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Efektywnośó superowulacii u krów w zależności
od terminu podania prostaglandyny
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Jaśkowski J. M., Zbylut J.
Efficacy of superouulation in cows with tespect to time ol plostaglandin applic tion

Summary

The efficacy of §uperovulatory results in donor cows receiving prostaglandin at different times after FSH
injectjon was the aim of this §tud}ł The investigations were carried out on 58 multiparou§ cow§ of tłi,,limou-
sine breed. AlI cows were divided into two equal group§. The start of §uperovulation was on the 1Oth day ofthe
oestrous cycle. Experimental cows received i.m. injections of F§H (Folltripin- V) every twelve hours for four
consecutive days.In group I cows were injected with 0.5 and 0.25 mg cloprostenol directly after the Sth and
6th FSH application, while in group II, after the 7th and 8th injection of FSH. Cows were aftifieially in§emi,
nated. Embryos were collected non-surgicaĘ seven days after heat. There were no significant differ ce§
between both groups of cows in respect to the number of embryos, transferable and degenerated embriós and
unfertilżed ova. Ilowever in group II the percentage of unfertilized oya was higher than in]group l (40.4 a§
opposed to 20.50ń).In conclusion, there were no experimentally proved reasons for preferring any, of the
comp*red programs above the other.
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Integralną częścią programów wywoływania super-
owulacji u krów jest indukcja rui. U bydła przeplowa-
dzana jest ona przy pomocy domięśriiowej iniekcji
prostaglandyny lub jej syntetycznej pochodnej. Kra-
jowe zespoły embriotransf'eru stosująproglamy, w któ-
rych prostaglandyna aplikowana jest w pełnej dawce
przy piątej iniekcji FSH. Powtórnąiniekcję prostaglan-
dyny w ilości połowy dawki podaje się po upływie
kolejnych 1,2 godzin to jest bezpośrednio po szóstej
iniekcji FSH (10). Tymczasem niektore zespoły trans-
feru zarodków z Niemiec i Stanów Zjednoczonych
przesuwaj ą terrnin podania pro stagl andyny na czw aT -
ty, to jest ostatni dzięń aplikacji FSH (8). W progra-
mie takim prostaglandyna podawana jest po siódmej i
ósmej iniekcji FSH. Ruję indukowano takżę stosując
prostaglandynę po szóstej i siódmej iniekcji FSH ( 1, 9).
Wymiernym efektem tych modylrkacji ma być wzrost
liczby przydatnych do transferu zarodków.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że efek-
tywność superowulacji moze zalężeć od rodzĄu za-
stosowanej prostaglandyny (naturalna, syntety azna),
dnia cyklu rujowego, w którym przypada jej aplikacja,
atakżę od wielkości dawki preparatu oraz liczby krót-
ko po sobie następujących iniekcji (3,4). Mniej uwagi
poświęcano terminowi podawarria prostaglandyny.

Poniewaz efektywnośc krajowych zespołów trans-
f'eru zarodków jest nadal liższa ntż zespoŁow zagra-
nicznych poszukiwanie sposobów poprawy wyników
p o zy ski w ani a zarodków pozo staj e nadaI zagadnieniern
aktualnym i otwartym (4).

Celem pracy było porównanie efektywności super-
owulacji rr krórł, w zależności od terminu podania pro-
staglarrdyny.

Mateliał i metody
Obserwacje przeprowadzono na 5B krowach dawczy-

niach rasy limousine. Wszystkie dawczynie pochodztły z
jedrrego stada. Ruję u samic synchronizowano przy pomo-
cy jedno- lub dwukrotnej iniekcji 0,5 mg cloprostenolu,
zau,artega w 2 m1 pleparatu Bioestrophanm (Biowet -
Gorzów Wlkp) Superowulację rozpoczynano w l0 dniu
cyklu Ąov,lego .lokonuj ąc przez cztery kolejne dni (rano i
wieczorem) domięśniowych iniekcji preparatu Folltropin-
V rv całkowitej dawce 18 ml, Dawczynie podzielono na
dwie rtiwne grupy. Pierwszej grupie samic (program trady-
cyjny) - 0,5 oraz 0,25 mg cloprostenolu zawaftego w 2
oraz I nrl preparatue Bioestrophan (Biowet Gorzów
Wlkp.) pcldawano bezpośrednio po piątej i szóstej iniekcji
FSH" Druga grupa zwierząt otrzymywała iniekcję prosta-
glandyny w analogicznych dawkach po siódrnej i ósmej
iniekcji FSH, Jednocześnie dąząc do maksymalnego ujed-
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nolicenia warunków eksperymentu w
obu grupach zwierząt starano się wyko-
rzystywać te same dawczynie. Wszyst-
kie zwierzęta unasieniano według obja-
wów rui pojedyncządawkąnasienia. Re-
inseminację przeprowadzano po kolej-
nych 12 godzinach. Do unasieniania
dawczyń uzywano lnrozonego nasienia.
pochodzącego od dwoch buhajów. Za-
rodki były pozyskiwan e przez jeden ze-
spół embriotransferu metodą bezkrwa-
wąw 7 dniu po rui. Ich ocenę morfolo-
glczllą i klasyfikację zgodną z standar-
dami Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Ernbriotransferu (IETS) przeprowa-
dzano pod mikroskopem stereoskopo-
Wym.

Uzyskane wyniki oceniono statystycznie korzystając
teStu t-Studenta,

Wyniki iomówienie
W tab. l przedstawiono efektyrvność superowulacji

u krów w zalezności od tenninu podawania prosta-
gI andyny, Jak wynika z tab eli prz e c i ętna 7iczb a stw i er-
dzanyclr na jajnikach ciałek żołtych wynosiła 9,87.
Więcej ciałek żołtych stwierdzano u krórv grupy II
(10,21 wobec 9,48). Odmienną tendencję notowano
w odniesieniu do liczby pozyskanych zarodków oraz
zarodkólł, przydatnych do transferu. O ile w grupie I
tj. otrzy,nującej cloprostenol po piątej i szóstej iniek-
cj i F S H p ozyskano 5,47 zar o dkow, z ktory ch 4, 1 0 było
przydatnych do transferu, o tyle w grupie II wypłuki-
wano 4,62 zarodka, z których do transferu nadawało
się 3,51. Różnicę tę tłumaczy wyższaliczba nie za-
płodnionych komórek jajowych. W grupie II nię za-
płodnionych było przeciętnie 3,1 komórek jajowych,
podczas gdy w grupie I 1,3 (p < 0,01). Uzupełnieniem
tabeli jest ryc, 1, która ilustruje procentowy udział po-
szczegolny ch kategorii j akościowych zarodków pośród
ogołu zarodków i oocytów w porównywanych grupach
krów. Ogółem w grupie I pozyskano 211 rv grupie II
natomiast 225 zarodków i oocytów. Odsetek prawi-
dłowych morfologicznie zarodków wynosił w grupie
I 59,sYo ibył wyższy o 74,Ioń niż w grupie II. Obie
grupy sanric rożnlły się także odsetkiem zarodków
zdegenerowanych oraz nię zapłodnionych komórek j a-
jowych, W grupie I zdegenerowanych zarodkow i nie
zapłodnionych komórek jajowych było odp. 20 i
20,50ń. W grupie II natomiast pośród pozyskanych
zarodków i oocytów udziaŁ nie zapłodnionych komó-
rek jajowych wynosił 40,4o^ i był dwukrotniewyższy
niż w grupie I. Duży odsetek nie zapłodnionych ko-
mórek jajowych w grupie otrzymującej prostaglandy-
ny w 4 dniu podawania FSH (po siódmej i ósmej in-
iekcji gonadotropiny) rnoże sugerować niewłaściwe
odczytywanie objawów rui przez personel oborowy i
w efekcie zbytpoźne unasienianie dawczyi.Z drugiej
strony jednak wysoki odsetek zdegenerowanych za-
rodków i nie zapłodnionych komórek jajowych trud-

Tab. 1. Przedstawiono efek§rvność superowulacji u krów w zależności od termi-
nu podawania prostaglandyny (i + s)

Objaśnienie: a, b - różnice istotne przy p < 0,0l

grupa l glupa ll

! Morlologicznie ptawidłowe zatodki

Ryc. 1. Procentowy udział p oszcze gólnych kategorii j akościo-
wych zarodków pośród ogółu zarodków i oocytów w porów-
nyrvanych grupach krów
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Ryc.2. Odsetek krów w porównywanych grupach za|iczo-
nych do różnych kategorii w zależności od liczby zarodków
przydatnych do transferu
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no przyp i syw ac v,ryłączni e błędnej ob s erwacj i rui or az
błędom w unasienianiu, Wśród przy cryn zaburzeń pro-
cesu zapłodnienia wymienia się nieprawidłowości doj-
rzew ania oo cytów ( 7 ), ni e do s tatęcznę z synchronizo -
wanie procesów dojrzewania oocytów i pęcherzyków
j aj nikowych (6) or az zabur zenia owulacj i (2 ). Wydaj e
się, ze wysoka liczbanie zapłodnionych komórek ja-
jowych była efektem wiązanym.

Ryc. 2 przedstawia odsetek krów w porównywanych
grupach zaltczonych do różnych kategorii w zależno-
ści od ltczby zarodków przydatnych do transferu. W
obu porównyłvanych grupach daw czyń najwyższy był
ldział samic, od których nie pozyskiwano zarodków
w ogóle względnie pozyskiwano jeden zarodek. Do
tej kategorli zaliczono - 42,90ń samic grupy I oraz -
42,80ń samic grupy II. Po uwzględnieniu krów, w przy-
padku których z powodu niedostatecznej reakcji na
gonadotropiny odstąpiono od zabiegu pozyskiwania
zarodków odsetek tzw. złych dawczyn w grupie II
wzrastał do - 49,9Yo. Innymi słowy, w grupie otrzy-
mującej prostaglandyny po 7 i 8 iniekcji FSH większe
było prawdopodobieństwo niedost atecznej efektywno-
ści superowulacjt niż u krów otrzymujących prosta-
glandyny według programu tradycyjnego, Nię były to
jednak różnicę istotne statystycznie (p r 0,05). Zazna-
czaĘ się także pewne różnice na korzyść krów otrzy-
mujących prostaglandyny po 5 i 6 iniekcji FSH w od-
niesieniu do odsetka króu od ktorych pozyskiwano
większe ilości zarodków. Przykładowo do grupy daw-
czyń, od których pozyskiwano od 2 do 4 zarodków
zaliczono l4,3oń dawczyń grupy II, podczas gdy od-
setek dawczyń grupy I wyniósł 25,7oń. W tej grupie
większy był ogólnie odsetek samic, od których pozy-
skiwano ponad siedem zarodków.

Zakładaj ąc, ze sup erowul acj a wywoływana b ę dzie
przy p o mo cy s eri i zastr zykow F S H, p o daw any ch pr zez
cztery kolejne dni w 12 godzinnych odstępach, ater-
min jej rozpoczynaniaprzypadaćbędzie na 10 dzięń
cyklu rujowego wydaje się, ze podanie prostaglandy-
ny w trzecim względnte czwartym dniu programu nie
ma wpĘ.wu na jej efektywność mierzonąliczbąprzy-
datnych do transferu zarodków. Nie ma także ekspe-
rymentalnie udowodnionych powodów do preferowa-
nia któregokolwiek z wyżej porównylvanych progra-
mów.
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ID J.: Infekcja Brucella u ssaków morskich w czę-
ści Północnej Oceanu AtlanĘckiego. (Evidence of
Brucella infection in marine mammals in the North
Atlantic Ocean). Vet, Rec. 144, 588-592,1999 (2I)

Nie jest dokładnie znana rola dzikich gatunków zwierząt jako rezerwuaru
Brucella. Stąd też w okresie 1987-1996 przebadano testem ELISA 1386 suro-

wic pochodzących od 4 gatunków fok i 3 gatunków wielorybów żyjących w
części Północnej Oceanu Atlantyckiego. Surowice reagujące pozytylvnie w od-

czynie ELISA przebadano następnie w odczynie aglutynacji, odczynie aglutyna-
cji zmodyfikowanym EDTA, testem z czerwieniąbengalską odczynie wiązania
dopełniacza i w teście anti-complenent-ElISA. Przeciwciała dla Brucella wy-
stępowaĘ u 7 z 8 badanych gatunków zwierząt, brak ich było jedynie l Erigria-
tus barbalus Częstotliwość wyników pozytywnych (9/o) wynosiła u Cystophora
cristala 35, Phoca groenlandica 2, Ph Hispida I0, Balaenoplera acutoroslrala
8,B. physalus 11 i B borcalus 14. Brucelle wyosobniono z wątroby i śledziony
B aCLttoroStrata

G.

Rossow K. D., SHIVERS J. L., YESKE P. E.,
PoLSoN D.D., ROWLAND R. R. R., LA\ilSoN
S.R., MURTAUGH M. P., NELSON E. A., CoL-
LINS J. E.: Zakażenie wirusem syndromu rozrod-
czo-oddechowego nowo narodzonych prosiąt cha-
rakteryzujące się tłybitną zjadliwością dla układu
nerwowego. (Porcine reproductive and respirato-
ry syndrome virus infection in neonated pigs cha-
racterized by marked neurovirulence). Vet. Rec.
I44,444-448,1999 (16)

Noworodki pochodzące z 3 stad były ospałe i nie wykazywały chęci do ssa-

nia Badanie histologiczne padĘch sztuk wykazało ostre zapalenie mózgl i rdze-
nia, zmartwiające śródmiąższowe zapalenie płuc oraz zapalenie mięśniówki żo-
lądka. Zakażenie wirusem syndromu rozrodczego i układu oddechowego
(PRRSV) zdiagnozowano w oparciu o izolacje wirusa, badanie w odczynie im-
munofluorescencji zamrożonych skrawków tkanki płucnej, badanie serologicz-
ne oraz immunochemiczne i hybrydyzacje in situ Wywiad wskazywał na wystę-
powanie w każdym z badanych stad PRRSV, w których wykonano szczeptenia
przy lżycllzmodyfikowanej żywej szczepionki, Izolaty wirusa wyosobnione od

chorych prosiąt różniły się genomem od wirusa szczepionkowego. Wirus był
obecny w makrofagach i w mikrogliach zmienionych odcinków mózgu. Repli-
kację wirusa w mózgu potwierdzono replikacją ln slłl. W Ęch samych stadach
mogą współistnieć terenowe szczepy wit-usa PRRSV powoduj ące ostry stan

zapalny mózgl t opon mózgowych or az żywy zmodyf,rkowany w iru s szc zep i on -

ko*y.
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