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Summary

The aim of this investigation wa§ the evaluation of complications occurring in the collection of embryos
from heifers. Examinations were conducted on 285 heifers, aged from 11 to 30 months. Among 285 heifers, 170
were of crossbreed Black-and-White x Holstein-Friezian or Holstein-Friezian breed, while 115 were of beef
breeds. Embryo collection was not conducted on 37 (l2.97o) heifers. In this group of donors, females unre-
sponsive to gonadotropin comprised the largest part (I1.9oń). Before the 16th month of life - no reaction of
ovary after hormonal treatment was noted in 27 .2 and 7.60/o beef and dairy heifers, while in elder females 11.5
and 8.87o, respectively. Permanent problems with inserting the catheter into the uterus were a reason for
eliminating 3 (I.2%) heifers. Finally, embryos were collected from 245 heifers (857o superovulated donors).
The greatest problem in this group of animals was the absence of embryos after flushing. It was noted in 61
(24.8%) heifers - 33 (22.2o/o) Black_and-White x Holstein-Friezian and 28 (28%) beef breeds. Mechanical
harm to the endometrium or a bursting of its wall was insignificant - it was noted in 5 (2oń) and 2 (0.8%)
heifers, respectively. Additionally 2 (0.8o/o) Black-and-White x Holstein-Friezian and,3 (1.2oń) heifers of beef
breeds were diagnosed with ovary cysts or presence of pus in mucus from uterus. Troubles with catheters
entering the uterus were noted in 6 (2.4oń) heifers. In Polish conditions the major reason for the fuilures noted
in the collection of embryos from heifers aged above 10 months was the absence of reaction or inadequate
reaction of femalós to exogenous gonadotropln. Technical factors (troubles with inserting the catheter into the
uterus) are of marginal significance
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Jak wynika z krajowych publikacji, zdecydowaną
większość wśród krów dawczyh zarodków stanowią
wartościowe - z hodowlanego punktu widzenia - sa-
mice wielorodki (4, 5). Coraz częściej jednak przed-
miotem zainteresowania hodowcow stają się młode,
kilkunastomiesięczne jałowice (4), W miarę mozliwo-
ści - przed zacieleniem - jałówki poddawane są dwu-,
czasem trzykrotnej superowulacji. Jedyną barierą,
z jakąnależy się \iczyć podczas pozyskiwania zarod-
kow od bar dzo młodych j ałowic, wydaj ą się trudno ści
techniczne wynikające z niewielkich rozmiarów ma-
cicy oraz szyjki mactcznej. Uzasadnione jest przypusz-
czenie, żę małe światło kanału szyjki, może w wielu
przypadkach znacznię utrudnić bądz nawet uniemoz-
liwió pasaz katetera do jamy macicy. Stosunkowo nie-
wi ele wiadomo takżę o innych niż trudno ści technicz-
ne przy czynach niepowodzeń podczas pozyskiwania
zarodków u jałowic oraz o skali tych komplikacji.
Z wielu powodow nie byĘ one i nie są przedmiotem
publikacji.

Celem badań była ocena częstości komplikacji wy-
stępujących podczas pozyskiwania zarodków od jało-
Wlc.

Matetiał imetody
Badanianri objęto 2B5 jałowic w wieku od l l. do 30.

miesięcy. Sto siederndziesia.1 nalezało do rasy czamo-bia-
łej z wysokim dolewem krwi holsztyńsko-fryzyjskiej lub
do rasy holsztyńsko-fryzyj skiej, 1 l 5 natomiast do ras mięs-
nych limousine i charolaise. Superowulację wywołyrva-
no przy pomocy egzogennego oFSH podając przez4kolej-
ne dni rnaleja.ce dawki preparatu Ovagen (ICP) w łącznej
ilości 14 ml. Po 6 iniekcji podawano domięśniowo synte-
tyczną prostaglandynę (Bioestrowet, Gorzów Wlkp.),
a następnie zwierzęta unasienniano r.vedług objawów rui.
W 7, dniu po rui przystępowano do zabiegu pozyskiwania
zarodków, p opr ze dza1 a3. go szcze gołową kl ini czną kontro -

1ą jajnikow. Kontrolę tę uzupełniano w przypadku wątpli-
wości, ultrasonogra flcznąocenzt morfologicznych struktur
powierzchnijajników Do tego celu u,ykorzystywano ultra-
sonograf PieMedical 450 wyposazony w liniową głowicę
o częstotliwości 5 MHz. Samic, u których jajniki nie były
powiększone, a na ich powierzchni nie stwierdzono obec-
ności ciałka(ek) zółtych, nie poddawano zabiegowi pozys-
kiwania zarodków. Zabiegl nie wykonywano takze u sa-
mic z torbielami jajnikowymi obecnymi na obu jajnikach.
Zarodki wypłukiwano z macicy płynem Dulbeco, wyko-
rzystując do tego celu dwudrozny gumowy kateter model
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Neustadt/Aisch nulTler 1B lub 15. W przypadku napotkania
na trlldności podczas pasazu katetera ptzez światło szyjki
macicznej, do jej rozwarcia wykorzystywano stalowy roz-
więracz szl,jkou,y. W popłuczynach pod mikroskopem ste-
reoskopowym wyszukiwano zarodki, które następnie 1iczo-
no i oceniano rnorfologicznie.

Wyniki iomówienie
Rycina l przedstawia dystrybucję poddanyclr super-

orł,ulacji jałowic dawczyń ras mlecznych i rnięsnych.
Spośrod jałowic mlecznych najwięcej osobnikow pod-
dawano superowulacji między 14. a |7. miesiącemży-
cia (I2,I-14,3oń),najmniej 1 1-13-miesięcznych (4,1 -
-5,9oń). Jałowice mięsne poddawano superowulacli póż-
niej. Najczęściej miały one l9 (I7,8%) i tO. (l0,2o^)
miesięcy, najrzadziej (poniżej 4%) 13,20 i więcej niz
29 miesięcy. Z l<rajowego piśmiennictwa wynika, ze
u I5-22oń poddawanych superowulacji krów nie jest
przeprowad zany zabie gpozyski wania zarodków . Z r e-
guły pozycja ta odnotowywana jest jako ,,dawczynie
nie reagujące na superowulację". Dodatkowo zwcześ-
niejszych obserwacji wynika, że l17-40,Ioń dawczyń
poddanych superowulacji nie uzyskuje się w ogóle za-
rodków przydatnych do transferu (5, 6, 8).

Tabela 1 przedstawia przyczyny odstępowania od
zabiegupozyskiwania zarodkow oraz r odzaje i częstość
komplikacji lub trudności napotkanych podczas pozy-
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skiwania zarodków od jałowic poddawanyclr supero-
wulacji. Z ptzeprowadzonych obserwacji własnych
wynika, że zablegu pozyskiwania zarodkow nie wyko-
nano u 31 (l2,9%) spośrod 285 poddanych superorł,u-
lacji jałowic. W tej grupie dawczyń, najliczniejsze (34
samice - tj . 1 l ,9oń ogołu dawczyń i 9I ,8oń spośród sa-
mic, od którycli nie pozyskiwano zarodkow) były sa-
rnice, których nie poddano zabiegowi na skutek braku
reakcj i j aj rrikow na egzo genn ą gonadotropinę. Przypad-
łośc ta nięco rzadziej dotyczyła jałowic ras mlecznych
(19-1l ,lYo) nlż mięsnych (15 jałowic 13%). Wydaje
się, ze pewien wpływ na występowanie tej komplikacji
mógł mieć wiek i rasa jałowic. Rycina 2 przedstawia
częstość iprzyczyny rezygnacjl z pozyskiwanta zarod-
kow u jałowic dawczyń ras mlecznych z uwzględnie-
niem ich wieku, natomiast ryc. 3 - częstość rezygnacji
z zabiegl pozyskiwania zarodków na skutek braku re-
akcji jajników u jałowic ras mięsnych w zależności od
ich wieku. Z przedstawionych danych wynika, ze do
l6. miesiącażycia brak reakcjijajników na po podaniu
hotmonów notowano u27 ,2oń i7 ,60ń jaŁowic mięsnych
i mlecznych, podczas gdy u samic starszych odpowied-
nio u 11,5oń i 8,8%. Byc moze obserwowane róznice
rnogły być takze efektem rożnic w terminie dojrzewa-
nia względnie anestrtls obserwowanego u krów ras
mięsnych, Równocześnie nie możla do końca wyklu-

Tab. 1. Przyczyny odstąpienia od zabiegu pozyskił,ania zarodków orazrod,zaje i częstość komplikacji lub trudności lvl,stępu-
jącl,ch podczas pozyskiwania zarodkórr od jałollic poddanvch superorł,ulacji

Trudności i komplikacie

mleczneImięsneIr.rm
Liczba jałowic pOddanych superowulacii

Brak teakcji na gonadotlopiny

Torbiele jajnikowe

Ropne zapalenie błony śluzowej macicy

Liczba iałowic zakwalilikowanych do wypłukiwania zarodków

Niemożność penetracji szyjki macicznej

Liczba wypłukanych iałowic

Grupa l- niedostateczna reakcia na FSH, wypłukane 0E, btak TRE

Grupa ll - niedostaleczna reakcia na FSH, brak 0E iTRE

Grupa lll- dobta leakcja na FSH, wypłukane 0E, brak TRE

Grupa lV - dobra reakcia na FSH, brak 0E iTRE

Trudności

Perloracje macicy

Uszkodzenia błony śluzowej macicy

0becność ropy w śluzie macicznym

170

19 (11,1%)

2 (1,2"/"|

1 (0,6%)

148 (87,0%)

3 (2"/"|

145 (85%)

10 (8,6%)

9 (6,2%)

9 (6,2%)

5 (3,4%)

5 (3,4%)

2 (1,4y"|

2 (1,4"/"|

2 (1,4"/"|

115

15 (13,0%)

0

0

100 (86,9%)

0

100 (86,9%)

12 (12"/"|

9 (9%)

5 (5%)

2 (2./Ą

1 (1%)

0

3 (3%)

1 (1,/")

285

34 (11,9%)

2 (0,7"/")

1 (0,35%)

248

3 (1,2y"|

245 (86./")

22 ("/"|

18 (7,3%)

14 (5,1"/")

7 (2,9,/")

6 (2,4"/o)

2 (0,8,/")

5 (2"/"|

3 (1,2o/o|

Objaśnienia: OE pozyskane kornórki jajowe izarodki, TRE pozyskane zarodki przydatne do transferu



]

]

17 19 21 23 25 27 29 >30

Wiek w miesiącach

Ryc. 1. Dystrybucja poddanych superowulacji jałowic daw-
czyń ras mlecznych i mięsnych
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Ryc. 2. Częstość i przyczyny rezygnacji z pozyskiwania za-
rodków u jałowic dawczyń ras mlecznych
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Ryc. 3. Częstość rezygnacji z pozyskiwania zarodków na sku-
tek braku reakcji jajników u jałowic ras mięsnych w zależ-
ności od ich wieku

czyĆ żę zastosowano optymalną dawkę FSH. W §m
przypadku nięzamierzony, niekor zy stny efekt mogła
spowodowac zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka
dawka hormonu. Ostatnio coraz częściej preferowane
j est uzywanie mniej szy ch ntż rekomendowane dawek
hormonów. Z kolęi wiek jałowic dawczyń w przeci-
wieństwie do ich rasy nie wywiera istotnego wpływu
na efektywność superowulacji mierzoną m.in. liczbą
zarodków przydatnych do transferu u jałowic powyzej
1 3. miesiąca życia (II).

Duże,nie uległe owulacji pęcherzyki lub torbiele jaj-
nikowe stwierdzono u 4 jałowic (1,4%). Ęlko w dwoch
pr zyp adkach (0,7 % o gołu superowulowany ch j ałowi c
i 5,4oń spośród zdyskwalifikowanych dawczyń) były
onę przyczynąręzygl7acjt z zabtegu pozyskiwania za-
rodków. W pozostałych dwóch natomiast stwierdzono
je na powierzchnijednego jajnika. Od samic tych po-
zyskano odpowiednio 3 i 6 zarodków przydatnych do
transferu. Częstość duzych pęcherzykowatych tworów
na powierzchni jajników krów dawczyń zarodków no-
towana w dniu pozyskiwania zarodków moze wynosić
3,5-8o/o (1, 8). U części zwierząt torbielowate zmiany
stwierdzane po superowulacj i są obecne na j aj niku(ach)
juz w dniu jej rozpoczynania. Obecność torbieli jajni-
kowych, towarzyszapych ciałku żóhemuw podczas roz-
poczynania poliowulacji nie wykluczaręakcii na FSH
(4), P r zykładowo, o d krów dotkniętych torbi e lowato ś -

cią uzyskiwano przeciętnie 1,6 zarodków przydatnych
do transferu (8). U pewnej grupy dawczyń duze, nie-
zowulowane pęcherzyki lub torbiele jajnikowe mogą
być następstwem zaburzęniaprocesu owulacji w wyni-
ku podawania egzo gennych gonadotropin (2, 6, 9). Ich
obecnośc wiązanajest nie tylko z rodzajem stosowa-
nych preparatów gonadotropowych, ale także z wyso-
kościąuzyrvanych dawek (2). Przewamie po podaniu FSH
ich częstość jest mniejszaniżpo iniekcjach PMSG (2,9).

Tylko u jednej samicy w dniu przystąpienia do za-
biegu wypłukiwania zarodków stwierdzono ropne za-
palenie błony śluzowej macicy. Jałowicę tę skierowano
do leczenia.

Z 285 poddanych superowulacji jałowic, zarodkl,
wypłukiwano od 248 to jest 81%.Z tej grupy samic u 3
(1,2%) napotkano na powazne trudności podczas pasa-
zu katerera przez światło szyjki macicznej. Po wielu
nieudanych próbach zr ezy gnow ano z wypłukiwania
zarodków, pozyskując je ostatecznie od 245 jałowic
(85,9%) - 148 jałowic mlecznych oraz 100 jałowic
mięsnych. W tej grupie zwierząt jednąz głównychprzy-
c zyn ni e przeprowad zenia zab ie gu p ozyski w ania zar o d-
ków były trudności podczas pasazu kateteraprzez świa-
tło szyjki macicznej. Ogólnie natrafiono na nie u 9 ja-
łowic (3,60ń) prry czym u 3 (I,2%) znich, pomimo
stosowania rozwięraczai zmiany średnicy katetera, jego
wprowadzenie do macicy okazaŁo się niemozliwe. Do-
dac należy, ze umiarkowane trudności podczas pene-
tracji kateterem szyjki macicznej notowano głównie
u jałowic ras mlecznych, u których szyjka jest dłlższa
i silniej zwarta niz u jałowic mięsnych. Częściej napo-
tykano na nie u jałowic ponizej 14. miesiąca życia
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(I2}%) niz u starszych (7 ,6%o). W uzupełnieniu dodać
należy, że u 1l -miesięcznych jałowic komplikacja ta
dotyczyła2 (28j%) spośrod 7 poddanych superowula-
cji samic. Trudności podczas penetracji szyjki macicz-
nej nie lTozna takze wykluczać u jałowic mięsnych.
Nalezy jednak wyrażnie podkreślić, że zabteg wypłu-
kiwania zarodkow u dawczyń mięsnych przeprowadza-
no na jałowicach starszychniż l4 miesięcy.

W tej grupie zwierząt podstawowym problemem,
istotnie rzutującym na efektywność srrperowulacji były
przypadki, w których nie pozyskano zarodków w ogo-
le. Komplikacj ę tę odnotowano u 6 1 (24,80ń) jałow ic
33 (22,2%)jałowic cb x hf i 28 (28%) jałowic ras mięs-
nych. W rzeczywistości niesatysfakcjonujące wyniki
superowulacji rnogąbyc znaczn7e częstsze. Z nowszych
badan krajowych wynika, ze spośrod dawczyń, od któ-
rych pozyskiwano zarodki po razpielwszy tzw. złe daw-
czynie to jest takie, od których pozyskiwano dwa i
mniej zarodków stanowiły 63,4o/o (6), Podobne re-
zultaty przcdstawi alibadacze argentyi scy, l<tórzy anali-
zowali wyniki ponad 5 tys. dawczyń poddawanvch su-
perowulacji w warunkach komercyjnych (9).

Dawczynie, od ktorych nie pozyskano zarodków
przydatnych do transferu podzielono na cztery grllpy.
Do pierwszej zaliczono dawczynie, u których reakcja na
gonadotropiny była niedostateczna (2-3 ciałek żółtych
na jajnikach) i od których mimo obecności w popfuczy-
nach pojedynczychzarodków lub komórek jajowych nie
pozyskano zarodków przydatnych do transferu. W gru-
pie drugiej zestawiono dawczynie z niedostateczlą re-
akcją na gonadotropiny, u których nie pozyskano ani za-
rodków i komórekjajowych, ani zarodków przvdatnych
do transferu. Do grupy trzeciej za7lczono dawczynie,
u ktorych stwierdzano dobrą i bardzo dobrą reakcję na
gonadotropiny (powyżej 3 ciałekżółtych na kazdyn jaj-
nikrr) i od ktorych, mimo obecności w wypfuczynachlicz-
nych zarodkow lub komórek jajowych, nie pozyskano
zarodkow przydatnych do transferu, do grupy czwartej
natomiast - dawczynie, u ktorych stwierdzano dobrą
i bardzo dobrąreakcję na gonadotropiny i od których nie
pozyskano ani zarodków i komórek jajowych, ani za-
rodków przydatnychdo transferu. W tej grupie zdarzały
się skrajne przypadl<yw ktorych - mino obecności 20-25
ciałek żółtych na jajnikach - wypłuczyny nie zawieraĘ
zarówno zarodków jak i komórek jajowych.

Najliczniej sząokazała się grupa pierwsza, do ktorej
zakwalifi kow ano 22 dawczynie (9% ogóŁuwypłukiwa-
nych dawczyń) oraz druga l8 dawczyń (],3Yo ogółu
wypłukiwanych dawczyń). Od 14 dawczyh(5,7oń) po-
zyskano wprawdzie liczne zarodki i komórki, jednak
nie wypłukano ani jednego zarodka, wreszcie od
1 (2,8%) mimo dobrej lub bardzo dobrej reakcji na go-
nadotropiny zmacicy nie wypfukano ani komórek jajo-
wych, ani zarodków.

W warunkach fi zj ol o gi czny ch zarodki (lub ni ezapłod-
nione komórki jajowe) można wypłukać u krow ze
szczytow rogów macicznych około 5 dni po owulacji
(3). Brak zarodków lub komórek jajowych w popłu-
czynachmacicznychpozyskiwanych w 7. dnirr po rui
zwłaszcza od krów dobrze reagujących na hormony -
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moze wskazywać na powazne zaburzeniatranspofiu do
maclcy.

Mechaniczne uszkodzenia błony śluzowej macicy lub
przebicia katcterem jej ściany pośrod odnotowanych
u jałowic dawczyńkomplikacji miały znacznie margi-
na]ne. Za lszkodzenien naczyń krwionośnych błorl,v-
śluzowej macicy przemawiała obecność krwi w popłu-
czynach mac ic znych. W badani ach własnych przypad-
ki takie odnotowano l5 (2oń)jałowic. U dwóch jało-
wic natomiast (0.,8.%) doprowadzono do perforacji ścia-
ny macicy w miejscu rozwidlenia jej rogów. Ani me-
chaniczne uszkodzeni a naczyń błony ś luzowej mac i cy,
ani perforacje ściany macicy nie spowodowały rezyg-
nacji z pozyskiwania zarodkow.

Ostatnią niewielką grupę stanowiły 3 (1,2%) sanli-
ce, u których w popłuczynach tlacicznych stwierdzano
obecność duzych ilości śluzu zmieszanego z wydzieli-
ną ropną.

Reasumujap, głównym powodem niepowodzeń no-
towanych podczas pozyskiwania zarodków od jałowic
w wieku powyzej 10 miesięcy stanowi w warunkach
krajowych brak reakcji ltrb niedoslateczna reakcja sa-
nrjc na egzogenne gonadotropiny, Fakt ten wydaje się
wskazywać, że czy nniki e m wymagaj apy m s zc ze go lnej
troski jest odpowiędni dobor oTazpruygotowanie jało-
wic dawczyń zarodków. Odpowiednie przygotowanie
dal,vczyńpowinno uwzględniac z jednej strony ich opty-
malne zywienie, z drugiej stosowanie sprawdzonych
i skutecznych programów lrotmonalnych. Zapewnienie
spójności obrr tyclr elementów wydaje się przy tym
w rviększyrn stopniu dotyczyc dawczyń ras mięsnych.

Czynniki natury technicznej napotykane podczas
pozyskiwania zarodków od jałowic - polegające przede
wszystkim na trudnościach podczas wprowadzania ka-
tetera do macicy -mająznaczenie marginalne. Ich sto-
sunkowo niewielka częstość będzie - po zapewnieniu
optyrnalnych warunków środowiskowych oraz prar,vi-
dłowego homonalnego przygotowania dawczyń czyr1-
nikiem sprzyjającym dalszemu obnizaniu wieku u pod-
dawanych superowul acj i j ałowic.
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