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Niżański W., Klimowicz M.

Results of artificial insemination with ftesh semen and the use of diffetent methods for determining
insemination time in bitches

Summary

The aim of the study was to estimate the results of artificial insemination with regards to chosen fertility and
fecundity indices, which were obtained using four dilTerent methods for determining the time of insemination.
The study was carried out on 195 bitches of difl'erent breeds aged 2-8 years. Bitches were divided into 4 groups
- A, B, C and D. In group A (n:52) inseminations were performed twice between 9-13 days alter the onset of
bleeding. In group B (n:50) inseminations were done twice at a 48-hour interval. They were initiated when the
cl,tological examination of the vaginal slvab revealed 807r, of keratinised, eosinophilic epithelial cells. In group
C (n:47) the time of the first insemination was determined in the same lvay, but consecutive inseminations were
performed until thc onset of dioestrus. l n group D (n:46) inseminations were performed twice in the third and
fifth days of the oestrus cycle al'ter determining the LH release on the basis of the estimation of serum progeste-
rone concentration. Bitches were only inseminated intravaginally with the use of fresh semen. The percentage
of pregnant bitches in groups A, B, C and D lvas 55.87o, 66.0o/n,78.'7'% and 80.4%o respectively. The length of
pregnancy calculated from the first insemination in groups A, B, C and D lvas 63.7 days, 64.5 days, 64.4 days
and 63.1 days respectively.It was signilicantly shorter in group D than in A, B and C. The stud_v revealed that
determining insemination time based on cytological eramination usually leads to premature commencement of
insemination during bleeding. The first insemination was performed approximately 2 days earlier in group A,
B, C than in D after the onsct of bleeding. [nseminations performed onl__v between 9-13 days after the onset of
bleeding resulted in unsatisl'actory results. fhe mean serum progesterone concentration at the time of the lirst
insemination was 6.2 +3.6 ng/ml in group D, but it varied in different bitches liom min. 1.5 ng/ml up to 20.8 ng/ml.
Average litter size and number of live puppies per litter at birth and number of live puppies per litter at
weaning for all the bitches of the four groups was 6.2 +2.3,5.8 +2.2,5.1+2.0 respectively. The percentage of pup
deaths at birth and until weaning was 4.57o and 16.90/o respectively for all groups.
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wania sztucznej inserninacji jest mozliwość kontroli
j ako ś c i nas i eni a przy p o dej r zęn7LL zaburzeń pło dno ś c i
u samca, w trakcie rutynowego badania makro- i mi-
kroskopowego plzeprowadzanego bezpośrednio po
p obraniu ej akulatu. Zabte g sztucznej ins erninacj i o gra-
nicza ponadto ryzyko szerzeniachorób przenoszonych
drogą płciową (6,7 , 76, I7).

W dostępnym piśmiennictwie przedstawiono sze-
reg danych doĘczących skuteczności zabiegów sztttcz-
nej inseminacji nasieniem świezym (6,76,20). Bada-
nia te przeprowadzone zostały jednak w zdecydowa-
nej większości w oparciu o zwterzęta doświadczalne
(20,2I) i uwzględniaĘ stosunkowo nieliczną grupę
zwierząt poddanych unasiennianiu (6). Piśmiennictwo
przedstawiaj ące wyniki zabie gów sztucznej insemina-
cji przeprowadzonych na klinicznym materiale zwie-

Rosnące zainteresor,vanie hodowlą psow i proble-
matykąrozrodu tych zwierząt stwarza potrzebę wdra-
żaniado praktyki lekarskiej wielu metod diagnostycz-
nych i biotechnologicznych, wykorzystywanych do-
tychczas jedynie w odniesieniu do zwierząt gospodar-
skich. Jedną z nich jest sztuczna inseminacja. stoso-
w ana cor az powszechniej i akceptowana prze z zw W-
ki kynologiczne krajow Europy Zachodniej i Ameryki
od iat 80. i 90. ubiegłego wieku. Technika tapozwa|a
na uzyskanie miotu pochodzącego od wyselekcjono-
wanych pod względem hodowlanym zwierząt w sytu-
acji, gdy nie moze dojść do krycia z powodów natury
anatomicznej, behawioralnej lub odle gło ści dzielącej
psa i sukę. Niebagatelną korzyścią płynącą z zastoso-
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rzęcym o duzej liczebności jest skromne (16, 17).
W kraju problematyka ta podejmowana była spora-
dycznle (6,1).

Warunkiem skuteczno ści zabie gów sztucznej inse-
minacji suk jest umiejętność poprawnego wyznacze-
nia optymalnego terminu unasienniania. Określenie
właściwego terminu sztucznej inseminacji suk nie jest
jednak łatwe, bowiem kolejne fazy cyklu rujowego
samic tego gatunku sąokoło 10-krotnie dłuższę w po-
równaniu z innymi zwier zętami domowym i (4). Z dru-
giej strony, do stępno ść diagnostyc zna narządu płcio-
wego suk jest bardzo ograniczona. Stąd w celu okreś-
lenia terminu owulacji i okresu, w którym mozliwa
jest skrrteczna inseminacja samicy stosowanych jest
szereg diagnostycznych metod laboratoryjnych ( 1 1 , 1 3,
19,żż). W aspekcie stosowanych w wielu ośrodkach
nauko wy ch or az pT zez prakĘkuj ący ch lekar zy o dmi en-
nych sposobów wyznaczanra tetminu unasienniania,
uzasadni one wydaj e się uzupełnienie podj ęty ch przez
innych autorów badań, dotyczących skuteczności
sztucznej inseminacji (16, 1]), o analizę kształtowa-
nia się wskaźników płodności i plenności suk w za-
lezności.od przyjętej metody określania momentu in-
SemlnacJ1.

Celem badań była ocena wynikow sztucznej inse-
minacji suk uwzględniająca wybrane wskaźniki płod-
ności i plenności, uzyskane przy zastosowaniu cńerech
r ó żny ch m eto d wy znac zania terminu unas i enniania.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono rra 195 sukach róznych ras w wie-

ku 2-B lat stanowiących własność prywatną(tab. 1), Wskaza-
rriami do przeprowadzenia zabiegu sztucznej insemirracji były:
brak odruchu tolelancji w obecności samca (77 przypadkow),
brak doświadczenia reprodukcyjnego samca (39 przypadków),
słaby popęd płciowy samca (29 przypadków), róznica wiel-
kości i masy ciała pomiędzy psem i suką (18 przypadków),
dysproporcj a pomiędzy wielkością narządu płciowego samca
i samicy ( 15 przypadków), życzenie właściciela psa lub suki
wyrazane bez przeprow adzenia wcześni ej szej proby l<rycia
(1T przypadków). Objęte doświadczeniem satnice nie wyka-
zywały zaburzeń płodności i były w poprzedzajapych ciecz-
kach plzynajmniej jednokrotnie skutecznie kryte ltrb sztucz-
nle unaslennlane.

Suki podzielono na 4 gnrpy A, B, C i D. Kryterium, wed-
ług którego samice kwalifikowano do poszczegolnych grup,
był sposób w y znaczania tenT i n u un as i e n n i an i a.

Grupa A, Zgodnie z życzeniem właściciela sztuczne una-
sienn i anie przepr ow adzano wedłu g przyj ętej powszec hn i e

zasady hodowlanej (6) i zaleceniami Związku Kynologiczne-
go pomiędzy 9. a 13. dniem, liczap od początku krwawienia
(cieczki). Zablegt przeprowadzano 2-krotnie w odstępie 48-
-godzinnym.

Grupa B. Sztuczne r,tnasiennianie przeprowadzano zgod-
nie z przyjętą w Ambulatorium Katedry i Kliniki Rozrodu
AR we Wrocławiu procedura., polegającą na unasiennianiu
suki po raz pietwszy, w momencie gdy odsetek eozynofi lnych
komorek powierzchownych w badaniu cytologiczrrym wylna-
zów pochwowych osiagał 80%, z reitlseminacją po dalszych
48 godzinaclr.
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Tab. l. Rasy i liczba suk poddanych sztucznej inseminacji z po-
działem na grupy

Grupa C. Unasiennianie przeprowadzano kilkakrotnie
w odstępach 3-dniowych poczafvszy od lnomęntu, gdy odse-
tek eozynofilnych komórek powierzchownych w badaniu cy-
tologicznyn pochwy osiagał 80oń, aż do określoncgo cyto1o-
gicznie poczaJku fazy dioestrtts ( l0, 12, 1 9).

Grupa D. Unasiennianie suk było przeprowadzane 3. i 5.

dnia cy1<lu rujowego, przy ustaleniu tzw. zęrowego dnia cy-
klu płciowego (przedowulacyjny wyrzut hormonu luteinizu-
jącego LH) metodą pośrednią tzl7. za pomocą pomiarów
stęzenia progesteronu w surowicy krwi obwodowej.
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Wyrnazy pochwowe ptzęznaczol]ę do badań cytologicznych
pobierano za pomocą bagietki począwszy od 5. dnia cieczki
w odstępach 2-dniowych. Preparaty barwiono zrnodyfikowa-
na rnetodą Shorra 1l 5.1.

Porniary stęzenia progestcronu u srrk grupy D przeprowa-
dzano za pol-t-locą immuno enzymatycztlego testu kompetycyj-
llego Immulite-Progesteron (DPC). Do monitorowania prze-
bi eg u wskaznikowej reakcj i enzy lnaty cznej wykorzystano
zj awl sko chcmiluminescen cj i. przy zastosowani u cnzymu fos-
fhtazy alkal i czn ej, Badarr i om poddawano surowi cę r_rzyski w a-
ią poprzez odwirowanie (2000 g) krwi pobicranej z żyły
dostopowcj bocznej (5 rnt). Stężenie hormonu w surowicy
oznaczano począwszy od momcntu, gdy odsetcl< komórek
e-ozynofilnych w wyrnazach cytologicznych z pochwy osią-
gał rvarlość 70%. Na podstawie analizy zmian stęzerria pro-
gcstefonu we kr-wi wyłlaczal7o, zgodnie z powszechnie przy-
jętązasadą (l1,22), dzień zerowy cyklu rujowego. Oznaczę-
rlia stężenia progesteronu wykonywano co 48 godzin do mo-
lTlentu, gdy badanie wykazywało wzrost stęzenia hormonu
ponad wartości podstawowc. Za dzięń zerowy cyklu przyj-
lTlowano połowę okreslt upływająccgo pomiędzy dwoma po-
niararli, z których pierwszy wykazywał podstawowe stęze-
nie progestcronu (< 1 ng/ml), a drugi wyraźny wzrost stę-
zclria tego hormonu (> l ng/ml). Ponadto kor-rtrolnc badanie
poziotnu progesteronu przeprowadzano w dniu picrwszcgo
Ltn aSl enlll anla.

N as i enie przęznaczone do sztuc zn cj in s eminacj i pochodz iło
od 131 zdrowych samców w wieku 3-8 lat, przy zaclrowarlitt
zgodności ras pomiędzy salTcelT a satnicą. W doświadczeniLr
u,ykorzystano wyłącznie reprodLrktory o płodności sprawdzo-
llej w ostatnlch 3 miesiącach w próbach biologicznych.
Nasienic pobierano mctodą masturbacji (6, 7) Pobierano
jedynie frakcję bogatą w plemniki i częśc ponasiennej frakcji
ejakulatu o łącznej objętości 3-5 rnl. Do unasienniania wyko-
rzystano wyłącznie ejal<ulaty cechulące się odsctklem plem-
lrików o ruclru prawidłowyln i odsetkiem plemników morfb-
Iogi cznl e prawi dłowych wynoszapy rll i minitn al n ię ] 0oń. Licz-
ba plemników o ruchu prawidłowytn wprowadzanyclr do
rlarządu płciowego sarnicy wynosiła średnio 296 x 106 + ]23
x 106 (156 x l06 680 x l06 plemnil<ów).

Zabieg unasienniania przeprowadzano na zwierzęcitt
stojącym bezużycia środków anestetycznych za pomocą pi-
pet inserninacyjnych o długości
300 mrn i średnicy 5 mrn (Kru-
rrse) wykonanych z tworzywa
sztucznego, do których podłą-
czano strzykawkę o objętości
5 ml lub l0 lnl. Nasierlie wpro-
wadzano głęboko dopochwowo,
w ten sposób. aby koniec pipety
inseminacyjnej znajdował się
w sąsiedztwie portio vaginalis
uteri po ominięciu przeszkody
jakąjest pośrodkowy fałd dogło-
wowej części pochwy (tzw. pa-
racervix) (2). Bezpośrcdnio po
wprowadzeniu nasienia zad suki
unoszono pod kątem około 45o
na okres 5 minut.

Czlery tygodnie po pier-wszej
inseminacj i przeprowadzano
badanie ultrasollogra fi cznc jalny
brzusznej w celu diagnozy cią-

ży. Liczebność miotów z uwzględnieniem płci szczeniąt oraz
upadki noworodków notowano podczas porodów oraz dodat-
kowo w lnomencie odsadzenia szczeniąt (6.-8. tydzień po po-
rodzie). W celu określenia długości cia.zy notowano ponadto
datę rozpoczęcia akcji porodowej.

W celu porównania wpływrr różnychmetod określania ter-
lninu ltnasienniania suk na skuteczność inseminacji salnic
zastos owan o mode l j ednokierunkowej analtzy wariancj i . Róz-
nice porniędzy średnią liczcbnością rniotóW długością ciązy
i termincm inseminacji samic w poszczegolnych grupach po-
równywano za pomocą testu t-Studenta.

Wyniki iomówienie
W przeprowadzonymdoświadczeniu nie stwierdzo-

no istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi
grupami A, B, C i D w odniesieniu do wieku samic
(średnio 4,I + 7,3 lat dla wszystkich Erup) orazliczby
wcześniej szych porod ow przypadaj ących na sukę ( 1 ,4
.l 0,6 porodów/sukę dla wszystkich grup). Nie stwier-
dzono ponadto istotnych statystycznie różnic pomię-
dzy wiekiem i liczbą wcześniejszych porodów u sa-
mic skutecznie i nieskutęcznie inseminowanych w ni-
niejszych badaniach.

Odsetek suk skutecznie unasiennionych, u których
potwierdzono ciązę wynosił dla wszystkich badanych
samic grupy A, B, C i D Średnio 69,JYo, a odsetek sa-
mic rodzących 66,7oń (tń. 2). Wyniki te są zgodne
z danymi uzyskanymi przez innych autorów, ktorzy
przeprowa dzlli analizę wynikow sztucznego unasien-
niania suk na populacji samic o podobnej liczebności.
Braun i Leidl (3) otrzymali w wyniku sztucznej inse-
minacji nasieniem świezym odsetek samic ciężarnych
wynoszący 71%. Natomiast Linde-Forsberg i Forsberg
(17) uzyskali ciĘęu 65,8oń inseminowanych suk.

Skuteczność unasienniania suk uzyskana w niniej-
szych badaniach, jak i rezultaty sztucznej inseminacji
otrzymane przęz innych autorów (3, 6, 16, 17, 2I) są
niższę w porównaniu z wynikami unasienniania natu-
ralnego. Skuteczno ść unasienniania odbywaj ącego się
drogą krycia oszacowana została bowiem na około

Objaśnienie: a, b, c - róznc litery oznaczają różnice istotne statystyczrrie pomiędzy gruparni w ko-
lumnaclr (p < 0,05)

Tab. 2. Skuteczność sztucznej inseminac.ji i długość ciąży u suk

Glupa

Ciąża potw

w 4. tygodniu

liczba suk
cięźamych

erdzona USG
po l inseminacii

odsetek suk
ciężarnych (%)

Suki rodzące

liczba suk odsetek suk
rodzących rodzących(%)

Długość ciąży w dniach

od od

l inseminacji wyrzutu LH

A
(n = 52)

B

(n = 50)

c
(n = a7)

D

(n = a6)

0 gółe m
(A+B+C+D)

(n = 195)

29

33

37

37

136

55,8a

66,0ab

7 8,7b

80,4b

69,7

21

31

36

36

130

51 ,9a

62,0a

76,6b

78,3b

66,7

63,7 t 1,4a
(60_66)

64,5 t 2,6b
(59-68)

64,4 ł 2,4b
(59_68)

63,1 t 1,3c
(60-66 )

63,9 t2,0
(59-68)

66,1 t 1,4
(63-69)

Wyzn a cz0 na

ie dyn ie

w grupie D



90,2-920ń (9,17). Należy mieó jednak nawzględzie,
ze w wielu przypadkach jedynie sztucznainseminacja
pozwala na uzyskanie miotu pochodzącego od osob-
nikow odpowiednio dobranych pod względem hodow-
lanym.

Z różnicy pomiędzy odsetkiem samic ciężarnych
cztery tygodnie po pierwszej inseminacji i samic ro-
dzących wynika, że l3,0Yo suk doszło do resorpcji
i ronień w drugiej połowie ciązy. Przypadki taktę zda-
rzająsięz podobną częstotliwością równiez w odnie-
sieniu do suk unasiennianych naturalnie (10). Zabieg
sztucznej inseminacji zatem nie wywiera, jak się wy-
daj e, ni ekorzy s tne g o wp ły!\Ąl na pr zebie g ciązy,

Wyniki sztucznego unasienniania suk uzyskane
w poszczególnych grupach samic byĘ zróżnicowane.
Odsetek suk ciężamych i rodzących wyniósł kolejno:
w grupie A - 55,80ń i 5I,9oń, w grupie B - 66,00^
i 62,0Yo,w grupie C - ] 8,7oń i 7 6,60ń oraz w grupie D
- 80,40ń i 78,30ń (tab, 2). Najkorzystniejsze wyniki
sztucznej inseminacji uzyskano zatem w grupie D,
gdzie termin unasienniania wyznaczano za pomocą
oznaczeń stężenia progesteronu i w grupie C, gdzie
inseminacj a przeprow adzana była wielokrotnie pod-
czas oestrus, aż do rozpoczęcia fazy dioestrus. Dłu-
gość ciązy obliczona od daĘ pierwszej inseminacjibyła
najkrótszaw grupie samic unasiennianych w terminie
ustalonym na podstawie pomiarów stęzenia progeste-
ronu (tab. 2). Srednia dfugość ciĘy była najdłuższa
u samic, gdzie termin pierwszej inseminacji ustalano
w op arc iu o analizę cyto 1o giczn ą wymazów p o chwo -
lvych(grupaBiC).

Wyniki niniejszych badań mogą potwierdzac tezę,
że pomiary stęzenia progesteronu we krwi obwodo-
wej są czułą i miarodajną metodą monitorowan ia prze-
biegu cyklu rujowego suk w okresie okołoowulacyj-
nym (1I,18,22). Analizazmian stęzenia tego hormo-
nu pozwala na Wznaczenie terminu, w którym do-
chodzi do przedowulacyjnego wyrzutll LH, bowiem
w tym samym czasie zaczyna dochodzić również do
progresywnego wzlostu stężenia progesteronu
wkrwiobiegu (11). Dwa dni póżniej rozpoczyna się
proces owulacji, a po dalszych dwóch dniach niedoj-
rzałęwczęśniej oocyĘ osiągają stadium gotowości do
zapłodnienia (1, 1I,17,I9). W terminie póżniejszym
tj. około 7-8 dnia cyklu oocyty ulegają zmianom sta-
rzeniowym, Nasienie psa zachowywac może aktyw-
ność ruchowąw narządzie płciowym suki przez okres
dłuższy niż 4 doby (5).Z drugiej strony, należy mieć
nauwadze, ze plemniki znajdujące się w nasieniu świe-
zym wprowadzonym do narządu płciowego suki pod-
legająnajpierw zjawisku kapacytacji oraz reakcji akro-
somalnej zanim osiągną zdolność do zapłodnien ia Q Ą.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjęto w ni-
niej szych badaniach, że nalkorzystniej szym terminem
unasienniania suk, zapewniającym najwyższę w skaż-
niki płodności samic jest okres, w ktorym kolejne oocy-
ty zaczynająosiągać stadium gotowości do zapłodnie-
nia (3. i 5. dzień cyklu rujowego).

Ryc. 1. Dzień cieczki, w którym dokonywano pierwszej inse-
minacji u suk skutecznie unasiennionych w doświadczeniu

Uzyskana w do świad czeniu skuteczno ś ć ins emina-
cji suk, przy zachowaniu powszechnteprzyjętej zasa-
dy, aby zabiegi unasienniania dokonywać pomiędzy
9. a13. dniem cieczki, była niska. Analizując po\\ryz-
s ze wyni ki łatwo zauw aży ć, że pr ecy zy jnie v,ry znaczo -
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Grupa lnseminac ja

Dzień zabiegu licząc od począlku cieczki

llllllru
lnsemlnacla lnsemlnacla inseminacjaI inseminacja

Stężenie prOgesterOnu

podczas l inseminac|i
(ns/ml)

A

(n = 52)

s kule czn a

N ieskuleczna

Razem

'10,0 t 0,9a

9,9 t 0,9a

'1 0,0 t 0,9a
(9-1 1 )

12,1 t 0,9a

12,3 t 0,9a

12,1 t 0,9a
(11-13)

B

(n = 50)

s kule czna

N ieskute czna

R azem

10,4 t 2,2a

10,2 ł 2,5a

'l0,3 ł 2,3a
(6-1 4 }

12,4 ł 2,2a

12,2 ł 2,5a

12,3 t 2,3a
(8-16)

c
(n = a7)

skule czna

N ie skule czn a

Razem

10,3 t 2,5a

10,7 t 3,0a

1 0,4 t 2,6a
(7-17|

13,4 t 2,5b

13,7 t 3,0b

13,4 t 2,6b
(1 0-20)

15,5 t 2,0a

16,1 t 3,0a

15,6 ł 2,2a
(13-23)

17 ,2 t 0,8

'l7 ,2 ł 0,8
(16-1 8)

D

(n = a6)

s kule czna

N ieskuleczna

Razem

12,2 ł 3,4h

12,7 ł 4,7b

12,3 ł 3,7b
(6-25)

14,1 t 3,4b

14,8 t 5,0b

14,3 t 3,7b

|1-27|

6,2 t 3,6a

6,3 t 3,9a

6,2 t 3,6a
(1,5-20,8)

0 gółem
(A+B+
C + D)

skuteczna

N ieskuleczna

Raze m

10,8 ł2,1

10,6 t 2,8

10,8 ł2,7

13,1 ł2,1

12,9 
= 

2,8

13.0 t 2.7

jedynie

W grupie c

ie dyn ie

W glupie c

jedynie

W grupie c

jedynie

W grupie c

je dyn ie

W grupie c

jedynie

W grupie c

pOmiary W grupie D

pOmia]y W grupie D

pOmiary W 0rupie D
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Tab. 3. Termin kolejnl,ch inseminacji w grupach A, B, C, D i stężenie progesteronu }v suro-
lvic),kr}vi suk grupv D podczas pierrvszcgo zabicgu unasienniania

Objaśnienie:jak w tab. 2.

ny w grupie D optymalny termin pierwszej insemina-
cjizawierał się u rożnych suk pomiędzy 6, a 25. dniem
od początku cieczki (tab. 3, ryc. 1). Co więcej, opty-
malny terrnin pierwszego unasienniania przypadał na
okres pomiędzy 9. a 13. dniem cieczki jedynie u4lo^
suk grupy D. Zatem w odniesieniu do ponad połowy
suk najkorzystniejszy termin pierwszego unasiennia-
nia przypadał na wcześniejs zą hlb póżniejszą fazę
cieczki, Wynika z.tego, ze określanie optymalnego ter-
mlnu unaslennlanla suk w oparciu o czas trwania ciecz-
ki, jak to miało miejsce w grupie A, jest metodąmało
miarodajną i mylącą. Zatęm niska skuteczność una-
sienniania suk grupy A wynikała z faktlJ, że duża część
samlc lnseminowanabyłazbytwczeŚnie, a inne z ko-
lei zbyt pożno. O ile w tym pierwszym przypadku
mozliwe jest często zapłodnięnie wskutek długiej
przeżywalności plemnikow, o tyle w drugim przy-
padku, jak się wydaje, inseminacje są często niesku-
teczne. Tezę tę może potwierdzać fakt, iżczas trwania
ciĘy w grupie A był istotnie dŁlższy niż w grupie D
(tab.2).

W praktyce weterynaryjnej od wielu lat stosowana
jest metoda określania optymalnego terminu unasien-
niania w oparciu o analizę obrazów cytologicznych
wymazów pochwowych (I2, 1 3, 15, 19). Badanie cy-
tologiczne wymazów pochwowych pozw ala napośred-
nią ocenę stopnia estrogenizacji narządu płciowego
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samicy na podstawie opisu
cech budowy morfologicz-
nej komórek nabłonkowych.
Zwykle zakłada się rozpo-
czynanie unasienniania od
momentu, gdy odsetek ęozy-
nofi lnych komórek powierz-
chownych nabłonka pochwy
w obrazach cytologicznych
WymazÓw pochwowychza-
czyna pIzewyŻszaÓ 80oń
(10). W niniejszych bada-
niach metoda ta przyniosła
korzystne wyniki tylko
wÓwczas, gdy ten typowy
d|a o e s trus obr az cytolo gicz-
ny traktowano jedynie jako
Symptom Wskazujący na ce-
lowość rozpoczęcia zabię-
gów unasienniania. a inse-
minacja prowadzona była
wielokrotni e aż do rozpoczę-
cia następuj ącejpóżniej fazy
dioestrus (grupa C). Stwier-
dzenie bowiem jedynie peł-
nej ,,dojrzałości" i maksy-
malnej keraty nizacji komó-
rek nabłonka pochwy, typo-
wej dla fazy oestrus, nie daje
w żadnym r azie miarcdaj nej
informacji o terminie rozpo-

częcia się procesu owulacji otaz o Ęm, czy owulacja
w ogóle ma miejsce. Jak wynika z danych zawartych
w tabeli 3, pierwszy zabiegunasienniania w tych gru-
pach samic, gdzie termin inseminacji ustalano metodą
cytolo giczn ą był pr zeprowadzany średnio około 2 dni
wcześniej w porównaniu z sukami grupy D, gdzie za-
stosowano metodę ustalania optymalnego czasu kry-
cia na podstawie pomiarów stęzenia progesteronu we
krwi. Nadto średni czas trwania ciĘy obliczony od
daty pierwszej inseminacji był w grupie B i C zdecy-
dowanie dŁuższy niż w grupie D (tab. 2). Wszystkie te
dane mogą wska.zywać , że cytologiczne ustalanie ter-
minu inseminacji samicy w wielu przypadkach pro-
wadzi do zbyt wczesnego rozpoczęcia zabiegów una-
sienniania. W tej sytuacji korzystne wyniki insemina-
cji mogąbyć uzyskane jedynie w przypadku kilkakrot-
ne go p owta r zania zab i e gów unas i ennia nia pr zez cały
czas trwania fazy oestrus. Tezę te potwierdza przęd-
stawiony na rycinie I rozMadliczby samic insemino-
wanych pierwszy raz w kolejnych dniach cieczki w po-
równywanych grupach zwierząt. Pomiędzy 6. a 14.
dniem cieczki odsetek samic unasiennianych pierw-
szy raz w grupie B wyniosł I00o^, w grupie C 87o^,
podczas gdy w grupie D16%.Oznaczato,że24%osuk
grupy D unasiennianych było pierwszy razw pózniej-
szych dniach cieczki. Skuteczność unasieruriania w gru-
pie C była podobna do uzyskanej w grupie D zewzg\ę-



du na fakt, że zbyt wczesnę rozpoczęcie inseminacji
było niejako kompensowane póżniejszą|tczbą zabie-
gów i wydłuzeniem czasu1w którymje przeprowadza-
no. Nalezy jednak zwrocić uwagę, ze w praktyce ko-
niecznośó zwiększeni a ltczby zabiegow j est w wielu
pr.zypadkach kłopotliwa, kosztowna, a gdy unasien-
nianie związanejest z transportem samicy do samca
wręcznierealna. W tym kontekście wyniki niniejszych
badań zdająsię potwierdzać coraz powszechniej ury-
rażany obecnie pogląd o pomocniczej jedynie roli ba-
dań cytologicznychwymazów pochwowych w okre-
ślaniu optymalnego terminu unasienniania suk (11),
Wedle tej opinii cytologia pochwy jestprzydatnąme-
todą di agno sĘcznąpozwalaj ącą właściwie ocenić fazę
cieczki, w której należy rozpocząc diagnostykę endo-
krynologiczną. Nalezy dodać, żę analtza cytologiczna
wymazow pochwowych suk pozwala precyryjnie okreś-
lić termin kolejnych zjawisk fizjo\ogicznych zacho-
dzący ch w obręb i e nar ządu płci owe go p o dc z as o e s tla s
(wyrzut LH, owulacja, dojrzewanie oocytów) jedynie
retrospektywnie (12), tzn. przyjmując zapunkt odnie-
sienia pierwszy dzieh dioestrus Wznaczony cytolo-
gicznie. W praktyce jednak taka retrospektywna oce-
na sekwencji procesów fizjo1o gtcznych podczas
o e s trus posiada ograniczoną wartość diagnostyczną.

Dane przedstawione przezBnglanda i wsp. (8) wska-
nlj ą że okre s p omi ędzy wyr zutem przedowul acyj nym
LH aterminemporodu jestu sukwzględnie stĄ i wy-
nosi zwykle 64-66 dni. W badaniach własnych Iiczba
dni od wyrzutu hormonu luteinizującego do porodu
u suk grupy D była nieco bardziej zróżnicowana. Wy-
kazano, że 67 %" suk w tej grupie rodzlło pomiędzy 64.
a 68. dniem po wyrzucie przedowulacyjnym LH i96%
pomiędzy 6L a 66. dniem po pierwszej inseminacji.
Tak więc, pomimo lż precyzja pośredniego ustalania
zerowego dnia cyklu rujowego poprzezoznaczenie stę-
żenia pr o gesteronu była wystar czaj ąca dla uzyskania
zadow alaj ącej skute c zn o ś c i unas ienni an i a, to okazŃa
się ona niewystarczająca dla dokładnego ustalenia ter-
minu p oro du . P r zy cryny te go po szuk iw aó naleĘ w sto -
sunkowo duzych odstępach czasu pomiędzy kolejny-
mi oznaczeniami stężenia progesteronu (48 godzin)
oraz w fakcie, że dzięn zerowy cyklu nie był określa-
nybezpośrednio, tzn.w oparciu o oznaczenia stęzenia
LH.

Srednie stęzenie progesteronu we krwi podczas
ostatniego badania przed wyrzutem przedowulacyjnym
LH i podczas pierwszego badania po wyrzucie LH wy-
nosiło u suk grupy D odpowiednio 0,7 t 0,2 nglml
i 1,9 + 1,1 ng/ml. Poziom tego hormonu w dniu pierw-
szej inseminacji wynosił natomiast średnio 6,2 + 3,6
nglml. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic
pomiędzy notowan5rm w tym czasie średnim stęzeniem
progesteronu u samic skutecznie i nieskutecznie una-
siennionych (tab. 3). Należyjednak zwróció uwagęna
bardzo duże różnice stęzenia tego hormonu występu-
jące u różnych suk w terminie przeprowadzania u nich
pierwszej inseminacji. Wartość minimalna stęzenia
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Ryc. 2. Rozkład stężenia progesteronu w surowicy krwi pod-
czas pierwszej inseminacji suk skutecznie unasiennionych
w grupie D

progesteronuwynosiławtym okresie 1,5 nglml, a mak-
symalna 20,8 nglmL Jedynie l33%o suk stężenie pro-
gesteronu w trakcie pierwszego unasienniania było
zbliżone do średniej i wynosiło 5,1-7,5 nglml(ryc.2),
Przytoczone dane świadcząo tym,że dynamika wzro-
stu stęzenia progesteronu jest u róznych suk bardzo
odmienna, co jest zgodne z rezultatami uzyskanymi
przez innych autorów ( 1 1, 1 3, 22). Wynlka z tego, że
j ednokrotna oc ena b ezw zględnych warto śc i stęzenia
tego hormonu przy ustalaniu dogodnego terminu in-
seminacji moze prowadzic do błędnej dtagnozy.Ztego
wz g1 ędu b ar dziej miarodaj na diagno stycznie wydaj e
się analiza zmian stęzenia pfogestelonu w oparciu
o kilkukrotne badanie. Analiza dynamiki zmian stę-
żeniaprogesteronu jest z punktu widzenia diagnosty-
ki kliniczn ej najb ar dziej j ednozn aczrIa ) j e ś li ko l ej ne
badania wykażąwzrost stęzenia hormonu z wartości
podstawowych do wartości świadczących o formowa-
niu funkcjonalnym ciałek żółtych. Pozwala to okreś-
lić w przybliżeniu dzięhwyrzutu LH, moment rozpo-
częcia owulacji i właściwy termin unasienniania.

Liczba szczeniąt urodzonych w miocie wynosiła
średnio dla wszystkich grup A, B, C i D 6,2 + 2,3,
liczba szczeniąt żywo vodzonych 5,8 + 2,2, a średnia
|iczba szczeniąt odsadzonych (6. - 8. ty dzieh ży cia) 5,I
+2,0 (tab.4). Nie stwierdzono istotnych statystycznie
r ó żnic p omi ędzy |iczb amt : szczeniąt uro dz onych,
szczentąt urodzonych żywo oraz szczeniąt odsadzo-
nych, uzyskanymi w poszczegolnych grupach samic.
Liczba szczeniąt urodzonych w grupach A, B, C i D
wynosiła kolejno 6,I + 2,5, 5,8 + 2,4, 6,4 + 2,2 i 6,4
+. 1,9. Odnotowano duze zrożnicowanie plenności
u obj ęĘch doświadczeniem suk róznych ras. Ta zmien-
ność wyników, niezależna od porównywanych grup,
zaważyła w sposób decydujący na wynikach analizy
statysĘcznej, uni emozliwiaj ąc miarodaj ne potwi erdze-
nie istniejących różntc. Pomimo braku istotnych sta-
tysĘcznie różnic plenności pomiędzy grupami zauwa-
zalna jest tendencja do uzyskiwania mniejszych mio-
tów w grup i e B, gdzie, j ak wykazano, in s eminacj e byĘ
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przeprowadzane zbyt wczęśnie w odnie-
sieniu do optymalnego terminu krycia.
Przy wykonywaniu więks zej Iiczby zabl,ę -

gów unasienniania przęz cały czas trwa-
nia oestrus (grupa C) liczebność miotów
była niernal identyczna jak w grupie D,
gdzie optymalny termin inseminacji wy-
znaczany był za pomocą badania endokry-
rrologicznego. Podobne tendencje odno-
towane zostaŁy wcześniej przęz innych
autorow Linde-Forsberg i Forsberg (17)
wykazali na bardzo licznym materiale
zwierzęcym (527 zabiegów sztucznej in-
seminacji), że zwiększanle Iiczby zabtę-
gów unasienniania suki podczas cieczki
powoduje istotny statystycznie wzrost li-
czebności miotów.

Anal izuj ąc sto sunek płci r odzące go się
potomstwa wytaźnie widoczne jest, że li-
czebność szczeniąt płci męskiej w mo-
mencie narodzinjest zwykle nieco więk-
sza od liczebności szczeniątpłci zeńskiej.
Podczas odchowu szczeniąt dochodzi do
wyrównania średniej liczby psów i suk
w miocie. Zgodnie z wynikami podjętych
badań i danymi z piśmiennictwa (4), po
p orodzie częstsze s ą upadki szczeniąt płcl,
rnęskiej.

Uzyskany w badaniach odsetek padnięć podczas
porodu wynosił średnio 4,5o/o, apodczas odchowu do
6. tygodnia życia 16,9oń, Nie zanotowano istotnych
statystycznietóżnlc pomiędzy grupami. Wyniki te nie
odbiegają od warlości notowanych w odniesieniu do
miotów uzyskanych w wyniku unasienniania natural-
nego, u ktorych odsetek upadków szczentąt do mo-
mentu odsadzenia waha sięu różnychras w granicach
10-30% (16). Wyniki niniejszych badań nie odbiegają
od danych uzyskanych przęz innych autorow i miesz-
czą się pomiędzy rezu|tatami przedstawionymi przęz
Linde-Forsberg i Forsberg (I7), którzy odnotowali
II,60^ padnięć szczeniąt do 3 tygodniażycia, a star-
szymi danymi z piśmiennictwa, świadczącymi o upad-
kach szczeniąt na poziomie przel<raczającym 27,9oń
do momentu odsadzenia (4,16).
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W mlOcle
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szczeniąt
zyW0

todzonych
W ml0cie

0dselek
padnięć

przy
pOrOdzie

(%)

A
(n = 52)

samce

sa m lce

Bazem

3,1 t 1,6

3,0 t 1,6

6,1 t 2,5

3,0 t 1,7

2,9 ł'l ,7

5,9 
= 

2,7

33

36

35

2,5 t 1,8

2,6 ł 1,7

5,1 t 2,8

19 9

128

16 0

B

(n = 50)

sa mce

sa mlce

Bazem

2,9 ł 1,4

2,9 t 1,5

5,8 =2,4

2,7 ł'l ,3
2,7 ł 1,5

5,4 
= 

2,2

3,3

6,3

4,8

2,3 t 0,9

2,4 ł'l ,2
4,7 l1,6

1 6,3

16,7

16,5
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(n = a7)

sa mce

sa m lce

R azem

3,3 t 1,4

3,1 t 1,3

6,4 ł 2,2

3,1 x1 ,2

2,9 t 1,3

6,0 t 2,0

7"|
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5,4

2,6 ł 1,3

2,7 
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3,0 t '|,5

6,2 ł2,3
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45

2,5 t 1,3

2,6 t 1,3

5,1 t 2,0

20,1
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