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Podsumowania wygłoszonych referatów i przeprowadzonej dyskusji na Zjeździe 

Sekcji Fizjologii i Patologii Rozrodu i Sztucznego Unasieniania Polskiego Towa- 

rzystwa Nauk Weterynaryjnych, który odbył się w dniu 14. XII. 1961 r. we Wro- 

cławiu, dokonał dr A. Żebracki. W pierwszych słowach skierowanych pod adresem 

referentów, którzy w sposób zwięzły, a jednocześnie możliwie dokładny i jasny 

potrafili dokonać przeglądu analitycznego oibrzymiego materiału zawartego w licz- 

nych doniesieniach, dr Żebracki złożył w imieniu zgromadzonych wyrazy uznania 

i podzięki, podkreślając, że „Qui bene distinguit — bene docet“?. 

Zjazd miał wyjątkowo specyficzny charakter, gdyż nie przedstawiał, 

jak to zwykle bywa, własnego dorobku autorów, lecz poświęcony został 

wyłącznie przedstawieniu aktualnego przekroju osiągnięć nauki z zakresu 

rozrodu zwierząt na podstawie doniesień oraz referatów zgłoszonych. 

na międzynarodowe zjazdy w Karlovych Varach i w Hadze, w których 

uczestniczyli prof. dr Władysław Bielański, prof. dr Lech Jaśkowski, prof. 

dr Roman Hoppe oraz dr Władysław Głód. Autorzy ci podjęli się trud- 

nego zagadnienia i trzeba podkreślić, że ze swego zadania wywiązali się 

bardzo dobrze. Wnikliwie analizując i komentując naukowy dorobek 

światowy, pozwolili oni uczestnikom aktualnego Zjazdu we Wrocławiu 

poznać twórcze kierunki obcej myśli badawczej związanej z ważną gospo- 

darczo dyscypliną naukową. 

Idea przyświecająca przeto organizotorom aktualnego Zjazdu we Wro- 

cławiu została w pełni osiągnięta. 

Poruszone w referacie liczne zagadnienia z dziedziny rozrodu zwierząt 

wynoszące w sumie 228 pozycji wzbudziły duże zainteresowanie wśród 

specjalistów w naszym kraju. Świadczy o tym duża liczba obecnych na 

sali wynosząca ponad 200 osób. 

. 1 Kto dobrze analizuje, ten dobrze uczy.
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Prof. dr Władysław Bielański w swoim interesującym referacie zapoznał 

słuchaczy z 55 pracami z ogólnej liczby 70, jakie zostały przedstawione 

w Karlovych Varach i w Hadze. Wybrał on tylko te, które zajmowały się 

„czystą* fizjologią układu rozrodczego. Referat w odpowiednio ułożonych 

rozdziałach syntetycznie zobrazował prace o podobnej lub zbliżonej 

tematyce. 

Prof. dr Lech Jaśkowski równie zwięźle i syntetycznie dokonał prze- 

glądu prac naukowych z zakresu biologii nasienia, których ogólna liczba 

na obu zjazdach wynosiła 40. M. in. ze szczerą sympatią prof. Jaśkowski 

wspomniał o gorącym przyjęciu, z jakim się spotkał w Hadze referat 

naszego rodaka z Anglii prof. dr T. Manna, który w sposób niezwykle 

rzeczowy przedstawił syntetycznie cały dotychczasowy stan naszej wiedzy 

o biochemii nasienia zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak 

i praktycznego. 

Przegląd prac dotyczących zagadnień patologii rozrodu zwierząt przed- 

stawił w sposób szczegółowy prof. dr Roman Hoppe, a najnowsze osiąg- 

nięcia z zakresu unasieniania zwierząt podał dr Władysław Głód, który 

referat zakończył opracowanymi przez siebie dezyderatami co do zakre- 

sów i kierunków prac badawczych, jakie powinny być w naszym kraju 

podjęte w najbliższej przyszłości, aby mogły one spełnić zamówienie 

społeczne pod względem organizacyjnego usprawnienia sztucznego unasie- 

niania zwierząt gospodarskich. 

W dyskusji nad referatami prof. dr A. Senze w obszernym wywodzie 

w oparciu o spostrzeżenia praktyków przypomniał, że niepłodność nie 

jest żadną jednostką chorobową, ale stanowi skutek zbiegu całego szeregu 

przyczyn zarówno wewnątrz- jak i zewnątrz-pochodnych. Wiele z tych 

przyczyn w obecnym stanie rzeczy nie jest możliwe do stwierdzenia, 

przyjmowanie zaś, że są one związane z różnymi infekcjami układu roz- 

rodczego, jest niejednokrotnie, zdaniem prof. Senzego, mocno przesadzone. 

Zasadniczo w macicy zawsze znajdują się drobnoustroje; rola ich nie 

została jeszcze dokładnie określona. Dotyczy to również momentu implan- 

tacji zygoty. Schorzenia układu rozrodczego traktować należy raczej jako 

następstwa obniżenia miejscowej odporności macicy. Dowodem przema- 

wiającym za takim poglądem, są ciąże prawidłowo przebiegające mimo 

obecności w drogach rodnych drobnoustrojów nawet przy sztucznych 

zakażeniach zjadliwymi szczepami. Zagadnienie naturalnej odporności 

narządowej wiąże się z konstytucjonalnymi cechami zwierzęcia. Wyrazem 

słabej konstytucji narządowej są przede wszystkim schorzenia gruczołów 

wydzielania wewnętrznego. Niektóre z nich dziedziczą się dając np. szereg 

zaburzeń płodności, skłonność do ronień i in. 

Wyrazem ich są także zboczenia w przebiegu cyklu płciowego, zbocze- 

nia rozwojowe stwierdzane u noworodków itp. Mówca jest zdania, że



{3] Podsumowanie i zamkniecie obrad 107 

są one następstwem nieprawidłowo prowadzonej gospodarki hodowlanej, 

w której w ciągu wielu setek lat uwzględniano selekcję tylko w kierunku 

mleczności i zawartości tłuszczu w mleku, co siłą rzeczy prowadzić 

musiało do zaburzeń w płodności. Przy dalszym tego rodzaju podejściu 

do pracy hodowlanej nad bydłem nasilenie niepłodności bynajmniej nie 

spadnie. Nadużywanie antybiotyków przeciwko różnym domniemanym 

sprawcom zmian chorobowych układu rozrodczego mija się z celem. 

Dyskutant wyraża przekonanie, że branie pod uwagę w doborze zwierząt 

do hodowli nie tylko mleczności i procentu tłuszczu w mleku, ale także 

płodności, jaka cechowała przodków, może zmienić dotychczasowy stan 

rzeczy. Zmiany te widzi w postaci możliwości ściślejszej współpracy 

między służbą weterynaryjną a zootechniczną. 

Mówca polemizuje również, z niektórymi sposobami zwalczania nie- 

płodności, np. z terapią jodową, której różne warianty są od dawien 

dawna wypróbowywane w Klinice Położniczej Wydz. Wet. we Wrocławiu. 

Dr F. Olbrychtowa mówiła o swym pobycie w Kanadzie i aktualnych 

zagadnieniach naukowych związanych z omawianą na Zjeździe we Wro- 

cławiu problematyką. Obszerniej wspomniała o pracy Parkesa i Bruce'a 

dotyczącej egzogennych hormonów, o zjawiskach dotyczących gamet, 

o zanikowym nieżycie nosa u świń oraz o jednym z największych w świe- 

cie banków mrożonego nasienia w Guelph, obsługującym prawie całą 

Kanadę. 

Dr A. Żebracki omówił wyniki doświadczeń podjętych nad leczeniem 

zanikowego nieżytu nosa u świń, jakie prowadził wspólnie z dr T. Gla- 

zerem stosując preparaty hostakortrylu i reweryny (Hoechst) oraz o przy- 

padkach poporodowego ropomacicza u importowanych z Danii krów 

w Lipowej k. Żywca, wynikłego na tle nagłej zmiany warunków środo- 

wiska i trudności aklimatyzacyjnych. Dobre wyniki lecznicze uzyskano 

przez domaciczne i obwodowe stosowanie pyrylidyno-metyl-tetracykliny. 

Podsumowując obrady Zjazdu we Wrocławiu dr A. Żebracki zwraca 
uwagę na mały udział mówców w dyskusji i objaw ten uważa za nie- 

pokojący. Może on być wynikiem albo niedostatecznego oczytania specja- 

listów, albo braku odwagi zabierania głosu w szerszym gronie. Małą ilość 

dyskutantów należało by może tłumaczyć po prostu specyfiką przedsta- 

wienia materiałów. Wobec braku autentycznych autorów prac mogło na- 

potykać na trudności podjęcie szerszej dyskusji na temat tez przedsta- 

wionych bądź co bądź w formie skróconej. 

Przedstawione w referatach zagadnienia dotyczące osiągnięć nauki 

światowej z zakresu rozmnażania zwierząt stwarzają dobrą okazję do 

konfrontacji z naszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Konfrontacja taka 

powinna się cechować rzeczowym i krytycznym obiektywizmem i powinna
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być wyzbyta z wszelkich przejawów czynnika emocjonalnego jako szkodli- 
wego dla dalszego rozwoju tej gałęzi wiedzy w Polsce. 

Choć konfrontacja taka nie zawsze wypadłaby korzystnie, to jednak na 
nasze usprawiedliwienie moglibyśmy przytoczyć szereg przyczyn obie— 
ktywnych, przede wszystkim związanych z wyposażeniem laboratoriów 
badawczych. Nie mówiąc już o braku pracowni izotopowych, mikroskopów 
elektronowych itp. częstokroć daje się odczuwać po prostu brak personelu 
pomocniczego, technicznego, a nawet niektórych barwników, odczynników 
itp. Niemniej jednak na tle tej konfrontacji można stwierdzić. że badania 
naukowe i osiągnięcia praktyczne z zakresu zwalczania niepłodności 
i sztucznego unasieniania zwierząt w Polsce poczyniły w ciągu niewielu. 
lat duże postępy i cechują się wyjątkową dynamiką. 

Obecnie istnieją w kraju cztery ośrodki badawcze, z których każdy 
wyróżnia się rozwijaną przez siebie problematyką naukową: 

Ośrodek warszawski — posiada już duże osiągnięcia z dziedziny roz- 
poznawania i leczenia swoistych chorób krycia, a zwłaszcza choroby 
metwikowej (vibriosis). 

. Ośrodek bydgoski — po dużych sukcesach naukowych i praktycznych 
z zakresu sztucznego unasieniania i organizacji zwalczania w Polsce 
choroby rzęsistkowej prowadzi badania z dziedziny konserwowania nasie- 
nia i aklimatyzacji zwierząt. 

Ośrodek krakowski — stanowi obecnie naukową podporę praktycznej 
akcji unasieniania zwierząt w Polsce. Wykazał on znaczne osiągnięcia. 
w zakresie fizjologii rozrodu, zwłaszcza zaś cyklów płciowych, ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem jajeczkowania i spermatogenezy. Na podkreśle- 
nie zasługuje utworzenie w Krakowie pracowni histologicznej, która 
może się już poszczycić konkretnymi osiągnięciami naukowymi w dzie— 
dzinie badań mikroskopowych układu rozrodczego. 

Czwarty z kolei ośrodek, wrocławski — swą działalnością naukową 
obejmuje nie tylko badania z zakresu zwalczania niepłodności, ale również 
zagadnienia endokrynologiczne i histopatologiczne układu rozrodczego 
oraz ars obstetritica w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ośrodek pracuje 
również nad doszkalaniem i specjalizacją lekarzy weterynaryjnych speł- 
niając postulat bezpośredniego przekazywania praktyce najnowszych 
zdobyczy naukowych. 

Nie można również pominąć osiągnięć naukowych w dziedzinie rozrodu 
u zwierząt, jakie wnieśli lekarze praktycy rozsiani w różnych okolicach: 
kraju. Na szczególną wzmiankę zasługują prace dr M. Ganowicza podej- 
mujące zagadnienia niepłodności klaczy oraz prace dr K. Donigiewicza 
z zakresu niepłodności krów. Ostatnia jego praca „Zwalczanie niepłodności 
bydła objętego akcją unasieniania w 1960 r., w powiecie nowosądeckim '* 
(Biuletyn PTNW, Kraków nr 1/22, 1961; s. 3—11) zwraca szczególną uwa—
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gę, gdyż jest pierwszą w Polsce przedstawiającą statystykę niepłodności 
u krów w oparciu o rzeczowe materiały. Wobec braku statystyk dotyczą- 
cych rozmiarów występującej w Polsce niepłodności u krów praca ta staje 
się niezmiernie cenna i może stanowić przykład do naśladowania. 
W oparciu o prace tego typu moglibyśmy wreszcie zinwentaryzować 
u nas stany niepłodności krów, co miałoby zasadnicze znaczenie dla po- 
wodzenia akcji jej zwalczania. й 

Przeprowadzona tu, jakże pobieżna konfrontacja wykazuje, że w nie- 
których kierunkach poziomem prac i ich wyników nie ustępujemy zagra- 
nicy. Podkreśliły to również krytyczne uwagi prof. Senzego. Przedsta- 
wione referaty wykazują, że zagadnienia rozrodu zwierząt i sztuczne 
unasienianie stanowią bardzo rozległą dziedzinę wiedzy. Daleko idąca 
biologiczna ingerencja człowieka w tę dziedzinę wymaga od każdego, 
kto się nią zajmuje, zdobywania coraz szerszego zakresu rzetelnych wia- 
domości, które muszą być tym gruntowniejsze, im obszar ingerencji staje 
się szerszy. 

Kierowanie dziedziną rozrodu, zwalczaniem niepłodności i sztucznym 

unasienianiem może być prowadzone jedynie w oparciu o naukę. Bez tego 

oparcia podjęte akcje z pewnością nie będą mogły liczyć na powodzenie 
i osiągnięcie pożądanego wyniku. 

A. Жебрацкн 

ПОДЫТОЖИВАНИЕ ДИСКУССИИ 

РезюмЕё 

В подытоживании сопоставлены достижения исследований зарубежных 
ученых и практиков с теоретическими и практическими достижениями 
в Польше из области борьбы с яловостью животных. Оратором подчер- 
кивается научно-исследовательская деятельность 4 научных центров 
в Польше, занимающихся вопросами физиологии, патологии разведения 
и искусственного осеменения. Заслуживают внимания также работы и на- 
блюдения, внесенные практиками.
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SUMMING UP OF THE DISCUSSION 

Summary 

In the summing up of the discussion there were confronted the achie- 

vements in the field of combating sterility in animals, and in artificial 

insemination obtained by investigators and breeders abroad with those 

obtained in Poland. The speaker emphasized research activities of four 

scientific centres in Poland dealing with the problems of physiology, and 

pathology of reproduction, and of artificial insemination. Remarkable are 

also the work and observations brought in by the veterinarians about 

their everyday work on insemination.


