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Bydło naleĘ do zwierząt j ednopłodowych, j ednak
ciąże mnogte, aprzede wszystkim bltźntacze, bywają
u tego gatunku donoszone, a urodzone z nich potom-
stwo jest zdolne do dalszego Ęciai rozwoju. Najczę-
ściej ciąża bltźntacza jest skutkiem podwójnej owula-
cji. Sporadycznleu ssakow w pęcherzykumoże znaj-
dować się więcej niż 1 oocyt. Istnieje też możliwość
spontanicznego podziału zapłodnionej komórki jajo-
wej lub zar o dka i r orw ój bliźniąt mono genetyc zny ch.
Częstotliwość występowania ciązy podwójnej jest
zrożntcowana w zależności od rasy, czynników śro-
dowiskowych, o s obnic zy ch i wyno si naj czę śc iej kilka
procent (20). W niektórych populacjach bydła rysuje
się tendencja do wzrostu odsetka porodów bliźnta-
czych, częściowo przy udztale czynników genetycz-
nych (16). Niedawno pojawił się pogląd, że wysoka
mlecznośó usposabia do podwójnej owulacji i ciĘy
(9). Pomimo niekorzystnych zjawisk związanych z
porodami bltźniaczymi, od wielu dziesięcioleci aż do
czasów obecnych trwają poszŃiwania metod zwięk-
szeniaplenności bydła, w tym przez zwiększenielicz-
by ciĘ mnogich. Wdrożenie wczesnej ich diagnosĘ-
ki może pozwolić na uniknięcie wielu problemów za

Nowe możliwości w tym zakresie daje ultrasonogra-
fla pozw alaląca na odróżnienie ciąĄ poj edynczej od
mnogiej podczas badania krów pomiędzy 49 a 55 (4,

15) lub między 50 a 80 dniem (6). Badania USG w
kierunku ciĘy przeprowadzone głowicą 3,5 MHz u
krów po 4 tygodntach od inseminacji, wykazały u
zvvierząt 2-letnich I 00% trafność diagnozy, z j ej obni-
żeniem się wraz z wiekiem od94,Ioń u krów 3-letnich
do 40ońu 7-letnich. Badanie po 5 tygodniachwykaza-
ło w Ęch wszystkich grupach wiekowych 100% do-
kładność, którąu zlvieruąt w wieku 8 lat i starszych
osiągnięto dopiero po 6 Ęgodniach od unasienienia.
StwierdzonoteżbezbłędnieobecnośćciĘbliźntaczych
w 7 tygodniu (13). W badaniach sondą doprostniczą
jałówek między 50 a 80 dniem uzyskano 960ń traf-
ność diagnozy ciĘy pojedynczej i90% ciĘybltżnla-
czej (6). Autorzy uważająten termin za właściwy dla
ustalania liczby płodów. U 1 0% (8/80) jałówek nie było
możliwe wykonanie badania USG, nie we wszystkich



też przypadkach było możliwe poli-
czenię płodów. Technika ultrasono-
graftczna była też wykorzystywana
do bezpośrednich manipulacji na jaj-
nikach, w tym do prrnkcji pęcherzy-
ków jajniko\\rych,, a ptzęz to likwida-
cji wpĘwu pęcherzyka dominujące-
go w procedurach sĘmulacji egzogen-

ry,rrri gonadotropinami (1 8, 21),
Celem pracy była indukcja polio-

wulacji za pomocą skojarzonej me-
tody punkcji pęcherzyków jajniko-
!\ych oraz stymulacji niskimi daw-
kami PMSG i uzyskanie ciĘbltźnla-
czych oraz rozpoznanie mozliwości
wczesnej ultrasonogr aficznej diagno-
s§ki ciąży.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w fermie

bydła RZD Goździe. Wykorzystano 28
jałówek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i
jej Wzyżówek, przeznaczonych do roz-
rodu, z obecnymi na jajnikach ciałkami
żołtymt stwierdzonymi badaniem kli-
nicznym i ultrasonograficznym. Po pre-
medykacj i 2%o ksylazyną (Rompun-B ay-
er, Rometar-Spofa) za pomocą punkcji
pod kontroląUSG usuwano pĘn pęche-
rzykowy zpęcherzykow o średnicy > 4 mm (dzleń 0). Sto-
sowano pompę podciśnienia Cook KMAR-5100 (wartość
podciśnienia 50-75 mm Hg).W tym samym dniu podawa-
no domięśniowo PMSG (Selogonadotropin-Biowet, Folli-
gon-Interuet) w dawkach 500-800 j.-. W dniu 2 jałówki
ott zymaĘ j ednorazowo P GF 2a (Gabbro stim-Vetetm, B io -

estrophan-Biowet), W rui posĘmulacyjnej (obserwacja rui
prowadzona przez pracowników fermy) 25 jałowek pod-
dano unasienieniu przez miejscowego inseminatora przy
uzyciu nasienia mrozonego. W dniach B-11 po unasienie-
niu przeprow adzano b adani e ultras ono gra flczne j aj ników,
oceniając i licząc strukfury jajnikowe, w tym clałka żółte
jako wskaznik przebytej owulacji. Badanie kliniczne i ul-
trasono graficzn e (ultrasono graf Alok a z głow tc ą1 i niową 5

MHz) w kierunku clĘy przeprowadzono: I w dniach 28-
42 po unasienieniu, II - w dniach 52-69 po unasienieniu u
jałowek uznanych za cielne w I badaniu). U l7 jałówek
przeprowadzono dodatkowo wcześniej sze badanie ultraso-
nograf,lczne w dniach I9-2I po unasienieniu w celu ewen-
fualnego zaobserwowania wczesnych objawow ci ąży.

Wyniki iomówienie
Spośród 25 jałówek, które poddano unasienieniu w

rui posĘmulacyjnej, u 4 zwierząt nie doszło do owu-
lacji. Poliowulacja wystąpiła u 13 unasienionych jałó-
wek (tab. 1). W I i II badaniu na ciążę stwierdzono 7
(54%) cielnych. U 2 z nich wystąpiĘ następnie obja-
wy rui i kolejne przeprowadzone badania wykazŃy
btak ciĘy, Pięó (38%) zwierząt zostało ostatecznie
Llznanę zacielnę po jednorazowym rrnasienieniu w rui

Tab. 1. Wyniki jednorazowego unasienienia jałówek z indukowaną owulacją mnogą
(n: 13)

posĘmulacyjnej, u3 (60%) spośród nich stwierdzono
ciążę mnogą; z czego u jednej jałówki po 4 miesią-
cach od II badania zdiagnozowano brak ciĘy. Z 8 una-
sienionych jałówek z pojedynczą owulacją zacieliła
sięI (I2,5oń). Wśród inseminowanych jałówek IJ una-
sieniono porazpierwszy; ] (4I%) spośród nich zacieli-
ło się.

Rozpoznante ciĘy bllżntaczej u bydła pozwala na
wyselekcjonowanie zwietząt w celu zapewnienia im
odpowiedniego żyr,vienia i kontroli porodu (a). Day i
wsp. (5) wskazująna niskączułość (49,3%) palpacyj-
nej diagnozy ciĘy bliźniaczej, przy j ednocześnie wy-
sokiej swoistości (99,4%) badania klinicznego. Pod-
jęta w badaniach własnych próba wczesnej (w dniach
19 -2I po unasienieniu) ultrasono graftcznej diagnostyki
ciĘy nie powiodła się. Wczesna diagnoza ciĘy za
pomocąUSG, od 16-18 dntaprzy użyctu głowicy 7,5-
5 MHz, baruje na wykryciu delikatnych nieechoge-
nicznych linii szerokości 1,5-2,0 mm w świetle maci-
cy, powiększających się następnie do nieechogenicz-
nych obszarów pęcherza płodowego. Te wczesne ob-
jawy ciĘy mogą byó jednak nię zau,ważone, jak też
pomylone z normalnie występującym w niewielkich
ilo ściach płynem wewnątrzm acicznym (I I, 17 ) . Znaj -
duje to potwierdzenie w badaniach własnych. Z uwa-
gi na brak możliwości wczesnego rozpoznanta ciĘy
przy uĘciu ultrasonografu Aloka z gŁowtcąS MHz,
postanowiono część jałówek poddać badaniu za po-
mocą aparatu Pie Medical z głowtcąo zmiennej czę-
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stotliwości 5l7,5 MIJz. Obecność płynu w macicy w
20-2I dniu po unasienieniu obserwowano u 3 nvie-
rząt,któreprzejawiaĘ w tym czasie objawy rul orazvt
jednej jałówki z obecnym ciałkiem żoĘm, którą na-
stępnie uznano za cielną u pozostĄch 3 jałówek z
ciałkami żóĘmi nie stwierdzono obecności pĘnu; 2
z nich okazaĘ się cielnymi w badaniu 34-35 dnia po
unasienieniu. We wczesnym badaniu USG (w dniach
I9-2I), na podstawie obecności w macicy nieechoge-
nicmych obszarów dochodzącychnawet do 13-15 mm
szerokości lub też ich braku, nie udało się stwierdzić
ani wykluczyó ciĘy. U 3 jałówek badanych w 29 dniu
po unasienieniu stwierdzono obecność płnu w maci-
cy, bezwidocznych zarodków; palpacyjnie stwierdzo-
no u nich słabo wyrażone objawy mogące sugerować
ciĘę: asymetriarogów, tozszerzerlie w obrębie 1 rogu,
cieńsza ściana macicy w miejscu rozszęrzenia;2uzna-
no za cielne, co potwierdziło badantepoźniejsze,I zaś
za prawdopodobnie cielną co wykluczono badaniem
późntejszym. Każdorazowo płyn był widoczny zarow-
no przy użyciu sondy o częstotliwości 5 MHz, jak i
7,5MHz.Izalkę i wsp. (14), badając kroury w 27 dniu
ciĘy głowicą 5 MHz, obserwowalt u 90oń zwterząt
uznanych póżniej za cięInę Ęlko pęcherze płodowe,
b ęz w tdocznych zaro dków,

Davis i Haibel (4) zanajwłaściwszy termin badania
w kierunku ciąĄ mnogiej lważajądni 49-55 po una-
sienieniu. W badaniach własnych odróżniano ciĘe
mnogie od pojedynczych najwcześniej między 28 a
42 dnięm po unasienieniu, z powtórnym badaniem w
dniach 52-69.

Wedfug Buscha i wsp. (3) po egzogennej stymulacji
hormonalnej mającej na celu otrzymante ciĘb|iżnia-
czych, korzystne jest uzyskanię 2-4 owulacji. Auto-
rom tym udało się osiągnąć taki wynik l54oń krów po
zastosowaniu 1000 lub 1500j.m. PMSG podzielonych
na 2 dawki co 24 h i luteolozie za pomocąPGF}a;
zwierzęta, które otrzymaĘ łączną dawkę 1000 j.m.
PMSG w tym doświadczeniu nie przeL<roczyĘ liczby
4 owulacji. We wcześniejszych badaniach własnych
(22) po zastosowaniu takiej samej dawki - 1000 j.m.
PMSG, Iecz podanej jednorazowo, na 20 zvvierząt u
10 wystąliĘ ponad 4 owulacje,u 6 zaś było 0-1 owu-
lacji, tylko u a Q\%)jałówek zanotowano 2-4 ciałek
żóĘ ch. T akże w ob ecnych badaniach, u z:łv ierząt sĘ -
mulowanych podprogowymi dawkami PMSG (500-
800 j.m.) po uprzedniej punkcji pęcherzyków, tylko u
2I% jńówek owulowŃy 2-3 pęcherzyki, u pozosta-
łych zwierząt z poltowulacją (25%) owulowało 5-8
pęcherzyków. Zaobserwowano, że osiągnięcie wyso-
kiego odsetka mvierząt z owulacjami mnogimi powo-
duje jednocześnie wzrost bezwzględnej liczby owula-
cji u poszczególnych zwierząt. Zmniejszenie dawki
gonadotropinywceluograniczeniabęrwzględne jltcz-
by owulacjiwiĘe się jednocześnie ze zmniejszeniem
się odsetka zwierząt reaguj ących poliowulacj ą.

Niska zapładnialno śó u zllvierząt do świadczalnych
mogłaby sugerować negaĘwny wpĘw zastosowanej

procedury w tym manipulacji w obrębie pochwy i
macicy, a także punkcji jajników, W poszukiwaniu
przyczynnależaŁobyteżuwzględnićnieadekwatność
terminu unasieniania do czasu owulacji (I,2, 29).
Kolejnąprzyczyną niskiej płodnośc i może by ó obumie-
ralność zarodkowa, np. w przypadku ciąż mnogich na
tle zbYmałej przestrzeni wewnątrz macicy. Poprawie
Ęch stosunków miałaby sŁaĘć zwiększona migracja
zarodków (do 18 dnia po zapłodnieniu) przy ciĘach
bltźntaczych w porównaniu z pojedynczymi (23).
Mogłoby to tłmaczyc częstsze porody bliźntaczę u
krów niż u j ałówek, Iua co zwracająteż uwagę S chmidt
i wsp. (28). Roberts i wsp. (27) sugerująjeszcze tnną
przy czy nę wcze sne go obumierania zaro dków p o owu-
lacjach mnogich zarówno u zvvierząt naturalnie wie-
lopłodowych, jak też jednopłodowych poddanych su-
perstymulacji. Jest nią mianowtcie zapładnianie po-
szczegó|nych komórek jajowych w różnym terminie,
co prowadzi do zróżnicowanego wieku zarodków,
zktorych częśc (opóźnionych w rozwoju) po zejściu z
jajowodu do jamy macicy natrafta na niewłaściwe,
a nawet toksyczne dla siebie środowisko, gdyż skład
wydzieliny macicznej zmienia się bardzo szybko, syn-
chronicznie z rozrlvojem cięy,

Spośrod 38 jałówek z tego gospodarstwa nie pod-
danych punkcji i sĘmulacji PMSG inseminowanych
po tM pierwszy w tym samym okresie, co z-łvierzęta
doświadczaLne, zacięIiło się po pierwszym unasienie-
niu2I (55,3%). Ta niewysoka skuteczność insemina-
cj i porównywalna do 4 Ioń w grupie zwterząt doświad-
czalnych(p > 0,05) mogłaby z kolei sugerowac istnie-
nle przyczyn zewnętrznych, niezależnte od zastoso-
wanej procedury.

Day i wsp. (5) wskazują na zwiększone (2,8 razy)
ryzyko obumieralności płodów bltźniaczych w porów-
naniu z pojedynczymi i wysoką śmiertelność około-
porodową. Natomiast Sreenan i Diskin (30) po prze-
niesieniu zarodków krowom unasienionym 7 dniwcze-
śniej, nie wykazali, by rozwój 2 zarodkow w jednym
lub dwóch rogach macicy wpływał na straĘ ciĘ w
o gó le lub bliźniąt. W badaniach nad pozyskanie m ciĘ
mnogich u 15 jałówekzdiagnozowano w 45 dniu: cią-
żę l-płodowąu9 zwierząt,2-płodowąu 5 i 4-płodo-
wą u 1 . Z nichurodziło się 7 pojedynczych i 4 pary
bliźniąt. Spośród ciąż mnogich stracie ulegĘ I para
bliźniąt i czvvoraczki (24). Wildt i wsp. (31) uzyskali
w doświadczenl|L od 9 krów z prowokowaną mnogą
owulacją 1 parę bliźniąt. Reichenbach i wsp. (26) otrzy-
mywali ciĘe bliźntacze dro gąprzęnoszęnia zarodków.
Spośród 9 ciĘ podwójnych otrzymanych po wszcze-
pieniu 2 zarodków do 1 rogu, I została donoszona, 8

zaś uległo poronieniu. Ogółem uzyskali I0 par bliź-
niąt na ponad 80 urodzonych cieląt. Wydaje się, ze
ciĘe bliźniacze stanowią fi zj o1o giczną granicę plen-
ności współczesnych ras bydła. Jak podają Holland i
Odde (12), trojaczki stwierdzano u bydła mięsnego raz
na I07 000 porodów, zaś czslvoraczf<t 1/750 000. Pięcio-
raczków nie wykazano u ras mięsnych, natomiast u



mlecmych ocenia się ichwystępowanie nall60 000 000
porodów. Liczniejszych porodów nie opisano. Echtern-
kamp (7) po stymulacji 283 krów za pomocą FSH-P
uzyskał 138 (48,8%) cielnych (diagnozaciĘa zapo-
mocąUSG w 45-60 dniu po kryciu), przy czym stwier-
dzono ciąże pojedyncze,. 52,bltżntacze: 29, trojacze:
17 t crworaczę,. ż. Uzyskano urodzenia pojedyncze:
47,bltźntacze,. 2ż, ttojacze: 9, Qrworacze: 7 t pięcio-
racze: l. Wraz ze wzrostem liczebności owulacji po-
nad ż, wzrastała częstotliwość obumieralności zarod-
ków iporonień. Autorw
Ę całej ciąĄ mnogiej.
wali ciąże bltźntacze z
podane w 2 dawkach) i stwierdzlltmiędzy 3-7 a20-23
dniem spadek odsetka zvvterzątcielnych zJ3,3 na 38,9,

zaś odsetka ciąż mnogich z 40 na 19. W badaniach
własnych stwierdzono 3 przypadki całkowitej utraty

czego 2 (25%) lrodzlĘ bliznięta.
U jałówek notuje się występowanie spontanicznych

porodów b|tźniaczych na poziomie około 1% (8, 19).

W stadzie, w którym przeprowadzano badania wła-
sne, na przestrzeni 4 poprzednich lat zanotowano u
krów na 510 wycieleń 15 bliźntaczych, co stanowi
2,9o^, a u jałówek na 200 porodów I bltźntaczy, co
stanowi 0,5Yo. Wydaje się zatem możliwe zr;viększe-

nie odsetka wycieleń podwójnych u bydła zapomocą
postępowania biotechnologicznego. Do indukowania
ciĘ bltźniaczy ch mo żliwe j e st wykorzy stani e meto dy
łączącej punkcję pęcherzyków jajnikowych ze stymu-
lacj ą p odpro gowymi dawkami PM S G, j e dnak uzyska-
ne wyniki nie upoważniają do wdrożenia zastosowa-
nej procedury z uw agi na niską pło dno śó i mńąltczbę
wycieleń.
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