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Summary
The aim of analysis was to determine whether it is possible to predict the results of the second superovula-

tion after the results of the first superovulation. Analyses were carried out on 62 cows and 59 heifers, selected
from 693 donor cows §uperovulated in 1996-2001. Sixty-one from these were from the blackwhite breed, the
remaining 60 cows were limousine and charolaise breed. The animals were flushed in the same reproductive
cyc|e trvo times. Superovulations were initiated between the 9th and 12th days of the cycles. All donors re-
ceived i.m. injections of FSH. Embryos were collected at 7 days after heat. Donor cows were divided into three
groups in respect to the number of transferable embryos. In group I (n : 66 animals [poor donor group]) less
than 2 embryos were flushed from the uterus. Group II (n:34 cows [fair donors]) included all donors giving
3 to 6 transl'erable embryos. From donors included in group III (n : 21 [satisfactory donors]), 7 and more
embryos were obtained per flush. After 2-2.5 months ail Óonors were superóvulated and flushed a second iime
and - respecting the number of transferable embryos - included in groups one from three. There was a highly
significant (p < 0.001) cor.relation between the results of the first and second superovulations. In group I wilh
an unsatisfactory number of transferable embryos after the first superovulation, in the second ane71,2Yo (p <
0.02) donors did not improve their effectivity of superovulation and were again qualified to the same group. In
the remaining group§ no,correlation between both flushes was discovered.

Kepvords: superovulation, cows, expectation of results

Wynik superowulacji u krów charakteryzuje duża
zmienność. W piśmiennictwie istnieje na ogół zgodne
przekonani e, że w odniesieniu do indyrvidualnych o sob -
ników trudno jest przewidziec Iiczbę zarodkow pozy-
skiwanych od dawczyń poddawanych superowulacji po
raz pierwszy (I, 3,7). Do podobnych wniosków skła-
niająanallzy wyników populacyjnych, w których część
poddawanych superowulacji daw czyń poddawana j est
w konkretnym cyklu reprodukcyjnym kolejnemu zabie-
gowi pozyskiwania zarodków (3). Tymczasem z prak-
Ęki hodowlanej wyrrika, że napodstawie gruntownej
oceny efektywności pierwszej superowulacji można
z pewnym prawdopodobieństwem wyĘpować tzw. do-
bre dawczynie zarodków, w konsekwencli zapewnic
uzyskanie saĘsfakcjonuj ących wyników.

Celem badańbyła próba udzielenia odpowiedzi czy
na podstawie wyników pierwszej superowulacji moż-
na przew idzieć efekĘwno ść drugiej superowulacj i.

Mateilał imetody
Analizę ptzeprowadzono na podstawie wyników efek-

tywności superowulacji u l2l krów dawczyń zarodków,

wy,branych spośród 693 samic poddar,vanych superowula-
cji w latach 1996-200l. W grupie dawczyń znajdowało się
59 jałowic oraz 62 krowy przeważnie do trzeciej laktacji
włącznie, Do krzyzówek ras cb i lrf należało 6l krów, po-
zostałe 60 do ras mięsnych - limousine i charolaise. Cechą
wspólną dawczyń było dwrrkrotne przeprowadzęnie polio-
wulacji i zabiegu wypfukiwania macicy w tym samym cy-
klu reprodukcyj nym, Superowulacj ę rozpoczynano ml ędzy
9 a 12 dniem cyklu rujowego. Dawczynie otrzymyrvały serię
iniekcji FSH. W przypadku dawczyń krów mlecznych po-
dawano wyłącznie oFSH (Ovagen, ICP), krów mięsnych
natomiast pFSH (Foltropin V, Vetrepharm), Prostaglandy-
nę podawano po 5 i 6 lub 7 i 8 iniekcji FSH. Samice una-
sieniano nasieniem mlozonym według objawów rui. Za-
rodki pozyskiwano metodą bezkrwawą w 7 dniu po tui, a
następnie poddawano ocenie morfologicznej pod mikro-
skopem stereoskopowym. Wszystkie zabiegi na samicach
przeprowadzane byĘ przez jeden zespół pozyskiwania za-
rodków.

W zalezności od liczby pozyskanych, przydatnych do
transferu zarodków dawczynie podzielono umownie natrzy
gupy. Do grupy I dawczyń niedostatecznych zaliczotto
samice, u których w pierwszym zabiegu pozyskiwania za-



rodków liczba ich nie przekraczała 2. Do grupy II - daw-
czyń przeciętnych zakwalifikowano sam.ice, od których
w pierwszym zabiegu pozyskiwania zarodków wypłukiwa-
no od 3 do 6 zarodków przydatnych do transferu. Do grupy
III - dawczyń dobrych - natomiast krowy i jałowice, od
których w pierwszym zabiegu wypłukano 7 i więcej zarod-
ków przydatnych do transferu, Po upłyr,vie 2-2,5 micsiąca
wszystkie dawczynie zarodków poddawano drLrgiej slllpe-
rowulacji i ponownie - w zależności od liczby wypłuka-
nych, przydatnych do transferu zarodków - zaliczano daw-
czynie do _;ednej z trzech opisanych wyzej grup,

Wyniki oceniono statystycznie korzystajap z korelacji
dwuseryjnej Spearmana. WyIiczony współczynnik Spear-
mana (R) zakłada, że rozważane zlnienne zostały znterzo-
ne co najmlliej na skali porządkowej tzn., ze obsctwacje
mogą być istotne w uporządkowanych szeregach. W obli-
czeniach wykorzystano program statystyczny Stati stica.

Wyniki iomówienie
W pierwszym etapie dokonano badania korelacji

dwuseryjnej dla wszystkich dawczyń. Współczynnik
korelacji Spearmana (R) wyniósł prry t (I20) - 4,77
(p < 0,001). Dowodzi to, że pomiędzy pierwszym i
drugim zabtegtem pozyskiwania zarodków u tej sa-
mej dawczyni występuje istotna współzależnośc.

W etapie drugim postanowiono ocenić korelację dla
daw cryń poszcze gólnych grup. Dwukrotremu zabie-
gowi superowulacji i pozyskiwania zarodkow podda-
no 121 krów. Z tej liczby po pierwszej superowulacji
do grupy pierwszej zakwalifikowano 66 samic
(54,50ń), natomiast grup II i III odp. 34 (28,I%) i 2I
(I 7,4 I%) . U dział daw czyń w po s zcze gó lnych grup ach
był zbltżonych do własnych danych populacyjnych oraz
podawanychprzezinnych autorów (3). Rycina I przed-
stawia dystrybucję dawczyń zarodków w zalężności
od liczby zarodków przydatnych do transferu u krów
dawczyń na podstawie 693 superowulacji. Uwzględ-
niając przyjęte kryteria (grupy I - III), niezależnie od
liczby do konywan y ch zabie gów sup erowulacj i w o gó 1 -
nej populacji dawczyń zarodków zdecydowana więk-
szość 440 (63,4%) kwalifikuje
się do grupy I, mniej do grupy II - 150
(21,60ń), najmniej 103 (15%) nato-
miast do grupy III. DysĘbucjalicz-
by zarodków prrydattych do transfe-
ru nie odbiega zl7acząco od podawa-
nychprzez innych autorów (3).

Szczegółowe dane odnośnie do
efektywności superowulacji w po-
szcze gólnych grup ach zaw ier a tab. 2,
ktora przedstawia przeciętną |tczbę
ciałek żółtych, zarodkow i komórek
jajowych ogółem oraz zarodkow
pr.zy datny ch do transfe ru z uw zglę.d-
nieniem pierwszego i drugiego zabię-
gu wypłukiwania zarodków. Zkolęi
w tab. 2 przedstawiono odsetek sa-
mic zakwalifikowanych po drugiej
superowulacji do poszczęgolnych
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Tab. l. Przeciętna liczba ciałek żółtvch, zarodkóTv i komórek
jajowych ogółem oraz zarodków przydatnych do transt'eru
rv poszczególnvch grupach krów po pierrvszl,m i drugim za-
biegu pozyskiwania zarodków

Liczba
zarodków
(grupa)

Super-
ow ulacja

Liczba ciałek
żółĘch (LCL)

Liczba zarodków
i komórek

jajowych (TOE)

Liczba zarodków
przydatnych do

transleru (TRE)

0-2
(|)

3-6
(ll)

>7

(lll)

I

ll

I

ll

I

ll

6,27

6,95

8,33

6,81

11,9

10,9

3,07

4,25

7,21

5,87

12,17

10

0,73

2,18

4,27

3,03

8,9

6,19

Tab.2. Odsetek samic zakwa|ilikowanych po drugiej super-
olvulacji do poszczególnl,ch kategorii dawczyń

Kateqotia
(grupa)

Kategoria (grupa)

0-2 lr-u ] ,,

0-2
(|)

3-6
(Il)

>7

(Ill)

mlęsne

mleczne

razem

mięsne

mleczne

razem

mięsne

mleGzne

razem

37

29

66

12

22

34

11

11

21

70,2

72,4

71,2

83,4

54,5

64,7

18,1

45,4

31,8

21,6

10,3

16,7

8,3

27,2

20,5

9,1

36,4

22,7

8,2

17 ,3

12,1

8,3

18,3

14,8

72,8

18,2

45,5

kategorii dawczyń. Uzupełnieniem graficznym tab. 2
Sąryc.2-4.

W grupie I - tj. dawczyń, od ktorych w pierwszym
zabiegu pozyskiwania zarodków pozyskano nie wię-
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Ryc. l. D;-strybucja dawczyń w zależności od liczbv zarodków przydatnych do
transferu (n:693)
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cej niż dwa zarodkt przydatne do transferu - po dru-
giej superowulacji do tej samej grupy zaklasyfikowa-
no 4J (1I,2%) samic, natomiast do grup II i III zali-
czol7o odp. 1I (16,7%) i 8 (I2,I%) krów. Przeciętna
Ilczba zarodków pozyskana od dawczyń w grupy I
wynosiła po pierwszym zabiegl0,73, po drugim na-
tomiast wzrastała do 2,I8 (tab. 1). Współczynnik ko-
relacji Spearmana (R) pomiędzy wynikiem pierwsze-
go i drugie g o zńte gl pozyskiwania zarodków wynió sł
t (65) - 0,29 (p < 0,05).

W grupie II, wktórej zestawiono dawczynte,odktó-
rych po pierwszym zabiegl pozyskiwania zarodków
wypłukano od 3 do 6 zarodków przydatnych do trans-
feru. Do tej samej kategorii (grupa II) po drugiej su-
perowulacji zaltczono zaledwie 7 (20,5%) dawczyń.
Zdecydowana jednak większość z nich 22 (64,1%)
osiągnęła wynik gorszy, pozwalający na ich zalicze-
nie do grupy I. Niewielki odsetek 5 (I4,8%) dawczyń
grupy II po drugim zabiegu pozyskiwania zarodków
zaklasyfikowany został do grupy III. Równocześnie w
grupie II po pierwszej superowulacji wypłukiwano
średnio 4,27 zarodków, po drugiej mniej - 3,03. Współ-
czynnik korelacji Spearmana wyniósł t (33) 0,202
(p < 0,05) i nie był istotny staĘsĘcznie.

W grupie III w której zestawiono dawczynie, od
których po pierwszym zabiegu pozyskano 7 i więcej
zarodków, bardzo dobry wynik superowulacji powtó-
rzyŁo I0 (45,5%) dawczyi. Do grupy II iI zaliczono
odp. 5 (22,7%) i 1 (3I,85%) dawczyń, Równocześnie
w grupie III po pierwszej superowulacji pozyskiwano
średnio 8,9 zarodków przydaftlych do transferu, po dru-
giej natomiast 6,19. Współczynnik korelacji Spearma-
na pomiędzy ltczbąpozyskanych zarodków po pierw-
szym i drugim zabiega superowulacji wyniósł t (20) -
0,17 (p > 0,05) i nie był istotny staĘs§cznie.

o/
/o

Grupa l Grupa |l Grupa lll

Ryc. 2. Porvtarzalność wyniku superowulacji u krów daw-
czyń zarodków - odsetek dawczyń zaliczonych po pierwszej
superowulacji do jednej z trzech grup, kwalifikowanych do
analogicznych grup po drugim zabiegu
Objaśnienia: grupa I krowy, od których pozyskano 2 i mniej
zarodków przydatnych do transferu; grupa II krowy, od których
pozyskano 3-6 zarodków; grupa IIl - krowy, od których pozy-
skarro 7 i więcej zarodków

Grupa l Grupa ll Grupa lll

Ryc. 3. Powtarzalność wyniku superowulacji u krów daw-
czyń ras mięsnych - odsetek dawczyń zaliczonych po pierw-
szej superorvulacji do jednej z trzech grup, kwalifikowanych
do analogicznych grup po drugim zabiegu
Objaśnierria: jak na ryc. l.
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Grupa l Grupa ll Grupa lll

Ryc. 4. Powtarzalność wyniku superowulacji u krów daw-
czyń rasy cbxhf- odsetek dawczyń zaliczonych po pierwszej
superowulacji do jednej z trzech grup, kwalifikowanych do
analogicznych grup po drugim zabiegu
Objaśnienia: jak na ryc. 1.

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, ze
w grupie dawczyn, w której uzyskiwano niedostatecz-
ną liczbę zarodków po pierwszej superowulacji, w
kolejnej ponad 70oń dawczyń nie poprawia znacząco
uzyskanego wcześniej wyniku i kwalifikowana jest na
powrót do tej samej kategorii dawczyń. W pozosta-
Ęch grupach - przypuszczalnie z powodu niedosta-
tęcznię licznego materiału porównawczego - istotnej
korelacji nie wykazano. Równocześnie wydaje się, ze
naj mni ej sza przewidyr;valno ś ć wyniku ko lej nej super-
owulacji doĘczy dawczyh grupy II. Innymi słowy tę
grupę samic cechuje najwyższa zmienność wyniku
superowulacji.

Uzyskane wyniki sąsprzeczne z obserwacjami wielu
autorów, którzy przępr ow adzając szerokie b adania
populacyjne podobnych tendencji nie obserwowali (5,
6), Zkolei badania holenderskie, przeprowadzonę na
kilkunastu wybitnych pod względem liczby wypłuki-
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wanych zarodków daw czynlach, poddanych wielokrot-
nym zabiegom superowulacji dowodzą że efekĘw-
nośc kolejnych superowulacji nie zmienia się istotnie
(2,4). Być może jednak dawczynie te stanowiĘ grupę
uprzednio starannie wybranych samic. W większości
przeprowadzonychanalizzalważalnybyłtakżepewien
spadek liczby zarodków pozyskiwanych po kolejnych
superowulacj ach (3, 4, 7 ). T akże w badaniach własnych
z wyjątkiem grupy I, obserwowano po drugiej supero-
wulacji obniżenie się liczby pozyskiwanych zarodków.
Jest ono wiązane ze zmniejszeniem się wrażliwości
na stosowany hormon i pojawieniem się przeciwciał
na obcą substancję białkową.

Intere suj ący ch ob s erwacj i do starc za bliżs za analiza
danych tab. 2 w odniesieniu do efektywności kolej-
nych superowulacji w zalężności od rasy dawczyń. W
grupie dawczyń, od których pozyskiwano największą
liczbę zarodków bardzo dobry wynik powtarzało
]2,8oń krów ras mięsnych, natomiast pośród krów
mlecznych tylko l8,2oń. W grupie dawczyń średnich
nie obserwowano wyraźniejszych różnic w odniesie-
niu do porówny,rvanych ras krów. Niezaleznie jednak
od czynników rasowych - zarowno pośród dawczyi
ras mięsnych jak i mlecznych ponad 70oń samic, od
których nie pozyskiwano zarodków w ogóle, względ-
nie ich liczba była niedostateczna, powtarzało słaby
wynik po kolejnej superowulacji. Byc może więc, że
ewentualne prognozowanie odnośnie do spodziewa-
nego wyniku superowulacji jest, przynajmniej w pew-
nych granicach, prostsze u krów ras mięsnych niż
mlecznych. Dane doĘczące rasowych odmienności w
odniesieniu do efektywności następujących po sobie
superowulacji z powodu stosunkowo nielicznego ma-
teriału porównaw czego, wymagaj ą j ednak dalszych
badań.
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Reasumując, istnieje istotny związek pomiędzy
wynikami pierwszej i drugiej superowulacj i u konkret-
nej dawczyni zarodków. Jest on szczegolnie wyraźny
w odniesieniu do dawczyń, od których pozyskiwano
niedostatecznąliczbę zarodków. Fakt ten ma konkret-
ne implikacje praktyczne, wskazuje bowiem, że dla
uniknięc ia ni ski ej e fektywno ś ci sup erowu7acjl należa-
łoby zrezygnować z pozyskiwania zarodków od sa-
mic zaliczonych po pierwszej superowulacji do daw-
c zyń ni e do s tate czny ch. Ró wn o c z e ś nte należy p o dkre -
śIic, że przedstawione przęz nas wyniki dotyczą wy-
łącznte zabiegów pozyskiwania zarodków przeprowa-
dzanych w tym samym cyklu reprodukcyjnym, w
nvlązka z czym ewentualne rokowanie odnośnie do
możliwości pozyskiw ania zarodków od konkretnej
dawczynt w kolejnych cyklach reprodukcyjnych jest
przedwczesne.
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STAN Z.AKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w październiku 2002 r,-l

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 3 wojewodztwach, a mianowicie: podkar-
packim (1-1), podlaskim (4-8), wielkopolskim (a-6). Wściekliznęstwierdzono u 1 psa,6 ko-
tówi8sztukbydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 9 wojewodztwach: dolnośląskim (1-1), kujaw-
sko-pomorskim (1-1), lubelskim (7-8), lubuskim (1-1), podkarpackim (7-19), podlaskim (7-
1 1), warmińsko-mazurskim (3-3), wielkopolskim (17-47), zachodniopomorskim (1-1). Zano-
towano ją u 68 lisów, 13 jenotów, 3 saren, 2 kun, 2Ichórzy, 1 borsuka, 1 fretki i ,l nietoperza.

3) Gąbczasta encefalopatia bydła - wystąpiła w województwie lubelskim (1-1).

4) Zgnilec złośliwy pszczół - wystąpił w 2 województwach, a mianowicie: małopolskim (1-1)
i mazowieckim (1-1).

*)w nawiasach podano Jiczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


