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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1977, Τ. 28, τ. 2

Η ΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ '
Ύπό
Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ*
TREATMENT OF SYMPTOM FREE STERILITY BY ZINC
By
C. SEÏTARIDIS
SUMMARY
126 cows showing symptom free sterility were given 5.5 mg zinc sulfate I Kg of living body
weight, daily, during 21 days. 65 out of them that is 51.6% they have had conception, 26 out of
50 cows controls that is 52% they have also had conception. The zinc did not increase the percentage of pregnancies in cows showing symptom free sterility.

Oi Nedjalkov καί Krastev (1969) ηΰξησαν σημαντικώς, δια θειικού ψευ
δαργύρου, το ποσοστόν εγκυμοσύνης είς αγελάδας μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος, ένώ ό Kruzkova (1968) έπέτυχεν, δια της προσί}ήκης 14,5 - 47,6 mg.
θειικού ψευδαργύρου/Kg. τροφής, έπιτάχυνσιν της ώριμάνσεως των ώοθυλακίων καί αϋξησιν του ποσοστού εγκυμοσύνης είς φορβάδας. Ικανοποιητικά α
ποτελέσματα αναφέρονται καί είς πρόβατα (Egan, 1972).
Κατά τον Van Koetsveld (άναφ. ύπό Neseni καί Steger, 1970) at αγελάδες
μετά ψευδάργυροπενίας εμφανίζουν συχνότερον κυστικήν έκφύλισιν των ωο
θηκών. Οί δέ Neseni καί Steger (1970) διεπίστωσαν είς τάς τρίχας αγελάδων
μετά κυστικής έκφυλίσεως των ωοθηκών, ώς καί είς τάς τρίχας αγελάδων μετ'
ένδομητρίτιδος, χαμηλός τιμάς ψευδαργύρου.
Οί Neseni καί Steger (1969) προσδιόρισαν τήν περιεκτικότητα τών τριχών
είς ψευδάργυρον είς μοσχίδας, αί όποϊαι συνέλαβον κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν καί είς μοσχίδας, αί όποϊαι συνέλαβον κατόπιν επανειλημμένων
σπερματεγχύσεων. At δεύτεραι εϊχον τιμάς ψευδαργύρου ύψηλοτέρας κατά
50% άπό τάς πρώτας. Τα ευρήματα τών Neseni καί Steger (1969) συμφωνούν
μετά τών ευρημάτων τών Rys et al (άναφ. ύπό Neseni καί Steger, 1969), οί ό
ποιοι ούδεμίαν σχέσιν διεπίστωσαν μεταξύ περιεκτικότητος του σιτηρεσίου είς
ψευδάργυρον, περιεκτικότητος τών τριχών είς ψευδάργυρον καί εγκυμοσύνης
είς μοσχίδας μετά καλής καί είς μοσχίδας μετά χαμηλής γονιμότητος.
Αί έρευναι τών Lutwak-Man καί Mclntoch (άναφ. ύπό Aitken, 1974), Aitken (1974) καί Hegenfeldt et al (1973) έδειξαν, δτι ή είς ψευδάργυρον περιεκτικότης του ενδομητρίου κονίκλου, δορκάδος καί γυναικός είναι ηύξημένη
* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων 'Αθηνών.
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κατά τήν φάσιν του ώχροΰ σωματίου και δτι ή υποπλασία του ωχρού σωμα
τίου είς κονίκλους μετά ψευδοεγκυμοσύνης συνοδεύεται ύπο μειώσεως της είς
ψευδάργυρον περιεκτικότητος του ενδομητρίου. Φαίνεται, δτι ό μεταβολισμός
του ψευδαργύρου είς το ένδομήτριον ευρίσκεται ύπο τον έλεγχον της προγε
στερόνης, δπως ύπο τον έλεγχον της ώχρινοτρόπου ορμόνης και των ανδρο
γόνων ορμονών ευρίσκεται ό μεταβολισμός του ψευδαργύρου είς τόν προστά
τη ν τών έπιμυών (Kolb και Gürtler, 1971).
Οί Schwarz και Kirchgessner (1975) προεκάλεσαν, πειραματικώς, ψευδαργυροπενίαν είς τάς αγελάδας. At αγελάδες αύται παρουσίαζον φυσιολογικον
όργασμόν μετ' ωρίμου ώοθυλακίου και φυσιολογικόν οίστρικόν κύκλον. Οί
Groppel καί Henning (1971) προεκάλεσαν, πειραματικώς, ψευδαργυροπενίαν
είς τάς αίγας. Αί αίγες αύται ένεφάνιζον φυσιολογικά συμπτώματα οργασμού
καί κανονικόν συντελεστήν σπερματεγχύσεως, άλλα καθυστερημένην έμφάνισιν οργασμού. Ψευδαργυροπενίαν, πειραματικός, είς τάς αίγας προεκάλεσεν
καί ό Grün (1973). Ai αίγες παρουσίαζον μειωμένη γονιμότητα (36% έγκυμοσύνην, κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν, έναντι 71% τών μαρτύρων)., πιθα
νώς, λόγω ανωμαλιών ώοθυλακιορρηξίας.
Είς τήν παροΰσαν έργασίαν μελετάται ή έπίδρασις τού ψευδαργύρου έπί
της άσυμπτωματικής στειρότητος είς τάς αγελάδας.

ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ

Τό ύλικόν της παρούσης εργασίας αποτελείται άπό 126 αγελάδας, αϊ όποΓαι υπεβλήθησαν είς δύο ή περισσοτέρας ανεπιτυχείς τεχνητός καί φυσικάς
σπερματεγχύσεις, είχον κανονικόν ή σχεδόν κανονικόν οίστρικόν κύκλον, δέν
ένεφάνιζον, κατά τήν δια του απευθυσμένου ψηλάφησιν, συμπτώματα παθολο
γικής τίνος καταστάσεως του γεννητικού συστήματος, ήσαν ηλικίας 3 - 10 ε
τών, καλής θρεπτικής καταστάσεως καί ανήκον είς 67 άγελαδοτροφικάς έκτροφάς τής περιοχής 'Ασπροπύργου Αττικής, ένθα διεπιστώθη, κλινικώς καί
έργαστηριακώς, ψευδαργυροπενία είς τάς αγελάδας (Παπαστεριάδης, 1973).
Αί άγελαδοτροφικαί έκτροφαί είς τήν περιοχήν 'Ασπροπύργου 'Αττικής δέν
είναι άπηλλαγμέναι τής βρουκελλώσεως καί τής φυματιώσεως.
'Αμέσως μετά τήν κλινικήν έξέτασιν έχορηγούντο είς έκάστην αγελάδα,
δια τής τροφής, 5,5 mg. θειικού ψευδαργύρο/Kg ζ. β., ημερησίως, έπί 21 συ
νεχείς ημέρας (ώς Ζη80 4 .7Η 2 0). Ή περιεκτικότης του σιτηρεσίου είς ψευδάρ
γυρον, ως καί ή περιεκτικότης αυτού είς άσβέστιον καί χαλκόν (Haaranen
1963, 1965, Miller 1970, Kolb καί Gürtler 1971) δέν ελαμβάνοντο ύπ' δψιν.
Προς σπερματέγχυσιν έχρησιμοποιείτο ό πρώτος οργασμός μετά τό πέρας χο
ρηγήσεως τού ψευδαργύρου καί ώς κριτήριον γονιμότητος έλαμβάνετο ή εγ
κυμοσύνη, κατά τήν πρώτην .σπερματέγχυσιν.
50 αγελάδες, αί όποίαι υπεβλήθησαν επίσης είς δύο ή περισσότερος ανεπι
τυχείς τεχνητός καί φυσικάς σπερματεγχύσεις καί αί όποίαι δέν ένεφάνιζον,
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κατά τήν διά του απευθυσμένου ψηλάφησιν, συμπτώματα παθολογικής τινός
καταστάσεως του γεννητικού συστήματος, έχρησιμοποιήθησαν ώς μάρτυρες.
Αί αγελάδες αύται δέν Ελαβον ψευδάργυρο ν.
Ό πειραματισμός Ελαβεν χώραν κατά τά έτη 1975 - 1976.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Έκ των 126 αγελάδων, αί όποίαι Ελαβον, διά τής τροφής, ψευδάργυρον
(5,5 mg. θειικού ψευδαργύρου/Kg ζ. β., ημερησίως, έπί 21 συνεχείς ημέρας)
συνέλαβον αί 65, ήτοι 51,6%, ένώ έκ των 50 αγελάδων -μαρτύρων εμεινον έγκυαι αί 26, ήτοι 52%. Ούτω, ώς συνάγεται έκ των αποτελεσμάτων τούτων, ό
ψευδάργυρος, τουλάχιστον ύπό τάς ημετέρας συνθήκας πειραματισμού, δέν έπέδρασεν, θετικώς, έπί του ποσοστού εγκυμοσύνης είς τάς αγελάδας μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος. Τά αποτελέσματα αυτά ουδόλως συμφωνούν με
τά τών αποτελεσμάτων τών Nedjalkov καί Krastev (1969), οί όποιοι έπέτυχον,
διά θειικού ψευδαργύρου (5 mg/Kg ζ. β., ημερησίως, διά τής τροφής, έπί 15
συνεχείς ημέρας) αϋξησιν του ποσοστού εγκυμοσύνης κατά 23% είς αγελάδας
μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Έχορηγήθησαν, διά τής τροφής, 5,5 mg θειικού ψευδαργύρου /Kg ζ. β.,
ημερησίως, έπί 21 συνεχείς ημέρας είς 126 αγελάδας μετ' άσυμπτωματικής
στειρότητος. Έξ αυτών συνέλαβον αί 65, ήτοι 51,6%, ένώ έκ τών 50
άγελάδων-μαρτύρων Εμεινον έγκυαι αί 26, ήτοι 52%. Ό ψευδάργυρος δέν έβελτίωσεν τό ποσοστόν εγκυμοσύνης είς αγελάδας μετ' άσυμπτωματικής στει
ρότητος.
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