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POBUDZANIE PROCESÓW ROZRODCZYCH U OWIEC 
W OKRESIE SEZONOWEJ NIEPŁODNOŚCI 

SYNTETYCZNYM LH-RH 

Wiele lat przed stwierdzeniem występowania w podwzgórzu substan- 

cji uwalniającej z przysadki mózgowej hormony gonadotropowe wypo- 

wiadano myśl o uczestnictwie centralnego układu nerwowego w regula- 

cji funkcji rozrodczych zwierząt i stawiano hipotezę o powiązaniu pod- 

wzgórza z przysadką mózgową w zakresie tej regulacji. Bezpośredniego 

dowodu istnienia w podwzgórzu hormonu uwalniającego z przysadki hor- 

mon luteinizujący (LH-RH) dostarczyła opublikowana w roku 1960 praca 

Mc Canna i współpracowników, a wkrótce potem także inne badania [4]. 

Już w latach sześćdziesiątych stwierdzono, że LH-RH jest polipeptydem 

i określono w przybliżeniu jego ciężar cząsteczkowy [4]. W wyniku ba- 

dań przeprowadzonych na kilku gatunkach ssaków stwierdzono brak spe- 

cyfiki gatunkowej tego hormonu [23]. Badania Matsuo i wsp. [17] opu- 

blikowane w 197 1Iroku wykazały, że LH-RH jest dekapeptydem o nastę- 

pującej budowie: Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH,. Poz- 

nanie budowy chemicznej LH-RH umożliwiło przeprowadzenie jego syn- 

tezy na początku lat siedemdziesiątych [9, 18]. Wkrótce potem rozpo- 

częto jego produkcję na skalę przemysłową. Badania nad mechanizmem 

działania LH-RH i nad możliwością jego wykorzystania w, kierowaniu 

rozrodem zwierząt, rozpoczęte w latach sześćdziesiątych, nasiliły się zna- 

cznie z chwilą udostępnienia badaczom syntetycznego LH-RH i jego syn- 

tetycznych analogów. Producenci tego syntetycznego hormonu oraz au- 

torzy publikacji na jego temat określają go nazwą LH-RH [2, 6, 11], Gn- 

-RH [13] lub LH-RH/FSH-LH [9, 26]. W niniejszym artykule nazywany 

on jest LH-RH. 

Działanie syntetycznego LH-RH badano zarówno na zwierzętach la- 

boratoryjnych jak i na gospodarskich. Na owcach przeprowadzono wiele 

doświadczeń, których celem było zbadanie możliwości wykorzystania 

LH-RH samego lub w kombinacji z innymi hormonami do pobudzania 

u nich procesów rozrodczych w anoestrus. W dążeniu do poznania dzia- 

łania LH-RH badano jego wpływ na poziom LH i FSH w osoczu krwi, 
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na owulację, na funkcję ciałka żółtego, na występowanie rui oraz na płod- 

ność. 

W Polsce badania nad rolą podwzgórza w neurohormonalnej regulacji 

procesów rozrodczych u zwierząt i nad możliwością wykorzystania LH-RH 

do uaktywniania tych procesów u owiec zostały zapoczątkowane w latach 

sześćdziesiątych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN przez 

grupę badaczy pod kierunkiem prof. E. Domańskiego. Już pierwsze prace 

tego zespołu dostarczyły informacji na temat morfologicznej i fizjologicz- 

nej organizacji ośrodków centralnego układu nerwowego, uczestniczących 

w produkcji i uwalnianiu LH-RH, na temat wpływu egzogenicznego LH- 

-RH na układ rozrodczy zwierząt, a także wstępnych danych na temat 

budowy LH-RH [4, 5, 7]. Wiele późniejszych badań tego zespołu dotyczyło 

metod pobudzania procesów rozrodczych u owiec w anoestrus za pomocą 

syntetycznego LH-RH lub jego analogów [6, 29]. Badania Domańskiego 

i Kochmana [7], opublikowane w 1968 roku, wykazały zależność wrażli- 

wości układu rozrodczego owiec na LH-RH od okresu anoestrus. Za po- 
mocą doprzysadkowych infuzji wyciągów podwzgórzowych autorzy ci wy- 

woływali owulację u większości owiec w okresie późnego anoestrus. Nie 

uzyskali natomiast owulacji po zadziałaniu takimi samymi wyciągami 

w okresie głębokiego anoestrus. 

Na początku lat siedemdziesiątych przeprowadzono badania polegają- 
ce na równoczesnym określaniu stężenia LH i LH-RH we krwi owiec 
w różnych okresach ich cyklu płciowego [1, 8]. Crighton i wsp. [1] ba- 
dali stężenie tych hormonów w osoczu krwi obwodowej owiec pobiera- 
nej od nich w czasie rui co 15 minut. Stwierdzili oni, że stężenie LH 
wzrastało w czasie rui od poziomu podstawowego wynoszącego 3 ng/ml 
do około 250 ng/ml w ciągu 3—5,5 godzin po wystąpieniu rui, a czas 
trwania podniesionego poziomu LH wynosił około 10 godzin. Poziom na- 
tomiast LH-RH wzrastał i opadał kilkakrotnie w czasie rui. Poziom pod- 
stawowy LH-RH był mniejszy od 10 pg/ml, a jego szczyty mieściły się 
w granicach od kilkuset pg do ponad 10 ng w 1 ml. Szczyty te występo- 
wały w odstępach 1,5—6 godzin. Zdaniem autora tej pracy gwałtowny 
spadek poziomu LH-RH spowodowany był częściowo jego rozcieńczeniem 
w ogólnym krwiobiegu, a częściowo jego małą trwałością. Badania Foste- 
ra i in. [8] wykazały także wielokrotny wzrost poziomu LH-RH we krwi 
owiec w różnych okresach cyklu płciowego, który nie zawsze był zwią- 
zany z następnym wzrostem LH. Czas trwania podniesionego poziomu 
LH-RH nie przekraczała 8 minut. Wyniki tych badań stworzyły podstawę 
dawkowania LH-RH w wielu późniejszych pracach. 

Istotnym zagadnieniem w stosowaniu preparatów LH-RH jest sprawa 
wielkości jego dawek oraz sposobów jego wprowadzania do organizmu 
zwierząt. W pierwszych próbach stosowania syntetycznego LH-RH po-
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dawano go owcom w pojedynczych dawkach, od 5 meg [24] poprzez 56 

mcg [26], 150 meg [5], 300 meg [3] do 500 meg [30], w postaci zastrzyków 

dożylnych [10], dotętniczych [5], domięśniowych [26], lub podskó:- 

nych [30]. 

Crighton i wsp. [3] porównali wzrost poziomu LH w krwi obwodowej 

owiec w anoestrus po jednorazowej dawce LH-RH wynoszącej 150 meg 

z wysokością szczytu przedowulacyjnego LH osoczu krwi owiec w sezo- 

nie rozpłodowym. Średnia wysokość szczytu LH wynosiła po zastrzyku 

LH-RH 98 ng/ml, natomiast podczas szczytu przedowulacyjnego w se- 

zonie — 159 ng/ml. Również w doświadczeniu Domańskiego [5] jednora- 

zowe dotętnicze podanie owcom w anoestrus 100—150 meg LH-RH wy- 

woływało u nich wzrost stężenia LH we krwi zaledwie do 40—60 ng 

w l ml. U owiec, które otrzymywały LH-RH stwierdzono punkty owula- 

cyjne przy braku rozwoju ciałek żółtych. 

Symons i in. [30] badali wpływ pojedynczych, zróżnicowanych pod 

względem wielkości i sposobu podawania dawek LH-RH na wydzielanie 

się LH i FSH u owiec w anoestrus. W wyniku pojedynczej dożylnej daw- 

ki LH-RH w wysokości 100 meg otrzymali oni po 60—90 minutach na- 

stępujący szczytowy poziom hormonów we krwi: 40—70 ng/ml LH i 125— 

—160 ng ml FSH. Podawano również podskórne pojedyncze dawki LH- 

-RH w wysokości: 100, 250 i 500 meg. W tym wypadku wzrost poziomu 

LH i FSH następował około 30 minut później niż przy zastrzyku dożyl- 

nym, a wysokość stężenia tych hormonów była uzależniona od wielkości 

dawki LH-RH i wzrastała wraz z jej zwiększaniem się. 

Próby wywołania owulacji w anoestrus za pomocą pojedynczych da- 

wek LH-RH dawały różne wyniki. Po dożylnym zastosowaniu LH-RH 
w dawkach 150 lub 300 meg otrzymano owulację u 12,5 i 85% owiec w za- 

leżności od ich rasy [10]. W innej pracy domięśniowe podanie owcom 
100 meg LH-RH wywołało owulację u 22% zwierząt [27]. Na reakcję 

owiec na LH-RH wpływa wiele czynników. 

Haresign [10] stwierdził wpływ rasy owiec na reakcję ich układu roz- 

rodczego na podany im LH-RH. Swiadczyly o tym różnice w ilości i wiel- 
kości pęcherzyków Graafa na kontrolowanych jajnikach owiec doświad- 

czalnych dwóch ras. Natomiast brak rozwoju macie u wszystkich zbada- 

nych owiec, niezależnie od rasy, wskazywał na to, że pęcherzyki pobu- 

dzone do wzrostu przez LH-RH nie wydzielają estrogenów. Brak normal- 

nych lutealnych funkcji jajników u owiec będących w anoestrus przypi- 

suje autor tego doświadczenia niedostatecznemu rozwojowi pęcherzyków 

Graafa przed wywołaniem owulacji. Brak wydzielania estrogenów przez 

rozwijające się pod wpływem krótko działającego na owce egzogeniczne- 

go LH-RH pęcherzyki jajnikowe wykazały badania Sharehy i wsp. [28]. 

Haresign i wsp. [11] zbadali poziom progesteronu w osoczu krwi owiec
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po podaniu im dożylnie w anoestrus 150 lub 300 meg LH-RH. Podanie 

LH-RH wywołało wzrost poziomu LH we krwi owiec do około 120 ng/ml 

i owulację u 85% owiec. Jednakże stężenie progesteronu albo pozostawało 

na poziomie podstawowym (u 66% owiec) i wynosiło 0,1—0,5 ng/ml albo 
wzrastało do poziomu nie przekraczającego 2 ng/ml, czyli do niższego 

niż ten, który występuje u owiec w fazie lutealnej w naturalnym cyklu 

rujowym. 

W szeregu doświadczeń podawano owcom w anoestrus jednorazowo 

LH-RH w kombinacji z innymi hormonami [12, 14, 15, 25]. 

Haresign i Lamming [12] badali poziom LH i funkcję lutealną u owiec 

po podaniu im 150 meg LH-RH w kombinacji z PMSG lub estrogenem. 
Owce otrzymały 750 j.m. PMSG 7 godzin przed podaniem im LH-RH. 

Owulacja wystąpiła u wszystkich zwierząt doświadczalnych, ale tylko te 

owce, które otrzymały PMSG wytworzyły ciałka żółte wydzielające wzra- 

"stającą ilość progesteronu, choć była ona mniejsza niż w sezonie roz- 

rodczym. Badania te wykazały, że brak funkcji lutealnej u owiec po po- 

daniu im LH-RH wiąże się u nich z brakiem rozwoju pęcherzyków jajni- 

kowych po zastosowaniu tego hormonu. 

Próba zastąpienia jednej z dwóch dawek PMSG syntetycznym LH-RH 

(Gn-RH vet. ,,Berlin-Chemie”) w dawce 300 mcg przy pobudzaniu proce- 

sów rozrodczych u owiec w środkowym anoestrus i przy stosowaniu obu 

tych hormonów po wcześniejszym podawaniu owcom progesteronu (2 razy 

progesteron, LH-RH i PMSG w odstępach 5, 5 i 14 dni), przeprowadzona 
przez Kardymowicz i Godulę [14] wykazała niewielki bodźcowy wpływ 
LH-RH na występowanie u nich rui i brak wpływu tego hormonu na 
płodność owiec. Zastosowanie tego samego hormonu w dawce 50 meg 

w końcowym okresie anoestrus, również w kombinacji z progdsteronem 

i PMSG, spowodowało skomasowanie skutecznych pokryć 75% (9 z 12) 
owiec w okresie 150—23 dnia stanówki, przeprowadzanej od razu po za- 

kończeniu podawania owcom hormonów [15]. Skuteczne pokrycie wszy- 

stkich owiec, którym podano LH-RH, nastąpiło wcześniej (do 23 dnia 
stanówki) niż w innych grupach, w których tego hormonu zwierzętom nie 

podawano. Różnice jednakże nie okazały się być statystycznie istotne. 

Stwierdzenie, że LH-RH wydzielane jest u owiec w ciągu cyklu płcio- 
wego w postaci pulsujących wyrzutów [1, 8] zadecydowało o rzeprowa- 
dzeniu szeregu doświadczeń, w których syntetyczny LH-RH podawany był 
owcom wielokrotnie. | 

Crighton i in. [2, 3] porównali przedowulacyjny poziom LH we krwi 
i funkcję ciałek żółtych u owiec, którym podano w anoestrus 150 meg 
LH-RH w jednym zastrzyku i u owiec, którym podano tę samą ilość 
LH-RH w 5 zastrzykach (4 zastrzyki po 30 meg z 90-minutową przewą 
między nimi, a 5 zastrzyk 30 meg po 5 godzinach od 4). | 

1
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Otrzymane wyniki porównano również z poziomem LH u owiec w cza- 
sie naturalnej rui. Stwierdzono, że wysokość szczytu LH powstałego 
w wyniku wielokrotnych zastrzyków LH-RH była znacznie większa niż 
ta, którą otrzymano po pojedynczej iniekcji (172 ng/ml i 98 ng/ml).) Rów- 
nież okres trwania szczytu przedowulacyjnego wynosił 6,9 g. po 5 za- 
strzykach wobec 4,3 g. po jednym zastrzyku. Wydzielanie się LH po po- 
daniu wyżej opisanych 5-ciu zastrzyków LH-RH było zbliżone do istnie- 
jącego w sezonie rozpłodowym, w czasie. którego średnia wysokość szczy- 
tu LH wynosiła 159 ng/ml, a czas trwania podniesionego poziomu LH 
w krwi — 8,9 godz. Wielokrotne podawanie stosunkowo dużych dawek 
LH-RH nie wywołało jednakże normalnych funkcji lutealnych. Stężenie 
progesteronu we krwi pozostało na poziomie podstawowym — poniżej 
0,4 ng/ml. 

W następnych latach przeprowadzono szereg prób pobudzania proce- 
sów rozrodczych u owiec w anoestrus albo za pomocą wielokrotnych ma- 
łych dawek LH-RH, stosowanych dożylnie [20, 21], albo za pomocą prze- 
dłużonej infuzji tego hormonu, stosowanych dożylnie [22] lub dotętni- 
czo [7, 28, 29]. 

Shareha i in. [28] zastosowali dotętniczą infuzję LH-RH, podając ow- 
com w trzech różnych okresach anoestrus 3 meg LH-RH w ciągu godziny 
przez 8 godzin. Wywołała ona wylew przedowulacyjny LH, jednak o krót- 
szym czasie trwania niż w sezonie rozrodczym (11,5 godz. wobec 18,4). 
Następnie podawano LH-RH w ten sam sposób przez 3 kolejne: dni 
i stwierdzono znacznie zmniejszone wydzielanie LH w drugim i trzecim 
dniu infuzji. U wszystkich owiec doświadczalnych poziom LH we krwi 
osiągał maksimum po 2—4 godzinach od rozpoczęcia infuzji. Szczytowe 
wartości wylewu przedowulacyjnego LH były w większości podobne do 
stwierdzonych w czasie normalnego cyklu rujowego (około 139 ng/ml). 
Owulacja wystąpiła u połowy zwierząt doświadczalnych (9 z 18), ale tyl- 
ko u 1 z 6 owiec w środkowym anoestrus. Poowulacyjna zawartość pro- 
gesteronu we krwi była u tych owiec niższa niż w sezonie. 

Szybkość wystąpienia przedowulacyjnego szczytu LH 2—4 godziny 
po rozpoczęciu infuzji LH-RH w doświadczeniu Sharehy i in. [28] wska- 
zywała na użycie zbyt dużych dawek tego hormonu (3 meg/godz.). Inni 
badacze podawali w swoich późniejszych pracach mniejsze ilości LH-RH 
w jednostce czasu. 

Domański i wsp. [7] przeprowadzili doświadczenie z przedłużoną do- 
tętniczą infuzją LH-RH trwającą 6 godzin dziennie przez 6 dni, przy czym 
dzienna dawka LH-RH wynosiła 3 meg. Owulację otrzymano u większoś- 
ci owiec doświadczalnych (8 z 11), lecz stwierdzono u nich o wiele niższy 
Szczyt przedowulacyjny LH, występujący w 4, 5 lub 6 dniu infuzji, niż 
u owiec w sezonie rozpłodowym (35 ng/ml wobec 98 ng/ml)). Poziom pro-
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gesteronu pozostał podwyższony do 9 dnia po owulacji tylko u 36% owiec 
poddanym zabiegom. 

Wpływ przedłużonego podawania owcom różnej wielkości małych da- 
wek LH-RH na wzrost u nich poziomu LH we krwi w środkowym okre- 
sie anoestrus i na wystąpienie u nich owulacji został zbadany na owcach 

rasy merynos polski przez Skubiszewskiego i in. [29]. Owcom podawano 
LH-RH dotętniczo w ciągu 6 dni po 6 godzin dziennie w dawkach wyno- 

szących łącznie: 24, 26, 28 i 32 meg lub podawano w ten sam sposób 

28 mcg LH-RH i zastrzykiwano dodatkowo 3 meg estradiolu-178 w 4i5 
dniu podawania LH-RH. Największa ilość pozytywnych reakcji (owula- 

cji) wystąpiła w grupie owiec, którym podawano LH-RH i estradiol-17f8 

(7 z 8). Wysokość szczytu przedowulacyjnego LH we krwi owiec doświad- 

czalnych była jednakże niższa niż u owiec mających naturalną owulację 

w sezonie. Poziom progesteronu pozostał podwyższony do 10 dnia po owu- 

lacji u 8 z 10 owiec, które otrzymały łącznie 32 meg LH-RH. Funkcja 

lutealna jajników u owiec w innych grupach była słabsza. 
Mc Leod i wsp. [20] przeprowadzili doświadczenie, w którym poda- 

wali owcom do żyły szyjnej w późnym anoestrus co 2 godziny w ciągu 
8 dni małe dawki LH-RH (250, 500 i 1000 ng). Każda iniekcja LH-RH 
wywoływała natychmiastowy, ale tylko chwilowy wzrost stężenia LH we 
krwi. Wszystkie owce poddane zabiegom wykazały typowy przedowula- 
cyjny szczyt LH (od 68 do 145 ng/ml), który wystąpił w 17—48 godzin po 
rozpoczęciu iniekcji, a owce które otrzymywały po 500 i 1000 ng LH-RH 
miały także drugi szczyt LH w 106—133 godzin później. Owulację i nor- 
malną lutealną funkcję miały wszystkie owce. Poziom progesteronu 
wzrósł u nich do ponad 2,5 ng/ml osocza krwi i był podwyższony w cią- 
gu 10—12 dni. 

Porównanie wpływu dwóch sposobów podawania owcom LH-RH 
w anoestrus w dawce 250 mcg na długość utrzymywania się u nich we 
krwi podniesionego poziomu progesteronu przeprowadzili Kinser i in. 
[16]. W ich doświadczeniu domięśniowy zastrzyk LH-RH spowodował 
utrzymanie się podniesionego poziomu progesteronu do 12 dnia po iniek- 
cji zaledwie u 13% owiec. Natomiast zastosowanie LH-RH we wszczepia- 
nych podskórnie, żelatynowych kapsułkach, przedłużających okres wy- 
dzielania się tego hormonu, zwiększyło liczbę owiec z podniesionym do 
12 dnia poziomem progesteronu do 56%. Stosowanie LH-RH w kombi- 
nacji z progesteronem i PMSG również dawało lepsze wyniki w wypadku 
podawania go w żelatynowych kapsułkach. 

Ważną rolę w regulacji cyklu płciowego, w wystąpieniu owulacji i rui 

oraz w utrzymywaniu wczesnej ciąży u owiec odgrywa progesteron. 

W związku z powyższym analizowano wpływ progesteronu na działanie
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LH-RH na układ rozrodczy owiec przy jego podawaniu przed LH-RH [19, 
21, 22]. 

Badania Mc Leoda i wsp. [21] wykazały dodatni wpływ progesteronu 

na występowanie rui u owiec i na funkcję ich ciałek żółtych przy poda- 

waniu progesteronu przed LH-RH w środkowym okresie anoestrus. W ich 

doświadczeniu 20 owcom podawano małe ilości LH-RH (75, 125, 250 lub 

500 ng)) co 2 godziny w ciągu 48 godzin, a 15 owcom podano LH-RH 

(250 ng co 2 godziny w kombinacji z progesteronem. Progesteron zasto- 

sowano w postaci podskórnych implantów na przeciąg 14 dni przed po- 

daniem LH-RH. W wyniku tych zabiegów ruja wystąpiła tylko u 15 owiec, 

które otrzymały progesteron. Jakkolwiek owulacja wystąpiła u 34 z 35 

owiec, normalną funkcję lutealną miały wszystkie owce, które dostały 

progesteron i tylko 25%» owiec, które tego hormonu nie otrzymały. 

Ci sami badacze z podobnym skutkiem uaktywniali procesy rozrod- 
cze u owiec w anoestrus za pomocą kombinacji progesteronu z ciągłymi 

48-godzinnymi dożylnymi infuzjami LH-RH [22]. Z 24 owiec, którym 

podawano 125 lub 250 ng LH-RH na godzinę, po uprzednim 14-dniowym 

oddziaływaniu na nie progesteronem, 22 miały ruję, a 23 owulację i nor- 

malną funkcję lutealną. 

Z kolei badania przeprowadzone przez Mc Leoda i Haresigna [19] wy- 

kazały możliwość znacznego skrócenia okresu podawania owcom proge- 

steronu przy jego stosowaniu w anoestrus do zwiększenia skutecznści 

działania LH-RH. W ich doświadczeniu normalna funkcja lutealna wystą- 

piła u wszystkich owiec, którym podano progesteron, zarówno w ciągu 
12, jak i w ciągu 2 dni przed stosowaniem LH-RH (co 2 godziny po 250 ng 

LH-RH w cigu 48 godzin), i tylko u 1 z 7 owiec, którym progesteronu 

nie podawano. Autorzy badań wnioskują o możliwości bezpośredniego 
działania progesteronu na przedowulacyjne pęcherzyki jajnikowe, zwię- 

kszającego wraż!iwość tych pęcherzyków na gonadotropiny. 

Z przedstawionych w niniejszym przeglądzie badań nad pobudzaniem 

procesów rozrodczych u owiec w anoestrus za pomocą syntetycznego LH- 

-RH wynika, że badania te doprowadziły do opracowania szeregu metod 

stosowania tego hormonu, pozwalających otrzymywać stosunkowo wysoki 

przedowulacyjny poziom LH we krwi owiec oraz wywoływać u nich owu- 

lację i ruję w połączeniu ze znaczną funkcją lutealną. Dotychczasowe 

badania nie stwarzają jednak jeszcze możliwości praktycznego wykorzy- 

stania LH-RH w produkcji, ponieważ metody oparte na wielokrotnych 

zastrzykach zupełnie nie nadają się do praktycznego ich stosowania w pro- 

dukcji owczarskiej. Natomiast należy podkreślić, że znajomość mechaniz- 
mu działania LH-RH (pulsacyjne wyrzuty) wskazuje na konieczność za- 

stosowania znanych już na świecie form stopniowego, etapowego uwalnia- 

* nia hormonu z umieszczonego pod skórą zwierzęcia preparatu. Można już
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dziś postulować konieczność opracowania przez przemysł farmaceutycz- 

ny takich lub podobnych rozwiązań. 
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