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Tlro application ót u]trasound technique fot eally pregnancy diagnośis in,sheep

Summary

of ultrasound_diagnosis of early pregnancy and the
pregnańcy in 23 ewes was monitored,h1 a.,rŁal.time
d 5.0 MIIż lińear probe. On the 19rh.dńi'"aftćr mating,
onsecutive examińations ( > 26 days afler mating) the

out that reliable diagnosis of all barren e$,es was pos-
sible as early as on the l91h day, after mating, despite the fact that during this period up to 1/3 of all ultrasound
images were difficult to interpret. The most reliable diagnosis of the number of embryos was Possitlle in thel
earĘ stage of pregnancy (19th and 26'h day of pregnancy - 80% and,93%a, on average). Latei;,the dia§nosis of
the number of foetuses became more difficult because of the large size of the pregnant uteru§;,which exceeded
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Meto da ultrasono grafi i w czas ie r ze czyw tsty m znaj -
duje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce ciązy
zwierząt gospodarsktch (2,4, 8, 1I, 12). W ostatnich
latach, dzięki poprawie jakości i miniaturyzacjl apa-
ratury, mozliwe jest prowadzenie transrektalnych ba-
dań USG u małych przeżuwaczy,w tymu owiec (3, 7,
9). Metoda tapozwalana obserwację przebiegu pierw-
szego miesiąca ciĘy i moze byc przydatna do oceny
zamieralności zarodków, która jest wazną cechą po-
średniąw selekcji owiec w kierunku wysokiej plenno-
ści (5, 6).

Celem badańbyło okreś lenie skuteczności wczesne-
go rozpoznawania clĘy t ustalania liczby płodów u
owiec metodąUSG.

Mateilał i metody

Badania prowadzono na 23 maciorkach, które pocho-
dziły z syntetycznej linii plennej 09 (4116 owca fińska, 5/l6
owca fryzyjska,1116 merynos polski). Do doświadczenta
wybrano owce w wieku 1B i 30 miesięcy, które wchodziły
odpowiednio w 2. i 3. sezon rozrodczy. Wybór owiec był
losowy spośród tych, które w pierwszym wykocie (w wie-
ku ok. l3 miesięcy) urodziĘ jagnięta.

W sezonie jesiennym, maciorki poddano synchronizacji
rui, zakładając na okres 14 dni wkłady dopochwowe za-
wierające 45 mg preparatu Cronolone (metoda Chrono-
-Gest). Przy usuwaniu wkładów dopochwowych podawa-

no domięśniowo 500 jm serogonadotropiny, a następnie na
okres 4 dni maciorki unieszczano w haremach (od 3 do 4
owiec na 1 tryka).

W siódmym dniu odwystąpieniarui (w dziewiątym dniu
od momentu wyjęcia wkładów dopochwowych) badano
stopień owulacji metodą laparoskopii - jako liczbę ciałek
żohych występującychłącznie na obujajnikach (l), Po-
cząwszy od 19. dnia od wystąpienia rui u maciorek 6-krot-
nie diagnozo,wano ciązę metodą USG, aparatem ALOKA
SSD2lODXII. W 19., ż6, i 34. dniu badania wykonywano
trans rectumu owiec leżących w pozycji grzbietowej, son-
dą liniową 5,0 MHz (UST 5BlOD. W 41., 48. i 69. dniu
p.c. badania wykonywano przez powłoki brzlszne, w pra-
wej pachwinie u owiec stojących, sondąliniową3,5 MHz
(UST - 5020). Jako środka kontaktowego uzywano żelu
ultrasonograficznego fi rmy Hellige GMBH §iemcy).

Wynikii omówienie

W tab. 1 przedstawiono liczbę maciorek biorących
udziałw kolejnych etapach doświadczenia. Na 23 owce
poddane synchronizacji rui tylko u 1 maciorki (w wie-
ku 18 mies.) nie doszło do owulacjt, Zatem, na tym
etapie doświadczenia, skuteczność metody Chrono-
-Gest była wysoka u ponad 95oń maciorek w plano-
wanym terminie wystąpiła owulacja. Z tej grupy jed-
nak tylko 15 owiec w pierwszej. prowokowanej rui,
zo stało zapłodnionych. Na tak niski wynik mó gł wpĘ-



Tab. 1. Wyniki rozrodu maciorek

Objaśnienie: * na podstawie liczby embrionów stwierdzonych w 19 lub 26 dniu po klyciu.

Tab. 2. Dokładność pomiarów ultrasonograficznych (7o)

0cena liczby embrionów
(Fłodów),l

Objaśnienia: a) - dotyczy tylko tych owiec, u których prawidłowo zdiagttozowano ciążę; b) - 31 ,5% pomiarów sprawiało wątpliwo-
ści, ale ostatecznie okazaĘ się poprawne; c) diagnostykę prowadzono pośrednio, na podstawie liczby pęcherzyków płodowych;
d) u obu badanych maciorek stwięrdzono co najmniej 2 płody, nie wykluczając 3 płodów

Ryc. 1. Obraz ciĘy 19 dniowej - widoczne 2 pęcherzyki pło-
dowe oraz fragment pęcherza moczowego

nąć stres zwlązany z wykonywaniem rożnych dodat-
kowych zabiegow u owiec doświadczalnych (np. po-
bieranie próbek krwi w przeddzień oraz w dniu kry-
cia).

Sredni stopień owulacji badanych maciorek wyno-
sił 1,96 przy azym ok. 51oń owiec miało 2, a 22Yo 3

ciałka żohę.Taki stopień owulacji jest charakterysĘcz-

Ryc. 2. Obraz ciĘy 26 dniowej - widoczne 2 rozwijające się
embriony oraz fragment pęcherza moczowego

ny dla owiec plennej linii 09 (10) i może świadczyć o
prawidłowym, losowym wyborze owiec do doświad-
czenla.

W tab. 2 ptzedstawiono najważniejsze wyniki ba-
dań ultrasonograficznych przeprowadzonych w kolej-
nych termin ach. Znaczną dokładno ś ć di agno styki c i ą-
ży tlzyskano juz w 19. dniu po kryciu, poprawnie



Ryc. 3. Obraz ciąży 34 dniowej - widoczny fragment pęche-
rza moczowego oraz liczne łrypełnione pĘnem przestrzenie
utrudniające ócenę liczby płodów

stwierdzając clęę u 13 spośród 15 zapłodnionych
maciorek (86,1%). W kolejnych badaniach potwier-
dzano clĘęze I00% dokładnością. Wyniki uzyskane
przęz autorów zagranicznych wskazują że diagnosty-
ka ciĘy jest na ogół skutecznaw I1-I9 dniu ciąży
(9), a niekiedy możliwa jest nawet w 13-15 dniu (7).

Wskazanie wszystkich owiec nie zapłodnionych
(wykluc się możliwe w 19. dniu
po kryci okresie interpretacja po-
nad Il3 wątpliwa (tab. 2). Osta-
tęcznię wyniki badań potwierdziły się, choctaż zę
znacznie wi ęks z ą p ewno ś c ią op erator wykluczał ci ą-
żęw 26, dniu. W kolejnych okresach badań wskaza-
nie owiec jałowych nie stwarzało żadnych problemów.

podstawie liczby pęcherzyków płodowych (tab. 2).

Natomi as t, r o zp oznani e Iiczby embri o nów było w §m
okresie na ogół niemożliwe (ryc. i). Stosunkowo mała
dokładność (50%) tozpoznanla cięy trojaczej wyni-
kała ztego, że tylko u dwóch spośród badanych owiec
doszło do zapłodnienia 3 komórek jajowych.

W pełni wiarygodne rozpoznanie ciąży mno giej było
możliwe w 26. dniu ciąży. W tym terminie wszystkie

poza ekran monitora (ryc. 3). Dokładność oceny licz-
by płodów powyżej 40 dnia ciĘy nie przekraczała
40%.

Podsumowljąc, należy wskazać na dliąprzydat-
ność transrektalnej ultrasonografii wykonywanej w 19.

dniu ciąży zarówno do wskazania owiec kotnych i nie
zapłodnionych jak i do rozróżniania ciąz mnogich.
Największą pewnośó oceny daje jednak pomiar wy-
konywany w 26 dniu po pokryciu.
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Actinobacillus pleuropneumoniae wywofuje u prosiąt chorobę o ostr'ymprze-

biegu cechującą się dużymi stratami ekonomicznymi Patogel należy do jednej

z odmian (biowar B-NAD zależny lub P-NAD niezależny) i do jednego z 12

typów serologicznych. Sero§py 1,5,9 i 11 sąnajbardziej wirulentne, zaś wy-

wołana przez nie choroba cechuje się zmianami w płucach i duźą śmieńelno-

ścią Pierwsza epidemia wystąpiła w Chorwacji w l983 r , wywołlłvał ją serotyp

2, chociaż na niektórych fermach świń zachorowania wyłvoływał serotyp 4 i 7.

W 1997 r. wystąpiły nagłe zachorowania o przebiegu nadosĘm i wysokiej śmier-

telności w jedrrej z fem świń, wywołane przez serotypy 2, 7 , 8 i9, zaś na fermie

<1rugiej zachorowania przebiegały w fomie łagodnej i wywołyłvał je setotyp 4 i
7. Natomiast na fermach 3-6 choroba występowała rzadko, przebiegała w łagod-

nej formie i cechowała się niską śmiertelnością. Zachorowania wywoĘwały se-

roĘpy 2 i1 
G.

RAMOS-VARA J. A., DURAN o., RENDER J.A.,
PATTERSON J. S.: Zmartwiające zapalenie jamy
gębowej na tle zakażenia Fusobacterium necropho-
rum Lltrzech macior. (Necrotising stomatatis asso-
ciated with Fusobacterium necrophorum in three
sows). Vet. Rec. I43,282-283, 1998 (10)

U 3 macior z fermy 1iczącej 300 sztuk wystąpiło zmańwiające zapalenie

jamy gębowej Pierwsze zachorowanie wystąpiło u maciory w wieku l roku i

cechowało się utratą łaknienia, zapaleniem głośni i pododermatitis. Terapia an-

tybiotykowa nie przyniosła poprawy. Po miesiącu zachorowała maciora w wie-

ku 5 miesięcy wśród objawów obrzęku głowy, utraty łaknienia i zapaleniajamy
gębowej. U trzeciej rnaciory wystąpiło głębokie owrzodzenie warg i utrata łak-

nienia, owrzodzenia przełyku. We wszystkich przypadkach owrzodzenia pokry-

wał włóknikowy wysięk oblrtujący w gram dodatnie i grarn ujemne pałeczki i
ziamiaki. Dno owrzodzeń pokrywĄ neutrofile, makrofagi, limfocyty oraz ko-

mórki plazmatyczne. Ze zmjanmartwicowych uzyskano obfity wzrost Fusobac-

terium necrophorum. Ponadto ze zmtan chorobowych izolowano Prevotella,

Peplostreptococcus anaerobius, Corynebacterium sp , a-hemolityczne pacior-

kowcę j Pasleurella haemolytica 
G.


