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Opłac alno śó produkcj i mlęka zale -

Ę w dużym stopniu od prawidłowe-
go rozrodu krow. Warunkiem dobrej
płodności krów jest wczesne rozpo-
częcie cyklicznej funkcji jajników po
porodzie (p.p.), ktorej zewnętrznym
wyrazem jest występowanie rui. Fiz-
jologicznie pierwsza owulacja wystę-
puje 15-20 dnia p.p. U większości
zw ter ząt ni e j e st ona p opr ze dzona zę -

wnętrznymi objawami rujowymi,
a cykl następujący po niej jest prze-

Aktualne poglądy na ziawisko cichei rui u krów*)
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Ryc. 1. Koncentracja progesteronu we krwi po porodzie

w ażnie skrócony (1 5, 29). Następnej
owul acj i tow ar zy szą jlż z r e guĘ zew nętr zne obj awy
rujowe (ryc. 1),

Brak ńi ao 60. dnia po porodzie uznawany jest za
stan patologiczny
go zwyrodnienia
i ciałka żółtego rz

er-
po

Przyczyny cichei rui

*)Opracowanie wykonane w ramach granru KBN 3 PO6K 01ż24



Jawna tuia (n = 3z)

Cicha ruja (n = 12)

209,9 t 50,9a

311,6 t 98,6b

94,3 t 40,4a

53,1 t 23,5b

Tab. 1. Koncentracja progesteronu i estradiolu-l7B w krwi
krów w okresie ruiw zależności od nasilenia zewnętrznych
objawów rujowych G + S) (27)

Objaśnienia: a,b -różnica statystycznie istotna (p < 0,01)

funkami zwierzątruja u bydła jest stosunkowo krótka.
U krów tasy czarno-bińej trwa ona ok. 1 8 godz.,l ja-
łówek jest zręguły o I-2 godz. krótsza (I2,I4). U ok.
20oń I<r ów czas trwani a rui ni e pr zek acza 6 go dz. (I 2) .

Większość krów (ok. 70%) wykazuje objaw} rujowe
w godzinach nocnych (7), co dodatkowo utrudnia wy-
krywanie rui.

Wykazano, ze odsetek wykry§ch ruiw znacznym
stopniu zależl od częstotliwości obserwowania krow.
Przy wykrywaniutaz dziennie przezpół godziny za-
uwazonych zostaje około 60Yo rui,natomiast przy trzy -
krotnej obserwacj i około 90oń (I 4, 3 8). Zaleca się dla-
te go kontrolę rui 3 -4 r azy dzienrtie, każdor azow o pr zęz
przynajmniej 20 -30 min. ( 1 4). W prawidłowo prowa-
dzonych stadach krów mlecznych y9krynik wykrywa-
nia rui powinien wynosic około 80% (],I2).

Wyniki nowszych badah wskazują ze w pewnych
okoliczno ściach cicha ruja może by ć uznana takżę za
stan chorobowy, a nie tylko za skutek nieprawidłowe-
go wykrywania rui. Stwierdzono bowiem, ze w okre-
sie okołorujowym kroorry z cichąrują mają we krwi
istotnie niższę koncentracje estradiolv7B t wyższe
koncentracje progesteronu niz krowy, wykazujące
Wraźnę objawy rujowe (27, 32) (ab. 1).

Opisane zmiany hormonalne związane są głównie
zbłędamt.w żywieniu krów, a zwłaszcza z niedobo-
rem energii na początku laktacji. Często występujący
niedobór energii obniżaczęstotliwość uwalniania (pul-
sów) GnRH zpodwzgórza(35). Powoduje to ograni-
czenię uwalniania gonadotrop in z przysadki, osłabie-
nie wzrostu pęcherzyków jajnikowych i tym samym
zmniejszenie syntezy estrogenów. Murphy i wsp. (19)
ułykazali, ze średnica pęcherzyka dominującego wy-
nosiła 11,8 mm u krów z niedoborem energii w po-
równaniu z l3,7 mm u mvierząt kontrolnych, zywio-
nych zbilansowaną dawką.

Mechanizmy, które prow adzą do zmniejszenia pul-
sacyjnego uwalniania GnRH z przysadki nie zostaĘ
jeszcze dokładnie poznane. Niedobór energii prowa-
dzi do spadku poziomu glukozy, insuliny i insulino-
podobnego czynnlka wzrosfu 1 (IGF- 1 ) oraz do w zr o -
stu koncentracji wolnych kwasów tłuszczowych. Zmia-
ny te mogą wpływać na uwalnianie GnRH. Według
hipotezy Schillo (30), znaczenie moze mi ęc takżę zmie-
niony stosunek tyr ozłny,prekursora noradrenaliny, do
innych aminokwasów. W ostatnich latach badana jest
intensyrvnie rola leptyny, produkowanej przez tkankę
tłuszczową w regulowaniu funkcji jajników u zwie-

rząt. Badania na zwięrzętach laboratoryjnych i świ-
niach wykazĘ, że ptzy niedoborze energii ma miej-
sce najpierw wzrost poziomu leptyny, potem jego spa-
dek (2). Przypuszcza się, ze obnizenie poziomu lepł-
ny powoduje w układzie nerwowym wzrost akłw-
ności neuropepĘdu Y (NPY), który hamuje uwalnia-
nie GnRH p oprzez zmniej szenie wydzielania noradre-
naliny w neuronach (3).

U krów nadmiernie karmionych w okresie zasusze-
nia dochodziprzy niedoborze energii po porodzie do
mobilizacji tŁuszczll i stłuszczenia wątroby. Podczas
lipolizy uwalniany jest zmagazynowany w tkance tłusz-
czowej progesteron, który osłabia objawy rujowe.
Stłuszczeniu wątroby tow ar zy szy sp adek zawarto ści
cholestrotru we krwi i obnizenie syntezy estrogenów
(16). Zależności te przedstawi a ryc. 2.

Wśrod czynników pokarmowych należy rownież
uwzględnió niedobory witamin t związkow mineral-
nych oraz zwiększonę narażęntę wysoko wydajnych
krów na oddziaĘwanie izoflawonów. Dawki pokar-
mowe dl a takich zw ier ząt zaw ier aj ąz re guły dużo p asz
treściwych w celu mozliwie pełnego pokrycia tchza-
potrzebowania energeĘcznego. W skład mieszanek
treściwych dla krów wysoko wydajnych wchodzi za-
rw y czaj śruta s oj ow a, zaw ter aj ąc a dużo izo fl awonów
(datdzeina,.genisteina).Związkiteposiadajązdo,lno§ó
wtązania się z receptorami estrogenowymi i dzięki
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Ryc. 2. Mechanizm wpływu mobilizacji tłuszczu w
poporodowym na występowanie cichej rui
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temu mogą działaó podobnie jak endogenne estroge-
ny (dzińanie agonistyczne) lub jak antagoniści estro-
genów, blokując receptory estrogenowe (I,4). U byd-
łaprzeważa, jak się wydaje, działanie antagonistycz-
ne. Izoflawony wpływająrowniez na syntezę estroge-
nów. Stwierdzono, że in vitro hamują one aktywność
aromatazy, kluczowego enzymu w ptzemianie andro-
genów do estrogenów w tkankach łoźryska ludzkiego
(zĄ.Wydaje się, ze zmniejszenie syntezy estrogenów
pod wpĘwem izofl awonów oraz ich antagonistyczne
działanię w stosunku do endogennych estrogenów
może być istotną przy czyną osłabienia obj awow ruj o -

wych u wysoko wydajnych krów. Zagadntenie to wy-
maga jednak dalszych badań.

Zjawisko cichej rui jest powszechne u wysoko wy-
dajnych krow. Jest to zvvlązanę z częstszymwystępo-
waniem u takich zwierząt niedoborów energii (27 ,32).
Przypuszcza się równiez istnienie swoistego, antago-
nistycznego wpĘwu wysokiej produkcji mleka na
wykazyw an ie zew nętr znych obj awów ruj owy ch (22) .

Osłabienie lub brak objawów rujowych mogą być
równiezzwiązanezoddziaŁywaniemróżnychczynni-
ków streso!\Tch. Częstotliwo ść występowania cichej
rui jest dużaw oborach, w których stosowane są elek-
tryczne tresery (23), Pod wpływem stresorów docho-
dzi do wzrosfu koncentracji endogennych opioidów
(B- endorfi na, enkefaliny) or az koĘzolu, które hamu-
jąwydzielanie gonadotropin (34). Schmid i wsp. (31)
wykazalt, ze stosowanie antagonisty endogennych
opioidów naloksonu istotnie zwtększa efektywno ść
Ięczenia cichej rui dopochwowymi spiralami zawlę-
raj ącymi progesteron (PRID).

Na występowanie cichej rui wywierająrównież
wpływ warunki uttzymanta. Wykazano, że częstotlt-
wość występowania cichej rui jest większa u krów
utrzymywanych na uwięzi ntż l zwierząt w oborach
wolnowybiegowych (22), natomiast ruch stymuluj e
funkcj ę j aj nikow, łatwiej sze j e st równiez wykrywanie
rui (tolerowanie obskakiwania). Znane jest równiez
zjawisko biosĘmulacji. Obecnośc buhaja w stadzie
oraz innych krów w rui powoduje nasilenie zewnętrz-
nych objawów rujowych (12).

Najwięcej przypadków cichej rui stwierdza się
w okresie zimy i wczesnej wiosny, co związane jest
z pogofszeniem warunków żywienta t lttzymania
w tych okręsach (7,22). Pewne znaczęnie moze mieć
tu również zwiększone uwalnianie melatoniny wsku-
tek skrócenia dnia świetlnego i jej hamujący wpĘw
na uwalnianie GnRH z podwzgórza (I0).

Zapobieganie i leczenie

Generalnie postępowanie przeciwd ziałające wystę-
powaniu cichej rui polega w pierwszym rzędzie na
dążeniu do usunięcia przyczyn a więc zwiększeniu
częstotliwo ści wykrywania rui, prawidłowym rywie-
nie krów usunięciu czynników stresowych itd,

Efektywność wykrywania rui próbuje się zwiększyć
poprzęz stosowanie różny ch metod pomocniczych.

Największe znaczęniew ułatwieniu wykrywania krów
w rui ma kalęndatzruj oury, Prowadzony systematycz-
nie pozwal a na przew idywanie wystąpienia następnej
rui u danej krowy. Pewne znaczęnie ma wykrywanie
krów w ruizapomocąbuhajów próbnikow u których
operacyjnie usunięto część nasieniowodów i skiero-
wano prącie na bok (7, 12, 14). W dużych oborach
wolnowybiegowych do wykrywania krów w rui sto-
sowane są c or az częściej pedometry Qiczniki kroków).
Są to elektroniczne lrządzenia, które sąza|<Ładane na
końcąmę tylnąpowyżej stawu skokowego. AkĘwność
ruchowa mvierzęcia, mierzona Itczbąkroków na go-
dzinę, j e st o dczyĘw ana p o dczas doj ów i pr zekaryw a-
na do komputera, Krowy w rui wykonująw ciągu go-
dztny 3-4 raryl więcej kroków niż zwierzęta w fazie
lutealnej cyklurujowego (14). Dokładność tej metody
waha się od 760ń do 90oń (II, 25),Inne metody, jak
lrządzenia KaMaR i Heat-Watch-System oraz pasty
ogonowe do wykrywania krów tolerujących obskaki-
wanie, pomiar oporu śluzu pochwowego, pomiar tem-
peratury ciała lub mleka oraz obserwowanie krów
w nocy przy pomocy kamer nie znalazĘ szęrszego za-
stosowania (1,12,14).

U rwierzątz ciałkiemżółĘmna jajniku mozna sto-
sowaó indukowanie rui prostaglandyną Fra (PGFra)
lub jej analogami. Metoda ta wyparła stosowane wcześ-
niej szeroko manualne wyłuszczanie ciałka żółtego,
które moze powodować krwawienia z jajnka oraz zros-

§ jajnika z jego torebką(13), Po podaniu PGFra ruja
występuje u około 70% (60-90oń)Wów, a odsetek za-
cieleń waha się od45oń do 80% (I1,2l). Czas wystą-
pienia rui po podaniu PGF ra zaleĘ od fazy rozwoju
pęcherzyków na jajnikach. Rozwój pęcherżyków ma
charakter falowy, u krów występują zazv,ryczaj 2 fale
pęcherzykow, w których mozna wyróżnió pęcherzyk
dominujący i pęcherzyki podporządkowane (28). Jeś-
li iniekcja PGFra nastąpi w okresie, kiedy pęc!"!ry!
dominujący jest rozwinięĘ ruja uystąpi po 3-4 dniach,
jeśli w innym okresie - ruja pojawi się poźniej. Po
3-4 dntach od podania PGFra ruje wykazuj ę ok.75oń
krów, natomiastw ciągu 7 dńi 85-90ońkłów (9). Indu-
kowanie rui PGFra u krów z cichąrująpozwala na
istotne skró cenie ókre su między ciĘowego (2 0).

Obok terapeutycznęgo stosowania preparatów
PGFra cotaz większą uwagę wzbldzająw ostatnich
latach programy prostaglandynowe (9, 26,36). Prze-
widuj ą one system aĘ czne stosowanie prostaglandyn
u w s zy stki c h, pr zeznaczony ch do unas i enn iania zw te -
rząt.CelemĘchprogramów jest indukowanie rui i jej
s5mchroniz acja. IJmożliwia to zmniej szenie nakładu
czasu potrzebnego na wykrywanie rui lub w przypad-
ku unasienniania w stĄm czasie po podaniu hormo-
nu - całkowite zrezygnowanie z wykrywania rui. Pre-
paraty PGF,a podawane są najczęściej w odstępie
II-I4 dni, Krowy sąunasienniane po wykryciu obja-
wów rujowych lub 72 i96 godzin po podaniu prosta-
glandyny (9). Pursley i wsp. (26)przedstawili koncep-
cj ę pro gramu synchronizacj i owulacj i (Ovsynch ) przez



Tab.2. Program synchronizacji owulacji u krów Ovsynch (26)

inseminacja 24 h

po GnRH

sto sowanie preparatów GnRH i P GF ra (tab . 2) . P o da-
wanie GnRH ma spowodować synchronizację toz-
woju pęcherzyków i umożliwić unasiennianie w jed-
nym tylko terminie bez konieczności wykrywania rui.
W piśńiennictwie polskim progTamy te zostaĘ opi-
sane szczegółowo przezZbylta i Jaśkowskiego (36),

Wpływ stosowania programów prostaglandynowych
lub pro gramu Ovs5mch na płodno ść krów j est sprzecz-
ny (6,33), dlatego w chwili obecnej nie mozna ich
jeszcze zalecaó do powszechnego stosowania.

Z pr ze dstawi one go pr ze gląól pi śmi enni c twa wyri -
ka, że cicha ruja jest jednym z głównych problemów
w rozrodzie krów mlecznych. W ostatnich latach zmię-
nia się pogląd na etiopatogefięzę tego schorzel7la.
Występowanie cichej rui nie jest związane tylko z nie-
dostatecznym jej wykrywaniem, bowiem za istotne
lw aża się również przyczyny żywieniowe (niedobory
energii, nadmiar izoflawonów). U Iłów z cichą rują
u których na jajniku stwierdza się ciałko żóhe, dobre
efekĘ przynosi indukowanie rui prostaglandynąF ra
lub jej analogami. Jest to jednak leczenie objawowe,
a nie pr zy crynowe. W stadach krów mleczrrych, w któ -

rych często występuje zjawisko cichej ru1należy dla-
tego dĘyć do przede wszystkimpoprawienia efekfi-
no ś ci wykrywania rui or az do minimaltzacji o ddziĘ -
wania czynnikow sprzyj aj ących,
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