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Relationship between the stage of development of cOrpus !uteum and progestetone concentlation
and plegnancy rate in embryo tecipients

Summary
The aim of the study was to discover the relationship between the degree of corpus luteum deve|opment and

progesterone level - and pregnancy results in embryo recipients.
The study was carried out on 382 recipients including 351 heifers and 31 cows. The degree of corpus luteum

development on the ovary closest to which the embryo had been placed was evaluated by palpation before ET
intervention. The degree of the development was denoted as one (+) to three (+++) pluses. In 36 recipients the
progesterone concentrations in blood serum was determined by radio-immunological method on the day of ET
and during 5 subsequent days. The lowest pregnancy rate in heifers as well cows was found in the recipients
lvith the lowest degree of corpus luteum development (denoted by one plus). The highest pregnancy rate wa§
observed in heifers in which the development of corpus luteum was denoted by three pluses. The obtained
results indicate that the pregnancy rate in the recipients increased along with corpus luteum enlargement. The
relationships between progesterone concentrations and the pregnancy rate were not proven statistically. Pa|pa-
tion evaluation of corpus luteum size in recipients may be of some predictive value in bovine embryo transfer.
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Wprawdzie zainteresowanie embriotransferem u bydła nieniu, okres pomiędzy 4. a9. dniempo zapłodnieniu, okres
w naszym kraju jest w ostatnich latach niewielkie, ale na matczynego rozpoznania ciazypomiędzy 14. a 17. dniem,
świecie ta technika rozrodu jest w dalszym ciągu szeroko późny okres embrionalny pomiędzy żB. a 42. dniem ciąży.
rozpowszechniona. Jaśkowski i wsp. (3) podaja" żęw 2003 r. O mozliwościach sekrecyjnychciałkażółtego świadczy po-
dawczyniami zarodków w Polsce było zaledwie 68 krów, średnio stopień jego rozwoju. Sarlori i wsp. (7) wskazują
natomiast na świecie np. w 2000 r. było 113 05B dawczyh nazależnościpomiędzywielkościąowulującegopęcherzyka
i przeniesiono więcej niż pół miliona zarodków. Embrio- a wielkością ciałka żółtego i stęzen iem progesteronu, choć
transfer u bydła, jako rnetoda rozrodu, wymaga ciagłego te zależnoścl inaczej kształtowały się u jałówek, a inaczej
doskonalenia, a zwłaszcza poprawy skuteczności, Jest on u krów będących w laktacji, zwłaszczawysol<o wydajnych.
warunkowany wieloma czynnikami, niędzy innymi: właś- U krów stwierdzono większe rozmiary ciałka zółtego w po-
ciwym doborem dawczyń iblorczyń, stopniem zsynchro- równaniu z jałówkami, ale mniejsze stęzenie progesteronu
nizowania ich cyklu rujowego, jakością i stadium rozwoju w 6. dniu po owulacji . Zdanjęm wymienionych wyżej au-
zarodka, rodzajem przenoszonego zarodka śwteży czy torów, prawdopodobnąprzyczynąróżnic w stęzeniu pro-
mrożony. W przypadku biorczyń jednym z istotnych czyn- gesteronu był większy metabolizm progesteronu u krów niz
ników wpływających na wyniki zacieleń jest poziom pro- ujałowek. Byłobywskazane,abyprzykwalifikowaniukrów
gesteronu we krwi, choć zauważa stęróżnlcę zdań w tym lub jałówek na biorczynie zarodkow brano pod uwagęłapz-
względzie. Jaśkowski i wsp. (2) wskazują na brak zależ- nie wynik ultrasonograficznego badania jajników oraz po-
ności pomiędzy stęzeniem progesteronu w dniu transferu ziomprogesteronu. Jednakzewpraktycenajczęściej okreś-
zarodka a wynikami zacieleh. Odmienny pogląd prezentu- 1a się tylko stopień rozwoj u ciałka żółtego poprzez badanie
jąNishigai i wsp. (5), którzy wykazali, że ubiorczyn ze palpacyjne.
stęzeniem progesteronu we krwi ponizej 2,5 nglml w dniu Celem badań było określenie zależnościpomiędzy stop-
transferu zarodka odsetek zacię7ęn kształtował się na po- niem rozwoju ciałka zółtego i poziomem progesteronu a wy-
ziomie 35,Joń, alblorczyń ze stęzeniem progesteronu po- nikami zacielehbiorczyń zarodków.
wyżej 2,5 nglml - na poziomie 56,9o^. Badania z ostatnich
7ai 1I",6',])jednoznaóznie dowodzą istotnej roli progeste- Matetiał i metOdY
ronll W 1o3w9ju zarodka i w utrzYmaniu ciązY. InskeeP (1) Badania przeprowadzono na 382 biorczyniach, w tym na 351
wytożnia'4 okresy krytyczne, w których poziom progeste- jałówkach i'31 lirowach, w l1 oborach. PrŹeprowa dzóno je przy
ronu moze decydowaó o przeżycill zarodka. Sąnimi: wczes- współpracy z ],ekarzami weterynarii, l-utynowo wykonującymi
ny poowulacyjrry okres przed upływem 6. dnia po zapłod- zabiegi embriotransferu. Po wstępnej selekcji zwierząt, badaniu



kliniczrym i przygotowaniu hormonaln}rm kwalifikowa-
nojałówki i krowy na biorczynie zarodkóq do których
przenoszono zarodki mrozonę. W zdecydowanej więk-
szości (ponad 75oń) przenoszone zarodki były w sta-
dium moruli, a pozostałe w stadium wczesnej blasto-
cysty lub blastocysty, Zarodki były bardzo dobrej lub
dobrej jakości. Przygotowanię hormonalne polegało na
domięśniowlłrn podaniu 2 dawek Bioestrovetu (po 2 ml)
w o dstępie 1 1 -dniowym. P rzed zabte giem embriotrans-
feru określano palpacyjnie stopień rozwoju obecnego
na jajniku ciałkażółtego, Rozwój ten określano w skali
od jednego (+) do trzech (+++) plusów. Ciałko zółte
oznaczone jednym plusem było słabo, dwoma średnio,
a trzema dobrze rozwinięte .Przęz dobrze rozwinięte ro-
zumiano ciałko żółte duze, dobrzę wyczuwalne o jędr-
nej konsystencji,przez słabo rozwinięte: małe, trudniej
wyczuwalne, zaj muj ące mn iej niż trzeciączęść wielkoś-
ci jajnika. Zarodek umieszczano w fogu macicy ipsila-
teralnie w stosunku do ciałka żółtego, Od 36 biorczyń
fiałówek) pobrano próbki krwizżyły szyjnej zewnętrz-
nej , celem om aczenia stęzenia progesteronu. Próbki krwi
pobierano w dniu embriotransferu czterokrotnie go-
dzinę przed zabiegiem otazw 5., 8. i 11. godzinie po
zabiegl, atakże przez następne 5 dni rano i wieczo-
rem. Oznaczęń stęzenia progesteronu dokonyłvano w su-
rowicy krwi metodą radioimmunol o gicznąprzy uży cill
zestawu handlowego RIA Progesterone [l25I] Spectria
(Orion Diagnostika) - czułośc metody < 0,3 nmol/l.
Wpływ r ozw ażany ch czynników na prawdopodob i ęń-
stwo zacielen iabiorczyitanalizowano retrospekty,wnie.
badając przy pomocy testu chi-kwadrat niezalezności
cechy,,cielność" (,,cielna" lub,,niecielna") od odpowied-
nio cechy,,stopień rozwoju ciałkażółtego" (3 klasy) lub
cechy ,,poziom progesteronu" (klasa L lub H), Poziom
progesteronu w dniu 0 (w dniu przeniesienia zarodka)
ustalono dla każdej biorczyni obliczając średnią z czte-
rech wykonanych oznaczeil,. Przeciętny poziom proge-
steronLl w osoczu kr-wi w dniach 0-5 ustalono obliczając
średnią ze wszystkich oznaczeh wykonanych dla danej biorczy-
ni. Obserwacj e przyporzalkowywano do klasy ,,L" jeśli poziom
progestel,onu w osoczu biorczynibyl lliższy niżprzeciętny w ba-
danej grupie, a do grupy ,,H" w pozostałych przypadkach.

Wyniki iomówienie
Zarówno wśród jałówek, jak i krów najmniejszy odse-

tek zacieleń odnotowano w grupie b1,orczyit, u których
stwierdzono najsłabiej rozwinięte ciałko żołtę oznaczone
jednym plusem (tab. 1). Największy odsetek zacieleń od-
notowano zaś w grupie jałówek, u których rozwój ten ozna-
Qzono tTzęma, a w grupie krow dwoma plusami. Zależnośc
między stopniem rozwoju ciałka żółtego a odsetkiem za-
cjeleń biorczyh była statystycznie istotna (p < 0,001) dla
jałówek (ab. 1). Uzyskane wyniki badań, zwłaszczau ja-
łówek, świadczą o tym, ze im ciałko żółte było bardztej
rozwinięte, tym większy był odsetek zacieleń biorczyń.
Wyniki te sązgodne zbadaniamiinnych autorów, Nishigai
i wsp. (5) równiez stwierdzili większy odsetek (55,3oń) za-
cieleń biorczyh, u których ciałko żółte było odpowiednio
duze, w porównaniu zbiorczyniami, u których ciałko żółte
było słabo wykształcone (44,4Yo). Natomiast Jaśkowski
i wsp. (2) najlepsze wyniki zacieleń biorczyń notowali wów-
czas, kiedy ciałko żółte mtało wielkość ziarna pieprzu
(13,6%) lub grochu (58,3%). Analiza statystyczna wyka-
zała brak zależności pomiędzy stęzeniem plogesteronu
a wynikami zacieleń bio rczyi (tab. 2). W badaniach niniej -

szych brano pod uwagę średnie stęzenie progesteronu
w dniu przenoszeniazarodkaorazw następnych 5 dniach,
które kształtowało się odpowiednio na poziomie:2,8 nglml

Tab. 1. Wyniki zacieleń biorczyń w zależności od stopnia rozwoju ciał-
ka żółtego

Objaśnienie: * prawdopodobieństwo, ze wyniki zacięIęfi sąniezalezne od
wielko ści clałka żółtego, o s zacowane testem chi-kwadrat

Tab. 2. Wyniki zacieleń biorczyń w zależności od poziomu progesteronu

Objaśnienia: * warlością graniczną na podstawie której biorczynie przy-
dzielano do grupy L lub H była koncentracja progesteronu w surowicy krwi
równa 2,8 ng/ml dla dnia ,,0" oraz odpowiednio 4,3 ng/ml dla dni 0-5;
** prawdopodobieństwo, że wyniki zacieleń sąniezależne od poziomu pro-
gesteronu, oszacowanę testem chi-kwadrat

oraz 4,3 ng/ml. Na brak zalezności pomiędzy wynikami za-
cieleń biorczyh a stęzeniem progesteronu w dniu transferu
zarodka wskazująbadania Jaśkowskiego i wsp. (2), atakże
Kamimury i wsp. (4). NatomiastNishigai i wsp. (5) wyka-
za|i taką za7ezno ś ć, stwierdzaj ąc wi ęks zy o ds etek zaciel eń
u biorczyń, u których stęzenie progesteronu w dniu prze-
noszenia zarodkabyło wyższe niż2,5 ng/ml.

W podsumowaniu na7eży stwierdzić, ze palpacyjna oce-
na stopni a ro zwoj u ciałka żółte go blor czy ń może by c przy -
datna w prognozowaniu efektów embriotransferu.
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Stopień tozwoju
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Kn

cielne
n (%)

lwy

n ieciBlne
n (%)

Jał(

Gielne
n (%)

wki

n iecie lne
n (%)

Słabo rozwinięte (+)

Ś rednio rozwinięte (++)

Dobrze lozwinięle (+++)

1 (50)

17 (89)

5 (50)

1 (50)

2 |1,1|

5 (50)

6 (18)

71 (40)

90 (63)

26 (82)

1 06 (60)

52 (37)

Razem 23 (74l 8 (16) 167 (48) 1 84 (52)

wartość teslu chi-kwadral 5,9854 28,8342

Ptawdopodobieństwo 
* 0,0502 < 0,001

Poziom plo0eslelonu*

Dzień 0

Liczba biorczyń

cielne I niecielne

Dni0-5

Liczba biotczyń

cielne I niecielne

Niski (grupa L)

Wysoki (grupa H)

4

8

12

14

6

6

11

15

wartość testu chi-kwadrat 0,5536 0,1965

Prawdopodobieństw0* 
* 0.4568 0,6576


