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RESUM
Les gestacions dobles són un dels factors més importants que afecten a l’economia de les granges de vaca
de llet, ja que tenen un percentatge de pèrdues de gestació molt elevat comparat amb una gestació simple.
A més, si el part doble es produeix, no només augmenten els problemes postpart, si no que augmenta l’ús
d’antibiòtics i disminueix la vida mitja de la vaca. Per aquest motiu s’estan intentant implantar diferents
tècniques a nivell mundial per reduir-ne l’impacte negatiu, com la ruptura manual d’una de les vesícules
embrionàries a dies 28-41 post inseminació artificial (IA), o una tècnica ecoguiada de buidament fol·licular
d’un dels dos fol·licles presents en el moment de la IA. Tot i que ambdues tècniques funcionen
acceptablement bé, la primera augmenta la pèrdua de gestació possiblement per les anastomosis
placentàries d’aquesta espècie. En aquest projecte s’ha demostrat l’eficàcia de la punció simple fol·licular
sense la necessitat d’utilitzar ecografia. És una tècnica ràpida, senzilla, econòmica i indolora que permet als
clínics de reproducció realitzar-la al moment de la visita reproductiva abans de la IA. El mètode resulta en
una fertilitat elevada però amb un fracàs ovulatori superior als animals no puncionats. Aquest fet comporta
que al moment de la IA s’hagi d’aplicar un inductor de la ovulació com la GnRH o la hCG. Per tot això, es
conclou que la tècnica és totalment factible d’aplicar en granges lleteres comercials, especialment al finalitzar
un protocol d’IA a temps fixe.

Objectius

Resultats

-

Provar a nivell de camp una nova tècnica no
ecoguiada per puncionar fol·licles en el
moment de la IA

-

Comprovar l’evolució del fol·licle puncionat i
la transformació en cos luti addicional per
determinar el possible augment de
progesterona sanguínia

-

Estudiar els seus efectes en la reproducció:
fertilitat, gestacions dobles i pèrdues de
gestació posteriors a la tècnica

-

Calcular el cost/benefici de l’aplicació de la
tècnica a les granges comercials i avaluar la
reducció de tractaments postpart (antibiòtics
i antiinflamatoris)

Descripció
realitzades
-

de

les

Les vaques puncionades van tenir un percentatge
d’ovulacions dobles i una fertilitat del 40%. El fracàs
ovulatori va ser de 10-15%, comparat amb el 3% de
vaques no puncionades. El percentatge de pèrdues
de gestació es va reduir al 3% en períodes d’estrès
per calor en vaques puncionades comparat amb el
25% de vaques no tractades.

actuacions

Posada a punt de la tècnica a nivell de granja
Anàlisi estadístic de les dades recopilades
Publicació dels resultats en revistes
indexades internacionals
Xerrades-simpòsiums
a
congressos
nacionals
Pàgina web
Video-animació demostrativa

Figura 1. Aparell de punció fol·licular simplificat
(Autor: Irina Garcia-Ispierto)
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metritis i retencions placentàries provocades pels
parts dobles

Conclusions i accions futures
La tècnica té una elevada fertilitat post punció (40%)
El fracàs ovulatori del fol·licle no drenat es pot reduir
amb l’aplicació d’un inductor d’ovulació
La punció fol·licular simplificada es pot fer a ritme de
visita setmanal reproductiva
La tècnica és indolora i ràpida, amb menys d’un minut
per vaca tractada
El cos luti format post-punció és de menor mida que
el d’ovulació natural
Les pèrdues de gestació van ser significativament
menor en vaques puncionades en períodes d’estrès
per calor que en vaques no puncionades
La taxa de gestacions dobles és 0 en vaques
puncionades

Figura 2. Inserció de la cànula via vaginal. Via rectal
s’apropa l’ovari al fòrnix i es punciona sense succió (Autor:
Irina Garcia-Ispierto)

Calen més accions per la difusió de la tècnica a nivell
de camp. La punció fol·licular requereix
conscienciació dels veterinaris i ramaders dels
beneficis obtinguts, malgrat l’augment de maneig de
les vaques.
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