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Zll,cznychbadań wynika, że u około 18-30% krów
notuje się w pierwszych dniach cyklu rujowego nie-
dostateczny poziom progesteronu lub znaczne waha-
nia w jego stężeniu (1, 11)" Efektem tych,zńurzeńu
krów biorczyń zarodków może być wczesna śmierć
zarodkowa w konsekwencji niedostatęcznewyniki
zacięleń.

Zaburzeniom sekrecji progesteronu próbowano w
rożny sposob zapobtegac. Metodą najczęściej stoso-
waną było podawanie krotko lub długo działających
preparatów progesteronowych lub GnRH (4,I0, 14,
1 7). P ewną alternatyłvę stanowi ć możę takżę p o dawa-
nie hCG. Gonadotropina kosmówkowa powoduj e doj -
rzewanie pęcherzyków jajnikowych, owulację i po-
wstanie ciałka żołtego. Jak wynika z nowszych badań
iniekcja hormonu w 7 dniu cyklu rujowego prowadzi
do ęliminacji pęcherzyka dominującego, a powstałe
w jego miejsce aktywne ciałko żółte może być źró-
dłem dodatkowych ilości progesteronu ( 1 3, 1 5).

Celem badań było określenie wpływu podawania
dopochwowych wkładek progesteronowych CIDR-B
lub hCG na wyniki zacielęh u krów biorczryń zarod-
ków.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono między styczniem 1996 r. alip-

cem 1999 r. na221 krowach pierwiastkach lub wieloród-
kach rasy cb z dlżym (50-92%) dolewem krwi holsztyno-
fryza. Krowy były zdrowe klinicznie i wolne od chorób
zwalczanych zlrzędu.

Badane zwierzęta pochodziły z czterech stad różniących
się warunkanri chowu i utrzymania. W stadzie A krowy
przebywały w oborze wolnostanowiskowej, ściółkowej.
Dawka pokanrrowa była ściśle ustalona i składała się głów-
nie z kukurydzy oraz lucerny. Jej uzupełnieniem była pa-
sza treściwa podawana stosownie do wydajności. Przecięt-
na wydajność stada przekraĆzała 7 tys. litrów w 305 dnio-
wej laktacji. Objawy rui u krów obsetwował i odnotowy-
wał dwa razy dziennie miejscowy inseminator. W stadzie
B - zwierzęta pochodziły głownie z zakltpu i przeznaczane
były wyłącznie na biorczynie zarodków. Krowy te znajdo-
wały się poza kontroląuzytkowości mlecznej, Po pierw-
szym wycieleniu przebywały wraz z cielętami w oborze
wolnostanowiskowej, ściółkowej. Stosowano żywienie tra-
dycyjne oparte głównie o kiszonki z traw lub kukurydzy,
uzupełniane sianem lub okopowymi. Ruje obserwowano
trzy razy dziennie przez minimum 20 minut. W stadzie C



krowy przebywały w oborze uwięziowej, ściółkowej. Pod-
stawązyrvienia krów zimąbyłakiszonka z kukurydzy, uzu-
pełniana dużą (około 3 0 l dziennie) ilością wyw aru gorzel-
nianego oraz wysłodkami, latem natomiast podawano zie-
lonki z traw i roślin motylkowych. Przecię,tna wydajność
stada wynosiła 6500 l mleka podczas 305 dniowej laktacji.
Obserwacja rui była przeprowadzana przez miejscowego
inseminatora dwa razy dzl,ennie. Krowy stada D przeby-
wały w oborze tradycyjnej ptzeznaazonej dla 300 krów, na
wiązanych, długich, bezściołowych stanowiskach. Dawka
pokatmowa składała się z kiszonki z kukurydzy,ltzupeł-
nianej zielonkąz lucerny lub koniczyny latem, zimą do-
datkiem siana. Zwięrzętom podawano paszę treściwą w
zależności od wydajności, Wydajność mleczna wynosiła
około 5800 lw przeliczeniu na 305 dniową laktację. Ob-
serwację rui przeprowadzał dwa razy dziennie zootechnik
pełniący równocześnie obowiązki inseminatora.

Ruję synchronizowano przy pomocy jedno- (metoda 1)

lub dwukrotnej (metoda 2) domięśniowej iniekcji 0,5 mg
cloprostenolu zawartego w ż mI preparatu Bioestrophan
(Biowet - Gorzów Wlkp.). W przypadku dwukrotnego po-
dawania preparatu, drugą iniekcję wykonl,wano 14 dni po
plerWSZeJ.

B e zp o średn io przed zab ie gi em wprowadzen ta zar o dka
do macicy, w 6-8 dniupo rui wszystkie samice poddawano
badaniu klinicznemu i ultrasonograficznemu, szczegółowo
oceniając stan narządu rodnego. Do badań ultrasonogra-
ficzny ch jajników wykorzysfi ano aparat ultrasonografi cz-
ny Pie-Medical Scanner 450,zaopatrzony w głowicę linio-
wą emitującą falę dzwiękową o częstotliwości 5 MHz.

Do doświadczenta uzywano zarodków świeżych lub
mrozonych w stadium moruli lub blastocysty, zakwalifiko-
wanych według Międzynarodowego Stowarzyszenia Em-
briotransferu (IETS) do pierwszej oraz drugiej klasy jako-
ściowej. Do wszelkich manipulacj i na zarodkach używano
wyłącznie gotowych pozywek i produktów firmy ICP oraz
sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku. Zarodkt
wprowadzano do światła rogu połozonego ipsilateralnie w
stosunku do jajnika, na powierzchni którego stwierdzono
obecność ciałka żółtego, przy pomocy stalowego pistoletu
Wórrlein.

Wszystkie krowy biorczynie podzielono na trzy grupy.
Do grupy I zaliczono 67 Wów, którym bezpośrednio po
trans ferze zar o dka aplikowano domię śni owo iniekcj ę 1 000
IU choriogonadotropiny kosmówkowej (hCG), Chorulon,
Intervet-International). Krowom grupy II - ltczącej 64 bior-
czynie - wprowadzano do pochwy przy pomocy specjal-
nego aplikatora silikonowąwkładkę progesteronową CIDR-
B (Inter AG, Hamilton, New Zealand). Wkładkę usuwano
z pochwy po upĘrvie 12 dni. Pozostałe 90 krów zaliczono
do grupy kontrolnej (grupa III).

Krew do badań endokrynologtcznych pobierano z zyły
ogonowej do heparynowanych podciśnieniowycĘ probó-
wek, bezpośrednio przed wprowadzeniem zarodka do ma-
cicy biorczyń. W uzyskanym osoczIl oznaczano poziom
progesteronu i estradiolu metodą immunoenzymaty czną
(EIA).

Wpływ domięśniowych iniekcji hCG oraz wprowadza-
nia dopochwowych gąbek CIDR-B na wyniki zacieleń u
krów biorczyń oceniono testem Ch2.

W analizach statystycznych uwzględniano następujące
dane: wskaźnik kondycji - BCS (Body Condition Scoring),
wysokość dziennej produkcj i mlecznej, wiek biorczyń, licz-
bę dni po wycieleniu, liczbę laktacji, stopień synchroniza-
cji rui, stado,zktórego pochodziły biorczynie, metodę syn-
chronizacj i rui, średnicę stwierdzanych c i ałek żołty ch or az
obecność ciałek żółtychz jarką obecnośó pęcherzyków o
średnicy powyżej 8 mm, róg macicy, do którego wprowa-
dzano zarodek, stadium rozwoju zarodka orazjegojakość,
rodzĄ zarodka z podztałem na świeze i mrozone, atakże
stężenie progesteronu i estradiolu. Do oceny wpĘwu przed-
stawionych wyżej czynników na wynik zacięIentazastoso-
wano analizę dyskryminacji. Obliczenia wykonano zapo-
mocąpakietu Statistica 5.1 firmy StatSoft.

Wyniki i omówienie

Przeciętne stężenie progesteronu w dniu wprowa-
dzenia zarodków wynosiło 3,7 nglml,w 6,7 i 8 dniu -
odpowiednio 2,2,3,6 i 4,4 nglml, natomiast koncen-
tracja estradiolu w 6,7 i 8 dniu wynosiła 15,4,I4,3 i
10,1 pglml, Nie stwierdzono znaczących różnic po-
między stężeniem progesteronu i estradiolu pomiędzy
porównyrvanymi grupami krów. Obecno ść pęcherzy -
ków jajniko!\rych o średnicywiększej niż 8 mm odno-
towano u56 (25,30ń) krów. ByĘ one częstsze w 8 dniu
po rui niżw 7 i 6 (odp. 46,2wobęc2I,9 i26,9Yo).

Rycina 1 przedstawia odsetek zacielonychbiorczyfl
w grupach otrzymujących hCG lub CIDR-B. Spośród
90 krów kontrolnych zacięItło się 30 samic - 33,3Yo.
W grupie otrzymującej i.m. iniekcję hCG - 44,80ń, a
w grupie, której wprowadzano wkładkę progesterono-
wą CIDR-B - 43,8oń. Różnica pomiędzy grupą kon-
trolnąa grupami badanymi nie była istotna statystycz-
nie. NieistotnabyŁa takżę rożnica pomiędzy grupami
badanymi. Jak wynika zryciny, wskaźnik zacieleńw
grupie kontrolnej wynosił przeciętnie 33,3Yo. Na pod-
stawi e ob s erw acj i pr zepr ow adzonych w Nowej Z elan-
dii ustalono, ze wskaźntk zacieleń u krów btorczyń
wynosi średnio około 40% (od3I,8Yo do a5%) (10).
Podstawowymi czynnikami wpływaj ącymi na uzyski-
wanie gorszych renitatów zacieleń u krów biorczyn
sąprzeprow adzanietransferu zarodków pod czas szczy -
tu laktacji oraz niedobór progesteronu w dniu wpro-
w a dz eni a zar o dka. P r zy c zy nąni e do s tat e c znych wyni -
ków zacieleń u krów mogą teżbyć stosunkowo czę-
ste, niewykrywalne klinicznie stany zapalnebłony ślu-
zowej macicy (5). W grupach krów biorczyń otrzy-
mujących hCG odsetek zacielonych samic wynosił
44,8Yo, w grupie krów którym wprowadzono dopo-
chwową wkładkę progesteronową CIDR-B 43,8Yo,
natomiast w grupie kontrolnej -33%. Różnica ta, cho-
ctaż wyrażna, nie okazała się istotna staĘstycznie.
Podobne wyniki w odniesieniu do stosowania proge-
steronem uzyskiwali inni autorzy (I7, 18). Wprowa-
dzając biorczynioń wkładki dopochwowe CIDR bez-
pośrednio po transferzę zarodka na okres 6 dni nie
uzyskiwano istotnych rożnic w odniesieniu do }\yni-
ków zacieleń pomiędzy grupąIeczoną i kontrolną.
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Ryc. 3. Wpływ stopnia synchronizacji rui na wyniki zacieleń
u krów biorczyń zarodków

Wyższąskuteczność terapii progesteronowej uzyski-
wano w tych przypadkach, w których stężenie proge-
steronu we krwi biorczyń przęŁ.łaczało 7,5 nglml ( 1 6).

Na o granic zonąprzy datno ś ć p o dawania pro ge steronu
wskazuj ą inne b adania ( 1 4), w których wy ższy w skń-
nik zacieleń notowano wyłącznie u tych biorczyń, u
których dokonywano transferu zarodków gorszej ja-
kości (klasa 3 i4). W kraju blisko dwukrotnąpoprawę
wyników zactęIeńu biorczyń po podaniu progestero-
nu uzyskiwano, podaj ąc j ałowicom 1 0 dni po zabiegu
embriotransferu 125 mg progesteronu zawartego w
dłu g o działaj ący m prep arac ie o nazw ie D ep o - G e stron
(9).

Zgodnie z przewidywaniami krowy otrzymujące
hC G c echo w ał wy ższy wskaźnik zilcielen niż s amic e



malnie zsynchronizowany z cyklem rujowym dawczyń.
Najwyższy odsetek zacieleh uzyskuje się w przypad-
ku transferu zarodków u biorczyń, u których termin
wystąpienia rui o 12 godzinpoprzedzawystąpienie rui
u dawczyń (8).

Tabela 2 przedstawia wskaźnik zacieleń w zalężno -
ści od rogu, do którego wprowadzano zarodek. Zarod-
ki wprowadzano do prawego rogu 139 krowom
(62,9oń), natomiast do lewego 82 (37,I%). Jednocze-
śnie wskaznik zacieleń po wprowadzeniu zarodka do
prawego rogu wynió sł3I,7Yo, natomiast lewego - 50%.
Identyczne zjawisko opisano wcześniej ujałowic bior-
czy ń zar o dków ( 1 9) . Zdantem niektórych autorów ( 6 )
wyższe wskaźniki zactęleń uzyskuje się u tych bior-
czyń, u których zarodek udaje się umieścić możliwie
głęboko wewnątrz rogu macicznego. W przypadku
,,p łyki e go " wprowadz enta zar o dka uzy skuj e się 29,6oń
zacieleń, natomiast jego,,głębokie" wprowadzenie
pozwala uzyskiwać 65,9oń zactelęń (2). Naszym zda-
niem prawdopodobieństwo,,głębokie go" wprowadze-
nta zarodka. po uwzględnieniu anatomicznych różnic
w długości prawego i lewego togu oTaz wprowadze-
nia kateteru do macicy na maksymalną głębokośc -
jest znacznie większe w przypadku lewego rogu.

Tabela 3 ukazuje wskaźnik zacieleń u krów bior-
czyń w grupach kontrolnej i traktowanej hormonami
oTazw dwóch stadiach rozwoju zarodka. Transfer bla-
stocyst pozwalał na zacielenie 34,00ń krów podczas
gdy przeniesienie morul - 32,50ń. Na uwagę zasługu-
je natomiast fakt, ze zastosowanie dopochwowych
wkładek CIDR-B lub podanie i.m. iniekcji hCG istot-
nie poprawiało wskaźnik zacieleń tylko u tych bior-
czyń, którym wprowadzano zarodek w stadium bla-
stocysty. Powyższa interakcja wskazuje, że zabtegi
b i ote chni c zne p o le g aj ąc e na wprow adzeniu dop o chwo -
wej wkładki CIDR-B lub iniekcji hCG mogą popra-
wiać wskaźnik zacieleń przede wszystkim u krów bior-
czyń, którym wprowadzany jest zarodek w stadium
blastocysty.

W oparciu o dane piśmiennictwa trudno .v jedno-
znaczny sposób wytŁumaczyć wpĘw podawania eg-
zogennego progesteronu lub stymulacji jego endogen-
nej produkcji przez iniekcję hCG na poprawę wyni-
ków zacieleń u krów biorczyh, u których do macicy
przenoszono bardziej rozwinięty, jakim jest blastocy-
sta. Fakt ten mógłby wskazywać na mniejszątoleran-
cję na ewentualny niedostatek progesteronu blastocyst
niż młodszych stadiów rozwojowych, np. morul.
Twierdzeniu temu jednak wydają sięprzeczyć obser-
wacje, z których wynika,żeblastocysta jest mniej wtaż-
liwa na niekorzystne warunki środowiska wewnętrz-
nego, powodowane niewłaściwym zsynchronizowa-
niem cyklu rujowego (4).

Wnioski

i. Po podaniu egzogennego progesteronu w postaci
dopochwowych wkładek CIDR-B lub iniekcji hCG
bezpo średnio po wprowadzeniu zarodków ob serwuj e

Tab. l. Uszeregowane zmienne objaśniające oraz interakcje
wywierające wpływ na wyniki zacieleń u krów biorczyń za-
rodków

Tab.2. Wyniki zacieleń u krów biorczyń w zależności od rogu
macicy, do którego wprowadzono zarodek

Róg macicy
Liczba (%)

zWierząt
Liczba (%) zacie!onych

biotczyń

Prawy

Lewy

Razem

139 (62,9)

82 (37,1)

221 (100,0)

49 (35,3)

39 (47,6)

88 (39,8)

Tab. 3. Wskaźnik zacieleń u krów biorczyń w grupach kon-
trolnej i otrzl"mującej hormony oraz w dwóch stadiach roz-
Tvoju zarodka

Grupa

zatodka

B lastocysla

ogółem I ticzna 1%)

liczba (%) | trow
krów l cielnych

Bazem

Hormon

Ko nlrola

Bazem

50 (55,6)

40 (44,4)

90 (1 00,0)

14 (28,0)

13 (32,5)

27 (30,0)

81 (61,8)

50 (38,2)

131 (100,0)

43 (51,3)

17 (34,0)

60 (45,8)

131 (43,5)

90 (33,3)

221 (3s,4)

się tendencję do poprawy wskaźnikazacięIeń u krów
bior czyh. Istotny wzrost wskaznika zacteleń uzyski-
wano jednak wyłącznie w grupach, którym do macicy
wprowadzano zarodki w stadium blastocysty.

2. W analogtcznych warunkach środowiskowych
istotny wpływ na wyniki zacielęń wywierają stado,
pr zez któr e rozumi ano miej s c e przebywania krów, sto -
pień synchronizacji rui oraz róg macicy, do którego
wprowadzono zarodek.

3. Powodzenie transferu u krów btorczyńzarodków
w większym stopniu zależy od czynników natury or-
gantzacyjnej i środowiskowej, na które składają się
stado, w którym przebywająbiorczynie, stopień syn-
chrontzacji rli oraz miejsce depozycji zarodka (rog
macicy) niż od stosowania dodatkowych zabiegow
biotechnicznych polegaj ących na podawaniu określo-
nych substancj i hormonalnych.

Badane zmienne lub ich interakcje Stopień islotności (p)

Stado

Stadium rozwoiu za]Odka x hormon

Stopień synchronizacii rui

Róg macicy

Wydajność mleczna

0,0039

0,0247

0 ,0379

0,0415

0,0667
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiwe wrzeŚniu 2000 r.-)

1) Wściek!iznazwierzątdomowych-wystąpiław7województwach: kujawsko-pomorskie(5-7),mało-
polskie (,1-1), mazowi,eckie (2-2), podkarpackie (2-2), podlaskie (3-5), Świętokrzyskie (2-2), warmińsko-

-mazurskie (6-14). Wściekliznę Stwierdzono u 3 psów, 7 kotów i 23 szt. bydła.

2) Wściekliznazwlerząt dzikich -wystąpiław 13 województwach:dolnośląskim (1-2), kujawsko-pomor-

skim (8-15), lubelskim (6-15), łódzkim (1-1), małopolskim (4-5), mazowieckim (6-14), podkarpackim (4-9),

podlaskim (8-2o), pomorskim (1-2), śląskim (1-3), świętokrzyskim (7-15), warmińsko-mazurskim (1 1-31),

wielkopolskim (4-4). Zanotowano ją u ,l 
1 1 lisów, 22 jenotów,4 kun, 1 borsuka i 1 nietoperza.

3) Wirusowe zapalenie tętnic - choroba wystąpiła w województwie: lubuskim (1-1) i łódzkim (1-1).

4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w wojewodztwie: kujawsko-pomorskim (1-2) i warmińsko-

-mazurskim (1-1).

5) Salmoneloza świń _ wystąpiła w województwie zachodnio-pomorskim (1-1).

6) Listerioza bydła - wystąpiła w województwie pomorskim (1-1).

7) posocznica krwotoczna bydła - wystąpiła w województwie warmińsko-mazUrskim (1-1),

8) Myksomatoza królików - wystąpiła w 8 województwach: kujawsko-pomorskim (1 -1), lubelskim (4-4),

łóózkim (4-8), mazowieckim (3-3), opolskim (2-4), śląskim (1-1), świętokrzyskim (6-'l3), wielkopolskim

(2-4)-

9) Zgnilec amerykański - wystąpił w 7 województwach: kujawsko-pomorskim (1 -1), łÓdzkim (1-1 ), mało-

pólskim (1-1), mazowieckim (2-2),pomorskim (1-1), śląskim (2-2),zachodnio-pomorskim (3-3).

10) Wirusowa posocznica krwotoczna ryb - wystąpiła w województwach: pomorskim (1 -1) i Śląskim (1-1).

11) ChorobaMareka-wystąpiławwojewództwach:świętokrzyskim(1-'|)iwarmińsko-mazurskim(1-1)
12) Salmoneloza drobiu _ wystąpiła w 12 województwach: dolnośląskim (2-3), kujawsko-pomorskim (3-4),

lubelskim (1-1), lubuskim (5-1 1), małopolskim (2-2), mazowieckim (5-9), pomorskim (2-2), Śląskim ('1-1),

świętokrzyskim (3-6), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (5-23), zachodnio-pomorskim (1-'l).

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości


