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Superowulacja u krów - nowsze dane
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W ostatnim czasie obserwuje się rosnący postęp oraz
znaczne zainteresowanie nowymi technolo gi ami sto -

sowanymi w rozrodzie bydła, w szczególności trans-
ferem zarodków. Jednym z głownych elementów tej
metody jest wywołanie procesu poliowulacjiprzy po-
mocy egzogennej gonadotropiny, celem pozyskania
dużejliczby zarodków. Jak wiadomo efektywnośc su-
perowulacji za\eży od szeregu czynników w tym ro-
dzafu zastosowanej gonadotropiny, sposobu jej poda-
wania, wielkości zastosowanej dawki, atakżę miejsca
iniekcji, czynników za\eżnych od dawczyni oraz bu-
haja dawcy nasienia, statusu hormonalnego w dniu
r ozp oczynania superowulacji or az dynamiki poj awia-
nia się fal pęcherzyków międzyrujowych (9, ] 0). W
niniejszym opracowaniu skupiono się wyłącznie na
badaniach poświęconych superowulacji u krów, obej-
mujących ostatnie dwa lata.

Wpływ r o dzaju p o dawanej gonadotrop iny na efek-
Ęwność superowulacji był oceniany w wielu badaniach
(4, 16,30). W Niemczech Lange i Reichenbach (16)
oceniali wpł5.w czterech tutynowo stosowanych pre-
paratów oraz cztęrech różnych sposobów ich aplikacji
na wynik superowulacji u krów, nie stwierdzając tstot-
nych różnic pomiędzy zarówno preparatami jak i spo-
sobie przygotowania samic. Stwierdzono natomiast,
że lepsze wyniki uzy skuj e się t o zp o czynaj ąc p o dawa-
nie preparatów między II a14 dniem cyklu rujowego
ntż9 t I0. Zdecydowanie mniej zarodków uzyskiwa-
no także od jałowic i krów pierwiastek niż wieloró-
dek. Badania te potwierdzajądoniesienia krajowe, w
których od jałowic pozyskiwano średnio 2,3 zarodka,
od krow natomiast 5,3 (11). Róznice w skuteczności
stosowanych do prowokowania poliowulacji gonado-
tropinami odnotowywali Detterer i wsp. (4). Analtza
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obejmowała wyniki 999 superowulacji, Z czterechpo-
równywanych prep aratów naj wi ę c ej zar o dków ptzy -

datnych do transferu uzyskiwano podając FSH-P (Ri-
gaux, France) oraz Folltropin-V (Vetrepharm, Cana-
da), mniej po podaniu preparatu Ovagen (ICP) oraz
PMSG (Intergonan) w skojarzenlu z surowicą neutra
PMSG (Vemie, Germany).

Wpływ stosowanych w kraju preparatow FSH na
wyniki superowulacji oceniał u krów mlecznychZna-
ni e cki ( 3 0 ). Naj w y ższąliczb ę zaro dków pr zy datny ch
do transferu uzyskiwał podając Ovagen (ICP).Nieco
golsze efekty odnotował po iniekcjach czeskiej Foli-
kotropiny (Spofa) otaz amęrykańskiego FSH-P (She-
ring Corp.). Wyniki superowulacji po zastosowaniu
preparatów Super-Ov (Ausa Internat. Canada) oraz
Ovagen u krów rasy jersej oraz ayrshire porównywał
Kanuya i wsp. (13). Skuteczność obu preparatów była
porownylvalna, ob serwowano j ednak pewne odmien-
ności rasowe (lepsza reakcja krów jersej na Super-Ov,
ayrshire natomiast na Ovagen).

Zbadaiamerykańskich wynika, ze obecność pęche-
r zyka dominuj ąc e go p i erw s z ej fali prz e d ro zp o częc iem
superowulacji wywiera hamujący wpływ na rozwój
pęcherzyków jajnikowych po podaniu egzogennej go-
nadotropiny. Odmienne go zdanla są Stock i wsp. (2 7),
ktorzy twterdzą ze obecnośc pęcherzyka dominują-
cego nie wywiera wpłlłvu na pojawianie się pęche-
rzykow w wyniku podawania FSH, ale może hamo-
wać owulację. Niezależnie od tego wiadomo, ze usu-
nięcie pęcherzyka dominującego sprzyja większej licz-
bie owulacj i (29). Niekorzystny wpływ obecności pę-
cherzyka dominuj ąc e go na e fektywno ś ć superowula-
cji potwierdzajątakże Kobayashi i wsp. (14). Stwier-
dzili oni, żelzyskanie dużej llczby dobrych jakościo-
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wo zarodków warunkuje obecnośó przed podawaniem

Interesuj ących informacj i do starc zająbadania nad
synchronizacją pojawian
Macmillan i wsp. (17) po
GnRH siedem dni przed
FSH, nie uzyskując oczekiwanego wzrostu liczby cta-
łek żółty ch na j aj nikac h or az pr zy datny ch do tran s fe ru
zarodków. Zkolęi Kohram i wsp. (15) badali wpĘ,w

rzykiem dominującym, otrzymujących lub nie otrzy-
muj ących GnRH, 2 dnt przed r ozpoczęciem supersty-
mulacji. Korzystny wpĘ,rv podawania GnRH na wy-
niki produkcji zarodków był limitowany poprzęz

wzrost \iczby ntezapŁodnionych komórek oraz zarod-
ków zdegenerowanych . Zkolęt Bo i wsp. (2) donoszą
o istotnej poprawie jakości pozyskiwanych zarodków
po podaniu iniekcji benzoesanu estradiolu i progeste-

Tonu wfaz z wprowadzeniem celem przygotowania do

superowulacji dopochwowych spiral CIDR-B. Z ko-
leiKanadyj czycy nie notowaltróżntc w reakcji na go-

nadotropiny u samic przygotowywanych do supero-
wulacji-przy pomocy dopochwowych spiral CIDR,
otrzymuj ących w ce lu synchr ontzacji fal p ęcherzyko -

wych estradiol 17 bęta lub GnRH (20).

Zlp ełnte nową meto dę sup erowul acj i zapr op onow ał

ostatnio D'Ochio i wsp. (5,6,7). Pozwala onanapełną
kontrolę czasu pojawienia się rui i owulacji. Przed-
owulac}j ny wyi zllt LH j e st hamowany przęz p odanie
syntetycznego agonisty GnRH - desoreliny, w postaci
bioimplaną owulacja natomiast prowokowana jest
podaniem 25 mgegzogennego LH w ostatnim, czwar,
-tym 

dniu iniekcji FSH. Ten model superowulacji eli-
minuje koniecznośó wykrywania rui u zwlerząt pod-
dawanych superowula cjt or az j est o szczędniej szy od
tradyc}j ne go pozwalaj ąc na j ednokrotną inseminacj ę
w ściśle określonym czasie.

Zastosowanie propono vanego modelu zakończyło
si ę j aj eczkowani em u 87,5o^ b adanych zw ierząt. Rów-
.roiróśrrie nie stwierdzano różnic w liczbie pozyski-
wanych zarodków i zarodków przydatnych do trans-

feru j eśli samice poddawane superowulacj i unasienia-
no dwu lub jednokrotnie.

Próby indukcji owulacji u krów poddawanyń su-
perowulacj i przy pomocy GnRH podejmował Chan-
Óra i wsp. (31. Z w cześniej szych badań wiadomo o nie-
wielkim wpływie podawania GnRH na krótko przed
lub po pierwŚzej inseminacji na wyniki superowulacji
mieizone liczbąprawidłowych zarodków. Okazuje się,

ze efektywność Śuperowulacji może ściśle za\eżęc od
terminu iniekcji GnRH. Podanie GnRH 8h po poja-
wieniu się rui §warantowało wysokąliczbę ctałekżół-
ty ch or az \tc zb ę z aro dków pr zy datny ch do tran s feru.

Nowsze metody synchronizacji rui u samic przygo-
towywanych do superowulacji badano w Waju i za
granicą. Nie stwierdzono różntc w efektylvności su-
perowulacji u krów synchronizowanych przy pomocy
prostaglandyny oraz dousznego implantu norgestometu
(Crestar, Intervet) (I2). Z kolei w innych badaniach
wykazano przewagę synchronizacji rui - poprzedza-
jącej cykl, w badaniach wykazano pTzewagę synchro-
ntzacjtrui - poprzedzającej cykl, w którym rozpoczy-
nano serię iniekcji FSH - przy użyciu octanu melen-
gestrolu (MGA) nad metodą tradycyj ną pole gaj ącą na
iniekcj ach prostaglandyry Q5).

Częśćbadań poświęconabyŁa ocenie wpływu bu-
haja dawcy nasienia oraz dawczyni na efektywność
superowula cji. Zbadahkrajowych wynika, że istnieje
w y r aźna zalę żno śc p o mi ę dzy Itc zb ąi j ako ś c i ą zar o d-

ków a użytym do inseminacjt dawczyni nasieniem
buhaja (30). Liczba zarodków przydatnych do trans-
feru 6yła po pewnych buhaj ach dwukr otnie wy ższa niż



po innych (18). Próby określenia najkorzystniejszego
czasu dla pozyskiwania zarodków po wycieleniu pod-
jęli się Riha i wsp. (26). Ustalili oni, napodstawie ana-
lizy 1380 superowulacji przeprowadzonych na jało-
wicach i krowach, że najbardziej optymalny termin
przeprowadzania superowulacji przypada na okres
pomiędzy 61 a 150 dniem po wycieleniu. Humblot i
wsp. (8) badali wpływ energii dostarczanej zpasząoraz
białka strawnego i parametrów profilu metaboliczne-
go na produkcję zarodków u krów poddawanych su-
perowulacji. Stwierdzili oni, żę obntżona produkcja
zarodków dotyczy krów otrzymujących nadmiar ener-
gii paszowej. Podobne obserwacje w odniesieniu do
krów mięsnych poczynił Nolan i wsp. (22) stwierdza-
jąc, że dawczynie utrzymywane na diecie zawierają-
c ej 4 0M J ME l dzięń produkuj ą więc ej warto ś ciowych
zarodków niż otrzymujące 120MJ MEldzięń.

Znaczenie czynników geneĘcznych z kolei podkre-
ślająMendard i wsp. (19) wskazljąc, że jałowice pro-
dukuj ąc e dużą liczb ę warto ś ciowy ch zar o dkow zde -
cydowanie lepiej reaguj ą na gonadotropiny j ako doro-
słe zwierzęta,niż te u których efektywność superowu-
lacji jest niska.
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