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The paper presents the technique ofbovine oocyte collection by the ultrasoun
-up:opu)]as well as the,method of in vitro maturati ln, feńilization and tlevel
The qualĘ, and developmental potential of oocl.tes recovered by OPU and by rupturing ovarian fo}licles
(postslaughtered ovaries) were compalgd. 9.2Yo of blastocl,tes were obtained out of the OPU methorl and
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Niska rozrodczość samic zwierząt gospodarskich
jest głownym czynnikiem limitującyrn postęp hodow-
lany. Dotyczy to zwŁaszczabydła. Krowa w ciągu ca-
łego życia jestw stanie urodzić jedynie kilka (4-6) sztuk
potomstwa. Jak wiadomo, mozliwości gametotwórcze
jajnikow bydlęcych są nieporów,nywalnie większe,
gdyż sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy oocy-
tów (6). Oznaczato, ze wykorzystywany jest tylko uła-
mek procenta produkowanych przęz jajniki gamet.
Stymulacja hotmonalna w połączeniu z przenoszeniem
zarodków zwiększaj ą wykorzystanie p ul i gamet, gdy ż
stosując te metody można w jednej rui uzyskać od 4
do 6przydatnych do przenoszęniazarodków, co spra-
wia, że metoda może być stosowana w praktyce. Jed-
nak skala jej stosowania jest ograniczonai nieporów-
nywalna do sztucznego unasieniania.

Postęp, jaki zanotowano w ostatnich latach w opa-
nowaniu metod pozaustroj owe go uzyskiwania zar o d-
ków u bydła sprawił, ze metoda tazaczynabyć wyko-
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rzystywana w praktycznej rea7tzacji programów ho-
dowlanych. Do tej pory oocyty do dojrzewania t za-
płodnienia in vitro uzyskiwano głównie z jajników ja-
łowek lub krow po ich uboju. Aby wykorzystac poza-
ustrojową produkcję zarodków do realizacji progra-
mów genetycznych konieczne jest zastosowanie me-
tody pozwalającej na wielokrotne pobieranie oocytów
z jajnlka tej samej krowy. Umozliwia to rozwijana w
ostatnich latach metoda aspiracji pęcherzyków pod
kontrolą dopochwowej sondy USG sprzężonej z tgŁą.

Te chnika ta zo stała opi s ana p o r az pi erw s zy pr zez P ie -

terse i wsp. (9, 10) i Kruipa i wsp. (5). Metoda trans-
waginalnego uzyskiwania oocytów bydlęcych pod
kontroląUSG została w ciągu ostatnich kilku lat znacz-
nie udoskonalona. Badania skoncentrowały się nad
możliwością zwiększenia liczby uzyskiwanych oocy-
tów poprzez modyfik ację czynnikow techn iczny ch
warunk uj ących efektywno ś ć metody, spo śród ktorych
najwazniejszymi okazały się wielkość podciśnienia i
rodzaj zastosowanej igły. Procent pozyskiwanych
oocytów w stosunku do aspirowanych pęcherzyków
wzrósł z ok.2]oń (8) do ok. 50% (5). Oprocz zwiększo-
nej efektylvności pozyskiwania oocytow, zwiększono



również częstotliwośc aspiracji do dwóch w tygodniu
(6). W efekcie możliwe stało się uzyskanie średnio
około 16 oocytów odkrowywtygodniu, co pozwoliło
wyhodowac in vitro ponad 2 nadające się do przeno-
szenia zar o dki. W ciągu sze ściu mie sięcy możliwe stało
się wyprodukowanie ponad 50 zarodków, czyli czte-
rokrotnie więcej niżprzy metodzie superowulacji. Daje
to szansę uzyskania około 25 cielątrocznię.

Mimo tego niewątpliwego, zanotowanego w ostat-
nich latach postępu, dalsze prace sąniezbędne szcze-
gólnie w odniesieniu do relacji pomiędzy zastosowa-
nym wariantem pobie r anta, a j ako ścią uzyskiwanych
oocytów i ich przydatnością do hodowli in vitro oraz
zdolności uzyskanych zarodków do pełnego rozwoju
in vivo. Dotychczasowe obserwacje dotyczące możli-
wości rozwojowych oocytów bydlęcych uzyskanych
metodąOPU wskazująna obnizenie ich zdolności roz-
wojowej (7).

Celem pracy było określenie potencjału rozwojowe-
go oocytów uzyskanych metodą OPU poprzęzbada-
nie możliwości ich dojrzewania i zapŁodntenia oraz
rozwoju in vitro zygot do stadium moruli/blastocysty
orazpeŁnego rozwoju in vivo.

Materiał imetody

Zwierzęta. Badania przeprowadzano na 30 jałówkach
rasy cb i 2 simentaler w wieku 18-24 miesi ęcy. Zwierzęta
charakteryzowały się regularnym cyklem rujowym, pra-
widłową budową narządów rodnych, ze szczegó|nym
uwzględnieniem jajników, stwierdzonąbadaniami rektal-
nyml.

Przed zabtegiem uzyskiwania oocytów zwierzętom po-
dawano Rometar (Spofa, Praha) w ilości 0,3 ml/l00 kg, a

ponadto znieczllano nadoponowo podając 4 ml lignoka-
iny. Po około 1 5 minutach od podania ww. specyfików zwie-
rzę umieszczanow poskromie i przystępowano do zabiegu
uzyskiwania oocytów.

Sprzęt. Uzywano zestawu składającego się z aparatu
USG typu Picker (Model CS 9100) i głowicy 6,5 MHz,
umoźliwiającej osiągnięcie zdolnośct rozdzielczej ok. 2
mm, współpracującej z zestawem aspiracyjnym produkcji
niemieckiej (Model Mariensee), wyposazonym w nasadkę
do punkcji. Punkcja wykonywanabyła przy lżycil|<rot-
kich jednorazowych igieł (l8 g).

Uzyskiwanie oocytów. Podczas zabiegl sondę wprowa-
dzano do pochwy, a następnie naprzeciwko niej ustalano
jajniki przy pomocy manipulacj i per rectum. Po odpowied-
nim ustawieniu sondy i jajnika (pęcherzyk jajnikowy znaj-
dował się na linii przejścia igĘ), igłabyła popychan a, prze-
bijała ścianę pochwy i wchodziła do pęcherzyka. Natych-
miast po wejściu końcówki igły do pęcherzyka podłączano
podciśnienie (ok. 0,1 bara), co powodowało wyssanie pĘ-
nu pęcherzykowego z oocytem. Przepłukiwanie następo-
wało przy uzyciu płynu PBS o temp. +31"C z dodatkiem
500 j.m. heparyny na 100 ml. Aspirowano tylko pęcherzy-

ki o średnicy większej niż2mm. G*pę kontrolnąstanowi-

Ę oocyĘ uzyskiwane pouboj owo z jajnlków jńówek i krów
rzeźnych, Bezpośrednio po uboju jajniki umieszczano w
termosie, tak aby temperatura tchprzetrzymywania utrzy-
m}rvała się w granicach 30-35"C, Po przewiezieniu do la-
boratorium trzykrotnie przemywano jajniki w pĘnie PBS
z dodatkiem kanamycyny i przeprowadzano dysekcję pę-

cherzyków o średnicy 3-7 mm, Następnie pęcherzyki roz-

rywano w płynie do manipulacjiprzy lżycill skalpela i wy-
szukiwano oocyty pod mikroskopem stereoskopowym (2).

Ocena i dojrzewanie oocytów in vitro. Zawaftość aspi-
rowanych pęcherzyków wTaz zpłynem oml.waj ącym prze-
szukiwano, następnie pod mikroskopem stereoskopowym
liczono i oceniano uzyskane oocyty. Jako kryterium sku-
teczności postępowania stosowano: średnią liczbę aspiro-
wanych pęcherzykow, średnią liczbę oocytów ogółem i
oocytów morfologicznie normalny ch przypadaj ącą na pró-
bę oraz odsetek uzyskanych oocytów w stosunku do liczby
aspirowanych pęcherzyków. Oceny oocytów dokony,wano
na podstawie wyglądu otaczających je komórek wzgórka
jajonośnego i stanu morfologicznego cytoplazmy. Do oocy-
tów morfolo gtcznie normalnych,tj. przydatnych do hodowli
in vilro.zaliczano oocyty otoczone gęstą i spoistą warstwą
komórek wzgórka jajonośnego i posiadające jednolicie gra-

nulowaną cytoplazmę, nie wykazuj ącązmian degeneracyj-
nych.

Dojrzewanie oocytów prowadzono we współhodowli z
komórkami ziarnistymi pęcherzykajajnikowego. Do współ-
hodowli z oocytami dodawano 3-5 x 106 komórek ziami-
stych/ml poży.wki do dojrzewania. Komórki ziarniste po-
bierano z pęcherzyków jajnikowych o średnicy 3-4 mm,
dobrze unaczynionych, nie wykazujących zmian atretycz-
nych i zawierających morfologicznie prawidłowe oocyty.
Pęcherzyki lozrywano, a komórki ziarniste uwalniano me-
chanicznie ze ścianek pęcherzyka, a następnie dokładnie
rozpraszanoj e w pożywc e poprzez ptpetowanie. W tak przy-
gotowanej zawiesinie komórek ziarnistych (o koncentracji
3-5 x 106 komórek/ml) umieszczano 40-50 niedojrzał5rch
oocytów. Hodowlę prowadzono przez 23-24 godz. w tem-
peratlrze 39oC, w obecności 5'Yo CO. w powietrzu, przy
maksymalnej wilgotności .Dojrzałe in vitro oocyty zapład-
niano następnie in vitro.

Zapłodnienie in vitro oraz hodowla uzyskanych za-
rodków. Do zapłodn:snialżywano mrożone nasienie bu-
haja. Kapacytację rozmrożonych plemników przeprowa-
dzano wg metody Parisha i wsp, (8). Zapłodnienie in vitro
przeprowadzano w mikrokroplach (50 pl objętości) pożyrvki
do zapłodnienia pod sterylnym olejem mineralnym, w tem-
peratarze 39oC, w obecności 5Y6 CO2 w powietrzu, przy
maksymalnej wilgotności. Krople ekwilibrowano w inku-
batorze CO, co najmniej 1 godz. przed umieszczeniem w
hodowli gamet (3).

Oocyty pozbawione poprzęz pipetowanie ekspanduj ą-
cych warstw komórek wzgorkajajonośnego dwukrotnie
przepłukiwano w płynie TALP. Następnie 5-10 oocytów w
4 pl pĘnu do przemyrvania umieszczano w 40 pl kropli



Tab. l. Potencjał rozwojowy oocytów uzyskanych metodą OPU

Tab. 2. Rozwój in vivo zarodków bydlęcych wyprodukow anych in vitro z oocytów
uzyskanych metodą OPU

pożyr,vki do zapłodnienia, dodając 5-6 pl zawiesiny plem-
ników tak, by końcowa koncentracja plemników wynosiła
1-1,5 x 10ó/ml pożywki. Wspólnąinkubację gametprowa-
dzono przez20-24 godz,, w temperaturze 39oC, w obecno-
ści 50ń CO, w powietrzu, przy maksymalnej wilgotności.

Hodowla zarodków do stadium blastocysĘ. Po zakoń-
czeniu inkubacji gamet, potencjalne 4 zygoty dwukrotnie
przepłukiwano w płynie TALP do przemywania, usuwając
p oprzez pipetowanie przylegaj ące plemniki i komórki wień-
ca promienistego. Zygoty umieszczano w 40 pl kroplach
pożywki Menezo B2. Po tym czasie zarodki przenoszono
do współhodowli z komórkami somatycznymi.

a) Przygotowanie komórek somatycznych do współho-
dowli z zarodkami. Do współhodowli z zarodkami stoso-
wano komórki wątroby szczura (BRl-Buffalo Rat Liver
cells). Używano mrozonych komórek BRL, które po roz-
mrożeniu w łażnt wodnej w temperaturzę 3JoC i 5 min.
ekwilibracji w tej temperaturzę rozcieńczono w l0 ml pły-
nu do manipulacji. Następnie zawiesinę komórek odwiro-
wywano ptzez 5 min. (ok. 700 obrotów/min.). Nadsącz
odciągano, a do osadu dodawano 1 ml płynu do manipula-
cji i obliczano koncentrację komórek. Przygotowanąza-
wiesinę komórek BRL wprowadzano do płynu TCMl99+
+10%Fcs+antybiotyki, dodając 2 x 106 komórek/ml po-
żyrvki. Równocześnle zakładano hodowle w naczynkach
4-oczkowych (0,5 ml zawiesiny komórek BRl/oczko na-
czynka, tj. 1 x l0] komóreł/ml). Hodowlę komórek BRL
prowadzono przez I-2 dni przed umieszczeniem w niej za-
rodków Około 3-4 godz. przed umieszczenięm zarodków
we współhodowli wymieniano pożlrvkę zastępując pĘn
do hodowli komórek somatycznych poźywką Menezo B2
uzupełnioną 1O%FCS.

b) Współhodowla zarodków z komór-
kami somatycznymi. Zarodki po 24
godz, hodowli w kroplach pożywki Me-
nezo B2 przenoszono do współhodowli
z komórkami BRL. W czasie hodowli
zarodków przeprowadzano częściową
wymianę pożywki co 48 godz. aż do
momentu zakończenta hodowli, czyli
uzyskania blastocyst (hodowla ok. 7-8
dni) lub blastocyst rvylęgłych (hodowla
ok. 10 dni).

c) Ocena blastocyt na podstawie liczby komórek. Oceny
Iiczby komorek blastocysty dokon}.wano w mikroskopie
fluorescencyjnym NIKON po uprzednim wybarwieniu bla-
stocysty barwnikiem fl uorescencyj nym Hoechs t 333 42. W
tym celu blastocystę umieszczano na 10 min. w roztworze
bar-wnika Hoechst 33342 o stężeniu 5 pllml poźywki, w
temp. 38oC, następnie przenoszono w kropli tej pożyłvki
na szkiełko podstawowe i oceniano w mikroskopie. Dwu-
krotnie liczono liczbę jąder komórkowych w każdej bla-
stocyście i ustalano warlości średnie.

Przenoszenie zarodków. Zarodki w stadium blastocy-
sty przenoszon o metodą niechirurgic zną do zsynchronizo-
wanych jałówek. Ocenę skuteczności zabiegu dokon}r,va-
no na podstawie badania rektalnego przeprowadzonego po
60 dniach od przeniesi enta zarodka.

Wyniki iomówienie

Niewiele ponad połowa (54,7%) oocytów uzyska-
nych metodą OPU byłaprzydatna do pozaustrojowe-
go uzyskiwania zarodków (tab, I). Z tej liczby odse-
tek po dzielonych zy got był niemal identyczny (6 8, 1 %)
jak w grupie kontrolnej, czyli z oocytów uzyskanych
pouboj owo (69,3%). Zaob s erwowano j ednakże i stot-
ną różnicę w zdolności zarodków do rozwoju do sta-
dium blastocysty. W grupie oocytów uzyskanych me-
todą OPU odsetek uzyskanych blastocyst w stosunku
do liczby zapłodnionych oocytów wynosił 9,2ońpod-
czas gdy w grupie kontrolnej wynosił on25,5Yo.

Losowo wybrane blastocysty były oceniane pod ką-
tem liczby komórek. Uzyskane dane wskazująna po-
równywalne liczby komórek w blastocystach wypro-
dukowanych z oocytów uzyskanych metodąOPu (II2



komórek) oraz uzyskanych pouboj owo ( l 26 komórek).
Część blastocyst (i4) uzyskanych z oocytów aspiro-
wanych metodąOPU przeniesiono do 14 zsynchroni-
zowanych jałówek. W grupie kontrolnej przeniesiono
56 blastocyst otrzymanych z oocytów uzyskanych po-
ubojowo do 34 zsynchronizowanych jałówek (tab.2).
Odsetek cięzarnych btorczyń w obydwu grupach był
zbltżony (2I,5oń ciężarnych btorczyń w grupie do-

świadczalnej i 23,50ń ctężarnych biorczyń w grupie
kontrolnej). W sierpniu 1998 r. zanotowano urodze-
nie się cielęcia. Jest to pierwsze w Polsce cielę, jakie
urodziło się po przeniesieniu zarodka wyprodukowa-
nęgo z oocytu uzyskanego metodąOPU.

Zdolności rozwojowe oocytów uzyskanych metodą
opIJ zalężą od zachowania normalnej morfologii sa-

mych oocytów, jak również otaczających je komórek
wzgotka jajonośnego. W pracach licznych autorów ( 1,

11) i we wcześniejszychbadaniach własnych (i2, 13)

stwierdzono obniżony procent dzielących się po za-
płodnieniu in vitro oocytów uzyskanych tą metodą i
niższy odsetek rozwijających się do stadium blastocy-
sty . P r zy czyną te go może by c fakt uzyskiwania mni ej -

szej Itc zby o o cytó w o to c z o nych dlżąIi c zb ąko mor ek
wzgórka jĄonośnego, w porównaniu z oocytami uzy-
skanymi z j ajników pochodzący ch z rzęźnt ( l, 7). Pew-
nąpoprawę zdolności oocytów do rozwoju do stadium
blastocysty po zapłodnientl in vitro można uzyskać
prowadząc współhodowlę oocytów bydlęcych uzyska-
nych metodą OPU z komórkami ziarnistymi (4). Jed-

nakże w b adani ach prz eprow adzony ch pr zez Brun ze -

ela i wsp. (1) wykazano, że uszkodzenie części komó-
rek wzgórka jajonośnego plawdopodobnie nie jest
główną przy czyną obnizonego rozwoju oocytów po
zapłodnieniu in vitro . Z danych otrzymanychprzez nas
wynika, że potencjał rozwojowy oocytów jest dość
obniżony, a odsetek uzyskanych blastocyst stanowi
około I l 3 liczby j aką uzyskano w grupie kontrolnej.

Dlatego też w sytuacji, gdy otrzymano sa§sfakcjo-
nuj ąc e r ezultaty uzyskiwani a o ocytów, główną uwagę
należy zvłróció na warunki ich dojrzewania in vitro,
zapłodnienta, azwłaszcza hodowli od stadium zygoty
do blastocysty, Wydaje się, że waznym czynnikiem
decydującym o rozwoju zarodkowym oocytów uzy-
skanych metodąOPU jest wyjściowa jakość oocytów,
co z kolei wiĘe się z jakościązwieruąt - dawczyh.
Wstępne obserwacje wskazują ze istotne znaczęnte
zarówno dla ilości jak i jakości oocytów uzyskiwa-
nych metodą OPU może mieć rasa zwierząt - rasy
mięsne wydają się być bańziej przydatne ntż rasy
mleczne.

Mo żliwo ści rozwoj owe blasto cys t ttzy skany ch z
oocytów aspirowanych metodą OPU są porównywal-
ne do zarodków grupy kontrolnej. Wskazuje nato za-
równo zadow alaj ąc a |tczb a komórek, j ak również ci ą-
że, jakte uzyskano.

Wiele przesłanek zdaje się wskazywać na to, że za-

stosowanie OPU i pozaustrojowej produkcji zarodków
jako alternatywy dla superowulacji możę sięptzyczy-
nić do poprawienia warunków ekonomi czny ch meto-
dy przenoszęnta zarodków. Pobieranie oocytów od
niestymulowanych samic redukuj e koszty hormonów
stanowiące znaczącą pozycję w strukturze kosztów
metody superowulacji i przenoszenia zarodków Po-
zaustrojowa produkcja zarodków z oocytów uzyska-
nych metodąOPU wymaga wprawdzie zorganlzowa,
nia laboratorium z wysoko wykwalifikowanym per-

sonelem, j ednak o siągnięcie zadow alającej efektyw-
ności uzyskiwania i zapłodnienia oocytów oraz jako,

ści i ilości uzyskanych zarodków będąmieó rozstrzy-
gaj ące znaczentę także p o d wz glę dem ekonomi cznym.

piśmiennictwo

7 Brunzeel A ll/., Merton J. S., Wii.st.I., Hazeleger W, Kemp B : Theriogenolo-
gy 47. l85, 1997

ż.Kątska L, Ryńska B , Snlorąg Z: Theriogenology 43, 859, 1995.

3 Kątska L, R),ńska B , Smorąg Z: Anim Reprod Sci 44, 23, l996
4 Koniski M., Aoyagi f., Takedomi T., Atakura H., Waga I: Theriogenology

4i r5] lqq5
5 KtlipTh A M,PieterseM.C,vanBendenTh H.,VosP.L A M,,WurthY

A. Taverne M. A M.: Vet. Rec l29, 208, l991.
6 KrLtip Th. A. M., Boni R.: Proc. First Errrop. Conf'. Progress in Embryo Tech-

nology an<1 Genetic Engeneering in Cattle and Sheep Breeding, Klaków, l 994,

s ]17
] Pulma G, Olil,erN., Moedl J, Weingerkind H, Bru:m G: l2'|'Sci. Meet A,

E,T.E., Lyon. ]996, s. l80.
8.Parrish J. J., Susko-Parrish J L, Winer M. A, Firsl N l : Biol Reprod 38,

1l7l, l988
9 Pieterse M. C , Kappen K. A , Kntip Th A M., Tayerne M. A M.:Therioge-

nology 30,75I, l988.
10 Pietirse M. C, Vos P. L A M., KruĘl Th A M., I|urth J'. A, van Benden Th

H.. W.llenlse A H., Toverne M. A M.: Theriogenology 35, 857, l99l
tl.Simtln L, Bungartz L., Rath D , Niemann 1{: Theriogenology 39, 312, l993,

12 Stnorąg Z., Kątska L, Gogol P., Ryń:ka.B: Folia Histochem. 35, suppl 2,

12. l99].
13 Smorą3 Z, Gogot P, Ktłznet,soy Z: Biotechnologia 41, 153, ]99E.

Adres autora: prof. dr hab. Zdzislaw Smorąg, os. Parkorł,e 14,32-083
Balice

JOHNSON C.M., PAPADI G.P., TOMPKINS w.
A., SELLON R. K., ORANDLE M. S., BELLAH J.
R., BUBENIKL. J.: Dwufazowa odpowiedź grasi-
cy kociąt zakażonych wirusem niedoboru immu-
nologicznego kotów w okresie rozwoju płodowego.
(Biphasic thymus response by kittens inoculated
with feline immunodeficiency virus during fetal
development). Vet. Pathol. 35,I9I-201, 1998 (3)

Czternaście zarodków kocich w trzecim trymestrze ciĘy zakażonobezpo-

średnio 104 TCID.. wirusa FIV. Zarówno masa jak i struktura histologiczna

graslcy kociąt po 2 tyg. po zakażeniu nie różniła się od grasicy kociąt z grupy

kontrolnej. Jednakże badanie subpopulacji tymocytów metodącytometrii prze-

pływowej wykazało statystycznie znamienne obniżenie procentu komórek

CD4+/CDS+ z 55%o w kontroti do 45% u płodów zakażonych wirusem FIV
Wirrrs występował zarówno w podścielisku _jak i w miąźszu grasicy Po 4 tyg.

po zakażen i u CD4+/CDS+ u koci ąt zakażonych wynosił 1 5%, w kontroli 66%.

U kociąt 16 tyg. po zakażęnit stosunek masy grasicy do masy ciała był iden-

tycznyjak u kociąt z grupy kontrolnej, zas CD4+1CD8+ wynosił w grupie

zakażonej 40%, w kontroll 76% Te zmiany były związane z szeroko zakrojo-

ną transkrypcją wirusa FIV w limfocytach grasicy 
G.


