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W ostatnich dwóch dekadach osiągnięto znaczny po-
stęp w technikach hodowli in vitro, co pozwoliło na opra-
cowanie metod pozaustrojowego uzyskiwania zarodkow
zar ówno l zw ier ząt lab oratoryj nych j ak i go spo darskich,
a nawet u gatunków dziko żyjących. Uzyskiwanię za-
rodków w warunkach in vitro składa sięztrzech podsta-
wowych etapów obejmujących uzyskiwanie i dojrzewa-
nie in vitro oocytów, zapłodnienie pozaustrojowe i ho-
dowlę zygot do stadium blastocysty. Procedury te, jak-
kolwiek bazljące na tych samych założeniach. są gatun-
kowo specyflczne i muszą być opracowlłvane oddziel-
nie dla kazdego gatunku. Stosując wspomniane metody
uzyskano już potomstwo u przeszło 20 gatunków ssa-
ków. Osiągnięty dotychczas stopień zaawansowania w
opracowaniu technologii u poszczególnych gatunków j est
jednak znacznię zróżnicowany. Badania te sąnajszerzej
prowadzone u bydła (6,1).Zaowocowały one opraco-
waniern te chno lo gii pozaustroj owej produkcj i zaro dków
(IVP), która w skali światowej stosowana jest już na
znaczną skalę w celach komercyjnych. Opracowanie
techniki przyżyciowego pobierania oocytów (OPU) po-
zwa|a na zastosowanie metody pozaustroj owego uzyski-
wania zarodków bydlęcych w programach hodowlanych.
Pietwsze w kraju cielę po przeniesieniu do dróg rod-
nych z synchronizowanej b iorczyni zar o dka wypro duko -

wanego przy zastosowaniu kompleksowej metody in vi-
tro lzyskaliśmy w 1990 r. (6).

Badania nad pozaustrojowąprodukcją zarodków u kóz
zostaĘ zapocząkowane w latach 9Otych (2-4,8, 16),
jednakże w porównaniu do bydła są one prowadzone w
znacznie mniejszej skali i efektywnośc metody jestznacz-

nientższa. Obecnie możliwe jest uzyskanie od około 70%
(13) do nawet 90oń dojrzaĘch in vitro oocytow (3), z
ktorych po zapłodnieniu pozaustrojowym od 50 do 60%
podejmuje rozwoj zarodkowy (10, 11, 13, 14), lecz od-
setek zarodków osiągających in vitro stadium blastocy-
sty nie przekracza na ogół I0% (5,8-10), a więc jest
około 3-krotnie niższy w porównaniu do bydła (7). Zna-
czący odsetek (powyżej 50%) uzyskanych jn vitro za-
rodkow kozich moze wykazywac anomalie chromoso-
mowe (15).

Celem badań było wykazanie mozliwości uzyskiwania
zarodków z dojrzewalących in vitro pęcherzykowych
oocytów kozich zapładnianych in vitroprzy lĘctu zmo-
dyfikowanej technologii przygotowania nasienia wTaz z
określeniem zdolności uzyskiwanych zarodków do roz-
woju lł vitroipelnego rozwoju in vitro.

Matetiał imetody
Uzyskiwanie i dojrzewanie in vitro oocytów. Jajniki, po-

brane bezpośrednio po uboju kóz w wieku 3 do 4 lat, ptze-
trzym}.wano wpĘnie PBS uzupełnionym antybiotykami. Nie-
dojrzałe oocyty uzyskiwano poptzez nacinanie tkanki koro-
wej jajnika przy pomocy skalpela. Po przemyciu. przeprowa-
dzano selekcj ę morfologicznąprzęzlaazając do hodowli oocy-
ty nie wykazujące zmian w cytoplazmie i otoczone przynaj-
mniej 2 warstwami komórek ziamistych. Dojrzewanie oocy-
tów (ok. 30 oocytów/0,5 ml pożywki) prowadzono w pożyw-
cę TCM 199 sól Earla (Sigma) zawierającej 5% rujowej su-
rowicy koziej (ESG), estradiol-17B 0 sl,glnrl1' Sigma) i FSH
(2 p,glml Sigma) przez 27 godz., w inkubatorze CO, w terrp.
3 8,5oC, przy maksymalnej wilgotności,



Kapacytacja nasienia i zapłodnienie pozaustrojowe. Do
zapłodnienia uzywano świeze nasienie jednego kozła. Po po-
braniu nasienie poddawano rozdztńowi,,swim-up" wprowa-
dząąc technikąpodwarstwienia 50 pl nasienia do 2 ml płynu
TALP Ca*-free (12) i pozostawiając w temp. 39"C przez 7

godz. Postępowanie to miało na celu selekcję plemników tak,
by do zapłodnienia uzyskać plemniki charakteryzujące się naj-
wyższąruchliwością. Po tym czasie pobierano z górnej parlii
poą,rvki ok. 1 ml zawiesiny plemników, którą odwiro\^rylvano
(200 gl10 min), a po odciągnięciu supematantu do uzyskane-
go osadu dodawano roztwór heparyny (końcowe stężenie
wynosiło 50 pg/ml) i plemniki inkubowano w temp. 39"C
przez 45 min. Następnie sprawdzano ruchliwość i koncentra-
cję plemników

Dojrzałe in vitro oocyty mechanicznie pozbawiano otacza-
jących je komórek ziarnistych, przepfukiwano i umieszczano
w 0,5 ml pożyłvki TALP do zapłodnienia (12) uzupełnionej
mieszaniną PHE (1), tj. penicillaminy (20 pM), hypotauryny
(10 pM) i epinefryny (1 pM), dodając kapacytowane plemni-
ki o koncentracji 1-1,5x 106 plemników/ml pożyr,vki, Inkuba-
cję gamet prowadzono w inkubatorze CO, w temp. 38,5oC
przez 16 do 18 godz., przy maksymalnej wilgotności, analo-
gicznie jak podczas zapłodnienia oocytów bydlęcych (7).
Zastosowana metoda kapacytacj i i zapłodnienia pozaustroj o-
wego stanowi modyfikację metody uzyłvanej przy kapacyta-
cji nasienia buhaja (1) z tąróżnicą że zwiększono stęzenie
heparyny z 10 do 50 pglml pożlłvki i zastosowano 45 min.
okres inkubacji plemników w tym podwyzszonym stęzeniu,
przed ich uzyciem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Po zakoiczęniu inkubacji gamet obserwowano rozwój za-
rodków in vitro. Potencjalne zygoty przem}^rvano mechanicz-
nie usuwając przylegające plemniki poprzęz pipetowanie, a

następnie umieszczano w mikrokroplach (50 pl) pożywki
Menezo B, (INRA, Paris) na okres 24 godz. Po tym czasie
zygoĘ podejmujące rozwój zarodkowy (d. osiągające stadium
6-8-komórkowe) przenoszono metodą chirurgiczną do dróg
rodnych zsynchronizowanych biorczyń lub umieszczano we
współhodowli z komórkami nabłonka jajowodu koziego w
mikrokroplach (50 pl) pożlrvki Menezo B, uzupełnionej 10oń

płodowej surowicy bydlęcej (Sigma). Hodowlę prowadzono
do czasu, w którym zarodki osiągĄ stadium blastocysĘ d.
7-8 dni od zapłodnienia.

Synchronizację cyklu ruj owego kóz-biorc zyh wykonano przy
uzyciu progestagenowych gąbek dopochwowych (Chronogest,
Intervet), które przetrzymylvano przez 12 do 14 dni, Bezpo-
średnio po usunięciu gąbek kozom podawano domięśniowo 500
j,m. PMSG (Serogonadotropin, Biowet). Ruję obserwowano
po 24-48 godz. od usunięcia gąbek, zarodki 6-8-komórkowe
transplantowano po około 72 godz. od usunięcia gąbek.

Wyniki iomówienie
Ogółem do dojrzewanla i zapłodnienia in vitro lżyto

52 oocyty kozie uzyskane od 6 dawczyń. Po zapłodnie-
niu pozaustrojowym, rozwoj zarodkowy podjęło 36 zy-
got (69,ż%). Do współhodowli z komórkami nabłonka
jajowodu koziego przeznaczono 2ż zarodki uzyskując
po 8 dniach 6 blastocyst (ż7 ,3%). Dwanaście zarodków
w stadium 6-8-komórkowym przeniesiono metodą chi-
ruT glcznądo dróg rodnych 2 zsynchron tzow any ch kóz-
biorczyń w 2 dniu po rui (6 zarodków/kozę). CiĘe
stwierdzono badaniem USG w 3S-dniu u obydwu bior-
czyń, jednaWe w 4 miesiąctt ciąży tylko jedna biorczyni

okazała się kot-
na. W wyniku
porodu, który na-
stąpił w 130 dniu
ciąży, tj. 16 paź-
dziemlka2}}I r.,
uzyskano 2 koz-
ki (ryc. 1). Są to
pietwsze w kraju
kozy pochodzące
z zarodkow uzy-
skanych przy
użyciu komplek-
sowej metody
hodowli in vitro.

zastosowana
Ryc. 1. Para kózek uzyskanych po trans- metoda uzyski-
plantacji zarodków wyprodukowanych wania zarodków
przy zastosowaniu kompleksowej meto- kozich in vitro
dy in vitro z matkązastępczą-biorczynią pozwa1a na lzy_zarodków śkanie zarodków
zdolnych zarówno do prawidłowego rozwoju in vitro,
jak i pełnego rozwoju in vitro. Wydajność metody nie
jest jeszcze w pełni zadowalająca,Iecz wydaje się nieco
w ższa w porównaniu z e fektywno ś cią po daw aną pr zez
innych autorów (5, 8-1I,14). Zatemprace ztego zalłe-
su powinny być kontynuowane, zwłaszcza w odniesie-
niu do opracowFvania metody kapacytacji nasienia mro-
żonego. Opracowanie efektywnej metody kapacytacji
mrożonego nasienia kozła rozszerzyłoby znacznię moż-
liwości metody pozaustrojowego uzyskiwania zarodków
kozich.
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