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Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ* και Μ. ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗ
TREATMENT OF OVARIES ATROPHY IN HEIFERS AND COWS
I. TREATMENT OF OVARIES ATROPHY WITH PREGNANT MARE'S SERUM
GONADOTROPIN OR HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN
By
C. SE 1TAR1D1S and M. STRAVARIDIS
SUMMARY
The results of ovaries atrophy treatment by I.V. injection of 1000 I.U pregnant mare's
serum gonadotropin (PMSG) or 1000 I.U human chorionic gonadotropin (HCG) in 34 heifers
and 33 cows, are described.
16 out of 22 heifers, that is 72.7% treated with PMSG and 50% of the 12 heifers treated
with HCG had oestrus 21 days post injection. Pregnancy after the first insemination was 40.9%
and 41.7% respectively.
13 out of 18 cows, that is 72.2%, treated with PMSG and 12 out of 15 cows, that is 80%,
treated with HCG had oestrus 21 days post injection. Pregnancy after the first insemination
was 66.7% and 80.0% respectively.
Totally from 40 heifers and cows treated with PMSG 72.0% had oestrus and 52.0% were
pregnant while 27 heifers and cows treated with HCG 66.3% had oestrus and 62.9% were preg
nant. These differences are not statistically significant.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προς θεραπείαν της ατροφίας ωοθηκών (Atrophy of ovaries, atrophie
der ovarien) χρησιμοποιούνται, ώς γνωστόν, αί γοναδοτρόποι και οιστρογόνοι όρμόναι (Aehnelt und Konermann 1969, Asdell 1949,
Liebetrau 1958, Dannenberg 1961, Fiorello e Ugo

Bühner

und

1968, Kudliac 1967, Ro-

* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 'Αγία Παρασκευή
'Αττικής.
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berts 1971, Σεϊταρίδης 1971). Αι τελευταΐαι προκαλούν, κατά τον Roberts
(1971), οργασμον ά ν ε υ ώ ο θ υ λ α κ ι ο ρ ρ η ξ ί α ς και, κατά τον Dan
neberg (1961), κυστικήν έκφύλισιν των ωοθηκών. Ή δι' ορμονών θεραπεία
της ατροφίας ωοθηκών δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κατά τους Padedis (1964) και Kudlac (1967), μόνον κατόπιν αποκαταστάσεως των φυ
σιολογικών συνθηκών διατροφής, περιποιήσεως και ένσταυλισμοϋ καί,
κατά τον Jöchle (1967), κατόπιν χορηγήσεως βιταμινών, ανόργανων αλάτων
και ιχνοστοιχείων.
Άντικείμενον της παρούσης εργασίας αποτελεί ή δι όρογοναδοτροπίνης (Pregnant mare's serum gonadotropin/PMSG) ή χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης (Human chorionic Gonadotropin /HCG) θεραπεία τής
ατροφίας ωοθηκών άνευ βελτιώσεως τών συνθηκών διατροφής, περιποιή
σεως καί ένσταυλισμοϋ καί χορηγήσεως βιταμινών, ανόργανων αλάτων καί
ιχνοστοιχείων.
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το ύλικόν τής παρούσης εργασίας αποτελείται έκ 34 μοσχίδων καί 33
αγελάδων. Αι μοσχίδες ήσαν ηλικίας 16-20 μηνών καί αί αγελάδες 3-10
ετών. Αί τελευταΐαι ετεκον προ 3-7 μηνών. Ή θρεπτική κατάστασις τών
μοσχίδων ήτο σχετικώς καλή καί ή τών αγελάδων καλή εως πολύ καλή.
Έ κ τών 34 μοσχίδων, αί 32 καί έκ τών 33 αγελάδων, αί 24 ήσαν φυλής μέ
λαινης ποικιλοχρόου, ένώ αί ύπόλοιπαι 2 μοσχίδες καί 9 αγελάδες ήσαν
φυλής φαιας τών "Αλπεων. "Απασαι αί μοσχίδες καί αί αγελάδες ύπεβλήθηθησαν, εις διάστημα 8 ήμερων, εις δύο εξετάσεις δια τοΰ απευθυσμένου.
Αύται έπαρουσίαζον, κατ' άμφοτέρας τάς εξετάσεις, ώοθήκας άνευ (γραφειανών) ώοθυλακίων καί ωχρών σωματίων καί μήτραν μέ χαλαρας συστάσεως
τοιχώματα. 'Αμέσως μετά τήν τελευταίαν, διά του απευθυσμένου έξέτασιν, έχορηγήθησαν ενδοφλεβίως, εις τάς 22 μοσχίδας καί τάς 18 αγελάδας,
1000 U.I. ορογοναδοτροπίνης (Gestyl) καί εις τάς 12 μοσχίδας καί τάς 15
αγελάδας, 1000 U.I. χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης (Pregnyl ή Primogonyl).
Ώ ς κριτήρια επιτυχούς θεραπείας ελήφθησαν ή έμφάνισις του οργα
σμού εντός 21 ήμερων Post Injection (Ρ. Inj.) καί ή εγκυμοσύνη τής πρώτης
σπερματεγχύσεως.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα αναγράφονται εις τους πίνακας Ι, II καί III.
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Πίναξ Ι. 'Οργασμός και εγκυμοσύνη εις μοσχίδας με άτροφίαν ωοθηκών
κατόπιν ενδοφλεβίου χορηγήσεως όρογοναδοτροπίνης ή χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης.

Όρμονικόν σκεύασμα

Αριθμ.
μοσχίδ.

Έμφάνισις
οργασμού εντός
21 ήμ. Ρ. Inj.
'Αριθμ.

%

'Εγκυμοσύνη
πρώτης
σπερματεγχύσεως
Άριθμ

%

Όρογοναδοτροπίνη

22

16

72,7

9

40,9

Χοριακή γοναδοτρόπος
ορμόνη

12

6

50,0

5

41,7

34

22

64,7

14

41,2

Σύνολον

Ώ ς συνάγεται εκ του πίνακος 1 εκ τών 22 μοσχίδων, αί όποΐαι ελαβον
όρογοναδοτροπίνην, αί 16 (72,7%) και εκ τών 12 μοσχίδων, αί όποΐαι ελα
βον χοριακήν γοναδοτρόπον όρμόνην, αί 6 (50,0%) έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Ρ. Inj. Αί 9 (40,9%) έκ τών μοσχίδων της πρώτης
ομάδος και αί 5 (41,7%) έκ τών μοσχίδων της δευτέρας τοιαύτης συνέλαβον
κατά την πρώτην σπερματέγχυσιν. 'Επιπροσθέτως 4 μοσχίδες, αί όποΐαι
έπαρουσίασαν μέν όργασμόν κατόπιν χορηγήσεως όρογοναδοτροπίνης άλ
λα δέν συνέλαβον κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν, εμεινον εγκυαι κατά
τήν τρίτην σπερματέγχυσιν, μετά ένδοφλέβιον χορήγησιν, συγχρόνως με
τήν σπερματέγχυσιν, 1000 U.I. χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης.
Έ κ τών 18 αγελάδων, αί όποΐαι ελαβον όρογοναδοτροπίνην, αί 13
(72,2%) και έκ τών 15 αγελάδων, αί όποΐαι ελαβον χοριακήν γοναδοτρόπον
όρμόνην, αί 12 (80,0%) έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Ρ. Inj.
Αί 12 (66,7%) εκ τών αγελάδων νης πρώτης ομάδος και ci 12 (80,0%) έκ τών
αγελάδων της δευτέρας τοιαύτης συνέλαβον κατά τήν πρώτην σπερματέγ
χυσιν (Πίναξ II).

—102

—

Πίναξ II. 'Οργασμός και εγκυμοσύνη εις αγελάδας με άτροφίαν ωο
θηκών κατόπιν ενδοφλεβίου χορηγήσεως όρογοναδοτροπίνης ή χοριακής
γοναδοτρόπου ορμόνης.

Όρμονικόν σκεύασμα

'Αριθμ.
άγελ.

Έμφάνισις
οργασμού εντός
21 ήμ. Ρ. INJ.
'Αριθμ.

Όρογοναδοτροπίνη
Χοριακή γοναδοτροπος
ορμόνη
Σύνολον

'Εγκυμοσύνη
πρώτης
σπερματεγχύσεως

0/
,0

'Αριθμ.

0

18

13

72,2

12

66,7

15

12

80,0

12

80,0

33

25

75,7

24

72,7

Πίναξ III. 'Οργασμός και εγκυμοσύνη εις μοσχίδας και αγελάδας με
άτροφίαν ωοθηκών κατόπιν ενδοφλεβίου χορηγήσεως όρογονανδοτροπίνης ή χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης.

Όρμονικόν σκεύασμα

'Αριθμ.
μοσχ.
& αγε
λάδων

Έμφάνισις
οργασμού εντός
21 ήμερώ\ ' Ρ. INJ.
Άριθ,

°/

'Εγκυμοσύνη
π| )ώτης
σπερματεγχύσεως
'Αριθμ.

0

Όρογοναδοτροπίνη
Χοριακή γοναδοτροπος
ορμόνη
Σύνολον

/ο

40

29

72,0

21

52,0

27

18

66,3

17

62,9

70,15

38

56,7

67

47

Συνολικώς, ώς έμφαίνηται εκ του πίνακος III, έκ τών 40 μοσχίδων και
αγελάδων, αϊ όποΐαι ελαβον όρογοναδοτροπίνην, έπαρουσίασαν όργασμόν
αί 29 (72,0%) και συνέλαβον αί 21 (52,0%), ενώ έκ τών 27 μοσχίδων και α
γελάδων, αί όποΐαι ελαβον χοριακήν γοναδοτρόπον όρμόνην, ένεφάνισαν
όργασμόν αί 18 (66,3%) και εμεινον εγκυαι αί 17 (62,9%). Αί διαφοραί
δέν είναι σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ς
σημαντικαί.
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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
Ή εγκυμοσύνη, δια όρογοναδοτροπίνης και χοριακής γοναδοτρόπου
ορμόνης, άνήλθεν, εις τάς μοσχίδας, εις 40,9% και 41,7% αντιστοίχως.
Ό Kudlac (1967) εσχεν, δια όρογοναδοτροπίνης, 50% και 58,3% έγκυμοσύνην, ένώ ό Asdell (1949) αναφέρει, δια χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης,
55% έγκυμοσύνην.
Εις τάς αγελάδας ή εγκυμοσύνη άνήλθεν δια μέν της όρογοναδοτροπίνης εις 66,7%0, δια δε της χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης είς 80%. Οί
Fiorello και Ugo (1968) και ο Kudlac (1967) έπέτυχον, δια όρογοναδοτρο
πίνης, 33,3% και 90,9% και ό Asdell (1949) και οί Fiorello και Ugo (1968),
δια χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης, 50% και 58,3% έγκυμοσύνην αντι
στοίχως.
Τό ποσοστόν εμφανίσεως οργασμών και τό τοιούτον εγκυμοσύνης
άνήλθον, συνολικώς, εις τάς μοσχίδας και αγελάδας, δια μέν της όρογοναδοτροπίνης είς 72% και 52%, δια δέ της χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης,
είς 66,3%0 και 62,9% αντιστοίχως. Έ κ της συγκρίσεως τών ποσοστών τού
των προκύπτουν μέν διαφοραί (5,7% και 10,9% αντιστοίχως), αί όποΐαι
όμως δέν εΐναι στατιστικώς σημαντικαί. Φαίνεται δτι τό είδος της γονα
δοτρόπου ορμόνης δέν επηρεάζει, είς τάς περιπτώσεις ατροφίας ωοθηκών,
τό ποσοστόν οργασμών και εγκυμοσύνης.
Τα ανωτέρω έπιτευχθέντα αποτελέσματα θεραπείας της ατροφίας ωο
θηκών, τόσον δια όρογοναδοτροπίνης, όσον καί διά χοριακής γοναδοτρόπου
ορμόνης, δέν κρίνονται, ιδία εις τάς μοσχίδας, ικανοποιητικά. Ή δρασις
τών γοναδοτρόπων ορμονών, είς τάς περιπτώσεις ατροφίας ωοθηκών,
εξαρτάται έκ της λειτουργικής καταστάσεως τών ωοθηκών** καί έκ τής
διατροφής, περιποιήσεως καί λοιπών παραγόντων του περιβάλλοντος.
Ή βελτίωσις όθεν, τής διατροφής, περιποιήσεως καί λοιπών παραγόντων
τοΰ περιβάλλοντος, π ρ ο τής χορηγήσεως όρογοναδοτροπίνης ή χοριακής
γοναδοτρόπου ορμόνης, αποτελεί άπαραίτητον προϋπόθεσιν, εις τάς πε
ριπτώσεις ατροφίας ωοθηκών, διά τήν έπίτευξιν ικανοποιητικών αποτελε
σμάτων.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Περιγράφονται τά αποτελέσματα θεραπείας τής ατροφίας ωοθηκών
διά 1000 U.I. όρογοναδοτροπίνης, ενδοφλεβίως ή 1000 U.I. χοριακής γονα
δοτρόπου ορμόνης, ένδοφελβίως εϊς 34 μοσχίδας καί 33 αγελάδας.
** Κατά τους Casida e: al (1943) ανταποκρίνονται είς τήν δια γοναδοτρόπων ορμονών
θεραπείαν έκ των μοσχίδων καί αγελάδων με άτροφίαν ωοθηκών μόνον έκεΐναί, αί όποΐαι
παρουσιάζουν εις τάς ώοθήκας «μικρά» — κλινικώς μη διαπιστούμενα πάντοτε — ώοθυλάκια.
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Έ κ τών 22 μοσχίδων, αί όποΐαι ελαβον όρογοναδοτροπίνην, αί 72,7%
και έκ των 12 μοσχίδων, αί όποΐαι ελαβον χοριακήν γοναδοτροπον όρμόνην,
αί 50,0% έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Post Injection. Ή
εγκυμοσύνη, κατά την πρώτην σπερματέγχυσιν, άνήλθεν εις 40,9% και
41,7% αντιστοίχως.
Έ κ τών 18 αγελάδων, αί όποΐαι ελαβον όρογοναδοτροπίνην, αί 72,2%
και έκ τών 15 άγελάδων,[αί όποΐαι ελαβον χοριακήν,χοναδοτρόπον όρμόνην,
αί 80,0% έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Post Injection. Ή εγκυ
μοσύνη, κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν, άνήλθεν είς 66,7% και 80,0%
αντιστοίχως.
Συνολικώς έκ τών 40 μοσχίδων και άγελάδίον, αί όποΐαι ελαβον όρο
γοναδοτροπίνην, έπαρουσίασαν όργασμόν αί 72,0% και συνέλαβον αί 52,0%,
ένώ έκ τών 27 μοσχίδων και αγελάδων, αί όποΐαι ελαβον χοριακήν γονα
δοτροπον όρμόνην, ένεφάνισαν όργασμόν αί 66, 3% και έμεινον έγκυαι αί
62,9%. Αί διαφοραί δ ε ν ε ί ν α ι σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ς σημαντικαί.
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