniach własnych
(16) stwierdzono u ogierów po podaniu deksametazo-
nu spadek stęzenia testosteronu i 17B-estradiolu w su-
rowicy Wwi oraz wzrost w nasieniu niektórych wad
morfo 1o gic zny ch plemników.

W dostępnej literatarze brakuje jednak informacji
o wpływie leków przeciwzapalnych na poziom hor-
monów steroidowych w nasieniu. Niewiele jest tez
b adań doĘ czący ch wpływu deks ametazonu na b i o che -
micznę cechy nasienia samców (5, 31). U ogierów oce-
niano jedynie zmiany stężenia białka całkowitego,
żęIaza i aktywności alkalicznej fosfatazy w osoczu
nasienia w czasie 8 dni po podaniu deksametazonu
(Dexafort) (14).

Celembadan wybra-
nych hormonó cznych
wskaźników w deksa-
metazonu.

Matetiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na 5 klinicznie zdrowych ogie-

rach rasy konik polski, w wieku 5-14lat, masie ciała 420-
-550 kg, w sezonie kopulacyjnym (kwiecień-czer-wiec). Gru-
pie ogierów doświadczalnych (DEX, n - 3) podano stero-
idowy lek przeciwzapalny - deksametazonw pojedynczej
dawce (0,069 mg/kg m.c.) w postaci preparatu Dexafort
(Intervet, Holland), zawieraj ącego ż mg fenylopropionia-
nu i 1 mg fosforanu sodowego deksametazonl. Związek
fo s forano s o dowy dzińa naĘchmi ast, natomiast fenyl opro -
pionian w zawiesinie koalinowej dzińa przez 7 dni (l7).
Pozostałe ogiery stanowiły grupę kontrolną (K, n: 2).
Nasienie uzyskiwano przy pomocy sztlcznej pochwy mo-
del Missuori, dwukrotnie w każdym z 4 tygodni badań
wstępnych oraz w 12. i ż4. godzinie przed rozpoczęciem

) następnie w 24.
kolejnym tygod-
tygodnia, po po-
osocze nasienia

otrzymywano ptzez wirowanie frakcji właściwej ej akulatu
(do badań hormonalnychprzy g: 1000, a biochemic znych
przy g: 10 000) przez 15 min., następnie zamrażano



w temp. -żO"C. W osoczu nasienia oznaczano stęzenie tes-

tosteronu (T) i 17B-estradiolu (Ef), wykorzysĘąc meto-
dy podane wcześniej (15), natomiast stęzenie estronu (E,)
przy tlżycitl zestawu RIA Diagnostic Biochem. (Canada
Inc.). Stężenie albumin (ALB), cynku (Zn) i akĘwnośó ami-
notransferazy aspraginianowej (AST) ozl:raczano metoda-
mi podanymi wcześniej (9, 10, 13), a stęzenie cholesterolu
całkowite go (CHOL) metodą enzymaty czną przy uzyciu
zestawu Bio Mórieux (Francja).

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu pro-
gramu Statistica PL StatSoft-.Polska, z zastosowaniem tes-

ńanalizy wariancji Anova. Średnie (+ SD) porównyłvano
pr zy uży citl te stu F i shera. Ró zni c e :uznano za staty sĘ cznie
istotneprzyp<0,05.

Wyniki i omówienie

W grupie ogierów DEX stwierdzono, ze w osoczu
nasienia stęzenie testosteronu było obniżone, natomiast
estronupodwyzszone, ale Ęlko w odniesieniu do gru-

(czas A), jak i do grupy kontrolnej ogierów (ab. 1).

Tab. 1. Stężenie testosteronu, estronu i l7B-estradiolu, chole-
sterolu, albumin i cynku oraz aktywność aminotransferazy
asparaginianowej w o§oczu nasienia ogierów po podaniu dek-
sametazonu

Stęzenie tego hormonu było szczególnie wy-
sokie w 2tyg.po podaniuDEX (ryc, 1). Wyni-
ków tych nie mozna jednak porównac zinny-
mi uzyskanymi u ogierów po podaniu stero-
idowych leków przeciwzapalnych z lw agi na
brak tego Ępu badań.

W przeprowadzonych w ostatnich latachba-
daniach (3, 4, 19,28) vłykazano w osoczu na-
sienia ogierów obecność hormonów steroido-

j est niższe u mejczy znz nienormalną j akością
nasienia, natomiast stęzenie estradiolu j est wy-
sokie u osób dotkniętych oligozoospermiąi oli-
goteratoasthenozoospe rmią (25). Wykazano
także, że między T w osoczu nasienia a obec-
nością kropli cloplazm aĘ cznej w plemnikach
istnieje istotna zalężnośó (23). W badaniach
wcześniejszych nie wykazano jednak statys-

nia T i wzrost E§ * osoczu nasienia po poda-
niu endotoksyny Escherichia coli.

W grupie ogierówDEX stwierdzono,ze stę-

zenie-albumin w osoczu nasienia wprawdzie
wzrosło po podaniu deksametazonu, ale róz-
nice w odniesieniu do grupy kontrolnej byĘ
nieistotne staĘstycznie. Odnośnie do choleste-
rolu odnotowano relacje odwrotne, mianowi-
cie nie stwierdzono istotnych zmianw odnie-

Objaśnienia: K grupa kontrolna; DEX - grupa otrzymująca
delłsametazon w dawce 0,069 mg/kg m.c.; A czas przed poda-

niem DEX; B - czas po podaniu DEX; * różnice istotne odnośnię
do czasu A; a, b - istotne różntcę między grupami przy p < 0,05

Ryc. l. Zmiany stężenia l7B-estradiolu w osoczu nasienia ogierów po
nu
kontrolna; DEX - grupa otrzymująca deksametazon
różntcę istotne odnośnie do czasu A; a, b - istotnę

różnicę między grupami, przy p < 0,05

Ryc.2. Zmiany aktywności aminotransferazy asparaginianowej w o§o-

czu nasienia ogierów po podaniu deksametazonu
Objaśnienia: jak na ryc. 1.
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sieniu do czasu przedpodaniem DEX (czas A), a Ęl-
ko róznice międzygrupowe.Zmiany w stęzeniu cynku
w osoczu nasienia w obu grupach badanych ogierów
byĘ sta§sĘcmie nieistotne. Wśród badanych w skaż-
ników biochemicmych tylko aktywność AST w osoczu
nasienia wzrosła statysĘcznie istotnie odnośnie do cza-
su A i grupy kontrolnej, do 42,4 mU/ 1 09p1., z ptzyros-
tem (Ao"...) - 58,20^ (ab. 1), Ak§wność tego enzymu
była sŹĆzególnie wysoka w 5 tyg, po podaniu DEX
(ryc.2). Wynikow tych badań równteż nie mozna po-
równaó z podobnymi uzyskanymi u ogierów po podaniu
glikokortyko idów z uw agi na brak p o dobnych badań.

Osocze nasienia zawięra różnę kompleksy bioche-
miczne, które synte Ęzow ane,pod kontrolą hormonów
płciowych, w dodatkowy ch gruczołach płciowych, jąd-
rach i najądrzach mogą stanowić ważną informację
o biologicznej wartości nasienia, ale także o stanie
czynnościowym samczego układu rczr odczego (26).
Poziom bińka całkowitego i aktywność aminotrans-
ferazy asparaginianowej w osoczu nasienia możę
śwtadczyc o jakości i przydatności nasienia ogierów
do mrozenia (2). Wzrost aktlłvności AST w osoczu
nasienia stwierdzono u ogierów zakażonych S. equi
subsp. zooepidemicus (8,9) orazpo podaniu endotok-
syny (13). Stężenie albumin w nasieniu jest w korela-
cji z odsetkiem plemników z wadami morfologiczny-
mi. Podwyższonę stęzenie ALB w osoczrl nasienia
stwierdzono u ogierów poddanych wpływowi endo-
toksyny (I3) orazw patolo gic znymnasieniu u tryków
(30). Zawaftość cynku w plazmie nasienia i plemni-
kach oraz jego rola w funkcjachrozrodczych samców
jest częściowo określona (11, 24,26).DaĘchczas spa-
dek stężeni aZnw osocztl nasienia ogierów stwierdzo-
no w czasie pierwotnego i wtómego niedoboru cynku
w diecie (7, 1 0) otaz II ogierów poddanych wpĘwowi
endotoksyny (12). Cholesterol występuje w plemni-
kach oraz w plazmie nasienia samców (26), z tym że
52%o cholęsterolu w osoczu nasienia pochodzi zplaz-
my krwi, natomiast 48%o ma swoje żródło w lokalnej
syntezie w męskim ukł adzie r ozr o dczym (6). Podwyż-
szony poziom cholesterolu oraz wysoką aktywność
aminotrans fer azy asparaginianowej zaob setwowano
w nienorm alnej, żółtej plazmie nas i enia indykow ( 1 8 ) .

W badaniach u ludzi wykazano, ze cholesterol nasie-
nia nie koreluje z ruchliwością plemników oraz nie
podlega wpływowi endogennego i egzogennego an-
drogenu, natomiast jego stęzenie jest podwyższone
w pĘnie zapalnie zmienionej prostaty (27,32). Stęze-
nie cholesterolubyło natomiast obnizone w azoosper-
micznym nasieniu mężczyzn (20).

Zmiany w stęzeniu hormonów steroidowy ch, szcze-
gólnie I7 B-estradiolu w osoczu nasienia ogierów mogą
być wynikięm zmian w sekrecji i w akumulacji hor-
monów w nasieniu po podaniu DEX. Zachowanie się
niektorych wskazrrików biochemicznych, w tym szcze-
gólnie AST moznawiązać zwzrostęm wad morfolo-
gtcznychplemnikow w nasieniu ogierów po podaniu
DEX (16).

piśmiennictwo

l,.Barth A D., Bowman P.l.: The sequential appearance olsperm abnormalities
after scrotal insulation or dexamethasone treatment in bulls Can Vet J 1994,
35,93-102.

2 BittmarA., KosiniakK.: Theroleofselectedbiochemical conponentsofequine
seminal plasma in determining suitability lor deep-freezing Arch. Vet. P ol 1992,
32, 17-29.

3. Braun J., Muto Y, Sato K., Schallenbergar E,: Der EinfluB von Jahreszeit und
entration von Testosteron und ostradiol-
Tierżrztl. Prax. 1996, 24, 5]1 -58O.

4 , Hudson L. I'[.: Estrogenes arrd prosta-

5

)l?

6 Connor W. E : The transfer of [4-1aC]cholestero1 from blood to semen in man.
J. Reprod Fer1. l968, I'7,2II-213.

] . Danók J., Wiśniewski E.: Zmiany jakości nasien ia w niedoborze cyŃu u ogie-
rów. Medycyna Wet. 1992, 48, 566-568,

8 Danelc J., Wśniewski E., Dcpbrowska J., Krumry;ch tr/.: Alterations in sta]lion
semen after an experimental infection witlr Streptococcus zooepidemicus. Bull.
Vet. Inst. Pulawy 1995,39, 13-16.

9. DanekJ., Wiśniewski E., Krulnlch W., Dąbrowska J.: Changes in the qualities
ofstallion semen after incubation with Streptococcus zooepidemicrrs. Bull. Vet
Inst. Pulawy l 996, 40, 1 l 1-1 16.

10.Danek J,: Thę effect of zinc supplementation on zinc content in blood senrm
and semina1 plasma and on the quality of stallion semen Pferdeheilkunde 1998,
l4.231-240.

1I Danek J., W,śniewski E., Krumtych Ł: Conelation between zinc, copper, and
calcium concentration in seminal plasma and the characteristics of semen in
relation to breed and age of stalli ons Bull. Vet. Inst Pulawy 1998, 42, 1 5 1 - 1 60.

12.DanekJ.: The effect administration ofLPS Escherichia coli on the zinc concen-
tration in the seminal plasma of stallions Mengen- und Spurenelemente. 20

Arbeitstagung 2000, Friedrich Schiller-Universitót Jena s. 255-260.
1,3 Danek J.: Bióchemical changes in seminal plasma after endotoxin injection in

stallions. Bull Vet. lnst Pulawy 2000,44,193-199
14.DanekJ.: Effect of dexamethasone treatmerrt on the biochemical characteristics

olthe stallion semen Bull. Vet. Inst PuJawy 200l, 45,275-280
I5 DanekJ.: Effect ofEscherichia coli endotoxin on tlre levels oltestosterone and

semen characteri-
l.

16 estosteronu i l7B-
ogiera. Medycyna

Wet w druku.
I7 Euy Z: Glikokortykoidy ich właściwości i możliwości zastosowania lv lecz-

nictwie zwierząt Medycyna Wet, 1985,41, 579-582
1 8. Hess R A , Thur.ston R J.: Proteil, clrolesterol, acid phosphatase and aspańate

aminotransaminase in the seminal plasma olturkeys (Meleagris galJopavo) pro-

ducing normal white or abnotmal yellow semen Biol. Reprod. 1984, 3l,239-
-243

19 Hol/lnan B , Landeck A: Testicular endocrine function, seasonality and semen
. j qqg, 57, 8q-q8.

20 L., Wens A., Reyes R., Pedron N.,
ermatozoa and seminal plasma in nor-

mal and pathological human semen. Arch. Androl. 1981,7,343-349.
2l, Jtmiewicz P E., Johnson B. H., Bolt D. J.: Effect oladrenal steloids on testoste-

tone and lut tion
22.Klaus A. M he u

Sportpferd: Dt.
23.Laudat A.. M.,.

residual sperm cytoplasm. Clin. Chim. Acta 1998,276, 11-1B.

24 LuberdaŻ.,Sn,zeżekJ.,BielskiA.:'Wpływzawarlościcynkuwplazmienasienia
krrura na aktywność DNaz i fosfataz oraz właściwości precypitujące tego p\,nrr
wobec żółtkajaja kurzego, Medycyna Wet. 1988, 54, 298-301.

25 Luboshitzl{y R , Kaplan-Zverling M., Shen-Orr Z., Nave R., Herr P: Seminal
plasma androgen/oestrogen balance in inferlile men ]nt J. Androl. 2002,25,
345-35 1

26.Mann T., Lut:uak-Mann C : Male Reproductive Function and Semen. Springer-
-Verlag, Berlin Heidelberg-New York l981, 269-336

7'7 . Monn K. H., Bunge R G : Obseruation on the biochelnistry of human semen. 4.
ChoIesterol. Fertil, SLeril I 

q70, 2 |, 80-8]
28 Raeside J. L, Christie H. Z.: Estrogen concentrations in semen of sta]]ion Anim.

Reprod. Sci. 199
29.SapolsĘ R. M.: suppression of testicular function in the wild

baboon: Role of . Endocrinology 1985, 116, 2273-2ż18.
30 StrzeżekJ.,BieguszewskiH.,Szuperski T.:Wskaźnikibiochernicznewzastoso-

waniu do ocenyjakości nasienia zwierząt gospodarskich. II. Badania nadprze-
nikaniem albumin - Jl'] z krwi do plazmy nasiennej, Medycyna Wet. 1970,26,
480-484

37.kdtdrliotou M. P., Thitzoglou I. A, Goulas P., Kokolis N. l.: Dexamethasone
reduces acrosin activiĘ of ram spematozoa. Andrologia 2002, 34, 188-93.

32.Valsa J., Skandhan K. P., (Jmarvanshi Z: Cholesterol in normal and pathologi-
cal seminal plasma. Panminerva Med, 1992,34,160-162.

Adres autora: doc. dr hab. Janusz Danek, u|. Gołębia 32, 85-309 Byd-
goszcz; e-mail: jdanek@poczta.wp.pl


