Medycyna Wet. 2008, 64 (4B)

525
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Review

Synchronizacja rui i superowulacja wp³ywaj¹
na funkcje cia³ka ¿ó³tego krowy: czy manipulacje
hormonalne zawsze przynosz¹ oczekiwane efekty?*)
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Influence of estrus synchronization and superovulation on corpus luteum functioning in cattle.
Does hormonal manipulation always provide desirable effects?
Summary
The main function of the corpus luteum (CL) is progesterone (P4) production, a factor which regulates the
estrous cycle and provides proper embryo and fetus development, the hormone that determines the efficiency of
reproduction. Estrus synchronization is one of the basal methods applied in reproductive biotechnics. However,
pharmacological manipulation of the estrous cycle may cause various CL dysfunctions, including abnormal P4
synthesis after superovulation or synchronization of the cycle. In the authors studies the influence of different
methods of estrous synchronization (injection of PGF2á analogues: dinoprost, cloprostenol and luprositiol; or
gestagens treatment: norgestomet) on CL sensitivity to luteotropic factors (LH and PGE 2) was investigated.
With the use of PGF2á analogues the lower action of luteotropic factors on the CL function was demonstrated
in the CL after estrus synchronization. Physiological CL sensitivity to the stimulation was observed in CL from
the cows with norgestomet-synchronized cycles. The only effects of dinoprost on CL functioning in vitro were
conferrable and similar to the natural PGF2á action. Other PGF2á analogues much more powerfully and
differently influenced the cells/tissues of the bovine reproductive tract compared to natural PGF2á action. Lower
P4 production in the CL after hormonal manipulation may cause insufficient protection of the embryo by the
CL products during the first critical pregnancy period and lead to the early termination of pregnancy.
Keywords: prostaglandin F2á, corpus luteum, estrous synchronization, cow

Farmakologiczne sterowanie owulacj¹ i cyklem p³ciowym s³u¿y w praktyce lekarsko-weterynaryjnej do poprawy organizacji rozrodu w du¿ych stadach zwierz¹t, jak
równie¿ stanowi integraln¹ czêæ programów hodowlanych obejmuj¹cych pozyskiwanie i przenoszenie zarodków (5, 27, 30). Do tej pory na wiecie i w kraju opracowano wiele metod synchronizacji rui i superowulacji; nie
s¹ one jednak pozbawione wad. Badania przeprowadzone w wielu wiatowych i krajowych orodkach okreli³y
skutecznoæ ró¿nych preparatów gonadotropowych, gestagenowych oraz analogów/preparatów prostaglandyny
F2á (PGF2á) ze wzglêdu na wyniki synchronizacji rui
u krów (9, 10, 25, 27, 30). Badania te wykaza³y ró¿n¹
skutecznoæ poszczególnych metod biotechniki i stosowanych preparatów hormonalnych, w zale¿noci od kondycji zdrowotnej, warunków ¿ywieniowych i utrzymania,
co ostatecznie rzutowa³o na wyniki synchronizacji rui, superowulacji, jakoæ i liczbê uzyskiwanych zarodków zdolnych do transferu (11, 13, 18, 25, 27). Wiêkszoæ badañ
opisuj¹cych metody synchronizacji i/lub superowulacji
koncentrowa³a siê jednak na wskanikach ilociowych:
*) Referat przedstawiony podczas XI Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Rozród Byd³a; Polanica Zdrój 28-30.06.2007.

skutecznoci superowlacji, skutecznoci i czasu pojawienia siê rui, rzadko uwzglêdniaj¹c wp³yw i mechanizm dzia³ania stosowanych preparatów farmakologicznych na
funkcje ¿yciowe komórek cia³ka ¿ó³tego (CL), jajnika,
jajowodu i macicy w cyklach nastêpuj¹cych po farmakologicznej ingerencji, co mo¿e bezporednio wp³ywaæ na
wczesny rozwój i implantacjê zarodka.

Cia³ko ¿ó³te  regulacja i podstawowe funkcje
Cia³ko ¿ó³te (corpus luteum, CL) jest gruczo³em dokrewnym powstaj¹cym z pozosta³ych po owulacji elementów pêcherzyka jajnikowego: z komórek warstwy ziarnistej i os³onki wewnêtrznej pêcherzyka (6, 12). G³ówn¹
funkcj¹ CL jest produkcja progesteronu (P4), który jest
jednym z najwa¿niejszych czynników kontroluj¹cych cykl
jajnikowy i zapewniaj¹cy w³aciwy rozwój zarodka i p³odu, a wiêc hormonem decyduj¹cym o efektywnoci rozrodu (6). Oprócz komórek steroidogennych, stanowi¹cych
od 25% do 40% liczby wszystkich komórek CL krowy,
w jego sk³ad wchodz¹ tak¿e komórki ródb³onka naczyñ,
komórki tkanki ³¹cznej oraz komórki uk³adu immunologicznego (6, 12). Rozwój i trwanie tego z³o¿onego kompleksu komórkowego podczas cyklu jajnikowego i ci¹¿y
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zale¿ne jest od wielu czynników i podlega z³o¿onym mechanizmom regulacyjnym (15, 17, 21, 22). Bezporednio
po owulacji rozpoczyna siê proces luteinizacji komórek
warstwy ziarnistej i os³onki pêcherzyka zainicjowany
wylewem z przysadki hormonu luteinizuj¹cego (LH).
Hormon luteinizuj¹cy, chocia¿ jest podstawowym hormonem wspieraj¹cym i kontroluj¹cym funkcje CL, nie jest
jedynym czynnikiem decyduj¹cym o jego wzrocie i rozwoju. Podkreliæ nale¿y lokalne mechanizmy regulacyjne wewn¹trz samego CL krowy i rolê auto/parakrynnych
regulatorów, przede wszystkim prostaglandyn (PG) i innych metabolitów kwasu arachidonowego, a szczególnie
PGE2 oraz innych czynników: czynniki wzrostu (IGF-1,
EGF, FGF), hormony peptydowe (oksytocyna, angiotensyna, endotelina-1); steroidy jajnikowe (P4, estrogeny);
cytokiny (czynnik martwicy nowotworu  TNF-á, interferon  IFN-ã) neuromediatory (noradrenalina i inne) (6,
15, 17, 21, 22).
Synteza i wydzielanie P4 zale¿ne s¹ od wzajemnego
stosunku czynników luteotropowych (LH, PGE2, OT, P4,
czynniki wzrostu) do luteolitycznych (PGF2á, cytokiny,
w tym TNF-á, IFN-ã; tlenek azotu, endotelina-1) (6, 15,
17, 21, 22). Przewaga dzia³ania czynników luteotropowych nad luteolitycznymi jest warunkiem niezbêdnym dla
w³aciwego rozwoju i funkcji wydzielniczych CL, implantacji zarodka, prawid³owego rozwoju p³odu, utrzymania
i przebiegu ci¹¿y. Ust¹pienie luteotropowej dominacji, po³¹czone z uwolnieniem z macicy czynnika luteolitycznego, jakim u krowy jest PGF2á, prowadzi do regresji CL
(14, 20). Nieprawid³owoci w wydzielaniu hormonów oraz
innych czynników regulacyjnych, za³amuj¹ce równowagê pomiêdzy dzia³aniem czynników luteotropowych do
luteolitycznych mo¿e prowadziæ do zaburzeñ funkcji CL,
czego skutkiem mog¹ byæ zmiany d³ugoci cyklu jajnikowego (wyd³u¿enie, skrócenie), powstawanie CL rzekomoci¹¿owych, a z drugiej strony  do obni¿onej produkcji P4, co mo¿e byæ przyczyn¹ wczesnej mierci zarodkowej (8, 18). Wiele tych zaburzeñ mo¿e powstawaæ
w wyniku niew³aciwie zastosowanej ingerencji farmakologiczno-hormonalnej podczas zabiegów biotechnologicznych (synchronizacja rui, indukcja superowulacji,
transfer zarodków).

Wp³yw ró¿nych metod synchronizacji rui
i superowulacji na funkcje cia³ka ¿ó³tego
Synchronizacja rui z wykorzystaniem preparatu/analogu PGF2á polega na wywo³aniu regresji istniej¹cego na
jajniku cyklicznego CL. W nastêpstwie tego na jajniku
dochodzi do szybkiego wzrostu pêcherzyków i ich owulacji. Po owulacji na jajniku tworzy siê nowe CL, które
w przypadku skutecznego krycia lub inseminacji powinno zapewniæ odpowiedni poziom syntezy i wydzielania
P4 celem utrzymania ci¹¿y. Pierwsze kilkanacie dni po
zap³odnieniu decyduje o matczynym rozpoznaniu ci¹¿y
i podtrzymaniu funkcji CL. Jak wspomniano wczeniej,
P4 wydzielany przez CL chroni wczesn¹ blastocystê ju¿
podczas jej wêdrówki przez jajowód i dalej w macicy,
zapewniaj¹c zarodkowi ochronê immuno-endokrynn¹ oraz
korzystne rodowisko w macicy. W tych krytycznych dla
zarodka chwilach mechanizmy ochrony luteotropowej
musz¹ byæ wysoko sprawne. Sugeruje siê jednak negatywny wp³yw synchronizacji rui i/lub superowulacji na

funkcje wydzielnicze, czynnociowe oraz morfologiê
komórek pêcherzyków jajnikowych i CL powsta³ych
w cyklu rujowym nastêpuj¹cym zaraz po farmakologicznej manipulacji (7, 19, 28, 29).
We wczeniejszych badaniach w³asnych wykazalimy,
¿e niemal¿e 10-krotnie ni¿sza dawka analogu PGF2á
(50-75 µg/zwierzê cloprostenolu) ni¿ dawka sugerowana
przez producenta i stosowana w praktyce lekarsko-weterynaryjnej wywo³uje jeszcze regresjê CL w rodkowej
i w pónej fazie lutealnej (19). Wykazalimy ponadto, ¿e
czu³oæ CL krowy na luteolityczne dzia³anie analogów
PGF2á wzrasta gwa³townie pod koniec fazy lutealnej (19).
Efekt dzia³ania PGF2á na CL in vivo (4, 19) i in vitro (3,
21, 26) jest zale¿ny od fazy cyklu jajnikowego. Mo¿liwy
jest te¿ wp³yw analogów PGF2á na przep³yw krwi przez
jajnik (1, 2), co mo¿e porednio wp³ywaæ na funkcje
oraz rozwój pêcherzyków jajnikowych i CL powsta³ych
w efekcie synchronizacji rui. Nale¿y wiêc zastanowiæ
siê, czy rekomendowane dawki analogów PGF2á, jak
i stosowane modele synchronizacji rui (dwukrotne podawanie analogów PGF2á w odstêpie 10-14-dniowym, bez
uwzglêdnienia fazy rozwoju CL i pêcherzyków jajnikowych) s¹ w³aciwe i zawsze gwarantuj¹ wysok¹ zap³adnialnoæ w pierwszej rui po synchronizacji, póniejsze
utrzymanie ci¹¿y i w efekcie wysok¹ p³odnoæ i produkcyjnoæ krów. W praktyce zaobserwowano bowiem,
¿e w pierwszej rui po synchronizacji zap³adnialnoæ jest
stosunkowo niska; zdecydowanie lepsze wyniki uzyskano inseminuj¹c krowy w drugiej rui po synchronizacji (10).
Mo¿na wiêc postawiæ pytanie, jaki wp³yw ma zastosowanie analogów PGF2á na nowo powstaj¹ce po synchronizacji CL i jego zdolnoæ (status hormonalny) do utrzymania ci¹¿y.
Badania Wierzchosia i wsp. (29) wykaza³y znaczne
ró¿nice w uwalnianiu hormonów (P4, estradiolu i androgenów) z komórek CL i pêcherzyków jajnikowych u owiec
po synchronizacji rui za pomoc¹ analogów PGF2á oraz po
superowulacji, w porównaniu do zwierz¹t kontrolnych 
ze spontanicznymi, fizjologicznymi cyklami p³ciowymi.
Równie¿ Okada i wsp. (16) wykazali, ¿e po superowulacji u owiec w nastêpnym cyklu tworz¹ siê niekompletne CL  luteal hypoplasia, ze znacznie krótszym okresem trwania i ograniczon¹ syntez¹ i wydzielaniem P4.
Hansen i wsp. (7) porówna³ w swoich badaniach poziom
wydzielania P4 w CL w naturalnym cyklu oraz zsynchronizowanym przy u¿yciu PGF2á. Badania te wykaza³y, ¿e
w CL powsta³ych po synchronizacji rui mo¿e dochodziæ
do zaburzenia steroidogenezy. Urbaniak i Jakowski (27)
analizuj¹c wp³yw stosowania preparatów stosowanych do
synchronizacji rui na wyniki zacieleñ u krów biorczyñ
zarodków sugeruj¹, ¿e zaburzenia wydzielania P4 u krów
mog¹ byæ przyczyn¹ wczesnej mierci zarodkowej i w
konsekwencji rzutowaæ na niedostateczne wyniki zacieleñ (9, 10). Potwierdzaj¹ to badania Shelton i wsp. (18),
w których sugerowano obni¿enie wra¿liwoci CL krów
z niedomog¹ lutealn¹ na czynniki luteotropowe. Ustalenie statusu fizjologicznego CL w 6.-8. dniu cyklu nastêpuj¹cym po synchronizacji rui wydaje siê niezwykle
istotne dla rozwoju i implantacji zarodka szczególnie
u ja³ówek/krów biorczyñ zarodków. Mechanizm powstawania zaburzeñ w wydzielaniu P4 w CL po synchronizacji rui mo¿e uwzglêdniaæ zmianê czu³oci/wra¿liwoci CL
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na endogenne czynniki regulacyjne (LH, PGE2)  tê hipotezê weryfikowano w badaniach w³asnych (23, 24).
Zbadano wra¿liwoæ CL powsta³ych po synchronizacji
rui na czynniki luteotropowe (LH, PGE2) (24) oraz okrelono wp³yw ró¿nych analogów PGF2á na komórki CL
i aktywnoæ motoryczn¹ têtnicy jajnikowej (23). W porównaniu do grupy kontrolnej (ruja spontaniczna) odnotowano s³absz¹ odpowied CL na podawane czynniki luteotropowe (LH, PGE2) u krów poddanych synchronizacji rui z zastosowaniem analogów PGF2á (cloprostenol,
luprositiol). Jednak¿e zastosowanie do synchronizacji rui
preparatu PGF2á (dinoprost) nie wywo³ywa³o tak znacznych objawów niedomogi lutealnej w porównaniu do dzia³ania analogów PGF2á. Zbli¿on¹ do fizjologicznej wra¿liwoæ CL na stosowane stymulatory wykazano w CL krów
po synchronizacji rui przy u¿yciu implantów gestagenowych  norgestomet (23, 24).
W drugiej czêci badañ w³asnych okrelono wp³yw
ró¿nych analogów/preparatów PGF2á stosowanych w synchronizacji rui na steroidogenne komórki CL in vitro,
analizuj¹c ponadto ró¿nice w potencjale dzia³ania poszczególnych analogów/preparatów na komórki poprzez zmiany w wewn¹trzkomórkowym wyp³ywie jonów wapnia
[Ca2+]i (24). Naturalna PGF2á i dinolytic, podobnie jak LH,
stymulowa³y wydzielanie P4 z komórek. Nie wykazano
wp³ywu cloprostenolu i luprositiolu na syntezê P4, wykazano za to bardzo silny wp³yw cytotoksyczny tych preparatów na komórki CL krowy. Naturalna PGF2á oraz wszystkie zastosowane jej preparaty/analogi (dinoprost, cloprostenol, luprositol) stymulowa³y uwalnianie jonów wapnia [Ca2+]i w komórkach CL krowy  najsilniejszy efekt
mia³ jednak luprositiol (23). Wykazany zosta³ równie¿
wp³yw ró¿nych analogów PGF2á na aktywnoæ motoryczn¹ têtnicy jajnikowej, co porednio pozwoli³o okreliæ
wp³yw analogów PGF2á na funkcje jajnika (tworz¹cego
siê pêcherzyka) poprzez ewentualne zmiany w przep³ywie krwi (23). Najsilniejszy efekt kurcz¹cy na têtnicê
jajnikow¹ wykazano po podaniu luprositiolu (23). Tylko
dinoprost okaza³ siê byæ preparatem, którego dzia³anie
jest analogiczne do naturalnej PGF 2á. Cloprostenol,
a szczególnie luprositiol, s¹ analogami znacznie silniej
i odmiennie dzia³aj¹cymi od naturalnej PGF2á na komórki/tkanki uk³adu rodnego krowy.

Podsumowanie
Synchronizacja rui, w zale¿noci od metody i rodzaju
stosowanego preparatu (szczególnie zastosowanie analogów PGF2á), mo¿e obni¿aæ wra¿liwoæ CL na endogenne
czynniki luteotropowe, co mo¿e byæ przyczyn¹ niedomogi lutealnej. Obni¿one wydzielanie P4 w CL krów po hormonalnej ingerencji mo¿e byæ przyczyn¹ niedostatecznej os³ony rozwijaj¹cego siê zarodka przez produkty CL
w pierwszych, krytycznych fazach ci¹¿y, a przez to doprowadzaæ do wczesnej mierci zarodkowej. Jednak¿e po
synchronizacji rui z zastosowaniem implantów gestagenowych lub preparatów naturalnej PGF2á (np. dinoprost)
na jajniku tworz¹ siê CL najbardziej funkcjonalnie zbli¿one do powstaj¹cych spontanicznie, w naturalnych cyklach jajnikowych. Obok stosowania implantów/wk³adów
gestagenowych (CIDR, PRID, Crestar) zasadne wydaje
siê te¿ stosowanie z³o¿onych metod synchronizacji rui (np.
OVSYCH), ³¹cz¹cych podawanie analogów/preparatów
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PGF2á z preparatami/analogami hormonów gonadotropowych (18, 25, 27). Dzia³anie luteolityczne analogów/preparatów PGF2á zostaje wtedy wzbogacone o ochronne/
stymuluj¹ce dzia³anie hormonów tropowych na dojrzewaj¹cy i owuluj¹cy pêcherzyk, co mo¿e póniej wp³ywaæ pozytywnie na formuj¹ce siê po owulacji CL.
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