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Praca oryginalna

lzolacia oocytów od cielnych iałówek techniką OPU
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lsolation of oocytes flom ptegnant heiferc by OPU ,

Summary
The aim of the study was to evaluate pregnant heifers as donors of oocytes. Oocytes were isolated by OPU

(ovum Pick-up) from four two-month pregnant heifers. Ovaries of 4 donors were punctured]twice a week
during 8 weeks (16 sessions). The evaluated parameters included: the percentage of isolated oocytes (ratio
b iso|ated oocytes and atitied for iny between qualified an s.reflects thed nors. The highest pe t in donor 2
(39.3). The percentage of qualified oocytes was similar in a|l donors (between 89.10 and 95.80). Tńe evaluation
of these parameters a|lows for the selection of the best donor of oocytes.

Keywords: OPU, pregnant cattle, oocytes.

Technika OPU (Ovum Pick-Up) polega naprzyży-
cio,uvej izolacji oocytow z pęcherzykow jajnikowych
(ryc l). oPU po raz pierwszy Zastosowano \Ą/ medy-
cynie ludzkiej (4, I0, 12). Dla potrzeb bydła została
ona zaadaptowana przez Pieterse'a
(l4. l5. l6).

Techniką OPU mozna izolować
oocyty w metafazie II podziału me-
j otyczne go (dojrzaŁe oocyty). Jednak
w lviększości przypadków izolowa-
ne sąw profazie I podziału mejotycz-
nego (niedojrzałe oocyty). Oocyty
mogą być pobierane zarówno od ja- pOmpa
łówek, jak i od krów. Jednak dolna
granica wieku dawczyni jest limito-
wana wielkością pochwy, do ktorej
wprowadza się sondęz igłąpunkcyj- llSG
ną. Dlatego u młodych samic oocyty \J

mogąbyć izolowane jedynie laparo-
skopowo, lub też chirurgicznie, Row-
nież nteuzasadni one j e st sto sowanie
OPU u krów powyżej 15 roku zycia,
co wiąże się z obnizeniem u nich licz-
by oocytow diplotenowych (5).
Oocyty można pobierac od samic
będących w naturalnym cyklu, bądz
też po stymulacj i hormonalnej. Oocy-
ty można izolować z jajników pło-
dów, cieląt jak i od cielnych jałowek
i krow (6, 8) Wynika to z rozwojl
pęcherzyków jajnikowych, który od-

gość jest swoista gatunkowo. U bydła obser-wowane
są dwie lub trzy fale rozwoju pęcherzyka (2).

Wykorzystanie ciężarnych samic jako dawczyń
oocytow pozwala uzyskać od nich potomstwo w okre-
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bywa się falami. Liczba fal i ich dłu- R),. 1. Izolacja ocytóu,techniką OPU
niedojrzałe oocyty



sie ich cielności, coprzyczyuia się do

gim a czwartymm ciązy.
Dolna granica jest z po-
twierdzóniem cielno emul-
trasonografi cznym, ktore wykonuj e

się 6 tygodni od inseminacji. Nato-

pr e cy zy jiĆgo pr zy tr zy mania or az m o ż i i w o ś c i ą m an i -

|utŃÓńia Śońaą-sprż vofiąz igląpunkcyjną tak aby
nie uszkodzić płodu.

Izolowane oócyty p owinny charakt ery zow ać s ię śc i-

śle przyle g aj ącymi komórkami w zgór.ka jajono śne go,

utworŹonógó z-około pięciu warstw komorek ziarnt-
stych. Cytóplazma ooĆytu powinna być.jednorodna,
bóz oznik degeneracji. Na tej podstawie oocyty są

kwalifikowanó do dojrzewania in vitro (in vitro matu-

miast górna granic a wy ntka z do s.tap-

ności do jajnika i możliwością jego

ration - IVM).
Celem badań była ocena cielnych j ałowek j ako^daw-

czyń oocytów, Ocenę
dłwczyh'przep tka lzo-
lowanych oorytow otaz o wanych
oocytów do dojrzewanta in vitro-

Matetiał imetody

Dawczyniami oocytow były 4 cielne jałowki (w 2 mie-

siącu ciązy), rasy HF. Oocyty izolowano technikąOPU dwa

,u)y * tygodniu przez B tygodni (n- l 6 sesji u każdej daw-

czyni). OÓ izotaÓli oocytow użyto aparatu USG firmy Pie

VÓaióat Scaner 200 z sondą wytwarzajapą ultradźwięki o

częstotliwości 7,5 MHz, z prowadnicą dla igły punkcyjnej

oraz pompy podciśnieniowej (50 mm HG) połączonej zigłą
punkcyjn,ą ÓSC). Punkcję wykonano po,podaniu dozyl-

nvrn O,ł ml Demosedanu (Pfizer) oraz podaniu nadopono-

wo 3 ml2% polokainy z adrenaliną (Biowet-Drwalew),
Oocyty izólowano do probówki zawierajagej płyn TCM

199 (dIBCo) z dodatkiem 2 mM NaHCo" (MERCK) i
0,5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS), (GIBCO) oraz

antybiotykow. Izolowane oocyty płukano dwa razy w pły-

nie TCM 199 (GIBCO) z dodatkiem 2 mM NaHCO,
(MARCK) i l0%płodowej surowicybydlęcej (FBS), (GlB-
CO) oraz antybiotyków.

ńawcrynió oceniano pod kaJem odsetka izolowanych

oocytów Ćzyliliczby izolowanych oocytów w stosunku do

licziy nakłuć (1iczba pęcherzyków jajnikowych poddanych

punt<t1 i.), Rowniez oceniano odsetek zakwalifi kowanych
-oocytów 

do dojrzewania in vitro czyli liczbę zakwalifiko-
wanych oocytów w stosunku do liczby izolowanych oocy-

tów.

Wyniki i omówienie

Wyniki badań zamlęszczono w tab. 1. Ocenę daw-
czyit przeprowadzono na podstawie dwóch parame-

Tab. 1. Ocena dawczyń oocytów pod kątem podstawowych parametrów oPU (n:16)

95,8 (46)

89,1 (41 )

94,4 (67)

91 ,0 (51)
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49,5 (48)

39,3 (46)

62,3 (71 )

54,4 (56)



sesjach, ponieważ najgorsza dawczyni po pierwszej
sesji okazała się najlepsząpo 16 sesjach.

Drugim ocenianym parametrem był odsetek zakw a-
lifikowanych oocytów do dojrzew anta in vitro. J est to
parametr opierający się na ocenie cech morfologicz-
ny ch z Ęm, że przyj ęcie j akiej kolwiek skali stosowa-
nej dotychczas, a odnoszącej się do oocytów pocho-
dzących z jajników od krow poddanych ubojowi w
rzęźnt nie jest wiarygodna. Jest to zwtązane z samą
techniką izolacji. Oocyty izolowane przy pomocy pod-
ciśnienia są otoczone mniejszą Iiczbąwarstw komó-
rek wz górka j aj ono śne go b ądż tęż char aktery zuj ą s i ę
ich brakiem. Jednak powyższe cechy nie dyskwalifi-
kują ich z hodowli. Stwierdzono, ze odsetek uzyska-
nych zarodków w oparciu o oocyty izolowane techni-
ką OPU jest porównyrvalny do odsetka zarodkow uzy-
skanych w oparciu o oocyty izolowane z jajników po-
branych od krów poddanych ubojowi w rzeżni (1, 3).

Natomiast bezwzględnie dyskwalifikowane były
oocyty z uszkodzoną osłonką przejrzystą (częstotli-
wość występowania tego zjawiska jest o wiele częst-
sza ntż w przyp adku materi ału rzeżntane go). Prawdo -
podobnie jest to związane z samątechniką izolacji, a
dokładnie z stosowanym podciśnieniem, które w nie-
których przypadkach jest zbyt wysokie. Być moze ma
tęż znaczenie igła, ktora w skrajnych przypadkach
uszkadza o ocyt. Rowni eż dy skwal ifikowane byĘ o o cy-
ty wykazujące oznaki degeneracji w obrębie ooplazmy.
Częstotliwośó występowania niniej szych zmian była
taka sama w przypadku wszystkich dawczyń, czego
potwierdzeniem jest odsetek zakwalifikowanych oocy-
tow określany w stosunku do liczby izolowanych oocy-
tów. Najwyzszy odsetek oocytów zakwalifikowanych
w stosunku do liczby izolowanych oocytów obsetwo-
wano u dawczyni 1 natomia st najntższy u daw czyni 2.
Generalnie j ednak odsetek zakwalif,rkowanych oocy-
tów u poszczegóInych dawczyńnależy uznać zaW-
soki.

Kwalifikacja oocytów pozwala na standaryzację
populacji oocytów, czy7ina w miarę dokładny wybor
tylko tych komórek, ktore mają szansę w warunkach

;#'F(Tffi?:
dsetka izolowa-

nych oocytów oraz odsetka zakwal
tów pozwala na wybór najlepszych
Za najlepszą daw czynię należy uznać trzecią jałówkę,
natomiast za naj gorszą drugą j ałówkę. Wybór naj lep-
szy dawczyń oocytów umożliwia stworzenie stada
dawczyń.Izolowane od nich oocyty po zakwalifiko-
waniu do dojrzewania, a następnie dojrzewaniu in vi-
tro (tn vitro maturation-IVM) mogą być zamrożone
lub inseminowane, w wyniku czego dochodzi do za-
płodnienia (in vitro fertilization- IVF). Powstała zy-
gota jest hodowana pIzez siedem dni do stadium mo-
ruli i blastocysĘ (in vitro culfure-IVC). Zarodkiw tym
stadium mogą być przeniesione do biorczyń lub tęż
mogąbyć zamrożonę.
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Pleuropneumonia prosiaJ wywołana przez Aclino bac illus p leuropneumo n iae
występLr;e powszeclrn.ie i powoduje duże straty e]<onomiczne w hodowli tlzocly
chlewrrej Wyróżnia się dwa bioLypy (1,2) tego z,arazka oraz l2 serotypórł,. Sto
izolatów terenow y ch A p l eu rop n. e um o n i a e po chodzący ch z lat 1 99 5 - l 9 97 z płuc
I60 świń ze zmianami typowymi dla zapalenia opłucnej i płuc zbadano w teście
aglutynacji szkiełkowej, prccypitacji i teście PCR dJa apxlCa, apxIICA, apx IBD
oraz apx IIIBD Serotyp 2, do którego zalicz_ono 28 izolatów i 6, do którego
należało l l izolatów występorł,ały najczęściej Jedynie dwa izolaty należały do
serotypu 7 zaś 3 jzolatów nie udało się zaliczyć do źadnego ze znanych scroĘ-
pów. Wśród 97 izolatów, dla których określorro przynależr.rość serotypową 70
nliało te sanre geny apx jak odpowiednie szczepy referencyjne .Iednakźe 27 izo-
latów nie zawierało w srvoim genotnic genll apx odpowiadającenu oclpowied-
nietnu serotypowi Wśl,ód nich 10 należało do serotypu 2, J7 do serotypu 5, 3 do
selotyplt 6 t 2 należaĘ do serotypu 7.

G.


