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Ghanges in body tempetatute in heiferc and cows lecipients following embryo transfel

Surnmary

The aim of the study was to discover if body temperature increases following embryo transfer, in what
percentage of recipients this increase may be observed, and the reasons for the increase. It also aimed at
Óvaluating whethei this increase'may be used in predicting ET efficiency.

The study was carried out on 40ó embryo recipients: 376 heifers and 30 cows. The body temperature of the
recipients was measured one hour before ET intervention and in the 5th, 8th and l1th hour following
intervention. §ome of the recipients also had their temperature mea§ured in the morning and evening of the
subsequent 5 days following ET. Concentrations of the chosen physiological parameters wer€ determined in
the blood serum of the recipients. Increases in body temperature after ET intervention were observed in more
than 64 .oń of the recipients on the day of embryo transfer. This amounted to an av€rage of 0.35oC and proved
to be statistically highl} signifićant. An increase in body temperature on some of the subsequent days
following ET was found in more than 18% of the recipients and an increase in body temperature was observed
in more than 82Yo recipients in total. Based on the correlation coefficients, significant dependences were
prov€n to exist between the magnitude of the body temperature increase and interleukin lP and prostaglandin
E, concentration. This inferred that an increase in body temperature may be a symptom of the immunological
r€sponse of the mother to the presence of the embryo in the uterus, the former affecting it as an allograft. The
increase, of bod,} temperature following ET intervention which was observed in more than 82oń of the
recipients and resulted from the activation of their immune system recipients, may b€ seen as a symptom of
the mechanisrn of the mother's recognition of the pregnancy. Pregnancy was confirmed in 44.80ń of the
embryo recipients by rectal and ultrasonograph examinations. An increase in body temperature was observed
both in pregnant and non-pregnant recipients. Therefore, temperature increase cannot be used for early
prognosis of the effectiveness of embryo transfer.
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Embriotransfer nalezy do nowoczesnych metod bio-
technicznych. Pomimo pewnego spadku zainteresowa-
nia tą metodą, obserwowanego w naszym kraju
w ostatnich latach, przęnoszenie zarodków jest w dal-
szym ci ągu praktykow ane, zwłaszcza u by dła. M o żli-
wośó przyspieszenia postępu hodowlanego na drodze
wykorzystania najlepszych gene§cznie samic, zwięk-
szenia dokładności oceny wartości hodowlanej buha-
jow, skrocenia odstępu międzypokoleniowego sprawia.
że embri otrans fer j est w ciĘ po strzegan y pr zez hodow-
cow bydłajako efektywna technika rozrodu. Efektyw-
no ść tej techniki j e st j e dnakże o gr anlczana j ej skutecz-
nością. Jaśkowski iZbylut (7) podają ze skuteczność
embriotransferu bezpośredniego w Polsce w latach
1999 i 2000 wyniosła odpowiednio 5I,60ń i 47,8oń.
Nieco inny wskaźntkzacięleńuzyskano w tych latach

po transferze zarodkow mrozonych metodą tradycyj-
nąi wyniósł on odpowiednio 40,5o^i5I,8o/o. Skutecz-
ność embriotransferu (ET) zależy odwielu czynników.
Na ogół za najistotniejsze znich przyjmuje się: właś-
ciwy dobór dawczyh ibiorczyń, stopień zsynchroni-
zowanla ich cyklu rojowego, jakośó i stadium rozwo-

j u zarodka, r odzaj przenoszonego zarodka (mrożony
lub świeży) stan funkcjonalny ciałka żołtego (5, 6, 16).
Nie bez znaczęnla, w kontekście skuteczności ET,
może byc tzw. tolerancja immunologiczna biorczyń
(Il), gdyż zarodki rożniąsię od nich całkowicie pod
względem antygenów transplantacyjnych (10). W ba-
daniach Gila i wsp. (3) przeprowadzonych na krowach
ins eminowanych wykazano, ze o dp owi e dzią matczy -
nego systemu immunologicznego na pojawienie się
zarodka w macicy był wzrost temperatury ciała i mle-
ka krów. Autorzy Ęchbadań sugerowali, że wielkość
tego wzrostu mogła byc zależna od stopnia reaktyw-*) Praca wykonana rł rantrch projektu badawczego nr 5 PO6E 027 ]9



ności systemu immunologicznego krów. Mając powż-
szę nauwadze, przyjęto w niniejszych badaniach hi-
potezę, ze umieszczenie zarodka w macicy, co ma
miejsce w embriotransferze, powinno równiez skut-
kować wzrostem temperafury ciaŁabtorczyń w wyni-
ku uaktywnienia się ich systemu immunologicznego,
W związku z tym celem badań było stwierdzenie, u j a-
kiego odsetka jałówek i krow biorczyń zarodków no-
tuje się wzrost temperatury ciała po zabiegach ET.
Mi aĘ one równie ż na c elu wyj aśnieni e przy czy n te go
wzro stu poptzez określenie w spółzależności pomię-
dzy j e go wie lko ś c ią a wybranymi p arametrami, w tym
wskaźnikami akĘwno ś ci systemu immunolo g taznę go
biorczyf. zarodków.

Matetiał imetody
Zw ierzęta doświad cz aln e. B adania przepr ow adzono na

406biorczyniach zarodków, w tym 376 jałówkach i 30 kro-
wach. Przeprowadzono je przy współpracy z lekarzamt w e-
terynarii, rutynowo wykonuj ącymi zabiegi embriotransferu
(ET). Przy kwalifikowaniu samic na biorczynie szczegóIną
uwagę zwracano na ogólny stan zdrowia, wiek i odpowied-
nią masę ciała. Po wstępnej selekcji zwierząt, badaniu kli-
nicznym i przygotowaniu hormonalnym przeznaczano jałów -
ki i krowy na biorczynie zarodków. Odnośnie do kazdej bior-
czyni zbierano następujące dane: krowa czy jałówka, rasa
biorczyni, dzień cyklu, w którym dokonano transferu zarod-
ka, rodzĄ zarodka świezy lub mrozony, stadium rozwoju
zarodka morula, wczesna blastocysta, blastocysta, rasa
buhaja - ojca zarodka, rasa dawczyni zarodka, stopień roz-
woju ciałka żóhego na jajniku, po stronie którego umiesz-
czono zarodek.

Grupę kontrolną stanowiło lB jałówek i 2 krowy, które
zostaĘ hormonalnie przygotowane na biorczynie zarodkow.
U tych zwierzątwykonlłvane były rutynowe czynności ma-
nualne, l denty czne jak u zw ierząt doświadczalnych, zarodka
nie wprowadzano jednak do macicy.

Pomiar temperatury ciała biorczyń zarodków i zwie-
rząt z grapy kontrolnej. Biorczyniom zarodków mierzono
temperaturę ciała w prostnicy, terrnometrem weterynaryj-
nym, Kontrolowano głębokośó wprowadzenia terrrrometru,
a sam pomiar wykonywano przez minimunr 5 minut. Uzy-
wal:ro zawsze tego samego termometru dla danej grupy bior-
czyi,na danym etapie badań. Nie prowadzono badań w mie-
siącach letnich.

W dniu zabiegu embriotransferu temperaturę ciała bior-
czyhmierzono w następujących odstępach czasowych: go-
dzinęprzed zabiegiem, w 5., 8, i 11. godzinie po zabiegu
oraz następnego dnia rano o godz.700. W zdecydowanej więk-
szości przypadków embriotransfer był wykonywany w go-
dzlnachprzedpołudniowych, około godziny 10uu.U 33 bior-
czyń, temperaturę ciała mierzono w dniu zabiegu, w tych
samych godzinach, jak podano powyzej, a takżę pTzęz na-
stępne 5 dni rano i wieczorem. Jałówkom i krowom z grwy
kontrolnej wykonywano pomiar temperatury ciała w tych sa-
mych odstępach czasowych, co biorczyniom zarodków.

Kryterium wzrostu temperatury ciała biorczyń. Zakry-
terium wzrostu temperatury ciałabtorczyń zarodków przyj-
mowano wynosząc ą minimum 0,2" C r óżnlcę pomiędzy mak-
symalną temperaturą ciała stwierdzoną w którymś zpomia-

rów (w 5., 8. lub 11, godzinie) po zabiegu a temperaturą cia-
ła przed zabiegiemET. Przy ustaleniu wartości granicznej
dla wzrostu temperatury ciałabiorczyń na poziomie 0,2oC
kierowano się wielkością odchylenia standardowego dla tem-
p eratury c i ała króą wyl i c zoną w e wcze śni ej s zy ch b adaniach
Gila (1) i Kurala (9). Brano także pod uwagę wyliczoną
w tych badaniach średniąróznicępomiędzy wieczomą a ran-
nątemperaturąciała krów. W badaniach Gila (1) odchylenie
standardowe wyliczone na podstawie pomiarów temperatu-

ry ciała u 162 krów rasy cb wynosiło 0,1BoC, natomiast śred-
nia różnica między temperaturą wieczomą a ranną wynosiła
0,11oC. W badaniach Kurala (9) odchylenie standardowe
wyliczone na podstawie pomiarów u 83 krów z jednej grupy
doświadczalnej wynosiło 0,1,4"C, a u 97 krów z drugiej gru-
py wyniosło 0,11oC.

Oznaczenia stężenia progesteronu, kortyzolu, prosta-
glandyny Eroraz poziomu IgG, i interleukiny 1B w suro-
wicy krwi biorczyń zarodków. Od 33 biorczyń zarodkóą
którym mierzono temperaturę ciała w dniu zabiegu embrio-
transferu iprzez następne 5 dni, pobrano probki krwizżyły
szyjnej zewnętrznej. Krew pobierano po kazdym pomiarze
temperatury ciała, po upływie około pół godziny od pomia-
ru, Oznaczęń hormonalnych dokonywano w surowicy krwi,
którą przechow}nvano w temperaturze 20"C. Stęzenia pro-
gesteronu, kortyzolu i prostaglandyny E: (PGEr) oznaczano
meto dami radio immunolo gicznymi, przy uży ciu odp owie d-
nich zestawów handlowych RIA, zgodnie z metodykąpoda-
nąprzezproducenta ty chże zestawów. Stęzenie interleukiny
W GL-IP) oznaczano takze metodą radioimmunologiczną
według metody opracowanej w Katedrze Fizjologii Zwie-
rząt Akademii Rolniczej w Krakowie. Poziom immunoglo-
bulin z klasy IgG, ozlaczano metodąManciniego wmodyfi-
kacji Faheya i McKelveya. Do oznaczeń zastosowano goto-
wy zestaw firmy ICN Biomedicals,Inc. oraz zestaw wyko-
nany przy pomocy Zakładl Biochemii w Państwowym In-
stytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Badanie biorczyń na cielność. Ciążę u biorczyńzarod-
ków p otwier dzano w większo śc i przyp adków p opr zez b ada-
nie rektalne w około 60. dniu po zabiegu ET. U części bior-
czyi ctĘępotwierdzano badaniem ultrasonograftcznym.

Obliczenia statystyczne. Uzyskane dane poddano obli-
czeniom statystycznym, w których zastosowano analizęwa-
riancji w układach jedno- lub wieloczynnikowych. Do obli-
czeńwykorzystano procedurę GLM pakietu SAS (SAS/STAI
User's Guide, Version B SAS Institute Inc., Cary 1999).
Istotność wpĘwu czynników uwzględnionych w modelu oce-
niano testem F, a istotność różnic między porównywanymi
poziomami danego czynntka badano testem /,

Wyniki iomówienie
Ogólną liczb ębiorczyhzarodków, w tym liczbę bior-

czyh, u których stwierdzono wzrost temperafury ciała
po zabiegu embriotransferu wraz z godzinąwzrostu
temperatury przedstawiono w tab. 1. W tab. ż przed-
stawiono podstawowe parametry statystyczne dla tem-
peratury ciała bior czyń, które zar eagow aĘ wzrostem
temperatury ciała. Z danych zaw aĘ chw tab, 1 wyni-
ka, że u większości (64,7%o) biorczyń stwierdzono
wzrost temperatury ciała po zabiegu ET w dniu em-
briotransferu. Wzrosttenwyniosł średnio 0,35oC i oka-



0gólna liczba
biotczyń

Liczba (%) biorczyń
u klótych

slwierdzono wztost
lempenlury ciała

Liczba (%) biolczyń, klóle zaleagowały
Wzlo§tem tempelatury ciała

w poszczególnych godzinach po zabiegu ET

5. oodz. l e. golz. I tt, gooz.

406 263 (64,7) 101 (38,4) 137 (52,1 ) 25 (9,5)

Medicyna Het. 2lil4;60 (4} .

Tab. 1. Liczba biorczyń jałówek i krów, u których stwierdzono wzrost
temperatury ciała po embriotransferze, oraz godziny wzrostu

Tab. 2. Tempcratura ciała biorczyń, u których stwierdzono
lvzrost temperatury ciała po zabiegu ET § + s)

Temperalula
Jałówki
n=241

K]OWy

n=22
Razem
n=263

Temperalura ciała przed

zabiegiem ET, 'C

Maksymalna temperatura
ciała po zabiegu ET, "C

Bóżnica pomiędzy
maksymalną temperaturą
ciała po a temperalurą ciała
przed zabiegiem ET,'C

38,55 t 0,31

38,90 t 0,34

0,35- t 0,17

38,80 t 0,20

39,12 ł 0,23

0,32- t 0,18

38,57 t 0,3'|

38,92 t 0,34

0,35- t 0,17

Objaśnicnie: *p.0,0l

zał się statystycznie istotny (tab.2). W dotychczaso-
!\rych, bardzo nielicznych badaniach (2,3) trakfują-
cych o temperafurze ciałabiorczyń zarodków stwier-
dzono podobny (60%) odsetek biorczyń reagujących
wzrostem temperatury ciała po zabiegu ET. Biorczy-
nie reagowaĘ stosunkowo szybko iłącznie w 5. i 8.
godzinie po zabiegu ET zareagowało 90Yo btorczyń
spoŚród tych, u ktorych stwierdzono wzrost tempera-
tury ciała w dniu zabięgu ET (tab. 7). Analtzakształ-
towania się temperafury ciała u 33 biorczyń, u których
mierzono temperaturę ciała przez 5 kolejnych dni po
zab ie gu w ykazała, że c zęś ć (p o n ad l 80ń) zar e ag o w ała

Tab.3. Temperatura ciała u zwierzątz grupy kontrolnej §+ s)

Tempelatura
Jałówki i klowy

(n = 20)

Temperalura ciała przed wykonaniem czynności
manualnych,'C

Maksymalna tempelatula ciała po wykonaniu
czynności manualnych, "C

Różnica pomiędzy temperalurą ciała po i ptzed
czynnościami manualnymi,'G

38,68 t 0,10

38,77 t 0,15

0,09 t 0,1't

Tab.4. Współczynniki korelacji prostej pomiędzy wielkością wzrostu
temperatury ciała biorczyń a wybranymi parametrami tizjologicznymi

wzrostem temperatury ciała w ktorymŚ Z następ-
nych dni po ET. Tak więc łącznie w dniu zabie-
gu embriotransfenr i w dniach następnych zale-
agowało wzrostem temperatury ciała ponad 82Yo
biorczyń. U zwierząt z grupy kontrolnej nie
stwierdzono wzrostu temperatury ciała po wy-
konaniu czynności manualnych (tab. 3). Brak
zmian temperafury ciała u zwierząt z tej grupy

sugenrje, że stulietdzony u większościbiorczyń wzrost
temperafury ciała po zabięgv ET mógł byc zwtązany
z zarodkiem. Nalezy zatęmrozważyc, dlaczego zaro-
dek mo gł by ć pr zy czyną te go wzro stu. Zdaniem wielu
autorów (3, 4, I0, 13, 14) zarodek uważany jest za
alloprzeszczep. Ptzenoszony do biorczyni zarodękróż-
ni się od niej całkowicie pod względem antygenów
transplantacyjnych (10), Gil i wsp. (2,3),trakiĄąc za-
rodek jako alloprzęszczęp, wysunęli hipotezę, że
wzrost temperatury ciałabtorczyń zarodkow mógł być
jednym z objawów immunologicznej odpowiedzi mat-
ki na obecność zarodka w macicy. Potwierdzeniem tej
hipotezy mogą byó wyniki badań własnych, dotyczą-
ce współzalezności pomiędzy wzrostem temperatury
ciała a stęzeniem interleukiny 1B i prostaglandyny E,
u biorczyń zarodków. Analiza danych zawartycń
w tab. 4 wskazuje, że ze wzrostem temperafury ciała
biorczyń istotnie korelowało stęzenie interleukiny 1B
i prostaglandyny E,. Nie stwierdzono natomiast istot-
nych współzależności pomiędzy wielkością wzrostu
temp erafu ry ciała bior czyń a stęzeniem pro ge steronu,
kortyzolu i immunoglobulin klasy IgG,. Wiadomo, ze
w probę odrzucenia zarodka zaangażowane są limfo-
cyty T wydzielające cytokiny. Jedną z cytokin jest in-
terleukina 1B, której przypisuje się działanie gorącz-
kotwórcze. Stwierdzenie istotnej współzależności
(r : 0,4l ) pomiędzy wzrostem temperatury ciała a stę-
zeniem interleukiny rB już w 5. godzinie po zabiegu
ET świadczy o stosunkowo szybkim uakty\jvnieniu się
systemu immunolog icznego btorczyń po wprowadze-
niu zarodka do macicy. Wzrost stężenia interleukiny
w wyniku uaktylvnienia się systemu immunologicz-
ne go b i orc zy ń zar o dków mó gł by ć przy czyną wzro stu
stęzenia PGE,. Interleukina 1B stymuluj e sekrecj ę pro-
staglandyny F,.1lZl. Prostaglandyny z Erupy E wyka-
nlją działani e immuno supre syj ne, zapobie gaj ąc e od-
rzuceniu zarodka (14). Prostaglandynom tym także

przypisuje się działanie gorączkotwórcze (15),
stąd tez wydaje się zrozumiała istotna wspołza-
lezność (r : 0,42, tab. 4) pomiędzy wielkością
wzrostu temperatury ciaŁa a stęzeniem PGE,
u biorczyń zarodków.

Na immunologiczne tło wzrostu temperatury
ciała biorczyń po zabiegach embriotransferu
wskazują tez wyniki badań zamleszczone
w tab. 5. Na wielkość wzrosfu temperatury cia-
łabiorczyh istotnie wpĘwała godzina pomiaru
or az r asa dawc zyn i i b iorc zyni zar o dka. N aj wi ęk-
szy wzrost temperatury ciała (0,47oC - tab. 5)
stwierdzono w 11 godzinie po zabiegu ET. Im

Temin pobrania
knłi

Stężenie

kortyzoluIprogeslelonul 
'nn., 

I lr-rp I rcr,
W 5. godz. po ET

W 8. godz. po ET

W pierwszym dniu
po ET (rano)

W pierwszym dniu
po ET (wieczót)

-0,20

-0,23

-0,11

0,12

-0,1 1

-0,15

-0,1 1

0,09

0 ,07

-0,05

-0 ,03

0,14

0,41-

-0,25

0 ,25

0,36*

0,26

-0,0,|

0,42-

-0,14

Obiaśnienic: *p<0,05
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więc dłużej zarodek przebywałw macicy, §rrn mocniej-
sza była reakcja temperaturowa biorczyń zarodkow. Naj-
większy wzrost (0,56'C - tab. 5) stwierdzono wówczas,
kiedy biorczyni była rasy mięsnej, a dawczyni - rasy
holszĘńsko - Ęzyj skiej, co wska zuj e na wpływ czyn-
nika rasowego. Moznaprzypuszczać, że w tym przy-
p adku zr ó żnic ow ani e p omi ędz y zar o dkami a b tor c zy -
niami pod względem genetycznym, a tym samym pod
wz ględem an§genow transplatacyj nych było naj więk-
sze w porównaniu z innymi kombinacjami rasowymi.

W tab. 6 przedstawiono dane doĘczące temperatu-

ry clałabtorczynw odniesieniu do wyników zacielen.
Wzrost temperafury ciała stwierdzono zarówno u bior-
c zy n zactelonych, j ak i ni e c i e lnych, w mv iązLu z czy m
nie moze on być wczesnym prognostykiem skutecz-
ności zabiegów ET. Zastanowienia wymaga fakt sto-
sunkowo dlżego (54%) odsetka niecielnych biorczyh,
ktorę zareagowaĘ wzrostem temperafury ciaŁapo za-
biegu ET. Mozna sądzió, że wzrost temperatury ciała
u tych btorczyn świadczy o uaktywnieniu się ich sys-
temu immunologiczneg o, jednakże uruchomionę przęz
ten system mechanizmy nte sprzyjĘ kontynuowaniu
ciązy. Na szczególną rolę systemu immunologicznę-
go matki wutrzymaniu ciążywskazująKelemen i wsp.
(8). Stwierdzająoni, ze system ten moze nie tylko roz-
poznac ciązę, ale reagowac w różny sposób, decydu-
jąc łm samym o utrzymaniu lub przerwaniu ciązy.
W sp omni an i autor zy pr z:rĄac zaj ą wyniki b adań pr ze -
prowadzonych u kobiet, w których wykazano, żę in-
kubowane limfocyty złożyskkobiet, u których ciąza
zakończyła się sukcesem produkow aĘ ThZ cytokiny.
Natomiast limfocyty inkubowane z łożyska kobiet,
u których doszło do poronień produkowaĘ Th1 cyto-
kiny. Wyniki te sugeruj ąże cytoktnyTh2pTzyczynla-
ją się do utrzymanta ctĘy.

Reasumując należy stwierdzić, ze wprowadzenie
zarodka spowodowało u ponad 64ońbiorczyń wzrost
temperafury ciaław dniu embriotransferu, zaśu I8%o

biorczyh- w ktorymś z następnych 5 dni po zabiegu
ET. Wzrost ten mógł być objawem immunologicznej
odpowiedzi matki na obecnośó zarodkaw macicy, od-
działywujące go j ako allopr zeszczep, S twie r dzony
u ponad 8Lońbiorczyń zarodków wzrost temperatury
ciałapo zabiegl El będący wynikiem uaktyłvnienia
się systemu immunologicznego, możę byó rozpatry-
wany jako symptom mechanizmu rozpoznawania cią-
ży przez matkę. Wzrost temperatury ciała stwierdzo-
no zarówno u biorczyń cielnych, jak i niecielnych,
w mviązku z czlm nie może on być wczesnym prog-
nostykiem skuteczności zabiegów ET.
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Godzina pomiaru, w klórei
stwierdzOn0 maksymalną
temperaturę ciała biorczyni
po zabiegu ET

Rasa b iotczyniidawczyni

,l ,|

cb/cb

cbń|

cb/mięsna

simenlal/mięsna

mięsnań|

mięsna/mięsna

0,34a t 0,032

0,39a t 0,032

0,47b t 0,040

0,32a t 0,032

0,36ac t 0,033

0,33ac t 0,051

0,35ac t 0,048

0,56b t 0,'l02

0,46c t 0,054

0gólna liczba biorczyń

Liczba biorczyń cielnych

Liczba biorczyń, u których
stwierdzono wzrost tempetatury
ciała p0 zabiegu ET, w lym:
- cie lnych

- niecielnych

Liczba biorczyń, u których nie
stwierdzono Wzrostu lempelatury
ciała po zabiegu ET, w tym:

- cielnych
- niecielnych

406

182

263

121

142

143

61

82

100,0

44,8

100,0

46,0

54,0

100,0

42,6

57,4


