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Summary

The article presents modern methods of superovulation in swine. Special attention was paid to improve-
ments in nónsurgical methods of flushing donor sows and transfer of embryos using originally constructed
catheters and by endoscope.

The efflcienc},of these methods was discussed. ::] :]
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W porównaniu do przeżuwaczy przęnoszenie zarod-
ków u świń ma mniejsze znaczęnle ekonomiczne z co
najmniej kilku powodów. Swinie należą do gatunku
cechującego się stosunkowo krótkim okresem ttwa-
nta ciĘy i wysoką plennością, Równocześnie, w prze-
ciwi eń stwie do innych zw ier ząt go sp o darski ch charak-
teryzuleje krótki okres dojrzewania. W efekcie szyb-
kie uzyskanie kolejnych generacji tych zws,erząt nie
stanowi większego problemu.

Drugim istotnym powodem mniej szego zaintereso-
wania transferem zarodków u świń jest dość skompli-
kowana technika uzyskiwania i przenoszenia zarod-
kow.Przez dŁuższy czas metodąz wyboru byŁ zabteg
chirurgiczny. Metoda ta jest z zasady znacznie droż-
szaniż bezkrwawa, od operatora wymaga nadto przy-
gotowania chirurgicznego. Nic więc dziwnego, ze wy-
korzystanie tej biotechnologii ograntczało się u świń
do uzyskiwania potomstwa od waftościowych dawczyi
wolnych od p s e udowścieklizny oT az w celu formowa-
nia chlewni SPF, w mniejszym stopniu do wprowa-
dzanianowych ras świń, względnie pozyskiwania po-
tomstwa od tych ras świń, które stosunkowo trudno
szybko pomnożyć przy zastosowaniu metod konwen-
cjonalnych. Były to zwykle rasy późno dojrzewające,
o nielicznych miotach. Pewne znaczęnie ma takze u
świń ratowanie ras zagrożonych wyginięciem (16, 18),
Badania nad hodowlą zarodków w warunkach in vi-
t r o, tr ansp|antacj ą j ąder komórkowych, pro dukcj ą ch i -

mer, uzyskiwaniem rekombinantów bi ałkowych u świń
trans genicznych, w przy szłości możliwo ścią uzyski-

wania osobników transgenicznych jako dawców or-
ganów wewnętrznych orazosobników sklonowanych
zaoowocowały w ostatnim czasie gwałtownym wzro-
stem zainteresowania z jednej strony prostymi tech-
nikami uzyskiwanta zarodków u świń z drugiej me-
todami bezkrwawego ich przenoszenta (3, 5, II, I7,
2I,23).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest postęp
b adań w zakre sie poprawy efektywno ści superowula-
cj i, meto d b ezkrwawe go uzyskiwa nia or az pr zęno sze -

nia zarodków u świń.
Konwencjonalne przygotowanie hormonalne świń

daw czy ń zaro dków do momentu uzyskani a z aro dków
trwa 7- 10 dni. Polega ono na podawaniu loszkom około
1 000- 1 2 5 0 I.E. PMS G krótko ptzed pierwszą ruj ą lub
analogicznej dawki w 16 dniu cyklurujowego. Lochom
bezpośrednio po odsadzeniu prosiąt podaje się 1500
I.E. PMSG.Po ]2 godzinach aplikuje się domięśnio-
wo 500-750 LE, hCG. Podwójne unasienianie prze-
prowadza się w 4 i 5 dniu, by między 7 a I0 dniem
przeprowad zic zabte g pozyskiwa nia zar o dków ( 1 3 ).
Efektywność superowulacji w dużym stopniu zależy
od wielkości dawki gonadotropiny, Holtz i Schliper
(8) porównując efektywność superowulacji po zasto-
sowaniu 400, 800 i 1200 j.m. PMSG oraz 200, 400 i
600 j.m. hCG ustalili, że najlepsze efekty w odniesie-
niu do ltczby owulacj i uzyskuj e się podaj ąc 1 200 j .m.

PMSG oraz 600 j.m, hCG. Zkolęi Brussow i Konig
(4) donoszą o bardzo wysokiej liczbie owulacji po
podaniu 1500 j.m. PMSG.



Według opinii niektórych autorów (4,I1) efektyw-
ność superowulacji u świń zależy dodatkowo od sta-
da, z którego pochodzlły dawczynie oraz ich wieku.
Reakcja loch na hormony jest istotnie gorsza niż 1o-
szek. Podobnie większą ltczbękomórek j aj owych i za-
rodków uzyskiwano od loszek o masie 75-90 kg niz o
masie 90-105 kg, Lepsząreakcję notowano u loszek
w okresie dojrzewania płciowego niż podczas regu-
larnego cyklu rujowego, Istotny wpływ na liczbę po-
zyskiwanych zarodków ma nasilenie objawów rujo-
wych w rujach następujących po podaniu gonadotro-
pin. Donoszono także o słabszej reakcji na hormony
gonadotropowe j esieni ą oT az zimą (4).

Z nowszych badań (13) wynika, że wywoływanie
superowulacjiprzy pomocy serii iniekcji FSH (FSH-P)
mo z e gwarantować uzyskani e 28,4 komorek j aj owych
oraz 25 zarodków tj. blisko trzy razy więcej niż po
superowulacj i prowokowanej iniekcj ą 1 000 I.E. eCG.

Inna, wygodna metoda przygotowania dawczyń po-
lega na kontroli cyklu rujowego plzy pomocy doust-
nych progestagenów, w połączęnlu z podawaniem
PMSG oraz hCG. Metoda ta umożliwla rozpoczyna-
nie superowulacji w dowolnym momencie cyklu rujo-
wego. Dużą efektywność superowulacj i uzyskiwali
Ratky i wsp. (18), którzy przez 15 dni podawali altero-
nogest (Regumate, Roussel-Uclaf) w dawce 5 gldzteń.
W 16 dniu cyklu podawano 1000 ru PMSG domię-
śniowo, a następnie po 80 h 750 IU hCG, Samice
sztucznie inseminowano nasieniem zawierającym
3x10 plemników. Schlieper i Holtz (20) zalecajądo
synchronizacji rui doustne podawanie Oxolvenu R -
pochodnej nortestosteronuptzęz I4-2I dni, a po upĘ-
wie tego okresu aplikację PMSG i hCG. Z kolei Pęn-
delton i wsp. (15) przed przystąpieniem do podawania
FSH wprowadzali douszny implant norgestometu.
Implant usuwano dwa dni po podaniu pierwszej in-
iekcji gonadotropiny.

Jednym z mankamentów pozyskiwania zarodków u
świń jest konieczność przeprowadzanta zabiegu me-
todą krwaw ą. Przy czyną trudno ści technicznych utrud-
niających zastosowanie tej metody sąparametry ana-
tomiczne układu rodnego świń tj. długie rogi macicz-
ne oraz charakterysĘczna budowa szyjki macicznej
(13,16).

Nie skuteczną próbę b ezkrwawe go po zyskiw ania za-
rodków u świń jako pierwsi pIzęplowadzaliw 1982r.
Altenhof i wsp. (1). Ostatnio Kobayashi i wsp. (9) oraz
Hazeleger i wsp, (6) donosili o możliwości pozyski-
wania zarodków od świń o chirurgicznie skróconych
rogach macicznych. Umożliwiło to przepłukiwanie ich
światła przy pomocy dwudrożnego katetera Folley'a.
Od 55 w ten sposób płukanych świń uzyskano średnio
6,3 zar o dka. Równo c z e śni e wykazali ont, że chirurgicz -
ne,,okaleczenie" dawc zyń nie miało istotne go wpĘrłu
na występowanie rui i długość cyklu rujowego.

Oryginalną metodę pozyskiwanta zarodkow przy
użyciu endoskopu opisali ostatnio Besenfelder i wsp.
(2). Do ważniejszychzalęt tej metody zalicza się jej

niewielką inw azyjnośc,możliwość wcześniej sz ej wzro-
kowej oceny stanu fizjologicznego błony śluzowej
macicy i jajowodów orazŁatwy dostęp do poszczegól-
nych odcinków dróg rodnych.

Klasyczna, chirurgiczna metoda pr zęnoszęnia zar od-
ków przypomina w duzym stopniu analogicznąmeto-
dę ich pozyskiwania. Prawidłowo rozwinięte zarodki
z minimalną ilością płynu kultywacyjnego wprowa-
dzanę sąjednostronntę I-2 cm do rogu macicy doogo-
nowo w stosunku do cieśni jajowodu. Stąd już po upły-
wie kilkunastu godzin rozmieszczają się po całej ma-
cicy. Do macicy biorczyni wprowadza się jednorazo-
wo 11 do 18 zarodków. W ciążę zachodzi od 30 do
80% samic.Przeciętna wielkość miotu po przeniesie-
niu świezych zarodków u świń nie przekracza 7 pro-
siąt. Przeżywalność zarodków to j est liczba urodzo-
nych prosiąt w stosunku do przeniesionych zarodków
- wynosi od 30 do 75%. Wysoką śmiertelność zarod-
kową przypisuj e się m. in. niedo statecznemu zsynchro-
nizowaniu cyklu ruj owe go u daw czy ń i bior czyń. P rzy -
kł ado w o z aob s erwow ano, że pr zeżyw alno ś ć zaro dków
jest wyższa, jeśli lepiej rozwinięte (starsze) zarodki
wprowadzane są do macicy biorczyń,ktore przejawiŃy
ruje wcześniej niż dawczynie. O ile ruja u biorczyń
występowaŁa później niz u dawczyń, względnie jeśli
zarodki nie są jeszcze rozwinięte w maksymalnym
stopniu wy ższą pr zeżywalno ś ć zap ew nia iniekcj a e g-
zogennego siarczanu estronu (16).

Jak dotąd nieliczne sądane nt. uzyskania satysfak-
cj onuj ących efektów po bezkrwawym przeniesi enil za-
rodkow. Pojedynczą ciązę, po bezkrwawym przenie-
sieniu zarodkówjako pierwsi uzyskali Polge i Day (15)
w 1968 r. Sukcesu tego długo nie udawało się powtó-
rzyc.W I98] r. Sims i First(22) donosili o przeniesie-
niu 7 dniowych zarodków przy pomocy spiralnego
kateteru stosowanego ptzy inseminacji świń. W obu
przypadkach doszło do rozwoju ciĘy, jednaknieuzy-
skano żywychprosiąt, ponieważ samice poddano ubo-
jowi. Reichenbach i wsp. (19) donosili o urodzeniu
żywy ch pro siąt p o transc erwikalnym przenie sienia
zarodków do macicy świń biorczyn. Zarodki w sta-
dium od 8 blastomerów do ekspandującej blastocysty
pozyskiwanemiędzy 4 a7 dntęmcyklu rujowego wpro-
wadzano do światła macicy uśpionych świń biorczyń
przy pomocy plastikowego spiralnego katetera, we-
wnątrz którego znajdowała się specjalna kaniula. Po
przeniesieniu 58 zarodków uzyskano 6 ciĘy. Od
dwóch poddanych ubojowi samic pozyskano 8 oraz3
normalne płody. Trzy kolejne biorczynie wyprosiĘ się
w terminie rodząc 2,6 i7 zyrvych prosiąt. Jedna zbtor-
czyń poroniła mtędzy 45 a 60 dniem ciązy,Podobne
rezlltaty uzyskiwali Yonemura i wsp. (24),ńywając
do bezkrwawego przenoszenia zarodkow spiralnie
zakoiczonego kateteru gumowe go pokrytego cienką
war stwą winyl ow ą. Z ar o dki w pr ow adzano w p orcj ac h
zawierających 30-50 ml roztworu soli fizjologicznej z
dodatkiem fosforanóq 10% BSA oraz anĘbiotyku.
CiĘe stwierdzono u 16 z25 użytychbiorczyń. Sred-
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nia liczebność miotu nie była jednak wysoka i wynio-
sła 3,1 prosięcia. Technikę tę rozwinęli Li i wsp. (10)
projektując oryginalne narzędzie do bezkrwawego
plzenoszenia zarodków. Składało się ono ze zmodyft-
kowanego pistoletu do sztucznej inseminacji, spiral-
nej rurki znięrdzęwnej stali umożliwiającej pokona-
ni e fałów w ew nątr z s zyj ki maci czn ej, sp ecj alnego prętu
do oceny głębokości wprowadzenia kateteru oraz kom-
pletu sterylnych przewodów do wprowa dzęnia zarod-
ków. Przy pomocy przyrządu wprowadzono zarodki
16 biorczyniom, uzyskując u 5 z nich ciąze. Lochy
wyprosiły się rodząc przeciętnie 6,2 prosięcia. Zda-
niem autorów posługiwanie się narzędziem jest łatwe
do opanowania i pozw ala na uzyskiwanie satysfakcj o-
nujących rezultatów. Należy równocześnie pamiętać,
ze skuteczność metody wg niektórych autorów (7,I0,
I7) zależy także od stopnia zsynchronizowania cyklu
ruj owego dawczyni ibtorczyń, umiej scow tenia zarod-
ków wewnątrzmacicy, stopnia rozwoju zarodków, stę-
żenlaprogesteronu we krwi biorczyń w dniu przenie-
sienia zarodków i in.

piśmiennictwo

1 .Altenhol' R L., Tank,slev Jr. T, D , Knabe D A , Harms P. G , Bou,en M. J.,
Kracmer D C: Theriogenology 17, 75, 1982

2 B e sen fel de r U., Modl J., Mu l l er M., B re m G : Thcriogcnology .17, 1 05 ], 1 997

€5:

3 Besenlbldet U., Muller M., Brem G , Rot,schi]cl ,\,'f. E, RuvhsĘ A : Gen Pig
l. 345, 1998

4 Brussclll K. P., Konig 1:Mh Vet Med 45. ]43, l990
5 Cameron R D A , Durat,k jul, Fclgarl_y R, Putra D H K, tr,lat tr/eigh J.:

Ausl Vet J:66,3l4. ]989
6 Hctzcleger W'., Meulen J t,an tler, Lende Tl,an dar: Thoriogenology 52,727,

1 989.
7 Hazeleger II/., Kemp B : Theriogenology 47, 365, 1 997

8 Hollz Iy., Sc,hliper B: Theriogenology 35. 1237, 199l
9 Koha,vashi K., Hava,hi S , Ohtubo Y, Honda A, ]lIizullo J., Hirano S:The-

riogcnology 32, l23, l989
I0 Li J., Ricke A, Day B, Pralher R S: J. Anirl Sci 14,2263, 1996
II Niemann H.: Tierzuchter 4l, 336, ]989
|2.Nottle M. B , tr/erma P. J., Du Z. T., Ashman R J , Grupen C J., Mat,llfatrick

S M: Theriogenology 49, 38l, l998
13 Peli. J., Sc,heLlander K , Ftthrer E: Wien Tierarztl. Mschr 79, 118, 1992
14 Pendelton R J., Youngs C R, Rorie R W, Memcln M. A, Codke R A,.

Theriogenology 25, 180, l986.
15.Polge C , Holtz ll{: Vet Rec 82, 7l2, 1968

16 Ptttra D K. H , Cumeron R D A, Fogarfl R M., Lack,shaw,4 I1{: Therio-
genology 32, 1, l989.

I7 .Pttrsel trI G , Itlall R ,./.: Thcriogenology, 46,201, 1996.

18 Ratky J., Treuer A , Szabo P, Dobrenlei B , Soos F, Seregi J., Solti L, Brus-
sow K-P.: Theriogenology 47, 405, 1991

19 Reichenbach H. D , Modl J., Brem G : Vet Rec 133, 36, 1993.
20 St:hlieper B , Holtz Il: Theriogenology 38, 479, 1992.

21 Singh _t Z : Theriogenology 27, 9, 1987.

22 Sinls M. M., First M L : J Anim Sci 65, 386 (supl ) 1987

23 Stringlbllow D A, Riddel K. P., Zttrovac O :N Z.Vet. J. 39, 8, l99l.
21 Yonemttera I., Fttjino Y, Irie S , Mittra Y.: J Reprod. DeveJop 12,89,1996

Adres autora: dr hab. Jan Twardoń, ul. Rudawska 1,51-127 Wrocłarv,
e-mail: twardon@ozi.ar.lvroc.pl

SEKCJA FIZJOLOGII ! PATOLOGII ROZRODU orazSZTUCZNEGO UNASIENIANIA PTNW
i ZAKŁAD FlzJoPAToLoGl! RoZRoDU ! GRUczoŁU MLEKoWEGo
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO O/BYDGOSZCZ

organizują 2-dniową konferencję naukową pt.

PERSPEKTYWIGZNE zNAczENlE PRoFILAKTYKI I TERAPII
CHORÓB UKŁADU ROZRODCZEGO l GRUCZOLU MLEKOWEGO,

ktora odbędzie się w dniach 1*2 pażdziernika 1999 r.

w ośrodku ,,Reko" w Wenecji klZnina

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w w/w konferencji w terminie do 30 czerwcal999 r.na
adres: Zakład Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego Państwowego Instyfufu Weterynaryjnego,
ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz.

W przypadku czynnego udziałuplosimy o podanie tytułu leferatu lub doniesienia.Przęwiduje się druk
materiałów konferencyjnych. Temin nadsyłania streszczeń (1 strona ,Ą4 i dyskietka Word 6.0) upĘwa z
dniem 31 lipca 1999 r. Po tym terminie prześlemy następny, szczegołowy komunikat.

Orientacyjne koszty: hotel apańament J0 złza dobę, pokój l-osobowy 40 złza dobę, pokój 2-3
osobowy 28 zł za dobę, wyżywienie - ok.32 zł dziennle.

Sekretarzem Zjazdujest mgr Krystyna Hoffman-Woźniak, tel. (0-52) 346-3I-23.
Opłatę Ąazdowąw wysokości 50 zł prosimy przesyłac do 30 czerwca1999 r. na konto Państwowego

InsĘtufu Weterynaryjnego Oddział w Bydgoszczy,. Bank Gospodarki Zywnościowej S.A. Bydgoszcznr
2030112] -6ż75-2700- 1 1.


