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ło pozytywrre efekty. W
pomiędzy zabiegiem poz
ienienr dawczyń jestmni Materiał i metody

inlesl obserwacjorrr podclano 55 jałowic dawczyń zarodków
suP9r w rvieku 14-22 niiesięcy. Jałowice poddawano jednokrot-
ellnln



długości 46 cm zakończonej stalową wymienną igłą.Igła
połączona była plastikowym przewodem ze strzykawką słu-
żącądo aspirowania płynu pęcherzykowego. Aparat wpro-
wadzano do pochwy umieszczając jego zakończenie głę-
boko w gómym sklepieniu. Następnie per rectunlstalano
jajnik i przyciryano go do ściany pochwy w sąsiedztwo
miejsca, w którym wyczuwalne było zakończenie aparatu.
Znaj duj ąc ą s i ę wewnątr z ap ar a:r) kan i ul ę n akierowyw ano
na pęcherzyk jajnikowy, a następnie wystrwano igłę, która
przekłuwała ścianę górnego sklepienia pochwy oraz ścia-
nę pęcherzyka. Płyn pęcherzykowy aspirowano za pomocą
strzykawki połączonej z kaniulą. Do grupy II natomiast
za7iczono 46 samic, u których nie dokonywano zadnych
zabiegów na jajnikach. W 7 dniu po rui pozyskiwano za-
rodki metodąbezkrwawą. Po upływie 48 godzin od zabie-
gu pozyskiwania zarodków samice otrzy my w ały domięśn i o -

wo 1 mg cloprostenolu (Bioestrophan),
Dodatkowo u 10 jałowic 2 razy w tygodniu do czasu

wystąpienia pierwszej rui po zabiegu pozyskrwania zarod-
ków przeprowadzano badanie kliniczne stanu funkcjonal-
nego jajników oraz pobierano krew do oznaczeń stężenia
progesteronu. Pozostałe jałowice poddawano badanion
rektalnym w 3-tygodniowych odstępach. Stęzenie proge-
steronu w osoczu Wwi oznaczano metodą immunoenzy-
maty czną wykorzystuj ąc zestawy fi my Biocltem Immu-
nosystem Company (Włochy).

Do oceny płodności jałowic po superowulacji i zabiegu
pozyskiwania zarodków wykorzystano następuj ące wskaź-
niki: liczbę dni od pozyskiwania zarodków do pierwszego
unasieniania,Iiczbę dni od pozyskania zarodków do sku-
tecznego unasienienia, wskaźnik inseminacj i, wskaźnik cią-
ży, zapładnialność, okres usługi - czyll\iczbę dni od pierw-

szego do skutecznego unasienienia oraz odsetek samic bra-
kowanych z powodu jałowości.

Do statystycznej oceny wyników zastosowano arralizę
wariancji.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono wskaźniki płodności jało-

w,ic wykorzystanych jako dawczynie zarodkow z
uwz gl ędnieniem wpływu mę chanicznej elirninacj i pę-
cher zyka dominuj ąc e go w dniu r o zp o c zy nani a pro gra-
mu superowulacj i. W obliczen iach za punkt odniesie-
nia przyjmowano dzień pozyskiwania zarodków. Prze-
ciętny okres pomiędzy dniem pozyskania zarodków a
pierwszym zabiegiem unasieniania wynosił 61,9 dni,
U jałowic, którym w dniu rozpaczynania superowula-
cji usuwano pęcherzyk dominujący (grupa I) okres ten
był o 2I,3 dni dŁuższy niz u samic, których jajniki nie
poddawano żadnym manipulacjom (grupa Il). Pozo-
stałe wskaźniki płodności tj. wskaźnik inseminacji,
wskaźnik ciązy,Iiczba dni do zacielenia, zapładnial-
fiośc oraz okres usługi kształtowaĘ się korzystniej w
grupie I niż w grupie II - tj. odpowiednio: 1,1; 1,3;
70,4;87,5Yo oraz 2,3 dni wobec 7,8;2,I; 95,3 dni,
56,10ń oraz 38,2 dni. Odsetek zwierząt wybrakowa-
nychzpowodu jałowości był w porównylvanych gru-
pach prawie idenĘczny i wynosił - lI )o^ i 1 0,9% odp,
wgrupachIiII.

Tabela 2 przedstawia wskaźniki płodności jałowic
poddanych zabiegowi pozyskiwarria zarodków w za-
leżności od liczby wypłukanych zarodków i komórek
jajowych ogółem. Przeciętny okres do plęrwszego za

Tab. 1. Wskaźniki płodności jałowic wykorzystanych jako dawczynie zarodków po superowulacji z trwzględrrienienr wpływu
mechanicznej eliminacji pęcherzyka donrinującego

79,7

58,4

61,9

70,4

95,3

91,2

2,3

38,2

32,3

1,3

2,1

1,9

Objaśnienia: grupa I jałowice, którym w dniu rozpoczynania superowulacji usunięto pęcherzyk dominujący; grupa II - jałowice, u
których nie przeprowadzano w dniu rozpoczynania superowulacji żadnych dodatkorł,ych rrranipulacji

Tab.2. Wskaźniki płodności jałowic poddanych zabiegowi pozyskiwania zarodków w za]eżności od liczby pozyskanych za-
rodków i komórek jajowych ogółem

Objaśnienia: grupa I jałowice, od których pozyskano od 0 do 4 komórek jajowych i zarodków; grupa II jałowice, od których
pozyskano od 5 do 9 komórek jajowych i zarodków; grupa III jałowice, od których pozyskano 10 i więcej komórek jajowych i

zarodków



Itczba dni do zacieleniawynosiła 85,Zpodczas gdy w

wskaźników rozrodu nie okazały się jednak istotne

liło się 30 (54,5%)jałowic z grupy 55 zwieruątprze-
znaczonych do inseminacji. Najniższy wskaźnik za-
pładnialnoś ci (33,3Y") odnotowano u jałowic insemi-
nowanych po raz pierwszy do 20 dnia oraz powyżej
I20 dnia |icząc od zabiegu pozyskiwania zarodków.
Pierwszą ruj ę wykazało w tym przedziale czasowym

.niósł tylko I0,9Yo. Pomiędzy 20 a 80 dniem od pozy-
'skania 

zarodków inseminacji poddano 58,2oń jałowlc,
azapŁadnialność w kolejnych przedziałach tego okre-

su wynosiła od 75oń do 50oń. Do 60 dni po pozyski-
waniu zarodków zainseminowano po taz pierwszy
o gółem 5 6,40^ daw czyh, przy skuteczno ści 5 I,6Yo.

Ksztahowanie się stęzeń progesteronu po indukowa-
niu cloprostenolem luteolizy ciałek żółĘch u 10 jało-
wic podda ny ch zabtegowi pozyskiwania zarodków
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Liczba dni po zabiegu pozyskiwania zalodków

Ryc. 1. Rozkład i skuteczność pierwszych unasienień u jało-

wic po zabiegu pozyskiwania zarodków
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Dni po pOdaniu cloprostenoIu
Ryc. 2. Kształtowanie się stężeń progesteronu, po indukowaniu cloprostenolem luteolizy ciałek żółtych u 10 jałowic Podda-
nych zabiegowi pozyskiwania zarodków
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niżej I nglml dopiero
prostaglandyny, aruja

Następnie wańości
wic układaĘ się wg dwóch modeli. W modelu pierw-
szym (2 jałowice) niski poziom progesteronu utrzy-

steronu poniżej 1 nglml), a kolejną ruję zaobserwo-
wo-

zt o-
wąItząciałekżołtych,wnastępnychdniachkoncentra-
cja hormonu we krwi 7 jałowic stopniowo narastała. U
3 sztuk kolejne obniżenie stężenia progesteronu do

dzono następny spadek koncentracji progesteronu. Jed-
naznichmtałaruję w 65, druga natomiast w 73 dniu
po podaniu luteolitycznej dawki cloprostenolu.

DIazachowania reprodukcji stada równie istotne jest
możliwie wczesne zacielęnie krów i jałowic wykorzy-

dowo Bak i wsp. (1) podają że średni okres od dnia
pozyskania zarodków do zacielenia krow
dnt, przy czym do 60 dnia po zabtegu
9I,8Yo samic, natomiast zaledwie 8,żoń
sięprzez 5 miesięcy. Z danych krajowych wynika, ze
dawczynl,e zacielaĘ się przeciętnie po 82,2 dntach,
Okres niezbędny do zacielenia wynosił u jałowic 71

dni ibył o ów (7
późne inse zabie
nia zarodk ć wył
kom natury organtzacyjnej, a przede wszystkim słabej
wykrywalności rui przez personel oborowy. Podobne
rezultaĘ osiągano u jałowic ras mięsnych, które po
indukowanej prostaglandyną rui były kryte w syste-
mie haremowym. Odsetek dawczyńzacielonych do 110

dni po zabiegu pozyskiwanta zarodków wynosił od
52,2 do 69,2% (8).

W badaniach własnych zaznaczały się pewne róż-
nice w odniesieniu do wartości wskaźników płodno-

że mechaniczna eliminacj a pęcherzyka dominującego

row (2,9, 10). Nohner (10), skonstruowany według
własne go proj ektu ap arat punkcyj ny, sto s ował rutyno -

wo w praktyce klinicznej m.in. do punkcji pęcherzy-
ków i cyst jajnikowych, atakże do dojajnikowego po-
dawania leków, nie stwierdzając niekorzystnego wpły-
wlt usuwania pęcherzyka dominującego na prawidło-
we funkcjonowanie jajników. Jest to wprawdzie za-

wyraźniej sze nienaturalne powiększenie jajników.
Zal<ładając, że obecność dużej ltczby ciałek żółtych

i zw iązana z i ch ob e cn o ś cią znac zn a d e fo rm acj a j aj n i -

ka po przebytej superowulacji sprzyja przedhlżaniu
okresu do wystąpienia rui oraz zacięlenia postanowio-
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