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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledkom medzinárodného významu sú získané vedomosti o tom, že pokles hodnoty 
telesnej kondície u kráv mliekového typu môže potlačiť fertilitu cez zmenu ovariálnej 
folikulogenézy a uvoľňovania estrogénu. Na národnej úrovni budú vedomosti, získané počas 
riešenia projektu, využité v procese vzdelávania (cvičenia študentov miestnych univerzít).  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Projekt sa zaoberal definíciou ovariálnych, metabolických a endokrinných indexov kráv s 
rozdielnou telesnou kondíciou využitím stanovenia hladiny metabolických hormónov ako sú 
leptín, IGF-I, inzulín, progesterón, estradiol, testosterón, ako aj krvných biochemických 
indexov. Ďalšou úrovňou hodnotenia gamét v tomto projekte je ultraštrukturálna úroveň 
použitím elektrónového mikroskopu za účelom hodnotenia morfológie bunkových organel 
dôležitých pre fungovanie bunky ako sú jadro, mitochondrie, tukové kvapôčky, lyzozómy 
a iné. Cieľom poslednej etapy projektu bola hlbšia analýza gamét a embryí na úrovni 
bunkového povrchu využitím imunologických faktorov - CD molekúl (CD46, CD52).  
Zmapovali sme distribúciu molekúl CD9, CD46 a CD52  na pohlavných bunkách a v 
reprodukčnom aparáte hovädzieho dobytka. Molekula CD46 je prítomná na bovinných 
oocytoch od raného štádia vývoja a perzistuje aj po oplodnení u včasných embryí. Na 
spermiách býkov sa objavuje v štádiu spermatíd a jej expresia je súčasťou formovania 
akrozómu. Molekula CD9 je exprimovaná na oboch typoch pohlavných buniek od raného 
štádia vývoja.  Výsledkom medzinárodného významu sú získané vedomosti o tom, že pokles 
hodnoty telesnej kondície u kráv mliekového typu môže potlačiť fertilitu cez zmenu ovariálnej 
folikulogenézy a uvoľňovania estrogénu.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The project is dealing with definition of ovarian, metabolic and endocrine indexes of cows at 
different body conditions using determination of metabolic hormones like leptin, IGF-I, insulin, 
progesterone, estradiol, testosterone, as well as blood biochemical indexes. 
 Other level of gamete assessment performed in the project is an ultrastructural level using 
electron microscopy study in order to examine morphology of cellular organelles important for 
cell function realisation such as nucleus, mitochondria, lipid droplets, lysosomes and others. 
The subject of third stage of the project was a more deep assessment of gametes and 
embryos at the level of cell surface using immunological factors - CD molecules (CD46, 
CD52). We have mapped the distribution of three chosen CD molecules CD9, CD46 and 
CD52 on gametes and the genital tract of cattle. CD46 molecule is present on bovine oocytes 
from early stage of development and persists on the early embryos even after fertilization. In 
bull´ sperm it appears at the stage of spermatids, and its expression is a part of the acrosome 
formation. CD9 molecule is expressed on both types of gametes from an early stage of 
development. There is an important international outcome in form of a new knowledge that a 
decrease in body condition score of dairy cows can suppress their fertility via alterations in 
ovarian folliculogenesis and oestrogen release. 
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