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TREATMENT OF OVARIES ATROPHY IS HEIFEUS AND COWS. BY
COMBINING SERUM GONADOTROPIN AND CHORIONIC GONA
DOTROPIN HORMONES
By

C. SEITARIDIS
SUMMARY
The results of ovaries atrophy treatment in heifeus and cows are given using
1000 I. U. serum gonadotropin and 1000 Human chorionic gonadotropin. 15
(55,5%) heifers out of 27 showed oestrus 21 days post injection and 10
(37,0%) conceived after the first insemination, beside 24 cows out of 34
(70,6%) showed oestrus 21 days post injection and 22 (64,7%) were pregnant
after the first insemination. Totally 39 out of 61 heifus and cows (63,9%) sho
wed oestrus 21 days post-injection and 31 (52,5%) conceived after the first in
semination.

Ή θεραπεία της ατροφίας των ωοθηκών είς τας μοσχίδας και αγελάδας εί
ναι, σπανίως αίτιολογική (άποκατάστασις φυσιολογικών συνθηκών διατροφής
καί λοιπών παραγόντων τοΟ περιβάλλοντος). Αύτη είναι, συνήθως, συμπτω
ματική και συνίσταται είς τήν παρεντερικήν χορήγησιν γοναδοτρόπων ορμο
νών (Asdell 1949, Fiorello καί Ugo 1968, Aehnelt καί Konermann 1969, Ro
berts 1971, Busch 1975, Σεϊταρίδης καί Στραβαρίδης 1976).
Είς τήν παρούσαν έργασίαν εξετάζεται ή έπίδρασις τού συνδυασμού όρογοναδοτροπίνης - χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης έπί τής ατροφίας ωοθη
κών είς τάς μοσχίδας καί αγελάδας.

* Κέντρον Τεχνητής Σπερματεγχίσεως καί Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών

13H
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ

Το ύλικόν τής παρούσης εργασίας αποτελείται από 27 μοσχίδας καί 34 α
γελάδας. Ai μοσχιδες ήσαν ηλικίας 16-20 μηνών ακί αί αγελάδες 3-10 ετών.
Αί τελευταίοι δτεκον προ 4 - 6 μηνών. Ή θρεπτική κατάστασις τών μοσχίδων
ήτο σχετικώς καλή καί ή τών αγελάδων καλή έως πολύ καλή. Έκ τών 27 μο
σχίδων αί 24 καί έκ τών 34 αγελάδων αί 32 ήσαν φυλής μελαίνης ποικιλοχρόου καί αί υπόλοιποι 3 μοσχίδες καί 2 αγελάδες φυλής φαιός τών "Αλπεων.
Όλαι αί μοσχίδες καί αγελάδες υπεβλήθησαν είς δύο, είς διάστημα 8 ήμερων,
εξετάσεις δια τοΟ απευθυσμένου. Αύται ένεφάνιζον, κατ' άμφοτέρας τάς εξετά
σεις, ώοθήκας χωρίς γραφειανά ώοθυλάκια καί ώχρα σωμάτια καί μήτραν μέ
χαλαρός συστάσεως τοιχώματα. Αμέσως μετά τήν τελευταίαν δια τοο απευθυ
σμένου εξέτασαν έχορηγήθησαν, συγχρόνως, είς έκάστην μοσχίδα καί αγελά
δα, 1000 U. Ι. όρογοναδοτροπίνης (Gestyl) καί 1000 U. Ι. χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης (Primogonyl), ένδομυϊκώς. 'uç κριτήρια έπιτυχοΟς θεραπείας
έχρησιμοποιήθησαν ή έμφάνισις τού οργασμού εντός 21 ήμερων άπό της χο
ρηγήσεως τής όρογοναδοτροπίνης - χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης (Ρ.
INJ.) καί ή εγκυμοσύνη, κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα δίδονται είς τον πίνακα Ι. Έκ τοο πίνακος τούτου εμ
φαίνεται δτι έκ τών 27 μοσχίδων αί 15 (55,5%) ένεφάνισαν όργασμόν εντός
21 ήμερων Ρ. INJ. καί αί 10 (37,0%) συνέλαβον κατά τήν πρώτην σπερματέ
γχυσιν, ένώ έκ τών 34 αγελάδων αί 24 (70,6%) παρουσίασαν όργασμόν εντός
21 ήμερων Ρ. INJ. καί αί 22 (64,7%) έμεινον έγκυαι κατά τήν πρώτην σπερ
ματέγχυσιν. Συνολικώς έκ τών 61 μοσχίδων καί αγελάδων αί 39 (63,9%) ένε
φάνισαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Π. INJ. καί αί 32 (52,5%) συνέλαβον κα
τά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν.
ΠΙΝΑΞ Ι.
'Οργασμός καί εγκυμοσύνη εις μοσχίδας καί αγελάδας μέ άτροφίαν ωοθηκών, κστόπιν χορηγή
σεως όρογοναδοτροπίνης - χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης.
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Τα είς τάς ημετέρας περιπτώσεις ατροφίας των ωοθηκών είς μοσχίδας και
αγελάδας έπιτευχθέντα, δι' όρογοναδοτροπίνης^ - χοριακής - γοναδοτρόπου
ορμόνης, ποσοστά εμφανίσεως οργασμοδ και εγκυμοσύνης εΓναι χαμηλά
(Kudlac, 1967). Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την αποψιν (Kudlac 1967,
Aehnelt και Konermann 1969, Roberts 1971) δτι ή βελτίωσις, προ τής χορη
γήσεως των γοναδοτρόπων ορμονών, τής διατροφής και λοιπών παραγόντων
του περιβάλλοντος αποτελεί βασική ν προϋπόθεση» μιας επιτυχούς, δια τών
ορμονών τούτων, θεραπείας τής ατροφίας τών ωοθηκών είς τάς μοσχίδας καί
αγελάδας.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Εκτίθενται τα αποτελέσματα θεραπείας τής ατροφίας ωοθηκών είς μοσχί
δας καί αγελάδας δια 1000 U. Ι. όρογοναδοτροπίνης καί 1000 U. Ι. χοριακής
γοναδοτρόπου ορμόνης, ένδομυϊκώς. Έκ τών 27 μοσχίδων αί 15 (55,5%) ένεφάνισαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Ρ. INJ. καί αί 10 (37,0%) συνέλαβον κα
τά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν, ένώ έκ τών 34 αγελάδων αί 24 (70,6%) πα
ρουσίασαν όργασμόν εντός 21 ήμερων Ρ. INJ. καί αί 22 (64,7%) έμεινον εγκυαι κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν. Συνολικώς έκ τών 61 μοσχίδων καί
αγελάδων αί 39 (63,9%) ένεφάνισαν όργασμόν ενός 21 ήμερων Ρ. INJ. καί αί
32 (52,5%) συνέλαβον κατά τήν πρώτην σπερματέγχυσιν.
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