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§ummet subfeńility in cows
Summary

Summer subfertility in cows is connected with their exposure to evaluated ambient temperatures of a sub-
tropical and tropical climate. However, it is more often observed in different climactic zones, especially in high
producing cows. Heat stress, lower appetite and dry matter intake increase a negative energy balance and lead
to a reduced conception rate, high percentage ofpregnancy losses and, consequently, a longer period between
calving and conception, especially in cows inseminated during the hot season of the year. Depending on the
duration of heat stress, metabolic disturbances are observed. In donor cows heat stress reduces the response to
FSH, the number of co|lected embryos and their quality. Heat stress generally increases progesterone concen-
trations in plasma between day 11 and 17 of the estrus cycle. After 18 days this concentration is higher than in
control cows, because luteolysis tends to be delayed, and LH concentration is low. Heat stress inhibits ovarian
follicular development. Acute heat stress reduces the size of the first wave of the dominant follicle by day 8 of
the estrus cycle, changes estrus cycle duration, time of ovulation and suppresses estrus symptoms. Lowering
ofestradiol concentration is associated with a failure in luyteolysis, so heat stressed cows had extended luteal
phases with multiple fo|licular waves within the estrus cycle. The number and quality of oocytes collected
from ovaries in the summ€r were lower than in the winter. Simultaneously the cleavage rate and each stage of
embryo development were relatively low. The influence of genetic factors on heat resistance of different breeds
of cows are discussed. Several strategies exist to improve fertility,, embryo collection and production during
heat stress. Among them are changing animal housing, ventilation, shade, antioxidant supplementation, and
different hormonal strategies, i.e. insemination timed to reduce the magnitude of heat stress.
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Letnia jałowość krow polega naprzemljającym ob-
niżeniu płodności powodowanym ekspo zy cjąna wy-
soką temperaturę otoczenia (I0, 12, 32). Badania epi-
demiologic znę przęptowadzone w ostatnich latach,
obejmujące ponad 12 7IIlaktacji wskazują że zna-
cząco pogorszyły się przejawy rui oraz wskażntk za-
cieleń u inseminowanych krów w okresie letnim (1).
Analiza ponad 6,5 tys. inseminacji u krów
w Izraelu wskazuje na znacznę obniżenie
odsetka zacielonych krów w miesiącach
czerwiec-sierpień (3 2). Podob nie, znaczny
spadek wskaźnika zacięlęń obserwowano
ukrów narażonych na stres cieplny 50 do
20 dni przed inseminacją. Ekspozycja na
wysokątemperaturę (HS) po inseminacji nie
miała istotnego wpĘwu na wskaźnik zacię-
leń (6). Wskaźnik zacięIeń u krow HS był
najniższy odp. u wieloródek i pierwiastek
(6, 35). Istotnie wyższy jest także odsetek
krów nie v,ykanjących rui. W stadach krów
mlecznych na Florydzie w sezonie letnim
nie obserwuje się rui l75oń krow. Zimą
odsetek ten nie przekacza 50% (32). Płod-
ność pogarsza się podczas wilgotnej i upal-

nej pogody. W sezonie letnim ntższy był odsetek za-
cieleń w miesiącach lipiec-wrzesień u krów biorczyń
zarodków (a2). Ryc. 1 przedstawia rocznądystrybu-
cję zacieleń po przeniesieniu świezych zarodków.

Problem letniej niepłodnościdotyczy nie §lko krow
w strefie klimatu subtropikalnego i tropikalnego,Iecz
coraz częściej jest ldziałęmbydła w chłodniejszych
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Ryc. 1. Sezonowa dystrybucja zacieleń u biorczyń świeżych zarodków



strefach klimatycznych (I2, I3). Także w kraju
donoszono o zwiększeniu odsetka krów nie prze-
j awiaj ących rui orazwydłuzeniu przestoju popo-
rodowego u krów podczas ekstremalnych upa-
łóww naszej szerokości geograftcznej (13)

Na skutki stresu cieplnego narażone sąszcze-
golnie krowy o wysokiej wydajności. Optimum
termicme dlatej grupykrowwynosi od4 do 18'C
przy wilgotności względnej 60-80%. Warto do-
dac, że dla bydła nieprodukcyjnego warunki kom-
fortu termicznego mieszcząsię w szerokim za-
kresie od -7oC do +16'C (13). Krowy wysoko
wydajne produkują duże ilości energii. W tem-
p er atut ze p owyż ej 2 5 " C o ddają b ezp o śre dn io za-
ledwie około 50% wyprodukowanego ciepła,
z powodu małej różntcy pomiędzy temperaturą
wewnętrzna i zewnętrzną. Przy temperaturach
powyzej 30"C krowy tracąwięcej niż 30 litrów wody,
zmntejszają (o 5 kg) pobieranie paszy treściwej (do
ż5oń mniej), przyspies zęnil ulegają oddechy, wzrasta
ciepłota wewnętrzna (nawet do 41"C), natomiast wy-
dajność obniża się nawet o 20oń (15, 36, 38). Słabszy
apetyti mniejsze pobieranie paszy treściwej powodo-
wane stresem cieplnym pogłębiają negatywny bilans
zaburzenta okresu poporodowego oraz znaczne prze-
dłużęntę przestoju poporodowego (24). O ile inse-
minacja jest przeprowadzana około 60. dnia laktacji,
prawdopodobieństwo ciąży j est zredukowan e w 53oń,
natomiast w 160. dniu ciąży w 66Yo (32), Podobnie,
każdę zwiększenie wydajności o 1000 kg mleka po-
wodowało w sezonie letnim 60ń obniżęnie wskaźnika
zacte|eń(l6). Ryc. 2 przedstawia wskaźnik niepowta-
rzalności krów podczas roku w zależności od wydaj-
ności.

Problem hipertermii krów w okresie letnim będzie
narastać. Sprzyja mu stopniowe ocieplanie klimafu,
ataWe stałe doskonalenie krów w kierunku wysokiej
wydajności.W związklztym wydawało się celowe
przedstawienie skutków stresu cieplnego w odniesie-
niu do płodności krow.

Gykl ruiowy i dynamika pęche]zyków jajnikowych

Zaburzęnru ulega dynamika fal pęcherzykowych,
selekcj a p ęcherzykow j aj nikowych i dominacj a pęche -

rzyka(23,24). U krow eksponowanych w warunkach
doświadczalnych na podwyższonątemperaturę otocze-
nia (29"C) w drugiej połowie cyklu rujowego (> 11.

dnia cyklu) stwierdzano zahamowanie wzrastania pę-
cherzyków j aj nikowych, zwiększenie lic zby fal pęche -
rzyków jajnikovych podczas cyklu rujowego, zaha-
mowanie ich dominacji, a w efekcie opóźnienie lub
brak owulacji (36), Częstość torbieli jajnikowych
w okresie letnim wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat
z2,4oń do I2,5oń (16). Kontrolowany stres cieplny
w pierwszej fazie cyklu rujowego powoduje zmntej-
szenie średnicy pęcherzyka dominującego pierwszej
falt oraz opóżnia wystąpienie drugiego pęcherzyka do-
minującego (przedowulacyjnego) (32, 40). Równo-

Ryc. 2. Niepowtarzalność (odsetek samic nie powtarzających rui po
pierwszym unasiennieniu) u krów w stanie Georgia i Floryda w za-
leżności od wydajności krów

cześnie pęcherzyki podrzędne są większe, natomiast
Iiczbaich ulega zmniejszeniu (a), U krow narażonych
na wysokątemperaturę (HS) podczas całego cyklu ru-
jowego w warunkach naturalnych, w drugiej fali pę-
cherzykowej poj awiĄ się kohorty średni ej wielko ś ci
(6-9 mm) pęcherzyki, które nie występowały u krów
kontro lnych. Zmtenionej dynamic e pęcherzykow j aj -

nikowych towarzyszył podwyższony poziom FSH
mtędzy 8. a 13. dniem cyklu rujowego i obniżone stę-
zenie immunoreaktywnej inhibiny pomiędzy 5. a 18.

dniem cyklu rujowego QĄ.Podkoniec cyklu rujowe-
go (I7,-ż0. dzieh) u krow HS notowano także obec-
nośó wzrastającej liczby duzych pęcherzykow jajni-
kowych (> 10 mm). WpĘw stresu cieplnego obser-
wowano takżęw kolejnym cyklu rujowym, w ktorym
krowy doświadczalne schładzano. Przejawiał się on
poowulacyjnym wzrostem F SH. Mimo to na j ajnikach
rozwij ało się mniej średnich pęcherzyków, a pierwsza
fala pęcherzykowa była skrocona (24). Krowy HS
w porównanlu z nle narażonymi na stres cieplny kro-
wami kontrolnymi (NS) mia§ na jajnikach więcej
pęcherzyków pierwszej klasy (2-5 mm) pomiędzy IL
a 15. dniem cyklu rujowego, natomiast niezmieniona
bflaliczbapęcherzykow 2 i 3 klasy (odp. 6-9 i > 9 mm)
(34).

Zabutzenia hormonalne,
długośó cyklu tujowego, ruia

Stres cieplny oddziałuje na jajniki, obniża stęzenie
progesteronu, powoduje spadek poziomu LH oraz in-
hibiny (40). Powodowuj e r ównięż wzro st stęzenia pro -

gesteronu pomiędzy IL a I7, u krów oraz 14. a 20.
dniem cyklu ruj owego u jałówek (34-36). Po 1 8. dniu
u krów HS wskutek zaburzeh regresji ctałka żółtego
ltrzymywńa się wysoka koncentracjaP4, w efekcie
pojawiała się tendencj a do ptzedhlzania się cyklu ru-
jowego (34,36), Stres cieplny powoduje zmntejsze-
nie aktywności motorycznej krow i osłabienie ze-
wnętrznych obj awow rui, zmniej s za Ęm samym praw-
dopodobieństwo prawidłowego jej or.yk y"ia. Powo-
duje paradoksalny efekt: z jednej strony, zwtększa
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prawdopodobieństwo zacielęnta wskutek przedłuże-
nia laktacji , z drugiej, zmntejsza je z powodu trudnoś-
ci z ustaleniem właściwego czasu inseminacji (33).
U krów HS obserwowano także obniżenie produkcji
GnRH stymulowanej podawaniem FSH w 12. dniu
cyklu rujowego egzogennego FSH (8). W warunkach
naturalnychjednak stężenie FSH było podobne u krów
narńonych (HS) i nienarńonych na stres cieplny (NS)
(36).

Poziom estradiolu ulegaŁ obniżeniu pod koniec cyk-
lu rujowego, zarówno u jałówek, jak i u krów narażo-
nych na stres cieplny, jednak jego maksymalny spa-
dek był v,ryższy u krow niz jałówek (35, 36). Wysoki
poziom estradiolu w fazie przedrujowej poprzez re-
ceptory macicznę reguluje syntezę oksytocyny oraz
aktyłvuj e enzymy zw iązane z sy nteząpi,o staglandyny
Fra (29).Przyłączanie oksytocyny i estradiolu do od-
powiednich receptorów inicjuj e pulsacyjne uwalnia-
nie prostaglanyny prowadzące do luteolizy (29).Błę-
dy luteolizy obserwowane u krów narażonychna stres
cieplny nie są skutkiem obnizenia syntezy macicznej
prostaglandyny, Ięcz obniżonej syntezy estradiolu,
wynikającej z destrukcji pęcherzykow jajnikowych

stres cieplny miaĘ niższy
wyłaniania się pierwszego

Ob s erw ow ano takż e"O t'r!}'. pro dukcj i sterydów
produkowany ch przez komorki o słonki dominuj ące-
go pęcherzyka jajnikowego pierwszej fali i obniżenie
poziomu estrogenów we krwi (2, 39). Produkcja an-
drostednionu przęz stymulowane forskoliną komórki
warstwy ziarnistej pęcherzyków była wyższa u krów
w okre s ie letnim niż zimowym or az l krów p o ddawa-
nych eksperymentalnie stresowi cieplnemu w okresie
zimowym. Krowy w laktacji w sezonie letnim miŃy
w przeciwieństwie do jałowic niższy poziom estradiolu
(8,6 wobec I2,I pglml), dłuższy czas do owulacji po
indukowanej luteolizie (4,6 wobec 3,8 dni) orazroz-
wrjĄwięcej tkanki lutealnej (]293 wobec 5515 mm3).
Zkolęikrowy w szczycie laktacji wporównaniu zkro-
wami zasuszonymi miały podobny poziom estradiolu.
Jednak krowy w szczycie laktacji mlŃy większe pę-
cherzyki owulacyjne, dłuższy był u nich czas do owu-

100 ngll05 komórek). Podobnie stężenie progestero-
nu we krwi krów podczas cyklu rujowego było vrryż-
sze ztmąntżlatem (4I).

Zablrzeniahormonalne u krów HS, w szczególnoś-
ci spadek poziomu 17 -B estradiolu, powoduj ą osłabie-
nie objawów rujowych krów dawczyńnarażonych na
stres cieplny ibiorczyizarodków, trudniej było także
u nich lvylryć ruję niż l dawczyn samic kontrolnych.
Ruja dawczyfi, jałówek rasy guernsey trwaŁa 17 go-

dzin w temperaturze I8,2"C, natomiast I2,5 godziny
w temperafurze 33,5oC (1). Jednocześnie liczba wspięć
podczas objawów rui krów holstęin wynosiła średnio
4,5 w miesiącach letnich oraz 8,6 zimą (1 8).

Liczba i jakośó zalodków
Zmiany endokrynne u krów narażonych na stres

cieplny powoduj ą obnizenie aktywno ści pęcherzyko -
wej j aj nikó w i zabllr zĄ ą me chanizm owul acj i, p owo -
dując obnizenie jakości oocytów i zarodków (34,40),
W sezonie letnim u krów dawczyń poddawanych su-
perowulacj i stwierdzano na j ajnikach mniej sz ąliczbę
ciałek żołqlch, równocześnie od takich dawczyńpo-
zyskuje się mniejsząliczbę zarodków ogołem otaz
zarodków p r zy datny ch do transferu (I2, 22, a!. Wy ż-
sza j est j ednocześnie liczba niezapłodnionych komó-
rek j aj owych (9) . Liczba o o cytów aspirowany ch pr zy -
życiowo lub pośmiertnię z bydlęcych pęcherzyków
jajnikowych jest niższa latem niż zimą(41). Odsetek
jajnikóq z ktorych pozyskiwano małąliczbę oocytów
wynosił latem 5)Yo,podczas gdy zimą76Yo. Podobnie
ltczba oocytów pozyskiwanych z jednego jajnika wy-
nosiła zimą 7 ,5 -natomiast latem 5,0. Nizsza blĄatakże
jakość oocytów pozyskiwanych od krów latem. Stwier-
dzono także, że oocyty pozyskiwane latem rzadziej
rozwtjaĘ się w hodowli in vitro do stadium 2- t 4-ko-
mórkowego niz oocyty pozyskiwane zimą. Równo-
cześnie latem mniej oocytów rozwljaŁo się do stadium
moruli i blastocysty (42). Ekspozycja oocytów bydlę-
cych na wys oką temp eraturę dzlałaj ąc a po dc z as p i erw-
szych 48 godzin ich rozwoju w warunkach laborato-
ryj nych sp owo dow ała, że po kolej ny ch 24 go dzinach,
do 8 -komorkowego stadium rozwoju rozwi nęło się2oń
oocytów w porównaniuz28,40ń w grupie kontrolnej.
Krotkotrwały stres cieplny około I44 h powodował,
ze do stadium moruli i blastocysty rozwinęło się tylko
odp. 0,9 i I2,3oń zarodków (31).

Wysoka temp eratura w mie siąc ach letnich powoduj e
zmlany składu oocytów i komórek ziarnistych oraz
płynu pęcherzykowego, polegające na zwiększeniu
poziomu wielonienasyc onych kwas ów tŁaszczowy ch
i obnizeniu koncentracji wielonasyconych kwasów
tŁaszczowych, odwrotntę niż w oocytach pozyskiwa-
nych od krów zimą (38, 40). Zmlany te mogą mieć
istotny wpływ na zdolność oocytów do dalszego roz-
woju (12).

Podwyższo ne ry zyko uszkodzęń zar o dka oraz pr o -
cesu implantacji jest takze efektem hipertermii środo-
wiska macicznego. Wysoka temperatura powoduje
zaburzeniasekrecji białek i wapnia (23). Z drugiej stro-
ny, przegtzanie środowiska macicznego powoduje
uszkodzenie wprowadzonych do dróg rodnych plem-
nikow (17), Wysoka temperatura otoczenta sprzyla
podwyższonej produkcji wolnych rodnikow. Wolne
rodniki zaburzająfunkcje komórki. Fakt ten sugeruje,
żę w zr o st temperatury p owo duj ąc zmiany metab o liz-
mu wolnych rodnikow, wpływa na r ozw ó1 zarodków.
Ekspozycj a kultury zar o dków mys ich na p odwyzszo -
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ną temperaturę powo duj e zmniejszęnie ilo ś c i glutatio -
nu an§oksydantu cytosolowego (4). Równocześnie
efekt podwyższonej temperatury na kultury zarodków
(hodowlę) możębyó zmniejszany poprzez podń an-
tyoksydantów do pozywki hodowlanej (4). Wzrost
produkcji wolnych rodnikow może być przyczyną
mutacji, a tym samym zwiększonej śmiertelności za-
rodkowej (2, 2I). Nie stwierdzano jednak różntc
w koncentracji a-tokoferolu,B-karotenu, retinolu i pal-
mitynianu retinylu, limiĘ ących dziaŁanie wolnych
rodnikow w błonach komórkowych (3a).

Uwaru nkowania genetyczne

Istniejądużęrożntce rasowe w odniesieniu do opor-
ności krów na stres cieplny pomiędzy krowamizaadop-
towanymi inie zaadoptowanymi do warunków klima-
tu tropikalnego (11). Większość ras wyłvodzących się
z obszarów klimatu gorącego wykazuje oporność na
stres na poziomie komorkowym. Przykładowo, stres
cieplny powoduje u krów ras brahman i senepol zntsz-
częnlę mniejszej Iiczby leukocytów niz leukocytów
krów rasy holstein i angus (14).

Oocyty różnychras bydła, eksponowane w warun-
kach in vitro na podwyższoną (42"C) temperaturę
wykazyw ały charakte ry sty czną zmi enno ś ć ras ową.
Najgorzej rozwtjaĘ się oocyty krów ras holstein i an-
gus, a najlepiej brahman i senepol (20). Niewyklu-
czonę, że już w najbltższej przyszŁości - wraz z tdęn-
tyfrkacj ą genów odpowiedzialnych za wr ażIiwo ść na
stres cieplny - mozliwa będzie odpowiednia selekcja
krów. Dowodem jest gen slick wykryty niedawno
u bydła senepol zwiększający zdolności termoregula-
cyjne oraz warunkujące długośc włosów u tej rasy
bydła (2,I9).

Zapobieganie skutkom stlesu cieplnego

Uzywano r óżny ch technik do kontrolowani a letniej
niepłodności krow Rekomend acje doĘ czązraszaczy,
w entyl ator ow, zacierrlenia or az i ch wzaj emnych kom-
binacji. Standardowym sposobem obnizenia stresu
cieplnego i w;,r,vołanego nim spadku płodności są sto-
sowane w Stanach Zjednoczonych, atakże coraz częś-
ciej w Europie - wenĘlatory. Wymianapowietrzarzę-
du 500-2000 m3/krowęigodzinę umozliwia obniżenie
temperatury powierzchni skóry krowy do 20'C (15).
Stosowanie wentylatorow jest skuteczne wówczas,
kiedy strumień powietrzajest w oborze skierowany
na ganek, gdzie krowy spędzająwiększość czasu w cią-
gu dnia. U krów zasuszonych schładzanie powietrza
przy pomocy wentylatorów zwięks zaryzyko nięzacie-
lenia w kolejnej laktacji. Także inne badania wskazu-
j ą że u krów chło d zony ch przed wycie leni em obnize-
niu ulega produkcja mleczna w pierwszym miesiącu
laktacji wówczas, kiedy krowy cieliły się wczesnym
latem (31 ,40). Korzystny wpĘrv na poźniejsze wyni-
ki zacieleń ma odpowiednie zacienienie miejsc prze-
byłvania krów zasuszonych (33). Zastosowanie wiat-
raków w pomieszczentach dla krów zasuszonych jest

prawdopodobnie związane ze zmniejszeniem pobie-
rania paszy i obnizoną aktywnością ruchową w po-
równaniu z krowami przebywającymi w cieniu, Ist-

nieje hipote za, że chłodzenie krów przed wycieleniem
może opóźnlac adaptację termiczną. Zkolęi krótko-
trwałe ochładzante krów w I.-7. dniu po inseminacji,
to jest okresie najwyższej wrażliwości zarodków na
stres cieplny - wywiera korzystny wpĘ,w na wskaź-
nik zacielei. Ochładzanie krów przęz 8 dni po inse-
minacji spowodowało poprawę wskaźnika zacięleń
z 60ń do 16% (7).

Zraszantę zwterząt ma umiarkowany wpĘw na
prawdopodobieństwo zacięIęnia latem w warunkach
wysokiej (8 1%) wilgotności i temperafury w granicach
38'C. Przypllszcza się, ze wysoka wilgotność moze
utrudniać oddawanie ciepła przęz parowanie (3 3 ).

Utrzymywanie krów latem w ciepłych, słabo wen-
tylowanych oborach sprzyja pogarszaniu płodności.
Przeciwnie , ztmny chów bydła wpĘwa korzystnie na
płodność krów. Krowy utrzymywane w ciepĘch rvol-
nostanowiskowych oborach miały o 60ń niższy wskaź-
nik zapładnialności, rzadziej chorowały na mastitis-
metritis orazketozęniż krowy wychowlrlvane w wa-
runkach zimnego systemu chowu (27,28).

Stosunkowo niewiele wiadomo odnośnie do rvp|,-
wu sposobów wykrywania rui u krów HS na skutecz-
ność zacięIeń. Zastosowanie urządzei do wykrys a-

nia rui (KaMaR) spowodowało zwiększenie odsetka
wykrywanych rui z 24Yo do 43% (7).

Zczynnlkowocharakterzeorganizacy jnymkorz,vst-
ny wpĘ.w podczas letnich upałow miało unasiennia-
nie młodych 9U* cechujących się niską prodlkcją
oraz rczygnacja z unasienniania krów w laktacji ( l0).
Nowsze badania wskazują ze zastosowanie metod
synchronizacji rui i owulacji (OvSlmch) w okresie let-
nim moze zmntejszyć rczmiary sezonowego spadku
płodności u krów (23). Krowy poddawane latem s1,,n-

Óhronizacji rui i owulacji z zastosowaniem plogramu
GnRH-PGs-GnRH w okresie 120 dni po wycieleniu
miały wyższy wskaźnik zacię|ęil niz insemino\\,ane
(27%o wobec 16,50ń). W okresie tym więcej krorł, nie
zachodzlło w ciążę w grupie krów inseminowanych
nlżw grupie poddanych programowi OvSynch (90%
wobec 77,6Yo) (30). Zmniejszenie negatyłvnych skut-
ków stresu cieplnego w odniesieniu do płodności krorł,
uzyskiwan o także, podaj ąc w okresie letnim progeste-
ron i hCG (5). Podobnie zastosowanie bST lub FSH
powoduj e zwiększeni e Itczby pęcherzyków o średni-
cy 3-5 mmorazpoprawę cech morfologicznych ooc},-
tów u krów poddawanych stresowi cieplnemu (25).

Krotkotrwałepodawanie antyoksydantów wita-
miny E lub karotenu nie miało większego wpĘwu na
wyniki zactelei,natomiast długotrwałe (> 90 dni) po-
dawanie zpasząkarotenu od maja do sierpnia powo-
dowało u krów na Florydzie poprawę płodności (3 ,7 ) -

Odsetek krów cielnych w I20. dniu po wycieleniu wy-
niósł w grupie HS 35%, natomiast w kontrolnej2I%.

.\
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