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Summary

The purpose of this investigation was to estimate a percentage of recipients selected from hormonallY pre-
pared cows on the basis of clinical, ultrasonographical and endocrinological investigations, that were ca,rried
out on a day of embryo transfer.294 recipient cows (177 heifers and 117 cows) were used in the experiment- All
anima|s were divided into two groups. Group I (n:216, program I) received i.m. injections of 0.5 mg of
cloprostenol (Bioestrophan, Biowet Gorzów Wlkp), group II (n : 78, program II) - the same doses 14 days
apart. Signs of heat between24 and 120 hours after PGs injections were observed in 222 (76!D/0) recipients-
MaximaĘ synchronized oestrus, i.e łretween 48 and 96 days after PGs injections, were noted in 203 (69V.) of
the cows _ l39 (64.40^) and 118 (82.I%) cows from group I and II respectively. As suitable for transfer after
clinical and ultrasonographical investigations were 147 (50oń) and 145 (49.3oh) of the recipients. More cows
suitable for transfer rł,ere obtained from animals that had started with program II (p < 0.05). In both groups,
however, progesterone concentration in blood plasmł higher than 1 ng/mł was determined in 61.1-79.5Yo
cows.

Kelłvords: cows, recipients, clinical, ultrasonographical, endocrinological classification. . ' "' '|"" ''

Jednyrn z istotnych czynników warunkujących po-
wodzenie transfetu zarodków u bydła jest odpowiedni
wybór biorczyń. Ostateczna kwalifikacj a btorczyń,
spośród optymalnie zsynchronizowanych samic prze-
prowadzana jest z reglŁy w oparciu o szczegółowe
badanie narządu rodnego, dokonywane w dniu trans-
feru zarodków. We współczesnej dobie podjęcie od-
powiedniej decyzjl umożliwia wykonanie dodatko-
wych badań z zastosowaniem ultrasonografu (1,8).

Celem pracy było określenie jak wysoki jest udział
biorczyń kwalif,rkowanych do transferu spośród hor-
monalnie przygotowylvanych samic, po przeprowadze-
niu w dniu transplantacji badania klinicznego, ultra-
sonograficznego oraz endokrynologicznych.

Materiał i metody

Badaniom poddano 294biorczynie mieszańce cb x hf
w tym l77 jałowic w wieku 15-1B miesięcy i 117 krów w
wieku 3-6 1at. Wszystkie miały regulamy cykl rujowy oraz
cechowała je dobra kondycja ftzyczna. Ruję u biorczyń
synchronizowano pfzy pomocy analogu prostaglandyny
według jcdnego z ogólnie przyjętych programów. Samice
podzielono na dwie grupy. Grupie I (n: 216), po uprzed-

nim badaniu jajników i stwierdzeniu obecności ciałka żół-
tego podawano jednokrotną domięśniową (i.m.) iniekcję
0, 5 mg cloprostenolu (B i oestroph an-Biowet Gorzów Wlkp.),
grupie drugiej (n : 78) natomiast dwukrotną iniekcję pre-
paratu, aplikowanego w 14 dniowym odstępie. Po iniekcji
cloprosteno1l przez 5 kolejnych dni sanice poddawano
szczegółowej obserwacji, odnotowując termin wystąpie-
nia rui. W dniu transferu zarodków (7 dzień cyklu rujowe-
go) wszystkie biorczynie, u których ruja wystąpiłamtędzy
48 a96 godzinąpo iniekcji prostaglandyny badano klinicz-
nie, oceniając per rectum stan narządu rodnego, wielkośc
jajników otazrozmiary ciałka żółtego. W celu potwierdze-
nia diagnozy klinicznej przeprowadzano dodatkowo ultra-
sonograficzne badanie jajników, wykorzystując do tego celu
ultrasonograf Pie-Medical 400, wyposażony w głowicę,
emitującąfalę dźwiękowąo częstotliwości 5 MHz, Napod-
stawie tych badań do transferu kwalifikowano wyłącznie
samice, u których na jajniku stwierdzano obecność dobrze
rozwiniętych struktur ciałka żółtego.

Do weryfikacji diagnozy klinicznej i ultrasonografl,cz-
nej zastosowano ocenę stęzenia progesteronu we krwi. W
tym celu od wszystkich zakwaliirkowanych do transferu
blorczyńw dniu transfetu zarodków, pobierano na hepary-
nowane probówki klew z żyły jarzmowej, a po jej odwiro-



Tab. 1. Występowanie rui po jednokrotnej (grupa I) lub dwukrotnej iniekcji prostaglandyny (grupa II)
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Tab.2.Liczba (%) krów biorczyń zarodków zakwalifikowanych do transferu na podstawie obserwacji rui oraz badania
kliniczn ego i ultrasonograficzn ego

Objaśnienia: grupa I jednokrotna inj. cloprostenolu, grupa II - dwie inj, cloprostenolu w 14 dniowym odstępie, ab -P < 0,05, AB
p < 0,01.

waniu oceniano w osoczu stężenie hormonu metodą EIA.
Za niędostateczne przyjmowano stężenie progesteronu po-
nlżej l nglml.

Wyniki opracowano staĘs§cznie, korzystając z testu chi-
-kwadrat.

Wyniki iomówienie
Ruję spośród 294 ttżytych do doświadczenia bior-

czyńwykazało w terminie ż4-120 godzin222 (76%)
btorczyń, przy czym w grupie otrzymującej jedno-
krotną iniekcję prostaglandyny 158 Q3,I%) spośród
21 6 biorczyń, natomiast po zastosowaniu dwukrotnej
iniekcji 64 (82%) spośród 78 samic. U pozostałych
krów rui nie obserwowano, względnie pojawiła się ona
przedupływem pierwszej lub po upływie piątej doby
po iniekcji prostaglandyny. Uzyskane wyniki sązgod-
ne z obserwacjami innych autorów, ktorzy po jedno-
lub dwukrotnej iniekcj i prostaglandyny obserwowali
ruję u 42,4-]0lub 78,5-90% krów (6,1).

Tab. 1 przedstawia występowanie rui po jednokrot-
nym (grupaI) orazdwukrotnym (gupa II) podaniupro-
stagl andyny. Jak wynika z tabęIi 60,80ń o gółu synchro-
nizowanych samic vl,kazywało ruję w opĘmalnym ter-

minie tj. po 12 godzinach po podaniu cloprostenolu.
Wyższy stopień synchronizacji rui uzyskiwano po dwu-
krotnej iniekcji preparatu (p < 0,01). W trzeciej dobie
po drugiej iniekcji cloprostenolu ruję w,l1kazało 7I,9oń
biorczynpodczas gdy w grupie I- 56,3o^blorczyń.

Tab.2. Przedstawialiczbę i odsetek krów biorczyń
zarodków dyskwalifikowanych na podstawie obserwa-
cji rui orazbadania klinicznego i ultrasonograficzne-
go. Spośród 22Zbiorczyń wykazujących ruję w ciągu
pięciu dni po podaniu prostaglandyny na biorczynie
pr zęznaczono 203 tzn. wszystki e te, któr e pr zej awi ały
ruję między 48 a 96 godzinąpo iniekcji preparatu.
Samice te stanowiły 69% spośród wszystkich pTzygo-
towywanych biorczyń zarodków. Z tnnychbadań wy-
nika, że odsetek samic, u których czas synchrontzacji
rui nie przehaczaŁ+24 godzin wynosił 10,2% (6).

W grupie I na podstawie badania klinicznego spo-
śród 139 samic zakwalifikowano 96 krów, co stano-
wtło 69,10/o krów wykazujących ruję w ciągu 48-96
godzin po podaniu prostaglandyny oraz 44,4oń wszyst-
kich krów przygotowywanych do transferu. Do naj-
częstszychprzyczyneliminacjibiorczynnależałbrak
wy r aźnie uformow ane go ci ałka żołte go, stwierdz ony



u 19 samic , patologiczne wypływy z drog rodnych (u
krów biorczyń) - 12, torbiele jajnikowe - 5 oruz nię-
prawidłowości szyj ki mactcznej, uniemozliwiaj ące
penetrację kanahr szyjki macicznej przy pomocy kate-
tęru-2.

W grupi e II sp o śród 6 4 bior czyń zakwalifikowanych
do transferu, po ptzęprowadzeniu badania kliniczne-
go zdyskwalifikowano 13 samic. Wten sposób poprzę-
prowadzeniu badania klinicznego pozostawiono 51

samic, tj. odp. 79,7 oruz 65,4oń samic wykazujących
ruję między 48 a96 godzinąpo iniekcji prostaglandy-
ny oTaz ogołu samic przygotowywanych farmakolo-
gtc znte do tran s feru. Głó wnym i pr zy c zy nami dy s kwa-
lifikacji były: brak wyczuwalnych struktur ciaŁkażoŁ-
tego zanotowany l6biorczyń, torbiele jajnikowe - 2,
patologiczne wypływy z dróg rodnych - I oraz nie-
prawidłowości szyjki mactczne1 - 4.

Liczba zakwalifikowanych biorczyn zarodków po
przeprowad zenlu badania klinicznego w porównaniu
do liczby wszystkich biorczyiprzygotowywanych do
transferu byławyższa w II grupie samic (p < 0,01).

B adanie ultrasono gr aftczne j aj ników pozwoliło na
do datkow ą weryfikacj ę wyników. P oni eważ p.ozw ala
ono na precyzyjntejszą ocenę stanu morfologicznego
jajników niż badanie kliniczne,w grupie I do samic przy-
datnych do transferu zaltczono ponownie 5 spośród
biorczyń, które wykluczono z powodu braku wyczu-
walnych struktur ciałka żółtego (8). U tych biorczyń,
jak się okazało, ciałko żołte położone było wewnątrz
miĘszu j ajnikowe go . Równo c z e ś ni e wyklu c zono tr zy
kolejne samice, z powodu dysfunkcji jajników.

W ten sposób na podstawie obserwacji rui orazba-
dani a kl ini czne go i ultrasono g r aftczne go j aj ników do
transferu zakwalifikowano ostatecznie w grupie I 98
biorczyń tj. ]0,5Yo samic wykazujących ruję podczas
48-96 godzin po podaniu cloprostenolu oraz 45,4oń
ogółu samic przygotowywanych do transplantacjt za-
rodków.

W grupie II w wyniku badań ultrasonograftcznych
wyeliminowano dalsze 4 zwierzęta, pozostawiając 47
zwierząt tj. 73,4o^ samic wykazl,Ąących ruję pomię-
dzy 48 a96 godzinąpo drugiej iniekcji cloprostenolu
or az 60,3 Yo o gółu samic przy gotowywanych farmako -
logicznie do transferu.

Ltczbazakwalifikowanych samic po przepr ow adze -
niu badania klinicznego i ultrasonograftcznego w po-
równaniu do liczby wszystkich przygotowyr,vanych do
transferu samic byławyższa w grupie II (p < 0,05).

D odatkowe badanie poziomu pro gesteronu potwier-
dzlły dtagno zę klinic zną i ultra s o no gr aftc zną u 7 8 s a-
mic w grupie I. W grupie II spośród 47 zakwaliflko-
wanych do transplantacji biorczyń, prawidłowe stęże-
nie progesteronu stwierdzono u 29 btorczyn.

Z p owy ższych badań wy nlka zatem. ze sp o śród o gó -

łu biorczyń przygotowywanych do transferu,po ptze-
prowadzeniu badania klinicznego i ultrasono graftcz-
ne go j aj nik ów za przy datne - to j e st maksymalnie z syn-
chronizowane, wykazujące dobrze rozwinięte struk-

tury ciałka żołtego - uzrlano odp . 45 ,4 i 60,3Yo samic
z glr;ipI III. Z 1O-ciu przygotowywanych farmakolo-
gicznie bior czyń, kwalifi kowanych było po j ednokrot-
nej ini ekcj i pro stagl and y ny cztery do p ię c iu btor czy i,
po dwukrotnej iniekcji sześó.

Podobnego zdanta sąMunar i wsp. (6), którzy uwa-
żająże odsetek przydatnych do transferu biorczyń po
podaniu dwóch iniekcji analogu prostaglandyny del-
prostenate or az przeprowadzeniu badania kliniczne go
wynosi - 53,2oń.

Przeprowadzone dodatkowo badanie endokrynolo-
glcznę wskazuje, że w rzęczywistości do transfenr
nadawałoby się 61 ,J,J9,5oń biorczyń uznanych za
przydatne wyŁącznie na podstawie badania kliniczne-
go i ultrasonograficznego. Uwzględniając powyższe
dane, zawartościowe biorczyni e należaŁoby lznac je-

dynie 36,10^ samic w grupie I I3],2o^ samic w gru-
pie II. Wartości te sąw dlżym stopniu zbieżne zuzy-
skiwanymi przeznas w badaniach wstępnych. Po prze-
prowadzeniu analogicznych badań do transferu kwa-
lifi kowano 3 6oń btor czyń przy gotowywanych j edną
iniekcją cloprostenofu i 46,9oń otrzymujących dwu-
krotną iniekcj ę preparafu (2).

W konkluzji nasuwają się dwa wnioski. Po pierw-
szę, pT zy gotowuj ąc b iorczynie do trans feru zaro dków
w warunkach terenowych, już na wstępie należy
uwzględnić fakt, że około 50'ń z nich zostanie zdys-
kwalifikowanych po przeprowadzeniu rutynowego
badania klinicznego, uzupełnionego oceną ultrasono-
gr aficznąjajników. W e fekci e czę ś ć b iorc zy ń przy go -

towywana jest do transferu dwa i więcej razy,com.in.
wskutek ich starzenia się, może się ptzyczyniaó do
obnizenia wyników zactelęń po transplantacji zarod-
kow. Z kolei mała ltczbabiorczyń oraz niedostatęczne
wyniki zacie\eń sprzyj aj ą op óźntaniu r ealizacjlpro$a-
mów MOET. Równocześnie wyższy stopień synchro-
nizacji t zarazęm - co godne podkreślenia - większą
liczbę przydatnych do transferu samic gwarantuje pro-
gr am zal<ładaj ący dwukro tn ą ini ekcj ę p ro st a g 1 andyny.

Po drugie, obniżona sekrecja progesteronu - stwier-
dzana u około 20,5-38,30ń zakwalifikowanych do
trans feru bior c zy ń mo żę by ć j e dną z pt zy c zy n nie za -

wsze s atys fakcj onuj ących wyników zacieleń, uzy ski -

wanych pr zez niektóre kraj owe ze społy transplantacj i
zarodków (3,4,5).
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