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W przebiegu cyklu jajnikowego u bydła występują
przeważnie 2lub 3 fale wzrostu pęcherzyków, z któ-

rych ostatnia jest owulacyjną poprzedzające jązaś są
nazw ane falami nieowulacyjnymi ( 1 7, 1 9, 3 0), W kaz-
dej fali jeden pęcherzyk osiąga wyższy stopień roz-
woju od pozostałych - jest to pęcherzyk dominujący,
w odróżnieniu od którego inne są zwanę pęcherzyka-
mi podrzędnymi. Fala rozpoczyna się w jednym cza,
sie (tak zwanewynurzenie się fali pęcherzyków),przy
czym poszczególne pęcherzyki przechodzą stadia :

wzrostu, statyczne i regresji (atrezjl), z wyjątkiem pę-
cherzyka dominuj ąc e go fali owul acyj nej, który p o sta-
dium wzrostu owuluje (I4, I9). Obęcne w płynie pę-
cherzykowym - przede wszystkim w pęcherzykach
dominujących hormony steroidowe (głównie estra*
diol) i białkowe (głównie inhibina) pTzęz ogranicze-
nie wydzielania FSH biorąudział w sterowaniu wzro-
stem pęcherzyków i iiczebno ścią owulacj i (I 5, I 6, 23,
38). Produkowana przez komórki ziamiste pęcherzy-
ka inhibina jest uważanaza głowny czynnik hamują-
cy sekrecję FSH, chemiczny sygnałliczby wzrastają-
cych pęcherzykow i kluczowy hormon w determinacji

gatunkow o - zależnej liczebno ści owul acj i. Współdziała
ona z gonadotropinami w różnicowaniu się komórek
osłonki (theca) (26) i prawdopodobnie w dojrzewaniu
oocytów podczas końcowego stadium oogenezy (36).

Estradiol pobudza powstawanie receptorów gonado-
tropinowych w pęcherzykl,jest sygnałern jego doj-
r zew anta i determinantem prz edowulacyj ne go wyrzu-
tu LH (38).

Doświadczalnie wykazano, żekażdy pęcherzyk > 4
mmzjednej fali wzrostu jest zdolny stać się dominu-
jącym (18)" Selekcja pęcherzyka dominującego wyra-
ża się morfologicznte pojawieniern się istotnej rożni-
cy w profilu jego wzrostu w porównaniu z profilenr
wzrostu największego pęcherzyka podrzędnego (1).
Dominacja ma charakter morfologiczny i czynnościo-
wy (1a). Pęcherzyk dominujący może być czynnikiem
zapobtegającym samoistnej poliowulacji u bydła (31),
atakże o1ranlczac efekt superstymulacji, podczas gdy
największy, Iecz jttż nie dominuj ący czynnościowo
pęcherzyk nie wykazuje takiego wpły\ĄĄl (17), Pęche-
rzyk dominujący hamuje wzrost innych pęcherzyków
pośrednio, ptzęz obniżenie stężenia FSH oraz bezpo-



kulogenezą.

Materiał imetody

Doświadczenie 1a. Materiał doświadczalny stanowiło 5

otrzymało w iniekcji do-
Vetem), 1 zaś (nr 3) po-

cyklu. Po 14 dniach od

Poddano punkcji pęcherzyki jajnikowe średnicy > 4 mm
przy po
nego Z
Medica
lub 50 mm (Terumo). Od 3 dnia po punkcji badano jajniki
ultrasonograflcznie (Aloka SSD 210 DX II z głowicą li-
niową 5 MHz) codziennie aż do owulacji.
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Tab. 1. Wpływ punkcji pęcherzyków jajnikowych w fazie lutealnej na przebieg cyklu i owulację u bydła (n = 6) bez stymulacji
egzogenną gonadotropiną
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6 (k) średnio

Liczba pęchelzyków >4mm pOddanych punkcii w dniu 0

Liczba pęcherzyków w dniu 3

0becny pęchelzyk dominujący = D

Czas od punkcii do owulacji (dni)

Długość cyklu jajnikowego (dni)
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Objaśnienia: *k krowa, j jałówka.

Tab.2. Wpływ punkcji pęcherzyków jajnikowych pod koniec fazy lutealnej (w 18 dniu) na przebieg cyklu i owulację u bydła
bez stymulacji egzogenną gonadotropiną (n : 4)

Badane parametry
1ft)- 

l
2 (k)

Liczba pęchelzyków >4mm pOddanych

Liczba pęchelzyków w dniu 3

0becny pęcherzyk domunuiący = D

Czas od punkcii do owulacii (dni)

Długość cykIu jajnikowego (dni)

punkcii w dniu 0 3

2

D

6

24

3

4
D**

**

3

2

D

7

25

3

3

8

26

3

2,75
3l4 D

7,0

25

Objaśnienia: *k - krowa, j jałówka, **brak owulacji - pęcherzyk dominujący przekształctł się w torbiel, którąpoddano punkcji w
50 dniu cyklu; w płynie torbieli stwierdzono stężenie P4: 119 nmol/l lE2:2450 pmol/l (Serono Diagnostics),

Tab.3. Liczba poddanych punkcji pęcherzykówjajnikowych > 4 mm przed i po
stymulacji za pomocą 1000 j.m. PMSG

Objaśnienia: a < b; p < 0,01.

nio2,9,pozaI mvterzęciem. u którego rozpoczęto pro-
cedurę pod nieobecność czynnego ciałka żohego. U
k owy tej duĘ pęcherzyk obecny w 4 dniu poddano
punkcji, pozostawiono natomiast tylko 4 mniejsze pę-
cherzyki (6-7 mm), zktorychżadęn nie owulował do
20 dnt po iniekcji PGF2a, natomiast 1 stał się dużym

przetrw aŁym pęcherzykiem, który
wraz z innymi poddano punkcji w
dniu 0 kolejnego eksperymentu (tab.
4, kol,3:pp); następnie w 4 dniuza-
notowano na obujajnikach tego zwie-
rzęcia po kilka pęcherzyków o wiel-
kości 5-6 lrun, a owulacja nastąpiła w
12 dniu procedury (10 dni po iniekcji
PGFZa), co okazało się najpóźniej-
sąlrn terminęm owulacji w tym do-
świadczeniu, ponadto nie stwierdzo-
no owulacji u 2 krów, u których punk-
cję i stymulację PMSG przeprowa-
dzono w 15 i 3 dniu cyklu (kol. 3), a
obecne w 4 dniu duże pęcherzyki
przekształciĘ się w torbiele obserwo-
wane na jajnikach do zakończenia
badań, czalt do 11 dnia doświadcze-
nia. W pozostĄch prrypadkach kro-

wy owulowaĘ w dniach 3-7 dni po podaniu PGF2a.
Ogółem w tym doświadczeniu stwierdzono 9/12 owu-
lacji, z częgo do 6 dni po iniekcji PGF2a:7 owulacji
(58%). U 3 krów zanotowano obecność dużych two-
rówpęcherzykowych o charakterze torbieli, prry czym
u 2 z nich nie wystąpiła owulacj a, u I zaś obok 3 cia-
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Tab. 4. Przebieg owulacji u krów po punkcji pęcherzyków jajnikowych, stymulacji za pomocą 1000 j.m. PMSG i luteolizie
indukowanej 2-krotną iniekcj ą P GR}a

Sc

Punkcja + PMSG- PGt2a
Neutra-PMSG

Punkcja PGFZa

Punkcia + PMSG** PGFZa

Neutra-PMSG

Punkcja * * *

Punkcja + PMSG**

PGFZą Punkcja***

Punkcja + PMSG** PGFZcl

Objaśnienia: *Folligon (Intervet), **Serogonadotropin (Biowet), ***w kolumnie 4 wykazano tylko pęcherzyki pozostawione na
jajnikach po drugiej punkcji, b.o. brak owulacji, pp punkcję wykonano po przetrwałości pęcherzyka i przy braku ciałkażóhego (P4: 0)

łek żółĘ ch na p rawym j aj niku znaleziono torb i e 1, któ -
ra pękła podczas badania jajników 3 dni po owulacji.

Z 4 Wów poddanych superstymulacjt za pomocą
3000 j.m. PMSG w dniu O,PGF2a w dniu 2 i punkcji
nadliczbowych pęcherzyków w dniu 4, u dwoch za-
obserwowano owulację, przy czym u jednej z nich
prawdopodobnie owulował pęcherzyk w 3 dniu pro-
ce dury (ro zwinięty j eszcze pr ze d stymulacj ą PM S G),
tzn. w dniu poprzedzającym punkcję pęcherzyków
sup erstymulowanych ; u 2 p o zo staĘch nie stwierdzo-
no owulacj t do I2 dnia. Spośród tych 4 krów u 3 za-
obserwowano obecność dużych tworów pęcherzyko-
wych w czasie 4-18 dni po iniekcji PGFZa;. u jednej z
nich były one wycztlwalne obustronnie jeszcze w 25
dniu po podaniu PGF2a.

Stubbings i Walton (37) po punkcji pęcherzyków
> 4 mm między 6 a 14 dniem cyklu u krów stwierdzili
wydłużenie cyklu do ż5 dni w porównaniu z cyklami
bez punkcji u tych samych zwierząt (21,5 dni), W ba-
daniach własnych obserwowano tendencję odwrotną
- do skracania cyklu w porównaniu do przyj ętej za
przeciętną 12-dniowej długości, natomiast jego wy-
dłu:żenie powodowała punkcj a przeprowadzona w póź-
nej fazie lutealnej, co ma pewne odniesienie do wyni-
ków otrzymanych po punkcji pęcherzyka dominują-
cego wykonanej jednocześnie z apllkacjąPGF2a, co

spowodowało opóźnienie rui (2),przy czym wystąpi-
ły owulacje podwójne, czego z kolei nie obserwowa-
no w badaniach własnych. Inni badacze (37, 39) wy-
konyłvali 2 r azy w ty go dniu punkcj e pę cherzyków j aj -
nikowych > 4 mm przez 8 tygodni. Stwierdzili istotną
tendencję do wzrostu Iiczby nakłuwanych pęcherzy-
ków w czasie doświadczenia. Z kolei Smorąg i Gogol
(33) nie stwierdzili statystycznie istotnych różnic w
liczbie nakłuwanych pęcherzyków poddawanych puŃ-
cji w odstępach 3-4-dniowych lub 6-8-dniowych. W
badaniach własnych przy przęprowadzeniu trzęch
punkcji w odstępach 3-4-dniowych (bez stosowania
gonadotropin) zjawisko stymulacji wzrostu p ęcherzy-
ków nie wystąpiło, Jak już wspomniano, nie zanoto-
wano owulacji podwójnych po punkcji bez stymulacji
hormonalnej w odróżnieniu od badań innych autorów
(6),ktorzy po nakłuciu pęcherzyków > 4 mm zaobser-
wowali 2 owulacje podwójne w grupie 16 jałówek.
We wspomnianych badaniach 8 1 % owulacjt zaszło w
terminie 3-5 dni po iniekcji PGF2a, podczas gdy w
grupie kontrolnej owulowało w tym czasie 47 Yo zw ię-
r ząt. Zw ięks zona liczb a p ę ch erzyków wzra st aj ący ch
po stymulacji za pomocą 1000 j.m. PMSG (tab, 3)
potwierdza skuteczność tej dawki gonadotropiny, któ-
rąw badaniach wcześniejszych rrznano za progowądla
wywołania poliowulacj i (25).



Wyniki do świadcz enia 3 p o służyĘ p orow naI7ILL za-
stosowania zróżntcowanych elementó w procedury
opartej na schemacie zasadnic zym i poczynieniu spo-
strzeżeń, które zakwalifikowano jako pozytywne lub
negatywne w odniesieniu do zamierzonęgo efektu, ja-
kim było wywołanie zsynchronizowanej i ograniczo-
nej lic zebnie p oliowulacji, z j e dno cze sn ym wyłącze -
niem zjawisk niekorzystnych, jak brak owulacji i tor-
biele jajnikowe.

Spostrzeżenia pozytywne :

rozpoczęcle stymulacji (dziei 0) w drugiej poło-
wie cyklu jajnikowego (10-16 dzień),

- zastosowanie stymulacji dawką 1000 j.m. PMSG
w dniu punkcji pęcherzyków jajnikowych,

- obecność na jajnikach dużych (> 8 mm) pęche-
rzyków w 4 dniu procedury.

Spostrzeżenia negatywne :

- r ozp o częc ie stymul acj i (dzień 0) pr zy nieob ecno -

ści czynnego ciałka żołtego,
- brak dużych pęcherzyków jajnikowych w 4 dniu

procedury.
Podjęto próbę likwidacji części dużych pęcherzy-

ków po stymulacji zapomoaąpunkcji jako alternaĘ-
wy wobec stosowania anty-PMSG, jednak dodatkowa
puŃcja nadliczbowych pęcherzyków w dniu 4 nie po-
prawiła wyniku owulacji ani też nie wyeliminowała
obecności tworów o charakterze torbieli w okresie
poowulacyj nym. Zatem w c elu uzyskania o graniczo -
nej poliowulacji jest raczej wskazane dążenie do
zmniejszenia dawki PMS G,

Pewien problem techniczny stanowi przygotowanie
zwierząt do zabiegu przyżyctowej punkcji pęcherzy-
ków jajnikowych. Scott i wsp. (32) stosowali sedację
detomi dyn ą p ołączoną ze znleczuleniem nadopono -

wym (0,1 mg chlorowodorku lignokainy) i zwiotcze-
niem macicy za pomocą clenbuterolu, a sam zabieg
wykonylvali w poskromie z wkładkami ograniczają-
cymi ruchy boczne zwierząt. Bols i wsp. (9) stosowali
doĘlnie detomidynę iznteczlllenie nadoponowe (5 ml
Zońlidokainy). Pieterse i wsp. (28) oraz Becker i wsp.
(4) stosowali dodatkowo Buscopan w celu zwtotcze-,
nia macicy i odbytnicy. W badaniach własnych bardzo'
korzy stn e okazało s i ę dzi ałani e 20ń ksylazy ny, p ozw a-
laj ące na przepr owadzenie punkcj i. Znieczulęnie na-
dop onowe spr zy j ało ł ago dnemu wprowadz an iu ur zą-
dzęnta punkcyjnego do pochwy, znosząc lub zmniej-
szaj ąc o druc hy obronne zw tet ząt. Ko 1 ej n e utrudni eni e
wpikało z poruszania się zwierząt (przestępowania)
w czasie ustalania pozycjtjajnika, nie obserwowano
natomiast na ogół odruchów obronnych w czasie sa-
mej punkcji. Nie zawszę było możliwe takie obróce-
nie jajnika, by nakłuwany pęcherzykznalazł się od stro-
ny głowicy USG, wówczas wykonyrvano punkcj ę przez
miĘsz jajnika. Baltussen i wsp. (3)wykazali, że mniej-
szy przek<r oj i gĘ punkcyj nej (0, 6 - 0, 8 mm) j est ko rzy st-
niejszy przy pobieraniu płynu pęcherzykowego i
zmniejsza ryzyko zantęczyszczęnia krwią w porów-
naniu do igieł grubych (I,2-I,6 mm). W badaniach

własnych najchętniej uzywano igieł o średnicy we-
wnętrznej 0,9 mm. Korzystne wydaje się użycie - dzię-
ki zastosowanemu zestawowi do punkcji - igieł krót-
kich (40 lub 50 mm) z uwagi na ich niski koszt, ła-
twość wymiany i prostotę obsługi w porównaniu do
uĄrwanych w innych systemach igieł długich: 35-55 cm
(9, 20, 2 1 ). Podstawowymi wadami urządzenta punk-
cyjnego jest stosunkowo dużawielkość obudowy gło-
wicy i konieczność pomocy drugiej osoby (,,trzeciej
ręki") podczas punkcji.

W p o s zukiw aniu s kut e c zntej szy ch meto d o ddziaĘ -
wania na folikulogenęzę dużą uwagę zwTaca się na
hamujący wpĘw pęcherzyka dominującego na odpo-
wiedź superowulacyjną (I2, I3).Być może przy roz-
poczęciu stymulacji bez udziaŁu tego pęcherzyka, to
znaezy albo przed jego wyselekcjonowaniem albo po
jego celowym unieczynnieniu możnabyłoby uzyskać
e fekt p o li o wulacli pr zy uży ciu ntższy ch dawek P M S G
iprzezto ograniczyć zmienność w zakresie liczebno-
ści owulacji. Podejmowane są próby wykorzystania
punkcji (likwidacji) pęcherzyka dominującego w celu
poprawy odpowiedzi na supersĘmulaej ę (22, ż7, 29).
W badaniach własnych poddawano punkcji wszystkie
pęcherzyki jajnikowe o średnicy > 4 mm, można za-
tem pr zy 1 ąć, że tą dr o gąh amowano c z as owo zj awi sko
czynnościowej dominacji. Wydaje się, ze ten kieru-
nek postępowania może przyczynió się do ogranicze-
nia niekorzystnych zjawisk występujących przy sto-
sowaniu wysokich dawek gonadotropin w procedurach
sterowania rozrodem.
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KOCK R. A., WAMBUA J. M., MWANZIA J.,
WAMWAYI H., NDUNGU E.K., BARRETT T.,
KOCK N.D., ROSSITER P. B.: Epidemia pomoru
bydła u dzikich przeżuwaczy w Kenii w 1993-97.
(Rinderpest epidemic in wild ruminants in Kenya
1993-97). Vet. Rec. I45,275-ż83, 1999 (10)

Ostra epidemia pomoru bydła wystąpiła w latach 1995 1997 we Wschod-

niej Afryce. Badaniem pośmiertnym objęto w Kenii 80 dzikich przehwaczy,
ChorowĄ bawoły (Syncerus calfer), antylopy pofudniowoafrykańskie (Tauro-

tragus rlryx) i ktldu (Tragelaphus imberbis). Zmiany histologiczne, głównie

mar-hvica komórek nabłonka z powstawaniern syrcycjów wskazywały na infek-
cję wywołanąprzez wirus epiteliotropowy. Wyniki testów serologicznych takich
jak immunodyfuzjaw żelu, ELISA, testu PCR oraz izolacji potwierdzlły rozpo-

znanie histopatologiczne. Wirus pomoru bydła, który spowodował epidemię w
latach 1993 1997 był pokrewny z wirusem wywołującym zachorowania w Ke-
nii w 1960 r. różnił się natomiast od wirusa, który występował w Kenii w 1986 r,

Źródłemzakażęnia było bydło z terenów Wschodniej Kenii i z Somali. Śmiertel-

ność w populacji bawołów dochodziła do 80%, podczas gdy u bydła choroba

przebiegała w iormie łagodnej i cechowała się niską śmiertelnością Pomimo
zachorowań dzikie przeżlwacze nie byĘ rezerwuaTem wirusa pomoru bydła.

U.

PEREZ J., ASTROGA R., CARRASCO L., MEN-
DF'Z A., PEREA A., SIERRA M. A.: Masowe za-
chorowania na salmonelozę w hodowlach dzików
(Sus scrofa ferus). (Outbreak of salmonellosis in
farmed European wild boars (Sus scrffiferus)).Yet.
Rec. 145, 664-665,1999 (16)

Salmoneloza występuje względnie często u trzody chlewnej. Choroba poja-

wiła się na lermie dzików hodowlanych liczącej 200 osobników w różn)T n wie-
ku. Objawy kliniczne wystąpiĘ tt zwierząt w wieku 3-5 miesięcy i charaktery-

zowaĘ się spadkiem masy ciała, utratąłaknienia, osłabieniem, trudnościami w
poruszaniu się. Dziki padĄ w ciągu 3-5 dni. Niekiedy u dzików w wieku 4-5

miesięcy występowĄ nagłe padnięciawśród objawów drgawek. Naczoło zmian
sekcyjnych wysuwało się wrzodziejące zapalenie jelita biodrowego, czczego i
okrężnicy, wybroczyny w endokardium i epikardium, nerkach, śluzówce jelit,

wątrobie i w płucach U 4 sztuk liczne drobne ogniska martwicowe występowa-

Ę w wątrobie Sledziona była miemie powiększona, węzĘ chłonne, zwłaszcza
krezkowe byĘ powiększone i pokryte wybroczylami,brzlszrle partie płuc były
stwardniałe, zabarwione na ciemnoczerwono. Z treści żółądka, jelit, wątroby,

śtedziony, płuc i nerek wyizolowano Salmonella choleresuis (6:7:C:1.5) zaś

metodą immunochemiczną wykazano obecność antygenu wirusa pomoru śwń
Lr,


