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wszystko zatem, co składa się na prawidłowe utrzy-
manie t nadzor. Niezależnie od stałej kontroli tych

niu ewentualnych niedoborów progesteronu.
(1 1) decydujący wpłyłv
odpowiednie środowi-

snej ciąży zapewnia je
rzęz ctałko żołtę
ekrecję endome-
stu i rożnicowa-

nia zar odka podczas wcze snej ci ązy.
W wielu badaniach wykazywano ścisĘ związekpo-

między stężeniem progesteronu we krwi a wynikami
zacielÓń u unasienianych krów oraz biorczyńzarodkow
świeży 42). Pr er-

dzono, zarodka te-

ronuw wynosi est

o 1 ng/ml wyższe niz u krów niezacielonych (30). Jed-

ntższy od}nglml,lub wyższy od 6 nglml. Także inne

że następstwem manipulacji w szyjce macicznej pod-



czaswprowadzaniazarodkaorazmęchanicznegodraz-
nienia błony śluzowej macicy. W konsekwencji do-
chodzic może zjednej strony do wzmożęnia kurczli-
wości mięśni gładkich macicy, wskutek wyzwolone-
go efektu oksytocynowego, a w konsekwencji zagro-
zenia poronieniem, z drugiej do obniżenia sekrecji pro-
gesteronu wskutek inicjacji przedwczesnej regresji
ciałka żołtego (27,50). Podobny efekt może powodo-
wać stres podczas zabiegl poskramiania krów bior-
c4l ń zar o dków. D o datkowo wpf ow adzęnte zaro dka do
m a c i cy wyrvołuj e re akcj ę immuno l o g iczną or ganizmu.
Jej efektem jest przejściowy wzrost temperatury ciała
oraz stężenia kortyzolu we krwi obwodowej (3,28).
W procesie immunosupre sj i, zapobie gaj ącej o drzuca-
niu zarodka obserwuje się także wzrost stężenia pro-
staglandyny E2. Pełni ona rolę luteotroficznąorazpo-
siada działanie pyrogenne (10).

Niedomodze lutealnej oraz ubocznym skutkom
manipulacji w obrębie dróg rodnychoraz stresu (m.in.
wzrost kurczliwości mięśni gładkich macicy, wzrost
stężenia kortyzolu we krwi) w efekcie podwyższone-
mu ryzyku luteolizy w pierwszym tygodniu po trans-
ferzę zarodka i wczesnej śmierci zarodkowej u krów
biorczyń zarodków próbowano w rożny sposób zapo-
biegać (2I,29).

Najprostszym i najtańszym sposobem okazała się
doustna lub parenteralna aplikacja progesteronu. Eg-
zo gęnny pro ge steron w zmaga s ekrecj ę pro ge steronu
endogennego, pochodzącęgo z komórek lutealnych.
Wpływ ten jest szczegolniewyraźny pomiędzy 5 a 10
dniem cyklu rujowego (21). Progesteron hamuje syn-
tezę PGF', i ogranicza ak§wność receptorów oksyto-
cynowych, lczula receptory adr ener gtczne na działa-
nie adrenaliny, H, histaminerglcznę na histaminę i ra-
zęm z melantoiną oraz PGE hamuje dynamikę skur-
czów macicy (6). Podany pomiędzy I0 a 17 dniem
cyklu rujowego obniża sekrecję LH oraz produkcję
estradiolu, hormonów, które sprzyj ająlizie ciaŁkażoł-
tego.

Stosunkowo najwcześniej pro gesteron podawano w
s eri ac h kró tko działaj ący ch prep arató w, p ó żniej zastą-
piono je preparatami o przedŁlżonym dzlałaniu (25).
O korzystnym wpĘwie Depo-Gestronu podawanego
10 dni po transferzę zarodkow na wyniki zacieleń u
biorczyń donoszono m.in. w kraju (25).

W połowie lat osiemdziesiątych zaproponowano
zastosowanie specjalnie skonstruowanych gąbek po-
liuretanowych (PRD) nasączonych progesteronem (P)
lub medroksyprogesteronem (MAP), które umieszcza-
no w pochwie bezpośrednio po wprowadzeniu zarod-
ka (35). W efekcie uzyskiwano wzrost wskaźnikaza-
cieleń z 44,6 do 5I,7oń. Prymitywne początkowo pe-
saria zastąpione zostaĘ profesj onalnymi wkładkami
dopochwowymi. Na rynku przyjęły się dwie ich po-
staci - spirale progesteronowe PRID, zawierające 7,5
mg progesteronu oraz kapsułę estradiolu oraz CIDR,
zawierające o 0,4 mg progesteronu więcej (50). Wpro-
wadzenie dopochwowych pesariów pozbawionym jaj-

nikówkrowom na12 dnipowoduje szybki wzrost stę-
żenia progesteronu do wartośc i 4-6 nglmljuż po upĘ-
wię 2 godzin (46). Stężenie to nie zmienia sięprzez
kolejne 6 dni, a następnie obniża się stopniowo do 1-2
nglml. Zastosowanie CIDR-B bezpośrednio po trans-
fęrzę zarodków pozwalaŁo na istotnąpoprawę wskaź-
nika zacięleń zarówno w odniesieniu do zarodków
świeżych jak i mrożonych (23,26). donoszono także
o umiarkowanym wzroście wskaźnika zacieleń u krów,
którym CIDR wprowadzano 7-I4 dni po inseminacji
(45).

Wedfugniektórych autorów (33, 35) ochronne dzia-
łanie progesteronu funkcjonuj e wyłącznie w ściśle
okre ś lonych warunkach. P r zykładowo, z asto sowani e
CIDR-B nie poprawia wskaźnika zacięIeńu biorczyń
zarodków świeżych, poprawia natomiast po transplan-
tacji zarodków mrożonych (33). Podobnie, podawa-
nie CIDR-B nie przynosi oczekiwanej poprawy w przy-
padku transferu zarodków 1 i 2 klasy, znacząco nato-
miast podnosi wskaźnik zacieleń wówczas gdy prze-
noszono zarodki gorszej jakości (35), V/ nowszych
badaniach nie uzyskiwano wzrostu wskaźnika zacię-
leń u krów i jałowic biorczyń, którym wprowadzano
dopochwowo wkładkę pro gesteronową CIDR -B (44).
Podobnie odsetek zacielonych krów biorczyńpo zało-
żęniuna 12 dniwkładek CIDR-B nie powodował istot-
nego wzros tu liczby zacielei (47 ).

Alternatywą dla wkładek dopochwowych stały się
ostatnio podskórne implanty, zawierające wysoce ak-
tywną syntetyczną pochodną progesteronu - norge-
stomet (Synchromate-B, Crestar). Norgestomet, wpro-
wadzany jest przy pomocy aplikatora pod skórę ze-
wnętrznej powierzchni małżowiny usznej. Dowiedzio-
no, że I40 1l,g norgestometu, wystarcza do stłumienia
objawów rui u bydła. Analogiczną sytuację uzyskuje
się u bydła podając porcję 45 mgprogesteronu dzien-
nie (20). Według opinii producentów, implant- w przę-
ciwieństwie do wkładek dopochwowych - nie powo-
duje stanów zapalnych błony śluzowej pochwy, po-
wstaj ących w efekcie mechanicznego drażnienia,
Wprowadzaj ąc norgestomet bezpo średnio po transfe-
rze zarodka i pozostawiając go do momentu badania
na ctĘę, uzyskiwano wzrost wskaźnika zacieleńu ja-
łowic z 5J,3 do 6] ,8%o (5). Poprawa wskaźnikazactę-
leń nie dotyczyłajednak samic, które z różnych po-
wodów zgubiĘ implant, atakże tych, u których w dniu
inlokacji zarodka stwierdzano podwyzszone (> 6,5 ng
ml) stężenie progesteronu we krwi obwodowej (42).
W przypadku podwyższonego poziomu progesteronu
we krwi w dniu transferu zarodkapodaż długo działa-
jącego preparatu zawierającego progesteron może dzia-
łac re guluj ąc o p opr zez supre sj ę s ekre cj i pro ge steronu
endo gennego. Co interesuj ące, podanie progesteronu
jałowicom, u których stęzenie progesteronu było pra-
widłowe, pozostawałobęz wpływu na wyniki zacie-
Ięń. Znacznę rozbiężności w wynikach zacięleń pod-
czas sto s ow ania e gzo genne go pro gesteronu mo gą być
sp owodow ane r o żny m czas em o ddziaŁyw ania prep a-



ratu. Stwierdzono, że trzydniowa suplementacja pro-
gesteronem - pomiędzy ] a I0 dniem po rui nie wy-
wierała żadnego wpływu na sekrecję progesteronu
endogennego i nie miała wpĘwu na wynik zactęIenla.
Zkoleipodczas suplementacji trwającej około 10 dni

(1
stężenia progeste-

ro ieleń jest podawa-
ni enianiu substancji

8 dni wcześniej niż u dawczyi (43). Dokonując jed-
nokrotnej domięśniowej iniekcji GnRH w dniu wpro-
wadzęnia zarodka lub 4 do 8 dni później uzyskiwano
n|eznaczny wzrost wskaźnika zacieleh (8, 9). Po po-
daniu GnRH jałowicom doświadczalnym, nie stwier-
dzono istotnych różntc w stężeniu progesteronu w po-
równaniu do samic kontrolnych. Inni poprawę wskaź-
ntkazacidięń odnosządo terminu podania GnRH (45).

Przykładowo istotny wzrost wskaźnika zacidreń uzy -

skiwano u tych biorczyi, u ktorych iniekcji dokony-
wano 6 dni po zabiegltransferu zarodka.

Z nowszych badań wynika, że sekrecję progestero-
nu moze skutecznie stymulować podanie hCG w ści-
śle określonej fazie cyklu rujowego. Szczegółowe ba-

gwarantujących reakcję na egzogenną gonadotropinę,
W efekcie w wyniku iniekcji hCG w okresie domina-
cji pierwszego lub inujące-
go może w jego m we ciał-
ko żółtę zdolne do . Dalsze
b adani a w ykazały, ż e c e c hą ch ar akt ery sty c zną do dat-

rzykaw pierwszej fazie ciĘy możę sprzyjaó wczesnej

śmierci zarodkowej ( 1 ). Nie można zatęmwykluczać,
że podanie hCG powinn
przynaJmnleJ w gruple
transferu zarodka stwie

niejszym okazał się wariant, w którym hCG podawa-
no w 7 dniu po unasienianiu. W innych badaniach do-
konując iniekcji gonadotropiny kosmówkowej w 5-6

dy.rą.
Nieliczne są badania, w których porównyw ano t oż-

ne metody hormonalnej suplementacji na wyniki za-
cieleń u biorczyń. Z analtzprzeprowadzonychw kraju
wynika, żentema istotnych aź-
nika zacieleń u btorczyń, po
transferze zakŁadano na 12 dni dopochwowąwkładkę

Daleko bardziej znaczący był wpływ stada, zktórego
wyłvo dziły się biorczynie, stopień z synchroni zow ania
rui dawc zy i i btor czyń or az r o g maciczny, do które go
wprowadzany jest zarodek. Podkreślane jet takźę zna-
czenię interakcj i p omi ę dzy stadium ro zwoj owy m za-
rodka a zastosowanym preparatem hormonalnym,

Reasumując, wydaje się że w typowych warunkach
terenowych powodzenie transferu u krów biorczyil
zarodków w większym stopniu zależy od czynników
natury or gantzacy jnej, środowiskowej oraz sprawno-
ści wykonującego zabteg transferu lękarza niż stoso-
wania do datkowy ch zabie gów b iotechnicznych. Ma-
jąc świadomośc na czen:ra tych czynni-
ków dla zakoiczon feru z jednej strony,

tych preparatów
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