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Efektywnośó superowulacii u iałOwic
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Czynniki wpĘwaj ące na wyniki superowulacj i opi -

sane zostały szerzejwyłącznie w odniesieniu do krów
(1, 10, 15). Mniej uwagipoświęcano jałowicom, daw-
czyniom zarodków. Ęmczasem coraz częściej są one
przedmiotem zainteresowania krajowych hodowcow
(9)

Celem pracy była ocena wyników superowulacji
przeprowadzanej u jałowic oraz analiza czynnikow
opisuj ących j ej efektywność.

Mateilał imetody
Analizą objęto 238 jałowic w wieku l1-.'56 nriesięcy.

Pochodziły one z dziewięciu róznych stad i nalezały do ras:
czarno-białej z dużym dolewem krwi holsztynofryza, li-
mousine, charolaise, piemiontase, angus oraz hereford.
Superowulacjęrozpoczynano w l 0 dniu po rui podając rano
i wieczorem przez cztery kolejne dni jeden ztrzech prepa-
ratów FSH: - Ovagen (ICP), Folltropin-V (Vetrepharm) lub
Stinufol (Rhone-Merieux), Ruję wywoływano podając po
6 i 7 lub 7 i 8 iniekcji odp, 0,5 i 0,25 mg cloprostenolu
(Bioestrophan Gorzow Wlkp.). Dawczynie unasieniano
dwoma pojedynczymi dawkanri mrozonego nasienia, po-
chodzącego od 3B bulrajow. Zarodki pozyskiwano metodą
bezkrwawą w 7 dniu po rui.

W analjzie statystycznej posłuzono się testem regresji
wielokrotnej . Efektywno ść superowulacj i określ ała Iiczb a:
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ciałek żółtych (LCL), całkowita ltczba zarodkow i oocy-
tow (TOE), zarodków ogółem (TE), zarodków przydatnych
do transferu (TRE), zdegenerowanych zarodków (DEG)
oraz komórek jajowyclr (UFO),

W analizie uwzględniono wpływ następujących czynni-
kow: wieku jałowic (w miesiącach), liczby zabiegow po-
zyskir,vania zarodl<ów przeprowadzonych na konkretnej
dawczytli, pory roktt, w której dokonywano zabiegu, stada,
w którym przebywała dawczyni, rodzaju prepatatu zasto-
sowanego do wywoływania superowulacji, buhaja, które-
go nasienia uzywano do inseminacji dawczyń, w odniesie-
niu do rasy mlecznej wysokości dolewu klwi holsztyno-
fryza.

W przypadku zmiennej nominalnej, ktorej przykładem
sąbuhaje, których nasienia uzywano do inseminacji daw-
czyń, zllienne opisujące efektywność superowulacji zba-
dano przy pomocy analtzy wariancji z jedną zmienną rnię-
dzygrupową. Dodatkowo oceniono wpływ buhajów na ilo-
razIiczby zarodków przydatnych do transferu orazIiczby
zarodków ogołem (Ti). Obliczenia przeprowadzono z za-
stosowaniem programu komputerowego Statistica.

Wyniki iomówienie
Przeciętna Iiczba ciałek żółtych, zarodków i komó-

rek jajowych, zarodków oraz zarodków przydatnych
do transferu wynosiła w badanej populacji odp.7 ,52;

ZbylutJ kiJ.]M. , ,, .

Effectiveness of ation in heifers

]"..]
The aim of the study was to estimate the effectivene

statisticall51]examinations were carried out on 238 su
black-white, x holstein, hereford, charolaise, limousin
luteum (NCI ), total ova and embryos (TOE), total e

respectivel}.,7.52o 5.3,4.05 and 3.08. Heifers superov
ing Ovagen,or,Stińufol (3.49 to 2.89 and 3.19; p <
(p < 0.01), TOE.(p < 0.001), TE (p < 0.00005, TRE (p
superovulationllresults was the herd of origin of the c
neverthelesślin atumn a higher number of degenerate
influence on the number of corpus luteum. Heifers o
corpus luteUń than piemontese. The higher the share
black-whitelheifers the higher was the number of embr
and degenarated embryos (p < 0.001). There was no e
superovulation, the number of embr.vos and embryo
influence on the proportion of TRE/TE (p < 0.06). ' , , ., ,','

Keywords:heifers,superovulation'contributingfactors.



5,3; 4,05 oraz 3,08. Rezultaty te są
zbllżone do uzyskiwanych we wcze-
śniejszych badaniach krajowych i
zagranlcznych (5, 8).

Tabela 1. przedstawia macierz ko-
relacj i między zmiennymi opisuj ący-
mi efektywność superowulacji. Jak
wynika z tabeli pomiędzy większo-
ścią ocenianych parametrów istniała
istotna dodatnia korelacja (p < 0,05).
podobne istotne zależnoścl szczę-
gólnie w odniesieniu do liczby zarod-
ków o gółem or az zar o dków przy dat-
nych do transferu notowali inni au-
torzy (2).

Wszystkie z ocenianych zmien-
nych - z wyjątkiem wieku jałowic -
wyłvierały określony istotny wpływ
na efektyr,vność superowulacj i.

Spośród trzęch stosowanych do
wywoływania superowulacji prepa-
ratow gonadotropowych najlepsze
rezultaty w odniesieniu do ltczby za-
rodkow ptzydatnych do transferu
(TRE) uzyskiwano podając preparat
Folltropin (p < 0,05). Z wcześniej-
szych analtz przeprowadzonych na
1193 krowach i jałowicach rasy cb x
hf wynika, że po zastosowaniu pre-
par alnl Folltropin-V uzyskuj e się po-

Tab. l. Macierz korelacji pomiędzy czynnikami opisującymi efektywność §upero-
wulacji

TOE TE TRE DEG

LcL

TOE

TE

TBE

DEG

UF0

1,00

0,73-

0,69-

0,64 *

0,45*

0,33*

0,73-

1,00-

0,91-

0,83*

0,64-

0,52-

0,69-

0,91*

1,00-

0,92 *

0,66*

0,12

0,64*

0,83 -

0,92-

1,00-

0,34*

0,08

0,45-

0,64-

0,66-

0,34*

1,00

0,15

0,33*

0,52*

0,12 ,

0,08

0,15

1,00

LCL - liczba ciałek żołtych, TOE całkowita li
łkowita liczba zarodków, TRE całkowita liczba
DEG liczba zarodków zdegenerowanych, UFO

nych komórek jajowych; * korelacje istotne na poziomie p < 0,05

Tab.2. wpływ liczby zabiegów pozyskiwania zarodków na efektywność supero_

wulacji

feru ilustruje ryc. 1.

Liczb a zabie gów pozyskiwani a z aro dków przepro -

wywierała istotny wpływ
< 0,001), TE (p < 0,001),
< 0,01). Im wyższabyła

Itczb a zńte gów wypfu kiwani a zaro dków przeprowa-
dzonychn altcz-
ba pozysk wpły-
wu liczby wyni-
ki superowulacj i są na ogoł podzielone (Iż, 16) , Część
autorów nie przypisuje ich Itczbte znaczącęgo wpły-
wu, inni obserwowali stopniowo malejącąjej efektyw-
ność wraz ze zwl,ększaniem llczby zabiegow pozyski-
wania zarodków (I4,16). Wydaje się, ze notowany w
badaniach własnych wzrost efektywności superowu-
lacji przyp po
pierwszym da-
wane były od
ktorych nie pozyskiwano satysfakcjonującej liczby
zarodków eliminowano. Wzrost ltczby zarodkow po-
zyskiwanych od wyselekcjonowanych tzw. dobrych
daw czyit p o śre dnio dowodzi takze i stotne go wpłlłvu
indywidualnych c ech daw czyni na efektyr,vno śó sup er-
owulacji.
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Ryc. 1, Wpływ preparatu gonadotropowego na liczbę zarod-
kórv przydatnych do transferu
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Rasa

Ryc. 2. Wpływ rasy dawczyni na liczbę cialek żółtych i zdege-
nerowanych zarodków

>62,5 62,6-75 75,1-87,5 <87,6

Dolew krwi hf w %

Ryc. 3. Wpływ dolewu krwi holsztynofryza u jałowic rasy
czarno-białej (cb) na efektywność superowulacji

rzy (II,I2). Jednym zprzęjawów jej ujemnego wpły-
wu jest zwiększony odsetek zdegenerowanych zarod-
kow. Odsetek prawidłowych zarodków obniżał się z
57Yow 7 dniu po rui do 2]% w 14 dniu po rui u krów
podczas pory suchej, natomiast nie zmtentał się istot-
nie podczas pory chłodnej (14). W warunkach klima-
tu europejskiego nie notowano jednak wpływu pory
roku na efektywność superowulacji (I2,I4).

Wpłw rasy dawczyh zaznaczył się wyłącznie w
odniesieniu do LCL orazDEG.Istotnie więcej ciałek
żółtychnotowano u krów ras limousine i cb x hf (odp.
p < 0,001, otazp < 0,05) marginalnie mniej natomiast
u rasypiemontese (p < 0,07). Zkoleiw odniesieniu do
DEG istotnie więcej zdegenerowanych zarodków
stwierdzano ujałowic cb x hf (p < 0,001), istotnie mniej
natomiast u rasy angus (p < 0,05). Wpływ rasy daw-
czyni na liczbę stwierdzanych ciałek żółĘch przed-
stawia ryc.2. Z dostępnego piśmiennictwa wynika, ze
rasa dawczyni może mteć znaczący wpływ na efek-
t5,r,vność superowulacji (3) U krow mięsnych najwięk-
szą liczb ę z aro dków pr zy datny ch do tran s feru p ro du-
kowały dawczynie rasy simental oraz brangus, mniej
simbrah i salers, Stwierdzano takżę pewne różn\cę
pomiędzy rasami mięsnymi i mlecznymi (7). Badania
własne ni e p otwi er dzaj ą takiej zalężno ś ct w o dni e s ie -

niu do jałowic rożnych ras bydła. Wprawdzie u jało-
wic cb x hf oraz limousine liczba ciałek żółĘchwy-
nosiła 8,18 i 8,66 i była istotniewyższa niż u jałowic
innych ras jednak czynnik ten nie odgrywał istotnej
roli w odniesieniu do liczby pozyskanych zarodków.

Im wy ższy był udział krwi holszty nofry za w geno -

ty pie czarno -białej daw czy ni Ęm wy ższa była Iiczb a
pozyskanych zarodków (p < 0,001), zarodkow przy-
datnych do transferu (p < 0,001) oraz zdegenerowa-
nychzarodków (p < 0,001). WpVw dolewu krwi holsz-
tynofryza u jałówek rasy czarno-białej (cb) na efek-
tywność superowulacj i przedstaw ia ry c. 3 . W dostęp-
nym piśmiennictwie brak jest informacji odnośnie
wynikow superowulacji u mieszańców krajowego by-
dła czamo -b i ałe go z bydłem ho lszĘnofry zyj skim. B i o -
rąc pod uwagę istotnie różnąefektywność superowu-
lacji u dawczyńróżnych ras bydła, należy przypusz-
czaó, że rasę holsztynoĘzyjską cechuje potencjalnie
wyższa,,wydajność" w odniesieniu do liczby produ-
kowanych zarodków niż rasę czarno-białą. Fakt ten
niekoniecznie musi iść w parze z płodnościąmieszaf.-
ców cb x hf. Jakwynika zbadańkrajowych zwiększa-
jący się udziaŁ genow holsztynofryza w genotypach
bydła cb ujemnie wpływa na płodność krów, ich zdro-
wotno ś ć or az zw ięks za ods etek brakowanych z p owo-
du jałowości krow (5).

Nie stwierdzono istotnego wpływu buhaja uzytego
do unasieniania dawczyń zarodków na liczbęzarod-
kow ogołem oraz liczbę zarodków przydatnych do
transferu. Wpływ unasienian ia daw czyń nasieniem
konkretnego buhaja przejawtał się natomiast w wy-
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l Liczba ciałek żółtych

l Liczba zarodków zdegenerowanych

& Liczba zarodków przydatnych do ET

r Liczba zalodków ogółem
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