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Neste traballo estúdanse as estratexias preventivas en canto a protocolos 
de sincronización que diminúen a aparición de codominancia durante o 
desenvolvemento das ondas foliculares no ovario e, con iso, a porcentaxe 
de dobres ovulacións.
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INTRODUCIÓN

Os partos xemelgares son un 
problema importante nas 
explotacións de gando va-

cún leiteiro. Nun estudo con datos 
de 1996 a 2004 [1] reportouse un 
4 % de taxa deste tipo de partos e 
esta porcentaxe parece estar en au-
mento, con datos actuais de moitas 

explotacións que están a superar 
amplamente esta cifra. Propuxéron-
se  estratexias para actuar unha vez 
que se diagnostica que a vaca vai ter 
dobre ovulación (punción folicular) 
ou cando a xestación dobre xa se 
produciu (eliminación dun dos dous 
embrións), así como manexos adap-
tados para as vacas que van parir 
xemelgos.

Neste artigo analizaranse outro 
tipo de accións: as estratexias pre-
ventivas en canto a protocolos de 
sincronización que diminúen a apa-
rición de codominancia durante o 

desenvolvemento das ondas folicu-
lares no ovario e con iso a porcen-
taxe de dobres ovulacións. Estas 
novas estratexias son unha forma 
sinxela e precoz de diminuír a taxa 
de partos xemelgares na explotación 
dentro do control reprodutivo xes-
tionado por veterinarios en granxas 
de vacas de leite en intensivo.
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 AS VACAS QUE TEÑEN 
XEMELGOS TEÑEN MÁIS RISCO 
DE PRACTICAMENTE TODAS 
AS TÍPICAS ENFERMIDADES DO 
PARTO-POSPARTO
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Figura 1. A porcentaxe de partos xemel-
gares nas explotacións de vacas frisonas 
está en aumento (adaptado de Fricke)
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Kinsel et al., 1998

Porcentaxe de partos xemelgares ao longo do  tempo en vacas frisonas 
(de 1983 a 2003) Silva del Rio et al., 2006

O PROBLEMA DOS PARTOS XEMELGARES 
NO GANDO VACÚN LEITEIRO, TIPOS DE 
XESTACIÓN XEMELGAR E FACTORES DE RISCO 
As vacas que teñen xemelgos te-
ñen máis risco de practicamente 
todas as típicas enfermidades do 
parto-posparto: distocia, retención 
de placenta, metrites, cetoses e 
desprazamento de abomaso, todo 
o cal ten repercusións económicas 
directas, ademais de aumentar os 
días abertos, diminuír a fertilidade 
e aumentar o risco de eliminación 
temperá destas vacas. Igualmente, 

tampouco é bo un parto xemelgar 
se pensamos no xato: teñen maior 
risco de aborto e distocia, de nacer 
morto, de menor peso ao nacemen-
to e, en xeral, estarán en desvan-
taxe fronte a outros xatos á hora 
de crecer e desenvolverse. Tamén 
hai que ter en conta o fenómeno 
do freemartinismo, que fai que a 
maioría das xatas nadas xunto cun 
macho sexan infértiles.

A vaca é unha especie monotoca, 
é dicir, que normalmente pare un 
xato ao final da xestación. Con todo, 
do mesmo xeito que  outras espe-
cies monotocas, pode parir máis 
dun, máis comunmente dous. Estas 
situacións chamadas normalmente 
xestacións (ou partos) dobres ou 
xemelgares, poden ser de dous ti-
pos: xestacións xemelgares mono-
cigóticas e xestacións xemelgares 
dicigóticas. As xestacións xemel-
gares monocigóticas débense á fe-
cundación dun ovocito e á posterior 
división do embrión formando dous 
embrións xeneticamente idénticos 
e do mesmo sexo. Estímase que son 
ao redor do 10 % de todas as xes-
tacións xemelgares e, xa que logo, 
moi pouco frecuentes. 

O tema tratado neste artigo serán as 
xestacións dobres de tipo dicigótico, 
que se deben á fecundación de dous 
ovocitos durante o mesmo ciclo, para 
o que fai falta que se produza unha 
dobre ovulación. Os embrións resul-
tantes son xeneticamente diferentes 
e poden ser do mesmo ou de distinto 
sexo, constituíndo a maior parte das 
xestacións dobres. Como estas xes-
tacións dicigóticas proveñen dunha 
situación concreta durante o ciclo es-
tral, a dobre ovulación en lugar dun-
ha ovulación simple, para entendelas 
será importante entender a dinámica 
folicular. 

As xestacións xemelgares dicigóti-
cas son un fenómeno complexo e sá-
bese desde hai tempo que está influído 
por certos factores de risco que inclúen 
principalmente a predisposición   
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 ESTÍMASE QUE AS XESTACIÓNS 
MONOCIGÓTICAS SON 
ARREDOR DO 10 % DE TODAS 
AS XESTACIÓNS XEMELGARES 
E, POR TANTO, MOI POUCO 
FRECUENTES
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A alta produción está asociada 
ao incremento da taxa metabóli-
ca de aclaramento de hormonas 
esteroideas debido a unha maior 
inxestión de materia seca e a un 
aumento do fluxo hepático. A baixa 
concentración plasmática de pro-
xesterona circulante característica 
das vacas que están nesta situa-
ción explica a maior incidencia de 

xemelgos nas explotacións de alta 
produción.

A BAIXA CONCENTRACIÓN DE 
PROXESTERONA PRODUCE DOBRES 
OVULACIÓNS. EXPLICACIÓN FISIOLÓXICA
O punto crítico para entender o pro-
ceso de aparición das xestacións 
dobres é o momento da desviación 
folicular, que é unha fase da onda fo-
licular de moi curta duración (menos 
de 8 h), cando un folículo empeza a 
crecer máis rápido cós outros e con-
vértese no folículo dominante desa 
onda, provocando que os outros fo-
lículos deixen de crecer e regresen. 
Ese folículo dominante será o que 
potencialmente pode ovular.
De maneira eventual, no momento 
da desviación, poida que dous ou 
mesmo máis folículos crezan dunha 
maneira conxunta e se desenvolvan 
igualmente, dando lugar a un fenó-
meno coñecido como codominancia, 
que pode dar lugar a dobres ou mes-
mo triplas ovulacións.
Houbo algunhas investigacións re-
centes que reportaron cambios nas 
concentracións dalgunhas hormo-
nas que poden explicar o efecto dos 
niveis baixos de proxesterona cir-
culante no incremento das codomi-
nancias e dobres ovulacións na vaca:
• Un estudo realizado en vacas e xo-

vencas nas que se provocou unha 
onda folicular iniciada en ausen-
cia de corpo lúteo, coas concentra-
cións moi baixas de proxesterona 
características desta situación, in-
duciu un aumento dos pulsos de 
LH, o cal provocou o crecemento 
de folículos codominantes [3].

• Outro estudo de acordo con estas 
conclusións [4] mostrou que as va-
cas con dobre e tripla ovulación ti-

Figura 3. Concentración de FSH, LH e proxesterona antes da desviación folicular en vacas con dominancia simple (que darán lugar a 
ovulación simple) e codominancias dobre e tripla (que darán lugar a ovulacións dobres ou triplas) [4]
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xenética, o número de parto e o nivel 
de produción. Grazas a estudos cien-
tíficos recentes, agora sabemos que a 
calidade dos protocolos de sincroniza-
ción é tamén un factor importante na 
taxa de xestacións xemelgares.

En canto ao número de parto, o 
risco de dobre ovulación aumenta 
progresivamente, reportándose des-
de aproximadamente un 1 % en nu-
líparas [1] ata cifras como un 9 % en 
primeira lactación, 11 % en segunda e 
20 % en terceira (Fricke et al., 1999).

En canto á produción, reportouse 
que a incidencia de dobre ovulación 
varía desde o 1,6 % nas vacas que 
estaban a producir menos de 35 kg 
por día no ciclo estral en estudo ata o 
51,6 % nas vacas que estaban produ-
cindo 50 kg por día [2].

 Figura 2. Porcentaxe de ovulacións múl-
tiples segundo a produción de leite [2]

Horas respecto á desviación esperada

veron baixa proxesterona e maior 
circulación de LH e FSH antes da 
desviación en comparación coas 
vacas con ovulacións simples [3]. 
Tendo en conta os datos reporta-

dos do efecto da baixa proxesterona 
na aparición de codominancia e o 
papel das hormonas FSH e a pulsa-
tilidade de LH no desenvolvemento 
dos folículos en fases iniciais, a hipó-
tese actual da causa da codominan-
cia é que a baixa concentración de 
proxesterona circulante incrementa 
os pulsos de LH e atrasa a diminu-
ción da concentración de FSH circu-
lante antes da desviación, causando 
un incremento da frecuencia de co-
dominancia e dobres ovulacións no 
gando vacún [5].

A IMPORTANCIA DE FACER PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACIÓN CORRECTOS: REDUCIÓN 
DOS PARTOS XEMELGARES POR MEDIO DO 
MANEXO DA PROXESTERONA
Desde o nacemento do Ovsynch en 
1995 apareceron moitas achegas 
para mellorar os seus resultados. 
Xurdiron moitas estratexias para 
mellorar as distintas fases: mello-
rar a sincronización da onda foli-
cular aumentando o grao de ovu-
lación coa primeira GnRH, incre-
mentar os niveis de proxesterona 
durante o desenvolvemento da  
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 AGORA SABEMOS QUE A 
CALIDADE DOS PROTOCOLOS DE 
SINCRONIZACIÓN É TAMÉN UN 
FACTOR IMPORTANTE NA TAXA 
DE XESTACIÓNS XEMELGARES

onda folicular, mellorar a luteo-
lise –ou rotura do corpo lúteo–, 
mellorar as taxas de ovulación e a 
sincronización coa administración 
da última GnRH no momento ópti-
mo e maximizar a concentración 
de proxesterona despois da inse-
minación para mellorar a supervi-
vencia embrionaria.

En canto aos niveis óptimos de 
proxesterona nos distintos mo-
mentos dun protocolo de sincro-
nización para a inseminación a 
tempo fixo, sábese que para lograr 
altas fertilidades requírese un alto 
nivel de proxesterona durante o 
desenvolvemento da onda folicu-
lar, moi baixo nivel de proxestero-
na no momento da inseminación e 
de novo altos niveis de proxeste-
rona despois da inseminación.

Ata hai relativamente pouco 
tempo, cando o máis estendido 
era usar só unha prostaglandina 
en un Ovsynch, sabíase que as va-
cas anovulares e as vacas cíclicas 
que inician o Ovsynch sen un bo 
corpo lúteo (e, por tanto, en situa-
ción de baixa proxesterona), mos-
traban menor fertilidade e máis 
perdas de xestación debido aos 
baixos niveis de proxesterona du-
rante o desenvolvemento do ovo-
cito, o cal produce baixa calidade 
de embrións. Desde a extensión 
do uso das dúas doses de prosta-
glandina para mellorar a luteolise 
e con iso diminuír a concentra-
ción de proxesterona no momento 
da inseminación, a fertilidade dos 
Ovsynch aumentou ao redor dun 5 
% (Borchardt et al., 2018), aínda 
que paralelamente está a emerxer 
un problema que moitas explota-
cións en intensivo están a obser-
var: un aumento inusual da taxa 
de partos xemelgares.

Investigacións recentes arroxaron 
luz sobre este asunto
O uso da dobre prostaglandina está 
axudando a lograr máis fertilidade 

especialmente nas vacas que ini-
cian o protocolo en baixa proxes-
terona ou sen bo corpo lúteo, xa 
que a dobre prostaglandina per-
mite lograr algunhas xestacións 
que antes non se lograban cunha 
prostaglandina, por solucionar un 
dos problemas da vaca anovulato-
ria ou sen bo corpo lúteo: a mala 
luteolise por existir un corpo lúteo 
demasiado novo formado durante o 
protocolo. Isto está a provocar que 
algunhas vacas con codominancia, 
que antes sinxelamente non logra-
ban quedar xestantes, agora si que 
quedan, co que ven máis xestacións 
e partos xemelgares, é dicir, aínda 
que nunca se recomendou facerlles 
Ovsynch a vacas sen bo corpo lúteo, 
xa que a baixa proxesterona duran-
te o crecemento do folículo ovula-
torio produce baixas taxas de con-
cepción e altas perdas embriona-
rias (Cunha et al., 2008), se se lles 
fai un Ovsynch con dobre prosta-
glandina a vacas sen bo corpo lúteo 
estaremos a mellorar a fertilidade 
respecto da prostaglandina simple, 
pero axudando a quedar xestantes 
a máis vacas con codominancia e 
dobre ovulación, co que se produ-
cen máis xestacións xemelgares. O 
risco de perda de xestación desas 
vacas é o triplo que o das xesta-
cións simples e isto é especialmen-
te debido ás perdas nas de dobre 
xestación unilateral, polo que po-
demos ter unha boa impresión de 
fertilidade a primeiro diagnóstico, 
pero finalmente moitas perdas de 
xestación e máis partos xemelgares 
na explotación.

Algúns estudos recentes observa-
ron o efecto dos niveis de proxes-
terona nos protocolos de sincroni-
zación que inclúen dúas doses de 
prostaglandina separadas 24 h so-
bre a taxa de xestacións ou partos 
xemelgares:
• En primeiro lugar, podemos desta-

car un estudo interesante cun resul-
tado contraditorio con esta liña de 
investigación: nun estudo realizado 
en vacas de leite de baixa produción 
en extensivo en Irlanda [6] non se 
atopou un incremento de dobre ovu-
lación baixo un tratamento de indu-
ción a baixa proxesterona durante 
o crecemento folicular e desviación. 
Este efecto diferente á liña de inves-
tigación xeral pode ser debido ao 
efecto do factor de menor produción 
leiteira das vacas irlandesas, a dife-

renzas na predisposición xenética á 
dobre ovulación ou a ambos. 

• Non obstante, en dous estudos moi 
recentes [7], [8], comprobáronse  os 
efectos de realizar protocolos de sin-
cronización con baixa e alta concen-
tración de proxesterona en explota-
cións intensivas, reportando taxas 
de xestacións e partos xemelgares 
moi baixos en vacas coa proxestero-
na optimizada e xestacións e partos 
xemelgares moi altos en vacas con 
baixa proxesterona (figura 4).
Tendo en conta toda esta informa-

ción, a aplicación dalgúns protocolos 
de sincronización que demostraron 
optimizar os niveis de proxesterona 
constitúe unha estratexia para dimi-
nuír as taxas de partos xemelgares:

1.   Uso de protocolos de presincro-
nización para primeira insemi-
nación posparto que inclúen a 
aplicación de GnRH. A maioría 
dos protocolos que inclúen pre-
sincronización están deseñados 
para situar as vacas nos días 
5-10 do ciclo para empezar o 
Ovsynch, co que unha alta por-
centaxe das vacas empezarán o 
Ovsynch en situación de ter un 
bo corpo lúteo cun nivel óptimo 
de proxesterona. Neste sentido, 
os protocolos que presincronizan 
incluíndo GnRH como un GGPG, 
un G6G ou un dobre Ovsynch de-
mostraron máis capacidade de 
xerar un corpo lúteo ao comezo 
do Ovsynch que outros que non 
inclúen GnRH e non inducen ci-
clicidade en vacas anovulares, 
como o Presynch-Ovsynch.

2.  Uso estratéxico dun dispositivo 
de proxesterona. No caso de co-
mezar un protocolo de sincroni-
zación a tempo fixo con Ovsynch 
para unha vaca que non ten un 
bo corpo lúteo, é dicir, que non 
ten tecido luteal de máis de 15 
mm á ecografía), débese engadir 
un dispositivo de proxestero-
na para optimizar os niveis de 
proxesterona circulante duran-
te a onda folicular. No caso das 
explotacións que aplican GnRH 
7 días antes do diagnóstico de 
xestación, se no momento de 
diagnóstico da non xestación por 
ecografía non se diagnostica un 
bo corpo lúteo, non é recomen-
dable terminar co Ovsynch de 
dobre prostaglandina, porque 
este podería non sincronizar  
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as  vacas ou permitir sincroni-
zalas vacas mesmo aínda que 
tivesen baixos niveis de proxes-
terona durante a onda folicular. 
Neste caso tamén é recomen-
dable comezar un Ovsynch con 
dispositivo de proxesterona.

ALGUNHAS IDEAS CLAVE
• Os partos xemelgares na vaca 

de leite son unha condición pro-
blemática influída por xenética 
e nivel de produción e están en 
aumento nas explotacións en in-
tensivo.

• Se se opta por un sistema de sin-
cronización xeral para a primeira 
inseminación posparto, as mello-
res estratexias emerxentes para 
evitar partos xemelgares en ex-
plotacións de alta produción son 
os protocolos con presincroniza-
ción que inclúen GnRH, que por 
medio da formación dun corpo 
lúteo optimizan os niveis de pro-
xesterona durante o desenvolve-
mento folicular para a primeira 
inseminación posparto.

• Non é recomendable facer 
Ovsynch con dobre prolestaglan-
dina en vacas sen bo corpo lúteo 
no momento do inicio do pro-
tocolo ou no momento da pro-
lestaglandina. Esta estratexia 
pode mellorar as fertilidades a 
primeiro diagnóstico respecto á 
de usar unha soa dose de pros-
taglandina, pero agora sábese 
que produce máis xestacións xe-
melgares, coas súas perdas de 
xestación e partos xemelgares 
asociados.

• Toda estratexia de uso de pro-
tocolos de sincronizacións, así 

como as exploracións dos ani-
mais e a supervisión do progra-
ma, deben ser realizadas por 
un veterinario. O uso de medi-
camentos para o control da re-
produción ten que ser realizado 
sempre baixo prescrición e con-
trol por parte do veterinario, o 
cal debe ser o responsable do 
control destes programas. 

Porcentaxe de xestacións dobres 
(Carvalho et al., 2019)
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 EN CANTO AO NÚMERO DE 
PARTO, O RISCO DE DOBRE 
OVULACIÓN AUMENTA 
PROGRESIVAMENTE

Figura 4. Porcentaxe de partos dobres e de xestacións dobres en vacas tratadas con 
protocolos de sincronización para provocar altos niveis de proxesterona e moi baixos 
niveis de proxesterona [7], [8]
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