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Summary

The paper describes the possibili§ of transmitting viruses and tiacteria by transferring embryos of cows
proauced and fertilised in ńtro (rVrrrVP). ft presents the differences between in vivo and produced
embryos in relation to their susceptibilit} to ńVOV and BITV-I viruses, foot-and-mouth virus and
cerlain kinds of bacteria such as Leptospira, Campylobacten, Pseudomónas, Uieoplasma and others. It also
discusses several methods of eliminating these pathogens.
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Szybki rozwoj metod produkcji zarodków metoda-
mi in vitro u bydła coraz częściej stwarza konieczność
szerszego r ozw ażenta możliwości transmisj i chorób
zakażny ch oraz stworzenia o dp owiednic h zab ezpte -

czeń santtarnych dla uzyskiwanych zarodków.
Ryzyko przeniesienia chorób w odniesieniu do za-

rodków produkowanych in vitro zależne jest nie tylko
od stanu zdrowotnego dawców materiału genetyczne-
go (nasienie, oocyty) ale i warunków środowiskowych
stwarzanych przez odpowiednie poży,wki hodowlane,
rozrzedzalniki do nasienia, media do konserwacji.i
przenoszenia zarodków itp., na których działanie eks-
ponowane sągamety lub zarodki.

Geruin i wsp. .(8) podają że żródłem zakażęnta za-
rodków hodowanych in vitro mogą być patogeny za-
nl,eczyszczające genom, względnie znajdujące się na
zewnątrz i wewnątrz oocytu. Pierwszej możliwości
transmisji zanieczyszczeń jak dotąd nie dowiedziono.
Więcej danych natomiast przedstawiano odnośnie do
mo ż1 iw o ś c i prz eni e s i e nia zakażeń w skutek w e w nątr z-
komórkow y ch zanie czy szczeń b akteryj nych i wirus o -

wych.
Do tego rodzaju zakażęńmoże dochodzić podczas

b ezp o śre dni e go kontaktu o o cytu z pŁynam| tkankami
lub komórkami pochodzącymi od naturalnie lub
sztucznj e z ainfekow an y ch zw ier ząt Przykł adowo B i e -

lański i wsp. (4, 5) podają że drobnoustroje zrodzaju
Leptospira u naturalnie zarażonych zwietząt - prze-
żywające w nerkach i układzie rozrodczym - mogą
byc także obecne w płynie pęcherzykowym oraz po-

zyskiwanych do hodowli oocytach. Aby ocenić praw-
dop o dob ieństwo transm tsji zakażenia drobnoustroj a-
ml z r o dzaju L ep t o s p ir a pobierano oo cyĘ o d zdrowych
jałowic i hodowano do stadium zarodka. W kolejnym
etapie badań zarodkt o nienatuszonej osłonce przej-
rzystej współhodowano w pożywkach nie zawierają-
cych antybiotyków z hodowlą Leptospira borgpeter-
senii serovar hardjo typ hardjobovls. Mimo zastoso-
wania rutynowej procedury przemywania zarodków
drobnoustrojów nie udało się wyeliminować. Ich obec-
ność stwierdzono na osłonce przejrzystej, a także w
pr ze str zenl, p eriwite llarnej i komórkach b 1 astomerów.
Obecnie oceniana jest możliwość transmisji na bior-
czynlę zarodków i ich potomstwo drobnoustrojów z
rodząu Leptospira, w odniesieniu do zarodków ho-
dowanych, in vitro z oocytów pochodzących od samic
naturalnie zakażony ch tą chorob ą (4). Wirus b ie gunki
bydlęcej (BVDV) nie przylega do osłonktprzejrzystej
zarodków uzyskiwanych in vivo, o tle przestrzegane
sąprocedury sanitame (przemywanie) rekomendowa-
nę przęz IETS (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Embriotransferu). Wirus ten był jednak obecny w I3oń
próbek zdegenerowanych zarodków lub oocytów po-
zyskiwanych z hodowli in vitro (I7).

Eksperymentalna infekcj a krów BVDV Ęp II (szczep
CD87) charakteryzująca się wysoką śmiertelnością i
patogennościąsprawiała, ze witus był izolowany z55oń
próbek płynu pęcherzykowego, 10% płynu jajowodo-
wego oTaz w I0oń płynu pozyskiwanego z macicy. Był
on także obecny w 4Ioń embrionów zapłodnionych i



wyhodowanych in vitro. W innyrn doświadczeniu ba-
dano wpływ ekspozycji na wirus ntezakażonych oocy-
tów. W trakcie procesu zapłodnienia dochodziło do
zakażęnia zarodków. Obecność witusa wewnątrz za-
rodkow nie wpĘwała ujemnie na ich rozwój, dowio-
dła jednak, że BVDV-II może przenosić się podczas
zapłodnienia in vitro stwarzając potencjalne ryzyko
transmisji (5).Zbadań Trachte i wsp. (14) wynika, że
po dwugodzinnej współhodowli z wirusem BVDV
sztlcznię wyhodowanych zarodków, przepłukiwanych
następnie w pożywce zawierającej antybiotyki (peni-
cylina, streptomycyna, funglzon (PSF) nie udaje się
wyelirninować winrsa BVDV z powierzchni osłonki
przejrzystej bydlęcych morul i blastocyst. Wirus po-
zo staj e takze mimo dwukrotne go pTz emyw ania 0,2 50ń
roztwotem trypsyny.

Na podstawie badań przeprowadzonych z zastoso-
waniem oocytów izolowanych w r zeżni stwierdzono,
że cytopatyczne formy BVDV sąw stanie replikować
się w zarodkach hodowanych do stadium moruli i bla-
stocysĘ. Poźniejsze badania wykazaĘ, że infekcja nie-
cytopatycznymi formami BVDV zależy od stadium
rozwoju zarodka. W oocytach, zygotach i 8-mio bla-
stomerowych embrionach nie stwierdzono replikacji
wirusa BVDV, Dla zarodków w stadium moruli i eks-
panduj ącej blastocysty pozbawionych osłonk i przej-
rzy stej, maksymalne wewnątrzkomórkowe miano wi-
rusa osiągało swoje apogeumpo 72 godzlnach (13, 16).

Przepłukiwanie zarodków pozyskiwanych in vivo
jest powszechnie stosowaną metodą zapobiegania
transmisji patogenów. W nielicznych eksperymentach
próbowano określać, czy wirus BVDV może ptzyle-
gać do embrionów po ich sztucznej ekspozycji na nie-
cytopatyczne biotypy witusa orazpo ich przepłukiwa-
niu. B adan ta w ykazaŁy, że pr zy ni euszk odz onej o słon-
ceprzejrzystej nie następuje infekcja komórek embrio-
nów (6),

Także zakażenię krów bydlęcym herpes wirusem-1
(BHV-1) stwarza potencjalną możliwość transmisji
choroby poprzez zarodki hodowane in vitro. Mozli-
wośc ta wynika zfaktu, iż wirus przenika do komórek
jajowodu oraz płynu pęcherzykowego oraz, że możę
być obecny w pozywkach hodowlanych. W tej sytu-
acji nie możnawykluczac,iżmoże się on znajdowac
w dojrzałych postaciach zarodków hodowanych in vi-
tro (3,11). Celem badań Vanroose i wsp. (16) było
określenie, czy witus BHV-1 moze się replikować w
szhlc znie uzyskiwany ch zar o dkach, p o s i adaj ących ni e -

naruszoną osłonkę przejrzy stą lub pozbawionych tej
o słonki. B adania j as no wykazaŁn że wirus BHV- 1 j est
wprawdzie zdolny do replikacji, jednak proces ten
następuj e wyłącznie w zarodkach pozbawionych osłon-
ktprzejrzystej.

W odniesieniu do zarodków produkowanych in vi-
tro nię do końca jasna jest kwestia transmisji wirusa
pryszczycy. Jak wiadomo w przypadku zarodków po-

zyskiwanych in vivo ryzykojego przeniesienia, przy
zachowaniu zalecęń IETS nie istnieje. Inna sytuacja
może mieć miejsce w odniesieniu do zarodków hodo-
wanych in vitro. Wcześniej wykazano, że cechuje je
odmienna budowa strukturalna osłonki przejrzystej
o ocytu zaw arte go wewnątrz p ęcherzyka j aj nikowe go
jak również oocytu pochodzącego z pęcherzyka owu-
lującego. Badania laboratoryjne, w których do hodowli
zarodków dodawano pożywkę z wirusem pryszczycy
i inkubowano go przezrcżny Qzas z embrionami wy-
produkowanymt in vitro wykazały, że po drugiej ką-
pieli pożywka moze zawierac wirus pryszczycy. Nie
stwierdzano go natomiast po 8-10 przepłukiwaniu.
Niezależnie jednak od czasu inkubacji wirus był izo-
lowany z zawiesiny dojrzałych lub zdegenerowanych
zarodków. Marquant-Le Guienne i wsp. (10) sugerują
że tch przyłvieranie do osłonkiprzejrzystej zarodków
pro dukowa ny ch i n v i t ro j est pT zyplszczalnie mo cni ej -

szę nlż w o dni e s ieniu do zaro dków wypłuk tw any ch i n
vlvo.

W opisanych wyzej przyHadach jedynąpewnąfor-
mą zapobiegania transmisji zakażęń wirusowych jest
pozyskiwanie materiału biologicznęgo od dawców
nasienia lub oocytów całkowicie wolnych od chorób
zaraź|twych, przebywających w wolnych od chorób
zaraźIlwych stacjach unasieniania lub certyfi kowa-
nych, wolnych od chorób stadach.

Innym źródłem zakażenia mogąbyć stosowane do
hodowli zarodków pożywki. J ak wykazano, w warun-
kach komercyjnych materiał do produkcji pożywek np.
kornórki jajowodu lub płynu pęcherzykowego, możę
zawierac niektóre wirusy (BHV-1, BVDV). Także
embriony produkowane in vitro w pożywkach zawie-
rających materiaŁ zainfekowany BVH-1 lub BVDV
byŁy zakażone tym pierwszym wirusem (1), Prawdo-
podobieństwo zanieczyszczenia drobnoustrojami i
wirusami pożyłvek stosowanych do hodowli zarodkow
jest elirninowane w praktyce poprzez ich naświetlanie
promieniami gamma. Jednak niektóre wirusy np.
BVDV są w stanie przeżywać tę procedurę, stwarza-
jąc ryzyko infekcji zarodka. Równocześnie mimo za-
lecanej pTzez Międzynarodowe Stowarzyszenie Em-
briotransferu 10-cio krotnej kąpieli zarodka nie udaje
się wyeliminować wirusa zpowierzchni osłonki przej-
rzystej.Zbadań Tsuboi (15) wynika, że współhodow-
la komórek pęcherzykowo-nabłonkowych wzgorka
jajonośnego (cumulus) pochodząca od samic przewle-
kle zainfekowanych BVDV wraz z analogicznymi
komórkami pochodzącymi od samic zdrowych może
być skuteczną formą zapobiegania transmi sj i BVDV.

Inną dro gą transmi sj i zanieczy szc zeń b akteryj nych
i wirusowych moze być zastosowanie do inseminacji
oocytów zakażonego nasienia buhaja. O mozliwości
infekcj i Ps e u d o m o n a s kultur zy got ho dowanych i n v i -

rro donosił Stringfeloow i wsp. (I2).Z kolei Lee i wsp.
(9) podają że z pożywek stosowanych do hodowli



zaTodków izolowali drobnoustroje z rodzaju Pseudo-
monas aeruginosa, Actinobacter calcoaceticas oraz
Flavobacterium spp, Te same drobnoustroje stwierdza-
no w nasieniu buhajów używanych do unasieniania
oocytów in vitro. Równocześnie wykazano, że obec-
ność tych drobnoustrojów w płynach kultywacyjnych
zatrzymuje rozwój zygot hodowanych do stadium
moruli i blastocysty.Ztego powodu autorzy sugerują
że zapobieganie bakteryj nym zanieczy szczenlom po-
winno następować już podczas preparowania nasie-
nia. Wysokie ryzyko zakażenta niesie takze zastoso-
wanie do zapłodnięnia in vitro nasięnia pobieranego
od buhajów podczas przewlekłej infekcji BVDV. Jed-
nak prawdopodobieństwo transmisji wirusa na daw-
czyn:'e poprzęz tą drogą zakażony zarodekjest niskie
z powodu wysokiej zamieralności zarodków (7). W
innych badaniach oceniano wpływ infekcji Campylo-
bacterfetus na proces zapłodnienia in vitro oraz dal-
szy rozwoj zarodków. Mętwika izolowano z używa-
nego do inseminacji oocytów nasienia. Izolacja drob-
noustroj u z homo gen atu zar o dkow p otwierd zlła moż -
liwość jego transmisli poprzez zarodki hodowane w
warunkach in vitro (2).

Antybiotyki o szerokim spektrum dztałanla doda-
wane do nasienia w duzym stopniu eliminują mozli-
wo ś c przypadkowe go zan:ręczy szc zenia kulfu r in v i tr o
pato gennymi drobnoustroj ami. S ą j ednak nieskutecz-
ne w odniesieniu do zakażeń wirusowych. Z drugiej
strony - stosując niesprawdzone nasienie buhajów do
zapłodnienia oocytów in vitro na\eży takze pamię-
tać, że antybiotykl zawarte w mediach stosowanych

podczas hodowli oocytów (gentamycyna, penicylina
G, streptomycyna) podczas tch zapŁodnienia oraz ho-
dowli do stadium moruli lub blastocysty mogąnie eli-
minować wszystkich drobnoustrojów patogennych.
Przykładem są bakterie z rodzaju Ps eudomonas.
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SEGALES J., PIELLA J., MAREO E., MATEU-
DE-ANTONIO E. M., ESPIINA E., DOMINGO M.:
Zapa|enie skóry i syndrom nefropatii u prosiąt w
Hiszpanii. (Porcine dermatitis and nephropathy
s},ndrome in Spain). Vet. Rec. I42,483-486, 1998 (18)

W 1993 r. opisano nowy zespół chorobowy u prosiąt pod nazwą syndrom

zapalenia skóry/zwyrodnienia nerck (PDNS porcine dermatitis nephropathy

syndrome) W sierpnir-L I995 r. zdiagnozowano pierwsze przypadki PDNS w

północno-wschodniej Hiszpanii. U prosiąt r,v wicku 1,5-4,0 miesięcy wystą)iły

charakterystyczne objawy i zrniany dla PDNS W tych Fermach gdzie występo-

r.vał PDNS stwierdzano też chorobę Glassera, biegunki, zapalenia spojówek,

owrzodzenia żołądka Chroniczne śródmiąższowe zu,yrodnienie nerek, zln iany

patologiczne w kłębuszkach nerkowych i zmiany skóme są typowe dla chro-

nicznego przebiegu syndromu. Zarówno w ostrej jak i przewlekłej postaci cho-

roby tna miejsce obniżenie ilości limlbcytów w lvęzłach chłonnych infiltror,va-

nych przez komórki syncytialne oraz śródmiąższowe zapalenie płuc. Chore zwie-

rzęta reagowały dodatnio w testach na PRRSV izolowano od nich też wirus

PRRSV Charakter zrnian patologicznych wskazuje na udział alergii typu III w

patogenezie choroby

G.

HL'DSON W.R., MEAD G.C., HINTON M.H. : Oce-
na higieny rzeźni przy użyciu drobnoustroju mar-
kerowego. (Assessing abbatoir hygiene with a mar-
ker organism). Vet. Rec. I42,545,54],1998 (20)

Walunki higieniczne panującc w ubojniach zwierząt domowych minimali-

zują możliwość zan,:eczyszczenia bakteryjnego i rozmnażania się drobnoustro-

jów, czego ostatecznym elektem jest mniejszy stopień skażenia bakteryjnego

fuszy. Oceniono warunki higienic zne w rzeźnibydła orazw rzeżnj gdzie ubijano

świnie. owce i bydło Jako drobnorrstrój tnarkerorły zastosowano niepatogenny

szczep Est,hericllia coli Kl2 opomy na kwas nalidyksowy Ciało owiec skażano

tym drobnorrstrojem w ilości 106 jtk/crn2 na powierzchni 250 cm], bydła 500

cmr w okolicy odbytu przed oskórowaniem W każdym teście wykor4/stano

zwierzęta, których odbyt był zamknięty lv plasĘkowym worku i ]0 bez tego

postępowania. Włożenie wyciętego odbytu do worka redukowało stopień skaże-

nia tuszyE coll Skażenie fuszy obniżało się znamiennie gdy personel zdejmu-

jący skóry miał czyste ręce, czyste okrycic i używał świeżo pasteryzowanego

noża Następowe mycie tuszy nie wpływało zupełnie względnie lvpłyłvało tylko

w niewielkim stopniu na ilośó markerowych drobnoustrojów zanieczyszczają-

cych tuszę
G.


