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The influence of deliuery and post-partum distuńances on the results of embryo ptoducticn in donot cows

Summary
This investigation aimed at ascertaining the influence of retentio secundinarum (r.s.) and post partum en_

dometritis (p.e.) on the results of embryo production in donor cows. The following criteria were employed in
se|ecting the cows used in the experiment:

1) beforo begining cyclus synchronization the cows shou|d be at least 50-6G days after parturition. They
must be cłinicaly health and have a regular sexual cycle, 2) all cows should be flushed at least twice during one
service period. In this way 26 animals were selected out of 241 cows flushed between 1996-98. The selected
cows were dividod into three groups. The first of them (n : 5) contained cows with r.s.; the second one (n = f)
cows with p.e. The third group i.e. cows with an undisturbed postpartum period (n : 15) was the control
group. The animals were superovulated with i.m. inj. of FSH (Ovagen, ICP), inseminated artificially and
flushed non surgically on the 7th day after coming on heat. The total number of transferahle emłrryos col-
lected from cows with r.s. was 1.0 whereas in cows with p.e. and in the control group 3-73 (p < 0}05) and 4.0ó
(p < 0,01) respectively. There were no differences betrveen all groups regarding the qualiĘ,of embryos. The
obtained results suggest that one of the reasons for poor embryo production in donor cow§ may be distur-
bances in their feńility cvcle due to post partum complications.

Kelłvords: retentio secundinarum, endometritis, superovulation, cows, embryo production, emhryo,qualiĘ.

Mateliał i metody

B adane zwierzęta wyse1 ekcj onowano spośró d 24'7 kr ów
dawczyń zarodków poddawanych superowulacji i zabie-
gom pozyskiwania zarodków w gospodarstwie A, w latach
1996-98, Warunkiem zaliczenia krów do jednej z ttzech
grup było: a) przynajmniej dwukrotne przeprowadzenie
zabiegu pozyskiwania zarodków podczas konkretnego cy-
klu reprodukcyjnego, b) konplikacje porodowe lub popo-
rodowe w postaci zatrzymaniabłon płodowych lub róznych
postaci zapalenia błony śluzowej macicy po wycieleniu.
W ten sposób wyodrębniono 26 krow, z których do grupy z
zatrzymaniem błon płodowych zaliczono 5 krów (grupa I),

do grupy z powikłanym przebiegiem okresrt poporodowe-
go,tzn. krów wykazujących podczas pierwszych 30 dni po
wycieleniu śluzowo ropne iub ropne zapalenie błony ślu-
zowej macicy 6 krów (grupa II), pozostałe 15 natomiast
do grupy o niepowikłanym przebiegu porodu i okresu po-
porodowego (grupa III kontrolna). Przypadki endometri-
/ls leczono, podając domacicznie preparaty antybiotyko-
we. Zatrzllmane łożysko odejmowano manualnie, jamę
m acicy zaś zaopatrywano antybiotykami.

Krowa przęznaczona na dawczynię zarodków po-
winna byc wolna od chorób zarażliwych, zdrowa kli-
nicznie oraz wykazywać regularne cykle rujowe (6,
10). Pojęcie zdrowia obejmuje takze wolny od kom-
plikacji przebieg porodu i oktesu poporodowego (5).

W warunkach krajowych, dysponując warlościową
samicą hodowcy w pogoni za szybktm uzyskaniem
cennego potomstwa często świadomie ignorująewen-
tualne negatywne konsekwencje Lrżywania jako daw-
czy ń zar o dkó w krów, wykaz uj ąc y ch zabur zeni a p oro -
dowe i poporodowe. Ęmczasem jak wynika z licz-
nych publikacji krowy z zatrzymaniem łozyska cechuje
istotnie ntższa płoclność (3,7). Podobnie pogorszenie
wskaźników rozrodu notowano u samic dotkniętych
zapaleniem błony śluzowej macicy (2,3). Równocze-
śnie zarówno w piśmiennictwie krajowym j aki zagra-
nicznym brak jest danizch o skali wpływu tych scho-
rzeń na efektywność superowulacji u krów dawczyń
zarodków.

Celem badań było określenie wpływu zatrzymania
łozyska oraz zapalenia błony śluzowej macicy na wy-
niki pozyskiwania zarodków u krów dawczyń.
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dw ządawkąnasienia mrożonego, wpro-
wa nich 12 godzin po wystąpieniu obja-

wó yskiwano w 7 dniu po rui metodąbez-
kr-wawą a następnie pod mikroskopem stereoskopowym

pozyskiwania zarodków.
Wyniki oceniono statystycznie wykorzysĘąc do oceny

istotności rożnic test t-studenta.

Wyniki iomówienie

W tab. 1 zestawiono wyniki superowulacji w po-
szczegóI
gów ttzy
cielenia
w grupach I-III odp, I24,2,IIż,7 oraz 101 dni. Sred-
niiltózba zarodków i komórek jajowych uzyskanych

istotne statystycznie (p > 0,05).

wanymi grupami zwl,erząt. Podczas gdy w grupi9 kfó\y
z zairzymaniem łożyska pozyskiwano przeciętnie 1,33

zarodkt zego zaledwie
0,6J zar ru, w grupie II
i kontro , z czego2,8 t

odkrowy zzatrzymanie
przeciętnie 1 zarodek na
średnio 2,73 i 3,06 (p <

niZ od krów z zapaleniern błony śluzowej maclcy oraz

średnio 0,77 zarodka, w grupie II i kontrolnej nato-



Tab. 1. EfekĘ,wność superowulacji u krów zzatrzymaniem błon płodowych orazzapaleniem błony śluzowej macicy podczas
czterech kolejnych zabiegów pozyskiwania zarodków (x + s)

l

Kontrola

ll

lV

l

ll

lll

ll

l!l

l

ll

lll

IV

5

5

3

2

6

6

6

2

15

11

7

5,62 t 1 ,21 2,42 ł 0,51 2,0 t 0,40

5;0 t 1,,41

4,34 ł 1,18
. ' i.'..,,.il ,.,.l" ,

4,5Ą t 1,2l

6,0 t 1,76

,11;51,:i14;0' ,l ,,

9,0 t 0,72

7,22 t 0,68

8,1,t ldi28].

7.61 t 1.34

4,

]l3,4ł,i,,fi174,', ",l'; ;

1,33 t 0,58

0,33 t 0,15

4,81 t 1,92

4,31 x 2,46

12,0 l1 ,42

1,22 ł 0,72

0,67 t 0,5E

0,33 t 0,15

3,5 t "t,48

3,2 x 1,53

ż,8 t 0,81

5 5 + 2 10

3,80 t 1,13 2,6 * 8,8S

2,67 x 0,77

4,5 t tr,$8

4,0 t 1,87

Tab. 2. Liczba zarodków prrydatnych do transferu pozyskiwana od króu, z zatrzymaniem błon płodorvych oraz poporodo-
lłym zapaleniem błony śluzowej macicy podczas trzech kolejno następujących zabiególv pozyskiwania zarodków

Objaśnienia: no p { 0,05, *-p < 0,01.

miast średnio 2,73 i 3 zarcdki (p > 0,05). Biorąc jed-
nak pod uwagę liczbę zarodków dobrych jakościowo
w odniesieniu do liczby zarodków przydatnych do
trans fetu r óżnic ę pomiędzy p o szcze golnymi grup ami
były małe. I tak w grupie I odsetek zarodków dobrych
j ako ś c i owo p o śró d wszystki ch uznanych za pr zy datne
do transferu wyniósł ]],s'Yo podczas gdy w grupie II i
kontrolnej odpowiednio średnio 62,5 oraz 73,8o^.

Powyższe wyniki wskazują że liczba zarodków
pozyskiwanych od krow z zatrzymanl,em błon płodo-
wych j est istotnie niższa niż u krów z zap aleniem bło-

ny śluzowej macicy oraz krów z nie powikłanymprze-
biegiem okresu poporodowego, Nie stwierdzono na-
tomiast rożnic w odniesieniu do ltczby jakościowo
dobrych zarodków oraz ich odsetka pośród zarodków
uznanych za przydatne do transferu. Fakt niekorzyst-
nego wpływuzatrzymania błon płodowych na wyniki
superowulacji u krów dawczyńnie jest zaskoczeniem.
Bardziej interesujący wydaje się natorniast stosunko-
wo niewielki wpływ na efektywność superowulacji
zapalenta błony śluzowej macicy. Naszym zdaniem
brak poważniejszych uj emnych konsekwencji na płod-



ność dawczyi może być efektem odpowiedniego i
dostatęcznie wczesnego leczenia tej przypadłości. O

nałych preparatów gonadotropowych (7, II).

wych i poporodowych,

piśmiennictwo

1 Bielański A, Tischner,Ą4: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich,

Universitas, Kraków, 1993.

ż.Botyczko Z., Furowicz A , Wachowicz R : Medycyna Wet 30, 435,1974,

3.Bostedt 11,: Berl Miinch. Tierżrztl. Wschr 92,43,1,979.
4.Fuhrer F., Schellander K, Schleger Ł: Wien. Tierżrztl. Mschr, 78, 1l3,

1991.
5 Grtmert E, Brechtold M: Fertilitatsstór-ungen bei weiblichen Rind. \'erlag

Paul Parey, Berlin & Hamburg, l982.
6.Guerin B , ChaJfaux St , Marquant Le Guienne B., Allietta M., Thibier M,:

Theriogenology 3], 2I], 1992
7.Jaśkowski J. M: Medycyna Wet, 39, 96, 1983.

8.Jaśkowski J. M.: Mat. Konf. ,,Aktualne zagadnienia z zakresl embriotrans-

feru, higieny mleka i rozrodu zwierząt domowych" Polanica 1, 95, 1998

9.Lindner G M., Wright W. R , Jr.: Theriogenology 20, 407, 1983.

l0.Werzbolvski S., Werzchoś E.: Przegl. Hod. 53, 6, 1985.

11 .Tischner M., Boryczko Z: Nowa Weterynaria 2,18, 1997

)2 Zbylul J., Jaśkowski J. M.: Życte wet 1999 (w druku).

Adres autora: doc. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, u|. Św. Trójcy 35/50,

85-224 Bydgoszcz, e-mail: piwetby@webmedia.pl

l
! oRGAnon TEKnlKA Firma ORGANON TtrKNIKA

oferuje

immuno enzyrnalr czfle te sĘ
do wykrywania w zywności anĘgenów

* LISTERIA spp.

ORGANON TEKNIKA
oddzial w warszawie
ul. Kubickiego 3 m.2
02-954 Warszawa
te]'.0-22 642 00 26127

faxj-ZZ 642 45 05

oferujemy także

skomput eryzow arrą aparafurę umozliwiającą

konywanie testów
oraZ


