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Summary

The zona pellucida is a relatiyely thicĘ glycoprotein coat surrounding mammalian eggs.It is formed during
follicular development and continues to qnclose the early embryo until implantation. It consists of 3 main
glycoproteins caied Z?I,ZPż,ZP3. There is cońsitleratrle in vitro data thatZP3 andZPZ act as sperm adhe-
sion molecules in mice and by analogy a similar role has been postulated for golden hamster, pig and human
glvcoproteins.

In Śome mammals (mouse, gotden hamster, pig and lpossum) secrętion of oviducts have been shown to bind
to the surface of postovulatoiy eggs. This is due to the ZPO glycoprotein present in the zona pellucida of
oviducta| eggs.

A corticaf reaction takes place after fertilizatioin or partenogenetic activation of the oocyte. Cortical gra-
nules undergo exocytosis as a resu|t of an increase in the level of calcium. TŁe content of the Cortical granules
that is realased into the perivitelline space modifies the zona pellucida glycoproteins wŁich results in the
hardening of the zona peliucida. In bovine oocytes this may occur after diiett cbntact with the internal envi-
ronment Ót tne homo- or heterological oviduct. This proc€s§ manifests itself as an increased resistance of the
zona pellucida to the action of various proteases and chemical reagents. flardening of the zona pellucida
decreases cleavage and blastocyst development as well. The article presents the three main functions of the
zona pellucida: llthe recognition of speciós-speciliĘ in sperm-egg interactitln, 2) the prevention of Polyspermy
after fertitization,,3) the protection of the developing embryo prior to implantation. ,]:

Keywords: oocyte, zona pellucida, structure, hardening.

O słonka pr zejt zy staj e st sztywn ą galaretow atą b ez-
komó rkow ą warstwą o taczaj ąc ąo o cyt, któ ra o dgrani -

cza go od komórek wieńca promienistego. Przenikają
przeznią w kierunku oocytu, cienkie kanaliki, w któ-

rych przebiegająwypustki wieńca promienistego. For-
mowanie osłonki rozpoczyna się we wczesnym pęche-
rzyku przedantralnym, tj. takim, w którym oocyt oto-
czony jest dwiema warstwami komórek ziarnistych.
Początkowy etap fonnowania osłonki przejrzystej po-
lega na odkładaniu się jej w forrnie kłaczków, a w miarę
wzrostu oocytu osłonka staje się warstwą ciągłą o
coraz większej gęstości i stopniu polimeryzacji skład-
ników (20).

Osłonka przejrzysta stanowi dość gruby, glikopro-
teinowy płaszcz otaczający oocyt ssaka. Za pomocą
metod histochemicznych wykazano obecnośc kwa-
śnych i obojętnych mukopolisacharydów, o rozmiesz-
c zeniu zr ożntc ow anym gatunkowo. Na p odstawi e ana-
lizy biochemicznej ustalono, że sąto usiarczanowane
glikoprote i ny z r esztami kwasu sialowe go. P ionierskie
badania nad budową osłonki przejrzystej oocytu my-

szy opublikowali w 1980 r. Bleil i Wassarman (cyt. 8).

Wyizolowali oni z osłonki 3 główne glikoproteiny,
które zostały ozlaczone jako: ZPI, ZPz i ZP3, o ma-
sach cząsteczkowych wynoszących odpowiednio: 1 80-
-200 kDa, I20-I40 kDa i 83 kDa. Obecność analo-
gicznych glikoprotein stwierdzono w o słonk ach przej -
rzystych innych gatunków ssaków, niewyłączając czło-
wieka. Pojawiające się różnice międzygatunkowe do-
tyczązmian w ilości i rozmieszczeniu występujących
w nich aminokwasów (33). Osłonka przejrzysta oocy-
tu myszy zawleTa długie, połączone ze sobą filamen-
ty,każdy o grubości 7 nm. Podstawę struktury stano-
wią filamenty zbudowane z glikoprotein ZPz i ZP3,
które tworządimery. Taki dilnerjest powtórzony setki
razy w każdym filamencie. Filamenty osłonki sąpołą-
czone ze sobą glikoproteinami ZP|, zbudowanymi z
dwóch tdenty cznych łańcuchow polipetydowych, ze-
spolonych poprzęz wlązania dwusiarczkowe. Powsta-
je wówczas trójwarstwowa struktura, co prowadzi do
r ozmi eszczenia milionów c ząsteczek glikoproteiny
ZP3 na powierzchni osłonki przejrzystej (44). Taka



p okażna liczb a c ząste czek ZP 3 ni e wydaj e s i ę z askaku -
jąca, jeśli zważyć na rolę tej glikoproteiny. Stanowi ona
bowiem nie tylko element strukfuralny i szkieletowy
osłonki, lecz jest również receptorem dla plemnika w
czasie zapłodnienia. Łańcuchpolipeptydowy glikopro-
teiny ZP3 zbudowany jest z ok. 400 aminokwasów.
Zaw tęt a Ii czne, krótki e o dgńęzienta łańcuchów o li go -

sacharydowych, złożonych z cukrów prostych (44).

Ostatnio opublikowane badania (35) wskazlją że
glikoproteiny osłonki przejrzystej oocytów mysich i
ludzkich są białkami konserwatywnymi. Białka takie
cechuj e niezmienno ś ć budowy strukturalnej, zachow a-
na w toku ewolucji. Za najbardziej konserwatywną
glikoproteinę uważa się ZP3, której łańcuch złożony
jestz 424 aminokwasów, spośród których aż 670ń jest
identycznych w porównaniu zlldzkimt. Mysia i ludz-
ka glikoproteinaZPZ zawiera odpowiednto 113 i745
aminokwasów, zktórych 6l% jest identycznych. My-
sia i ludzka glikoproteina ZPI zbudowana jest odpo-
wiednio z 623 i 540 aminokwasów; analiza porów-
nawczawykazaŁa, żę 43oń z nich jest identycznych, a
83 dodatkowe aminokwasy, występujące w mysiej
ZP1, sąpodobne do aminokwasów budujących gliko-
proteinę ludzką. Masy cząsteczkowe ludzkich gliko-
protein: ZPI, ZPz i ZP3 ntęznacznlrc różnią się od
mysich i wynoszą kolejno: 90-110 kDa, 64-]8 kDa i
57 -]3 kDa (35, 36).

Biochemiczne i immunologiczne właściwości osłon-
kt przejrzy stej oocytów myszy, chomików i świni zmię-
niaj ą się po owulacj i (23, 3 I). Zmtenno śc immunolo-
glczna osłonki wiĘe się z różnym rozmieszczeniem
na jej powierzchntlektyn (29) i komponentów wiązą-
cychprzeciwciała (2). Dane te sugerują ze struktura
osłonki przejrzy stej j est a syme try czna. Obserwacj e
przy użyciu mikroskopu skaningowego wykazały, że
powierzchnia osłonki przejrzystej wielu gatunków ssa-
ków (np. szczlrów, myszy, królików i psów) wykazu-
je obecność nieregularnych warstw zwatlrego materia-
łu, zawterającego granule i filamenty. Taka nieregu-
larnośó budowy powierzchni osłonki przejrzystej po-
zwala na wytworzenie pofałdowanej struktury zltcz-
nymi, wąskimi ,,kryptami" i mikrokanaltkamt, przy-
pominaj ącymi sieć. Porowatą strukturę powierzchni
osłonki ptzejrzystej obserwowano również w hodo-
wanych in vitro oocytach ludzkich. Jednak tylko część
z nich posiada taką strukturę osłonki, pozostałe cha-
rakteryzują się gładką powierzchnią. Na podstawie
dalszych obserwacji wysnuto wniosek, iżoocyĘ przed-
owulacyjne posiadaj ą gładką powierzchnię osłonki,
natomiast oocyty poowulacyjne - pofałdowaną (18).
Próbowano więc rozstrzygnąć, czy istnieje rożnicaw
budowie o słonki przejrzy st ej oocytów niedoj rzałych,
p ę cherzyko\\rych i doj rzaĘch, po owulacyj nych, maj ą-
cych bezpośredni kontakt ze środowiskiem jajowodu.

O s ł o nkę pr zejr zy stą nie dojr załego o o cyfu ch omika
pochodzącego z pęcherzyka jajnikowego nazwano ZP-

-OVA (zona pellucida of ovarian origin). Zbudowana
jest ona podobnie jak osłonka oocytu myszy, tzn. za-
wiera dwie warstwy, których masy cząsteczkowe wy-
nosząodpowiednio: 1 10-170 kDa i 55-70 kDa. Stwier-
dzono, ze warstwa o większej masie cząsteczkowej
zawiera dwie glikoproteiny: ZPI i ZPZ, a warstwa o
masie 55-70 kDa - glikoproteinę ZP3 (31).

Natomiast osłonka przejrzysta poowulacyjnego
oocytu chomika określana jest jako: ZP-OYI (.zona
pellucida of oviductal origin). W jej skład wchodzą
podobnie jak w ZP-OVA, warstwy: 110-170 kDa (za-
wierająca glikoproteiny ZPI i ZPz) i 55-]0 kDa (za-
wieraj ąca glikoprotei nę ZP 3) . Dodatkowo występuj e

1eszcze glikoprotei na ZP 0 ( 1 60-2 5 0 kD a), charaktery-
stycznatylko dla ZP-OYI. Glikoproteina ZPO jest syn-
tetyzowana i wydzielan a pTzęz j aj owodowe komórki
wydzi elni c ze. Cząste czka ta as o cj uj e z o słonką prz ej -

rzystąpoowulacyjnych oocytów chomika (1, 31). Roz-
mieszczenie glikoproteiny ZP), przynajmniej u cho-
mika, jest asymetryczne (1). Trawienie hialuronidazą
oocytów chomiczych otoczonych komórk ami w zgor -
ka jajonośnego powoduje zmniejszenie ilości gliko-
proteiny ZP\ w najbardziej zewnętrznej warstwie
osłonki przejrzystej. Na podstawie badań histoche-
micznych (40) i ultrastrukturalnych (41) komórek ja-
jowych chomika stwierdzono, że w najbardzlej ze-
wnętrznej warstwie osłonki przejrzystej jest obecny
kwas hialuronowy, będący substratem dla hialuroni-
dazy nas ien ia. Wykazano, że to właśnie hi aluronidaza
jest odpowtedzla|na za zmtany morfologiczne regio-
nu glikoproteiny ZPl. Na podstawie badań immuno-
fluorescencyjnych (1 ) wykazano ultrastrukfuralną aso-
cjację glikoproteiny ZP) z matertałem okołożółtko-
wym. Obserwacje prowadzone I|a myszach, chomi-
kach, oposach i świniach również potwierdzająfakt,
że glikoproteinaZP} jest jednym z komponentów ści-
śIe zwtązanych z mikrośrodowiskiem obszaru około-
żółtkowe go. W prze str zeni okołożółtkowej owul owa-
nych jaj chomiczych wykazano obecnośc nieprzejrzy-
stej mac i erzy. Ultrastrukturalną budowę około żołtko -
wej macierzy opisano równieżu myszy (1), oposa (43)
i świni (42).Obtaz okołożółtkowej macierzy oocytów
mysich różni się od macierzy oocytu chomika tym, iż
zawięra siateczkowate elementy. Pomimo, że natsra
około żółtkowych komp onentów ni e zo stała zdefinio -

wana, to ich obecność odpowiada zawytworzenie spe-
cyftcznego mikrośrodowiska dla zapłodnienia i roz-
woju zarodka (1). U chomików przestrzeń okołożółt-
kowa ekspanduje po owulacji (48). Zmiana ta wiĘe
się z akumulacją materiafu pochodzącego z płynu ja-
jowodowego t z ziaręn korowych (30). Abe i Oikawa
(1) wnioskuj ą że asocjacja jajowodowej glikoprote-
tny z materiałem około zółtkowym j e st o dp owi e dzial-
na,przynajmniej w ostatniej fazte, za ekspansję prze-
strzeni okołożóhkowej. Prawdopodobną funkcj ą gli-
koproteiny ZP 0 możę by c zmtana strukturalnych i b i o -



1o gicznych właściwo ści o słonki przejrzy stej, Inte gra-
cj a j aj owo dowej glikoproteiny z o słonką p r zejr zy stą
owulowanego jaja możę być uniwersalnym zjawi-
skiem (30).

Podobnie jak u chomika, zaobsęrwowano róznice
w składzie glikoprotein osłonki przejrzystej oocytu
świni po chodzące go z p ęcher zyka j aj nikowego i oo cyfu
poowulacyjnego, pobranego z jajowodu (9). Osłonka
ptzejrzy sta oocytu przedowulacyjnego zawlsra gliko-
proteiny o masie 250 kDa oraz 90 kDa. Yurewicz i
wsp. (49) zapfoponowali dla glikoprotein osłonki
przejrzystej niedojrzałego oocytu oznaczenla ZP-B i
ZP-C. Cząsteczkitęuważa się za homologi glikopro-
tein ZPZ t ZP3 tt myszy. Wyizolowana glikoproteina
ZP-B wykazuje duże powinowactwo do glikoprotein
błony plemnika, w przeciwieństwie do glikoproteiny
ZP-C. To sugeruje, że glikoproteina ZP-B może byc
potencjalnym receptorem dla plemników knura. Na-
tomiast osłonka poowulacyjnego oocytu świni zbudo-
wana jest z glikoprotein o masie cząsteczkowej: 90,
79 i 69 kDa. Brown i Cheng (9) uważają że cząstecz-
ki glikoprotein obecne w pĘnie jajowodowym ptze,
dostając się przez komórki wzgorka jajonośnego i
wieńca promienistego, stykają się z osłonkąprzejrzy-
stąwcześniej niż plemntk,przez co powoduj ązmianę
strukturalnych i biolo g tczny ch właściwości osłonki.

Jak już wcześniej wspominano, glikoproteiny ZP2 i
ZP 3 o słonk t pr zejr zy stej stanowi ą re c eptory dla zapład-
niającego oocy.t plemnika. By doszło do adhezji plem-
nika do osłonki przejrzystej i w konsekwencji do za-
płodnienia, plemnik musi przejść proces kapacytacji,
prowadzący do odsłonięcia miejsc receptorowych na
główce plemnika, co pozwala napołączenie z osłonką
pr zejr zy stą (22) . U mo żliwi aj ą tę p enetracj ę ęnzy my za-
warte w akrosomie plemnika, tj. hialuronidaza,B-N-ace-
tyloheksosaminidaza,ahłozyna,neuraminidaza,fosfo-
Itp azy, uwalniane podczas reakcj i akro s omaln ej. P rzy y
muje się, że hialurontdaza t B-N-acetyloheksosamini-
dazaosłńtająpołączeniakomórkowe,ułatwiającplem-
nikowi przej ście przez komórki wzgórka j aj onośnego,
a ahozyna, neuraminidaza i fosfolipazy btorąldział w
penetracji osłonki przejrzystej oocytu (4).

O słonka pr zejr zy sta niedojr zaŁych oo cytów s zere -
gu gatunków ssaków, tj. myszy, chomików, królikóq
owiec i świń, posiada zdolność łączenia się z kapacy-
towanymi plemnikami. Adhezja plemnika do osłonki
niedojrzałego oocl,tu nie prowadzi jednak do prawi-
dłowego procesu zapłodnienia. Stwierdzono bowiem,
żeniedojrzałe oocyty nie sązdolne do reakcji egzocy-
tozy ziaren korowych i wytworzenia bloku przeciw
polispermii (13).

Przedstawione powyzej zmiany budowy osłonki
przejrzystej znajdują odzwierciedlenie w jej właści-
wo ś c i ach fizj o\o gtczny ch. Za najw ażntej szą zmlanę
lznać należy zjawisko twardnienia osłonki przejrzy-
stej. Zjawisko to, przejawiające się wzrostem odpor-

ności na trawienie enzymatyczne, zachodzi w wyniku
procesów utleniania tyrozyny po uwolnientu z ziaren
korowych owop eroks y dazy ( 3 9). Nows ze b adanta (I2)
wykazały, ze pro c e s e gzo cytozy ziar en korowych, z1o -

kalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie plazmo-
lemmy oocyfu, rozpoczyna się w odpowiedzi na sty-
mulację trójinozytofosforanu IP,. Aktywacja tego wtór-
ne go przek aźnika sygnału wewnątrzkomórkowego
następuje w wyniku wzrostu poziomu jonów wapnia,
następującego w czasie zapłodnienia lub partenoge-
netycznej aktywacji jaja (I2). W czasie reakcji ęgzo-
cytozy zo staj ą wydzi elone do pr zestr zeni około żółt-
kowej efizymy, m.in. glikozydaza t proteinaza ZPZ,
które modyf,rkująglikoproteiny osłonki. Uważa się, ze
gliko zy daza mo dyfikuj e g l ikop rot einę ZP 3, w ko n s e -

kwencji czego traci ona właściwości receptorowe dla
p lemnikow. Natomi ast pr otetnaza ZP 2 p ow o duje mo -

dyfikację glikoproteiny ZP2, częgo następstwem jest
twardnienie o słonki przejrzy stej or az ltr ata właściwo-
ści receptorowych. Nie dochodzi wówczas do pene-
tracj i o słonk t przejrzy stej przez plemniki (4 5 ). Opisa-
ne zmiany w strukturze i właściwościach osłonkiprzej,
rzystej są odpowiedzialne zawytworzenie tzw. bloku
przeciw polispermii, stanowiącego barierę zabezpie-
czającąoocyt przed penetracj ą kolej nych plemników.

Już w połowie lat 50-tych Chang i Hunt (cyt.2I)
wykazalt, że osłonka przejrzysta komórki jajowej
myszy, królika i świni pozapłodnieniuwykazuje więk-
szą odpomość na trawienie enzymatyczrIę,w porów-
naniu z oocytami przedowulacyjnymi i świezo owu-
lowanymi. Kolejne badania dowiodły, że istnieje moz-
liwo ść spontaniczne go twardnienia osłonki przejrzy -

stej np. w wyniku p rzetrzymywania lub hodowli in v itro
oocytów myszy tklaczy (15, 17). Proces twardnienia
osłonki przejrzystej myszy zachodzitylko w przypad-
ku, gdy oocyty pozbawione sąkomórekwzgórka jajo-
nośnego i wieńca promienistego (20,38). Zjawisku
temu mozna zapobl,ec poprzęz dodanie do pożywki
surowicy (17) lub glikozoaminoglikanów (14). Fuscoc
i wsp. (19) przypuszczają że spontaniczne twardnie-
nie osłonki oocytów końskich jest główną przyczyną
ich obniżonej zdolności do zapłodnięnta in vitro. Zja-
wiska spontanicznego twardnienia osłonki nie obser-
wowano natomiast w inkubowanych in vitro oocytach
bydlęcych (26). Badania właściwości osłonki ptzej-
rzy s tej o o cy,tów bydl ę cy ch w ykazały, że gŁów nąpr zy -

czyną tw ardni enia o słonki pr zejr zy stej j e st j ej b ezpo -

średni kontakt ze środowiskiem jajowodu, gdyż zja-
wisko to obserwowano nie tylko w przypadku nię za-
płodnionych oocytów poowulacyjnych, Iecz tównięż
w ooclach niedojtzĄch lub przedowulacyj nych prze-
trzymywanych w jajowodach homologicznych lub he-
terologicznych, Proces twardnienia osłonki r ozpoczy -

nał się jńpo kilku minutach kontaktu osłonki ze śro-
dowiskiem jajowodu i narastał w miarę upłyłvu czasu
inkubacji (25).



Stwierdzon o, że tw ar dnienie osłonki przejrzy stej
wpĘwa ne gaĘwnie zar ówno na zapładnialno ś ć oo cy-
tów jak t na rczwój zarodkowy (26). Oceniając zdol-
ność do zapłodnienia i rozwoju zarodkowego oocy-
tów bydlęcych poddany ch przed zapłodnieniem inku-
bacji w jajowodach stwierdzono,tżzaleĘ ona od stop-
nia twardości osłonki ptzejrzystej. Obsetwowano od-
wrotni e prop orcj on alną zależno ś ć między twardo ś c i ą
osłonki altczbąuzyskanych zygot (24,26). W konse-
kwencji obniżonej zdolności do zapłodnienia takich
oocytów stwierdzon o znacznąredukcj ę liczby otr zy -
manych b l asto cyst, tym większą im o słonka pr zejr zy -
sta była bardziej odporna na proteolizę.

Mozna zakŁadac, że twardnienie osłonki przejrzy-
stej oocytów ssaków prowadzi do występowaniaroż-
nic w otrzymanym stosunku pŁcizarodków. Wiadomo
bowiem, ze w warunkach in vivo, tuż po owulacji,
oocyty są częściej penetrowane przęz plemniki mę-
skie, które poruszają się szybciej niż żęńskie. Nato-
miast w oocytach poowulacyjnych, które przebywają
w śro dowi sku j aj owodu, zap o czątkowany zo staj e pro -
ces twardnienia osłonkiprzejrzystej, co umożliwia jej
penetrację, a w konsekwencji zapłodnienie oocytu,
tylko przez silniejsze plemniki żeńskie. Na podstawie
wstępnych obserwacji analizy płci zarodków, uzyska-
nych w wyniku zapłodnieniadojrzałych in vitro oocy-
tów bydlęcych, w których eksperymentalnie wywoła-
no twardnieni e o słonk t pr zejr zy stĄ, zatlw ażono rysu-
jącą się tendencję do zmiany rozl<ładupłci (przewaga
blastocyst płci żeńskiej). Natomiast analizapłci zarod-
ków otrzymanych w wyniku zapłodnienia dojrzewa-
jących in vitro oocytów o nie stwardniałej osłonce
przejrzystej wykazała zmianę w otrzymanym stosun-
ku płci w kierunku zarodków męskich (3, 10, 16,46).
Mo ż l iwo ś ć re gulacj i płci zar o dka p opr zęz zapło dnie -
nię in vitro oocytów o zmodyfikowanych właściwo-
ściach osłonki przejrzystej zpraktycznego punktu wi-
dzęnia wydaj e si ę być intere suj ąc ym r o zw lązani em.

Omówiliśmy już funkcję osłonki podczas kapacy-
tacji plemników i penetracji komórki jajowej, Należy
jeszcze wspomnieć o roli jakąpełni osłonkaprzejrzy-
sta w zarodku od stadium l-komórkowego do momen-
tu wylęgania się blastocysty. Stanowi ona naturalną
o słonę, zab ezpieczaj ąc ą zar o dek w cz as i e wę drówki
przez drogi rodne samicy, a twardnienie osłonki potę-
guje jej zdolności ochronne. Ponadto osłonka przej-
rzysta w zarodku stanowi barierę sanitarną dla wiru-
sów. Ten aspekt ochronnej roli osłonki jest szczegól-
nie istotny przy transplantacjach zarodków, Zastoso-
wani e tran sp lantacj i zaro dków p ozwal a na między na-
rodową wymianę materiału genetycznego, co możę
stanowić potencjalne zagrożenie roznoszenia chorób
zakaźnych. Szereg wirusów ma zdolność wiązania się
z osłonkąprzejtzystązarodka, np.: wirus zakaźnej ospy
bydlęcej BHV-4, otrętu (IBRV), wirus pomoru (RPV).
Rozprzestr zęnianiuĘch wirusów, w wyniku transplan-
tacji opłaszczonych nimi zarodków, mozna zapobiec
stosując wielokrotne pfukanie zarodków w roztworzę
trypsyny (6).

Modliński (28) oraz Bronson i Mclaren (7) wyka-
zalt, że zarodkt wczesnych stadiów rozwojowych, tj.
pr zed kompakcj ą p ozbawione o słonki przej rzystej, nie
sąw stanie prawidłowo rozwljać się w jajowodzie sa-
micy biorczyni, bowiem skurcze mięśniówki jajowo-
du oddziałyrvując na poŁączenia między blastomera-
mi, prowadządo rozpadu zarodka na pojedyncze ko-
mórki, Z tych też powodów w zapoczątkowanych w
latach S0-tych pracach z zahęsu bisekcji zarodkóq
uzyskane,,połówki" umlęszczano w zastępczych
o słonkach pr zejr zy sty ch pr ze d ich prz eni e s i eniem do
jajowodu samicy biorczyni (32), Okazało się jednak,
że taklę postępowanie nie jest konieczne, gdy bisekcji
poddawane są zarodki w stadium blastocysty. Nato-
miast zarodkt wcześniejszych stadiów rozwojowych
poddane bisekcji, aby mogły prawidłowo rozwijać się
w drogach rodnych samicy biorczyni, wymagająobec-
ności zastępczej o słonk i przejrzy stą (II, 47 ).

Osłonka przejrzysta spełnia równięż rolę ochronną
w czasie procesu kriokonserwacji zarodków. W tym
przypadku, podobnie jak podczas przeprowadzania
bisekcji, istotnąrolę odgrywa wiek zarodka, tj. osią-
gnięte stadium rozwoju. Wykazano, że mysie zarodki
wczesnych stadiów rozwojowych, zamrażane bęz
osłonki przejrzystej, ulegają rozpadowi na pojedyn-
cze blastomery. Natomiast mysie zarodkt w stadium
moruli i blastocysty, zamrażane bez osłonktprzejrzy-
stej, wykazywały po rozmrożeniu podobne zdolności
rozwojowe 1ak zarodki zamrażane w osłonce (37). Z
kolei zarodki bydlęce, niezależnię od stadium rozwo-
ju, których osłonka nie uległa uszkodzeniu w proceśIe
kri okons erw acji, wykazyw ały wy ższe zdolno ś c i ro z-
woj owe, w porównaniu z zar odkami o uszkodzonych
osłonkach (34).

Twardnienie osłonki jest skorelowanę zjej grubo-
ścią i w miarę rozwoju zarodka, czyli jego wędrówki
przez drogi rodne samicy, zwiększa się wrażliwość
osłonki na trawienie proteolityczne, a tym samym
zmniejsza się jej grubość (27).

P o dsumowuj ąc, obecno ś ć o słonki pr zejr zy stej o o cy-
fu ssaka, będącej integralnym elementem komórki ja-
jowej, jest odpowiedzialna za prawidŁową gatunko-
wo zależną adhezję plemnika do osłonki, Widać tu
receptorową rolę osłonki. W wyniku zapłodnienia,
partenogenetycznej aktywacji jaja lub też bezpośred-
niego kontaktu ze środowiskiem jajowodu następuje
proces twardnienia osłonki przejrzystej. Z kolei ten
pro c e s zab ezptecza o o cyt pr ze d p enetracj ą ko l ej nych
plemników, czyli przed powstaniem polispermii. Po-
nadto osłonka ochrania rozwijający się zarodek aż do
momentu jej oplszczenia, określanego jako wylęga-
nie się blastocysty. Powstaje pytanie czy zmianawła-
ściwości osłonki przejrzystej określana jako twardnie-
nie, moze wpłynąć na zróżnicowanie stosunku płci
zarodkow? Zagadntenie to jest na tyle intrygujące i
interesujące, iz powinno mu się poświęcić nieco wię-
cej uwagi w toku realizacji kolejnych doświadczeń.
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