
Una relació en què aprofundir per entendre i
solucionar una part important dels problemes de
reproducció en la vaca lletera ....

Inflamació

AcidosiReproducció



França: Percentatge d'èxit en el cobriment1

Percentatge d'èxit en el cobriment 1 baix i en constant disminució en Prim'Holstein

(Institut de l'élevage, INRA, UNCEIA, d'après BTIA, 2010)



França: Evolució del interval part-cobriment fecundant

(Institut de l'élevage, INRA, UNCEIA, d'après BTIA, 2010)



Importància de la infecunditat en el percentatge de 
substitució de vaques lleteres al Canadà el 2010.

Altres; 63,4

Mamitis; 9,4

Infecundi tat ; 
15,5

En 100 vaques substituïdes

Producció 
de llet; 5,3

Coixeses; 6,4

Mamitis; 9,4

���� Es a dir 4 vaques reformades per infecunditat en un ramat de 50 vaques

Source : CanWest DHI & Valacta, Canada, 2010



Mortalitat. 
4%

Altres. 19%

Infecund. 
35%

Importància i principals causes de reforma forçada en els 
ramats de vaques lleteres.

Mamitis i 
cèl·lules. 

25%

Potes Peülles. 
7%

Producció 
insuficient. 

10%

Fuente: ADCL 52 sur 9000 vaches- Campagne 2003-2004

���� Es a dir de 5 a 6 vacas reformades per infecundi tat en un ramat de 50 vaques



La infecunditat té uns costos ...

Augment del númer de vedelles de renovació
 ���� despeses de granja   

Subrealització de la quota 

Despeses s de reproducció  (tractaments, cobriment...)



TOP 10 de les causes d'infertilitat

5 dies després del cobriment, un 88% de les 
vaques posseeixen un òvul fecundat.
Només el 30% d'aquestes vaques es confirmaran 
gestants després de 45 dies(THATCHER, 2003)

1. Mortalitat embrionària precoç
(Endometritis, Fibrosi l'endometri, Dèficit en 
vit E / Seleni o coure, excés de proteïnes 
degradables, micotoxines, estrès tèrmic

2. Nota d'estat corporal insuficient (<=2)

3. Ració de fi d'assecat i principi de la
lactancia no conformes

en
creciente

�� Problemes metabòlics en el part: 
hipocalcèmia, retenció placentària, 
endometritis, fragilitat immunitària
(BACA, Aportacions en vitamines i 
oligoelements)

4. Mamitis

5. Problema de detecció del zel 
Percentatge de detecció < a 50%

6. Endometritis

7. Subacidosi

8. Gestió de la reproducció 
Temps zel-inseminació

9. Infeccions a BVD

10. Probabilit at

(Donald SANDERS, 2010)

Inflamació 
Reaccions 

inflamatories

O O
rdre creixent



Importància de la mortalitat embrionària a França

d5 a D24: mortalitat embrionària precoç 
D24 a D42: mortalitat embrionària 
tardana percentatge de gestació al D35

(HUMBLOT, 2004)

31.6%

15.0%

40.0%

La Mortalitat embrionària intervé en el 78% dels fracassos de reproducció



Tenint en compte la importància de les patologies peripart 
(mamitis, metritis ...) i la acidosi en els ramats de vaques 
lleteres,

¿Les reaccions inflamatòries (implicades en aquestes 
patologies) i l'acidosi no poden explicar una part 
significativa i subestimada dels problemes de 
infecunditat en els ramats de vaques lleteres?



Inflamació y reacció inflamatòria

Agresions 
microbianes 
Infeccions

Agressions químiques & 
físiques dels teixits

(toxines bacterianes, 
lesions traumàtiques, ..)

La reacció inflamatòria

Resposta a una agresió

Senyals de perill

Neutralitzar 
a l'agressor

Neutralitzar la 
toxina i reparar 
els teixits 
lesionats



Els actors de la reacció inflamatòria …

Mediadore proteics: 
CITOQUINES:

TNFα, Interleucina 1β (I.L 1β), I.L6…

Cél·lules de 
la inflamació 

Mediadors de la 
inflamació

Macrófags (en 
els teixits)

Senyal de 
perill

(Toxina, 
gèrmens) Mediadors lipídics: 

PROSTAGLANDINES 
LEUCOTRIENS

AMINES VASOACTIVES 
Histamina….

Activació 
d'altres cèl · 

lules 
immunitàries 
(quimiotaxia)

Efecte en els 
vasos sanguinis 
(vasoconstricció

o vasodilatació)

Mastocits



Una patologia freqüent en l'origen de reaccions 
inflamatòries: la mamitis - les seves conseqüències en la 
fertilitat

Efecte d'una mamitis clínica o subclínica abans de la primera inseminació (negre), entre 
la inseminació i la gestació (gris) o després de la confirmació de gestació
(ratllat) entre l'interval part-1 ª inseminació (cubr 1), l'interval part-fecundació i el nombre 
de cobriments (inseminació artificial) per cobriment fecundant

N
º

cubriciones
fecundantes

(SCHRICK et al, 2001)

Dies part-
inseminació

Dies part-cubr 
fecundant

Nº cubricions 
fecundants

D
ía

s

N
º cubriciones fecundantes

Les mamitis tenen un efecte negatiu marcat en els 
rendiments de reproducció

Anàlisi dut a terme en 752 
vaques lleteres a la Universitat 
de Tennessee entre 1986 i 1997. 

Umbral de significació; P<0.001

Majoría de les infeccions:
E.Coli-Streptococcus dysgalactiae, 
Coagulasa negativa staphylococci, 
Staphylococcus aureus i Streptococcus 
uberis



Com afecten les mamitis a la fertilitat?

LPS

� LH-FSH
Citoquines 

Proinflamatories 
TNFα,I.L1β,I.L 6…

OvariHipófisi
Bacteries Gram -

Endotoxin es o LPS (Lipopolisacárid)

(Según SCHRICK et al, 2001; RICARDO, 2007)

cervell
(Hipotàlem)

� Temperatura 
corporal

� Desenvolupament de les 
folícules
� Maduració de l'ovòcit-
Absència de ovulació

� Prostaglandines 
PGF2α (uterines?)

� Mortalitat embrionaria

 Embrió

Progesterona

Cos lúti

Macrófags

Inflamació



Efectes de les endotoxines (LPS) en la implantació de l'embrió

LPS LPS

Macrófags
Embrió

(D'après DEB et al, 2005)

IL1β

endometri

miometri

Citoquin es
Alteració de la 
preparació de 

l'endometri ( De la 
proliferació de l'epiteli 

glandular)

Les endotoxines alteren la preparació de l'úter per a la implantació de l'embrió



La inflamació i les seves altres conseqüències agreujants

Infeccions

Macrófags

LPS

Endotoxines

Hipófisi

� Prolactina

Bacteries Gram -

(Mamitis-Metritis..)

(Prostaglandines)

= Marcadors de la inflamació 

Citoquines 
Proinflamatòries 

TNFα,I.L1β,I.L 6…cervell
(Hipotàlem)

teixits adiposos

Fetge

Braguer

� Prolactina

 Llet

Ovari

� LH-FSH

Proteïnes de la 
inflamació:

- Haptoglobina
- Sèrum Amiloide A 

(SAA)
- Proteïna C reactiva

����Glucosa

�Triglicérids

���� Ácido graso no esterificado
(NEFA) como el βOHButirato

� Gana

���� Temperatura
corporal

Esteatosi

Perturbació del 
cicle sexual

��Movilització
dels greixos

fragilització 
immunitària

�Activitat dels leucòcits



50

60
Insulina
Testimoni

53.8
Interval part – 1a 
ovulació (dies)

Conseqüències d'una reducció de la gana i un dèficit de glucosa 
en els rendiments de reproducció

� Disminució de la producció d'insulina

Insulina i 
rendiments de 
reproducció

La disminució de l'índex d'insulina al principi de la lactància augmenta l'interval 
part - zel.

0

10

20

30

40

Vaca de potencial 
genetic lleter molt alt

Vaca de potencial 
genetic lleter mig

43.1

27.5

41.1

(Gong, 2002)



Funcions de les proteïnes de la inflamació

Produïdes pel fetge, sota l'efecte de les citoquines, 
participen en l'eliminació de les endotoxines LPS durant 
la fase aguda de la inflamació

Les proteïnes de la inflamació, considerades com a marcadors 
de la inflamació són:
- La Haptoglobina (Hp)
- El Sèrum Amiloide (SAA)
- La Proteïna C reactiva (CRP)
- La LPS Binding Proteïna (LBP)



una toxina «molt nefasta" ...

El LPS (lipopolisacàrid) o endotoxina és 
una part de la membrana dels bacteris 
Gram negativa.

El LPS (lipopolisacàrid) és molt tòxic per als 
remugants en dosis de 100 ng / kg de pes 
viu

LPS

(D'après ANDERSEN, 2003)

El LPS està implicat en moltes patologies: 
des de la acidosi fins la síndrome de mort 
sobtada observat en els ramats de feed lot.

El fetge pot reduir el LPS en sang
����intervenció de les proteïnes de la
inflamació (LBP, SAA…).

En situació d'esteatosi, el 
fetge és incapaç
d'eliminar el LPS



Origen de les endotoxines

Tracte gastrointestinal

ENDOTOXINES 
LPS

Úter infectat

braguer infectat



Difusió de les endotoxines d'origen gastrointestinal 

RUMINITE ���� pH RUMINAL

LPS
LPS

Intestí gruixut

����pH INTESTINAL
Excés de midó degradable

LPS LPS

Rumen

circulació sanguínia



Influència de les dietes acidógenas en la resposta 
inflamatòria (1)

Efecte d'una dieta de contingut creixent en blat (de 0 a 45%) en el pH ruminal, la producció 
d'endotoxines ruminals (LPS) i els marcadors sanguinis de la inflamació (SAA Serum Amyloid & 
LBP LPS Binding Protein)
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El contingut en Haptoglobina no es va modificar amb el tractament 

(EMMANUEL et al, 2008)

% Blat % Blat

Una dieta acidógena indueix una reacció de tipus inflamatori
� LPS i citoquin es  (� marcadors de la inflamació, SAA, LBP )



Influència de les dietes acidógenas en la resposta inflamatòria (2)

Efecte d'una subacidosis induïda per un augment de part dels cereals (blat / ordi) de la ració en el 
pH ruminal, la producció d'endotoxines ruminals (LPS) i els marcadors sanguinis de la inflamació 
(SAA Serum Amyloid & LBP LPS Binding Protein i Haptoglobina)

Testimoni Subacidótic (SARA) Valor P

6.17 5.97 0.03

Dietes

pH mig del rumen 

Temps pH< 6.0 (mn/dia) 490 678 0.03

LPS Rumen (EU/mL) SAA plasmàtic (µg/mL)

(KHAFIPOUR et  et al, 2009)

Una dieta acidógena indueix una reacció de tipus inflamatori
� LPS i citoquin es (� marcadors de la inflamació, SAA, LBP, haptoglobina)

0
25
50
75

100
125
150
175

Témoin SARA

0 Heures

6 heures

12 heures

0

100

200

300

400

500

Témoin SARA

0 Heures

6 heures

0

100

200

300

400

500

600

Testigo SARA

0 Horas

6 horas

Haptoglobina plasm àtica ( µg/mL)



En resum,

Els rendiments de reproducció es degraden contínuament i penalitzen la 
rendibilitat de les granges
Les reaccions inflamatòries estan freqüentment implicades en la 
infecunditat
Les mamitis i metritis indueixen reaccions inflamatòries originàries de la 
disminució dels rendiments de reproducció (i de producció) Aquestes 
reaccions inflamatòries són iniciades per endotoxines (LPS) produïdes 
durant i aquestes aquestes patologies
L'acidosi del rumen indueix una producció d'endotoxines, anàlogues a les 
engendrades per infeccions de tipus mamitis i metritis.
L'acidosi és l'origen de reaccions inflamatòries nefastes en la fertilitat

L'acidosi (subacidosi normalment), és una 
causa major, i àmpliament subestimada, de la 
infecunditat.



Relacions entre les patologies peripart i la infecunditat

Patologí es primaries

Patologí es 
secundaries

Síndrome 
de la vaca 
grasa 

Febre de 
la llet

Dificultat 
del part

Retenció
placentaria Metritis Cetosis

Dificultat del 
part X X

X X X

Les patologies "primàries" peripart són sovint l'origen de les patologies 
observades al principi de la lactància (mamitis, metritis ...) i problemes de la 
infecunditat
La millora de la fecunditat suposa limitar aquestes patologies per programes 
alimentaris i suplementacions nutricionals adaptades al període peripart.

Retenció 
placentària X X X

Metritis X X X X

Mamitis X X X X X

Infecundi tat X X X X X X

(Source:Britt,1988 in Randy et al,- Wisconsin University)



¿Quines són les eines nutricionals de millora de la 
fertilitat?

-Aportacions de fibres "eficaços"
-Informe equilibrat Glúcids / Proteïnes 

fermentables
-BACA suficient

- Recurs als productes "anti-acidosi"
-./..

- Limitar l'estrès 
oxidatiu originari de 

nombroses patologies 
peripart

- Prevenir 
l'acumulació de 
Triglicèrids al 

fetge

Estimulació de la 
immunitat durant el 

període pre i postpart 

� Processos 
inflamatoris

� Endotoxicosis 
LPS)

� Infeccions
mamitis-metritis…. � Acidosi

Fertilitat




