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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định hiệu quả của phương pháp gây động dục kết hợp cố định thời 

gian thụ tinh nhân tạo trên bò sữa. Nghiên cứu được thực hiện trên 51 bò sữa bao gồm 17 bò tơ trên 16 tháng tuổi 

chưa động dục và 34 bò chậm rụng trứng phối nhiều lần không có chửa, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 

12/2019 tại Vĩnh Phúc. Sử dụng các hormone kết hợp đặt vòng tẩm progesterone để gây động dục chủ động và thụ 

tinh nhân tạo sau khi kết thúc điều trị 14-18 giờ. Bò được khám thai từ ngày 60 sau khi thụ tinh nhân tạo. Kết quả 

cho thấy, 51 bò gây động dục đã được thụ tinh nhân tạo, tỷ lệ thụ tinh đạt 100%, tỷ lệ bò có chửa đạt 37,25% (19/51 

bò). Đối với những bò không có chửa, tỷ lệ bò xuất hiện động dục trở lại là 96,87% (31/32 bò). Như vậy, phương 

pháp sử dụng hormone gây động dục kết hợp với cố định thời gian thụ tinh nhân tạo mặc dù không mang lại tỷ lệ có 

chửa cao ở lần thụ tinh nhân tạo đầu tiên nhưng đã giúp bò trở lại chu kỳ sinh lý động dục bình thường.  

Từ khóa: Động dục, hormone, cố định thời gian thụ tinh nhân tạo. 

Estrus Synchronization and Fixed Time Artificial Insemination in Dairy Cows  
in Vinh Phuc Province 

ABSTRACT 

The study was designed to determine the effects of estrus induction method combined fixed-time artificial 

insemination (FTAI) in dairy cows. This study was conducted on 17 sixteen-month-old prepubertal heifers and 34 

repeat breeder cows in Vinh Phuc province between July and November 2019. Hormones therapy and progesterone 

device were used to induce estrus and performed artificial insemination during 14-18 hours after finish the treatment. 

Pregnancy diagnosis was performed from 60 days after FTAI date. The results have indicated that the insemination 

rate and the conception rate were 100% (51/51 cows) and 37.25% (19/51 cows), respectively. Regarding the non-

pregnant group, the estrus resumption proportion was 96.87% (31/32 cows). In conclusion, the significant effects of 

estrus synchronization and fixed-time artificial insemination (FTAI) were proved to increase the insemination rate and 

to promote cow to return to the normal physiological estrus cycle, although the first service conception rate was not 

high after treatment. 

Keywords: Estrus, hormone, fixed-time artificial insemination. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phát hiện đûng dục không hiệu quâ và 

không chính xác là mût yếu tø gây hän chế nëng 

suçt sinh sân cþa đàn bñ sữa (Pankowski & cs., 

1995). Hiện nay, nhiều chương trình quân lý 

sinh sân đã được xây dựng nhìm giâm ngu÷n 

chi phí nhån cöng lao đûng và nång cao nëng 

suçt sinh sân trên đàn bñ sữa. Trong đò, phương 

pháp sử dụng hormone gåy đûng dục kết hợp với 

cø đðnh thời gian phøi giøng (fixed-time AI) đã 

được thực hiện (Lemaster & cs., 2001). 
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Về cơ bân, phương pháp trên sử dụng kết 

hợp các loäi hormone như gonadotropin 

releasing hormone (GnRH), estradiol (E2), 

estradiol benzoate (EB), progesterone đặt âm 

đäo và prostaglandin F2α (PGF). Các chương 

trình thường được chia thành bøn quá trình: (i) 

täo sóng nang mới; (ii) tøi ưu hòa điều kiện để 

đâm bâo hình thành nang trứng trûi; (iii) gây 

thoái hóa thể vàng, täo n÷ng đû progesterone 

thçp nhçt ở gæn thời điểm thụ tinh và (iv) thụ 

tinh täi thời điểm cø đðnh sau khi gåy đûng dục 

mà không cæn phát hiện đûng dục. Thụ tinh vào 

thời điểm thích hợp là điều kiện tiên quyết để 

đät được tỷ lệ mang thai tøi ưu, cho phép tinh 

trüng đþ thời gian di chuyển được đến nơi thụ 

tinh ở mût phæn ba phía trên sừng tử cung (6h) 

và thời gian duy trì khâ nëng thụ tinh cþa câ 

tinh trùng (24-30h) và tế bào trứng (6-10h) 

(Nebel & cs., 2000; Saccke & cs., 2000). Tuy 

nhiên, thời điểm thụ tinh còn tùy thuûc vào 

từng phác đ÷ gåy đûng dục. Pursley & cs. (1995) 

đã thực hiện thụ tinh vào thời điểm 16h sau 

GnRH læn hai khi sử dụng phương pháp 

Ovsynch. Pancarci & cs. (2002) thực hiện thụ 

tinh vào 24 giờ sau khi tiêm estradiol cypionate 

(ECP) ở phương pháp Heatsynch. Hiệu quâ 

mang thai đã được chứng minh là tương đương 

giữa phương pháp sử dụng hormone điều trð và 

phøi giøng sau khi phát hiện bñ đûng dục 

(32,1%) so với phương pháp sử dụng hormone 

điều trð và cø đðnh thời gian phøi giøng không 

cæn phát hiện bñ đûng dục (33,3%) (DeJarnette 

& cs., 2001). 

Ở Việt Nam, người chën nuöi chþ yếu phát 

hiện bñ đûng dục bìng phương pháp quan sát 

các biểu hiện đûng dục thöng thường. Việc theo 

dôi bñ đûng dục phâi tiến hành thường xuyên, 

sáng chiều và trong nhiều ngày sau khi gây 

đûng dục. Với những bñ đûng dục èn hoặc biểu 

hiện đûng dục không rõ ràng khiến việc phát 

hiện đûng dục khò hơn, gåy bó lỡ kỳ đûng dục. 

Täi Vïnh Phýc, sử dụng hormone PGF2α 

(Prostaglandin F2α) và GnRH (Gonadotropin-

releasing hormone) đã mang läi hiệu quâ cao 

trong điều trð bệnh chêm đûng dục trên đàn bñ 

sữa cþa Vïnh Phýc (Sử Thanh Long & cs., 2017). 

Tuy nhiên, người chën nuöi vén phâi dành 

nhiều thời gian quan sát bñ đûng dục hai læn 

múi ngày để kðp thời liên hệ với bác sỹ thý y đða 

phương để thực hiện thụ tinh nhân täo cho bò. 

Chính vì vêy, nghiên cứu thực hiện ứng dụng 

liệu pháp hormone kết hợp thụ tinh cø đðnh thời 

gian nhìm giâm thời gian và nhân công trong 

phát hiện đûng dục nhưng vén đâm bâo được 

hiệu quâ thụ tinh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian 

Nghiên cứu được thực hiện trên 51 bò sữa 

bao g÷m 17 bñ tơ trên 16 tháng tuùi không biểu 

hiện đûng dục và 34 bò chêm rụng trứng, phøi 

nhiều læn không có chửa sau đẻ 100 ngày. Bò có 

điểm thể träng từ 2,75 đến 3,0, được cho ën cám 

Master 6021 (CJ, Hàn Quøc) trung bình 8 

kg/ngày đøi với bò sữa đã đẻ, 1 kg/ngày đøi với 

bñ tơ cüng với có voi tươi, có þ chua và bù sung 

đá liếm. Bñ được nuôi nhøt hoàn toàn, vít sữa 2 

læn trên ngày (sáng từ 4h30 đến 8h và chiều từ 

4h đến 7h30) và được gõt mòng đðnh kỳ múi 

nëm mût læn. 51 bñ đều được chèn đoán míc 

bệnh bu÷ng trứng khi khám qua trực tràng. 

Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 

07/2019 đến tháng 11/2019, täi các hû chën nuöi 

bò sữa täi hai huyện Vïnh Tường và Yên Läc, 

tînh Vïnh Phýc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khám chẩn đoán bệnh buồng trứng 

Khám bu÷ng trứng được thực hiện bìng tay 

khám qua trực tràng. Dựa vào hình thái bçt 

thường cþa bu÷ng trứng, sự xuçt hiện thể vàng 

hay nang trứng täi hai thời điểm kiểm tra cách 

nhau 7-10 ngày để chèn đoán tình träng bệnh 

bu÷ng trứng.  

Bệnh thể vàng t÷n lưu: Trên bu÷ng trứng có 

sự xuçt hiện cþa thể vàng và không thoái hóa 

sau læn kiểm tra thứ hai trên cùng mût vð trí. Bò 

không xuçt hiện các biểu hiện đûng dục. Dùng 

ngón tay cái xoa nhẹ trên bề mặt bu÷ng trứng 

thçy có khøi nhó (bìng hät ngô, hät đêu, läc…) 

nhô lên khói bề mặt bu÷ng trứng, cçu trúc cứng, 

cò chån đế, ranh giới giữa thể vàng và bề mặt 

bu÷ng trứng rõ ràng. 
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Bệnh u nang bu÷ng trứng: Trên bu÷ng 

trứng có sự xuçt hiện cþa nang trứng với kích 

thước trên 2,5cm và không thoái hóa sau læn 

kiểm tra thứ hai trên cùng mût vð trí. Sờ trên bề 

mặt bu÷ng trứng thçy có mût hoặc nhiều khøi u 

nang mềm, dễ vỡ. Kích thước bu÷ng trứng lớn 

hơn bình thường (bìng quâ trứng gà).  

Bệnh bu÷ng trứng không hoät đûng: Bu÷ng 

trứng có hình thái dẹt, nhó, khöng cån đøi, bề 

mặt bu÷ng trứng trơn nhẵn (không có sự xuçt 

hiện thể vàng và bu÷ng trứng).  

Khám bu÷ng trứng được thực hiện bởi các 

bác sỹ thú y có nhiều kinh nghiệm trong lïnh 

vực sinh sân bò sữa. 

2.2.2. Gây động dục chủ động và cố định 

thời gian thụ tinh nhân tạo 

Bñ được gåy đûng dục chþ đûng và thụ tinh 

nhân täo sau khi khám bu÷ng trứng. Ngày đæu 

tiên, bñ được tiêm 2ml GnRH (Ovurellin, Bayer, 

Việt Nam) và 5ml vitamin ADE (Vigantol-E, 

Bayer, Việt Nam). Cơ quan sinh dục bên ngoài 

được làm säch bìng dung dðch hoặc vâi gäc c÷n 

Iodine 2%, r÷i đặt vòng CIDR (Genetocs, 

Australia) vào åm đäo bò bìng sýng đặt vòng. 

Bây ngày sau, vòng CIDR được rýt ra, đ÷ng thời 

tiêm 2ml PGF2α (Ovuprost, Bayer, Việt Nam). 

Sau 48 giờ, bñ được tiêm 2ml GnRH. Thụ tinh 

nhân täo (TTNT) được thực hiện læn đæu tiên vào 

14-18 giờ sau khi tiêm GnRH (thụ tinh nhân täo 

læn thứ hai theo nguyên tíc sáng chiều). 

2.2.3. Thụ tinh nhân tạo  

Bñ được tiến hành thụ tinh nhân täo trong 

vòng 14-18 giờ sau khi gåy đûng dục chþ đûng 

theo Manafi, (2011). 

2.2.4. Khám thai  

Khám thai qua trực tràng bìng tay được 

thực hiện trên những bò TTNT từ ngày 60 sau 

thụ tinh mà không có biểu hiện đûng dục trở läi. 

Người khám mût tay đeo gëng tay nilon sân 

khoa, tay còn läi mang mût gëng tay cao su để 

giữ vệ sinh. Dùng gel böi trơn và loäi bó toàn bû 

hết phân ở phæn trực tràng để dễ dàng thực 

hiện và câm nhên trong quá trình khám thai. 

Chèn đoán có thai dựa vào câm nhên sự thay 

đùi ở tử cung: 

Thai hai tháng tuổi: Rãnh tử cung không rõ 

như trước, sừng tử cung có thai và không có thai 

khác nhau rõ (sừng tử cung bên có thai lớn gæn 

gçp đöi bên khöng cò thai, thành móng và sóng 

đûng), không thể câm nhên thai bìng phương 

pháp sờ nín bìng tay. 

Bảng 1. Phương pháp đánh giá bệnh buồng trứng sau hai lần kiểm tra 

Kiểm tra buồng trứng Kết quả lần 1 
Kết quả lần 2 
sau 7-10 ngày 

Kết luận 
bệnh buồng trứng 

Thể vàng + + Thể vàng tồn lưu 

+ - Bình thường 

+ + Bình thường 

Nang trứng + + U nang buồng trứng 

+ - Bình thường 

- + Bình thường 

Hình thái buồng trứng bất thường (dẹt, nhỏ, không cân đối) + + Không hoạt động 

 

Hình 1. Công thức gây động dục chủ động và cố định thời gian thụ tinh nhân tạo 
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Thai ba tháng tuổi: Rãnh tử cung không 

còn, sừng tử cung bên có thai lớn gçp ba bên 

không có thai, có hiện tượng sòng đûng (sờ kỹ có 

thể phát hiện thçy hät đêu nhó), vð trí cþa sừng 

tử cung đã rơi vào khoang bụng, sừng tử cung 

mang thai cò kích thước tương tự quâ bòng đá, 

có thể sờ thçy thai khi khám chiều dài đæu 

mông trong khoâng 13-17 cm, kích thước tương 

đương mût con chuût đ÷ng. 

2.2.5. Phát hiện động dục trở lại 

Bò xuçt hiện đûng dục trở läi trong khoâng 

thời gian từ khi thụ tinh cho đến khi trước thời 

điểm khám thai. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu quả phương pháp gây động dục 

và cố định thời gian phối giống 

Kết quâ bò có chửa sau khi thực hiện gây 

đûng dục chþ đûng và thụ tinh cø đðnh thời gian 

được thể hiện ở bâng 2. 

Đàn bñ trong các chương trình gåy đûng dục 

thöng thường chþ yếu được thụ tinh khi phát 

hiện các biểu hiện đûng dục. Vì vêy, nhiều 

trường hợp bñ đûng dục yếu hoặc đûng dục ngæm 

khöng được phøi giøng do rçt khó phát hiện 

đûng dục, dén đến bó lỡ chu kỳ và kéo dài 

khoâng cách lứa đẻ. Đøi với phương pháp gây 

đûng dục chþ đûng kết hợp phøi giøng cø đðnh 

thời gian, ngoäi trừ những bò có dçu hiệu bệnh 

như viêm tử cung thì tçt câ bñ đều được thực 

hiện phøi giøng nên tỷ lệ phøi giøng luôn cao 

hơn và khíc phục được những hän chế về mặt 

thời gian và công sức theo dôi đûng dục so với 

các chương trình phøi giøng thöng thường. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ phøi giøng đät 100% 

(51/51 bò). 

Tỷ lệ có chửa ở læn đûng dục đæu tiên sau 

khi điều trð theo phác đ÷ đät 37,25% (19/51 bò). 

Kết quâ này thçp hơn so với nghiên cứu cþa 

Yamada (2005) với tỷ lệ có chửa đät 51,5%. Sự 

sai khác do trong nghiên cứu này, tçt câ bò míc 

bệnh lý bu÷ng trứng và đã phøi nhiều læn không 

có chửa. Thöng thường, những bò có chu kỳ hoät 

đûng bu÷ng trứng bình thường täi thời điểm bít 

đæu công thức gây rụng trứng (Ovsynch) cho kết 

quâ có chửa cao hơn so với những bò míc bệnh 

bu÷ng trứng (Yamada, 2005). Trong nghiên cứu 

đò, tỷ lệ bò có chửa cao nhçt với 53,8% (285/530 

bò) khi có sự hiện diện cþa thể vàng và 52,6% ở 

bò không có nang trứng hoặc thể vàng trên 

bu÷ng trứng täi thời điểm gåy đûng dục  

(P >0,05); thçp nhçt ở những bò có u nang 

bu÷ng trứng với 25,0% (19/76 bò), P <0,001.  

Tỷ lệ có chửa giâm có thể liên quan đến sự 

kéo dài nang trứng trûi chiếm ưu thế khi đặt 

vòng tèm progesterone CIDR vào giai đoän cuøi 

chu kỳ đûng dục, sự rụng trứng có thể không 

diễn ra täi thời điểm khi thụ tinh nhân täo (Xu 

& cs., 1999). Thêm vào đò, khi sử dụng hormone 

điều trð bệnh bu÷ng trứng, các nang trứng có 

thể có hoặc khöng đáp ứng với GnRH ngoäi sinh 

(Bartolome & cs., 2000). Colazo & cs. (2009) 

cÿng đã chî ra rìng, khi sử dụng liệu pháp 

hormone tương tự, có 11% bò rụng trứng trước 

thời điểm thụ tinh cø đðnh thời gian, 15% không 

phân ứng với PGF2α và 9% bò không rụng trứng 

24h sau khi tiêm hormone GnRH læn thứ hai. 

Liều GnRH læn hai có mục đích tëng khâ nëng 

rụng trứng và mang läi tỷ lệ chửa cao hơn. Tuy 

nhiên, nếu nang trûi täi thời điểm tiêm GnRH 

không có các thụ thể LH, sẽ khöng đáp ứng với 

GnRH và sẽ không rụng trứng. Ngoài ra, nghiên 

cứu cþa Colazo & cs. (2004) kết luên, đûng dục 

được quan sát 4 ngày sau FTAI cho thçy GnRH 

không gây rụng trứng do sự xuçt hiện sóng 

khöng đ÷ng bû và/hoặc mût nang nhó chiếm ưu 

thế không có thụ thể LH. 

Bảng 2. Kết quả thụ tinh nhân tạo sau khi dùng tổ hợp hormone 

Bò thụ tinh  
nhân tạo (n) 

Tỷ lệ thụ tinh  
nhân tạo (%) 

Bò có chửa Bò không có chửa Bò động dục trở lại 

Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) 

51 100 19 37,25
 

32 62,7
 

31 96,87 
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Ngoài ra, ânh hưởng cþa lứa đẻ, mùa vụ 

đến tỷ lệ không có chửa cao hơn ở những bò míc 

bệnh bu÷ng trứng so với các bñ bình thường 

(Bartolome & cs., 2000). Yamada (2005) cÿng đã 

chứng minh sự ânh hưởng cþa lứa đẻ và mùa vụ 

đến hiệu quâ gåy đûng dục và thụ tinh nhân täo 

cø đðnh thời gian. Những bò ở lứa đẻ thứ 5 và 

trên 6 lứa có tỷ lệ chửa thçp hơn (41,3% và 

463%) so với bñ đẻ lứa thứ 2 (57,3%). Tỷ lệ bò có 

chửa giâm xuøng vào mùa hè, thçp nhçt vào 

tháng 7 (34,9%) và tháng 8 (37,8%), cao hơn ở 

các tháng 1 (55,6%), tháng 2 (54,7%), tháng 6 

(61,1%) và tháng 10 (59,2%) (P <0,05). Thời tiết 

nóng èm ở Vïnh Phýc vào những tháng 7, tháng 

8 và tháng 9 có thể gây stress nhiệt đøi với đàn 

bò. Stress nhiệt gây ânh hưởng đến hoät đûng 

hệ thøng nûi tiết trục dưới đ÷i - tuyến yên - 

bu÷ng trứng. Nhiệt đû möi trường cao gây trì 

hoãn sự chõn lõc nang trứng và sự kéo dài sóng 

nang, do vêy ânh hưởng đến sự phát triển và 

chçt lượng nang trứng. Hơn nữa, stress nhiệt 

tác đûng đến möi trường bên trong tử cung, làm 

giâm lưu lượng máu đến tử cung và tëng nhiệt 

đû bên trong möi trường tử cung gây giâm tỷ lệ 

thụ tinh thành công, giâm sự phát triển cþa 

phöi và tëng sự mçt phôi ở giai đoän sớm 

(Rensis & cs., 2013). 

Bên cänh đò, sự mçt phöi giai đoän sớm 

(khoâng 30%) cùng với thçt bäi trong kỹ thuêt 

thụ tinh (10%) làm giâm tỷ lệ mang thai ở giai 

đoän sớm (40%) trong 21 ngày đæu sau thụ tinh 

(Diskin & cs., 2008).  

Tuy nhiên, trong 32 bò không có chửa sau 

khi thụ tinh nhân täo, cò 31 bñ đã đûng dục trở 

läi (96,87%). Kết quâ này tương tự với báo cáo 

cþa Yusuf & cs. (2010) khi theo dõi 613 bò sau 

khi thụ tinh nhân täo, cò 86 bñ đûng dục läi trong 

sø 134 bò không có chửa (64,18%). Phương pháp 

gåy đûng dục và phøi giøng chþ đûng mang läi 

hiệu quâ giúp bò quay trở läi chu kỳ sinh lý bình 

thường và täo cơ hûi thực hiện thụ tinh tiếp theo. 

Do vêy, cæn tiếp tục theo dôi bñ sau khi gåy đûng 

dục để không bó lỡ chu kỳ đûng dục. 

Tuy nhiên, tỷ lệ bò có chửa khi ứng dụng 

phương pháp này trên đàn bñ sữa còn hän chế. 

Do mût vài vçn đề vçn t÷n täi liên quan đến sự 

rụng trứng có thể khöng đ÷ng bû với thời điểm 

thụ tinh nhân täo và bò mçt cân bìng nëng 

lượng sau đẻ. Do vêy, xác đðnh chính xác thời 

điểm rụng trứng trên bò sữa Việt Nam để nâng 

cao tỷ lệ có chửa cþa phương pháp gåy đûng dục 

chþ đûng kết hợp với cø đðnh thời gian thụ tinh 

nhân täo là cæn thiết. 

4. KẾT LUẬN 

Ứng dụng phương pháp gåy đûng dục chþ 

đûng kết hợp cø đðnh thời gian thụ tinh nhân 

täo cho tỷ lệ phøi giøng đät 100% (51/51 bò), tỷ 

lệ bò có chửa đät 37,25% (19/51 bò); Tỷ lệ đûng 

dục trở läi cao đät 96,87%; (31/32 bò) trên 

những bò không có chửa ở læn phøi đæu tiên sau 

điều trð. Phương pháp gåy đûng dục chþ đûng 

kết hợp với cø đðnh thời gian thụ tinh nhân täo 

đã mang läi hiệu quâ trong việc nâng cao tỷ lệ 

bñ được phøi giøng, khíc phục được vçn đề bó lỡ 

phát hiện bñ đûng dục.  
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