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RESUM 

En aquest estudi es compara la fertilitat d’embrions produïts in vitro (IVP) frescos i 

congelats de raça càrnia i, l’efecte del nombre de lactacions i número 

d’inseminacions artificials prèvies a la transferència sobre aquesta. Alhora, es va 

mesurar la mida uterina de les femelles receptores d’embrions congelats, avaluant 

la seva relació amb la fertilitat. Es van transferir 130 embrions IVP (49 frescos i 81 

congelats) en vaques lactants Holstein-Frisones de 5 granges diferents, una d’elles 

en època d’estrès per calor. La gestació va ser diagnosticada ecogràficament a dia 

28. Trenta-sis animals van quedar gestants: 19 d’embrions frescos (38,3%) i 29 de 

congelats (35,8%). No es van trobar diferències entre la fertilitat d’ambdós tipus 

d’embrions (P = 0,73) ni entre granges (P = 0,96). La fertilitat tampoc es va veure 

afectada pel nombre de lactacions, inseminacions i mida uterina. Aquestes dades 

permeten plantejar un ús rutinari de la transferència d’embrions IVP congelats en 

granges comercials sense comprometre la fertilitat.  
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RESUMEN 

Este estudio compara la fertilidad de embriones producidos in vitro (IVP) frescos y 

congelados de raza carnia y, el efecto del número de lactaciones y número de 

inseminaciones artificiales previas a la transferencia sobre esta. También se mesuró 

el tamaño uterino de las hembras receptoras de embriones congelados, avaluando 

su relación con la fertilidad. Se transfirieron 130 embriones IVP (49 frescos y 81 

congelados) en vacas lactantes Holstein-Frisonas de 5 granjas distintas, una de ellas 

en época de estrés por calor. La gestación de diagnosticó ecográficamente a día 28. 

Treinta y seis animales quedaron gestantes: 19 de embriones frescos (38,3%) y 29 de 

congelados (35,8%). No se encontraron diferencias entre la fertilidad de los dos tipos 

de embriones (P = 0,73) ni entre granjas (P = 0,96). La fertilidad tampoco se vio 

afectada por el número de lactaciones, inseminaciones y tamaño uterino. Estos 

datos permiten plantear un uso rutinario de la transferencia de embriones IVP 

congelados en granjas comerciales sin comprometer la fertilidad. 
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ABSTRACT 

This study compares fertility between in vitro produced (IVP) fresh and frozen Angus 

embryos. Moreover, the effect on fertility of lactation number, artificial insemination 

number and uterus size – only on IVP froze embryos – was studied. The study 

population was comprised of 130 receptor Holstein-Friesian lactating dairy cows 

from five different farms: 49 received fresh embryos and 81 received froze embryos. 

One farm group of IVP frozen embryos was transferred during heat stress period. At 

day 28 pregnancy was diagnosed by using ultrasonography. Of the 130 cows, 38 

became pregnant: 19 of fresh embryos (38,3%) and 29 of frozen embryos (35,8%). 

IVP fresh and frozen embryos had similar fertility (P = 0,73) and no significantly 

differences were found between farms (P = 0,96). Lactation number, inseminations 

and uterus size neither influenced fertility of IVP embryos. Thus, frozen IVP embryos 

could be routinely transferred in commercial farms without compromising fertility. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 EL SECTOR BOVÍ LLETER 

Des de la dècada dels 80, la producció lletera s’ha vist afectada per una reducció dels 

paràmetres reproductius, a mesura que la mida i nombre de vaques a les granges ha 

augmentat. Segons les dades d’Eurostat, el cens boví d’aptitud lletera de la Unió 

Europea (UE) entre el 2018 i 2021 es va reduir un 2,8%. El 2018 es va registrar una 

producció lletera a la UE de 157,4 milions de tones, un 3% menys que el 2015. 

L’evolució entre el 2018 i l’actualitat no es pot avaluar degut a al confidencialitat de 

les dades segons Eurostat, però és sabut que des del 2019 al 2020 hi va haver un 

increment de l’1,6% de les entregues de llet totals (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación, 2022). Els primers països productors a la UE el 2018 van ser Alemanya, 

en primer lloc, i França. El cens de vaques de llet a Espanya es va reduir un 3,1% el 

2022 respecte el 2021. Les entregues totals de llet crua a Espanya el 2021 va ser de 

7,48 milions de tones, un 1% més que el 2020 (Figura 1). A Catalunya el 2021 el 

nombre d’explotacions s’ha reduït un 6,1% respecte el 2020, igual que els lliuraments 

de llet que s’han vist reduïts un 1,1% en el mateix període de temps (DACC, 2021).  

 

Figura 1. Representació de la variació de producció lletera entre 2020 i 2021 a Espanya per comunitats autònomes 
(Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2022).. 
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Així doncs, podem veure que tot i haver-hi un descens del cens boví lleter, la 

producció de llet segueix augmentant al llarg dels anys gràcies a la millora del 

rendiment productiu dels animals. La productivitat ve determinada, a grans trets, pel 

rendiment reproductiu, la genètica, l’alimentació i el benestar. Per aquest motiu, un 

dels punts claus és l’estudi de noves tècniques reproductives que puguin mitigar els 

efectes negatius sobre la fertilitat.  

1.2 LA TRANSFERÈNCIA D’EMBRIONS I LES SEVES APLICACIONS 

La transferència d’embrions (TE) és una tècnica que té els seus orígens al 1890, quan 

van néixer els primers embrions transferits de conill. No va ser fins al 1950 quan es 

va transferir el primer embrió d’espècie bovina. Més endavant, cap a finals del s.XIX, 

gràcies a l’avenç de la maduració in vitro (IVM) i fecundació in vitro (IVF), tant en 

animals d’abast com en humana, l’ús comercial de l’IVF va incrementar 

exponencialment (Noga & Looney, 2021).  

Des dels anys 90 fins a l’actualitat, la tecnologia de la TE ha continuat creixent i s’han 

pogut comprovar els nombrosos avantatges de l’ús d’aquesta tecnologia (Mapletoft, 

2012). La TE presenta un percentatge d’èxit en gestacions similar als de la 

inseminació artificial (IA), però alguns aspectes tècnics encara estan per optimitzar 

(Hansen, 2020). La TE, en comparació la IA, pot aportar beneficis significatius com la 

reducció de gestacions dobles i la disminució de les pèrdues de gestació en èpoques 

d’estrès per calor, entre d’altres (Garcia-Ispierto & López-Gatius, 2021; Hansen, 

2019). És sabut que les gestacions dobles en vaques multípares poden arribar a 

suposar un 25% de les gestacions (Garcia-Ispierto & López-Gatius, 2018) i disminuir 

el nombre d’aquestes suposaria una reducció dels antibiòtics postpart, dels 

avortaments i dels parts distòcics.  

La disminució de la fertilitat per l’estrès per calor és una de les problemàtiques que 

s’ha vist agreujada pel canvi climàtic. S’ha demostrat que l’oòcit es pot veure danyat 

per l’estrès per calor des de les primeres fases de la fol·liculogènesi fins al període 

peri-ovulatori. Els primers set dies de desenvolupament embrionari (Figura 2), 

l’embrió, serà susceptible a l’estrès per calor amb risc d’interrupció de la gestació, 
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fins arribar a l’estadi de mòrula on esdevindrà més resistent (Hansen, 2019). Una 

manera de minimitzar els efectes d’estrès per calor en l’oòcit i les fases embrionàries 

inicials seria utilitzar la TE com a l’anomenat “embrió terapèutic” o “embrioteràpia”, 

ja que la femella rep l’embrió en l’estadi de blastocist. L’embrió terapèutic té com a 

principal objectiu millorar els índexs reproductius a partir de la TE.  

 

Figura 2. Desenvolupament embrionari boví de dia 1 fins a dia 10. Adaptat de Stringfellow, 2012. 

A part de mitigar els efectes de l’estrès tèrmic, un altre escenari on l’embrioteràpia 

podria ser d’utilitat, és el cas de les vaques repetidores. Es considera una vaca 

repetidora aquella que cicla amb normalitat i no presenta cap patologia a nivell de 

tracte reproductiu però, no queda gestant. Alguns autors, a partir de 3 inseminacions 

ja consideren la vaca com a repetidora.  Les principals causes de repetició són dèficits 

en la qualitat dels oòcits, problemes en la inseminació o errors en la detecció del zel. 

La TE permet fer una selecció in vitro dels oòcits i, posteriorment, dels embrions de 
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major qualitat. Alhora, permet escollir els animals que han ovulat correctament 

(Martínez, 2020). 

Un altres dels grans avantatges que ofereix la TE és la capacitat de millorar 

genèticament els ramats, obtenint un major nombre de descendència d’aquells 

animals més valuosos a nivell genètic (Noga & Looney, 2021). Ara bé, la TE també es 

podria plantejar com una oportunitat per incrementar el rendiment d’aquelles 

vaques amb menor valor genètic. Com han plantejat altres autors, la possibilitat de 

transferir embrions de raça càrnia en vaques lleteres permetria augmentar la 

rendibilitat econòmica d’aquelles vaques amb menor valor genètic, de les quals no 

se’n vol obtenir reposició (Garcia-Ispierto & López-Gatius, 2021), aconseguint vedells 

més ben valorats en el mercat. A més, l’ús d’embrions amb creuaments o de raça 

càrnia, al presentar més distància genètica amb la vaca receptora, suposa un factor 

de protecció de la gestació. Tenen major quantitat de proteïnes associades a la 

gestació i més resistència a l’avortament (Martínez, 2020). El plus d’una genètica 

superior en vedells provinents de TE es veu reflectit en un benefici econòmic a 

comparació d’aquells provinents d’IA (Kaniyamattam et al., 2017).  

La infografia de la figura 3 mostra el procés experimental seguit en aquest estudi per 

la recol·lecció, preparació in vitro i transferència dels embrions. Els diferents 

beneficis i avantatges descrits anteriorment a l’hora d’emprar aquesta tècnica, 

esmentats al centre de la infografia, busquen també una reducció de la petjada 

ecològica. El sector ramader contribueix significativament al total d’emissions 

humanes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i, dins d’aquest, el bestiar boví n’és el 

major emissor, representant un 62% de totes les emissions (FAO, 2022). La Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (2018), va presentar tres fites per 

aconseguir reduir les emissions de la producció ramadera i fer front al canvi climàtic. 

Una d’elles consistia en millorar la productivitat per reduir la intensitat de les 

emissions, estimant una reducció d’entre un 20 i un 30% gràcies a la millora de les 

pràctiques de cria. Millorar l’eficiència reproductiva i estendre la vida reproductiva 

dels animals - donant una segona oportunitat a les vaques repetidores i reduint les 

gestacions dobles a través de la TE - millorarà el rendiment de vida útil per animal, 
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reduint la intensitat d’emissió de GEH. A més, l’ús d’embrions produïts in vitro 

permet millorar la genètica dels vedells optimitzant el guany de pes viu, augmentant 

la productivitat, disminuint el temps d’engreix i reduint, per tant, les emissions de 

GEH (FAO, 2018).  

 

Figura 3. Beneficis i objectius de la transferència d’embrions congelats produïts in vitro de raça càrnia en vaques 
lleteres receptores. Cedit per: Irina Garcia-Ispierto.  

1.3 MANEIG DE LA FEMELLA RECEPTORA  

L’èxit de la TE no depèn únicament de la viabilitat de l’embrió transferit, també n’és 

determinant la selecció i preparació de la femella receptora, la tècnica utilitzada per 

fer la transferència o bé, una combinació de ambdues. La idoneïtat de la vaca 

receptora vindrà definida per diferents factors com la nutrició, el maneig i control 
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del cicle estral a partir de la sincronització hormonal per assegurar la presència d’un 

cos luti en el moment de la transferència.  

La sincronització de les femelles per una transferència d’embrions a temps fixe 

(FTET) presenta un percentatge de fertilitat menor que si es realitzés en femelles a 

zel vist però, en valors absoluts, aconsegueix un nombre total de gestacions major 

(Noga & Looney, 2021). El cos luti haurà de tenir els mateixos dies de vida que 

l’embrió transferit i, ésser funcional, per ser capaç de mantenir la gestació (Lamb et 

al., 2021).  

Un cop sincronitzada la femella i s’assegura la presència d’un CL adient, es pot 

procedir a realitzar la TE. Es recomana dipositar els embrions a la banya uterina 

ipsilateral al cos luti, tant profundament com es pugui sense provocar traumatismes. 

La tècnica, idealment, hauria de basar-se en les premisses: suau i ràpid, ja que s’ha 

vist que un major temps dins la banya uterina té un efecte negatiu en l’èxit de la 

transferència (Noga & Looney, 2021). 

1.4 LA PRODUCCIÓ IN VITRO EN BOVÍ 

El terme “fecundació in vitro” s’utilitza genèricament per fer referència al procés de 

generar embrions fora del cos, el qual inclou la IVM i el cultiu in vitro (IVC). Aquests 

processos es donen en el següent ordre per la producció d’embrions in vitro: IVM – 

IVF – IVC.  

Els oòcits es poden obtenir de diferents orígens: recollits de femelles superovulades, 

d’ovaris extirpats in vivo o bé, a partir d’ovaris d’escorxador. Els recol·lectats en 

femelles superovulades s’obtenen a través d’aspiració transvaginal ecoguiada entre 

20 i 24 hores després de l’estre, tècnica coneguda com Ovuum Pick-up (OPU). 

Aquests oòcits no requereixen la fase d’IVM ja que han madurat a l’oviducte les 

hores prèvies a la seva recol·lecció.  

Per l’obtenció d’oòcits d’ovaris d’escorxador s’aspiren tots els fol·licles entre 3 i 8 

mm de diàmetre i, en aquest cas, serà necessària la fase d’IVM (Hasler & Barfield, 
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2021). Aquesta tècnica permetria abaratir els costos de la producció d’embrions in 

vitro (Barceló-Fimbres et al., 2011).  

Una altra tècnica descrita per l’obtenció d’oòcits, tot i no ser tant freqüent com les 

dues anteriors, és la recol·lecció d’oòcits d’ovaris extirpats in vivo. Els ovaris es poden 

extirpar per laparotomia dels flancs  o bé realitzant una incisió a nivell vaginal per a 

aspirar els fol·licles o per tallar un fragment d’ovari (Hasler, 1998). 

1.4.1 MADURACIÓ IN VITRO 

La IVM té l’objectiu d’induir la meiosi fins a metafase II dels oòcits, que correspondria 

al moment de la ovulació. Per fer-ho, es simulen algun dels canvis fisiològics que es 

donen in vivo amb l’adició d’hormones com LH, FSH i 17B-estradiol. La majoria dels 

oòcits aconsegueixen madurar en 24 hores (Hasler & Barfield, 2021).  

1.4.2 FECUNDACIÓ IN VITRO 

La IVF inclou la co-incubació dels oòcits amb espermatozoides durant 18 hores, 

generalment. La complexitat de la IVF és imitar les condicions fisiològiques que 

permetrien la capacitació dels espermatozoides, aportant les condicions de medi i 

substrat ideals. El principal agent capacitador que s’inclou en els medis de 

fertilització és l’heparina, la qual ha demostrat tenir una gran incidència en la 

fertilització (Parrish et al., 1986). Un factor crític ambiental per la capacitació 

d’espermatozoides és la temperatura i, en boví es sol establir a 38,5 ºC, assimilant-

se a la temperatura fisiològica d’aquests animals (Hasler & Barfield, 2021). 

L’ús de semen fresc o congelat ha mostrat diferències en els resultats de la IVF, 

obtenint millors resultats amb l’ús de semen fresc. El semen congelat requereix una 

manipulació més complexa però, segons Hasler i Berfield (2021), en un laboratori de 

fertilització in vitro amb bon maneig de l’esperma congelat la taxa de IVF pot arribar 

a un 80% o més.  

1.4.3 CULTIU IN VITRO 

L’última etapa de la producció in vitro comprèn entre 6 i 7 dies de cultiu, depenent 

del laboratori i medis utilitzats. Els embrions es desenvoluparan des del zigot d’una 



13 
 

cèl·lula (Figura 4.F) fins a l’estadi de blastocist (Figura 4.J). Generalment, entre un 20 

i un 40 % dels presumptius zigots cultivats aconseguiran l’estadi de blastocist (Rizos 

et al., 2008). La durada del IVC també estarà relacionada amb la fertilitat i la qualitat 

dels embrions, essent major en ambdós casos en aquells embrions transferits a dia 

7 en comparació amb els transferits a dies 8 o 9 (Hasler et al., 1995). 

 

Figura 4. Morfologia d’embrions bovins in vivo (A-E) o produïts in vitro (F-J). Les imatges representen oòcits madurs 
(A i F), embrions de 2 cèl·lules (B i G), embrions de 8 cèl·lules (C i H), estadi de mòrula (D i I), i  estadi blastocist (E i J) 

(Rizos et al., 2002). 

Quan es retiren els embrions de l’incubador, es poden transferir immediatament, 

tractant-se doncs d’embrions frescos IVP. Per altra banda, aquests es poden 

criopreservar per poder ser utilitzats més endavant mitjançant diferents mètodes de 

conservació com serien la congelació lenta o la vitrificació. La fertilitat dels embrions 

IVP frescos en relació als criopreservats, majoritàriament, ha resultat ser més 

elevada (Hasler & Barfield, 2021).  
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1.5 CRIOPRESERVACIÓ D’EMBRIONS 

El mètode de criopreservació dels embrions IVP, congelació o vitrificació, també ha 

estat un tema de debat a l’hora d’implementar aquesta tècnica reproductiva a nivell 

de camp. Estudis han demostrat no haver-hi diferències significatives en la fertilitat 

o supervivència dels embrions sotmesos o a un protocol de congelació lenta o 

vitrificació (Camaño et al., 2015; Van Wagtendonk-de Leeuw et al., 1997). El mètode 

de vitrificació consisteix en refredar els embrions a baixes temperatures a alta 

velocitat, de 1000 ºC/minut o més, mitjançant nitrogen líquid. La majoria de 

solucions de vitrificació utilitzades consisteixen en dos o més crioprotectors 

penetrants i un crioprotector no penetrant. Els embrions es col·loquen en palletes 

de 0.25 ml i, aquestes, s’han de vitrificar individualment, en canvi, la congelació lenta 

es pot fer per grups (Jones, 2021). La transferència d’embrions vitrificats requereix 

una tècnica de transferència directa complexa (Hasler & Barfield, 2021), fent difícil 

que es pugui estendre de forma rutinària com ho va fer la IA en el seu moment. En 

canvi, la transferència d’embrions congelats requereix una manipulació més senzilla 

dels embrions a l’hora de la transferència (Sanches et al., 2016), similar a la del 

semen utilitzat en granja. Cada cop més tècnics amb experiència amb IA realitzen 

transferències directes d’embrions congelats (Mapletoft, 2013). 

Abans d’iniciar la congelació i la col·locació en palletes dels embrions, és necessari 

realitzar un triatge segons la qualitat dels mateixos. La classificació per graus i 

qualitat dels embrions serà clau en el valor de la fertilitat, sabent que els estadis de 

mòrula i blastocist presenten major supervivència al procés de congelació (Hasler & 

Barfield, 2021). Primer de tot, els embrions es col·loquen en solucions que contenen 

1.5 M d’etilenglicol, com a component crioprotector penetrant i, entre 0,1 i 0,5 M de 

sacarosa. L’etilenglicol penetra a l’interior de les cèl·lules desplaçant l’aigua que 

contenen, aconseguint així una major estabilitat de les cèl·lules embrionàries. 

L’equilibri dels embrions continuarà durant la col·locació dels embrions en les 

palletes de 0,25 ml, individualment, i la primera part del procés de congelació (Jones, 

2021). 
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El protocol de congelació d’embrions bovins comprèn una primera etapa de 

congelació que arriba a -6ºC, l’anomenada temperatura de sembra, a la que es 

manté l’embrió perquè s’equilibri i es deshidrati. Durant aquesta primera fase, la 

temperatura es redueix lentament per permetre la formació de cristalls de gel 

extracel·lulars, que faran sortir l’aigua de l’interior de les cèl·lules deshidratant-les i, 

per tant, evitant la formació de cristalls intracel·lulars que comprometrien la 

integritat de l’embrió. En la segona i última etapa, s’introdueixen les palletes en 

nitrogen líquid fins aconseguir la temperatura de -32 ºC, baixant entre 0,3 i 0,6 

ºC/min. 

 

Malgrat la TE d’embrions IVP s’utilitza de forma recurrent en altres països, aquí és 

una pràctica poc estesa. Presenta una sèrie d’avantatges que permetrien millorar la 

fertilitat de les nostres granges i, ha estat ben descrita i posada en pràctica amb èxit 

per diversos autors en altres regions.   
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2 OBJECTIUS 

 Implementació de la tècnica de transferència d’embrions congelats produïts 

in vitro de raça càrnia en vaques lleteres d’alta producció. 

 Comparació de la fertilitat dels embrions congelats produïts in vitro amb 

embrions frescos produïts in vitro. 

 Determinació de l’efecte de la mida uterina sobre la fertilitat d’embrions 

congelats produïts in vitro. 

 Determinació de l’efecte del nombre d’inseminacions i número de lactacions 

sobre la fertilitat dels embrions frescos produïts in vitro. 
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3 MATERIAL I MÈTODES 

L’estudi es va realitzar des del febrer del 2020 al desembre de 2021. El grup d’animals 

estudiat estava format per 130 vaques de 5 granges del Segrià, assignades com a 

granges 1, 2, 3 i 4  i d’una granja del Pla d’Urgell assignada com a granja 5. La Granja 

1, situada al municipi de Sucs, presenta un cens de 1.350 vaques en lactació amb una 

producció mitjana anual de 11.400 kg de llet/vaca present. La Granja 2 està situada 

al municipi de Torres de Segre i presenta un cens de 595 vaques en lactació amb una 

producció mitjana anual de 11.072 kg de llet/vaca present. La Granja 3, situada al 

municipi d’Almacelles consta amb un cens de 3.632 vaques en lactació amb una 

producció mitjana anual d’12.999 kg de llet/vaca present. La Granja 4, es troba al 

municipi de Lleida, presenta un cens de 200 vaques en lactació i una producció 

mitjana anual de 11.300 kg de llet/vaca present. La Granja 5, situada al municipi del 

Palau d’Anglesola, presenta un cens de 2.500 vaques en lactació i una producció 

mitjana anual de 10.500 kg de llet/vaca present.  

La fertilitat, definida com a nombre de gestacions respecte les TE realitzades, no va 

presentar diferències significatives entre les granges experimentals, així com tampoc 

ho va fer entre els tècnics realitzadors de la TE. Les dades es van analitzar com un sol 

grup per avaluar l’efecte de les diferents variables sobre la fertilitat. 

3.1 DISSENY EXPERIMENTAL 

Es van seleccionar inicialment 159 vaques lleteres d’alta producció a l’atzar per 

realitzar la transferència d’embrions IVP. A 49 individus provinents de les granges 4 

i 5 se’ls van transferir embrions frescos IVP i a 81 vaques provinents les granges 1, 2 

i 3 se’ls van transferir embrions congelats IVP. Les transferències a la granja 2 es van 

realitzar en període d’estrès per calor i les instal·lacions no disposaven de ventiladors 

ni aspersió. 

Les vaques seleccionades per aquest estudi havien presentat al menys un zel després 

del part. Es van sotmetre a un procés d’eliminació el dia abans d’iniciar el protocol 

de sincronització, apartant de l’estudi un total de 29 individus, 15 dels frescos i 14 
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dels congelats degut a una mala involució uterina o endometritis o bé, en funció 

d’una mida i posició uterina inadequada. Els 130 animals restants es van sincronitzar 

per la FTET amb dispositius intravaginals de progesterona (PRID) (PRID-DELTA, 

contenint 1,55 g de progesterona (P4); CEVA, Espanya). El PRID es va deixar durant 5 

dies i, el dia de l’extracció, es va administrar una dosi de prostaglandina (PG) (25 µg 

i.m.; Enzaprost T; CEVA, Espanya). A continuació, 24 i 60 hores més tard es va 

administrar una segona dosi de PG i una dosi d’hormona alliberadora de 

gonadotropina (GnRH) (100 µg gonadorelina i.m.; Cystoreline; CEVA, Espanya), 

respectivament. Al cap de 12h de l’administració de GnRH es va deixar passar el zel. 

Sis dies més tard de l’ovulació es va administrar una segona dosi de GnRH i es va 

comprovar la presència d’almenys un CL madur (>20 mm) a través d’un ecògraf 

portable mode B, equipat amb una sonda transrectal lineal. S’ha vist que 

l’administració de gonadotropines, GnRH en el cas d’aquest estudi, en la 

sincronització per la FTET indueix la formació de CL accessoris i redueix les pèrdues 

embrionàries (García-Guerra et al., 2020). Al cap de 12 hores de l’administració de 

GnRH es va realitzar la TE (Figura 5).  

Durant la TE, en el cas dels embrions congelats IVP, es va registrar la mida i posició 

de l’aparell reproductor segons un sistema de puntuació entre 1 i 3 (Figura 6), 

considerant: cavitat pelviana (1), entre cavitat pelviana i abdominal (2) i cavitat 

abdominal (3) (Young et al., 2017). La població final transferida va ser de 130 vaques.  

 

Figura 5. Protocol de sincronització de l’estre per la realització de transferència embrionària. PG = prostaglandina, 
GnRH = hormona alliberadora de gonadotropina. Adaptat de López-Gatius et al., 2022. 
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Figura 6. Puntuació de la mida i posició del tracte reproductiu. Els aparells reproductors situats completament a la 
cavitat pelviana es van designar com a SPS1. Els que es trobaven entre la cavitat pelviana però amb les banyes uterines 
a cavitat abdominal es van designar com a SPS2. Els aparells reproductors que el cèrvix i banyes uterines es trobaven 
a cavitat abdominal es van designar com a SPS3. C = cèrvix, P = pelvis, RT = tracte reproductiu, PB = sol pelvià. (Young 
et al., 2017). 

3.1.1 PREPARACIÓ DELS EMBRIONS CONGELATS IN VITRO 

Els oòcits immadurs es van recollir d’ovaris d’escorxador provinents de vaques 

Angus. Van ser transportats en una bossa Ziploc® a 35 ºC fins arribar al laboratori. Es 

van sotmetre a IVM, IVF i IVC. En totes les etapes es van utilitzar medis de cultiu 

provinents d’IVF-Bioscience (Fallmouth, UK). 

La IVM va durar 22 hores i les condicions de maduració van ser: 38,5 ºC, 5.5% CO2 i 

100% d’humitat. Els oòcits aspirats d’ovaris d’escorxadors presenten major variació 

inicial en l’estatus de maduració, però la majoria aconsegueixen la maduració en 24 

hores (Hasler & Barfield, 2021). En la IVF, els oòcits madurs es van incubar amb 

semen congelat/descongelat de raça Angus durant 18 h en les mateixes condicions 

que l’etapa de maduració.  

Els zigots es van sotmetre a IVC durant 7 dies a 38.5 ºC, 5.5% CO2, 6% O2 i 100% 

d’humitat i, fins el dia 7 els embrions van estar cultivats en grups. Per la transferència 

d’embrions frescos, embrions de 7 dies en estadi de mòrula o Early Blastocyst (EB), 

es van passar individualment en tubs estèrils de 5 ml amb una solució composta per 

TL-HEPES sense glucosa suplementada amb 0.22 mM de piruvat sòdic, 25 μg de 

gentamicina/ml i 10% sèrum boví fetal. Els tubs es van segellar amb Parafilm i 

carregar en un incubador portàtil a 39 ºC per ser transportats a les granges (Al-

Katanani et al., 2002; Ambrose et al., 1999b). Els embrions pertanyents al grup 

d’embrions congelats IVP es van sotmetre a un procés de congelació lenta. 

Individualment, es van col·locar i equilibrar en palletes de 0,25 ml durant 7 minuts a 
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temperatura ambient, en una solució crioprotectora composta per 1,5 M d’EG i 0,1 

M de sacarosa. La velocitat de congelació va ser de -0,5 ºC/min des de -6 ºC 

(temperatura de sembra) fins a -32 ºC, després directament immersos en nitrogen 

líquid.  

Es va realitzar una selecció en funció del grau de qualitat i l’estadi d’evolució dels 

embrions, conservant aquells amb una excel·lent i bona qualitat de la mòrula i els 

EB, respectivament. Aquest procés de selecció en el cas dels embrions frescos es va 

realitzar a granja utilitzant un microscopi x40 abans de la transferència. En el cas dels 

congelats es va realitzar al laboratori abans d’iniciar el procés de congelació. Es 

consideraren EB aquells embrions amb un blastocist que comprenia 

aproximadament el 70-80% de l’espai perivitelí. Els embrions considerats de 

excel·lent o bona qualitat en estadi de mòrula eren aquells que presentaven cèl·lules 

de mida, color i densitat uniformes (Jahnke et al., 2021). La classificació dels 

embrions IVP segons la seva qualitat ha mostrat ser d’interès degut a les diferències 

observades en la fertilitat, en el cas d’embrions IVP frescos: des d’un 59% en aquells 

considerats de major qualitat fins a un 45% en els d’una qualitat menor (Hasler et 

al., 1995).  

3.1.2 TRANSFERÈNCIA EMBRIONÀRIA 

Els embrions frescos, a granja, es van retirar de l’incubador portàtil i avaluar a 40x 

amb un microscopi per seleccionar els de major qualitat. Els seleccionats es van 

transferir individualment en palletes de 0,25 ml conservades en un contenidor 

evitant el contacte amb la llum directe fins al moment de la transferència. Per la 

transferència dels embrions congelats, el procés de descongelació seguit, ja descrit 

per altres autors (Jones, 2021), s’iniciava retirant les palletes d’embrions del nitrogen 

líquid i transferides en un bany d’aigua calenta entre 27-35 ºC durant 15-20 segons, 

s’assecaven, i es col·locaven en la cànula per realitzar l’ET. El procediment de 

descongelació i transferència dels embrions, en conjunt, va durar menys de 2 minuts 

per vaca. 
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Les femelles receptores d’embrions van rebre anestèsia epidural caudal prèviament 

a la transferència (200 mg de procaïna, Procamidor; Karizoo, Espanya). La zona vulvar 

i perineal es va rentar amb aigua mesclada amb solució iodada prèviament a l’ET. Es 

va realitzar una transferència profunda a la banya uterina ipsilateral al CL observat 

el dia anterior de la TE. Les TEs es van realitzar animal per animal. 

3.2 RECOPILACIÓ DE DADES I ANÀLISI ESTADÍSTIC 

Les dades recollides de cada animal durant l’estudi van ser: tipus d’embrió IPV 

transferit (fresc vs. congelat), número de lactació, número d’inseminacions, 

presència i posició del CL al moment de la transferència, tècnic que va realitzar la 

transferència (Tècnic 1 vs. tècnic 2) i diagnòstic de gestació (DG) a dia 28. En un sub-

grup d’individus, corresponents als embrions IVP congelats, es va registrar la mida i 

posició uterina (1, 2 vs. 3). 

La comparació de la fertilitat entre embrions frescos i congelats IVP es va realitzar a 

partir de l’anàlisi estadístic Chi-quadrat de Pearson. També es va realitzar una 

regressió logística binària, introduint es variables nº lactació, nº IA i tipus d’embrió 

transferit en relació al diagnòstic de gestació. L’avaluació de l’efecte del nombre de 

lactacions, número d’IA, mida uterina, granja i tècnic sobre el diagnòstic de gestació, 

com a variable depenent en tots els casos, es va realitzar a través de l’anàlisi 

estadístic Chi-quadrat de Pearson. Es van estudiar les interaccions plausibles entre 

les variables enumerades anteriorment. Les dades categoritzades com a variables 

dicotòmiques per poder ser analitzades amb Chi-quadrat de Pearson van ser: el 

nombre d’inseminacions (≤ 3 IA no repetidores: 0; ≥ 4 IA repetidores: 1), el nombre 

de lactacions (≤ 2 lactacions : 0; ≥ 3 lactacions: 1), la mida uterina (1 i 2 : 0; ≥ 3: 1) i 

el diagnòstic de gestació (negatiu: 0; positiu; 1).  

Tots els anàlisis estadístics es van realitzar a través del programa SPSS per ordinador, 

versió 11.5 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). La significança es va establir a p-valor < 0,05.  
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4 RESULTATS 

La mitjana de lactacions i IA prèvies a la TE de les vaques receptores d’embrions 

frescos i congelats va ser d’1,86 ± 0,98 i 2,90 ± 1,55 lactacions i, 2,99 ± 2,47 i 2,71 ± 

2,96 IA, respectivament (mitjana ± desviació estàndard). La taula 1 classifica entre 

embrions frescos i congelats, el nombre d’animals segons les diferents variables. El 

número de lactacions i inseminacions no van afectar significativament en el 

diagnòstic de gestació (Chi-quadrat de Pearson, P = 0,70 i 0,84, respectivament). La 

regressió logística binària que analitzava les variables tipus d’embrió, nombre de 

lactacions i d’inseminacions respecte el DG no va resultar significativa. Les 

interaccions analitzades entre número de lactacions i tipus d’embrió i, nombre d’IA 

i tipus d’embrió, no van ser significatives. En el cas dels embrions IVP congelats, el 

DG tampoc va presentar diferències segons la mida uterina (P = 0,55).  

Taula 1. Recompte d’embrions frescos i congelats agrupats en funció de les variables: número de lactacions, 
número d’inseminacions, tècnic, mida uterina i diagnòstic de gestació (DG). 

Factor 
Fresc 

(n=49) (%) 

Congelat 

(n=81) (%) 

Nº  lactacions (≥ 3) 10 (20,4) 47 (58,0) 

Nº inseminacions (≥ 4) 19 (38,8) 31 (38,3) 

Tècnic (Tècnic 1) 49 (100) 55 (67,9) 

Mida uterina (3) - 30 (37,0) 

DG (positiu) 19 (38,8) 29 (35,8) 

 

No es van observar diferències significatives entre la fertilitat dels embrions IVP 

frescos i els congelats, d’un 38,8 i un 35,8%, respectivament (P = 0,73). Tampoc es 

van observar diferències de fertilitat entre les granges estudiades (Taula 2). La taula 

3 recopila les fertilitats presentades per cada grup d’individus, diferenciant entre 

embrions frescos i congelats. 

  



23 
 

Taula 2. Fertilitats obtingudes a les granges estudiades. 

Factor Fertilitat % 

Granja 1 38,1 

Granja 2 39,3 

Granja 3 31,3 

Granja 4 40,0 

Granja 5 37,5 

 

Taula 3. Comparació de les fertilitats entre embrions IVP frescos i congelats en funció de les variables:  número de 
lactacions, número d’inseminacions, tècnic i mida uterina. 

Factor 
Fresc 

n=19 (%) 

Congelat 

n=27 (%) 

Nº lactacionsa 
0 15 (38,5) 13 (38,2) 

1 4 (40,0) 16 (34,0) 

Nº inseminacionsb 
No repetidores 14 (38,9) 19 (33,3) 

Repetidores 5 (38,5) 10 (41,7) 

Tècnic 
1 19 (38,8) 19 (34,5) 

2 - 8 (30,8) 

Mida uterinac 
0 - 17 (33,3) 

1 - 12 (40,0) 

a Número de lactacions: 0: ≤ 2 lactacions; 1: ≥ 3 lactacions. 

b Número d’inseminacions: no repetidores: ≤ 3 IA; repetidores: ≥ 4 IA. 

c Mida uterina: 0: cavitat pelviana o pelviana-abdominal; 1: cavitat abdominal. 
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5  DISCUSSIÓ  

El resultat més important d’aquest estudi és que no s’han trobat diferències entre la 

fertilitat dels embrions IVP frescos i congelats. Tampoc s’han trobat diferències 

significatives entre la fertilitat de les vaques receptores d’embrions amb mida d’úter 

1 respecte les de mida d’úter 2 i 3. El nombre de lactacions i inseminacions no han 

afectat a la fertilitat.  

Mentre que alguns autors defensen que els embrions IVP frescos presenten millors 

resultats que els congelats (Ambrose et al., 1999a; Martínez, 2020), també n’hi ha 

d’altres que, tot i estar d’acord en què els embrions frescos aconsegueixen un major 

nombre absolut de gestacions, la fertilitat respecte els IVP congelats no presenta 

diferències significatives (Ferraz et al., 2016; Sanches et al., 2016). Els valors de 

fertilitat obtinguts en aquest estudi poden trobar-se per sota als descrits en altres 

estudis, amb fertilitats del 59% al 41,7% en embrions IVP frescos (Hasler et al., 1995; 

Trigal et al., 2012; Sanches et al., 2016; Ferraz et al., 2016) i fertilitats del 42% al 

34,7% en IVP congelats (Hasler et al., 1995; Ferraz et al., 2016; Sanches et al., 2016). 

Dos dels estudis mencionats, els quals presenten les fertilitats més elevades, han 

estat realitzats amb vedelles com a individus receptors de les TE (Hasler et al., 1995; 

Trigal et al., 2012) i, un tercer estudi, més del 50% de la població estudiada també 

eren vedelles (Ferraz et al., 2016). Com és conegut, les vedelles presenten fertilitats 

més elevades que les vaques d’un o més parts (Pryce et al., 2004). En aquest estudi, 

un dels factors que pot haver afectat negativament sobre la fertilitat obtinguda és 

l’ús de primípares i multípares com a població estudiada.  

Cal diferenciar els resultats de les TE obtinguts en funció de la regió on s’ha realitzat 

l’estudi. La transferència d’embrions IVP, tant frescos com congelats, és una tècnica 

molt més estesa i practicada al continent Americà respecte a l’Europeu, on s’obtenen 

millors resultats en l’aplicació d’aquesta tècnica. Al 2018 a Sud Amèrica i Nord 

Amèrica es van transferir un 52,4% i un 40,1%, respectivament, del nombre 

d’embrions IVP transferits totals. En canvi Europa va representar tan sols un 5,7% 

dels embrions IVP transferits totals (Viana, 2018). Estudis realitzats en països 
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Americans (Ferraz et al., 2016; Sanches et al., 2016), fàcilment presentaran fertilitats 

més elevades en comparació a Espanya, on s’ha realitzat aquest estudi, gràcies a la 

pràctica en l’aplicació d’aquesta tècnica. 

L’època de l’any en què es duu a terme l’estudi, és de gran importància en el cas del 

boví degut a l’estrès per calor. L’estrès per calor és un dels grans enemics de la 

fertilitat en els mesos calorosos (Polsky & von Keyserlingk, 2017; Sartori et al., 2002), 

tal i com passa en la Península Ibèrica. En aquest estudi, les transferències 

d’embrions IVP congelats a la Granja 2 es van realitzar en un període d’elevades 

temperatures, sense disposar de ventilació ni aspersió. Tot i així, no va presentar 

diferències de fertilitat en front les altres granges. L’extracció d’oòcits es va dur a 

terme en època de no estrès per calor, evitant l’ús oòcits envellits degut a l’estrès 

per calor. Els oòcits esdevenen sensibles a l’estrès per calor des dels primers estadis 

de la fol·liculogènesi fins a l’etapa de maduració post-ovulació, comprometent les 

competències de fertilització de l’oòcit (Hansen, 2019). L’ús d’embrions congelats 

IVP permet recol·lectar i fertilitzar els oòcits en èpoques de menys calor i, conservar-

los per poder ser transferits durant els mesos afectats per l’estrès per calor.  

En comparació a la IA, cal tenir en compte que la transferència d’embrions IVP ha 

sigut minoritària durant molt de temps en relació a la transferència d’embrions 

obtinguts in vivo i, per tant, menys estudiada. El 2017 va ser el primer cop que la 

International Embryo Technology Society (IETS) va registrar que el nombre 

d’embrions IVP i transferits va ser major que els embrions obtinguts in vivo 

(Demetrio, 2021). Pot ser que més endavant la fertilitat dels embrions IVP millori si 

es segueix la tendència actual, on es va incrementant l’ús d’aquesta tècnica arreu del 

món (Mapletoft, 2013).  

Segons Young et al. (2017), les vaques amb un úter de mida menor, classificades com 

a 1, presentaven una major fertilitat a la IA que les vaques classificades com a 2 o 3, 

és a dir, amb major mida uterina. Per tant, es podria esperar que les transferències 

d’embrions fóssim més exitoses en les vaques amb classificació 1. Un estudi anterior 

afirmava el mateix, que la mida d’úter, aquest cop mesurada amb ecografia, estava 
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directament relacionada amb la fertilitat. A un major volum uterí, menor fertilitat, 

afectant sobre tot a multípares (Baez et al., 2016). Contràriament a l’esperat, en 

aquest estudi no es van trobar diferències significatives entre la fertilitat de les 

vaques amb mida d’úter 1 respecte les de mida d’úter 2 i 3.  

Una de les causes de disminució de la fertilitat freqüent a les granges són les femelles 

repetidores. Les repeticions es donen més sovint en animals més vells (Arashiro et 

al., 2017), és a dir amb més lactacions. També, les vaques que requereixen 3 o més 

inseminacions presenten fertilitats menors que aquelles que han rebut 1 o 2 

inseminacions (Khan et al., 2015).  En un principi, es podria esperar un fracàs major 

de les TE en animals amb més nombre de lactacions i/o d’inseminacions prèvies. 

Segons les dades analitzades, a diferència de la inseminació artificial, amb la TE no hi 

ha diferències significatives entre la fertilitat de les femelles amb 3 o menys 

inseminacions respecte les repetidores, ni tampoc entre les vaques de 1r i 2n part i 

les de més de 3 lactacions. Les granges incloses en aquest estudi presenten unes 

bones pràctiques d’higiene i maneig, que ajuden a minvar l’impacte dels factors 

perjudicials sobre la fertilitat. Caldria un nombre de població més elevat per 

corroborar els resultats obtinguts en aquest estudi. 
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6  PERSPECTIVES DE FUTUR 

Aquest estudi realitzat es tracta d’un estudi preliminar. Fa relativament poc temps 

que s’ha començat a treballar amb embrions produïts in vitro congelats a la Península 

Ibèrica, a comparació d’altres regions (Viana, 2018) i, encara s’està perfeccionant la 

tècnica a nivell laboratorial i de transferència. Mentre que a Brasil i altres països sud 

o nord americans s’obtenen fertilitats al voltant del 40-50%, a Espanya encara costa 

arribar al 30-40%. En aquest estudi no s’han observat diferències entre embrions IVP 

frescos i congelats, això proporciona un interès per poder seguir avaluant la viabilitat 

i acceptació de la tècnica a nivell de camp.  

La transferència d’embrions IVP congelats requereix una tècnica menys complexa 

que la manipulació d’embrions IVP frescos. Per aquest motiu, si les fertilitats 

d’ambdós no presenten diferències, es podria plantejar la implementació rutinària 

d’aquests. A més, al no presentar diferències de fertilitat entre les vaques 

repetidores i no repetidores i, tampoc, en funció del nombre de lactacions, s’obre un 

ventall més ampli de possibles femelles receptores d’embrions sense haver de 

limitar la seva aplicació a una part del ramat. 

Seria interesant ampliar el nombre d’individus de la població estudiada per poder 

verificar els resultats obtinguts i, alhora, comparar la fertilitat amb la IA en 

multípares, repetidores i en època d’estrès per calor. Tenint en compte l’evolució de 

les tècniques reproductives a nivell mundial i l’èxit obtingut, val la pena seguir 

estudiant la producció i transferència d’embrions in vitro que poden a millorar la 

fertilitat de les granges, sobre tot en èpoques de l’any on els animals es veuen 

afectats per estrès per calor.  
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7  CONCLUSIONS 

La fertilitat és semblant en els embrions IVP frescos i congelats, sense diferències 

significatives.  

La fertilitat dels embrions IVP congelats no es veu influenciada per la mida uterina.  

La fertilitat dels embrions IVP, tant frescos com congelats, no es veu afectada pel 

nombre de lactacions i, tampoc, pel nombre d’IA prèvies a la TE. 
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