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W b adaniach nad efektywno ś cią sup erowrrlacj i p o d-
kreśla się ostatnio coraz częściej znaczenie dynanriki
falowego wzrostu pęcherzykow międzyruj owych, w
szczególności czasu ich wyłanianla oraz różnicowa-
nia się pęcherzyka dominującego.

warunków wzrostu dla pęcherzykow wykorzystywa-
ne sąw proglamach superowulacji (17).

Celem licznych badań była ocena możliwościprze-
widywania i poprawy efektywności superowulacji,

znac zący w zro s t Ltc zby d oj rz ew aj ący c h p ę c herzyków
jajnikowyc
poczynano
drugiej fali
cji była niższa (5,22, 41).

Pęchezyk dominuiący a efektywność superowulacii

14, IJ ,23,26,30-32, 46, 4] , 56).
P o cz ątkow o pr zypuszczano, ze ni ska e fekĘłvno ś ó

superowulacji po Tozpoczęciu programu w czasię
obecności na jajniku p ęcherzyka dominującego - mog-

cego się w wielu powszechnie stosowanych prepara-
tach gonadotropowych poza- lub przysadkowego po-
chodzenia. Zlutęinizowany pęcherzyk dominuj ący
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jest aglandynę
pro . W konse
lub przedowu
(43). W takiej sytuacji
cego polega nie tyle na
Iiczby pęcherzyków, co
owulacji (I7,43,59).

Za morfolo glcznle dominujący uwńasię najczęściej

pęcherzyka wyłącznie na podstawie jednokrotnego
badania ultrasono gr aftcznego j aj ników nadal j ednak
budzi wiele wątpliwości.

Możliwości i metody kontloli
pęchelzyka dominuiącego

ptzy datny ch do transfe ru (25).
Brak możliwości określenia optymalnego czasu po-

wykorzystyw ac r ożne sposoby (6).

Metody hormonalne

teglatamoże być zawodna (53).
Ro zw iązani e m alte rn atywnym j e s t sztuc znę wylv o -

ływ sji pęcherzyka, względnie jego usuwa-
nie chni jajnika, a następnie przy pomocy
gon stymulowanie wyłaniania się kolejnej
fali pęcherzykowej.

Db usuw an ta p ęcher zyk a dominuj ąc e go, wz glę dnie



koniec fali pęcherzykowej (6 dzień) nie wywiera istot-
nego wpływu na pęcherzyk dominuj ący, opóźnta jed-
nak pojawienie się nowej fali pęcherzykowej (6, 11,

63).
Do hamowania wzrostu pęcherzyka dominującego

i indukowania kolejnej fali pęcherzykowej stosowano
również kombinacje progestagenów (wkładki dopo-
chwowe, implanty podskórne) i estradiolu, Niezależ-
nie od fazy falipęcherzykowej (wzrostowa - 3 dzien,
wczesna staĘ czna 6 dzięń, poźna staĘ czna lub wcze-
snafazaregresji -9 dzień) kolejna fala pęcherzykowa

rzykowej faliprzy uzyciu estradiolu I1-B i progeste-
ronu, Jednocześnie nie wykazali istotnych rożntc po-
mi ę dzy efektywno ś cią sup erowulacj i porównuj ąc hor-
monalnie lub fizykalnie (mechanicznę usunięcie
wszystkich pęcherzyków > 5 mm lub tylko dwóch o

największej średnicy) inicjowany, w czasie jej startu,
rozwój nowej pęcherzykowej fali. Każdy z propono-
wanych modeli pozw alał także r ozpocząó superowu-

do pozyskania zarodków, co nie jest b ezznaczęniaprzy
dbałości o zachowane optymalnych przemian repro-

niu do efektywności superowulacji, odnotowano jed-
nakwyraźną tendencję do wzrostu ltczby zarodków

rzędne.
Mechanizm działantaanalogów GnRH j est skutkiem

zadaw alaj ących efektów ( 5 0).

Metody fizykalne

rzyka (I3,27 ,33, 42, 48, 57).

Usuwanie pęcherzyka dominuj ące go przeprowadza-
no początkowo chirurgi czn:re popTzez j ednostronną ova-
riektomię lub elektrok auteryzację pęcherzyka (33, 57 ).

hż wówczas stwierdzono, ze zabteg ten powoduje

czorrc duży m błędem, niektórzy su geruj ą by dokony-
wać nakłucia i aspiracji zawartości wszystkich pęche-

bonsa i wsp. (I9) każdy pęcherzyk, którego średnica



problemowych dawczyń dokonyłvano, pod kontrolą
USG, aspiracji wszystkich pęcherzyków o średnicy
przynajmniej 6 mm. W efekcie poprawiono efektyw-
ność superowulacji ponad dwukrotnie. Równie inte-
resujące sąwyniki badań, w których poprzęz transva-
ginalną aspirację wszystkich widocznych na jajniku
p ę cherzyków p o zyskiwano o o cyty, z ptzeznac zeniem
do zapłodntenta in vitro, a następnie I-2 dnipoźniej
tozpoczynano superowulację (28). G*pę kontrolną
stanowiły dawczyni e, którym pr ze d r o zp o częclem su-
perowulacji usuwano tylko jeden, morfologicznie do-
minuj ący pęcherzyk. Zgodnie z przewidywaniami usu-
nięcie wszystkich pęcherzykow okazało się skutecz-
niej szą metodąpoprawy efektywności superowulacji,
niż elimina cja wyłącznie dużego pęcherzyka.

Sprzeczne wyniki w odniesieniu do efektywności
superowulacji uzyskiwano łącząc iniekcję GnRH z
transvaginalnym usuwaniem pęcherzyka (3a). W tym
przyp adkll dynamikę pęcherzyków j aj nikowych sty-
mulowano wykonując iniekcję GnRH - 2 dni przed
r ozp o czyrraniem pro gramu prowadząc e go do sup ero -

wulacji. W dniu tozpoazynania serii iniekcji u części
dawczyń usuwano największy pęcherzyk p oprzez jego
aspirację. W obu grupach dawczyń, którym podano
GńRH, Itczb a stwi erdz anych p o sup erowulacj i p ę che -

rzykow oraz odsetek owulujących pęcherzykow były
wyższe niż u krów nie poddawanych dodatkowym
z ab i e go m b i ote chni czny m. Z kolei asp iracj a p ęcher zy -

ka tylko w niewielkim stopniu zwiększała liczbę pra-
widłowych zarodków. Efektem ubocznym stosowania
GnRH był znaczący wzrost odsetka komórek j aj owych
i zdegenerowanych zarodków.

Wprawdzie po glądy większości autorów są zgodne
odnośnie do poprawy wyników pozyskiwanta zarod-
ków po eliminacji pęcherzyka dominującego dokony-
wanej przed rozpoczęclem pfoglamu superowulacj i,
to jednak według niektórych zńteg ten nie przyczy-
nia się do zwiększenia liczby zarodków przydatnych
do transferu . Zestawtając wyniki pozyskiwantazarod-
ków od 1358 dawczyń poddanych superowulacji, nie
wykazano istotnego wpływu eliminacji pęcherzyka o

średnicy powyżej 8 mm, 48 godzin przed rozpoczę-
ciem superowulacji na liczbę przydatnych do transfe-
ru zarodków (53). Wzrost natomiast całkowitej liczby
komórek i zarodków u dawczyh, którym usuwano pę-
cher zyk do minuj ący sp ow o dow any był i sto tni e wi ęk-
sząIiczbązdegenerowanychzarodkóworazniezapłod-
nionych komórek jajowych. W pewnych warunkach -
mając możliwośó inseminacji dawczyń świeżym na-
sieniem wybranego buhaja, ten niekorzystny efekt
można zmniejszyc (42). Usuwanie pęcherzyka nie
miało także wpływu na odsetek krów, od których nie
pozyskano komóręk jajowych i zarodkow (I7,7 do
I5,2oń) lub zarodków przydatnych do transferl (29,2
do 30,40ń) odpowiednio u krów, na których pTzępro-
wadzano lub nie przeprowadzano manipulacji (53).

Metodąz wyboru stosowanąprzy usuwaniu pęche-
rzyka dominującego jest jego aspiracja pod kontrolą

feru.
dopraktycznego wy-
uzyskiwano także w
tnie więcej komórek

jajowych i zarodków pozyskano od jałowice, którym
w dniu rozpoczynania programu superowulacji wykłu-
wZY
ni ch
wwi
była szczególnie widoczna ptzy usuwaniu pęcherzy-
ków o średnicy > 8 mm utrzymujących się na jajniku
pr zęz 4 dni p opr ze dzaj ąc e t o zp o c zy nani e pro gr amu.

lmmunizaeia dawczyń

czycyi (39,67 epoprzęz
szybką endog wyzwolić
można ltczby herzyków
(prawdopodobnie spowodowane jest to wzrostem se-

krecji FSH) oraz mnogie owulacje (61), Ponadtoltcz-

może stać się cenną alternatywą dla konwencj onalnych
metod indukcji superowulacjt z zastosowaniem FSH
lub eCG. Jednak i w tym przypadkunie udało się lvy-
eliminować zmienności wśród jałowic tak w liczbie
owulujących pęcherzykow j ęp-
nie zarodków. Mogło być to wo
przęz odmiennąwrażliwośó dawczyhna FSH lub sta-



tusem.dominuj ące go pęcherzyka w czasie podawania
SuroWlcy.

Interesujące sątakże wyniki badah,w których przed
tozpoczęclem supelowulacji poddawano jałowice -
dawczynie zarodków aktywnej immunizacji przeciw
follistatynie (5a). Follistatyna jest proteiną izolowaną
z bydlęcego i świńskiego płynupęcherzykowego w 6-
ciu różnych postaciach o odmiennej wielkości (31 do
39 KDa). Od jałowic tych pozyskano więcej komórek
jaj
ny
kó
wej fali u i awczyn,pozytywnie re-
agujących adotropiny. Dodatkowo
im wyzsze ciwciał, tym lepsze byĘ
wyniki sup erowulacj i. Na p o dkre ś lenię zasługuj e fakt,
że zadow alaj ąc e wyniki p o zy s kiw anla zar o dkó w uzy-
skano już przy połowie standardowej, superowulacyj-
nej dawki FSH (200 mg Folltropin V), dodatkowo,
dzl,eń przed rozpoczęciem programu indukowan o przę-
miany nowej fali u dawczyń ptzez przezpochwowe
usunięcie wszystkich pęcherzyków o średnicy > 4 mm,
ewentualny zaśbrak lutealnej fazy eliminowano po-

tch coraz częstsze wykorzys§,wanie w praktyce tere-
nowej.
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SEQUIERA M.D., CALDERON G", TARABA H.
D.: Pierwszeizolacje leptospir z grupy serologicz-
nej Bullum serovar Arborea w Argentynie. (First
isolations of leptospires serogrolp Ballum serovar.
Arborea in Argentine). Vet. Rec. 147, 246-247,2000
(9)

Badaniom rł, kierunku nosicielstr,r,a Jeptospir podclarro grl,zonie z terenów

miejskich z okolic linii kolejorł,ych Santa Fe Od złowionych gryzoni po eutana-

zji jałowo pobierano nerl<i, które macefowano i posicrvano na podłoże półpłyn-

ne Fletchera i jnkubowano w 28"C i 30"C Obecność leptospir badano w mikro-
skopie rv cicnrnym polu rł,idzenia CeLenr za}tamowania rvzrostu mikroflory to-

rvarzyszącej do podłożzr wzrostowcgo dodalvano 5-fluorouracyl i neomycynę

IzolaLy nanrnażano na podłożu płynnyrn EMJH, a przynależność do grupy sero-

logiczrrej okreś]ono rł,teście aglutynacji mikroskopor.vej Dwanaście izolatów
pochodziło od myszy (Mus nlusctt}us), jeden od szczura (Rattus norvegicLts)

Wszystkie izolaty należały do grupy serologicznej Ba.l}un,przy czymT szcze-

pów zaliczono w oparciu o wynik badania z użyciem przeciwciał monoklonal-

nych do serovar Arborea 
G.

ESCUTENAIRE S., PASTORET P. P., BRUS SJo-
LANDER K., HEY|{EMAN P., BROCHIER B.,
LUNDKVIST A.: Dowód na infekcję wywołana
przezPuumala Hantawirus u rudych lisów (Vulpes
vulpes) w Belgii. (Evidence of Puumala Hantavirus
infection in red foxes (Vulpes vulpes) in Belgium).
Vet. Rec. I47,365-366, 2000 (13)

Hantarł,irus wywołuje u człowieka jeden z trzech kończących się z reguły

śm iercią syndromów chorobowych: gorączkę krwotoczną gorączkę krwotoczną

z syndl om em nerkowym oraz syndrom płucny Badano testem ELIS A l 25 suro-

rł,ic pocl. odzapych od rudych li sów ( L/ł/pes v u lpes) w Bel gii w kierunku obec-

ności w klasie IgG przeciwciał dla PUU (szczcp 9918-20), HTN (szczep 76-

t 1 8), DOB (szczep Dobrava) i SEO (szczep SR- 1 1 ) Surowice pobierano w celu

określenia skuteczności szczepień przecirvwściekliznowych. Test lvypadł pozy-

tywnie z 20 surowicami lv stosunku do jednego lub kilku antygenów Hantawiru-

sów Po raz pierwszy stwierdzono u lisów w Belgii przeciwciała dla Puun-rola

Hanrawirusa Lisy llożna więo uznac za potencjalnych nosicieli Hantawintsórł,

rv Belgii Nadal nie wiadomo czy PUU Hantawints jest patogenny dla ljsów

G.


