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Vitrification in its traditional approach turned out t
many mammalian species including mouse, rabbit, she
Tvas successfully employed for cryopreseryation of mou
fication remains inefficient in cryopreservation of mo
cleavage-,.stage embryos. Very recently a novel approac
a real,chance to successful|y cryopreserve such sensiti
oocytes or embryos vitrified according to this approach
andlor warming rates resulting from minimising the vo
effect may,,be achieved by using a novel, specific pre-eq
tion. Because the successful use of minimum sample si
tact of a śample łvith an appropriate coolant (in most i
ally be referred to as an ,,open vitrification system".
potential usefulness in many practical applications, a
rial or viral contamination of cryopreserved cells. In
of cooling,,acceleration (e.g. by using a supercooled liq
other hand, open vitrification methods stil| remain relatively inefficient in cryopreservation of certai_ńlś,eńSi- 

.

tive objects, such as immature bovine oocytes, for instance, and need to be modified accordinglr , . ":',

Review

WiĘfikacj a (zeszklenie) jest procesem ftzycznym
prowadzącym do przejściaaęczy w ciało stałe, dzięki
zwiększeniu lepkości cieczy w wanrnkach gwałtow-
nego spadku temperafury. W procesie witryfikacji nie
powstająkrysztaĘ lodu, które sąjednym z podstawo-
wych czynnikow uszka dzający chkomórki podczas tra-
dycyjnego zamrażania. Już w latach trzydziestych pro-
ponowano wykorzystanie procesu witryfikacji dla ce-
lów kriokonserwacji żywych komórek. Jednak trud-
ności techntczne i zbyt wiele niewiadomych dotyczą-
cych przebiegu procesu wiĘf,rkacji odsunęĘ prakqlcz-
ne zastosowanie tej metody o 50lat. Dopiero w 1985 r.

opisano skutecznąprocedurę witryfikacji ośmiokomór-
kowych zarodków myszy (36), W wymienionej pracy
zapr ezentow an o m eto dę zneutral tzow anla c h e mi c znej
toksyczno ści wysoko stężonych roztworów witryflrka-
cyjnych poptzez zastosowanie kombinacji kilku środ-
ków osłaniających o odmiennych właściwościach che-
micznych otaz przeprowadzenie części procedury
ekwilibracj i w obniżonej temperaturze (-+4'C).

Wkrótoe pojawiły się opisy licznych modyfikacji
składu ro ztw orów w itryfi kacyj ny ch, zmier zaj ący ch do
ustalenia mieszanin możliwie najmniej toksycznych
ale równocześnie zachowuj ących wysoką zdolność do
witryfikacj i. Zasadniczym składnikiem wszystkich
roztworów witryfikacyjnych jest jeden lub kilka nisko-
cząsteczkowych środkow osłaniających, przenikają-
cych do wnętrzakomórek, jak np. dwumetylosulfotle-
nek (DMSO), glicerol, glikol etylenowy. Zawartośc
roztworów uzupełniają zazwyczaj: nafuralny lub syn-
tety czny zw iązek wielkocząsteczkowy np. albumina
surowicy bydlęcej, glikol polietylenowy lub fikoll oraz
- coraz powszechniej j eden z disacharydów, naj czę-
ściej sacharoza (tab. 1).

Klasyczna metoda witryfikacji i jej zastosowanie

P o dstawy meto dyczne witryfikacj i sprowadzaj ą s ię
do krótkotrwałego umieszczęnja komórek w roztwo-
rze witryfikacyjnym, albo bezpośrednio w roztworze
ostatecznym, albo poprzez I-2 stopniowe rozcięńcze-



Tab. l. Wybrane przykłady najbardziej znanych roztworów witryfikacyjnych

nie (ekwilibracja). Następnie, w ślad za technikąwy-
pracowaną dla potrzeb tradycyjnego zamraŻania za-
rodków metodąpowolnego, kontrolowanego schładza-
n i a, komó rkt pr zeznacz o ne do witry f,rk a cj i umtę szc za
się w maĘch probówkach lub słomkach inseminacyj-
nych o pojemności 0,25 ml. Ostatnim etapem postę-
powania jest zanurzenie słomki lub probówki w cie-
kĘm azocie.

Opisanąpowyżęj klasyczną metodę witryflkacji za-
sto s owano z p ow o dzeniem do kri okons erw acji zar o d-
ków wielu gatunków ssaków, w tym m.in. zarodków
myszy (4,13,36, 38), królika (i4, 30, 3I,39), owcy
(I , 8 , 42), bydła (23 , 25), konia (I0) czy świni (7, 1 7,
47).W 1998 r. opisano po raz pierwszy skuteczne za-
sto s owanie witryfikacj i do kriokons erwacj i zaro dków
człowieka (27).

Wkrótce okazało się jednak, ze witryfikacja w kla-
sycznej postaci nie przynosi spodziewanych efektów
w stosunku do niektórych typów bardziej wrażliwych
komórek i zarodków (równie nieskuteczne było w ich
przypadku także tr adycyj ne, kontrolowane zamr aża-
nie). Przykładem komórek bardzo istotnych z prak-
tycznego punktu widzenia są tutaj oocyty i młodsze
niż morula zarodki bydła. Pomino, że począwszy od
wczesnych lat 90-tych uzyskiwano niewielki odsetek
(2-I0%) blastocyst rozwijających się in vitro po za-
płodnieniu rozmrożonych oocytów (9, 15, 28), ana-
wet odnotowyvano urodzenie cieląt (9), końcowa sku-
tecznośó całej procedury pozostawała na bardzo ni-
skim poziomie, wykluczającym jej praktyczne zasto-
sowanie. Jeszczę słabsze rezultaty przynosiły próby
kriokons erwacj i młodszych, dwu-, t zy - Iub cźerodnio-
wych zarodków by dła (22).

0twarte metody witryfikacji
- czynniki warunkuiące wz]Ost skutecznoŚci

Przykładem ob iektu'b ar dzo wr ażItwe go na wszel-
kie próby kriokonserwacji są zarodkl muszki owoco-
wej, Właśnie badania nad możliwością witryfikacji
zarodków mus zki Dro s oph i l a m e l an oga s ter adaptow a-

ne następnie do potrzeb oocytowbydłaprzyniosĘ istot-
ny, długo oczekiwany postęp w kriokonserwacji oocy-
tów i wrażliwych zarodków ssaków. Postęp ten wiąże
się z wykorzystaniem znanej od dawna zależnościpo-
między wzrostem dynamiki schładzania próbki a jej
p o datno ś c i ą na witryfikacj ę. Temp o zmtan temp erafu -

ry można podnieść m.in. poprzez zmniejszenie obję-
tości próbki. Jednak typowa objętość próbek umiesz-
czanychnp. we fragmencie słomki inseminacyjnej jest
już i takbardzo maŁa. Przykładowo, słup płynu zaj-
mujący 0,5 cm długości słomki o całkowitej objętości
0,25 ml ma objętość około 10 pl. Radykalne zmniej-
szenie objętości płynu (od 1 do kilku mikrolitrów),
osiągnięto dzięki rczygnacjt z tradycyjnego umiesz-
czanta próbki w zamkniętym pojemniku, takim jak
probówka czy słomka inseminacyjna. Oprócz zmniej-
szonej objętości probki, kolejnym czynnikiem decy-
dtrjącym o korzystnej zmiante parametrów witryfika-
cji stało się uzyskanie bezpośredniego kontaktu prób-
ki z ciekłym azotem(zniknęły ścianki słomki czy pro-
bówki izoĘące probkę odźrodłazimna). Tempo schła-
dzanta pĘ nu zaw arte go w słomc e in s eminacyj nej okre -

śla się na 2000-25O0'C/min. Tymczasem metody
,,otwarte" pozwalają w zależności od warianflnauzy-
skanie szybkości schładzaniaw granicach 10-40 tys.'Cl
min, Analogtcznie podnosi się także tempo powrotu
próbki do temperatur dodatnich podczas ogrzewanla.
W opisanych tutaj warunkach roztwory wykazują
większą skłonność do zeszklenta, zaś uzyskane szkli-
wo jest lepszej jakości (trudniej ulega dewiĘfikacji
p o dczas o glzęw anta). Równo cze śnie, znacznte szyb -
sze jest przejście komórek przez szkodliwy dla nich
zakres temperatur (od ok. +20 do -20'C). Dodatko-
wym elementem wspomagającym bez wątpienia koń-
cową skutecznośc opisanych metod jest duża prostota
techntczna. dzięki ktorej możliwe jest wyeliminowa-
nie niepotrzebnej, nadmiemej ekspozycji komórek na
działante stę ż onych roztworów śro dków o słani aj ących,
Z doĘ chczasowych badań wynika, że opĘmalny okres
ekwilibracji niektórych wrażliwych komórek (np.



oocytów bydła) w wysoko stężonych roztworach wi-
tryfikacyjnych wynosi20-30 sek. (20, 29,35). Jest to
okres bardzo krótki, biorąc pod uwagę koniecznośó
wymieszania komórek w gęstym, lepkim pĘnie, na-
stępnie umieszczenie ich w słomce inseminacyjnej i
wreszcie zamknięcie słomki np. poprzez zgrzanie jej
końcówki. Dodatkowa, zup ełnie j u ż niep otrzebna eks-
pozycja komórek na toksyczne działanie roztworów
witryfrkacyjnych ma miejsce po ogrzaniu słomki i wy-
ntka ze zwłoki spowodowanej koniecznością obcię-
cia zatoptonej końcówki i wypchnięcia pĘnu na zę-
wnątrz słomki do przygotowanego roztworu pŁuczą-
cego. Metody otwarte wyjątkowo dobrze sprawdzają
się w tym kontekście ,ito zarówno przed witryfikacją
jak i po ogrzanlu, które realizowane jest od razl w
c iepłym r oztw orzę pŁuczący m.

Efekty zastosowania otwafich metod witryfikacji
Jak już wspomniano, przełomowe okazaĘ się ba-

dania do§czące zarodków muszki owocowej (26,40).
W opisanej wówczas po Taz pierwszy otwartej meto-
dzie witryirkacji zastosowano nietypowy nośnik dla
zarodków, w po staci s iate czki prep aracyj nej mikro sko -
pu elektronowego (siateczka miedziana o średnicy 3
mm). Po dwustopniowej ekwilibracji w roztworze
witryfikacyjnym zawierającym ostatecznie 8,5 mola
glikolu etylenowego t 60ń albuminy bydlęcej przeno-
szono zarodki w minimalnej objętości pĘnu (1-2 pl)
na siateczkę, którąumięszczano następnie w ciekłym
propanie lub w schłodzonym (patrzniżej) ciekĘm azo-
cie, Analogicznąmetodą posłużono się kilka lat póź-
niej podczas witryfikacji oocytów bydła (2,24), W
rezlltacię uzyskano rozwoj in vitro 15% blastocyst
(24), co stanowiło istotny postęp w stosunku do wyni-
ków poprzednich.

W 1 9 9 8 r. ukazała się praca opisuj ąca uzyskanie j esz-
czewyższego odsetka blastocyst (25%) po zapłodnie-
niu oocytów witryfikowanych uprzednio w próbkach
o zminimalizowanej objętości, ale tym razemumiesz-
czonych nie na siateczce mikroskopowej lecz w koń-
cówce tzw. OPS (Open Pulled Staws) czyli cienkich
(rozciągniętych na gorąco) i nie zatopionych na kclńcu
słomek inseminacyjnych (45), Autorzy ci, doskonaląc
swoją metodę zastosowali ostatnio jeszcze cieńsze,
tzw, mini OPS o średnicy stanowiącej 1/4 średnicy
Ępowej słomki inseminacyjnej.

W międzyczasię lkazały się wyniki badań autora
niniej sze go aĘkułu (3 3, 3 5 ) prezentuj ąc e r ozw oj 3 0oń
blastocyst po zapłodnieniu in vitro oocytów witryfi-
kowanych tzw. metodąkroplową opracowanąpierwot-
nie dla zarodków myszy ( 1 8), Wysokie zdolnoś ci roz-
wojowe zarodków uzyskanych tąmetodąpotwierdzo-
ne zostĄ in ui vo. Stwierdzono romv ój 2 ciĘy po trans-
ferze 4 zarodków orazurodzęnie w luĘm 1999 r. zdro-
wego buhajka (35). Opisany,bardzo korzystny efekt
witryfikacji wynikał z jednej strony z zastosowania
zminimalizowanejpróbki(oocytywitryfikowanebyĘ
w kroplach roztworu witryfikacyjnego (6 +2 pl) wkra-

planego bezpośrednio do ciekłego azotu), zaś z dru-
gięj - z zastosowania delikatnej preekwilibracji oocy-
tów w silnie rozcieńczonym (3-4%)roztworzę glikolu
eĘlenowego. Analogiczną metodę preekwilibracji i
witryfikacj i wykorzystano ostatnio do kriokonserwa-
cji oocytów służących rrastępnie do enukleacji i klo-
nowania somatycznego bydła (6). Głównąróżnicę sta-
nowiło schładzanie kropli na powierzchni stalowego
b7oczka zmrożonego rrprzednio w ciekłym azoclę.

Należy podkreślić, że nadzwyczajna skuteczność i
przydatność metod otwartych nie ograniczyĘ się wy-
łącznie do oocytówbydła. Po witryfikacji wyselekcjo-
nowane go, naj o dp orniej sze go stadium zar o dków uzy -
skano 28% dorosĘch muszek owocowych(26). Rów-
nteż w przyp adku zaro dków by dła stwierdzon o r ożni-
ce przeżywalności w zalężności od ich stadium roz-
wojowego. Uzyskano odpowiednio 32,50, 61 i 67%
blastocyst z zarodków witryfikowanych w 1-4 dniu
rozwoju in vitro (43, 45). Preekwilibracja, korzystna
d|a przeżywalności oocytóq również w przypadku
zarodków podnosi ogólną skuteczność metody, umoż-
liwiając rozwój do stadium blastocysty aż 7Ioń trzy-
dniowych, hodowanych i n vi tro zato dków by dŁa (3 4),
jak również około 50oń,zarodków dwudniow}ch wi-
Ęfikowanych w stadium ośmiokomórkowym. Meto-
da OPS znalazłajuż zastosowanie do witryfikacjtza-
rodków świni (44) oraz triewielkiej, jak na razię ltcz-
by oocytów człowieka, prowadząc do uzyskania pierw-
szych ciĘy po ich zapłodnieniu in vitro (16). Inny
wariant otwartej metody wiĘfikacji polega na umiesz-
czaniu zarodków na błonce roztworu witryfikacyjne-
go zawieszonej rł,ewnątrz nylonowej mini pętelki (19,
20). Pętelki takie, w tym przypadku osadzone (wto-
pione) w wewnętrznączęść korka probówki, są !\ry-
korzystywane w f,tzyce do badań krystalograftcznych.
Po zanurzeniu pętelki w ciekłym azocie i zeszkleniu
płynu umieszcza się ją we wnętrzu probówki, stano-
wiącej następnie osłonę dla komórek. Metodątąuda-
ło się uzyskac po taz pierwszy żyłve potomstwo cho-
mika po transferze kriokonserwowanych (dwukomór-
kowych) zarodków (19), jak również bardzo wysoki
ods etek prawidłowo rozr,vij aj ących się blasto cyst czło-
wieka (20). Możn a rcwnież przypomnieó wcześniej -
sze zastosowanie metody kroplowej do wiĘfikacji
zarodków bydła uzyskiwany ch in vi vo (37 ). Przynaj-
mniej ttzy z opisanych powyżej metod wiĘfrkacji
(OPS Vajty, pętelkowa Lanę otazkropelkowa Papisa)
zyskaĘ już ochronę patentową.

Przyspi e szeni e temp a schŁadzanta ma wpływ na Ła-
twiejsze osiąganie stanu zeszklenia przez witryfiko-
waną clecz. Jedną z konsekwencji tej zależności jest
kalkulowan a pr zez b adaczy mo żliwo ś ć obniżenia stę -

żenia środków osłaniających w roztworach witryfika-
cyjnych rekompensowana zwiększenienr tempa schła-
dzanta. Jest jasne, że roztwory o ntższym stężeniu
mogą być lepiej tolerowanę przez komórki, Jak do-
tychczas bardzo nieliczne prace opisują wpĘw niz-
szej koncentracji środków osłaniających podczas wi-



tryfikacji komórek metodą otwartą, Obniżenie stęże-
nia glikolu etylenowego z 5,5 do 4,0 mola/litr nie
zmntej szyło skut e c zno ś c i witry f,rkacj i o o cytów b ydła
osadzonych na siateczce mikroskopowej QĄ. Tak
więc, obniżenie stęzenia środków osłaniaj ących w roz-
tworach wiĘfikacyjnych wydaje się możliwe, cho-
ciń wymaga jeszcze dalszych ba dań. Tymczasem sto-
suje się na ogół standardowe roztwory witryfikacyjne
opracowane dla potrzeb klasycznej wiĘfikacj i zarod-
ków ssaków. Najpowszechniej stosowany jest roztwór
VS14 (1), zawierający glikol etylenowy (5,5 mola, tj.
ok. 31%) i sacharozę (1,0 mol) (24,32-35) lub treha-
Iozę(2,3). Glikol eĘlenowy i DMSO (po20%o) oraz
0,5 molowa sacharoza wchodząw skład roztworu sto-
sowanego w metodzie OPS (43-46). W metodzie pę-
telkowej (I9, 20) zastosowano nieco więcej sacharo-
zy (0,65 mola) i ficoll (10 mglml).

Ptoblemy iperspektywy
Nazwanie opislłvanych w tym artykule metod wi-

tryfikacj i meto dami,,otwaĘmi" (b ardziej p owsze ch-
nie metody te określane sąjako witryfrkacja w zmini-
malizowanych próbkach, lub kroplach), wynika zfak-
fu b ezp o średnie go kontaktu witryfikowane go pĘnu z
ciekĘm azotem. Pomimo różnych możliwości stery-
Iizacji ciekłego azohl (filtracja, naświetlanie promie-
niami UV) (43, 46) metody te poddawane są często
kryĘce z punkhr wi dzęnia sanitamego. Ich ,,otwartość"
mozesprzyjaćprzenoszeniuchoróbzakńnych,nlvłasz-
cza o etiologii wirusowej (5) Ryzyko takie, nakłada-
jące się dodatkowo na opisywane jlż niebezpieczeń-
stwo transmisji chorób poprzez transfer zarodków
(m.in, II, 12) możę ograniczyć praktyczne zastoso-
wanie otwaĄch metod witryfikacji zarówno w hodow-
li zwierząt,jak i w medycynie. Powstaje wobec tego
pytanie o praktycznąprzydatność tych metod do krio-
konserwacji oocytów i zarodków. Wydaje się, że po
pierwsze ryzyko zanieczyszczenia można, jeśli nie
wyeliminować to pr zynajmniej znacznie o gr aniczy ó
(46), po drugie zaś pewne kierunki zastosowania np.
witryfikowanych o o cytów w eksp erymentach zw iąza-
ny ch z klonowaniem s saków czy kriokon serw acj a za-
rodków owadów nie wymagaj ą absolutnej sterylności,
przynajmniej w skali laboratoryjnej. Z drugiej strony,
otwarte metody wiĘfi kacj i wykorzystuj ąc e zj awi sko
wzrostu dynamiki zmian temperatury dzięki minima-
Iizacji objętości próbki wskazały dalszy kierunek ba-
dań. Przyspieszenie tempa spadku temperatury moż-
na osiągnąć także innymi metodami. Jedną z takich
metod j e st uzycie ciekłe go azotll schłodzone go do tem-
peratury -209 + -206"C.Umieszczeniepróbki w ,,^trIr-

Ęrm" ciekłym azocie,utr4zmywanym w stanie ciekĘłn
w temperaturze bliskiej temperatury wTzenla (-196'C)
powoduje jego gwałtowne wTzenie na styku z ciepłą
początkowo próbką a w konsekwencji swoiste odizo-
lowanie próbki o d azotu. Zj awisko wr zęnia nie wystę-
puj e w kontakcie próbki z oziębtonym azotem, powo-
dując przynajmniej dwukrotne przyspieszenie tempa

schładzania nawet do -100 000"C/min. (3,26, 40).
Schłodzenie ciekłego azotu osiąga się względnie ła-
two poprzez wzmożęnie parowanla azotu w warun-
kach obniżonego ciśnienia. Ostatnio uzyskano bardzo
wysoki odsetek partenogenetycznych blastocyst (3 1%),
rozwiniętych po aktywacji oocytów bydła witryfiko-
wanych w schłodzonym ciekĘm azocie po umiesz-
czeniu w słomkach inseminacyjnych (3).

Reasumując, można przyjąc, ze opisane powyżej
modyfi kacj e pro cedury witryfi kacj i pole gaj ąc ę na za-
stosowaniu preekwilibracji, schłodzonego ciekłego
azottt oraz ofuvartych metod witryfikacj t zmtnimaltzo-
wanej próbki stanowią razem wzięte o jakościowym
przełomie w kriobiologii. Nie znaczy to jednak, że
uzyska się od razu rcmędium likwidujące wszystkie
problemy związane z kriokonserwacją komórek. Ist-
nieją pewne obiekty badawczę wciĘ opierające się
kriobiologom. Otwarte metody wiĘf,rkacji okazaĘ się
skuteczne w stosunku do oocl,tów bydła, jednak ich
skuteczno ś ć o gr anicza się do o o cytów dojr zały ch, znaj -
dujących się w stadium Ilmetafazy podziaŁamejotycz-
nego. Natomiast metody te nie przyniosĘ jak dotąd
poprawy efektów witryfikacj i oocytów ntedojrzaĘ ch,
zahamowanych w stadium pęcherzyka zarodkowego
(3% blastocyst) (21). W badaniach własnych uzyska-
no ok. 8% blastocyst (32), co także nie jest wynikiem
lepszym od najlepszych rezultatów tradycyjnego za-
mrażanta (9% (4I)), czy klasycznej witryfikacji (6%)
(15). Nie ulega wątpliwości, ze niedojrzałakomórka
jajowa, zahamowana u większości ssaków w stadium
pr ofazy I p o działu m ej oĘ czne go, stanowi w r az z w aF
stwami otaczaj ący ch j ą komorek zi ami stych p ę cherzy-
ka (cumulus oophorus) bardzo skomplikowany układ
biologiczny i jest równocześnie bardzo trudnym mo-
delem w badaniach kriobiol o giczny ch. Prawidłowy
przebteg procesu dojrzewania oocytów wymaga za-
równo in vivojaki na obecnym etapie technologii pro-
dukcji zarodków in uitrozgodnego współdziałania obu,
ściśle ze sobąpołączonych elementów kompleksu cu-
mulus - oocyt. Tak więc skuteczna metoda kriokon-
serwacj i oocytów ntedojrzaĘch uwzględniać powin-
na wymagania obu komponentów kompleksu, chyba
żeudasię uniezależnic dojrzewanie oocytów od obec-
ności komórek pęcherzykowych.
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żelu moxidectin w przypadku strongyloidozy koni
nabytej na drodze naturalnej ze szczególnym
uwzględnieniem larw Cyathostomum. (Efficacy of
moxidectin 2 per c€nt gel against naturally acqu-
ired strongyle infections in hor§e§, with particular
reference to larval cyathostomes). Vet, Rec. 148, 138-
141,2001 (5)

Drobne słupkowce Cyathostomum wyłvołują u koni róźne s;łrdromy choro-

bowe, w tym chronicznąbiegunkę, spadek masy ciała, utratę łaknienia. Klinicz-
na postać choroby występuje częściej u koni młodych. Skuteczność terapeutycz-

ną moxidectin 2 formie 2Yo że|ll w infekcjach wywołanych przez słupkowce
przebadano na 18 konikach w wieku 12-18 miesięcy, które przed leczeniem

wypasano przez 3 tyg. napastwisku zanieczyszczolym zakaźnymi formami sfup-

kowców, w tym Cyatostomum.Na24 godz przed leczeniem ubito wybrane lo-

sowo 2 osobniki w celu określenia stopnia zarażenia słupkowcami, Osiem nie-

leczonych zwierząt stanowiło kontrolę. U 8 koni zastosowano żel w dawce 1 ml/

50 kg masy ciała (,0,4 mg moxidectirVkg masy ciała). Po 8 tygodniach zwierzęta
zabito i określono stopień zarażenia słupkowcami. Srednia geometrycznaliczby
pasożytów w gnrpie kontrolnej wynosiła dla Strongy}us wlgarisż6, S. edenta-

tus ż63, Triodontophorus 48, zaś w grupie leczonej 0. Tak więc skutecznośó

terapeutyczna moxidectin 2% żel wynosiła 100% w przypadku dojrzaĘch po-

staci Ęch pasożytów Stadium L3 Cyathostomum po leczeniu uległo redukcji o

90%,DL o 99,9%, zaś liczba jaj w kale spadła w grrrpie leczonej w porównaniu

do kontroli o 96-100%. 
G.


